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VOOR TVOORD. 

r-VdJlig 'Woorciell worden vert'isc!tt biJ ltd ill 
de 'Wc'rdd ::elldell Vil ll dit boe!.:je. Hd is hd ::esde 
vall alii: ra!.:s Halldbot'!':jes die bcstemd zi/n h 

voldoeu (lall de vraag vall ltd public!.: uaar celle 
allvoudige uitultsettillg vall Tlteosojisc!tc lariu
gL'll . fliclt Itaft cr o'iler /(ddaa/(d dat on::;c Idter-
1.:tt7ldc ::;oowd tc dicp::;illllig als Ie bf/::ondcr CIt Ie 
I.:ostbaar is voor den gt'WOllen lezer ell w~j Itopcll 
da! deze raks er ill slagclt iJal tc voor,::iClt iu wat 
ec'lt ::;eer 7oerkcl~jke bdwtjtc is. Dc Theosofic is 
lIid allcell voor gdardclt, zlj' is voor allClt. rVel
licht :Jullm eJ' onder ht'll dic ilt de::;c boekjes Itlm 
('crstcll blik slaalt 01' han: leeringcll ellkdclt :J~jlt 

die daarduor gClloopt word£'ll tut dicper doordringclt 
ilt hare wi/sbt'gccrtc, ftare ZlIL'tCltSc!taP £'It ftallY 
godsdic,ltst; dic' wet dot lj'vcr 7/1lit d£'lt olldcr::;oc/.:cr 
Cit ltd VUltI' ,lllIt dell lIicltwcZillg ltd hoofd biede1l 
aa1t hare 1ItCt'r duistcre vraagstukken. .lI1aar dezt' 
HaJtdboc!.:jes zlj'll uiet altcm gesc/tl'CvL'll voor dm 
vltrigclt ondcrzoc!.:er wieil gent 'lwci/lj'!.:ludclt iu 
ltd bcgilt !.:Ultlt£'lt afsc!tril.:hu; :::ij ::;i/lI gcsc!l1'I:'''ZIClt 
voor de bcdrljvigc litalllieu ell vrOltwclt vall de dot 
g,lIISc!U.'1I dag ZC'<'r!.:oldc 'Wcrdd t'1t traelttclt cllkcZe 
del' groote waarltcdcn duitidlj'!.: te makm die Itct 
k71nt gOllal.:kdij/:cr dom dragClt m dt'n dood g<'JIwk
/.:dij/:cr outio' {iL' oogOt docn ,::ielt. Gt'schrcvclt door 
diel/aars Villl de lvIt't's!cTs dit' de Glldere Brocders 
:;i:fn vall OliS ras Im7l1lc1t zlj' gem andcr dod hebbm 
dan Ollze 1JU'dClllellSchell tc dienen. 



AANTEEKENING. 

Dc twcedc herzicnc druk van dit werkje voert 

ill hel Engelsch evcnals de cersle den na::lIl1 van 

"Tlt L' /JevflcitflJlic Plallc". Dc schrijver had gewellscht 

<lien l1:Jam te vewnderen in "Tltc lIiL'Jltal Planc" 
uoch om redencn in verbancl met het auteursrecht 

is van zulk cene wijziging afgczicn. Daar deze reelcncn 

voor dC7-c Neclerlanc1sche vertaiin g van het bock 

nict 'i> eslaan worelt deze, mee\c in overleg met den 

schrijver, uitgegeycll onder den na:Ul1 "lid Verstallds
g ebic.d". 
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INLElDING_ 

In het vorige handboekje is eene poging gedaan 

om tot op zekere hoogte het astraalgebied te 

beschrijven - het lagere gedeelte van de uitgestrekte 

onzienlijke were1d in welker midden wij leven en 

ons bewegen zander er acht op te 51aan. In dit 

baekje moet de nag zwaarder taak ondernomen 

worden van te trachten eenig c1enkbeeld te geven 

yan den eerstvolgenden trap daarbaven - het 

verstandsgebied of de hemelwereld, waarvan dikwijls 

111 onze Theosafische letterkunde wordt gesproken 

als van dat van Devach::m of Sukhavatl. 

Of schoon wij wanneer wij dit gebied de heme!

wereld noemen bepaalde1ijk bedoelen daarmee aan te 
geven dat het de werke1ijkheid bevat die ten grond

slag ligt aan a1 de beste en meest geestelijke 

denkbee1den van clen hemel die in yerschillencle 

goclsdiensten zijn uiteengezet moet het toch geens· 

zins beschouwcl worden uit dat gezichtspunt alleen. 

Het is een gebiecl cler natuur dat voor ons van het 

grootste belang is - een uitgestrekte en heerFjke 

wereld van 1evendig leven waarin \Vij zoowel nu als 



III de tijdperken die liggen tusschen stoffelijke 

vleeschwordingen leven. Ret is alleen ons gemis 
aan ontwikkeling, alleen de beperking die ons 

opgelegd is door dit gewaad van vleesch, dat ons 
weerhoudt volkomen te beseffen dat aile heerlijkheid 

van den hoogsten hemel hier en thans rondom ons 

is en dat er steeds invloeden welke uit die wereld 

vloeien op ons inwerken wanneer wij ze slechts 

willen begrijpen en opvangen. Onmogelijk als ctit den 

mensch van de wereld moge toeschijnen, is het de 

alJereenvoudigste werkelijkheid voor den okkultist, 

en dengenen die deze grondwaarheid nog niet 

begrepen hebben kunnen wij slechts den raad her

halen die door den Buddhistischen leeraar werd 

gegeven : "Klaag en schrei en bid niet maar open 

uwe oogen en zie. Ret licht is overal om u heen, 

wanneer gij den blinddoek slechts van uwe oogen 

wilt wegwerpen en aanschouwen. Ret is zoo wonder

baarlijk, zoo schoon, zoo ver boven al waarvan 

eenig mensch heeft gedroomd of waarvoor hij he eft 

aebeden en het is voor eeuwigheid tot eeu wigheid." b , 

(De Ziel van een Volk, bIz. 170.) 

Ret is volstrekt noodzakelijk voor den be

studeerder der Theosofie om deze groote waarheid 

te beseffen dat er in de natuur verscheidene gebieden 

of afdeelingen beotaan, elk met zijn eigen stof van 

een gecigende mate van dichtheid welke telkens de 

stof van het eerstvolgend lagere gebied geheel 

doordringt. Men dient eveneens duidelijk te begrijpen 

dat het gebruik der woorden "hooger" en "lager" 

wat deze gebieden aangaat op geenerlei wijze 

betrekking heeft op hun stand (daar zij alle dezelfde 
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ruimte innemen) maar slechts op den graad van 

ijlheicl der stof waarvan zij onderscheidenlijk zijn 

samengesteld of (met andere woorden) de mate 

waarin hun stof is onderverdeeld - want a lle stor 

waarvan wij iets weten is in den grond hetzelfde en 

verschilt slechts in de mate harer onderverdeeling 
en de snelheid harer trilling. 

Er voIgt uaarom uit dat wannet'r wij sprcken 

van iemand als overgaand I'an een deler gebieden 

naar een ancler dit niet in het minst eenigerlei soort 

beweging in de ~'uimte beteekent maar eenl'ouclig een 
veranclering van bewustzijn. Want elk mensch hecft in 

zichzelf stof die behoort tot elk dezer gebieden, een 

voertnig dat met elk overcenkomt, waarin hij er op 

werkzaam kan wezen wanncer hij lcert hoe dit ge

claan kan worden. Zooclat over te gaan van het 

eene ge bied naar het andere is het brandpunt van 

het bewustzijn te verplaatsen van een dezer voertuigen 

naar een ander, om geclurende dien tijd het astraal, 

of het verstandslichaam in plaats van het stoffelijke 

te gebruiken. Want natuurlijkerwijze antwoorclt 
elk dezer lichamen slcchts op de trill ingen V:l.l1 zijn 

eigen geLied en zoo zal iemand terwijl zij n bewustzijn is 

samengetrokken in zijn astraallichaam alleen de astraal

wereld waarnemen evenals wij terwijl ons bewl1stzijn 
slechts de stoffelijke zintuigen gebruikt niets dan deze 

sto[felijke werelcl waarnemen - of schoon deze beidc 

werelden (en vele andere) al dien tijd overal rondom 

ons bestaan en 111 vo lle werking zijn. Incler, 

daad vormen al deze gebieden tezamen in wcrkelijk

heid een machtig levend geheel of schoon vooralsnog 

onze zwakke vermogens slechts in staat zijn hiervan 
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een zeer klein gedeelte tegelijkertijd waar te nemen. 

Wanneer wij dit vraagstuk van pbatselijkheid en 

ondcrlil1ge doordringing besehouwen moeten wij op 

onze hoede zijn tegen mogelijke misvattingen. Men 

dient te begrijpen dat geen der drie lagere gebieden 

van het zonnestelsel van gelijke uitgestrektheid als 

dit is behalve wat een bijzonderen toestand der hoogste 

of atomisehe onderafdeeling van elk aangaat. Elke 

stoffeJijke bol heeft zijn stoffelijk gebied (waaronder zijn 

dampkring is begrepen), zijn astraalgebied en zijn 

verstandsgebied die elkaar aile onder ling doordringen 

en die daarom denzelfden stand in de ruimte innemen 

maar alle gehee\ afzonderlijk zijn en niet in gemeen

sebap staan met de overeenkol1lstige gebieden van 

elken anderen bol. Ret is aileen wanneer wij stijgen 

tot de verhevene hoogten van het buddhiseh gebied 

dat wij een toestand aantreffen die ten minste aan 

alle dwaaJsterren onze-E-keten gemeen is ./, 1'(.< <""J 
Niettegenstaande dit is tr woals hierboven ver

klaard werd een toestand van de atomisehe stof van 

elk dezer gebieden die beelalsch van uitge

strektheid is, zoodat men kan zeggen dat de zeven 

atomisehe ondergebieden van ons stelsel, wanneer 

men ze afgezonderd van de overige neemt cen 

heelalseh gebied uitmaken het laaaste dat 
.hM! b , 

soms het hee la seh-prakritisehe genoemd wordt. De 

tussehendwaalsterlijke ether bijvoorbeeld die zieh 

sehijnt uit te strekken door het geheel der ruimte -

dat inderdaad moet doen, ten minste tot de verst 

ziehtbare ster, anders zouden onze stoffelijke oogen die 

ster niet kunnen waarnemen - is samengesteld uit 

stoffelijke oeratomen in hun gewonen en onsamen-
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gedrukten toestand. l\laar aile lagere en samenge

stelder vormen van ether bestaan (voor zoover tegen

woordig bekend is) alleen in verband met de ver

sehillende helllellichalllen en zijn daarolllheen samen

getrokken evenals hun dampkring is ofsehoon zij 

zieh waarschijnlijk veel verder van hun oppervlakte 
af uitstrekken. 

N auwkeurig hetzelfde is waar van het astraal- en 

het verstandsgebied. Ret astraalgebied onzer eigene 

aarde doordringt haar en haren dampkring maar 

strekt zieh e\'eneens tol op zekeren aistand buiten 

den d:ltDpkring nit. Ret moge in herinnering ge· 

braeht worden dat dit gebied door de Grieken de 

ondermaansche wereld genoemd werd. Ret verstands

gebicd doordringt op zijn beurt het astrale maar 

strekt zieh ook verder in de ruimte uit dan dit laatste. 

Enke! de atomische stof van elk dezer gebieden 

en zelfs die aileen in ecn vols lagen vrijen toestand 

slrekt zi~h even vcr uit als de tusschendwaalsterlijke 

ether en bijgcvolg kan men evenmin van dwaalster 

tot dwaalster overbaaan zelfs van onze eiaene keten b 

in zijn aSlraal\ichaam of zijn gedaehteliehaam als 

men dat in zijn stoffelijk lichaam kan doen. In het 

oorzakelijk lichaam is \Vanneer het zeer hoog ont

wikkelcl IS deze vcrrichting mogelijk of schoon 

zelfs dan geensr,ins met het gemak en de snelheid 

waarmede zij kan worden volbracht op het buddhisch 

gebied door degenen die er in geslaagd zijn hun 

bewllstzijn tot die hoogte te verheffen. 

Een duidelijk begrip van deze feiten zal de 

verwarring voorkomen die soms gemaakt is door 

bestudeerder~ tussehell het verstandsgebied onzer 



aarde en die andere bollen onzer keten die op het 

verstandsgebied bestaan. Men moet begrijpen dat de 

zeven bollen onzer keten werkelijke bollen zijn die 

besliste en afgescheiden standen in de ruimte innemen 

niettegenstaande het feit dat enkele hunner zich niet op 

het stoifelijk gebied bevinden. De bollen A, B, F en G 

zijn van ons en van elkander op ju;st dezelfde wijze 

afgescheiden als Mars en de aarde zijn; het eenige 

verschil is dat terwijl laatstgenoemde eigen stoffclijke, 

astrale en verstandelijke gebieden hebben, de bollen 

B en F niets beneden het astraalgebied hebben en A en 

G niets beneden het verstandelijke. Het astraalgebiecl 

dat in Handboekje V is behandeld en het verstands

gebied dat we or het punt staan in oogenschouw 
te nemen zijn die van deze aarde alleen en hebben 

in het geheel niets te maken met deze andere 
d waalsterren( 

I 

Het verstandsgebied waarop het hemelleven 

plaats vincit is het derde van de vijf groote gebieden 

waarmede de menschheid tegenwoordig te maken 

heeft en heeft onder zich het astrale en het stoffelijke 

en hoven zich het buddhische en het nirvanische. -

Het is het gebied waarop de mensch tcnzij hij op 

een uiterst vroegen trap va n zij n vooruitgang staat 

verreweg het grootste gedeelte van zijn tijd doorbrengt 

gedl1rende het ontwikkelingsverloop I\'ant beh::t!ve bij 

de geheel en al onontwikkelden is cie vcrhol1ding van 

het stoffelijke leven tot het hemelsche zelcl en veel grooter 

dan een tot twintig en bij vrij goecie menschcn zou 

deze soms zoo klein als een tot dertig worden. Het 

is inderdaad het ware en voortdurende tehl1is van 

j1~t weergeborenwordend ik of ziel des rnenschen terwijl 
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elke nederdaling tot vleeschwording louter een kort 

of schoon belangrijk voorval in zijn loopbaan is. 

Het is ons derhalve weI de moeite waard om zooveel 

tijd en zorg aan zijn bestudeering te wijden als 

noodig zijn mag om er zulk een degelijk begrip van 

te verwerven als ons maar mogelijk is terwijl wij in het 

stoffelijk lichaam zijn omsloten. 

Ongelukkigerwijs staan feitelijk onoverkomelijke 

• moeilijkheden elke poging in den weg om de feiten 

van dit derde gebied der natuur onder woorden te bren

gen - en dat is geenszins onnatuurlijk want wij vinden 

dikwijls woorden onvoldoende om onze denkbeelden 

en gevoelens zelfs op dit laagste gebied uit te drukken. 

] ,ezers van Het Astraalgebz"ed zullen zich herinneren 

wat daar werd verklaard omtrent de onmogelijkheid 

om eenigerlei behoorlijke voorstelling van de wonderen 

van clat gebied uit te drukken aan degenen wier 

ervaring de stoifelijke wereld nog niet te boven is 

gestegen; er kan slerhts gezegd worden dat elke 

opmerking welke daar te dien opzichte gemaakt is 

met tienvoudige kracht van toepassing is op de 

poging die voor ons ligt in dit vervolg op die 

verhandeling. Niet aIleen is de sto[ die wij moeten 

trachten te beschrijven veel verder dan de astra al

stof verwijderd van die waaraan wij gewoon zijn 
maar ook is het bewustzijn van dat gebied zoo ont

zaggelijk veel breeder dan al wat wij ons hier 

beneden kunne.n voorstellen en zijne toestanden 

zelve zoo volslagen verschillend dat de onderzoeker 

wanneer hij opgeroepen wordt om dat alles om te 

zetten in louter gewone woorden volslagen verlegen 

staat en er alleen op vertrouwen kan dat het inzicht 
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zijner Iezers de onvermijdelijke onvolmaaktheden van 

zijn beschrijving zal aanvullen. 

Om slechts cen uit de vele mogelijke voor

beelden van onze moeilijkheden te nemen: het ZOll 

lijken alsof oj:> dit verstandsgeiJied rllimte en tijd 

niet bestaan want gebeurtenissen die hier iJcneden 

III opeenvo)ging en op ver gescheidcn plaatsen 

voorvallen schijnen daar tegelijkcrtijd cn op het 

zelfde punt plaats te vinden. Dat ten minste is de 

uitwcrking die tcwceggebrach t wordt op het iJewust

zijn van het ik of schoon er omstandigheden zijn die 

ten gunste der veronderstelling pleiten dat vol strckte 

gelijktijdigheid de eigenschap is van cell nog hooger 

gebied en dat de gcwaarwording er \'an in de 

hemel wereld een voudig de uitkolll st is van zulk een 

snelle opeenvolging dat dc one indig kleine tijds

deeltjes ononderscheidbaar zijn evenals het oog bij 

de welbekende gezichtkuncJige procfneming van het 

rondzwaaien van een stok welks eind roodgloeiend 

is den indruk ontvangt van cen doorloopenden 

vuurkring wanneer de stok meer dan ti en malen in 

een sekondc wordt rondgezwaaid, niet omdat er 

werkelijk cen doorloopende kring bestaat maar omdat 

het gemiddelde menschenoog niet in staat is eeniger

lei overeenkomstige indrukken als afwnderlijk tc 

onderscheiden die elkander opvolgen mct tusschen

poozen van minder dan bet tiende elee l cencr sekonde. 

Hoe dit ook zijn moge, dc Iezer zal gemak

kelijk inzien dat het in de poging om een bestaans

toestand te beschrijven . die zoo \'olslage n ongelijk aan 

dien van het stoffelijk leven is ais die welken wij 

)1ebben te beschOl\Wen onmo~elijk zal zijn te ver-
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mijden dat wij vele dingen zeggen die gedeelteIijk 

onbegrijpelijk zullen zij n en zelfs geheel ongeloofelijk 

kunnen schijnen aan degenen die niet persoonlijk dat 

hoogere leven heiJiJen ervaren. Dat dit zoo moet zijn is 

zooals ik gezegd heb onvermijdelijk en derhalve llloeten 

lezers di e vinden dat zij niet in staat zijn het ver

slag onzer onderzockers te aanvaarden eenvoudig 

wachten op een bevredigender bericht van de hemel
wereld totdat zij in staat zijn haar op eigen hand te 

onderzoeken: ik kan slechts de \'crzekering herhalen 

die vroeger in Hd Astraalgcbz'cd afgelegd is d3t 

aile redelijke voorzorgen ge nomen zijn om nauwkeu
righeid te waarb orgen . Hier evenals daar kllnn en 

wij zeggen dat "geen fe it, hetzij Olld of nieuw, is in 

deze verhandeling opgenomen tenzij het door de 

getuigenis van tcn minste twee onaf hankelij kl ge· 

oefende onderzoekers uit 011S midden is bevestigd 

en eveneens juist is verk laard door oudere bestudeer· 

ders wier kennis op deze pllnten noodzakelijkerwijs 

veel grooter dan de onze is . Men ho~pt daarom 

dat dit verslag ofscboon het niet als vo lledig kan 

worden bescho~\\vd toch ~trollwbaar moge worden 

bevonelen voor zoover het gaat." 

De algemeene indeeling van het vorige zal zoo 
veel mogelijk ook in dit handboekje gevolgd worden 

zoodat degenen die zulks wenschen te doen in staat 

zullen zijn de twee geoieden trap voor trap te verge

lijken. Het hoofdje "tooneel" zou evenwel niet toe

passelijk zijn op het verstandsgebiecl zooals men later 

zien zal i wij zullen er daarol11 de benaming welke 

voigt voor in de pla::t ts stellen. 

• 



ALGElVIEENE KENMERKEN. 

WeIlicht de minst onvoldoende wijze om tot dit 

uiterst moeilijke onderwerp over te gaan zal zijn om 

met de deur in huis te vallen en de poging te wagen 

(hoezeer die van te voren gedoemd zij te [eden) om 

te schilder en wat een leerling of geoefend bestndeerder 

ziet wanneer de hemelwereld zich voor het eerst voor 

hem opent. Ik gebruik het woord Ieerling met voor

dacht want tenzij iemand in die verhouding staat tot een 

der Meesters van Wijsheid bestaat er slechts weinig 

waarschijnlijkheid dat hij in volledig bewustzijn zal 

overgaan tot dat heerlijke land van zaligheid en tot 

de aarde terugkeeren met de duidelijke herinnering 

van datgene wat hij daar gezien heeft. Vandaar 

komt geen inschikkeIijke "geest" ooit om goedkoope 

gemeenplaatsen door den monO van het beroeps

medium te uiten i derwaarts stijgt geen gewoon he1-

derziende ooit op of schoon de besten en reinsten 

er soms zijn binnengetreden wanneer zij in de diepste 

vervoering ontg1ipten aan de heerschappij hunner 

mesmeriseurs - maar toch hebben zij zelfs dan zelden 

meer mede teruggebracht dan een flauwe herinnering 

van een innige maar onbeschrijfelijke zaligheid~ 

gemeenlijk sterk gekleurd door hun persoon1ijke gods

dienstige overtlligingen. 
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Wanneer de heengegane ziel wanneer zij na wat 

wij den dood noemen zich in zich zelve terugtrekkend 

dat gebied eenmaal bereikt heeft kunnen noch de 

hunkerende gedachten harer treurende vrienden, noch 

de verlokkingen van den spiritualistischen kring haar 

ooit terugtrekken tot gemeenschap met de stoffelijke 

aarde totdat aIle geestelijke krachten die zij in be

weging gezet heeft in haar pasgeleden leven volkomen 

zijn uitgewerkt en zij wederom gereed staat om 

nieuwe vleeschgewaden op lIich te nemen. En ook 

zou zelfs wanneer zij zoo kon terugkeeren haar ver

slag harer ervaringen geenszins een waar denkbeeld 

gel'en van het gebied want zooals men zoo dadelijk 

zien zal zijn het slechts degenen die het kunnen 

betreden in volledig waakbewustzijn die in staat zijn 

zich vrijuit heen en weer te bcwegen en allc won

derbaarlijke heeriijkheid en schoonheid in te ademen 

die de hcmelwcreld te toonen hecft. l\laar dit alles 

zal later vollediger worden uitgeJegd wanneer wij de 

bewoncrs van dit hemelsche gebied zullen bchandelcn. 

EEN SCHOONE BESCHRIJVI:'<G. 

In een der eerste brieven van een uitnemend 

okkultist werd de volgende schoone zinsnede gegeven 

als een aanhaling uit bet gebeugcn. Ik ben nimmer 

in staat geweest te ontdekken waara an zij ontleend 

is of schoon iets dat een andere aanmerkelijk llitge

brei de 1ezing ervan schijnt te zijn \'oorkomt in Beal's 

Catena of Buddltz'st ScripturC's, bIz. 378. 

"Onze Heer BUDDHA zegt: Vele dllizenden 

tiendllizendtallen wereldstelsels verder dan dit be-
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vindt zich een gebied van zaligheid, Sukhavatl 

genaamd. Dit gebied is omsloten in zeven rijen 

tralien, zeven rijen groote gordijnen, zeven rijen 

wuivende boomen. Dit heilig vertoef van de Arhats 

wordt bestuurd door de Tathagata's en is het eigen

dom der Bodhisattva's. Het heeft zeven kostbare 

meeren III welker midden kristalheldere wateren 

vloeien die zeven en toch een onderscheidene 

eigenschappen en hoedanigheden bezitten. Dit, 0 

Sariputra, is het Devachan. Zijn goddelijke udamba

ra-b loem schiet een wortel in de schaduw van elke 

aarde en bloeit voor al degenen die het bereiken. 

Zij die geboren zijn in dit gezegend gebied - die 

de gulden brug hebben overschreden en de zel'en 

gulden bergen hebben bereikt - zij zijn werkelijk 

gelukzalig, voor hen is er geen smart of leed meer 

in dien tijdkring ." 

Of schoon zij versluierd mogen zijn onder den 

weidschen beeldenrijkdom van het Oosten kunnen wij 

in deze zinsnede gemakkelijk enkele der hoofdken

merken terugvinden die in de verslagen onzer eigene 

hedendaagsche onderzoekers het zeerst op den 

voorgrond zijn getreden. De "zeven gulden bergen" 

kunnen slechts de zeven onderafdeelingen van bet 

verstandsgebied zijn die van elkander zijn gescheiden 

door slagboomen die ontastbaar zijn maar daar toch 

werkelijk en van kracbt als hier "zeven rijen tralien, 

zeven rijen groote gordijnen, zeven rijen wuivende 

boomen" zouden kunnen wezen i de zel'en soorten 

kristalheldere wateren die ieder bun onderscheidene 

eigenschappen en hoedanigheden bezitten stellen de 

verschillende krachten en toestanden van het denk-
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vermogen voor die er onderscheidenlijk aan toebe· 

hooren, terwijl de eene hoedanigheid die zij alle 

gemeen hebben die is van degenen die er op ver

toeven de uiterste innigheid van zaligheid te ver

schaffen die zij in staat zijn in zich op te nemen. Zijn 

bloem "schiet" inderdaad "wortel in de schaduw van 

elke aarde" want van elke wereld uit betreedt de 

mensch den overeenkomstigen hemel en een geluk 

dat geen tong vertellen kan is de bloesem die 

ontluikt voor allen die zoo leven dat zij er 

zieh toe voorbereiden om het te bereiken. Want zij 

hebben "de gulden brng oversehreden" die voert 

over den stroom welke dit gebied scheidt van de 

wereld der begeerte i voor hen is de strijd tusschen 

het hoogere en het bgere voorbij en voor hen is er 

daarol1l "gecn smart of leed meer in dien tijdkring" 

totdat de mensch wederom llitgaat tot vleeschwording 

en de hemelsche wereld wederom een tijd lang 
achtergelaten wordt. 

DE ZALIGHI, ll) OER HE~lELWEREL]). 

Deze innigheid van zaligheid IS het eerste 

groote begrip dat een aehtergrond moet vonnen 

van al onze voorstellingen van het hemelleven. Niet 

alleen hebben \Vij te maken met eene wereld waarin 

al nit den aard harer samenstelling kwaxd en smart 

onmogelijk zijn, het IS niet aileen een wereld 

waarin elk sehepsel gelukkig is, wat inderdaad het 

geval is gaat dat alles vel' te boven. Het is een 

wereld waarin elk wezen reeds nit hoofde van zijn 

aanwezigheid aldaar de hoogste geestelijke zaligheid 
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moet genieten waarl'oor hij vatbaar is - een wereld 

welker vermogen tot beantwoording aan zijne 

strevingcn slechts beperkt wordt door zijn vermogen 

tot omhoogstreven. 
Hier beginnen wij voor de eerste maal iets te 

begrijpen van den waren aard van de groote Lel'cns

bron; hier vangen wij er voor de eerste maal ecn 

ververwijderde fiikkcring van op van wat de LOGOS 

moet zijn en van watin zijn bedoeling ligt dat wij zijn zul

len. En wanneer de ontzagwekkende werkelijkheid van 
dit aUes zich voor ons verbaasd gezicht ontl'ouwt 

kunnen wi] niet nalaten tc gevoelen dat het leven 

met deze kennis der waarheid ons nimmer meer toe 

kan schijnen als bet vroeger deed. \vij kunnen niet 

nalaten verstomd te staan over de hopelooze ondeug. 

delijkbeid van alle denkbeelden van geluk van den 

wereldschen menscb; inderdaad kunnen wij niet 

nalaten in te zien dat de meeste daarvan ongerijm

derwijs ondersteboven gekeerd zijn en onmogelijk te 

verwezenlijkcn en dat hij voor bet grootste gedeelte 

feitelijk jllist het docl dat hij zoekt den rug beeft 
toegewend. Maar hier 1S eindclijk waarheid en 

schoonheid die verre alles te boven gaan wat ooit 

door den dichter gedroomd werd en in het licht 

van zijn luisterrijke heerlijkheid schijnt elke andere 

vreugde dor en zwak, onwerkelijk en onbevredi

gend. 
Eenige bijzonderheden van dit alles moeten wij 

later trachten dllidelijk te maken, het punt waarop 

voor bet oogenblik den nadruk moet worden gelegd 

is dat dit stralende gevoel van niet alleen de weI

kome afwezigbeid van alle kwaad en oneenigheid 

• 
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maar ook van de doordringende, overweldigende 

aanwezigheid van algemeene vreugde de eerste en 

trelTendste gewaarwording is die door dengeen wordt 

ervaren die de hemelwereld betreedt. En het ver

laat hem geen cnkel oogenblik zoo lang hij daar 

blijft; welk werk bij ook verrichten moge, 

welke nog boogere mogelijkheden van geestelijke 

verbevenheid zich aan hem kllnnen voordoen naar

mate hij meer leert van de vermogens dezer nieuwe 

wereld waarin hij zich bevindt, het vreemde onbe

scbrijfelijke gevoel van niet uit te drllkken genieten 

in 101lter bestaan in zulke dreven ligt aan alle andere 

ten grondslag - dit genot van de overvloeiende 

vreugde van anderen vergezelt hem steeds. Niets 

op aarde is er aan gelijk, niets kan het verbeelden ; 
wanneer men zich het zwellende leven van de kinds

heid opgevoerd kon denken tot in onze geestelijke 

gewaarwordingen en dan vele malen duizendvoudig 

vcrsterkt dan zau wellich teen zwak vleugje van een 

denkbeeld ervan kunnen worden aangegeven maar 

toch schiet zclfs zulk een vergeJijking op armzalige 

wijze te kort bij dat wat boven alle woorden ligt -

de geweldige gcestelijke levenskracht dezer hemelsche 

wereld. 

Een van de wijzen waarop deze innige levenskracht 

zich openbaart, is de uiterst groote trillingssnelheid 

van alle deeltjes en atomen van deze verstandsstof. 

Als theoretische stelling zijn wij er allen 

mede bekend dat zelfs bier op het stoffelijk gebied 

geen stofdeeltje al moge het deel uitmaken van het 

dichtste vaste lichaam ooit een eukel oogenblik in 

rust is maar niettemin beseffen wij wanneer dit door 
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het opengaan van het astraalgezichtsvermogen voor 

ons niet langer louter eene onderstelling der natllllr

kllndigen 1S maar een claa dzakelijk en immer

aanwezig feit wordt de algemeenheid van het leycn 

op een wijze en in een mate die voorheen volkomen 

onmogelijk waren, onze verstandelijke gezichtseinder 

verbreedt zich en wij beginnen zelfs alreeds flikkeringen 

op te vangen van mogelijkbeden in de natUllr die 

dengenen die nog niet zien kunnen de meest wilde 

dro omen moeten toeschijnen. 
Wanneer dit het gevolg is van bet verkrijgen 

van bet louter astraalgezicht en de toepassing daar

van op de dicbte stoffelijke stof !aat men dan 

trachten zich de uitkomst voor te stell en die te weeg 

gebracht wordt in het denkvermogen van den waar

nemer wanneer hij na dit stoffelijk gebied achter 

zich gelaten te bebben en het verreweg levendiger 

leven en de oneindig snellere trillingen van het 

astrale door en door bestudeerd te bebben een 
nieuw en dit alles overtreffencl zintuig zich in hem 

gevoelt ontplooien clat voor zijn verrl1kten blik nog 

een andere en hoogere wereld open legt welker 

trillingen evenveel sneller zijn dan die van ons 

stoffelijk gebied als Iichttrillingen sneller zijn dan 

die van het gell1id - cen werelcl waar het alom

tegenwoordige !even clat onophoudelijk om hem en 

in hem trilt van een geheel en al verschillenden 

rang is, als het ware tot een geweldig veel hoogere 

macht is verheven. 

EEN NIEUWE WIJZE VAN WAARNEMEN. 

Ret zintuig zelf waardoor hij in staat gesteld 
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wordt dit alles waar te ncmen is niet het geringste 

der wonderen dezer hemelsche wereld' niet IanO'er , " 
1100rt en ziet en voelt hij door afgescheiclen en 

ueperkte zintnigen zooals hij hier ueneden doet en 

evenmin bezit hij zelfs het geweldig veel uitgestrekter 

vermogen tot zien en 1100ren clat hij op het astraal

gebied I ezat, in plaats hiervan gevoelt hij in zich 

een vreemd nienw vermogen dat geen enkele hllnner 

is en ze toch alle en veel meer nog insluit - een 

vermogen dat hem in staat stelt om op het oogen

blik dat eenig iemand of ding voor hem komt het 

niet aileen te zien en te voelen en te hooren maar 

er ook oogenulikkelijk alles van binnen en van uuiten 

van af te weten - zijn oorzaken, zijn gevolgen en 

zijn mogelijkheden voor zooverre ten minste dat 

gebied en aile daarbeneden betreft. Hij bemerkt dat 

1'001' hem den ken verwezenlij ken is, gecn oogen blik 

gaat er eenige twijfel, aarzeling of hapering gepaard 

met deze onmiddellijke werking van bet hooaere 
" zintllig. Wanneer hij aan een plaats clenkt dan is hij 

er, aan een vriend en die vriend bevindt zich voor 

hem. Nict langer kunnen misverstandcn ontstaan, 

niet langer kan hij uedrogen of misleid worden cloor 

eenigerlei lliterlijk voorkomen, want elke gedachte 

en elk geyoel van zijn vriend ligt op dat gebied als 

een boek voor hem open. 

En wanneer bij gelukkig genoeg is om onder 

zijne vrienden nog iemand te hebben wiens hoouer 
. . b 

zmtmg opengegaan is dan is hun omgang volmaakt 

boven aile aardscbe bevatting. Voor hen bestaan 

afstand en scheiding niet, hunne gevoelens blijven 

niet langer verborgen of op zijn best slechts half 
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uitgedrukt door logge woorden; vraag en ant

woord zijn onnoodig want de gedachtebeelden worden 

gelezen zooals zij gevormd worden en het wisselen 

van denkbeelden is even snel als zij in het denk

vermogen tot bestaan fiitsen. 

Alle kennis behoort hun wanneer zij haar slechts 

zoeken - alle namelijk die niet boven zelfs dit 

verheven gebied -stijgt, het verleden der wereld Jigt 

even open voor hen als het heden, de onuitwisch

bare gedenkschrifl:en van bet gebeugen der natuur 

zijn steeds te hunner beschikking en de geschiedenis 

hetzij de oude of de hedendaagsche ontvouwt zich naar 

willekeur voor bunne oogen. Niet langer zijn zij over

geleverd aan de genade van den geschiedkundige die 

slecht ingelicht kan zijn en meer of min partijdig moet 

wezen; zij kunnen voor zichzelf elk voorval waarin 

zij beJang stellen bestudeeren met de volstrekte 

zekerheid van "de waarheid, de gansche waarheid 
en niets dan de waarheid" te zien. Indien zij in 

staat zijn te staan op de hoogere vlakten van het 

gebied ontrolt zich de Jange reeks hunner vroegere 

levens voor hen aJs een schriftroJ, - zij zien de 

Idrmische oorzaken die hen gemaakt hebben tot wat 

zij zijn, zij zien welk karma nog voor hen ligt om 

uitgewerkt te worden aleer "de Jange droeve rekening 

wordt afo-esloten" en zoo beseffen zij met feillooze b 

zekerheid hun juiste plaats in de ontwikkeling. 

Indien men vraagt of zij de toekol11st even 

duideIijk zien kunnen aJs bet veri eden moet het 

antwoord ontkennend Iuiden want dat vermogen 

behoort tot een nog hooger gebied en of schoon op 

dit verstandsgebied het zien in de toekomst tot op 
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groote hoogte voor hen mogelijk is is het tach niet 

volmaakt omdat overal waar in het web van het 

noodlot de hand van dell ontwikkeiden mensch iJ]
grijpt zijn krachtige wil nieuwe draden kan invoeren 

en het ontwerp VOor het toekomstig Ieven veranderen. 
De Ievensloop van den gewonen onontwikkelden 

mensch die feitelijk geen eigen wil bezit waarvan 

het de moeite waard is te spreken kan dikw~ls 
duidelijk genoeg vooruitgezien worden maar wanneer 

het ik zijn toekomst stolltmoedig in eigen handen 
neemt wordt llauwkeurig vooruitzien onmogelijk. 

01lIGEVING. 

De eerste indrllkken dan van den leeding die 

di~ verstandsgebied in volledig bewllstzijn betreedt 

zullen waarschijnlijk die ziJ'n van innio-e zalio-heid 
" t:> , 

onbeschrijfeJijke levenskracht) geweidig toegenomen 

kracht en het voImaakt vertrou wen dat uit deze 

voortvioeit en wanneer 11ij gebrllik maakt van zijn 

nieuw zintuig om zijn omgeving gade te slaan wat 

ziet hij dan? Hij bevindt zich tc midden van wat 

hem een gansch heeial van immerwisselend licht en 

klellr en geluid toeschijnt, z66 als nog nooit in zijn 
verhevenste droomen bij hem is opgekomen zich 

voor te stellen. Waarlijk het is waar dat hier be

neden "het oog niet heeft gezien en het oar niet 

heeft gehoord en in het hart des menschen niet is 

opgeklommen" de heerlijkheden van de hemelwereld 

en de mensch die ze eenmaal in voI'ledig lJewllst
zijn heeft ervaren zal immer daarna de wereid met 

zeer verschillende oogen beschouwen. Toch is UCZ(;! 
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gewaarwording zoo volslagen ongelijk aan al wat 

we op het stoffelijk gebied , kennen dat men wanneer 

men haar tracht onder woorden nit te drukkcn 

gekweld wordt door een merkwaardig gevoel van 

hulpeloosheid van volstrekt on vermogen niet 

alleen am haar reeht te laten wedervaren want 

dam'ot !aat men al van den eersten aanvang af alle 

hoop "aren maar oak zel[s am er in het geheel 

eenig begrip van te geven aan degenen die bet niet 

zelf bebben gezien. 
Laat men zich voorstellen dat men met de 

gevoelens van innige zaligheid en ontzaggeJijk toe

genomen kracht die alreeds zijn beschreven in een 

zee van levend licht drijft, omringd door elke 

denk bare verscheidenheid van liefelijkheid in klellr 

en vorm - terwijl het geheel verandert met elke 

gedacbtegolf die men uit zijn denkvermogen zendt 

en naar men spoedig ontdekt inderdaad slechts 

de uitdrllkking' van zijn gedachte is in de stof van 

het gebied en in zijn elementale kernstof. \V ant die 

sto[ is van juist denzelfden rang als die waarvan 

het denklichaam zelf is samengesteld en daarom 

strekt wanneer die trilling van de deeltjes 1'::1.11 het 

dcnklichaam welke wij een gedachte noemen plaats 

vindt deze zieh onmiddellijk uit tot deze omringende 

vertandsstof en verwekt er overeenkomstige trillingen 

in tcrwijl zij zieh met volstrekte nauwkel1righeid 

weerspicgelt in de elementale kernstof. De gedachte 

aan zaken neemt natuurlijkenvijze de gedaante harer 

yoorwerpen aan terwijl afgctrokken denkbeelden zich 

gemeenlijk voordoen als allerlei soorten voImaakte 

en allerschoonste meetkundige vormen ofsehoon 

~I 
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men zich in verbancl hiermede herinneren moet clat 

vele geclachten die voor ons hier beneden weinig 

meer zijn dan de ijlste afgetrokkenheden op dit 

verhevener gebied tastbare feiten worden_ 

Men zul alzoo zien dat in deze hoogere wereid 

elkcen die zich een tijd lang 'wenscht Dyer te geven 

aan rustige gedachte en zieh terug te trekken tlit 

zijn omgeying inderdaad in een eigen wereld leven 
kan zonucr mogelijkheid van onderbreking en met het 

bijkomstige voordeel van al zij n denkbeelden (en 

hunne gevolgen, volkomen uitgewerkt) voor zijn oogen 

in cen soort panorama voorbij te zien trekken. Indien 
hij e\'enwel in plaats dam-val} het gebied waarop hij 

zieh bevindt wenscbt waar te nemen zal het nood

zakeJijk yoor hem wezen zijn der::ken voor bet oogen

blik zorgvllidig op te schorten opdat de scheppingen 

daan'an de gemakkelijk te be'indrllkken stof rondom 

hem niet mogcn be'invloeden en alzoo den ganschen 

toestand voor zoover hem betrcft verancleren. 

Dit opgescbort houden van het denkvermogen mQet 

niet verward worden met de leegte van het denk

vermogen op welker bereiking zoovele der Hatha 

Yoga oefeningen gericht zijni bij deze laatste wordt 

het denkvermogen ufgestompt tot volstrekte lijdeIijk
heid opdat het door geen enkele eigen gedachte 

weerstand biede aan het binnentreden \'an eenigerlei 

invloed van buitenaf die het toevalligerwijze naderen 

moge - een toestand die zeer dieht nadert tot 

mediumschap - terwijl bij het eerstgenoemde het 

denkvermogen zoo scherp op zijn hoede en beslist 

is ais het sleebts zijn kan en zijn denken vOOr het 

oogenblik enkel opschort om het binnendringen van 
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een persoonlijke fout in de waarneming die hij wenscht 
te doen te verhinderen. 

Wanneer de bezoeker van het verstandsgebied 

er in slaagt zich in dezen toestand te brengen be

merkt hij dat hoewel hij niet langer zelf een uitstralings

middelpnnt is van dien ganschen wonderbaarlijken 
overvloed van licht en kleur, vorm en klank, dien 

ik zoo vruchteloos heb getracht te schilderen deze 

daarom toch niet heen opgehouden te bestaan i integen

deel zijn saamklankingen en zijn flonkeringen zijn 
slechts grootscher en volkomener dan ooit. Wanneer 

hij omziet naar eene verklaring van dit verschijnsel 
begint hij te beseffen dat al deze pracht niet een 

louter zinledige of toevallige vertooning is - een 

soort devacbanisch noorderlicht - : bij bemerkt dat 

dit alles een beteekenis heeft - een beteekenis die 

hijzelf begrijpen kan i en spoedig begrijpt hij bet 
feit dat wat hi]· met zulk een vreuadevolle verrukkina 
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gadeslaat eenYoudig de heerlijke kleurentaal der 

Deva's is - de uitdrukking van de gedachte of de 

gedachtenwisseling van wezeus die veel hooger clan 
hijzelf staan op de ladder der ontwikkeling. Door 

proefneming en oefening ontdekt hij dat bij eveneens 

deze nienwe en schoone wijze van uitdrukken kan 

gebruiken en juist door deze ontdekking treedt hij 

in het bezit vau nog een groot deel van zijn erigoed 

in dit hemelsche gewest - het \'ermogen om van 
gedachten te wisselen met en te leeren van zijn ver

hevener niet-menschelijke bewoners die wij Yollediger 

bespreken zullen wanneer wij komen aan de behandeling 
van dat gedeeJte van ons onderwerp. 

Thans zal het duidelijk zijn geworden waaroru 
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het onmogelijk w:;ts eene atdeeling van deze ver

handeling te wijden aan het tooneel van het verstands

gebiecl zooals bij het astrale werd gedaan i want 

eigenlijk gezegd biedt de verstandswereld gun tooneel 

behalve datgeen hetwelk ieder op zichzelf door zijn 

gedachte voor zichzelf verkiest te maken -- tenzij 
wij inderdaad het [eit in aanmerking nemen dat de 

groote aantallen wezenheden die hem voortdurend 

voorbij trekken zeil'en in vele ge\'allen voorwerpen 

van de allerovertreffendste schoonheid zijn. En toch 

is het zoo moeilijk om in woorden de toestanden 
van dit hoogere leven nit te drukken dat de feiten 

nog beter zoncicn worden aangegeven door te zeggen 

dat zich claar alle mogeJijke tooneelen voordoen -

dat er niets denkbaar is aan bekoorlijkheid \'an 

aarde of hemel of zee dat niet daar is met een vo l

heid en innigheid boven alle vermogen van verbeel

ding; maar uit al deze pracht van levende werkelijk

heiel ziet elk mensch slechts datgeen wat hij in zich

zelf het vermogen heeft te zien - datgeen waaraan 

zijn ontwikkeling . gedurende het aardleven en het 

astraalleven hem in staat stelt te beantwoorden. 

DE GROOTE GOLVEN. 

Indien de bezoeker zijn ontleding van het gebied 

nog verder wCllsch t voort te zetten en ont

dekken wat het zijn zou wanneer het volkomen 

onverstoord bleef door het elenken of de gedachten

wi sse ling van eenigerlei bewoner ervan kan hij zulks 

doen door een zeer groote schil rondom zich te 

vormel1 waardoorheen geen dezer invloeden kan 
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binnendringen en vervolgens (terwijl hij natuurJijk 

zijn eigen denkvermogen evenals vroeger volmaakt 

stil houdt) de toestanden in oogenschollw te nemen 
die binnen zijn schil bestaan. 

Indien hij deze prciefneming zorgvuldig genoeg 
verricht zal hij bemerken dat de lichtzee niet stil is 

geworden - want haar deeltjes gaan voort met hun 

innige en snelle trillingen - maar als het ware 

gelijkaardig, dat die wonderbnrlijke kleurftonkeri ngen 
en voortdurende vormveranderingen niet langer plaats 

vinden maar dat hij nu in staat is een nieuwe en 

volkomen verschillende opeenyolging van rege lmatige 

polsslagen waar te nemen die de andere meer 
kunstmatige verschijnselen voorheen overstemd hadden. 

Deze zijn klaarblijkelijk algemeen en geen schil die door 

menschelijk vermogen gemaakt kan worden zal 7.e bc

dwingen of afwenden. Zij veroorzaken geen veranclering 

van kleur geen aanname van vorm maar varen met on

weerstaan bare regelmatigheid door aile stor van llet 

gebiecl, nanr buiten en wederom n::tar binnen aJs de 
nitademingen en inademingen van de een of andere 

groote ademhaling uoven ons begrip. 

Er zijn verschillende reeksen hiervan, duidelijk 
onderscheidbaar van elkander in kracht, in trillings

tijd en in den toon van clen samenklank clie zij met 

zich brengen, en grootscher dan aJ deze rolt een 

groote golf die cle harts1::tg zelf van ons ste lscl 
schijnt te zijn - cen golf die, opwellend nit onhc

kende rniddelpuntcn oj) veel llOogere gebieden, haar 

leven uitstort door ODze gansche wereld en dan hilar 

geweldigen vloed terllgtrekt tot Dat waarllit zij \'oort

kwarn , In een lange golvencte zwelling komt zij aan 
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en het gelllid ervan is als het brllischen van de 

zee, en toch weerklinkt er al maar door in en 
doorheen een machtig uitklankende zegezang - de 

mllziek der sferen zelve. De mensch die dien heer

lijken zang der natuur eenmaal gehoord heeft ver
liest hem nimmer weder geheel, 7.elfs hier op 

dit naargeestig stoffelijk gebied van waan hoort 

hij hem altijd als een soort grondtoon die hem 

immer de kracht en het licht en de pracht van het 

werkelijk leven daarbovcn voor den geest blijft 

houden. 
Wanneer de bezoeker rein van hart en dcnk

vermogen is en een zekere hoogte van geestelijke 
ontwikkeling heeft bereikt is llet bem mogelijk zijn 

hewnstzijn te vereenzelvigen met den ommegang 

van die wonderbaarlijke golf - er zijn geest ;tIs 
bet ware in op te doen gaan en haar hem oll1hoog 

te doen stll wen naar hare bron. Het is mogelijk 

zeg ik maar het is niet wij s - tenzij echter zijn 

Meester naast hem sta om hem op het juiste oogen

blik terug te trekken nit haar n:.achtige 'omvatting 

want anders zal haar onweerstaanbare kracht hem 

verder en omhoog heenvoeren tot nag hoogere ge

bieden welker veel grootere heerlijkheden zijn ik 

nog niet in staat is te verdragen ; hij zal het bewust

zijn verliezen zonder zekerheid wat aangaat wanneer 

en waar en hoe hij het zal herkrijgen. Het is waar 
dat het eindelij k docl van's menschen ontwikkeling 

de verwerving van eenheid is maar hij moet dat 

einddoel bereiken in volleclig en yolk omen bewustzijn 

aIs een overwinnend koning die zegevierend in 

zijn errcleel treedt e n niet voortdrijven tot opname 
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in een toestand van leege onbewnstheid die slechts 

weinig afwijkt van vernietiging. 

DE LAGERE EN DE HOOGERE HE~IJi:LWERELDEN. 

Al wat we tot nog toe getracht hebben aan te 

geven in deze besehrijving kan men yan toepassing 

achten op de laagste onderafdeeling van het ver

standsgebied want dit gebied der natnl1r heeft juist 

als het astrale of stoffelijke zijn zeven onderaf

deelingen. Hiervan worden de vier Iagere in de 
boeken de rllpa of \'ormgebieden genoemd en deze 

maken de Lagere Hemelwereld nit waarin de ge

middelde mensch zijn lange Jeven van zaJighcid 

tnsschen de eene vleesehworc1ing en de volgenc1e 

doorbrengt. Van de andere clrie wordt gesproken 

als van arllpa of \'orm1oos en zij maken de Hoogere 

Hemelwere1d nit waarin het weergeborenwordend ik 

werkzaam is - bet ware tehuis van de ziel des mensehen. 

Deze Sanskrit-namen zijn gegel'en omdat elke ge

dachte op de rllpa-gebieclen zekercn bepaalclen vorm 

aanneemt terwijl zij zieh oj) de arltpa-onderafdeelingen 

uitdrllkt op yolkomen verschilllende wijze zooals 

zoostraks zal worden uitgelegd. Het onderseheicl 

tusscben deze twee groote afdeclingen van het gebied 
_ de · r('ipa en de arCtpa - is zeer ingrijpend, ja 

het gaat zoo ver dat het het ge bruik van verschillende 

voertuigen van het bewustzijn noodzakelijk maakt. 

Het voertllig dat cigen is aan de lagerehemel

wereld is het vcrstandslichaam terwijl dat van de 

ho oaere hemel wereld het oorzakclijkc lichaam is -
'" het voertuig van het wedergeborenwordend ik waarin 
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het van leven tot leven overgaat gedurende het 

gansche ontwikkelingstijdperk. N og een ontzaggelijk 

onderscheid is dat op die vier lagere onderafdeelingen 

nog steeds eenige mat~ van waan mogelijk is - niet 

inderdaad voor de wezenheid die er in volledig 

bewustzijn op staat gedurende het leven maar voor 

den onontwikkelde die daartoe overgaat na de ver' 

andering die de mensch en den dood noemen. De 

hoogere gedachten en strevingen die hij uitgestort 

IlCeft gedurende het aardkven hechten zich dan aan 
hem vast en maken een soort schil om hem heen _. 

een soort onderwerpelijke eigen wereld - en daarin 

Iceft hij zijn hemclleven tcrwij1 hij de wcrkelijke 

beerlijkheden van het gebied die daarbuiten liggen 

slechts zeer zwak of in het geheel niet waarneemt 

en inderdaad gewoonlij k veronderstelt dat wat hij 

ziet aIles is wat te zien is. 

Toch zouden wij ongelijk hebben wanneer wij 

aan die gedachtewo1k daehten als aan een bepcrking. 

Haar werk is om den mensdl in staat te stellen om 

te beantwoorden aan zekere trillingen - niet om 

hem van de andere af te sluiten. De waarheid is 

dat deze gedachten die den menscll omringen de 

vermogens zijn waardoor hij iets tot zich nemen kan 

van den rijkdom cler hemelwereld. Dit verstandsge

bied zelf is een weerkaatsing van het Goddelijk 

Denkvermogen - een voorraadschuur van oneindige 

uitgestrektheid waaruit degeen die den hemel geniet 

in staat is ju ist overeenkolllstig het vermogen zijner 

eigene gedurende het stoffelijke en astrale Ieven 

verwekte gedaehten en strevingen tot zich te nemen. 

Maar in de hoogere hemelwereld bestaat deze 
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beperking niet langer i het is waar dat zelfs daar 

vele ikheden zich slechts weinig en droomerig be

wust zijn van hunne omgeving maar voor zoover 

zij zien zien zij waar want de gedachte neemt niet 

langer dezelfde beperkte vormen aan die zij op 

lagere vlakten tot zich nam. 

DE WERKING llER GEDACHTE. 

De juiste toestand yan het denkvermogen der 

menschelijke bewoners dezer vcrschillende onderge

bieder:: zal natullrlijk veel vollediger behandcld worden 

onder zijn eigen daartoe strekkend hoofdje maar 

een denkbecld van de wijze waarop de gedachte 

onderscheidenlijk wcrkt op de lagere en hoogere 

vlakten is zoo noodig voor het nauwkeurig begrijpen 

dezer groote afdeelingen dat het wellicht de moeite 

waard zal zijn om in bijzonderheden enkele der 

proefnemingen teo \Oerhalen die door onze onder

zoekers gedaan zijn in de paging om licht te werpen 

over dit onderwerp. 

Aan den aanvang reeds cler onderzoekinge n 

werd het duidelijk dat er op het verstandsgebied 

evenzeer als op het astrale een elcmcntale kernstof 

aanwezig was die geheel en al verschillend was van 

wat louter de stof was van het gebied en dat zij 

hier indien mogelijk zelfs nog oogenblikkelijker 

gevoelig was voor de werking der gedachte dan zij 

in die lagere wereld was geweest. Maar hier in de 

hemelwereld was al!es gedachtc-zclfstandigheid en 

daarom werd er niet alleen op de clementale kern

stof maar ook op de stof zelve van het gebied on

middellijk invloed uitgeoefend door de werking van 

\ 
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het denkvennogen en vandaar werd het noodzakelijk 

een poging te doen om onderscheid te maken tus5chen 
deze twee uitwerkingen. 

N a verscheidene minder beslissende proef
nemingen werd cen handelwijze gevolgd die een 

nij duidelijk denkbeeld gaf van de verschillende 

ui tkomsten die werden teweeggebracht i een onder

zoeker bleef op de l:Jagste onderafdeeling om de 

gedachtevormen uit te zenden terwijl anderen tot de 

eerstvo]gend hoogere opstegen om in staat te zijn 

van boven af waar te nemen wat er plaats vond en 

aldus vele mogelijkheden van verwarring te ver

mijden. Onder deze omstandigheden werd de proef 

genomen van het zendeneener toegenegen en hel

pende gedachte aan een afwezigen vriend in een 
ver vcrwijderd land. 

. De uitkomst was zeer mcrkwaardig: een soort 

trillende schil die gevormd werd in de stof van het 

gebied ging in aHe richtingen rondom den proef

nemer uit nauwkeurig overeenkomcnd met den kring 

die zich uitzet in het stille water van het punt af 

waar cr een steen in is geworpen behalve dat dit 

een trillingsuol was die zich in vele afmetingen uit

strekte in plaats van enkel over een platte opper

vlakte. Deze trillingen verloren evenals die op het 

stolTelijk ge bied of schoon zeer veel langzamer in 

kracht naannate zij zich verder van haar bron ver

wijderden totclat zij ten laatste 0)) een geweldigen 

afstand schenen te zijn uitgeput of ten minste zoo 

zwak werden dat zij ollwaarneembaar werden. 

Zoo is iedereen op het verstand~gebied een 
middelpunt van uitstralende gedachte en toch 
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kruisen zich aUe uitgeworpen stralen in aHe richtingell 

zonder elkander in de geringsle mate te hinderen 

evenals lichtstralcn hier bcneden eloen. Deze uit· 

zettencle bol \'an trillingen was veelkleurig en weer
schijnend maar ook zijn kleuren werden langzamer

I:and zwakker en zwakker naarmate bij zich uitbreidde. 

De uitwerking op de elementale kel'nstof van 

het gebied was even weI geheel verschillend. Hierin 

verwekte de gedachte onmiddellijk een bepaalden 
vorm die op den menscbeIijken geleek, slechts yan 

een kleur of schoon hij vele schakeeringen van die 

Ideur vertoonde. Deze vornl schoot oogenblikkelijk 

den okeaan over op den vriend toe tot wien de 

goede wensch gericht was en daar nam hij elemen

tale kernstof van het astl'aalgebied tot zieh en werd 
zoodoende een gewone kunstmatige elementaal van 

dat crebied die wachtte zooals in Handboekje V to 

1S uitgelegd op eeG gelegenheid om over hem zij n 

voorraad helpenden invloed uit te storten. Eij het 

aannemen van dien astraalvorm verloor de verstands

elementaal veel van zijn schitterenden glans of schoon 

zijn gloeiend rozige kleur nag steeds duidelijk zieht

baar was binnen de schil yan lagere stof die hij tot 

zich had genomen en aantoonde dat juist evenals 

de oorspronkelijke gedachte de elementale kernstof 

van haar eigcn gebied bezielde ook die zelfde ge

dachte met daal'bij haar vorm als een verstands

elementaal als zicl yoor de astrale elementaal optrad 

- op die wijze nauwkeurig de wijze navolgend 

waarop de oergeest zelf omhulsel na 01l1hulsel am 

zich trekt bij zijn nederdaling door de verschillende 

gebieden en ondergebieden der stor. 
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Verdere proefnemillgen 111 overecnkomstige 

richtingen onthulden het feit dat de kleur van den 

uitgeworpen elementaal verschilde overeenkomstig 

den aard der gedachte. Zooals hierboven is meege

deeld braebt de gedachte van sterke genegenheid 

cen sehepsel van gloeiend rozige kleur i een innige 

wensch tot genezing, uitgeworpen jegens een zieken 

vriend, verwekte een allerliefelijksten zilverigwitten 

elementaali terwijl een ernstige verstandeIijke poging 

om het denkvermogen van iemand die neerslachtig 

en wonhopig was 01' te wekken en te versterken 
het ontstaan ten gevolge had van een schoonen 

scbitterenden goudgelen boodschapper. 

In al deze gel' allen zal men bemerken dat 

b chal ve de uitwerking van uitstralende kleuren en 

trillingen die teweeggebracht werden in de stof van 

!let gebied ouk cen bepaalde kracht in den vorm 

van een elementaal uitgezonden werd naal' dengeen 

tot wien de gedachte gericht was en dit gesehiedde 

onveranderlijk met een merkwaardige uitzondering. 

Een der proefnel1lers richtte terwijl hij op de lagere 

afdeeling van het gebied was een gedachte van innige 

liefde en toewijding tot den Adept die zijn geeste

lijke Ieeraar is en onmiddellijk werd door de \Vaar

nemers van hoven af opgemerkt dat het gevolg in 

zekeren zin een omkeering was van wat in de vorige 

gevallen had plaats gevonden. 

Er dient vooraf gezegd te worden dat een 

leerling van een der groote Adepten altijd in verb and 

met zijnen Meester staat door een voortdurenden 

gedaehte- en invIoedsstroom die zich op het ver

standsgebied uitdrukt als een groote straal of stroom 
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goud en blauw - en men zou wellicht hebben 

kunnen verwachten dat de ernstige en Iiefhebbcode 

gedachte van den leerling een bijzondere trilling 

langs die lijn zou zenden. In plaats hiervan was de 

uitkol11st een plotselinge versterking van de kleuren 
van dezen lichtbundcl ' en een zeer besliste uitvloeiing 

van aeesteliJ'ken invloed llaar dCIl lecrling toc zoo-b 

dat het duidelijk is dat wanneer een bestudccrder 

zijn gedachte op zijnen Meester richt wat hij werkelijk 

doet is zijn verband met dien Meester te belevendlgen 

en zoodocndc een weg te opcnen voor een ver
meerderde uitstorting van kracht cn hulp voor 

hemzelf van de boogere gebieden. Eet zou schijnen 

dat de Adept als het ware zoo sterk geladen is met 
de invloeden die steunen en versterken dat elke 

aedachte die een verbindingskanaal met hem in b 

wcrking doet toenemcn geen stroom naar hem zendt 
zooals zij in gewone gevallen zou doen maar een

voudig een wijder opening verscbaft waardoor de 

aroote okeaan zijner liefde den vrijen loop kan b 

nemen, 

Up de arupa-vlakten is het verschil in de uit

werking der gedachte zeer in het oogvallend, vO,or
al wat de elementale kernstof aangaat. De beroenng 

die te weeg geuracht wordt in de enkele stof van 

het gebied is gelijk of schoon zeer versterkt in dezen 

veel ijleren stofvorm maar in de kernstof w0rd~ nu 

in het geheel geen "orm geschapen en de werklllgs

wijze is geheel veranderd, In alle proefnemingen op 

lagere gebieden werd bevonden dat de elementaal 

in de omgeving van dengeen aan wien men dacht 

i 
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zweefde en een gunstige gelegenheid afwachttc om 

zijn kracht te verbruiken hetzij op zijn verstands
lichaam, zij n astraallichaam of zelfs zij n stoffelijk ..., 
lichaam i hier is de uitkomst een Soort bliksemftits 

van de kernstof, van het oorzakelijke lichaam van 

den denker onmiddellijk naar het oorzakelijke lichaam 

van het onderwerp zijner gedachte zoodat wij terwijl 

de gedachte op die lagere afdeelingen altijcl [Ollter 

op de persoonlijkheid is gericht hier invloed l1itoefe

nen op het wedergeborenwordende ik, den werkelijken 
mensch zelf en indien onze boodschap eenige be

trekking heeft op de persoonl ijkheid deze die slechts 

van Loven af bereiken zal door bemiddeling van 
zijn oorzakelijk voertllig. 

GEDACHTEVORMEN. 

Natnurlijkerwijze zijn niet alle gedachten die op dit 

gebied te zien zijn bepaald gericht op een ander i vele 

worden eenvoudig afgeworpen 0111 vaag rond te drijven 
en de verscheidenheict van vonn en Ideur die onder deze 

vertoond wordt is feiteJijk oneindig zooclat de studie 

ervan een wetenschap op zichzelve is en wei een 

zeer verlokkcnde, AI wat lijken zan op een uitge
werkte beschrijving van zelfs de hoofdklassen onder 

haar zou veel meer rl1imte in Leslag nemen dan wij 

beschikbaar hebben maar men kan een begrip krijgen 
van de beginselen v'olgens welke zlllke grocpen ge

vormd zouden kunnen worden door het volgendc 

uittreksel uit een zeer veel licht gevende verhan

cleling over het onderwerp die door MevrollW BESANT 

is geschreven in Luczjer (de vroegere vorm van 

3 
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Tltc Tltcosopltical Rc,'lc;:CI) v:m Scptcmher 1806. 

Zij zet claar de cl!·ie groote beginselen uitecn die ten 

grondsbg liggen aan de voortbrenging der geclachte· 

vormen die afgeworpen worden cloor de werking van 

het clenkvermogen - dat (a) de hoeclanigheid eener 

gedachte haar kleur bepaalt, (b) de aard eener ge- · 

clachte haar varm llepaalt, (c) de beslistheid eener 

gedachte de cll1iclelijkheid van haar omtrek bepaalt. 

Na voorbeeldcn te hebben gegeven van de wijze 

waarop invloccl op de kleur worelt uitgeoefencl gaat 

zij voort: 

."Wanneer het astrale- en het verstanclslichaam 

trill en onder invloecl van toewijding zal de aura 

doortrokken zijn van lllauw, meer of minder c1iep, 

schoon en rein naarma.te van de diepte, verheven

heid en reinheicl van het gevoel. In een kerk kan 

men zulke geclachtevormen zien opstijgen, meestal 

niet erg bepaalcl van omtrek maar roUende hoeveel

heclen blauwe wolken. Maar al te dikwerf worelt 

de k leur verdoft door de vermenging van zelfzuch

tige gevoelens waarop het hl::lUw cloonnengd wordt 

met soorten hruin en zoo zijn reinen glans ver

liest. Maar de gedachte van toewijc1ing van een 

onzelfzuchtig hart is zeer liefelijk van kleur evenals 

het diepe blanw van een zomerhemel. Door zulke 

wolken van blanw znllen dikwijls gll lden sterren van 

groote schittering nitstralcn die opstijgen als een 

stortbui van vonken. 

"Toorn doet rood ontstaan van aUe schakeeringen 

van steenrood af tot fel scl1arlakenrood; dierlijke 

toom zal zich voordoen als flitsen onheilspenend 
dof rood uit elonkerbruine wolken terwijl de toom 
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der (edele verontwaardiging' helder scharlakenrood is, 

geenszins onschoan om te aanschonwen of schoon 
hij een onpleizierige aandoening geeft. 

«Genegenheid zendt wolken van rozige tint nit 

die afwisselen van dof karmozijn waar de liefde dier

Iijk van aard is, rozerood met bruin vermengd wan

neer zij zelfzuchtig is, of met dof groen wanneer zij 

naijverig is, tot de verrukkelijkste schakeeringen van 

zacht rose als het eerste blozen van den dageraad 

naarmate de liefde gereinigd wordt van alle zelf

zuchtige bestanddeelen en uitvloeit in al breeder en 

breeder kringen van edelmoedige onpersoonlijke 

teederheid en mededoogen VOor allen die in nood 
verkeeren. 

"Verstand brengt gele gedachtevormen voort 

en de zuivere rede doet wanneer zij gericht is op 

geestelijke doeleinden een ·bijzonder teer, schoon 

geel ontstaan terwijl zij wanneer zij gebruikt wordt 
voor meer zelfzuchtige doeleinden of vermengel is met 

eerzucht diepere tinten van oranje, heleler en fel, 
oplevert." (Luczfer, deel XIX, biz . 71.) 

Men moet natuurlijk in het oog houden dat in 

de hierboven gegeven aanhaling wowel astrale als 

verstandelijkc gedachtevormen worden beschreven 

claar ·sommige der vermelde gevoelens stof van hct 

Jagere gebieel zoowel a ls van het hoogerc noodig 

hebben alvorens zij tot llitdrukking kunnen komcn. 

Enkele voorbeelden worden vervolgens gegeven 

van de schoone bloemen- en schelpenvormen 

die soms door onzemeer cdelc gedachten aangeno

men worden en in het bijzonder wordt er melding 

gemaakt van het niet zeldzame geval waarin de 
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gedachte wijl zij een mellschelijken vorm aanneemt 

"alhaar is \'cr\\,arcl te worden met eene \'erschij

ning: 
((E~!: gedachtevorm kan de geclaa,nte aannemen 

van zijnen llitwerper; wanneer iemancl kmchtig den 

wil inspant om aanwezig te zijn 0]) een bijzondere 

plaats, om een hijzonder iema,nd te hezoeken en 

om gezien te worden, dan kan zulk cen geclachte

VOIm diens eigenc gedaante aa,nncmcn en cen oj) 
de gcwenschte plaats a,anwezig helderziende ZOll zien 

wat hij waarscllijnlijk verkeerdelijk zou houden \'oor 

zijn vriend in het astraa,llichaam. 7:11lk een gedachte

vorm zou een boodschap kunnen overbrcngcn wanneer 

die deel llitmaakte van zijn inhoud en in het astraal

lichaam van dengeen die bereikt werd trillingen ::tIs 

zijn eigene verwekken tcrwijl deze door dat astraal

lichaam zouden worden overgebracht naar de hersenen 

waar zij zouden worden omgezet in een ge· 

dachte or een zin. 7:11lk een gedachtevorm ZOll verder 

door het magnetiseh \'erband t1l5sehen hen trillingen 

die erzeJf oj) wcrdcn afgedrnkt kunnen overbrellgen 

aan zijnen uitwerper. " (illz. 73.) 

Het geheele stuk waaraan deze uittreksels ont
lcend zijn hehoort zeer zorgvl1ldig hestl1deerd te 

worden door c1egcncn die clezen zeer samengestelden 

tak van ons onderlYcrp wellsehen te begrijpen want met 

behulp der SChOollllitgevoerde geklel1rde arbeeldingell 

die het vergezellen stelt het degenen die nog niet 
voor zichzelf zien kllnnen in staat veel dichter 

tot een DeSer van wat geclaehtevormen inclerdaad zijn 

te naderen clan al wat daarover voorheen ge

schreven i~. 
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DE ONDERGEBlEDEN. 

\Vanneer men ZOll vragen wat het ware verschil 

is tllssehen de sto[ van de onderscheiclene onder

gebiedcll van het verstandsgebied is het niet gemakke

lijk in andere dan zecr algemeene Dewoorclingen te 

antwoorclen wa,nt cle ongelukkige neersehrijyer put 

zieh uit wat bijvoegclijkc naamwoorden aangaat in cen 

ongesla.agclc poging om het bagste gebied te be
sehrij yen en hedt dan niets over voor het spreken 

oycr cle andere. Wat kan inderdaacl gezegcl worden 

behalve cht (Ie: grondsto[ aJ maar ijler wordt, de 

samcnklanken voller, het lieht levender en door

ziehtiger naarmate wij omhoog stijgen? Er zijn meer 

bijtonen in het geillid, meer teere tU5schentinten in 

de klellrcn naanml,te wij stijgen, al meer en meer 

niell\\'e klcurel1 versehijnen - schakeeringen die Yol

slagen on hekend zijn aan het stoffelijk gezieht, en 

het is dichtcrlijk maar naar waarheid gezegd dat bet 

licht vall het lagere gebied dl1isternis is op dat er 

boven. Wellieht is clit denkbeeld eenvoudiger wan

neer wij in gedachle van bet toppllnt llitgaan in 

plaals yan van clen bodem en traehten te beseffen 

dat wij op dat hoogste ondergehied zijn gecigende 
sto[ ' zullen aa,ntreffen hezield en belevendigd door 

cen kracht die nog steecls als lieht nederwaarts vloeit 

van boven a[ - van een gebied dat geheel en al 

verwijderc1 ligt boven het verstandsgebied, Dan zullen 

wij \Vanneer \Vij afdalcn tot cle t",cede onderafdeeling 

bemerken dat de stof yan ons eerste ondergebiecl 

de kra,ht hiervan gcworden is - of om de zaak 

nall wkeuriger voor te stellen dat de oorspronkelijke 
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kracht met daarbij het gewaad van stof van het 
eerstc ondergebied waanncde zij zich bekleed heeft 

nog steeds de kracht is die de stof van dit tweede 

ondcrgcbicd bezielt. Op dezelfdc wijzc lUllen wij 

in de derde afdeeling vinden dat ~e oorspronkelijke 

kraeht zich tweemaal heeft gesluierd in de stof van 

dit cerste en tweede ondergebicd waar zij doorbeen 

is gegaan zoodat wij ten tijde dat wij aan onze 

zcvende onderafdecling komen onze oorspronkclijke 
kracht zullen hebben die zes maal omhuld of om

sluierd is en daarom zooveel te zwakker en mindcr 

werkzaam. Dit verloop is geheel cn al ovcrcen

komstig aan de sluiering van Atma den Oerocest , b' 
hij zijn nedcnJaling als monadische kcrnstof ten eindc 

de stof van de gebieden der ordewereld met kracht 
te beschenken en daar het er een'is dat dikwcrf 

plaats vindt in de natuur zal het den bestudeerder 

veel moeite sparen wanneer hij trachlen wiI zich 

vertrouwd te maken met dit denkbeeld (zie Mevrouw 

BESANT'S De OudL' W,?jsitcid, bh. 55 en voctnoot). 

DE GEDENKSCHRIFTEN VAN BET VERLEDEN. 

\Vanneer wij spreken van de algemeene kenmerken 

van het gebied 11l0eten wij niet verzuimcn meldin(r b 

te maken van den ill11l1emanwezigen achtergrond die 
gevormd wordt· door de gedenkschriften van het 

verleden -- het geheugen der n:1tuur, de eenige 

werkelijk vertrouwbare geschiedenis der wereld. Terwijl 

wat wij op dit gebied hebben nog niet bet volst:ekte 

gcdenkschrift zelf is mrlar lOllter een ,,-eerkaatsing 

van iets nog haogers is. het ten minste dllideli~k" 

J 
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nauwkeurig cn ononclerhrokcn (;11 vcrscl~ilt daarin van 

elc ollSrllllcnhangende en grillige openbaring welke alles 

is wat het in de astraalwereld vertegellwoordigt. Hct 

is daarom allcen wanneer cen belderziende het ge

zichtsycrmogen van clit verstandsgebied bezit dat men 

zijn beclclen van bet verleden kan vertrouwen en 

zelfs cbn hcbben wij tenzij hij het I'ermogen bezit 

om in volk0l11cn bewustzijn over te gaan van clat 

gebied tot het stoffelijke r\limte te laten voor de moge· 
lijkheicl van cl walingen in het terugbrengen nn de 

herinnering van wat hij gezien heeft. 
Maar de bestudeerder die cr in geslaagd is de 

ycrmogcns die in hem sluimeren zoo vcr te ontwik
kclcn (bt het hem in sta:1t stelt het zilltuig te ge

bruikcn oat behoort tot dit verstandsgebied terwijl 

hij nog in het stoffelijk lichaam vertoeft heeft een 

veld v~tn geschiec1kundig onderzoek voor zich liggen 
yan de meeslc]lendste helangwekkendhcid. Niet alleen 
kan hij op zijn gcmak alle geschiedenis overzien 

waannecle wij lJckcnd zijtl terwijl hij onder de 

a;wschouwing cryan de vcle dwalingell en lllisvattingell 

vcrbelert die in de verhalen zijn geslopen die aan ons 
overgclevcrcl zijll maar hij kan zich eveneens naar 

willekeur bewcgen over de gansche geschieclenis der 

werdel van harlr cerste begin a[ terwijl hij de bng

zall1e ontwikkcling gadcslaat van het vcrstand in den 

mensch, de neclerdaling van de Heeren der Vlam 

en clen groei dcr machtigc bcschavingen die zij 

stichtten. 
Zelfs worcIt zijll studie niet l)epcrkt tot den vooruit-

gang der menschhcicl alleen; hij heeft voor zich als 

in cen museum alle vrecmde dierlijke en plantaar-
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dige vormen die hct toonecl bctreden hebben in de 

dagen toen de wereld jong was; bij kan alle wonder

baarlijke aardkundigc veranderingen volgen die plaats 

gegrepen hcbben Cll den loop gadeslaan der groote 

wereldrampen die het gansehe aangezieht der aarde 
weer en weer over hebben veranderd. 

Vele en velerlei zijn de mogelijkhcden die open

gelegd worden door den toegang tot deze gedenk

schriften - zoo vele en velerlei inderdaad dat zelfs wan
neer dit het eenige voordeel ware van het verstands

gebied dit tach nog allen lageren werelden in beJang 

zou te boven gaan. Maar wanneer wij hierbij voegen 

de merkwaardige vermeerdering der gelcgenhcden 

tot verwerving van kcnnis die door zijn nienw en 

breeder vcnnogen verleend wordt - het voorreeht 

van onmiddellijken onbelemmerden omgang niet 

3.11een met het groote Devarijk maar zelfs met de 

Meesters van Wijsheid zelven - de rust en ontheC

fmg van den vermoeienden druk van het stoffelijke 

leven die teweeggebracht worden door het genieten 

van zijn diepe onveranderlijke zaligheid en hoven 

alles het in geweldige mate verhoogde vermogen 
van den ontwikkelden bestlldeerder tot het dienen 

zijner medemenschen - dan zuHen wij eenig flauw 

begrip beginnen te hebben van wat een leerling 

verwerft wanneer hij het reeht wint om naar willekeur 

en in volmaakt ])cwl1stzijn in zijn erfdeel te treden 

in dit stralende gebied der hemelwereld. 

f -

il. 
I 

BEWONERS. 

Bij onze poging om de bewoners van het ver

standsgebied te beschrijven zal het wellicht goed zijn 

dat \Vij ze in dezelfde drie groote groelJen verdeelen die 

gckozen zijn in het handboekje over het astraalgebied 

- de menschelijke , de niet-menschelijke en de kunst

Illatigc - of schoon de onderafdcelingen hier uitter

aard minder talrijk zullen zijn dan daar wijl de 

voortLrengselen van's menschen slechte hartstochten 

die daar zoo zeer overvloedig waren zich hier geen 

plaats kunnen verwerven. 

1. :M ENS C Ii E L IJ K. 

J nist als toen wij de lagere wereld behandelden 

het geval was zal het wenschelijk zijn de menschelijke 

hewoncrs van het verstandsgebied tc ondcrverdeelcn in 

twee grocpen - degenen die nog vastgehecht zijn 

aan een stoffelijk lichaam en degcnen die dat niel 

zijn - de levenden en de dooden zooals zij gewoon

lijk maar ·a.J.!eronjuist<st:- genoemd worden. Zeer weinig 

ervaring van deze hoagere geLieden is noodig om 

het Legrip van den bestudeerder van de verandering 

die plaats "indt Lij den dood in den grand te 

wijzigcn; hij Leseft onmiddellijk bij het opengaan 

41 
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van zijn bewl1stzijn zelfs in de astrale en nog meer 

in deze verstandswereld dat de volbcicl van hel ware 

leven iets is dat nimmer hier beneden k~lIl worden 

gekencl en da! wij w::tnneer \Vij deze stoffdijke aarde 

verlaten tot dat ware leven overgaan en er nict nit. 
\vij hebben op het oogenblik in de Hollandsehe (aal 

in het gehed geen gesehikte en te gelijkertijd jliiste 

woorden om deze toestanden uit te drukken; wei

lieht zai om ze onderseheidcnlijk belicbaamd en 

onbelichaamd te noemen over het geheel genoll1en 
de minst op een dwaalspoor ieidencle cler verschii

lende bewoorclingcn wezen die mogclijk zijn. Laat 

ons cr daarom toe overgaan die bewoners van het 

verstandsgebied te beschouwen die komcll onder het 

hoofdje: De Delichaamden. 

D c Bel i c h a a 111 den. 

Die menschelijke wezens welke men zieh lerwijl 

zij nog vaslgeheeht zij n aan een stofrelijk lichaam 

in volledig bewustzijn en werkzaamhcicl op dit gebied 

vindt bewegen zijn zonder uit.zondering AdepteJl of hun 

ingewijde leerlingen want totdat eenen leer ling door 

zijnen l\fcester onderwezcn is hoc hij zijn verstands

lichaam kan gebrl1iken zal hij niet in staat zijn zich 

vrijelijk te bewegen op zelfs zijn bgere ylakten. 

Gedurendc het stoffel ij k leven bewust werkzaam te 

zijn op de hoogere vlakten duidt een nog grooteren 

voornitgang aan want het beteekent de eenwording 

van den mensch zoodat hij hier beneclen niet langer 

louter een persoonlijkheid is dic in meer of mindere 
mate be'inyloed worelt door de ikheid daarboyen 
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l11aar dat hij zclf die ikhcid IS - gekluisterd en 0111-

sloten door ee n lich:wl11 wel is waar maar niette

min met het vermogen en dc kennis in zich van een 

hoog on twikkeld ik. 

Zcer pr::tchtvolle voorwerpen zijn deze Adepten 
en ingewijden yoor bet gezicht dat hen heeft leeren 

zien - heerlijke bollen van licht en Idem die allen 

kwac1en invloed verdrijven werwaarts zij ook gaan, 

dic inwerken op allen dic in hun nabijhcid komcn 

evenals de zonnesch ijn werkt op de bloemen en dic 

rondom zich ccn gevoel van rust cn gelt;k versprciden 

waarvan zich zelfs degenen die hen niet zien dikwijls 

l)cwust zijn. In deze hell1elsche wcreld is het dat 

vcel van hun allerlJelangrijksle werk verricht wordt 

- meer in het !Jijzoneler op haar hoogere VlaktCll 

waar onmiddcllijk op de ikheicl kan worden ingewerkt. 

Van dit ge!Jied af is het dat zij de meest grootsche 

gcestelijke invloec1en over de wereld der gedachtc 

uitstorten, hiervandaan o(Jk schenken zij hacht aan 

grootc en weld::tdige bewegingen van elke soort. 

Hicr wordt veel van de gcestclijke hachl die uitgestort 

worclt cloor cle heerlijke zclfopoffcring cler/"Nirll1ini
kaya's uitgcdeeId, hier ook worelt onmiddellijke leering 

gegevcn ::t::tn die leerlingen die ver genoeg gevorderd 

zijn Olll haar op dew wijze te ontvangen claar zij 

hier zeer yeel gCll1akkelijker en vollediger verstrekt 

\.;an worden dan op het astraalgebiccl. En buiten 

::tl deze werkz::tamheden hebben zij ook nog een groot 

arbcidsvelcl in verband met c1egenen die "'ij de c100den 

Jloemen maar dit zal gesch ik ter uitcengczet worden 

onder cell later hoofdje. 

Het IS een genoegen te bell1crken dat cen groep 

.iti-'A" I 
I 
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bewoners die oj) onaangename wijze onze op

merkzaamheic! trok op bet astraalgebied hier bijna 

voisiagen afwezig is. In een wereIc! welker ken

merken onzelfzllehtigheid en geestelijkheid zijn kunnen 

de zwarte toovenaar en zijne Ieerlingen zich duide

lijkerwijs geen plaats verwerven daar zdfzllcht in de 

kern ligt van alle doen en bten der meer dllistere 
scholen en hun stu die der okkulte krachten geheel 

en al voor persoonlijke doeleinden piaals vinclt. Niel 

dat niet in velen hL:nner bet yerstand zeer hoog 

ontwikkeld is en bijgevolg de stof yan het vcr stands

lichaam uilerst werkzaam en geyoelig in zekere rich

tingen maar steeds staan die richtingen in yerlJand 

met de een of andere 500rt persoonlijke begeerte 

en kunnen zij daarom aileen uitgedrukt worden door 

dat lagere gedeclte van het vers tandslichaal1l dat bijna 

onontwarbaar verstrikt ger:1al.;:t is met astraalstof. Als 

Iioodzakelijk gevolg nn deze beperking vloeit voort dat 

hunne werkza:1mheden feitelijk beperkt zijn lot de 

astrale en stof[elijke gebieden. ]ellland wiens gansche 

levensriehting slecht en zelfzllchtig is kan inderdaad 

tijdperken van zlliver afgetrokken gedachte hebben 

gedurende welke hij zich van het verstandslichaam 

kan bedienen wanneer hij geleerd hee[t lloe hij 

dat doen moet maar op het oogenblik dat bet per

soonlijke bestanddeel opkomt en de poging om het 

een of andere slechte gevolg te weeg te brengen 
gedaan wordt is de gedachte niet langer afgetrokken 

en bemerkt hij dat hij wederom werkzaam is in ver

band met de bekende astraaistof. :Men zou bijna 

kunnen zeggen dat een zwarte toovenaar aileen op 

het verstandsgebied zou kllnnen werkzaam wezen 
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zoolang hij vcrgat dat hij een zwarte toovenaar was. 

Maar zelfs terwijl ilij het vergat ZOll hij aileen 

zichtbaar kunnen zijn op het verstandsgebied voor 

menscilen die bewust op dat gebied werkten - nimmer 

met eenige mogelijkheid voor degenen die de hemelsche 

rust in dit oord genieten na den dood daar elkeen 

hllnner zoo volkomen hinnen de wereid zijner eigene 

gedachte wordt afgesloten dat niets daarbuiten invloed 

op hem uitoefenen kan en hij bijgevolg volkomen veilig 

is. Zoo wordt de grootsche ollde beschrijving der hemel

wereld gerechtvaardigd aIs de plaats "waar de sleeh

ten niet meer plagen en de moeden rusten gaan". 

IN SLAM' OF VERVOERING. 

vVanneer wij denken aan de belichaamde bewoners 

van het vcrstandsgebiecl komt uitteraard de vraag op 

of hetzij gewone mcnschen gedurencie den slaap of 

ziele.J.i:i*-ontwikkelde lieden in een vervoeringstoestand 

ooit kllnnen doordringen tot dit gebicd. In beide 

gevallen moet het antwoord lniden dat de gebellrte

nis mogeJijk is of schoon l1itermale zeldzaam. Rein

heid van leven en oogmerk zou een volstrekte ver

eischte zijn en zelfs wannccr het gehied ZOLI bereikt 

zijn zau men niets hebben dat werkelijk bewlIstzijn 

zou kl1nnen worden genoemd maar eenvoudig een 

vermogen tot opnamc van zckere indrllkken. 

Daar het een yoorbeeld geeft van de mogelijk

heid tot betreding van het verstandsgebied gedllrende 

den slaap kan hier een voorval worden vermeld dat 

plaats yond in verbancl met de proefnemingen die 

door de London Lodge der Theosofische Vereeni-
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g ing gedaan werden aangaande het drOOlllbe lVl1stzijn 

en waarvan ('r enkele verhaald zijn in mijn boekje oyer 

Droomcll. Degenen die deze verhandeling gelezen 

hebben zullen zich herinneren dat een gedachtebeeld 

van een liefelijk keerkringslandschap werd voorgelcgcl 

aan het c1enkvermogen van slapers van verschillenden 

rang met het oogmerk om de mate te toetsen waarin 

het daarna hij het ontwaken herinnerd werd. Een 

geva1 waarvan niet werd gesproken in het vroeger 

uitgegeven verslag daar het in geen bijzonder verLand 

stond met de droomverschijnselen zal hier als nnttige 

toelich ting kunnen dienen. 

Ret was dat van iemand van rein den ken en 

aamnerkelijk of schoon ongeoefend zi el~ vermogen 

en het gevolg van de voorlegging van het gedachte

beeld aan haar denkvermogen was ietwat verrassend 

van aard. Zoo innig was het gevoe1 van eeruiedige 

vrengde, zoo verhevcn en zoo geestelijk waren de 

gedachten die opgewekt werden uij de aanschouwing 

van dit heerlijke tafreel c1at het bewlIstzijn van de 

slaapster geheel en a1 overging tot het verstancls

licha:un - of, om hetzelfde denkhceld in andere 

woorden nit te drllk ken, opsteeg tot het verstands

J\len moet eyenwel hierd oor niet veronder-gebied . 
J 

stellen dat zij haar omgeving op dat gelJiccl of zijn 

werkelijke toestanden waar ging nemeni zij verkeercl e 

eenvollclig 111 den toestancl van den gewonen 

mensch die dew hoogte na den dood IlCeft 

bereikt en dred wel IS waar in de zee van Iicht en 

kleur maar was niettemin gehee1 en a1 verzonken 

in haar eigen clenken en zich van niets daarbuiten bc
wnst - blee[ in verrukte aanschouwing va n het 
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landschap en yan al wat het haar inga.f verzonken -

maar beschollwde het toch, begrijpe men weI, met het 

scherper inzicht, de yolmaakter waardeering en de 

verhoogde kracht van denken die eigen zijn aan het 

verstandsgebied en genoot gedurcnde al dien tijd de 

innige zaligheid waarvan hiervoor zoo dikwijls is ge

sproken. De slaapster bleef verscheidene uren hng 

in dien toestand of schoon zij zich blijkbaar volkoll1en 

on bewust was . van het verloopen van tijd en ont

waakte ten slotte met een gevoel van diepen vrede 

en innerlijkc vrengde waarvan zij zich daar zij geen 

herinneri ng met zich mede terl1ggebracht had van 

w:tt er geschiecl was in het geheel niet in staat was 

rekenschap te geven. Er hestaat evenwel geen twijfel 

dat eene ervaring al s ·dezc hetzij herinnercl in het 

stoffelijke lichaam of niet, zon werken als een besliste 

aandrang tot de geestelijke ontwikkeling van het 

betrokken ik. 

Of schoon men bij afwezigbeid van een voldoend 

:tan tal proefnemingen aarzelt om te stellig te spreken 

schijnt het bijna zeker dat een nitkoll1st als het 

zooeven h eschrevene enkel mogelijk zau zijn bij iem:tnd 

die alreecls een zekere hoeveelheicl ziel~'ej' ont

wikkeJing bezat en dezelfc1e· voorwaarcle is zelfs nog 

meer IJesiist nood zakelijk ten einde een gemesmeriseercl 

proefpersoon het verstandsgebied in vervoering te 

eloen aanroeren. Zoo beslist i~ clit het geva1 dat 

w:wrschijnlijk niet een van de dl1izend onder de 

gewone helc1erzienc1en het in het geheel ooit bereikt 

maar bij de zeldzame gelegenhec1en dat 11et zoo bereikt 

wordt moet de helr1erziencle · 200a.15 hiervoor werd 

opgell1erkt ni el aUcen ielll3.nc1 \·:1.n buitenge wone ont-
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wikkeling zijn maar ook van yolmaakte reinheid \'an 

leven en oogmerken en zelfs wanneer al c1ezc ongewone 

hoedanigheden aanwezig zijn blijft nog steeds de 

moeilijkheid bestaan die een ongeoefendP zicle+ijk 

i~ altijd ondervindt in het nauwkeurig overlJrengen 

van een gezicht van het hoogere gebied af riaar het 

lagere, Al deze overwegingen versterken naluurlijk 

slechts waarop te voren zoo dikwijls naclruk gelegd 

is - de noodzakelijkheid van de zorgvnldige oefcning 

van aUe zieleltj-k Al ontwikkcJden onder een bevoegd 

onderrichter voor dat het mogelijk is veel gewicht 

te hechten aan hun verslag van wat zij zien. 

D eOn t Ii c h a a m den. 

Alvorens in bijzonderheden den toestand III oogen

schouw te nemen van de olltlichaamde wezenhcrlcn 

in de verschillende onder:tfdeeJingen van het \'cr

st:.mdsgebied moet ons het verschil tnsschen de rupa

en arllpa-vlakten waarvan alreeels melding is gemaakt 

in algemeene trekken zeer c1l1idelijk voor den gees t 

5taan. Op eerstgenoemde leeft de mensch volsJagen 

in de wereld zijner eigene geelachten terwijl hij zich 

nog steeds volkomen vereenzelvigt met zijn persoon-

( lijkheid in het leven dat hij pas \'erl:tten heeft i oJ) 
• laatstgenoemde is hij eenvolldighet herborenwordcnde 

ik of ziel, die (wanneer hij genoeg bewl1stzijn op die 

vlakte heeft ontwikkeld om in het gehecl iets duide

lijk te weten) tot oJ) zekere hoogte ten minste de 

ontwikkeling begrijpt waarmede hij hezig is en het 
werk dat hij te eloen hee[t. 

Men dient zich te herinn crcn dat elk mensch 
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deze beide tmppen doorschrijdt tusschen dood en 
geboorte of schoon de onontwikkclde meerderheid 

zoo weinig bewustzijn bezit in aUe twee dat men 

met meer waarheid zou kunnen zeggen dat zij er 
doorheen droomt. Niettemin moet elk menschelijk 

wezen hetzij bewust of onbewust de hoogere vlakten 

van het verstandsgebied aanroeren voordat weder

geboorte plaats kan vinden en naarmate zijn ont

wikkeling voortgaat wordt deze aanraking al beslistcr 

en werkelijker voor hem. Niet aUeen is hij daar Le

wuster naarmate hij vooruitkomt maar ook het 

tijdperk dat hij 111 die wereld van werkelijkheid 

doorhrcngt worelt langer want inelerdaad stijgt zijn 

bcwlIstzijn langzaam maar gestadig door de verschil

lende gebieden van het stclsel umhuog. 

De oermensch bijvoorbeeld heeft vergelijkender

wijs weinig bewustzijn op eenig gebied dan hct 

stoffelijke gedurende het leven en het lager astrale 

na den dood en inderdaad kan hetzelfde gezegd 

worden van den geheel onontwikkelelen mensch 

zelfs in onze dagen. remand die een weinig verdcr 

gevorderd is begint cen kort tijdperk van hemelleven 

te hebben (op ele lagere vlakten natuurlijk) maar 

ibrengt nog steeds verreweg het grootste gedeelte van 

zijn tijd tnsschen vlecschwordingen door op het 

astraalgebicd. Naarmate hij voortschrijdt worelt het 

astraallevcn korter en het hemellcvcn langer totdat 

hij wanneer hij verstandelijk ontwikkeld en gccstelijk

gezind wordt door het astraalgebied hcengaat met 

ternanwernood in het geheel eenig oponthoud en cen 

lang en gelnkkig verblijf genict op de ijlere der 

lagerc verstanelelijke vla.kten, Op elit punt even wei 

4 



50 

is het belYllstzijn in het W[lre ik op zijn hoogere 

ybkte tot in zeer [lanzienlijke mate tot ontwaken 

gebmcht en zoo verdeelt zich zijn hewllst leven op 

het verstandsgebied in twee dee len wa[lrV[ln het btere 

en kortere gedeelte doorgebmcht wordt op de hoogere 

andergebieden in het oorzakelijk Iichaall1. 

Ret tevoren hescllreven verloop herhaalt 7.ich 

dan en het leven· op de bgere vbkten wordt lang

zamerhand korter terwijl het hoogere l~ven gestadig 

bnger en voller wordt totdat ten laatste de tijd komt 

waarop hef bewustzijn een gemaakt wordt - wa[lrop 

het hooger en lager zclf onoplosbaar vereenigd zijn 

en de mensch niet langer in staat is zich wcg te 

hullen in zijn eigen gedachtenwolk en het "'cinigje 

elat hij claar cloorheen zien kan verkeerdelijk te 

houelen voor de gansche groote hemelwereld rondom 

hem - waarop hij de ware mogelijkheden zijns levens 

beseft en aldus voor het eerst waarlijk b~gint te 

. leven. Maar tegen den tijd dat hij deze haogten 
bereikt zal hij [llreecls het Pad hetreden hel)l)en en 

zijn toekomstigen voornitgang beslist in eigen hanc1en 

hebben genomen. 

OE VOOR HET HEMELLEVEN NOOI lIGE I-IOEDANIGHEDEN. 

De grootere werkelijkl;eid van het hemelleven 

in vergelijking met clal op aarde hlinkt dnidelijk nit 

wanneer wij in. a[lnmerking nemen welke voorw[l[lrden 

vereischt worden ter' bereiking van dezen hoogeren 

bestaan~toestand. W[lnt jllist de hoedanigheclen die 
men geclurende het leven moet ontwikkelen W[lnneer 

men eenig be,taan genieten zal in de hemelwereld 

1. 
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na den dood zijn juist die waarollltrent [ll de 

besten en edelsten van ons ras het eens zijn 

om ze als werkelijk en bestendig wenschelijk te 

beschotlwen. Opdat een streving of een ged[lchte

kracht bestaan op clat gebied lengevolge hehbe 

moet ha::tr hoofdeigenschap onzelLmehtigheid zijn. 

Genegenheid voor gezin of vrienden voert 

menigeen tot het hemelleven en tlat doet godsdien

stige toewijcling (}veneens maar toch Wtl het een 

dwaling zijn te veronderstellen dat aile genegenheicl 

of aile toewijding daaroll1 haar noodzakelijke uitdruk

king na den dood daar vinden moeten want klaar

blijkelijk zijn . er van elk dezer eigensch[lppen twee 
verscheidenheden, de zelfwchtige en cle onzelfZllchtige, 

of schoon men wellicht met grand de tegcnwerping 

zan kunnen maken dat het bij beide [llleen laat5t

genoelllde soort is die den n[lam werkelijk w[lard is. 

E{ is een liefde die zich uitstort op zijn voor

werp terwijl zij naar niets terug tr[lcht - zelfs nimmer. 

aan zichzelve denkt maar alleen [lan wat zij voor den ge

licfde eloen k[ln en zulk een gevoel doet" een gees· 

telijke kr[lcht ontst[lan die niet kan t1itwerken 

cbn op het verst[lndsgehied. Maar er is ook een 

andere aandoening die soms liefde genoellld worelt -

een dwingende, zelfztlch.tige soort h[lrtstocllt die voor

namelijk begeert gcliefc1 te ZCJorrim die al 

maar door veeleer denkt om wat zij ontvangt dan 

am wat zij geeft en waarvan het zelfs zeer waar

schijnlijk is dat zij ontaarcJt ' in de afscJlt\welijke 

ondeugd ijverzucht bij (of zelfs zonder) de geringste 
uitlokking. Eene gencgenheid als deze heeft geen 

kiem in zich van de verstandclijke ontll'ikkeling j de 
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krachten die zij in iJeweging brengt zullen nimmer 
bO\'(;11 het aSLraalgebied stijgen. 

Hetzelfde is waar van het gevoel van zekere 

zeer groote groep godsdienstig toegewijden wier 
eenige gedaehte niet de heerlijkheid hun ncr godheid 
is maar hoe zij hnn eigen ellendige zieltjes knnnen 
redden, een honding die ten sterkste doet denken 

dat zij nog in het geheel niets ontwikkeld hebben 

dat werkelijk den naam ziel verdient. 

Aan den anderen kant heeft men de werkdijke 
godsdienstige toewijding die nimmer om ziehzcl ve 

denkt maar aIleen om liefde en dankbaarheid jcgens 

de godheid of Icidsman en die vervuld is van een 

vtlrigc begecrte om iets voor hem .of in zijnen naam 

te verrichten, en zulk een gevoel leidt dikwijls tot 

een langdurig hemelleven van vergelijkenderwijze 

verheven aard. 
Dit zou natuurlijk het geval zijn wie ook de 

godheid of leidsman zijn mocht en volgelingen n.n 

Buddha, Kris1ma, Ormuzd, Allah en Christus zouden 

aJ1en gelijkc1ijk hun helooning van hemelsche zalig

heid verwerl'en, waarvan de duur en hoec1anigheid 

zouden afhangen van de innigheid en reinheid van 

het gevoel en niet in het minst van het voorwerp 

ervan of schoon deze laatstc overweging ongetwijfeld 

invloed lOU l1itoefenen 01" de rnogelijkheid om leering 

te ontvangen gedurende dat hoogere leven. 
De meeste menschelijke toewijding evenwel is 

evenals de meeste mensehelijke licfde noeh aeheel 
. 0 

rem, noch geheel zelfzuchtig. Die liefde moet incler-

daad laag zijn waarin gecn enkele onzelfzllchlige 
gcdachte of aanc1r~ng is binnengec1rongen en aan 
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den andercn kant kan een genegenheid die gemeen

lijk en hoofdz:l.kelijk volkomen rein en edel is toch 

somwij len verduisterd worden door een opwelling 

yan ijverzuchtig gevoel of een voorbijgaande gcdachte 

aan het eigen zelL In deze beide gevallen onderscheidt 
als in alle de wet van eeuwige rechtvaardigheid 

onfeilbaar en eycnals de kortstondio-e f1ikkerin a van 
'" b 

edeler gcvocl in hct minder ontwikkelde hart zeer 

zeker haar bclooning zal ontvangen in de hemel

werelcl zelfs al moge er niets anclers in het leven 

zijn om de ziel te verheffen hoven het astraalgebicd 

zoo zal ook de meer bge gedachte clie voorheen 

den heiligen glans eener werkelijke lidde verduisterde 

haar kracht uitwcrken in de aslraalwercld terwijl zij 

in !let gehcel gcen iniJreuk maakt op het grootsche 

hemclsche levcn dat onfeilbaar volgen moet uit jaren 

van innige genegcnheid hier ombag. 

HOE lI!EN HET llEMELLEVEN VOOR HET 

EERST VERWERFT. 

Men zal daarom zien cJat op de meer aanvankelijke 

trappcn barer ontwikkcling vele cler aehterlijke 

ikheden de hemelwerelcJ in het gehcel nooit hewust 

bereiken terwijl cen nog grooter aantal slechts een 

vergclijkenclerwijze geringe aanraking verkrijgt van 

sommige harer bgerc gebieden. Elke zielmoet zich 

natuurlijk op de hoogerc vlakten in haar ware zelfterug

trekken v66r herboorte maar daaruit voIgt in het geheel 

niet dat zij in dien toestand iets zal ervarcn dat 

wij bcwustzijn zouden noemen. Dit onderwcrp zal 

vollediger behandeld worden \Vanneer \Vij ons zullen 
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bezig hOllden me t de arOpa-gebieuen; het komt ons 

beter voor Olll met het laagsle der rftpa-vlaklen te 

beginnen en ons voortdurend omhoog te begevell 

en zoo kllnnen wij voor het oogenblik dat gedeelte 

der menschheicl ter zijde bteB welks bewust bestaa n 

na den dood feitelijk beperkt is tot het astmalgebietl 

en verder gaan met oe beschol1wing van het genl 

van een wezenheid die zich juist uit dien toesland 

heeft opgeheven - die voor de eerste maal een 

gering en villchtig bewustzijn heeft in de l:wgste 

ondemfdeeling der hemelwereld. 

Er zijn blijkbaar verscbeidene wijzen waaro]J 

dew belan~Iijke stap in de eeIste ontwikkeling eener 

ziel kan worden veroorzaakt maar het zal voor ons 

huidig oogmerk yoldoende zijn wanneer wij ler 

toelichting van een harer een ietwat roerend verhaaltje 

aan bet werkelijke leven ontleenen dat binnen de 

waarneming onzer bestudeerders kwam toen zij 

dit vraagstuk aan het onderlOeken waren. Hier was 

de middelaar der groote ontwikkelingskrachten een 

arm naaistertje dat in een der naargeestigsle en 

morsigste onzer verschrikkelijke Londensche achter

huurten leefde - een duffe hinnenplaats in het Easl 

End waar licht en lllcht zich ternauwernood een weg 

naar binnen konden hanen. 

Natuurlijk was zij niet hoog beschaafd want 

haar leven was cen lang gezwoeg geweest van het 

hardste werk oneler de minst gllllslige omstandigheden 

maJ.r niettemin was zij een goedhartig, wclwillend 

schepseltje dJ.t overvloeide van liefde en vriendelijk

heiel jegens allen met wie zij in aanraking kWJ.m. 

B:1ar kamel's Warcn wcllicht even annelilk :;tIs wGlke 

, . 
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ook op de binnenplaals m:wr zij waren ten minste 

zindelijkcr en nctter dan de andere. Zij had geen 
geld 0111 te geven wanneer ziekte zelfs nog harder 
nooo l)racht elan gewoonlijk tot sommigen harer 

buren ma[lr toch was z.ij bij zulke gelegenheden steeds 

bij de hand zoo c1ikwijls zij maar enkele oogenblikken 

nit bJ.ar werk kon l.litbreken en hood dan met wel

gellleend 111eegevoel die elienslell aan welke binnen 

haar verlllogen lagen. 
Inderdaad was zij bepaalo een voorzienigheid 

voor de rl1we, ol1wetencle fabrieksmeisjes om haar 

lleen en langzamerhand gingcn dez.en haar beschollwen 

als eel1 soort cngel van hlllp en medelijden, die 

allijd klaar stond in lijd van moeite of ziekte. Dikwijls 

zat zij, 11a den ganscben lieven dag doorgezwoegd 

le heblJen met nal.lwelijks cen enke! oogenblik op

onlhoucl den !l;:lh'en nacht op om haar beurt \Vaar 

te nemen III het verplegen van den een of ander 

(1I.:r vcle lijders die alLijd te vinden zij n in eene 

omgeving die zoo noodlouig is voor gezondheid en 

gel uk als dic van een Lonclensche achterbllnrt en bij 
ydcn waren de (bnkbaarheid en gC'l1egenheid die 

haar onophondelijke vriendelijkheid in hen o]Jwekte 

vulstrekt cle eenige hoogere gevoelens die zij badden 

gedul'enclc hun gansch rllW en onschoon leven. 
Daar de toest:tnden van het bestaan in die 

binncnplaats waren zooall; zij waren kan het weinig 

verbazing wckken dat sOlllmigen harer lijders stierven 

ell toen werd hct clnidelijk clat zij veel meer voor 

hell gedaJ.ll had dan zij hJ.d geweten; zij had hun 

niet aIleen een weinig goedhartige hulp verleend in 

hUll tijdelijke moeilijkhcden maar ook een zeer be-
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langrijken aanc1rang op de loophaan van geestelijke 

ontwikkeling. Want dit waren onontwikkelde zielcn -

wezens van zeer achterlijken rang - dic nog 

nooit in ccn enkcl hunner geboorten dc geestclijkc 

krachten in beweging gebracht hadden welkc aIleen 

hun bewust bestaan op het verstn,ndsgebied zouden 

kunnen verschaffen maar nu was niet aUeen voor 

dc eerste mn,al een ideaal VOor hen gesteld 

wn.n.rtoe zij konden opstreven mn.ar ook was door 

haar gedrag werkelijk onzelfr-uchtige liefde in hen 

opgewekt en juist het feit van zulk een sterk gcvoel 

als dit te hebben had hen omhooggevoerd en hun 

meer ikheid gegeven en zoo verwierven zij nn.dn.t 

hun vcrtoef op het astran.lgebied gecindigd was hunne 

cerste ondervinding van de lan.gste onderafdeeling 

Vn.1l cle hemelwereld. Een korte ondervinding waar

schijnlijk en van een geenszins vergevorderde saort 

maar toch van veel grooter belang clan op het 

eerste gezicht blijkt wn.nt wanneer eenman.l de groote 

geestelijke kmcht vn.n onzelfr-uchtigheid tot ontw;:'cking 

gebracht is geeft juist he t uitwerkell harer gcvolgen 

in de hemel wcreld h:l.ar de neiging om zich te her

halen en boe gering in boeveelheid deze eerste uit

storting ook zijn moge hOllwt zij toch in de ziel ecn 

zwn,k schijntje van een eigenschap die zich zeer zeker 

in het volgenc1 levC'n wec1crom zn.1 uitdrnkken. 

Zoo heeft de zachtmoedige liefderijkhcicl cener 

arme nn.n.ister n.n,n verscheiclen e minder ontwikkelde 

zielcn hun binnentreding bewerkt in een bewllst 

geestelijk leven dat vlceschwording n:1. vleeschwording 

ges t:1.c!ig stcrker worden zn.l en meer en meer tern g 

;.;.al wcrken op de aardlevens in d<:? ~oekQm.st Dit 
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kleine voorval kan weHicht cen verklaring bieden 

van het [cit dat in de verschillende godsdiensten 

zoovecl belang gehccht wordt aan het persoonlijk 

bestanddecl in liefdn.digheid het onmiddellijk 

verband tllsschell gever en ontvanger. 

lIET ZEV ENnE ONDERGEllIED: DE LAAGSTE I·m:l1EL. 

Deze In.agste onderafc1eeling van de hemelwereld 

waartoe de handclwijze vn.n ons arm naaistertje de 

voorwerpcn van haar vrienc1e1ijke zorg aphid hecft 

tot hoofdkenmerk dat van genegenheicl voor ver

wanten of vrienden - onzelfzuchtig nn.tnllrlijk maar 

gewoo nlijk ietwat b ekrompen. Hier moeten wij 

evcnwel 0[> onze hoede zijn tegen de mogelijkheid 

van wanbegrip. 'Vanneer cr gezegd wordt dat ge

negenheicl vo or blocdverwanten ietll:1.ncl voert tot 

het zevende hcmelsche onderg:ebied en godsdienstige 

toewijding naar bet r-esde dan stelt men zich 

SOIll S zeer natuurlijk voor dat iemand die deze 

beide ken mer ken s terk in zich ontwikkeld had zijn 

tijdperk in de hemelwereld zon verdeelen tusschen 

deze t\~'ee onderafdeelingen en eerst een lang tijdperk 

vn.n geluk zon doorbrengen te midden van zijn gezin 

e n vervolgen:o omboog slijgen tot de ' volgende 

v I::tk te 0 In (bar de door r-ijn toewijdingsstrevingen 

yerwekte gecstelijke kr:lchten te doen lIitwerken. 

Dit is evenwel niet wn.t er geschiedt want in 

een ge\'al zoon.ls wij yerondersteld hebben zou die 

mensch tot be wlistheid ontw:lken in de zesde onder

akkeling waar hij zichzelf bezig yindcn zou in 

gezclschap van degencn die hij zoozeer had licfge· 
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had met den hoogslen vorm van tocwijding die hij 

in staat was te bcselTen. En wanncer wij er over lIa

denken is dit ook zeer 1.Jegrijpelijk want van clen mensch 

die in staat is tot goclsclienstige toewijding zoowel 

als tot 10llter gezinsliefde is het natuurlijk waar

schijnlijk dat hij zal 1.Jegiftigd zijn met een hoogeren 

en breederen ontwikkelingsvonn van laatstgenoemdc 

deugd clan iemand wiens gCll10ed slecht~ vatbaar is 

voor invloecl in cene richting. Dezelfde regel ulijft 

van toepassing hngs den ganschen wcg omhoog; 

bet hoogere gebicd kan altijcl de hoedanighedell van 

het lagere gebiec1 omvatten zoowel als die welke 

er zelf aan eigen zijn en wanneer het c1it doel hebucn 

zijne bewoners deze hoedaniGheden bijna altijd ill 

voller mate clan de zielcn op een lager gebied. 
\Vanneer er gezegd WOrtlt dal de liefde lot het 

gezin bet kenmerk is van het zevende onc1crgebied 

moet men daaroll1 nog geen oogenblik veronderstellell 

dat liefde tot dit gebiecl beperkt is maar vceleer 

clat de mensch die zich hier na den dood hevinden 

zal iemand is in wiens inuorst deze genegcnheid 

de hoogste hoedanighcicl was - de eenigc inderdaad 

die hem in het geheel aanspraak kon do en maken 

op het hcmelleven. Maar licfde van veel eclcler en 

grootscher aard dan al wat op deze vlakte tc aan

schou wen valt kan natuurlijk worden aangetrolTell oj! 

de hoogere ondergebieden. 
Een def ecrste wezcnheden die cloor de onder

lOckers aangctroffcn werel op dit onclergclliccl levert een 

zeer juist kenmerkend voorbeelcl van zijne bcwoners. 

De man was gedurende zijn leven een krllidenicrtje 

geweest - niet iemand van verstandelijke ontwik-
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keling of van ccmg bijzondcr goclsdienstig gevoel 

maar eenvoudig de gewone eerlijke en achtenswaar

cligc kleine winkelier. Zonder t\\'ijfel was hij geregeld 

elken Zonc1ag ter kerke gegaan omdat het een gewoon 

ell behoorlijk iets was dat te do en maar de goclsdienst 

was voor hem cen soort vage wolk geweest die hij 

in werkelijkheid niet begreepl die in geen verband 

stond met de zakcp van het· allcdagsleven en die 

nooit in aamnerking genomen werd bij het beslissen 

zijner vraagstukken. Hij bezat claarom niets van de 

innighcid van toewijding die hem lOll kunnen hebben 

opgeheven tot het volgende onclergebied maar hij 

koesterde voor zijn vrouw en gezin een warme ge

negenbeicl waarin een groot bestanddeel van onzclf

zuchtigheicl was. lij zwcefclen hem steeds voor den 

geest en het was veel meer voor hen dan voor 
zicbzelf (bt hij van den morgen tot clen avond werkte 

in zijn pieterig klein winkc1tje en zoo beyond hij zich 

toen hij zich na een lijc1perk v::ln beslaan op het astra al

gebicd ten laatstc losgerukt had van bet ontbindencle 

begcertelichaam in deze laagste onderafdeeling der 

hemc1wereld met al zijne geliefden rondom hem 
verzameld. 

Hij was in geen meerclere mate een verstande

lijk of hooggecslelijk mensch dan hij op aarde gcweest 

was want de dood brengt geen plotselingc ontwik

kc1ing van die soor,t met zich mede; de omgeving 

waarin hij zich met zijn gezin beyond was niet van 

zeer verfijndcn aard want zij vertegenwoordigde slechts 

zijn eigen hoogste ide~·dcn van onstoffclijke gcnieting 

gednrendc het leyen maar niettemin was hij zoo innig 

gelukkig als hij in st:tat w:ts tc wezen en daar hij 
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gedurende den ganschen tijd veeleer aan zijn gez1I1 

dacht dan aan zichzelf was hij ongeLwijreld bezig 

onzelfzuchtige hoedanigheden te ontwikkelen die in 

zijn ~iel zouden worden ingebouwd als bestendige 

eigenschappen en aldus in al zijn toekomstige lcvens 

op aarde zouden herschijnen. 

Nog een kenmerkend geval was dat van iemand 

die gestolVen was terwijl zijn eenige dochter nog jong 

was' hier in de hemelwereld had hij haar altijd bij , 
zich en altijd op haar best en hij was voortdurend 

beziO" met het weven van allerlci schoone beelden b 

van baar toekomst. N og een ander was dat van 

een jong meisje dat altijd yerzonken was in de aan

SChOll wing der veelvuldige volmaakthedcn I'an baren 

vader e~ kleine verrassingen en nicuwe genoegens 

voor hem uitdacht. N og een ander was een Grieksche 

vrouw die een wonderbaarlijk gclukkigen tijd doorbracht 

met haar dric kinderen waarvan ccn ecn schoone 

knaap was terwijl zij er zich een genot van maakte 

zich dien te denken als overwinnaar in de Olympische 

spelen. 
Ecn treITend kenmerk van dit ondergebied is 

o-ednrende de laatste paar ceuwen bet zeer groote b 

aantal Romeincn, Karthagers en Engelschen geweest 

dat hier te vindcn is - hetgeen te wijten is aan 

het feit dat onder de menschen dezer I'olkercn de 

voornaamste onzelrzuchtige uiting haar openbaring 

yond door gezinsliefde terwijl hier vergelijkcnder

wijze weinig Hindu's en Buddhisten zijn daar bij 

hen gemeenlijk werkelijk godsdienstig gevoel meer 

onmiddellijk in hun dagelijksch leven gemengd wordt 

en dit hen bijgevolg tot een hoogere vlakte voert. 
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Er deed zich natuurlijk een bijna oneindige 
yerscheidenheid voor onder de waargenomeo geval

len en hun vers~hillende graden van vooruitgang 

waren te onderscheiden door verscbillende graden 
van glansrijkheid terwijl verschillen van kleur ohder
scheidenlijk de hoedanigheden aangaven die de be

trokken personen ontwikkeld hadden. Sommigen waren 

verliefden die gestorven waren in de volle kracht 

hunner genegenheid en waren daarom altijd bezig 

met den eene dien zij liefhadden tot geheele 

bllitensllliting van aUe anderen; anderen waren er 

die bijna wilden geweest waren en een voorbeeld 

hiervan werd geleverd door een Maleier, een zeer 
onontwikkeld mensch (op den trap dien wij met de 

bijzondere bcnaming zouden aanduiden van dien van 

een lagen derde-klas pitri), die een geringc onder

vinding van het hemel1even verwierf in verband met 
een dochter die hij had liefgehad. 

In al deze gevallen was het het gevoel van 

onzelfzuchtige gencgenhcid dat hun hun hemel schonk, 

ja afgescheiden hicrvan was cr niets in de handelingen 

van hun persoonlijk lcven dat zich zon hebhen 

kunnen uitdrnkken op dat gebied. In de meeste 

gevallen cl ie op deze vlakte worden waargenomen 

zijn de beelden der geliefdcn zeer verre van vol

maakt en bijgevolg kllnnen de ware ikheden of 

zielen van de vrienden die geliefd worden zich er 

slechts pover door uitdrukken of schoon die uit

drllkking zelfs op zijn ergst veel voller en 

hevredigender IS dan zij ooit in het stoffclijke 

lel'en is geweest. In het aardleven zien wij 

onze Yriendcn zoo gedeeltclijk, wij kennen slechts 



62 

die gedeelten van hen die ons na staan en de andcre 
kantcn van hun inborst bestaan fcitclijk niet voor 

ons. Onzc omgang met hcn en onzc kennis omtrent 

hen lijken ons hier beneden heel wat te zijn en schijnen 
ons dikwijls toe te behoorcn tot de grootste dingen 

van ons leven en toch 1l10eten dew omgang en deze 
kennis in de werkclijkhcid uitermate gcbrekkig wezen 

want zelfs in de zeer zeldzame gevallen waarin wij 

denken kunnen dat wij iemand volkomen en door 

en cIoor, van haver tot gort, kennen is hct nog 
slcchts het cIeel van hem dat zich op deze Iagcre 

gebiedcn gedurencIe eene vlecschworcl ing openbaart 

dat we kcnnen knnncn terwijl zich elaarachter vecl 

l11cer bCl'inc1t in hct ware ik c1at we in het geheel nicl 
kUJlncn bereiken. Inderclaad wanneer het ons 

mogelijk ware om met het onmidclellijke en volmaakte 
gezicht van het verstandsgebiecI voor de eerste maal 

onzcn gcltt:clcil vriend te aanschouwen wanneer wij 
hem na den dood ontmoetten zou het waarschijnlijk 
zijn dat hij vo lkomen onherken baar zou zij n en zeer 

zeker ZOU hij in het gehee l niet dcgeen wczen vall 

wien wij zooveel hiclden, (lien we dachten dat wij 
voorheen haddcn gekenel. 

Men moct weI begrijpen dat de warme genegen· 
heid die den eenen mensch aUeen in het hemel1evcn 
van cen ancler' brengt een zeer sterkc kracht is OJ) 

deze hoogere gebieden - cen kracht die tot aan 
de ziel van c1engeen di~ men liefheeft opstijgt en 

een beantwoording aan baar ontlokt. Natuurlijk 
hangt cle levendigheiel v:tn die heantwoording, dc 

hoeveelheid leven en kracht er in, af van de ont
wikkeling der ziel van den geliefdc maar cr bestaat 
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geen ge"al waarin de bcantwoording yoor zoover zij 
gaat nict \'oll11aakt werkelijk is. 

Natuurlijk kan de ziel of het ik slechts 7lolko1Jtm 

bereikt worden op haar eigen vlakte - een cler 
arllpa-onderafdeelingen 'van dit verstancIsgebied 

maar wij zijn daar tenl1linste zeer veel nader bij op 

elken trap der hemel werelcI dan wij hier zijn ~n 

daarom wuden wij elaar oncler gnnstige omstancIigheden 
geweldig veel meer van onzen vriend knnnen te 

wetcn komen clan ooit Ilier mogelijk zou zijn terwijl 
wij claar in allen !!cval zel[s onder dc ono-unstiO"ste 
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oll1standigheden zeer veel dichter bij cle werkelijkheid 
zijn clan wij ooit te yoren zijn geweest. 

Twee pl1nten 1l10eten in aanmerking genoll1en 
worden bij onze bescbouwing van c1it onderwerp - de 

mate v:tn ontwikkeling van elk der betrokken per
sonen. Indien degeen in het hell1elleven sterke ge

negenheid en eenigc ontwikkeling in geesteIijkheid 
hecft zal hij ecn cluidelijk en vrij volmaakt gedach
tel>ccld vormen van zijn vriend zooals hij clien kende 

- eCIl hcelcI w:tarc1oorhcen ele ziel van den vriend 
zich op dic vhkte tot in zeer aanzienlijke mate zou 

kunnen uitdrukken. Maal tencinde zich die gelegen. 
heid volkomen ten nutte te maken is het noodig 
dat die ziel zelf vrij vergevorderd in ontwikkeling 
zon wezen. 

Wij zien daarom dat er twee reelenen zijn 
waar0111 dc openh:tring on 1'0lma:tkt Imn wezen. Ret 

beeld dat door den do ode gevormd is kan zoo "aag 

en ondeugdelijk wezen dat de "riend zelfs al zou hij 
ftink ontwikkeld zijn sleehts in sta:tt kan wezen er 

zeer weinig gebrl1ik van te maken, en aan den 



anderen kant kan het zijn dat er zelfs wanneer een 
goed beeld gel'ormd is geen genoegilame ontwikkeling 

is aan den kant van den vriend om hem in staat 

te stell en er behoorlijk voordeel van te trekken. 

Maar in elk en ieder geval wordt de ziel van 
den vriend bereikt door het genegenheidsgel'oel en 

welke ook haar ontwikkelingstrap zijn moge beant

woordt zij er onmiddellijk aan door zich uit te storten 

in het beeld dat gevormd is. De mate waarin de 
ware mensch ilich er doorheen uitdrukken kan 11angt 

af van de twee bovengenoemde punten -- de 500rt 

van het bedd dat gevormd wordt in de eerste plaats 

en hoeveel ziel er is om uit te drukken in de tweede 
plaats l11.:tar zelfs het flauwste ueclcl dat gevormd 

kan worden is in allen gevalle 0]) het verstandsge

bied en daarom voor het ik veel gemakkelijker te 

bereiken dan het stoffelijke lichaam twee geheele 

gebieden lager. 
Indien de vriend dien men liefheeft nog in 

leven is zal hij er zieh natunrlijk hier beneden 0]) 

het stoffelijk gebied yolkomen onuewl1st van zijn 

dat zijn waar zelf deze bijkomstige opcnlJaring genict 

maar dit heeft op geenerlei wijze invloed op het 

feit dat die openbaring een meer werkelijke is en 

een dichter benadering van zijn waar ilelr bcvat dan deze 

lagere die a lles is wat de meesten onzer vooralsnog 

zien knnnen. 

Een belangwekkend punt is dat de mensch daar 

hij zeer goed tegelijker tijd deel uitmaken bn van 

het hemelleven van verscheidene zijner overleden 

vrienden zich aldns tezelfder tijd kan opcnbaren in 

al deze verschillende vormen zoowel als wellicht hier 

beneden een stoffelijk lichaam voeren. Dat begrip 

biedt evenwel geen moeilijkheid voor iemand die 
de verhouding begrijpt van de verschillende gebieden 

tot e1kaar, het is even gemakkelijk voor hem 

zich in verscheidene dezer hemelsche beelden te ge
lijkertijd te openbaren als het voor ons is om ons 

op hetzelfde oogenblik bewust te zijn van den dmk 

van een aantal verschillende voorwerpen tegen 
verschillende deelen van ons lichaam. De verhouding 

van het eene gebied tot het andere gelijkt die 

van de eene afmeting tot de andere; geen enkel 

aantal eenheden der lag ere afmeting kan ooit gelijk 

zijn aan een van de hoogere en op juist dezelfde 

wijze zou geen enkel aantal dezer openbaringen het 

vermogen tot beantwoording van het ik daarboven 

kunnen uitputten. Integendeel verschaffen zulke 

openbaringen hem een schatbare bijkomstige gelegen
heid ter ontwikkeling op het verstandsgebied - een 

gelegenheid die het onmiddellijk gevolg en belooning 

is onder de werking van de wet vall goddelijke 

rechtvaardigheid van de handelingen of hoeclanigbeden 

die zulk een uitstorting van genegenheid ontlokten. 

Ret is uit dit alles cluidelijk dat nnarmate de 

mensch ontwikkelt zijn gelegenheden in aile richtingen 

grooter worden. Niet alleen is het waarschijnlijk dat 
hij naarmate hij vorclert al meer en meer de liefdc 

en eerbied van velen tot zich trekken zal en clat hij 

aldus vcle sterke gedachteheelden te zijner beschikking 

zal helJben 0)) het verstanclsgebied maar ook zal zijn 
vermogen tot opcnbaring door elk dezer en zijn 

ontvankelijkheicler in metzijn vooruitgang sne! toencmen. 

Dit werd zeer goecl toeaelicht cloor cen ecnvouclicr 
b b 

5 
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geval dat onlangs onder de aanclacht van onze 011-

derzoekers kwam. Het was nat eener moeder die 

wellicht twintig jaar geleden was gestol'l'cn en twee 

knapen had aehtergelaten wanraan zij innig geheeht 

was . Natl1urlijk waren zij de meest ojl den \'oorgroncl 

tredende gestalten in haren hemel en eveneens claeht 

zij zeer natuurlijk aan hen woals zij hen had aehter

gelaten als jongens van vijftien- o r ' zesticnjarig~n 

leeftijd. De liefde die zij aldus lOnder ophouden tllt

stortte over deze verstandsbeelden werkte inderdaad 

als een weldoende kracht die over de volwasscn 

mannen in dit stoffelijke leven werd uitgestort maar 

zij beinvloedde beiden niet in de zclfclc mate -

niet dat haar liefde sterker voor den ('en dan voor 

den ander was maar omdat er een groot verschil 

was in de Ievendheid der beelden zelve. Geen 

versehil, begrijpe men weI, clat de moecler zien kon ; 

haar sehenen beiden toe evenzeer met haar te zijn 

en evenzeer al wat zij mogelijkerwijs verlangen kon 

maar toeh was het voor het oog der onderzoekers 

zeer duidelijk dat een dezer beclclen zeer veel sterkel' 

bezield was met Ievende kracht dan het andere. Taen 

men dit zeer belangwekkencle versehijnsel to t zijn 

oorzaak toe naspeurde beyond men dat de eene zoon 

was opgegroeid tot een gewoon man van zaken -- ill 

gcen enkel o]lzieht bijlOnder slecht maar geens

zins geestelijkgezind - terwij I de andere een ma n 

gewol'den was van hoog onzelfzuehtig 5tl:el'el1 , ~n 
van aanmerkclijke besehaving en ontwlkkellng. ZlJn 

leven was van dien aard geweest dat bet een yeel 

crrooter hoeveelheid bewustzijn in de zie l ontwikkelcl 

~ad dan dat van zijnen broetler en uijge\'o lg was 
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dit hooger zelf in staat dat beeld zijner jeugdige 
dagen twelk zijn 1l10eder had gevormd in haar hemcl

Ieven veel volkomener met leI-en te beschenken. Er 

was meer ziel om er- in te zetten en dlls was het 
beeld Ievendig en Jel'end. 

Verder onderzoek uraeht aantallen overeenkoms_ 
tige gevallen aan bet lieht en men zag zeer duideIijk dat 

b oe hooger een ziel ontwikkeld is in gees telijkheid des 

te volkomener zij zich ook kan uitdrukken in zoodanige 

openbaringen als de liefde van haren vriend haar 

heeft verschaft. En door zulk een voUere uitdrukkincr 
'" wordt zij ook in staat gesteld om meer en me€r voordeel 

te trek ken uit de Ievende kraeht van die liefde naarmate 

die zieh Over haar uitstort door deze gedachtebeelden 

heen. Naarmate de ziel groeit worden deze bee!den 

volkomener uitdrukkingen van baar totdat zij wanneer 

zij de hoogte van een Meester bereikt ze bewust 
gebruikt als middel 0111 hare leerlingen te helpen en 
te onderrichten. 

Op deze wijze alleen is bewllste gemeenschap 
1110gelijk tusschen degenen die nog iil het stoffeIijke 

lichaam zijn gevangen en degenen die zijn overgegaan 

tot dit hemelsche oord . 2 00als gezegd is kan een 

zie! op heerlijke wijze uitstral en door haar ueeld in 

het hemellel'en van een vriend en kan toch die ziel 

in hare npenbaring door het s(offelijke Iicha[tlll l1Cen 

oj) dit geuied volslagen onbewust zijn van dit alles 

en kan zij zoocloende veronderstellen dat zij niet in staat 

is om met haar overl eden vriend in gemeensehap te 

treden. Maar wan neer die ziel haar bewustzijn heeft 

ontwikkeld tot in de mate van eenmaking en daarOl11 

vo lJ edig hare I'ermogens kan gebrllikell tCl'wijl zij 
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nog in het stoffelijke lcven vertoeft dan kan zij zelfs 

gedurende dit doffe aardschc leven beseffen dat zij 
nog steeds van aangezicht tot aangezicht tegenoyer 

den vriend staat als voorheen - dat de dood den 
mensch dien zij liefhad niet verwijderd heen maar 

slechts diens oogen he eft geopend voor het grootscher, 

breeder leven dat immer rondom 011S allen ligt. 
In voorkomen zon de vriend vrijwel gelijken als 

in het aardlcven, maar toch hoe vreemd verhecrlijkt ! 
In het verstandslichaam evenals in het astraallichaam 
heeft men een weergave van den stoffelijken \'orl11 

binnen de eivormige omhl111ing welker gedaante lJepaald 
wordt door die van het ooriakelijk lichaam zoodat 

het vrijwel het voorkomen heeft van cen vonn van 

meer dichten nevel omgeven door een lichteren 

nevel. Gedurende het gansche hemelleven wordt de 

persoonlijkheid van het laatste stoffelijke leven dl1idelijk 

bewaard en ~et is slechts wanneer het bewl1stzijn 

ten slotte in het oorzakelijk lichaam \Vordt terl1gge

trokken dat dit gevoel van persoonlijkheid opgaat 

in de ikheid ' en de mensch zichzelf voor het eerst 

sedert deze nederdaling tot vlecschwording hewnst 

wordt als het ware en vergelijkenderwijze bestendige ik. 
Soms vraagt men of er op dit verstandsgebied 

niet eenig tijdsbewl1stzijn is - cen bemtwisselin g 

van nacht en dag, van 5lapen en waken. Ret eenigc 

ontwaken .in de hemelwereld is het langzame gloren 

harer wonderbaarlijke nligheid voor den verstands7.in 

wanneer de mensch ingaat tot zijn leven op dat 

<rebied en het eenige slapen is het even langzame 
b . 

verzinken in gelukkige onbewustheid wanneer de lange 
duur van dat leven ten laatste zijn einde nadert. 
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Ret is 011S eens in het begin beschreyen als een 

soort verlcnging van alle gelukkigste uren in iemands 

leven, hondcrdvoudig in z::tligheid vermenigvuldigd en 

of schoon die omschrijvin6' veel te wenschen overlaat 

(zooals inclerdaad :.1.lle omschrijvingen van het stoffelijk 
gebied e10en moeten) komt zij toch veel dichter bij 

de waarheid dan e1it denkbeelel van dag en nacht. 

Er uestaat wei is waar wat een oneindige verschei

c1enheiel gelijkt in het geluk der helllelwereld maar 

de overgan gen van slapen en waken maken er geen 

deel van uit. 
Bij de volkomen scheiding van het verstands

lichaam van het astrale treeelt gel11eenlijk een tijdperk 

vall leegc bewusteloosheid in dat in dum afwisselt 

llisschcn zeer breedc grenzen - overeenkomstig 

dalgene "~ at gcwoonlijk 0)1 den stoffelijken dood voIgt. 

Het onlwaken hieruit tot wcrkdadig verstandelijk 

bewustzijn gelijkt len nauwste op wat dikwijls geschiedt 

bij het ontwaken uit den nachtclijken slaap. Evenals 

men somwijlen bij het eerste ontwaken in den mor

gen een tijdperk van innig verrukkelijke rust door

maakt gedul'ende hetwelk men zich bewnst is van het 

genietencl gevoel of schoon het dcnkvermogen nag 

niet \'/crkzaam is en het lichaam ternauwernood onder 

heerschappij, maakt ook de IYezenlleid die ontwaakl in 

de bemelwereld eerst een meer of minder lang

durig tijclperk van innige en langzaam toenemende 

zaligheid door alvorens cle volle werkzaamheid van 

banr bewllstzijn 0)) dat gebiecl bereikt worclt. Wan

neer dit ' gevo el van wonderbare vreugde voor het 

ecrst voor haar gloort venn It het het gansche veld 

van haar bewustzijn maar naarnute zij ontwaakt vindt 
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zij zich Jangzal11crband omrillgd door ecn wcrcld die 

bevolkt is door ba:1r eigcn ide:1len en die de kenmerken 

vertoont die eigen zijn aan het ondergebied wamtoe 

zij is getrokken. 

RET ZESDE ONDERGEBIED: DE TWEEDE HElIlEL. 

Men kan zeggen dat bet overheerschende kenmerk 

dezer onderafdeeling menschvormig godsclienstige 

toewijding is. Het onderscheicl tllsschen zulk een 

toewijcling en het godsdicnstiggevoel dat zijn uit

drukking vindt oj) het twccde ondcrgebied van hct 

astraalgebied ligt in het feit dat de eerstgenocmde 

volkomen onzelfzuchtig is (daar de mensch die haar 

koestert zich in het geheel niet bckommert over wat 

hct gevolg van zijne toewijding kan zijn wat hemzel[ 

betreft) terwijl het laatstgenoemde altijd wordt opgewekt 

door de hoop en begc('rte om er eenig voordeel cloor 

te verwerven zoodat zoodanig godsclienstig gevoc! 

als op het tweede astr:1le ondergebied werkza:11l1 is 

onverandcrlijk een bcstanddcel van zelfzuchtig schip

peren bent tcrwijl clc toe\\'ijding die iemand tot dit 

zesde ondergebiecl van dc belllclwereid verheft gcheel 

en al ontdaan is van clke zoodanige smct. 

Aan den anderen kant mc·ct deze trap van toc

wijcling die in den grond bestaat uit een voortdllrendc 

aanbidding cener persoonlijke godheid zorgvuldig 

onderscheiden worden van die nog hoogere vormen 

clie hun uitdrukking vinden in het verrichten van 

cenig beslist werk ter wille van de godheid. Enkelc 

voorbeelden van de op dit onclergebiecl waargenolllcn 

gcvallen zullen deze onderschcidingcn wcllicht duidc-

, 
I 
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lijker toonen elan ccnigerlei enkele beschrijving kan 

docn. 
Een vrij groot aautal wezenheden wier verstan

delijkc vcrrichtingcu uitwerken op deze vlaktc worelt 

gclrokken uit ele Oostcrsche goelsdicnsten maar allecn 

dicgenen zijn elaaroneler begrepen die het kenmerk 

van rcine maar vergelijkenderwijs onberedenecrele en 

ollverstandelijke tocwijding bezitten. Vereerders van 

Vishnu zoowc! in zijn avatar als Krishna als in 

:1.l1dere en eveneens enkele volgelingen van Shiva 

zijll llier tc vinden , elk omhuld in dc zclfgespon

nell pop van eigen gedachten, alleen met zijn eigen 

goel en in vergetelheid vcrzonken wat de overige 

I11cnschheid aangaat behalvc voor zoover zijn gene· 

genhe .. ~ 211 degenen dic hij op aarde licfhad deel 

ko nden <loen ncmen aan zijn aanlJidding. Een Vaishnava 

IJij\'oorbcclcl wcrd opgemerkt tcrwijl hij geheel ver

zonken \vas in de vcrrnkle vereering van volkomen 

hetzelfdc bcclcl van Vishnu waaraan hij geclurende 

bct lcven offeranden had gebracht. 

Sommige der l11eest kenmcrkende voorbeelden 

van dit gebicd zijn te Vil1l1Cn onder vrouwen die 

indc l'cbacl een zeer groote mecrderheicl zijner bewoners 

uitmaken. Onder anderen was er een Hinclu-vrouw 

die harcn echlgenoot tot een goddelijk wezen had 

\'crhecrlijkt en dic zich ook bet kindeken Krishna 

(hellt als spclencl met haar eigen kinderen maar tel'

wijl deze laatsten door cn door menschelijk en wer

kclijk waren was het kindeken Krishna duidelijkerwijs 

niets dan de gclijkenis van een blallW houten beeld 

dat tot lcvell was opgewekt. Krishna kwam ook 

in haren hemel VOor onder een anderen vorm -
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dien van een venvijfd jongmensch die op een fluit 

speelde maar zij werd niet in het minst verontrllst 
of in de war gebracht door deze dubbele verschijning. 

Nog een vrouw die een vereerster van Shiva was 
had den god met haren echtgenoot verward en lJe

schouwde dezen laatste als een verschijning van eerst
genoemde zoodat de een voortdurend in den ander 

scheen te veranderen. Enkele Buddhisten wordell 
ook in deze onderafdeeling aangetroffen maar blijkbaar 

uitsluitencl de minder wei onderrichten die dea 

Buddha veeleer beschouwen als een voorwerp vall 
aanbidding dan als een groot leeraar. 

De Christelijke godsdienst levert eveneens eeJl 

groot deel der bewoners van dit gebied. De on
verstandelijke toewijding die bijvoorbeeld aan den 

eenen kant wordt aangetroffen in den ongeletterclell 

Roomsch Katholieken boer en aan den anderen 

kant door den ernstigen en oprechten "soldaat" vall 
het Heilsleger schijnt gevolgen te weeg te brengel\ 

die zeer veel gelijken op die welke alreeds zijn nall

gcduid want onderscheidenlijk vindt Illen deze lied ell 
eveneens verzonken in de beschouwing hunner denk

beelden van Christlls of zijne moeder. Zoo zag 

men lJijvoorbeeld een Ierschen boer die verzonkell 

was in de diepste a::l.l1bidding van de J\Iaagd Mari:t 

die bij zich voorste!de als staande op de maan 01\ 

,de wijze van Titiaan's "Hemel vaart" maar die haa1' 

handen uitstrekte en tot hem 5prak . F.en micldcleewsclt 

monnik werd aangetroffen in verrukte beschouwing 
van den gekruisigden Christus en de innigheid van 

zijn smachtende liefde en medelijclen was zoo groot 

dat terwij! hij bet bloed gades!oeg dat uit de wondell 
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van zijn Christusgestalte nederdrl1pte de wondteekens 
op zijn cigen verstandslichaam werden weergegeven_ 

Nog iemand scheen bet elroef verhaal van de 

kruisiging te hebben verge ten en dacht zich zijnen 
Christlls slechts verheerlijkt op zijn troon, met de 

kristallen zee voor hem en overal in het rond een groote 
sch~1Xe aanbidders waarin hijze!f stond met zijn vrouw' 

en gezin. Zijn genegenheid voor deze verwanten was 

zeer diep maar toch waren zijne gedachten meer 

bezig met de aanbidding van den Christl1s of schoon 

zijn begrip van zijn godheid zoo stoffelijk was dat 
hij zicb hem voorstelde als voortdl1rend veranderend 

en clan weer terugveranclerend als in een kaleidoskoop 

van den vorm van een mensch in dien van het lam 
dat de vlag clraagt dat wij zoo dikwijls zien voorge

steld op kerkramen. 
Een belangwekkender geval was dat van een 

Spaansche non die ongeveer op negentien- of twin

tigjarigen lceftijd was gestorvcn. In harcn hemel 

voerde zij zichzelve terug tot den tijd van Christns' 

!even op aarde en verbeeldde zij zich dat zij hem 
vergcze!de door ele kcten van gebenrtenissen heen 

welke in de evangelicn verhaald worden terwij l zij 

l1a zijn kruisiging zijn moeder, de l\1aagd Maria, 
verzorgde. Niet onnatl111rlijk weHicht waren hare 

beclden van het tooneel en de kleederdrachten van 

Palestina geheel en a! onjllist want de Heiland en 

zijne lcerlingcn droegen het gewaad van Spaansche 

boeren terwijl de hellvelen rondom Jerusalem machtige 

bergen waren die met wijngaarden waren bekleed 

en de olijfboomen omh::tngen waren met grijs Spaansch 

mos. Zij dacht zich zel ve als ten slottc tot martelares 
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gemaakt voor haar gcloof Cll tot den hemel opslijgend 

maar toch slecbts om dit leven clat ba~Jr zulk een 
genot schonk weer en weer over te 1even. 

Een merkwaardig en lief klein voorLeelcl van 

het hemelleven van een kind kan onze lijst van 

voorbeelden van clit onclcrgebied besll1iten. H ij was 

gestorven op zevenjarigen leeftijd e n hielcl zich hezig 

met in de hemelwereld de goclsdienstige verhalen 

wecleroll1 op te voeren die zijn Icrsche kindermeid 

hem hi er Lenede n had verteld; en het allermeesle 

hicle! hij cr van zich te den ken als spelend met hel 

kinc1eke Jeztls en hem llelpencl die musschen van 

klci te maken waarvall de bhel verh aalt dat de 
kracht van het Chri slllskind ze tot [even opweklc 
en deed v1iegen. 

Men zal gezien hehhen hoc de blinri c onbereclc

neerde toewijcling W:1arvan wij hch lJell gesprukcn 

hare volgelingen nimmer tol eenigcrlei groote gecstc

lijke boogten verheft maar men moet zich herinneren 

dat zij altijcl volkomen gelllkkig en in de volste mate 

bevrecligcl zijn want hetgeen zij ontvangen is :1llijd 

het hoogs te dat zij in staat zij n te waarcleeren. Ook 

is zij niet zander zeer goede uitIYerking op hU H 

toekomstige loopbaan want hoewcl geen enkele hoc

veelbeid lOllter toewijding als deze ooit yerstand 

zal ontwikke!en brengt zij toch een vcrgroot vcr

mogen tot cen hoogeren vorm \·an toel\"ijding teweeg 
cn in de meeste gevallen leidt zij ook tot reinll eid 

van levtll. Iemand daarol11 dic een lev en leidt en 

een hemd geniet zaoals wij hebben l.leschreven is 

of schoon het niet waarschijnlijk is dat hij snellen 

vooruitgang maken zal op het pad van geestclijkc 
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ontwikkeling ten minste beschermd voor vele gevaren 

want het is zeer onwaarschijnlijk dat hij in zijn 

ecrstvolgende gel.loorte vervallen zal in (en der grovere 

zonden of van zijn toegewijde strev ingcn zal worden 

weggerukt tot een IOllter wereldsch !evcn van hebzucht, 

eerzucht of uitspatting. Niettemin l.lekrachtigt een 

overzicht over elit ondergebied ten stelligste de nood

zakelijkheid van het volgen van den raad van Petrus 

"Voegt l.lij uw geloo[ deugd en bij de dellgd A-till/is.". 
Daar zulke vreelllde gevo1gen schijnen voort le 

vloeien llit plolllpe geloofsvormcn ziet men er met 

belangstelling naar om Ie aanschouwcn welke uitkomst 

wordl teweeg gcl.lracht door het nog onbehouwener 

storgcloof dat niet lang gcleden zoo pijnlijk wijdver

breicl was in E uropa. lVlevrouw Dlavatsky heeft in 

llaar S!cutcl tot de T/u:osojii! verklaarcl clat een sto[· 

gelooyjgc in sommige gevallen geen bewl1st !even 

hecft in de hernclwereicl wij l hij zoolang hij op aarclc 

vertoefJe niet ge ioofde in zulk een toestancl na den 

dood. Het lijkt echter w:1arschijnlijk dat de groote 

stichtcres onzer Vereeniging het wo ord "stofgeloovige" 

to en gebruikte in een veel heperkler beteekenis dan 

dic waarin het gemeenlij k gebruikt wordt claar zij in 

hetzclfcle werk ook verzekert dat voor hen in het 

geheel geen belVust leven n:1 den dood mogelijk is 

terwijl het een aan degenen wier nachtelijk werk op 

hct astraalgebied ligt algemecn bckende zaak is dat 

velen dcrgenen die \Vij gewo onlijk stofgcloovigen 

llocmen claar zijn te ontmoeten en zeer zeker nict 

onbcwust zijn. 

Zoo wcrd bijvoorbeeld een wclbekend stofgc

loovigc die cen zeer intieme kelluis was van een 
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onzer leden niet lang geleden door zijn vriend 

ontdekt op 11et hoogste ondergeLied van het astraal
gebied waar hij zich omgeven had met zijne Locken 

en zijn studicn aan het voortzetten was lJijna zooal5 

hij had kunnen docn op aarue. TOCI1 hij door zijn 
vricnd werd ondervraagd gaf bij gereedelijk toe dat 

de Leschouwingen die hij gehuldigd had zoolang hij 

op aarde was leelijk ondersteboven gegooid waren 
door de onweerstaan Lare redekunde der feiten maar 

zijn eigen ni.et,-wetensneigingen waren nog steeds 

sterk genoeg om hem onwillig te doen zijn am aan 

te nemen wat zijn vriend hem vertcicle wat aangaat 
het hestaan van het nog hoogere yerstandsgebied. 
Tach was er zeer zeker vee! in de inborst van c1ezcn 

man clat zijn volle olltplooiing slechts op clat Yer
standsgebied lOU kunnen vinden en claar zijn volk0111en 

ongeloof in eenig leven na c1en clood zijne aSlrale 

ondervindingen niet hecft verhinuercl schijnt er geen 
red en te zijn om te veronderstellen dat dit bet zich 
behoorlijk hiernamaals uitwerken van de hoog(;re 

krachten in hem in de hemel lVercid kan beletten. 
Zeer zeker llCert hij veel verI oren door zijn 

ongcloof. Zonder twijfel zou wanneer hij in staat 

gcweest was om de schoonheid van het godsdienstig 
ieleaa1 te hegrijpen dit in hem een m::tchtige krac-ht van 

toewijding heLben opgewekt waarvan hij het gevolg 

thans lOn oogsten. Dat alles, dat het zijne had 

kunnen zijn, ontbreekt. Ma:1r zijn diepe familiegene

genheid, zijn ernstige en onvermoeide menscblievencle 
inspanning, dit waren ook groote krachtsuitstortingen 

die hunne geyolgen moeten te weeg brengen en deze 

nergens kunnen te weeg brengen dan op het vef-
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standsgebied. De afwezigheid van de eene soort 
kracht kan de werking der andere niet beletten. 

N og een voorbeeld dat nog kortergeleden werd 
opgemerkt was dat van een stofgeloovige die toen hij 

OJ> bet astraalgeLied na den dood ontwaakte ver
onderstelde dat bij nog levend was en enkel een 

onaangenamen droom doormaakte. Gelukkig voor 
hem beyond zich onder de groep van degenen die 

in staat zijn wel kzaam te wezen op het astraalgebied 

een zoon van een ond vriend van hem wien werd 

opgedragen hem te zoeken en te trachten hem wat 
h\llp te verleenen. Zooals zeer natunrlijk was ver

onderstelde hij in het eerst dat het jongmensch louter 
ecn heeld in zijn droom was 111aar na ontvangst van 

eell boodschap van zijll ouden vricnd welke be
trekking had 01' zaken die waren voorgevallen 

voor de geboorte \":1n den Loodschapper werd hij 
overtuigd van de werkelijkheid van het geLied waarop 
hij zich beyond en wierp hij zich onmiddellijk met 

hart . en ziel op de verwerving van alle mogelijke 
inlichting er over. Het onderricht dat hem onder 

deze omstandigheden gegeven wordt zal ongctwijfelel 
ecn zeer groote uitwerking op hem hebben en zal niet 

al leen 11et hemcllevcn dat voor hem ligt ten zeerste 
wij zigen maar ook zijn volgende -vleeschworcling op 

aardc. 
\Vat ons worelt aangctoond cloor deze twee en 

c100r vele andere voorheelclen behocft ons alles wei 
beschouwd niet te veHassen want het is alleen wat 

wij zouden kl1nnen verwachten overeenkol11stig onze 
ervaring op het stoffelijk gebied. Wij ondervinden 

hier beneden voortdurend dat de natuur geen reke-
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ning houdt met onze onwctendheicl omtrent hare 

wettcn: indien iemand onder den indrnk dat vuur 

ni et verbrandt zijn hand in een vlam steekt is hij 

spoeclig van zijn dwaling overtuigd . Op dezell'c1e 

wij ze IlCeft iemancls ongeloof in een toekoll1stig be

staan gecn invlocd op de feite n der natullr en in 

sommige geva llen ten minste bemerkt hij eenvoudig 

na den dood dat hij ongelijk had. 

Ret soort stofgeloof waarop door MevrOllW 

Dlavatsky in de bovenvermelde opmerkingen gedoeld 

werd was c1aarol11 waarschijnlijk iets veel ruwers 

en strijdzuchtigers dan het gewone niet-weten - iets 

dat het uitermate onwaarschijnlijk zall maken elat 

iemand die hct aanhing eenigerlei hoedanigheden 

ZOll be:r.itten die een !even op het verstandsgebied 

zo uden vereischen om nit te kunnen werken. 

HE'f VI]FIlE O:-<DERGEHIED : DE HERDE HK\IIlL. 

Het hoofdkenmerk van deze onderafdeel ing kan 

omschreven worden als in werkclac1igen arbeid lIil

geclrl1kte toewijcling. De Chri slen op dit ge bied bij

voorbeelcl zon in plaats van enkel e n aileen zijnen 

Heiland te aanbidden aan zichzelf denken als nit

gaande in de wereld om voor hem te werken. Het 

is vooral het gebied voor het uitwerken van de 

groote plannen en ontwerpen die OJl aarde niCl lot 

verwewnlijking gekomen zijn - van groote organi , 

saties die door godsd ienstige toewijc1ing worden in

gegeven en gemeenlijk hct een of andere mensch

lievende oogmerk ten clocl hcbben. Men client even

wei in gedachten te houden clat steeds naarmatc wij 
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hooger stij gen grooter.e samengesteldheid en verschei

denheid wordt ingevoerd zoodat wij of schoon wij 

nog steeds 111 staat kunnen zijn een bepaald 

kenmerk a8.n te geven als het gebied over het 

algemcen lleheerschend er toch al meer en meer 

ann blootgesteld zullen zijn aflVijkingen en uit

zonderingen aa n te treffen die zich niet zoo gemak

kelijk scharell onder het algemeene hoofdje. 

Een geval dat tot voorbeeld strekken kan of

schoon het zich ietwat boven het gemiddelde verheft 

was dal v::m iemand dien men een grootsch plan 

vO lld ll il voeren ter verbetering van den toestand der 

lagere kla ssen. Terwijl hij zelf een innig godsd ienstig 

Ilwnsch was had hij gevoeld dat de eerste stap die 

noodig was bij de behandelin g der armen was om 

hun stoffelijken toestand te verbeteren en het plan 

dat hij thans in zijn hemelleven aan het uitwerken 

was met zegevierencl welslagen en liefhebbende 

aandacht voor elke bijwnderhcicl was er een dat 

hem clikwijl s voor dell gecst had gezweefd terwijl hij 

nog oj) aarde vertoe fde of schoo n hij in het geheel 

ni ct in staa t was geweest om claar ee ni gerlei slappen 
I.e c10en tot de ycrlVezenl ijking ervan. 

Zijn clellklleeld was gewee:it clat hij wanneer hij 
o ntzagge lijke rijkd ol11ll1en ilezat een der kleinere be

drij,·en gelled zon opko open en in eigen handen 

krijgen - een wa:ull1edc zi ch thans wcllicht slechts 

drie of "ier groote Imizen bezig hielcl en en hij ge

l llofdc dat hij door dat te eloen zeer groote be

sparingen tot stand ZOll kunnen brengen cloor het 

weclijverend aclverteeren en anderc verkwistende 

I'onnen van hanelelsmededinging over boord te gooien 
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en zoo m staat wezen om terwijl hij de waren 

aan het publiek tegen dezelfde prijzen als nu zon 

Ieveren veel betere 100nen uit te betalen aan zijn 

werklieden. Ret maakte dee1 van zijn plan nit een 

stnk land te koopen en daarop woningen voor zijn 

werklieden oj) te richten waarvan elk door een 

tuintje zou zijn omringd en na een zeker aantal 

jaren dienst zon ieder werkman een aandeel in de 

winsten van de zaak verwervcn dat voldoendc zou 

zijn voor zijn onderhond oj) zijn ouden dag. Door 

dit steisel nit te werken had onze mensch en vriend 

gehoopt de wereld aan te toonen dat er een 

uiterst daadwerkelijke kant aan het Christendom 

is en ook de zielen zijner lieden voor zijn eigen 

geloof te winnen uit dankbaarheid voor de stof

felijke weldaden die zij ont vangen hadden. 

Nog een niet ongelijk geval was dat van een 

Indisch vorst wiens ideaal · oj) aarde de goddelijke 

held-koning . Rima geweest was naar wiens voor

beeld hij getracht had zijn lcven en regecringswijze 

in te richten. Natunr1ijk waren cr hi er lJCneden 
allerlei onvoorziene gelJelirlijkheden voorgevallen en 

biJ·aevol cr hac1clen vcle ziJ·ner plannen schiphretlk ge-t"> b 

lec1en maar in het hcmclleven ging alles uitstekend 

en de grootst mogelijke uitwerking volgde elk zijncr 

welgemcende ·pogingen --- terwijl Rama zijn wcrk natuur

lijk persoonlijk bericc1 en 1eidde en hem voortc!lIrende 

aanbidding gewerc! van al zijn toegewijde onc!erclanen. 
Een merkwaardig ell vrij aandoenlijk geval van 

persoonlijk godsdienstig werk was cIat van een vrouw 

die een non geweest was die niet had behoord tot 

een cler bespiegelende maar tot een der werkende 

81 

orden. Zij had haar Ieven klaarblijkelijk gegrondvest 

op den tekst "Voorwaar zeg ik n, voor zooveel gij 

dit cen van deze mijne minste broeders gedaan hebt, 

zoo hebt gij dat mij gedaan." en nu was zij in de 

hemelwereld nog aan het in de volste mate uitvoeren 

van de aansporingen haars Heeren en was voort

durend bezig met het heelen der kranken, het spij

zigen dcr hongerigen en het kleeden en helpen der 

armen - terwijl het bijzondere van het geval was 

dat elk dergenen die zij verzorgd had onmiddellijk 

veranderde in het voorkomen van den Christl1s dien 
zij danrop vereerde met "urige toewijding. 

Ecn leerzaam geval was dat I'an twee Zl1~ters 
die bciden innig godscliel\stig geweest waren, de eene 

van haar lVas een vcrlamdc zieke geweest ell de 

andere had cen lang leven doorgebracht met haar 

oj) te passen. Op aarde hadclen zij er diklVijls over 

gesproken en er plannen voor ontlVorpen welk gods

clienstig en mensch lie vend werk zij ten uitvoer 

zouden brengen lVanllccr zij daartoe in staat waren 

en nu is ieder de hoofdgestaltc in dcn hemel der 
andere terwijl de lamme sterk en krachtig is ell elk 

van de twee zich de andere voorstelt a Is ha ar bij

staand in het ten l1itvoer hrengen cler onverwezenlijkte 
wenschen van hnar aardleven. Dit was een zeer 

schoon voorlJeeld van cle kahne ononderhrokenheid 

van het leven bij lieclen met onzelfzuchtige oogmerken 

want het eenige verschil dat de dood gemaakt hac! 

was het opheffen van ziekte en Iijden en het gemak

kelijk maken van het werk dat voorheen onmogelijk 
was geweest. 

Op dit gebied vindt evcncens de hoogere SOOrt 

6 



82 

overtuigde en toegewijde zendingsarbeid lIitdrnkking. 

Natuurlijk bereikt de gewolle onwetende dweper deze 
vlakte niml11er m:lar enkele der edelste yoorbeelden 
zooa15 Livingstone k:ln men hier aantreffen terwijl zij 

zich bezig !louden met het geliefkoosde \Yerk van 
menirrten yolks te bekeeren tot den bijzonderen"gods-b 

dienst dien zij toev:lllig voorstaan. Een der meest 

treffende van zulke gevallen die opgemerk t wcrden 
was dat van een Muhammadaan die zich verbeeldde 

dat hij allerijverigst arbeidde aan de bekeering van 

de wereld en haar bestllur overcenkomstig de best 
geachte beginselen van den Islam. 

Ret schijnt dat klll1stl'ermogens hllnne volgelingen 
onder zekerc omstandigheden eveneens nuar dit gebicd 
kunnen brengen. l'vlaar hier moN een zorgvuldig 

onderscheid gemaakt worden. De beeldende of tOOIl
kunstenaar wiens eenig doe! het zelfzuchtige \'an 

persoonlijken roem is of die zich gewoonlijk bat 

beinvloeden door gevoelens van beroepsnaijver ver
wekt natuurlijk geen krachten die hem in het geheel 
tot het verstandsgebied zullen voeren. Aan den 

anderen kant zal zich die hoogste kllnstvorm welks 

leerlingen hem beschouwen als een machtig vermogen 

dat hun toevertrouwd is voor de geestelij ke verhef
f1l1g hunner medemenschen uitdrukken in ze]fs nog 
hoooere dreven dan deze. Maar tusschen deze twee b 

uitersten kunnen die kunstvereerders die haar volgen 
ter wille van baarzel ve of haar heschouwen als een 

offerande aan hun godheid terwijl zij geen oogenblik 
clenkcn aan haar uitwerking op hunnc medemcnschen 

in sommige gevallcn hun geeigcnden hemcl vinclen 

op dit ondergebied. 
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Als voorbeeld hiervan kan een toonkunstenaar 
van zeer godsdienstige inborst yermeld worden die 

al zijn liefdearbeid slechts beschouwdc als een 

offerande aan den Christlls en niets wist van de 

beerlijke klank- en klellrenschikking die zijn ziel
verheffende toonclichten te weeg brachten in de stof 
van het versta ndsgebied. Ook was a l zijn geestdrift niet 

verspild en onvruchtbaar want buiten zijn weten 
bracht deze vrel1gde en hulp tot velen en de uitkomst 

er van zou zeker zijn dat het hem nog meerdere 
toewijding en nog meerdere muziekgaven zou ver
schaffen in zijn yolgende geboorte i maar zander hel 

nog breed ere zielestreven om de menschheid te helpen 
zou dit soort hemclleven zich bijna on beraald kl1nnen 

herhalen. Inderdaad kunnen wij wanneer we een 

blik terugslaan oj) de drie gebiedcn die wij juist 
behandelcl hebben opmerken dat zij steeds veeleer 
te maken hebben met het uitwerken van toewijding 
tot persoonlijkheden - hetzij tot iemands gezin en 

vrienden, hetzij tot een persoonlijke godheid - dan 

met de brcedere toewijding tot de menschheid om 
haarzelfswil die uitdrllkki ng vindt op Ilct volgellde 
ondcrgebied. 

RET VIERDE ONDERGEBIED: DE VIER DE HE1TEL. 

Zoo verscheiden zijn de wcrkzaamhcden van deze, 
cle hoogste der r{ipa-vlakten, dat bet moeilijk is ze 

onder een en kel kenmerk saam te voegen. \V ellicht 

zouden ze het best geschikt knnnen worden in vier 
hoofdafdcelingen - onzelfzuchtig nastreven van gees

telijke kcnnis, hoog wijsgeerig of wetenschappelijk den-
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ken, bekwaamheid in letterkunde of kunst, uitgeoefcnd 

voor onzelfzuchtige doeleinden en clienst ter wille 

van dienst. De juiste lJcpaling van elke dezcr groepen 

zal gemakkelijker begrepen worden wanneer enkele 

voorbeelden van elk gegeven zijn. 

Uitteraard is het aan die godsdienstcn waarin 

de noodzaak van het verwerven van geestelijke kennis 

erkend wordt dat het grootste deel der bevolking 

van dit ondergcbicd wordt ontlcend. Men zal zieh 

herinneren dat wij op het zesde ondergebied vele 

Buddhisten aantroffen wier godsdienst hoofdzakelijk 

den vorm had aangenomen van toewijding tot hunnen 

grooten leidsman als persoon; hier hebben wij integen· 

deel de meer verliehte volgelingen wier opperste 

streving het was om aan zijn voeten te zitten en te 

leeren - die hem veeleer besehollwden in het liGht 

van een leeraar dan van een wezen dat aanbeden 

moet worden. 

Nu wordt in hun hcmelleven deze hoogste wenseh 

vervuld; waarlijk en werkelijk bell1erken zij dat zij 

leeren van den Buddha en het heeld dat zij alrlns 

van hem gemaakt beblJen is geen leegc vorm maar 

zeer zeker stmlen daardoorheen de wonderbaarlijke 

wijshcid, kmeht en liefde naar buiten van dien 

maehtigste der leeraren der aarde. Zij verkrijgen 

daarom nienwe kennis en breeclere inziehten en het 

gevolg ten opzichte van hun voJgend Jeven kan niet 

anders dan van een allerheslissendsten aard zijn. Zij 

zullen zich well icht geen der [eiten die zij mogeJijk ge

leerd hebben op zieh zelfherinnercn (of schoon zij zn lke 

feiten wanneer deze hun denkvermogen in een daarop

volgend leven worden voorgelegcl gretig wllen aan-
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vaanlen en hun waarheid inzichtelijk herkennen) 

maar het gevo 19 der leering zal zij n dat zij een 

sterke neiging inOoLlwt in het ik om breedere en 

wijsgeeriger beschouwingen te huldigen over al zulke 

ondenverpen. 

Men zal onmiddellijk zien hoe zeer bepaald en 

onmiskenbaar ·een hemelleven zooals dit de ontwik

keling van het ik verhaast en wederom wordt onze 

aandacht geyestigcl op het geweldige voordeel dat 

wordt gewonnen door degenen die de leiding van 

werkelijkc, levende en machtige leeraren hebben 

aanvaard. 

Een minder ontwikkeld soort van dezen vorm 

van onderrichting wordt aangetroffen ll1 gcvallen 

waann een of ancler werkelijk groot en geestelijk 

sehrijvcr voor ccn bestudeerder een levende persoon

lijkheicl is geworden en het voorkomen aangenomen 

hecft van een vriend die deel uitmaakt van het ver

standsleven van dE'11 bestudeerder - een ideaal 

beeld in zijn droomerijen. Zoo iemand kan deel 

uitrnaken van het hCll1ellevcn van den leerling en 

cloor de kracht zijner eigene hoog ontwikkelde ziel 

het verstandsbeeld van helllzell'en belevendigen en 

de leeringen in zijn eigcn boeken onder deze geluk

kiger o1l1standigheden verder toclichten en er zoo cle 

meer verborgen beteekenissen uit te voorschijn 

halen. 

Velen cler volgers van het wijsheidspad onder 

de Hindu's vinden hun hemel op dit gebied - dat 

wil zeggen indien hunne leeraren menschen geweest 

Zijll die eenige werkelijke kennis bezaten. Enkcle 

der meerge\-orderden onder de Si'tfi's en Parsi's be-
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vinden zich hier evencens en wij treffcn er nog 

steed~ enkcle der ecrste Gnostieke!l aan wier geeste

lijke ontwikkeling zoodanig was dat zij hun een lang

durig vertod in deze hemelsche streck deed ver

werven. Maar behalve dit vergelijkenderwijs klein 
getal Sufi's en Gnostieken schijnt !loch bet Muhall1-

madanisme noch het Christendom zijn volgelingen 
tot deze vlaktc op te heffen ofscboon enkelen die ill 

naam tot deze godsdiensten behooren tot op dit 

ondergebiecl gevoercl kunnen worden cloor de aan

wezigheid in hunnen aard van hoedanigheden die 
niet afhangen van de leeringen die in het bijzonuer 
eigen zijn aall hunnen godsdienst. 

In deze streck vinden wij eveneens ernstige en 
toegewijde bestudeerders van het Okkultisme die nog 

niet zoo ver gevorderd zijn dat zij zich bet reeht 

en de macht venvorven heb ben om 11Ltn hemelleven 

te verzaken tot heil van de wereld. Onder dezen 

was er een die in het leven persoonlijk bekencl geweest 

was aan enkelen der onclerzoekers - een Buclclhis

tisch 1l10nnik clie eel": crnstig bcstucleercler cler Theosolie 

geweest was en lang de! hoop gekoestercl had den 

een of ancleren clag het voorreeht te ztlllcn verwerven 

onmiclclellijk van hare Adeptenleeraars onclerriebting 

te ontvangen. In zijn hemelleven was de Buddha de 

hoofdpersoon terwijl de twee Meesters die het meest te 

maken gehad hebben met de Theosofisehe Vereeniging 

eveneens te voorsehijn kwamen als zijn plaatsver

vangers en zijn leer uiteen zetten en toelichtten. Aile 

drie deze beeJden \\'aren vol van de kracht en wijsheid 

del' groote wczcns die zij \. o.orstcldcll en de monnik 

ont\'ing daarom beslist werkelijke leering over okkulte 

... 
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onc1crwcrpen, waal'\'an Jlet gevolg bijna zeker wczen 

ZOll d:J.t bet hem in zijn volgende geboorte inderdaad 

op bet P:J.d van Inwijcling zou brengen. 
Nog een voorbeeld \lit onze rangen dat men op 

deze vlakte ontmoette lieht het schrikkelijke gevolg 

toe van het koesteren van ongegronde en onliefde

rijke verdenkingen. Ret was het geval van een 

toegcwijd en zelfopofferend bestudeerster die tegen 
het eind haars Jevens ongelukkig was gekomen tot 

een toestand van geheel onwaarc1ig en niet te reebt

vaarcligen wantrollwen in de beweegredenen van hare 

oude vriendin en Icermeesteres l\levronw Bl:watsky, 

en het was treurig om waar te nemen hoe dit gevoel 

tot in aanzienlijkc mate de hoogere invloed en leering 

hac1 blli~engesloten die zij in haar hemelleven zou 
hebben kunnen genieten. Het was niet dat de invloed 

en leering 0]1 eenigerlei wijze van haar weerhollden 

werden want c1at kan nimmer gebeuren, maar dat 

haar eigcn vcrstandelijkc gemoedstoestanc1 baar er 
tot op zekere hoogte onontvankelijk voor ll1:J.akte. 

Zij was hicrv:J.n natuurlijk volkol11en onbewust en bet 

seheen haar toe c1at zij de volste en volmaaktsLe 

gCll1eensehap met de l\Ieesters genoot Illaar tocb was 

het c111idelijk voor de onc1erzoekers dat zij wanneer 

deze ongelukkige zelfbcperking er niet geweest 

w:J.re een veel grooter voordeel geoogst zou hebben 

lIit haar vcrtoef op deze vlakte. Een rijkdom van 

liefde en kracht en kennis had zij daar bijna oneindig 

sJechts voor het grijpen maar haar eigen onc1ankbaar

heic1 had haar vermogen am het op te nemen 

droevi'glijk verkleind. 
Men zal begrijpen dat men \Vijl er andere l\1ees-
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tel'S van Wijsheid zijn behalve die welke in verband 

staan met onze eigene beweging en andere scholen 
van okkultisme die in dezelfde algemeelle richtingcn 

werkzaam zijn als die waartoe wij behooren beslu

deerders die aan enkele dezer zijn verbonden even
eens dikwijls ontmoet op dit ondergebied. 

Wanneer we thans overgaan tot de vo lgende 

groep, die van verheven wijsgeerig en wetenschappelijk 
denken, dan vinden wij b ier velen van die meer edele 

en on zelfzucbtige denkers die alleen inzicht en kenni5 
zoeken ten einde bunne medemenschen te verlichten 

en te helpen. Wij verstaan hier onder bestudeerders 
der wijsbegeerte niet die li eden hetzij in het Ooste n 

of het Westen die hun tijd verspillen in louter woor· 

denstrijd en haarklooverij - want dat is een vonn 
van gedachtenwisseling die berust oj) zelfzucht en 

vcrwaandheid en daarom nimmer kan bijdragen tot 

een werkelijk begrijpell van de feiten van het heclal, 
want het spreekt vanzelf dat zulk een dwaze 

oppervlakkigheid al s deze geen geyolgen kan teweeg 

brengen die kunnen uitwerken op het verstands

gebied. 
Als voorbeeld van een wam bestudeerder die 

opgemerkt werd op dit ondergehied kunnen wij mel

ding maken van een der latere volgelingen van het 
nieuw-platoonsche stelsel wiens naam ons gel ukkig 

bewaard gebleven is in de overgeblcven gedenk
schriften van dat tijdperk . Hij had er zich gedurende 

zijn gansche aardleven oj) toegelegd de leeringen 
yan die school werkelijk in zich 0]1 te nemen en te 

begrijpen en nu bracht hij zijn hemelleven cloor met 

het ontwarren van hare gtheimcnissen en met het 
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lrachten haar betrckking tot het leven en de ont

wikkeling des menschen le begrijpen. 
Een ander geval was dat van cell stcrreknndigc 

die scheen het leven als rcchlzinnige aangevangen 
te hebben maar dic zich langzamerh::tnd onder den 

invloed zijner studien tot Algodgeloof had uitgeb:eid; 

in zijn hemelleven was hij nog steeds bezig deze 
studien voort te zelten met een clenkvermogen ver

vuld van eerbied en hij verwierf ongetwijfelcl wcrke

lijk e kenn is van die groote mn gen cler Dcva's door 
wic cle ontzagbre kringloop dcr machtigc sterren

invloeden zich op dit gebiecl schijnt nit te drukken 
in immerwissclcl1l1c fionkerillgen van aldoordringend 

levend licht. Hij was verzonken in de beschol1wing 
van cen grootsch verschiet van wervelende nevel

vlekken en zich langzamerhand vormencle stelsels en 
werelden en hij scheen als onzeker te tasten naar 

cell of ander vaag clenkbeeld aangaande den vorm 
van bet heelal clien hij zich dacht als een of ander 

ontzaggelijk bees t. Zijn gedachten omringden hem 

als elcmentale vormen in de gestalte van sterren en 

een bijzondere bron van vreugde bestoncl voor hem 
in het luisteren naar den statigen ml1ziekmaatklank 

die in machtige komI en uitging van de bewegende 

bollen. 
Dc derde soort werlczaamheid op dit gebied 

is die hoogste soort uitingen van kunst en letterkunde 
die hoofdzakclijk word t ingegeven cloor een begeerte 

om het ras te verheffen en te vergeestelijken . Rier 

\'inden we ;11 onze gro otste toonkunstenaars, op dit 

onc1ergebied overstroomen i\lozart, Beethoven, Bach, 

Wagner en anc1eren de hcmelwereld nog steeds met 
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samenk lanken van nog verreweg grooter hcerlijk hejd 

dan de meest groolsche die zij in staat waren voort 

te brengen toen zij 61' aarde vcrkeerden. Ret schijnt 
alsof een groote stroom goddelijke muziek uit hoogere 

streken in hen neervloeit en door hen als het ware 
verbijzonderd wordt en eigcngemaakt om dan over 

het gansche gebied heen te worden uitgezonden als 
een groote vloed van wellu idendheid die de zaligheid 

alom in 't rand nog verh.oogt. Degenen die in vol· 

Icdig bcwustzijn op het verstandsgcllied werkzaam 
zijn zu ll en deze heerlijke uitstorling duidclijk hom·cn 

en door cn rloor waardceren maar zelfs de ant· 
licbaamdc wczcnheden dezer vlaktc waarvan clkc 

omhuld is in baar cigen gcdachtenwolk worden cvcn· 
ccns diep aangec1aan cloor den vcrhcffcnclen en 
vcredc]cnden invloed \·an baar wecrklinkende wcl

luidendheid. 

De schilder en dc beeldhouwer bevinden zich 
wannecr zij zich steeds op hunnc onderschcidcne 

takkcn van kunst hebben loegelcgcl mct ccn grootsch, 

onzelfzlIchtig oogmcrk cvcneetls hicr en voortdurcnd 
maken zij en zcndcn zij uit allcrlei licfclijkc vormcn 

tot genot en aanl110cdiging hllnner mcdcmcnschen 

cn deze vormen zijn eenvolldig kUl1stmatige clemen· 

talen die door hun denken gescbapcn worden. En 
niet aileen kunnen deze schoone denkbecldcn de 

diepstc vreugde veroorzaken voor degcnen die geheel 

en al op het ycrstandsgebicd leven, ook kunncn ze 

dikwijls opgevangen worden door het denb'ermogcn 
van kunstenaars die nog in het vlecsch vertocven -

kunnenze bezielend op hen werken en aldus hicr· 

benedcn weergegeven worden ter verhcffing en ver-
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cdcling van dat deel cler menscbheid clat worstelt te 
midden van dcn wirwar van bct stoffelijk levell. 

Ecn aandoenlijk en schoon beeld dat op dit 
gebicd werd aanschouwd was clat van een jongen 
die cen koorknaap gcweest was en gestorven was op 

veertien-jarigen leeftijd. Zijn gansche ziel was vervu ld 

van muziek en van kinderlijke toewijding tot zijn 

kunst, sterk gekleurd door de gedachte dat hij daar
door het godsdienstig snnchten der menigte uitdrukte 

die zich in een groote kathedraal \'erdrong en toch 
tezelfdcrtijd daarover hemelsche aanmoediging en 

bezieling uitstortte. Hij had weinig genoeg gekend 
behalve deze eene groote gave van den zang maar 

hij had clie gave waardig gebruikt en getracht de 

stem te zijn van de menschcn tot den hemel en van 
den hemel tot de ll1cnschen terwijl hij er steeds naur 

gehunkerd had vcrder in de muzick door te dringen 

en baar waardiger uit te drukken ter wille van de 
Kerk. En zoo clroeg zijn bcgeerte vrucht in dit 

hemelsch levcn en het vreemcle hoekige beeld eener 

middeleeulVsche St. Cecili a dat door zijn liefclevolle 
gedachte gevorll1d was naar het beelcl van haar op 

ecn gekleurd vensterglas boog zich over hem. Maar 

of schoon het uiterlijk gcwaad aldus een nauwelijks 
kUllstvolle voorstelling was van een twijfelachtige 

kcrklegende was de werkelijkheid die er achter 

f"cllUilde levend en heerlijk want de kinderlijke ge
dachtevonn werd bclevendigd door een der machtige 

aartsengclen der hemelsche rangvolging van den zang 

en hij lecrde den koorknaap daardoorheen grootscher 
muziekklanken dan de aarde ooit gekend heeft. 

Rier was cveneens een yan de scbipbreukelingen 
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der ~L3rde, want het treurspel van het aardleven bat 

soms zelfs op hemelsche plaatsen vreemde kenteckc

nen achter. In de wercld waar aile gedachten van 

geliefden den mensch als Hienden toclachen dacht 

hij en schreef bij in eenzaamheid. OJ) aarele had 

hij getracht een groot lloek te schrijven en terwille 

daarvan had hij gcweigerd zijn letterkundige vermogens 

ie gebruiken voor het zich louter verschaffen van 

onderhoud door armzalige llroodschrijverij maar 

niemanc1 wilde naar zijn bock kijken en hij liep 

wanhopcnd door de straten totdat de ellende en het 

hongerlced zijn oogen voor de aardc sloten. Hij 

was zij II gansche leven door eenzaam geweest - in 

zijn jellgd zonder vrienden en uitgesloten van Ycr

wantschapsllanden en in zijn mannelijken leeftijd slechls 

in staat om oj) zijn eigen wijze te werken terwijl hij 

c1e hanc1en wegstootte die hem zouden hebllen willen 

voeren tot een breedere beschouwing van '5 levcns 

mogelijkheden dan het aardsche parac1ijs c1at hij 

hnnkerdc Yoor allen tot stand te llrengen. 

En nn zag hij terwijl hij dacht en schreef of

schoon cr niemanc1 was die hij had lie[gehad als 

persoonlijke of ieleale helpers die decl uit konelen 

maken van dit zijn verstandsleven het Utopia zich 

voor hem uitstrekken wa:uvan hij gedroomd had, 

waarvoor hij getracht had te leven en de groote 

zich verdringende onpersoonlijke menigten die hij 

hael gehunkerd te dienen i en de vrengde oyer bun 

vreugele weide tot hem terng en maakte zijn een

zaamheid tot een hemel. Wanneer hij wederom oj) 

aarde geborell worelt zal hij zeer zeker terugkeeren 

met kracht tot volbrengen zoowel als tot uitdenken 
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en zijn hemelsch gezicht zal gedeeltelijk belichaamd 

worden in gelukkiger aardsche levens. 

Velen werden op dit gebied aangetroffen die 

zich gedurende hun aarelleven hadden toegewijd aan 

het helpen der mcnschheid omdat zij den band van 

broec1erschap gevoelden, die dienst betoonden veeleer 

ter wille vin den dienst dan omdat zij de eene of 

andere bijzondere godheid wenschten te behagen. 

Zij waren bezig met het in volle kennis en rustige 

wijsheid uitwerken van groote ontwerpen van wel

dadigheid, heerlijke plannen van wereldverbetering 

en tezelfdertijd rijpten zij krachten waarmede zij ze 

na dezen zouden knnnen uitvoeren op het lagere 

ge bied van stoffelijk lel'en. 

DE WERKELIJK HElD VA N HET HElIlELLEVEN. 

Beoordeelaars die de Theosofische leering over het 

onderwerp van het hiernal~laals zeer onvolmaakt 

hebben begrepcn hebben soms aangcvoerd dat het 

leven I"an clen gewonen mensch in cle bgcre hemel

wereld niets dan een drOOl\) en een waan is - cht 

hij wanneer hij zich gelukkig denkt temidden van 

zijn gezin en vrienden of zijn plannen ten uitvoer 

brengt met zulk cen volhcid van vreugde en welsbgen 

inderdaac1 slechts het slachtoffer is van een wreede 

begoocheling en dit worelt 50ms op ongunstige wijze 

tegenover datgene gesteld wat de "vaste ,·oorwerpe

lijkheid" genoemd wordt van den hemel die door de 

rechtzinnigheicl heloofd wordt. Het antwoorc1 op 

zulk een tegenwerping is tweevoudig: ten eerste dat 

het er voor OI1S \Vanneer wij de vraagstllkken van 
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het toekomstig leyen bestudeeren niet oj) aankomt 

welke der twee beschouwingen die ons voorgelegd 
worden aangenamer zijn zou (wijl dat aIles wei be

schouwd een zaak van persoonlijke ll1cening is) maar 
vedeer welke er de ware van is, en ten tweede dat 

wij wanneer wij dieper ingaan op de feiten der "aak 
zien zullen dat degenen die de ,vaan-stelling aanhangen 

de zaak bezien van een volkomen verkeerd standpunt 

en de feiten volslagen verkeerd begrepen hebben. 

Wat het eerste punt aangaat is de feitelijke toe

stand zeer gemakkelijk te ontdekken door degenen 
die het vermogen ontwikkeld hebben om bewust tot 

het vcrstandsgebied over te gaan gedurende bet leven 
en wann eer die zoo onderzocht wordt bevindt men 

dat hij volmaakt overeenstemt met de beschrijving 
die ons door de Meesters van Wijsheid gcgeven is 
door middel van onze groote stich teres en leeraar 

Mevrouw Blavatsky. Dit ontwricht onmiddellijk de 
uovengenoemde "vaste, voorwerpelijkheid"s-stelling en 

brengt den bewijslast over op de schouders onzer 

rechtzinnige vrienden. 'Vat het tweede punt aangaat 
moeten wij wanneer de bewering luidt dat de waar

heid 'op de lagere vlakten del' hemelwereld den mens~h 
nog niet in IJaar volheid bekend is en dat daar 
bijgevolg nog steeds waan bestaat ronduit toestem

men dat clit zoo is. Maar dat is niet wat gemeenlijk 
bedoeld wordt door degenen die deze tegenwerping 

te berde brengen, zij worden gemeenlijk be"waard 
door een gevoel dat het hemelleven schijnbeeldiger 

en nutteloozer zijn zal dan het stoffelijke - een 

denkbeeld dat zoo volkomen tegengesteld is aan de 
werkelijkheid dat niets zulks in meerdere mate zij n k on . 
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Wordt er beweerd dat wij op dat gebied onze 

eigene omgeving maken en dat wij om die reden 
slechts een zeer klein gedeelte van het gebied zien? 

Zeer zeker is eveneens hier beneden de wereld die 

iemand waarneemt nimmer de gansclle uiterlijke 
wereld maar slechts zooveel er van als zijne zintuigen, 

zijn verstand, zijn opvoeding, hem in staat stellen in 

zich op te nemen. Het is duidelijk dat het be

grip van den gemiddelden mensch gedurende bet 
aardleven van al wat om hem been is inderdaad vol

komen verkeerd is - leeg, onvolmaakt, onjuist op 

velerlei wijze, want wat weet hij af van de groote krach
ten - etherische, astrale, verstandelijke - die achter 

::tiles schuilen dat hij ziet en er inderdaad 11et meest 
bclangrijke deel van uitmaken. \Vat weet hij in den 
regel af van zelfs de meer veroorgen stoffelijke feiten 

die hem omringen en die hij ontmoet bij elken 

sta]J dien hij doet? Dc waarheid is dat hij hier 
evenals iil "ijn hemelle,-en in een wereld lecft die 

grootencleels door hemzelf geschapen is . Hij beseft 
het noch daar noch hier maar dat komt slechts door 

zijn eigen onwetendheid - omdat hij niet oeter weet. 
\Vordt er gezegd dat de mensch in de hemel

wereld "ijn gedachten voor werkelijke dingen aan"iet? 
Hij hee[t volkomen gelijk; het zijit werkelijke dingen 

en op dit het gedachtegebied kall niets dall gedachte 

werkelijk zijn. Daar zien wij dat groote {eit in, hier 
eloen we dat niet - O]l welk gehied dan is de waan 

grooter? Deze zijne gedachten ~ijn inderdaad wer
kelijkhedfn en zijn in slaat de meest treffende uit

koms~en tc weeg te brengel1 bij den levenden mem;ch ' 

-- gevolgen die nimmer anders dan weldaclig kunnen 
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zijn omda t er op dat hooge gebied niet dan liefderijke 

gedachte zijn kan. Zoo zal men zien dat de stelling 

dat het hemelleven een waan is louter de uitkomst 

is eener misvatting en onvolll1aakte bekendheid aan

toont met zijne toestanden en ll10geJ ijkheden; de 

waarheid is dat wij naarmate wij hooger stij gen ook 

des te nader treden tot de eene werkelijkheid. 

Ret zal den beginneling wellicht helpen om te 
begrijpen hoe werkelijk en hoe volkomen 12atuudi:fk 

l1et hoogere deel van het lev en eens menschen is 

wanneer hij het eenvoudig beschouwt als het ge\'o lg 

van het vroegere deel dat doorgebracht is op de 

twee lagere gebieden. \Vij weten allen zeer goed 

dat onze hoogs te idealen nimmer verwezenlijkt worden, 

dat onze hoogste strevingen hier benedcn nil11111er 

volkomen vrucht dragen, zoodat het wil vo orko ll1en 

alsof op deze wijze sommige pogingen vruchteloos 

zijn, of eenige kracht verloren gaat. Maar wij weten 

dat zulks niet waar kan zijn want de wet van hct 

behoud van het arbeidsvermogen blijft cvemeer \'an 

toepassing op de hoogere gebieden als op de lagere. 

Veel van die hoogere geestelijke kracht dic de mensch 

uitstort kan niet oj) hem terugwerken wobng hij in 

aardleven is want totdat zijn hoogere beginselen 

bevrijd zijn va.11 den last des vleesches zijn zij niet 

in staat te beantwoorden aan deze veel fijnerc cn 

ijlcre tri ll ingen. Maar in het hemelleven wordt deze 

gansche belemmering voor de ecrste maal verwijderd 

en de opgehoopte kracht stort zich onmiddellijk lIit 

in de onvermijdelijke wcerwerking die de wet van 

eeuwige rechtvaardigheid eischt. Zooals Dro wning 
het grootsch omschreven hecft: 

9i 

Niet een enkel goed iets kan verloren gaaa: 
\V:tt eenmaal bestond lecft stceds \'oort. 

Het kwade is nul, is niets, is waan. 
Is stilte die duidt op ',akkoord. 

Wat I-\oed was zal goed zijn, sicchts nog vermeel'll 

Door nien,," goeds, in pluats vnu het kWflad; 
De boo(l: die op aarde \'olma,tkthcid ontLeert 

Is yolmaakt ill ,lell hcmclschen staat. 

Al het goede door wil, hoop of droom ooit aanschonwd 

Zal eens ware werklijkhcid zijn; 
't Zal b,'staan tot een heerlijke waarhci,l gcbouwd, 

'I'ot wezenlijkheic1, niet tot schijn. 

Elke schoonheid en goedheid en 1{J'Ucht welker stem 
Eenmaal klonk blijft den >preker bcstaan; 

Vcrhevcn tot eenwighehl blijft alles hem 
Wnt in eindigheid werd gedaan. 

Het hooge met hoogten nimmer beroerd, 
De heldenmo~d to zwnnr Vaal' d'aanl, 

Do hartstocht, verreind en ten hemel gevoCl'd, 
Verschillen in \'orm, niet ill aar!\. 

't Is aJ een tot Go!l opgczonden akkoor<l, 

A Is cell liefderijk b,ndenlied: 
Genoeg reeds wanneer Hij het eenmanl maar IlOort, 

Dan ontgnnt het 001:. ons zoo straks niet. 

Nog een punt dat de moeite waard is 111 ge

dachte gehouden te worden is dat dit stelsel volgens 

hetwelk de natuur hei leven na den dood ingericht 

heeft het eenige denkbare is dat zijn doel ZOll kunnen 

ten uitvoer brengen om ieder gelukkig te maken tot 

in de volste mate van zijn vermogen tot geluk. 

Wanneer de hemel vreugde slechts van een bijzonder 

soort was gelijk zij volgens de rechtzinnige beschou-

7 
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wing lS dan zouden er altijd eenigen zijn die haar moe 

zouden worden, sommigen die niet in staat zouden 

zijn er in deel te nemen, hetzij uit gebrek aan smaak 

in dat bijzondere opzicht of uit gebrek aan de noodige 

opvoeding - om niets te zeggen van dat andere 
klaurblijkelijke feit dat wanneer deze staat van zaken 

ceuwig was de grofste onrechtvaardigheid zou worden 

begaan door feitelijk dezelfde belooning te schenken 

aan allen die ingaan zonder dat het er toe doen 

zou welke hun onderscheidene verdienstenmochtenzijn. 

En verder, welke andere inrichting zou ten op

zichte van verwanten en vrienden met eenigerlei 
1110gelijkheid even bevredigend kunnen zijn? Wanneer 

de overledenen in staat zouden zijn de wisselende 

lotgevalleu hunner vrienden op aarde te volgen zou 

geluk voor hen onmogelijk wezen i indien zij zonder 
te weten wat hun overkwam hadden te wachten tot 

den dood van die vrienden alvorens hen te ontmoeten 

dan zou er een smartelijk tijdperk van afwachting 

doorgebracht moeten worden dat zich dikwerf over 

vele jaren zou uitstrekken terwijl de vriend dikwijls 

zoozeer veranderd zou aankomen dat hij niet langer 
sympathiek was. 

In het stelsel dat ons zoo wijs verschaft is door 

de natuur worden al deze moeilijkheden vermeden i 
de mensch beslist zelf zoowel lengte als aard van 

zijn hemelleven door de oorzaken die hijzelf ontstaan 

eloet geelurenele zijn aarelleven i elaarom kan hij niet 

dan nauwkeurig de hoeveelheid die hij verdiende en 

nauwkeurig die soort vreugde ontvangen welke het 

best past bij zijn eigenaardige gesteldheid. Degenen 
die hij het me est liefheeft heeft hij immer bij zich 
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en altijd op hun edelst en best terwijl geen schijn 

of schaduw van oneenigheid of verandering hen ooit 

vervreemden kunnen omdat hij van hen steeds juist 

datgene ontvangt wat hij begeert. Inderdaad is de 

inrichting die werkelijk gemaakt IS oneindig 

verheven boven al wat ons de verb eel ding des 
menschen in staat is geweest in plaats ervan aan te 

bieden zooals we . waarlijk ook hadden kunnen ver

wachten want al die bespiegelingen waren's menschen 

begrip van wat het beste is maar de waarheid is 
God's begrip ervan. 

HET VERZAKEN VAN DEN HEMEL. 

Onder de bestudeerders van bet okkultisme heeft 
men reeds lang begrepen dat er zich onder de 

mogelijkbeden tot snelleren voorl1itgang di~ tot den 
mensch komen naarmate hij voortschrijdt diegene 

bevindt van "het verzaken van de belooning van 

Devachan" zooals het genoemd is - dat wil zeggen 

van het opgeven van bet leven van zaligheid in de 
bcmelwcrcld tusschcn twcc vlecschwordingen ten einde 

sneller terl1g te keeren om het werk op het stoffelijk 

gebied yoort te zetten. De aangehaalde zinsnede 

is niet zeer gelukkig want we zullen veel eerder tot 
een juist begrip van het hemelleven komen wanneer 

wij het meer beschollwen als de noodwendige uitkomst 
van het aardleven dan als de belooning daarvoor. 

In den loop van zijn stoffelijk bestaan brengt de 

mensch door zijn boogere gedachten en strevingen 

iets in beweging wat genoemd kan worden een zekere 

hoeveelheid geestelijke kracht die op hem terllgwerken 
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zal wanneer hij het verstanclsgebied bereikt. Wanneer 

er slechts weinig van die krac.ht zij zal ze \'ergelijken

derwijs spoedig uitgeput zijn en zal het hemelleven 

kort wezen, indien integendeel veel is opgewekt zal 

ook een overeenkomstig tijdsverloop vereischt worden 

voor hare volkomen werking en zal de hemel ten 

zeerste verlengd worden. 

Naarmate daarom de mensch ontwikkelt 111 

geestelijkheid zullen zijne levens in de hemelwereJd 
langer worden maar men moet niet ' veronderstellen 

dat zijn vooruitgang daardoor vertraagd of zijn ge

legenheden tot nut verminderd worden. Voor allen 

behalve zeer ver gevorderden is het hemelleven 

volstrekt noodzakelijk daar het slechts onder de om

standigheden daarvan geschieden kan dat hunne 
strevingen worden ontwikkeld tot vermogen, hun 

ervaringen tot wijsheid; en de vooruitgang die aldus 

door de zieJ gemaakt wordt is veel grooter dan 

mogelijk zou kunnen wezen wanneer de mensch door 

een of ander wonder in staat gesteld werd den 

ganschen tijd door in stoffelijke omvleesching te 

blijven. Wanneer het anders ware zou kennelijk de 

gansche natuurwet zichzell'e verdwazen want des te 

dichter zij naderde tot het tot stand brengen van 

haar hoofddoel des te beslister en te geweldiger 
zouden ook hare pogingen wezen om zichzelve te niet 

te doen - bezwaarlijk een reclelijke beschouwing om ge

huldigd te worden nopens een wet waarvan we weten 
dat zij een uitdrukking is der meest verheven wijsheid! 

De mogelijkheid der verzaking van dit hemel

leven ligt geenszins binnen het bereik van elkeen. 

De Groote Wet vergunt geen mensch om bJindelings 
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datgeen te verzaken waaromtrent hij ontwetend is, 

noch om af te wijken van den gewonen loop der 
ontwikkeling tenzij en totdat het zeker is dat zulk 

eene afwijking ten slotte tot zijn heil zal wezen. 
De algemeene regel is dat niemand in staat is 

de zaligheid van den hemel te verzaken totdat hij 

haar gedurende het aardleven heeft ervaren - totclat 

hij genoegzaam ontwikkeld is om in staat te wezen 

zijn bewustzijn tot dat gebied te verheffen en een 

duidelijke en volledige herillnering met zich mede 

terug te brengen van die heerlijkheid welke 'aardsch 

Legrip zoo ver te boven gaat. 
Een weinig nadenken zal de reden en recbt

vaardigheid hiervan cluidelijk maken. Men zou kunnen 

zeggen dat het daar bet de vergevorderdbcid der 

ziel is waarnaar in waarheid gevraagd wordt voldoen

de zau wezen wanneer zij op haar eigen gebied de 
wenschelijkheid van het volbrengen der opoffering van 

hemelsche zaligheid begreep en vervolgens haar lager 
zelf dwong om overeenkomstiO" haar eiaen beslissino' 

" " b 
te handclen. Tach zou dat bezwaarlijk strikte recbt-

vaardigheid zijn want de genicting van bemelsche 

zaligheid op de rtlpavlakten behoort, ofscboon bet 

tot bet ik behoort, daartoe slechts als geopenbaard 

door haar persoonlijkheid; het is het leven van die 

persoonlijkheid met zijn gansche bekende persoon

lijke omgeving d::tt voortgezet wordt in de Jagere 

hemelwereld. En derhalve moet die persoonlijkheid 

alvorens de verzaking van dit alles piaats kan vinden 

duidelijk beseffen wat hel is dat opgeaeven wordt· " , 
het lager verstand moet hieromtrent overeenstemmen 

met het hoogere. 
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Nu sluit zulk ccn hescf duidelijkerwijs het bezit 

van een bewustzijn op het verstandsgebied gedllJ;cnde 
het aardleven in dat gelijkwaardig is met dat hetwelk 

die mensch na den dood bezitten ZOllo Maar men 
moet zich herinn:eren dat de ontwikkeling van het 
bewustzijn als het ware van beneden af naar boven 

toe plaats vindt en dat de vergelijkenderwijs onont

wikke Ide meerderheid van h et menschdom feitelijk 
vooralsnog slechts in het stoffelijk lichaam bewust 

IS. Haar astraallichamell zijn voor het meerendeel 
nog vormeloos en onbewerktuigd - verhindings
bruggen weI is waar tusschen het ik en zijn stoffelijk 

gewaad en zelfs voertuigen ter opname van gewaar

wording maar in geen enkel opzicht tot nag toe 
werktuigen in de hand van den werkelijken mensch 

of behoorlijke uitdrukkingen van zijn toekomstige 

vermogens op dat gebied. 
In de verder gevorderde rassen der menschheid 

vinden wij het astraallichaam veel ontwikkelder en 
het hewLlstzijn er in is veelal vrijwel volledig-in-ver

mogen of schoon de mensch zelfs dan meestal geheel 

en al in zich zelf opgaat - hoofdzakelijk bewust is 
van zijn eigen gedachten en slechts weinig vall zijn 

feitelijke omgeving. Om nog verder vooruit te komen 

zijn enkele weinigen van degenen die de bestudeering 
van het okkultisme ter hand genomen hehben geheel en 

al gewekt op dat gebied en zijn derhalve in het volledig 

gebruik getreden van hunne astraalvermogens terwijl 
zij in velerlei opzicht daarvan groot voordeel trekken. 

Hieruit voIgt evcnwel niet noodzakelijkerwijs dat 

zulke menschen zich in het eerst of zelfs gedurende 

aanmerkelijken tijd op het stoiTelijk gebied de werk-
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zaamheden en ervaringen moeten herinnerell van hun 
astraallcven. Over het algemeen doen zij dat gedeel

telijk en met tusschenpoozen maar er zijn gevallen 
waarin om verschillende redenen feitelijk niets dat 

de moeite waard is een herinnering aan dat hoogere 
bestaan te noemen doordringt tot in de stoffelijke 

hersenen. 
Elk mogelijk bepaald bewustzijn op het verstands

gcbied zou natuurlijk nog verderen vooruitgang aan

duiden en Lij ienw,nd die zich volkomen gewoon en 
regelmatig ontwikkelt lOuden wij kunnen verwachten 
zulk een- Lewl1stzijn eerst te zien schemeren wanneer 

het verband tusschen het astrale en het stoffelijk 

vrij goed tot stand gebraeht was. Maar in dezen 
eenzijdigen en kunstmatigen toestand dien wij de 

hedendaagsche bescha ving noemen ontwikkelen zich 
de menschen niet altijd volkomen regelmatig en ge

woon en zoo kan men gevallen aantreffen waarin 
een aanzienlijke hoeveelheid bewustzijn op het ver

standsgebied is verkregen en behoorlijk aangeschakeld 
is aan het astraalleven terwijl er toch in het geheel 

nooit eenige kennis van dit gansche hoogere bestaan 

doordringt tot de stoffelijke hersenen. 
Zulke gevallen zijn zeer zeldzaam maar het is 

zeer zeker dat zij bestaan en wij zien er onmiddellijk 

de mogelijkheid in van een uitzondering op onzen 

regel. Een persoonlijkheid van deze soort zou ontwik
keld genoeg kunnen wezen om de onbeschrijfelijke 

zaligheid van den hemel te genieten en zoodoende 

het reeht te verwerven om haar te vcrzakcll terwijl 

hij niet in staat was de herinncring craan verder 

omlaag te brcngen dan tot zijn ' astraalleven. Maar 
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daar krachtens de onderstelliilg dat astraalleven er 
een zijn zou van volledig en volkomen bewustzijn 
Yoor de persoonlijkheid zou zulk een herinnering 
ruimschoots voldoende wezen om aan de vereischten 
der rechtvaardigheid te voldoen of schoon zelfs geen 
schijn of schaduw van dit aUes ooit doorbrak in het 
stoffelijk waakbewustzijn. Ret hoofdpunt dat in ge
dachte gehouden moet worden is dat het omdat 
het de persoonlijkheid is die afstand doen moet oak 
de peroonlijkheid is die ervaren moet en zij moet 
de herinnering mee terugbrengen naar een of ander 
gebied waarop het in gewonen doen en in volle dig 

bewustzijn werkzaam is; maar dat gebied behoeft 
niet het stoffelijke te wezen wanneer aan deze voor
waarden op het astrale gebied voldaan is. llet zou 
niet waarschijnlijk zijn dat zulk cen geval voorkwam 
behal ve onder degenen die alreeds tenminste proef
leerlingen van een der JlIcesters van Wijsheid waren. 

De mensch die wenscht deze groote daad te 

verrichten moet er daarom met den innigsten ernst 
aan werken om zich een waardig werktuig in de 
handen te maken van degenen die de wereld helpen -
moet zich met het meest toegewijde vuur werpen 
op den arbeid voor het geestelijk heil van anderen 
terwij l hij niet verwaten aanneemt dat hij alreeds 

geschikt is voor zlllk een groote eer maar vee leer 
nederig hoopt dat zijn :-'Ieester wellicht na een leven 
of wat van ingespannen pogen tot hem zeggen moge 
dat de tijd gekomen is waarop dit ook voor hem 
een mogelijkheid mag zijn. 
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DE H 0 0 G ERE HE)\I E L W ERE L D. 

Wij wenden ons thans van de vier lagere of rfipa

vlakten van het verstandsgebied waarop de mensch 
werkzaam is in zijn tijdelijke persoonlijkheid af tot de 
beschollwing van de drie hoogere of arfipa-vlakten, 
zijn waar en vergelijkenderwijs bestendig tehuis. Hier 

ziet hij helder voor zoover hij in het geheel ziet, want 
hij is boven den waan van persoonlijkheid en de 

straalbrekende bemiddeling van het lager zelf gcstegen 
en of schoon zijn bewustzijn vaag moge wezen, 
droomerig, onoplllerkend en ter nauwernood wakker, 
is toch zijn zien tenminste waar, hoe beperkt ook. 
De bewustzijnstoestanden zijn zoo yer verwijderd van 
alles waarmede wij hier beneden vertrouwd zijn dat 
aile benamingen die aan de zielkunde bekend zijn 

hier l1utteloos en bedriegelijk zijn. Dit is het gcbicd 
van het begripswerkelijkc genoemd in tegenstelling 
met dat der verschijnselen, van het vormlooze in 
tegenstelling met het gevormde; maar toch is het 
een wereld van openbaring; hoe werkelijk ook wanneer 
zij tegenover de onwerkelijkheden van lagerc toe

standen wordt gcplaatst, en zij he eft toch vonnen, 
hoe ijl ook van zelfstandigheid en teer van inwezen. 

N ad at het tijdperk van wat wij gemeenlijk het 
hemelleven ngemen voorbij is is er nog een andere tus

schentrap van bestaan voor de ziel alvorens zij op aarde 
wordt weergeboren en of schoon deze trap bij de mecste 
menscben betrckkelij kcrwijs kort is moeten wij die 
niet overslaan wanneer we een volledig begrip wenschen 

te hebben van's menschen bovenstoffelijk leven. 

Voortdurend begrijpen we het leven des menschen 
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verkeerd omdat wij gewoon zijn het slechts gedceltelijk 
te beschouwen en zijn waren aard en doel volkomen 

over het hoofd zien. Wij beschouwen het inderdaad 
gemeenlijk van het standpllnt van het stoffelijke 
lichaam uit en niet in het minst van dat der ziel en 

daarom zien we de geheele zaak volslagen buiten 

verhouding. Elke beweging van het ik naar deze 

lagere gebieden toe en weer terllg is in werkclijkheid 
een groote kringvormige strooming; wij nemen een 

klein brokstukje van den laagsten boog van dezen 
cirkel en beschollwen dat als een rechte lijn terwijl 
we een volkomen onmatig belang hechten aan het 

begin en eind ervan terwijl het werkelijkc kcerpllnt 

van den cirkel OilS uitteraard ontsnapt. 
Stel u de zaak een oogenblik voor zooals zij 

moet voorkomen aan den waren mensch op zijn 
eigen gebied zoodra hij daar ook maar eenigszins helder 

bewllst begint te worden. Gehoorzaam aan de be
geerte naar openbaring die hij in zich vindt, die op 

hem ingcdrukt is door die ontwikkelingswet die de 

wil van den Logos is bootst hij de werking van dien 

Logos na door zich uit te storten in lagere gebieden. 

In den gang van dit verloop bekleedt hij zich 
met stof van de verschillende gebieden waartoe hij 

overgaat -- verstandelijk, a5traal en stoffelijk ieder 
op hun bellrt terwijl hij zich al maar door gestadig 

naar buiten dringt. Gedllrende het eerste deel van 

dat kleine brokstukje van bestaan op het sLoffclijk 
gebied dat wij zijn leven noemen is de lIitgaande 

kracht nog sterk maar omstreeks op het midden ervan 
geraakt in gewone gevallen die kracht lIitgepllt en 

de groote strooming inwaarts vangt aan. 
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Niet dat er eenigerlei plotselinge of heftige ver

andering plaats vindt want dit is geen hoek maar 
nog steeds een deel van den boog van denzelfden 

cirkel dat geheel overeenkomt met het oogenblik van 
zonsverheid in den loop van een dwaalster langs 
haar baan. Toch is bet het werkelijke keerpllnt van 

dien kleincn ontwikkelingskringloop of schoon het bij 

ons gemeenlijk 01' geenerlei wijze wordt aange
duid. In het oude Indische levensstelsel werd het 

we! aangeduid, namelijk als het eind van het grzltastlta 
of huisvac1er-tijdvak van's menschen aarc1sch bestaan. 

Van dit punt af behoorde er niets plaats te 

vinden dan een gestadig intrekken van de gansche 
kracht van den mensch en zijn aandacht diende 
meer en meer afgetrokken te worden van louter 

aardsche zaken en samengetrokken te worden op die 
van hoogcre gcbieden - waaruit wij onmiddellijk 
zien hoc uitermate slccht aanp3ssend aan werkelijken 

vooruitgang de hedendaagsche toestanden van het 

Europeesche lcven zijn. 
Ret punt waarop de mensch zijn stoffelijk lichaam 

afwerpt is geen punt van bijzonder belang op 

dezen boog van ontwikkeling - geellszins zoo be
langrijk als de eerstvolgende verandering die wij zijn 
dood op het astraalgebied louden kunnen noemen 

en zijn geboorte in de heme! wereld of schoon het in 

werkelijkheid eenvoudig het overbrengen is van het 
bewustzijn lIit astrale stof naar verstandsstof in den 

loop van dezelfde gestadige intrckking waarvan we 

aJreeds gesproken hebben. 
De einduitkomst van het leven wordt slechts ge· 

kend wannccr hct bcwtlstzijn in dat intrekkingsycrloop 
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zich wederom gevestigd heeft in het ik in zijn tehuis 
in de hoogere hemelwereld; dan ziet men welke 
nienwe hoedanigbeden men verkregen heeft in den 
loop van dien bijzonderen kleinen kringloop zijner 
ontwikkeling. Te dien tijde wordt eveneens een blik 
gewonnen over het leven als een geheel, de ziel heeft 
een oogenblik een flikkering van helderder bewustzijn 

waarin zij de uitkomst ziet van het zooeven voltooide 
leven en iets van wat er uit zal voortvloeien in haar 
volgende geboorte. 

Men kan bezwaarlijk zeggen dat deze flikkering 
een kennis insillit van den aard der eerstvolgende 
vleeschwording behal ve in de vaagste en algemeenste 
beteekenis; ongetwijfeld zon het hoofddoel van het 
toekoll1stig leven aanschonwd worden maar het gezicht 
zou hoofdzakelijk van waarde wezen voor de ziel als 
een les in het kirmisch gevolg van haar handclen 
in het verleden. Het biedt haar een creleaenheid 
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aan waaruit zij meer of minder voordeel trekt over-
eenkomstig den ontwikkelingstrap waartoe zij alreeds 
gekom('n is. 

In het eerst trekt ZlJ er wellllg nut uit daar zij 
slechts zeer vaag bewust en erg poyer toegerust 

is om [eiten en hllnne verschillende onderlinge vcr
banden te begrijpcn maar langzamerhand vermeerdcrt 
dit vermogen tot waardeering van wat zij ziet en 
later komt ook nog het vermogcn om zich zulke 
flikkeringen aan het cind van vorige levens te her

inneren en om ze te vergelijken en zoo den vooruit
gang te schatten dien zij rnaakt langs het pad dat zij 
rnoet doorschrijden. 
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HET DERDE ONDERGEBIED: DE VIJFDE HElIlEL. 

Dit, het laagste der arllpa ondergebieden is eveneens 
verreweg het meest bevolkte van alle streken waar
rnede wij bekend zijn want hier zijn bijna alle zestig
dnizend-miljoen zielen aanwezig die naar gezegd is 
deelnernen aan de hnidige menschelijke ontwikkeling 

aile inderdaad behalve het vergelijkenderwijs 
kleine aantal dat in staat is werkzaarn te wezen op 
het tweede en het eerste ondergebied. Elke zie! is 
vertegenwoordigd door een eivorm - in het eerst 
louter een vlies, kleurloos en bijna onzichtbaar, van 
allerijlste vastheid, maar naarmate het ik zich ont
wikkelt begint dit lichaam een schemerenden klenren

gloed te vertoonen evenals een zeepbel en spelen 
kleuren over zijn oppervlakte als de wisselende tinten 

. die veroorzaakt worden door het zonlicht dat straalt 
op het gesputter van een waterval. 

Samengesteld uit stof die ondenkbaar ijl, teer 
en vluchtig is, innig levend en trillend van lev end 

vuur, wordt bet naarrnate zijn ontwikkeling voort
schrijdt een schitterende bol van stralende kleuren 
terwijl zijn hooge trillingen rimpels van wisselende 
tinten over zijn oppervlakte stu wen - tinten die de 
aarde gansch niet kent - schitterend, zacht en 

g\anzend, te verheven om beschreven te kunnen 
worden door de kracht van het woord. Neem de 

klenren van een Egyptischen zonsondergang en voeg 
er de wonderschoone teerheid van een Engelscbe 
lucht tegen den avondstond aan toe, verhef deze 
even hoog boven henzelve in licht en doorschijnend
heid en pracht als zij verheven zijn boven de kleuren 
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die geboden worden door de stukjes verf nit de 

verfdoos van cen kind, en zelfs dan kan nicmand 
die niet gezien heeft zich de schoonheid voorstellen 

van deze schitterende bollen die uitstralen in bet 

veld van het helderziend gezieht wanneer dit verheven 
wordt naar het gebied dezer heerlijke wereJd. 

Al deze oorzakelijke Iiehamen zijn vervuld van 

levend vuur dat ontleend is aan een hooger gebied 
waarmede de bol schijnt te zijn verbonden door een 

trillenden draad van hel licht welke levenctig de 
woorden van de stanza's van Dzyan voor den geest 

doet kOl11en: "de Vonk hangt af van de Vlam aan 
den fijnsten draad van Fohat" i en naarl11ate de ziel 

groeit en in staat is meer en l11eer te ontvangen 

uit de onuitputtelijke grootzee van den Goddelijken 
Geest die nederstroomt door dell draad als kanaal 
zet deze laat,;te zich uit en geeft breeder door

toeht aan den vloed totdat men deze zich op het 
volgende ondergebied zou l110gen voorstellen als een 

hoos die aarde en hemel verbindt, en nog hooger 

als zelf een groote bol waardoorheen de levende 
welbron schiet totdat bet oorzakelijk licbaam sehijnt 
te versmelten in het instroomende licht. \V ederom 

zegt de stanza het voor OilS: "De draad tussehen den 

Wachter en zijn schaduw wordt sterker en schitteren
der met elke wisseling. Het uchtendzonlicht is in 

midclagheerlijkheid veranderd. Dit is uw huidig wiel, 

sprak de Vlam tot de Vonk. Gij zijt mijzelf, mijn 
beeld en mijn schacluw. Ik heb mijzelf in II gekleed 

en gij zijt l11ijn vahan tot den dag 'Zij.met-ons', waar

op gij l11ijzelf en anderen, llzelf en mij, herworden 
zult.". 
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De zielen die verbonden zijn aan een stoifelijk 
lichaam zijn te onderscheiclen van die welke den 

ontlichaamclen toestand genieten door een verschil 

in het 500rt van trillingen dat te weeg gebracht 
wordt op de oppervlakte der bollen en het is daarom 

gemakkelijk om op c1it gebied met een oogopslag 
te zien of iemand weI of niet op het oogenblik in 

het vleesch .leeft. De geweldige meerclerheid is 
hetzij in, hetzij l.ll1iten het liehaam slechts droomerig 

halfbewust ofscboon thans weinigen in den toestand 

van louter kleurlooze vliezen verkeeren; degenen die 
volkomen wakker zijn, ' zijn in het oog vallende en 
schitterende uitzonderingen en steken uit boven de 

minder stralende menigten als sterren van de eerste 

grootte terwijl zich tusschen dezen en de laagstont
wikkelden elke mogelijke verscheidenheid van af

meting en schoonheid van kleur scharen zoodat elk 

aldus den juisten ontwikkelingstrap weergeeft dien hij 
bereikt heeft. 

De meerderheid is nog niet bepaald genoeg 
van bewustzijn zelfs voor zoover zij het bezit, om 

het doel of de wetten der ontwikkeling te begrijpen 
waarmede zij bezig is i zij zoekt inkarnatie gehoorzaam 

aan den aandrang van den Wereldwil, en ook aan 

Ta7l1t!t - de blinde dorst naar geopenbaard bestaan
een begeerte om bet een of ander gebied te vinden 
waarin zij kan gevoelen en er bewllst van zijn te 

leven. Want op de aanvankelijke trappen kunnen 
deze onontwikkelde zielen niet de allersnelste en 
doordringendste trillingen gevoelen van de hoogst 

fijne stof van haar eigen gebied; de sterke en r~we 
maar vergelijkenderwijs langzame bewegingen der 
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zwaardere stof van het stoffelijk gebied zijn de eenige 

welke eenige be:llltwoording aan haar ontlokken 
kunnen, Zoo is het alleen op het stoffeJijk gcbied dat 

zij in het geheel gevoelen tc leven en dit ver
klaart hun sterke hunkering naar herboorte in 

aardleven. Zoo komt haar begeerte een tijd lang 
nauwkenrig overeen met de wet harer ontwikke
ling, Zij kunnen alleen ontwikkelen door middel 

van deze indrukken van buiten af waarvoor zij 

langzamcrhand opgewekt worden om er op te ant
woorden en op dezen aanvankclijken trap kunnen 

zij ze aileen ontvangen in het aardleven, Langzaam 
aan neemt haar beantwoordingsvermogen' toe en wordt 

eerst opgewekt voor de hoogere en fijnere onder de 

stoffelijke trillingen en nog langzamer voor die van 
het astraalgebied. Dan worden haar astraallichamen 

die tot nog toe louter bruggen geweest zijn om ge

waarwordingen over te brengen aan de ziel langzamer
hand bepaalde voertuigen die zij kunnen gebruiken 
en begint haar bewustzijn veeleer samengetrokken 

te zijn in hare a:llldoeningen dan in louter stoffe-

lijkc gewaarwordingen, 
Op cen bter standpunt maar altijd door het-

zcl[de verloop van te leeren beantwoorden op in
drukken van lmiten af leeren de zielen haar lJewustzijn 

Ramen te trekken in het verstandslichaam - te leven 
in en overeenkomstig de verstandsheelden die zij 

zelven gevormd hel>hen en aldu!\ hare aandoeningen 
te beheerschcn door het denkvermogen, Nog verder 
op den langen, langen weg verplaatst het middelpunt 

zich naar het oorzakelijk lichaam en beseffen de 

zielen haar ware leven, Wanneer die tijd aanbreekt 
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1 oger on ergeuied dan dit aan-wilen ziJ' op een \ 0 d 1, 

g~troffen worden en zal het lagere aardsche hesta:lI1 
met Ianger yo or baar noodig zijn i maar 1'001' het 

oogenbbk denken \Vij aan de minder ontwikkelde 
meerderheid die nog steeds als tastende, aarzelende 
voelhoorns de persoonliJ'kheden (J'e I I 1 1aarlC ve zijn 
op de lagere levensgebieclen uitzendt in de be-

staanszee ofscboon ziJ' zich voo ' I ' , _ I a snog geenszll1s 

b,ewust IS ~~t deze persoonlijkheden het middel zijn 
"aardoor ZIJ gevoed moet worden en moet ' 
Z

'" , groelen, 
~I) zlet Illets van haar verleden of Y~n h~ t k " ". ..ar Oe"Olllst 
daar ZIJ nog niet bewust is op haar eigcn aebied, 
Maar toch ontluikt er terwiJ'! ziJ' lanO'zaa " , , • b'.' m ervann a 

111 zich opneemt en die verwerkt een gevoeI da~ 
zeker~ zaken goed zij n om te doen en andere slecht 
en dlt drukt zich onvolmaakt nit in de e r mee ver-
bonden persoonlijkheid als dc aanvang van cen 

gcweten, een gevocl van aoed en k' d' " \\ aa , en lanO"-
zamerhand wordt naarmate zij ontwikkelt clit gevo:l 

~l helderder en he!derder onder woorden gebracht 
111 den lageren aard en wordt bet een al 'd . ' • 111111 er ontoc-
relkende glds van het aedra(r b b' 

Door middel van de geIegenheden die gcboden 

worden dO,~r ~e fiikkering van vollcdiger bewustzijn 
waarvan WIJ lllervoor hebben gesproken ontwikkelell 

Zlch de meest ontwikkelde zielen \'an dit ondergebied 

tot een punt waarop zij zich bezig houden met het 
bestudeeren van haar verI eden tel" "I ," d , VI) Zl) e oorzaken 
nagaan die erin in hewegin o' gebracht ," , "zlJn en \'eel 
leenng trekken uit den terughlik zoodat de aan

drangen die omIaag gezol1den worden heIderder en 
beslister worden en zich in het lagere b ewustzijn 

8 
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omzctten 111 vaste overtUlgll1gen en dwingend inzicht. 

Ret is wellicht nanwelijks noodig te herhalen 
dat de gedachtebeelden van de ri'lpagebieden niet 

overrrevoerd worden tot in de hoogere hemelwereldj 
'" alle waan is nn voorbij en elke ziel weet haar ware 

verwantschap, ziet haar en wordt gezien in haar 
eigen koningsaard, als de ware onsterfelijke mensch 

die van leven tot leven voortschrijdt met aIle banden 

ongerept die saamgevlochten zijn met zijn ware wezen. 

HET TWEEDE ONDERGEHIED: DE ZESDE I-IEMEL. 

Van het dicht bezette gebied dat wij in oogenschouw 

hebben genomen gaan we over tot een meer scbaars
bevolkte wereld gelijk van een groote stad tot een 

vredig plattelandsplaatsje want op den huidigen trap 
der menschelijke ontwikkeling is slechts een kleine 

minderheid menschen opgestegen tot deze verhevener 
vlakte waar zelfs de minst ver gevorderde beslist 

zelfbewust is en eveneensbewust is van zijn omgeving. 

Tenminste tot op zekere hoogte in staat om het 
verleden te overzien dat zij doorschreden hee{t is 

zich de ziel op deze vlakte bewnst van het doel en 

de wijze van wcrken der ontwikkeling, zij weet dat 
zij bezig is met een werk van zelfontwikkeling en 

kent de trappen van stoffelijk en na-den·doodsch 

leven die zij doormaakt in haar lagcre voertuigen. 
Dc persoonlijkheid waarmede zij vcrLonden is wordt 
door haar heschouwd als een deel van haarzelve en 

zij tracht die te leiden terwijl zij haar kennis van het 

verleden gebruikt als een voorr:lad ervaring waarnit 
zij beginselen trekt voor het gedrag, heldere en on-
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wankel bare overtlligingen van go cd en kwaad. Deze 

zendt zij nee~waarts tot het lager denkvermogen zoodat 

zij toezicht houdt over zijne verrichtingen en deze 

leidt.. TerwijI zij in het eerstc deel haars levens op 
dit ondergebied er voortdllrend in [a:11t het lager 

denkvermogcn de grondslagen van de beginselen die 

zij er op afdrukt redekllnclig te doen begrijpen slaagt 
zij er toch zeer beslist in dien indruk te lllaken en 

zlllke nJgetrokken denkbeelden als waarheid recht-, 
vaardigheic! en eer worden onaange\'ochten en Over-
heerschende begrippen in llet lager verstanc!sleven. 

Er zijn gedragsregels die opgelegd worden door 
maatschappe1ijke, volksc!ommelijkc en godsdienstige 
bekrachtigingen volgens welke de mensch zich leidt 

in het dagelijksch leven en die toch kunnen wegge . 
zwiept worden door een aandranO" van verleidinO" 

p "" 
de een of andere opwelling van hartstocht en bea-eerte 
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maar er zijn enkele dingen die een ontwikkeld mensch 
niet doen kaJl - dingen die geheeI en aI met 

zijn aard strijden i hij kan niet liegen, of verraden 

of een eerlooze daad doen. In de innerlijkste vezelen 
zijns wezens zijn zekere begin seIen ingeweven en 

daartegenin te handelen is een onmogeIijkheid, het 
doet er niet toe hoe zwaar de drang der omstandigheden 

zijn moge of de storrnvloed del" verleiding; want 
deze dingen zijn van het leven der zie!. Terwiji hij 

er evenwel aldus in slaagt zij n lager voertuig te lei den is 
zijn kennis omtrent dit voertuig en zijnc verrichtingen 
dikwijIs verre van nallwkenrig en llelder. Hij ziet de 

lagere gehieden slechts vaag, Legrijpt veeleer hun begin
selen clan hunne bijzonderheden en een deelzijnerontwik_ 
keling op dit gebied bestaatin het al meer en meer bewllst 
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in onmiddellijke aanraking komen met de persoonlijkheid 

die hem beneden zoo onvolmaakt vertegenwoordigt. 
Men zal bieruit begrijpen dat slechts zoodanige 

zielen op dit gebied leven die zich beslist geestelijken 
groei ten doel stellen en zij zijn bijgevolg zeer ont
vankelijk geworden voor invloeden van de gebieden 

boven haar. Het verbindingskanaal groeit en ver
groot zich en een vollere vloed stort er zich door· 

heen uit. De gedachte neemt onder dezen invloed 

een buitengewoon heldere en doordringende hoe
danigheid aan zelfs in de minder ontwikkelden en 
het gevolg hiervan vertoont zich in het hgere denk

vermogen als een neiging tot wijsgeerig en afgetrokken 
denken. Bij de hooger ontwikkelden is het gezicht 

verreikend, het beweegt zich met helder inzicht over 
het verleden en herkent de in werking gestelde oor

zaken, hare uitwerking en wat er van hare gevolgen 

nag onuitgewerkt overblijft. 
De zielen die op dit gebied leven hebben breede 

gelegenheden tot groei wanneer zij uevrijd zijn van 
het stoffelijk lichaam want bier kunnen zij onder

richting ontvangen van verder gevorderde wezenheden 
terwij1 zij in onmiddeUijke aanraking komen met hare 

leeraars. Niet langer door gedachteueelden maar 
door een flitsenden glans die onmogelijk te beschrijl'en 

is schiet het denkbeeld als een ster van de eene 
ziel tot de andere terwijl a1 wat er aan verwant is 
zich l1itdrukt als li chtgol ven die l1itgaan van de ster 

als middelpunt en geen afzonderlijke uiteenzetting 
behoeft. Een geda<:hte is als een licht dat in een 

vertrek wordt geplaatst i het toont aile dingen er om 
heen maar vereischt geen woorden om ze aan te duiden. 
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RET EERSTE ONDERGEHIED: DE ZEVENDE RE:lIEL. 

Deze, de heerlijkste, vlakte der verstandswereld IlCeft 
I'oomlsnog 'slechts weinig bewoners uit onze mensch

heid want op haar hoogten vertoeven geenen dan 
de Meesters van Wijsheid en J\'1ededoogen en hun 
ingewijde leerlingen. Van de schoonheid van vorm 

en kleur en klank kunnen hier geen woorden spreken' 
want ster[elijke taal heeft geen bewoordingcn waarin 

die schitterende prachten uitdrukking kunnen vinden. 

Vuldoende dat zij bcstaau en dat ze enkelen van 

OilS ras omhllllen, bet teeken van \Vat anderen zijn 
wilen, de bloei waarvan het zaad gezaaid werd 
oj> nederiger gebieden. Dezen hebben de verstan
delijke ontwikkeling voleindigd zoodat in hen het 

hoogere immer straalt door het Iagere i van hun oogen 
is de waan·sluier der persoonlijkheid weggeheven en zij 

weten en beseffen dat zij niet de lagere aard zijn 
maar dien slechts gebruiken als een voertuia van 

" ervaring. Deze kan bij de minder ontwikkelden hunner 

nag steeds het vennogen hebben om te kluisteren 
en te kortwieken maar zij kunnen nimmer tot de 

dlValing venallen om het voertllig te verlVarren met 
het zelf daamchter. Hiervoor worden zij bellOed 
doordat zij hun belVllstzijn ononderuroken doorvoeren 

. , 
lllet slechts van dag tot dag maar oak van leven tot 

leven zooclat niet zoozeer wordt teruggezien op vorige 
lev ens als weI dat deze steeds aanwezig zijn in het 

bewllstzijn wijl de mensch ze veeleer gevoelt als een 
leven dan als vele. 

Op deze hoogte is de zicl zich zoolVel belVllst 
van de lagere hemelwereld als van haar eigene en 
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wanneer zij daar cenigerlei openbaringen bezit als 
gedachtevormen in het hemclleven barer vrienden 
dan kan zij daarvan bet volste gebruik maken. Op 
het derde ondergebied en zelfs op bet lagere gedeelte 
van bet tweede was baar bewl1stzijn van de onderge
bieden beneden haar nog nevelacbtig en haar werking 
in den gedachtevorm grootendeels instinktief en werk

tl1igeJijk maar zoodra zij goed en weI tot het tweede 
ondergebied kwam werd baar gezicht zeer snel bclder

der en herkende zij de gedacbtevormen met genoegen 
als voerluigen waardoorhecn zij in staat was op zekere 
wijzen zichzclve beter nit te drukken dan zij doen 
kon door bare persoonlijkheid. 

Nu zij werkzaam is in het oorzakelijk lichaam 
te midden van het heerlijk licht en pracht van den 

hoogsten hemel is haar bewnstzijn tezelfder tijd en 
volmaakt werkzaam op elk punt in de lagere afdee
lingen waarop zij het wil rich ten en daarom kan zij 
voorbedachtelijk bijkomstige kracht nitwerpen in zllik 

een gedacbtevonn wanneer zij wenscht dien te ge
bruiken met het oogmerk om leering te geven. 

Van deze hoogste vlakte der verstandswereld af 
komen de meeste der invloeden tot ons ol1llaag die 
uitgestort worden door de i\Ieesters van Wijsheid 
terwijl zij arbeiden ter ontwikkeling "van het mensche
lijke ras door onmiddellijk te werken op dc ziel des 
menschen en er de bezielende krachten over uit tc 
str::tlen die den geestelijken groei versterken, het ver

stand verlichten en de aandoeningen louteren .. Hiervan
daan ontvangt het genie zijn verlichting, bier vinden 
alle omhoogstrevende pogingen leiding. Evena.ls de 
zonnestralcn overalheen stralen uit een middclpnnt 
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en elk lichaam dat ze ontvangt ze gebruikt naar zijn 
eigen aard zoo straalt over aIle zielen van de Ondere 
Broeders van het ras het licht en leven nit welker 

uitdeeling hun werk is; en ieder gebruikt er zoovee1 
van als hij in zich op kan nemen en groeit en ont
wikkelt daardoor. Zoo wordt evenals overal elders 
de hoogste heerlijkheid der hemelsche wereld gevon

den in de hcerlijkheid van het dienen en zij die de 
verstandsontwikkeling volbracht hebben zijn de fon

teinen waaruit kracbt voortvloeit voor degenen die 
nog bezig zijn tc klimmen. 

II. NIET-1I1ENSCHELIJK. 

,Vanneer we trachten de niet-menschelijke bewoners 
van het verstandsgebied te beschrijven bevinden we 
ons onmiddellijk van aangezicht tot aangezicht 
tegenover Illoeilijkbedcn van de meest onoverkome
lijke soort. Want bij het aanroeren vanden zevenden 
hemel komen wij voor de eerste maal in aanraking 
met een gebied dat ordcwereldsch van uitgestrekt

beid is, waara]) daarom menig wezen ontmoet kan 
worden dat door geen woorden welke 101lter men

schelijke taal bezit kan worden afgebeeld. Voor het 
doel van onze huidige verhandeling zal het waar
schijnlijk het beste zijn om die groote schare"n van 

wezens wier gebied ordewereldsch is geheel en al 
terzijde te stellen en onze opmerkingen strikt te 
bcpalen tot de bewoncrs die in het bijzonder eigen 
zijn aan het verstandsgebied van onze eigen wereld
keten. :1IIen moge zich hcrinneren dat in bet hand

boekjc over Het Astraalgebied dezelfde handelwijze 
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werd gevolgct en er geen poging werd gedaan om 
bezoekers van alldere dwaalsterren en stelsels te 
bescbrijven i en of schoon zulke bezoekers die zich 
daar slechts nu en dan voordeden hier veel tal
rijker zouden zijn lijkt bet maar het best om ook 
hier denzelfden regel te volgen. Enkele woorden 

daarom over de elementale kernstof van bet gebied 
en de afdeelingen van het groote Devarijk die er in 
het bijzonder mee in verband staan is al wat nuttig 
zijn zal 0111 hier te geven i en de uiterst groote 
moeilijkheid om zelfs deze vergelijkenderwijs eenVOll
dige denkbeelden uiteen te zettcn zal beslissenc1 toonen 
hoe onmogelijk het lOU zijn om andere te behande
len die niet anders dan veel ingewikkelder. konden 
wezen. 

De Elementale Kernstof. 

Men zal zich wellicht herinneren dat in een der 
eerste brieven die van een Adept leeraar werden 
ontvangen de opmerking gemaakt werd dat bet on
mogelijk was den toestancl van het eerste en tweede 
der elementale rijken te begrijpen behalve voor een 

ingewijde - een opmerking die aantoont hoc gedeel
telijk het welslagen zijn moet dat kan volgen op 
elke mogeJijke poging om ze hier beneden op het stof
fe1ijk gebied te beschrijven. Het zou in de eerste plaats 
goed zijn wanneer wij tracbtten een zoo duidelijk moge
lijk begrip te vormen in ons denkvermogen aangaantle 
wat elementale kernstof inderdaad is want dit is een 

punt waaromtrent dikwij Is veel verwarring schijnt te 
bestaan zelfs onder degenen die heel wat studie 

hebben gemaakt van Theosoflsche letterkunde. 
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WAT ZIJ IS. 

Elementale kernstof dan is louter een naam die ge

durende zekere vroege trappen barer ontwikkeling 
wordt toegepast op de monadische kernstof die op 
haar bemt kan bepaald worden als de uitstorting 
van het Goddelijk Leven van den Tweeden Logos 

in de stof. Wij zijn allen I'ertrouwd met het feit 
c1at deze uitstorting alvorens zij komt tot het punt 
van ikheidsbewllstzijn waarop zij het oorzakelijk 
lichaam van den mensch vormt door zes lagere 
ontwikkelingstrappen is heengegaan en beurtelings 
heeft bezicld - de dieren-, planten-, delfstoffen
en drie elementale rijken. Wanneer zij zich uit door 
die onderscheidene trappen heen is zij soms het dier
lijke, plantaardige of delfstoffelijke monas genoemd 
- of schoon deze benaming beslist tot wanbegrip 
aanleiding geeft daar zij lang voorc1at zij aan een 
dezer rijken komt niet CCIl maar vc/e monaden ge
worden is . Dc naam was evenwel aangenomen om 

het denkbeeld uit te drukken dat of schoon er reeds 
lang geleden versplitsing was aangevangen in de 
monadische kcrnstof deze toch nog niet zoo ver was 
\,oorlgezet dat ikheid bereikt werd. Wannecr deze 
monadiscl1c kernstof zich nu uit door de drie groote 
elementale rijken die het · delfstoiTelijke voorafgaall 

wordt zij "clemcntale kerns tor' genocmd. 

DE O~lSLUJERI~G VA", DE", GEESI'. 

Alvorcns cvenwel de aard der monadische kernstof 

en de wijze waarop zij zich op de verschillende 
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gebieden openbaart kan worden begrepen moet men 

de wijze beseffen waarop de geest zich omhult bij 
zijn nederdaling in de stoL \vij behandelen thans 

niet de oorspronkelijke vonning der stof van cle 

gebieden maar een voudig de neclerdaling van een 
meuwe ontwikkelingsgolf 111 alreeds bestaancle 
stoL 

Voor het tijdperk waarvan wij thans spreken 
beeft deze levensgolf tallooze ecuwen doorgebracht 
met te ontwikkelen - op een wijze waarvan we zeer 

wcinig begrip kunnen hebben - door cle ope en

volgcncle omhullingen van atomen, molekulen en 

cell en; lllaar wij zullen dat gansche vroegere deel 

harer ontzagwekkende geschiccleni5 . voor het oogen
blik blliten besprcking laten en slechts haar necler
daling in cle stof bescho uwen nn gebieclen clie iet

wat meer binnen het bereik van het menschelijk 
verstand liggen of schoon nog steeds ver boven cle 
lonter stoffelijke vlikte. 

Men versta dan dat de geest wanneer hij terwijl hij 

rust op eenig gebicd (het doet er niet toe welk) op 
zijn pad omlaag de stof in door cle onweersta:mbare 
kracht zijner eigen ontwikkeling wordt gedrcven om 

voort te schrijden tot het naastvolgend gebied daar

oncler zich om zich daar te openbaren tenminste 
moet huUen in cle atomische sto[ van dat lagere 

gebied - als lichaam een sluier van die stof rondom 
zich trekken waarvoor hij dicnen zal als ziel of 
bezielende kracht. Op gelijke wijzc moet hij wanneer 

hij zijn neclerclaling voortzet tot een clerde gebied 

iets van de stof dam'van Olll zieh heen trekken en 

clan zullen we een wezcn hebben welks lichaam of 
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buitenste omkleedsel bestaat uit de atomische stor 

van dat clercle gebiecl. 
I\Iaar de kracht die zich in dit wezen uit 

zijn ziel om zoo te zeggen - zal niet cle geest zijn 
in clen toestand waarin hij verkeercle op het hoogere 

gehicd waarop wij hem het eerst aan troffen; zij zal 
clie gecst zijn met den sluier van de atomische sto[ 

van het tweede gebiecl waardoor hij was heengegaan. 

,Vanneer een nog verclere neciercialing gemaakt wordt 
tot een viercle gebied wordt · het wezen nag samen· 

gestelcler want clan zal het een lichaam hebben van 

cle stof van dat vierde gebiecl, bezield door geest 
clie alreecls tweemn,al omsluierd is in de atomische 
stof van het tweecle en het clercle gebiecl. Men zal 

inzien clat de oorspronkelijke kracht daar clit verloop 
zich hcrhaalt voor elk gebied van het zonnestelsel 

ten tijcle clat zij onze stoffelijke vlakte bereikt zoo 
volslagen omsluiercl is cln,t het weinig verbazing 

behoeft te wekken clat cle menschen er clikwijls niet 
in slagen hn,ar in het gebeel als geest te herkennen. 

Laat ens bijvoorbeeld veronderstellen dat de 
gewonc ongeoefenclc helderziende het clelfstoffelijke 

monas tracht te onderzoeken, cle levenskracht gacle 

te sla~1.l1 clie aan het clelfstof[enrijk ten grondslag 

ligt. Ret zou feitelijk zeker zijn clat het gezicht van 
zoo icmancl beperkt lOU wczen tot het astran,lgebied 

en zclfs claar zeer waarschijnlijk llitermate onvol111aakt 

zou zij.n; zooclat clic kracht hem eenvouclig ZOll voor· 
komcn als astraal. ::\Jaar cen geoefencl bestudeercler 

clie haar gadcsloeg met llOoger vennogen lOU zien 

dat wat cle helderziencle had gehouclen voor astrale 

kracht louter astrale atomische stof was die in be-
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weging werd gebracht door een kracht die derwaarts 
vloeide uit het atomisch gedeelte van het verstands
gebied. De verder gevorderde bestudeerder zou 
in staat zijn te zien dat die atomische verstandsstof 
op haar beurt enkel een voertllig was waarin iets 
van het hoogste bllddhische ondergebied werkte, 
terwijl de Adept zou waarnemen dat de bllddhische 

stof slechts het voertuig van de nirvanische was en 
dat de kracht die decl llitmaakte van en werkte door 
al deze opeenvolgende silliers in werkelijkheid geheel 
en al van buiten dit ordewereldsch-prakritisch gebied 
kwam en imlerdaacl eenvoudig een der openbaringen 
van de Goddelijke Kracht was. 

DE ELmlENTALE RIJKEN. 

De elementale kernstof die wij aantreffen op het 
verstandsgebied maakt het eerste en het tweede der 
groote elementale rijken uit. Een golf van het God
delijk Leven stert zich na in een of anderen vooraf

gaanden aioon haar neclerwaartsche ontwikkeling door 
het buddhiseh gebied heen te hebben voleindigd 
neer tot in den zevenden hemel on bezielt groote 
hoeveelheden atomische verstandsstor en wordt aldus 
de elemcntale kernstof van het eerste groote rijk. 
In dezen zijnen eenvoudigsten toestand verbindt het 
de atomen niet tot moleklllen ten einde een liehaam 
voor zichzelf te vormen maar oeCent er eenvoudig 
door zijn aantrekking een geweldige samendrukkende 

kracht ap uit. Wij zouden ons kunnen voorstellen 
dat de kraeht wanneer zij dit gebiecl bij h~lre neder
daling voor bet eerst bereikt volkomen ongewoon 
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is aan zijne trillingen en in het eerst niet 111 staat 
is om er op te antwoorden. Gedurende den aioon 
clien zij doorbrengt op deze vlakte zal hare ontwik

keling bestaan in het er zieh aan te gewennen 
te trillen in alle snelheden die daar mogelijk zijn 
zoodat zij op elk oogen blik elke mogelijke verbinding 
van de stof van dat gebied kan bezielen en gebruiken. 

Gedl1rende elit lange ontwikkelingstijdperk zal zij alle 
mogelijkc verbinclingen der stof van de drie arltpa

vlakten a::mgenomen hebben maar aan het eind 
van dien tijd keert zij terng tot de atomisehe vlakte 
_ natl1l1rlijk niet zooals zij vroeger was maar sll1ime
rend in zieh alle vermogens dragend die zij verwor

ven heeft. 
In den volgenden aioon stort zij zieh nit op 

het vierde ondergebied van het verstandsgebied 
dat wil zeggen de hoogste d~r rupavlakten - en 
trekt als liehaam iets van de slof van die onderaf
deeling tot zieh. Dan is zij de elementale kernstof 
van het tweede rijk in haar eenvoudigsten toestand 

maar evenals voorheen neemt zij in den loop harer 
ontwikkeling vele en velerlei gewaclen tot zich die 
same~gesteld zijn nit aJJe mogelijke verbinclingen van 

de stof der lagere ondergebieden. 
Men zan natuurlijkcrwijs knnnen veronderstellen 

dat deze elementale rijken die op het verstandsgebied 

bestaan en werkzaam zijn wijl zij zoo veel hooger 
zijn gewis verder gevorderd moeten wezen in ontwik
keling dan het derde rijk dat nitslnitend tot het 

astraalgebied behoort. Dit is evenwel niet zoo want 
men moet zieh herinneren dat wanneer wij van dezen 
ontwikkelingstrap spreken het woord "hooger" niet 
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als gewoonlijk verder gel'orderd heteekent maar mill

del' gevorderd daar wij hier te maken hebben met 

de monadische kernstof in den nederdalenden stro0111 

van haar baog en dam'om beteekent vooruitgang 
yoor de elementale kernstof nederdaling in de stof 

in l~bats van woals VOor ons opstijging tot hoogere 
gebleden. TellZij de hestudeerdcr dit. fcit vaortdurcnd 

en duidclijk in gcdacl1 tc bouch zal hij zich tel kens 
cn telkens tegenover vel'bijsterende afwiJ'kinaen (fe-

b b 

plaatst zicn en zal zijn beschouwing van dczc zijde 

del' ontwikkeling gebrekkig zijn in begrip en I'eel. 
olUvattendheid. 

Dc algemeenc kcmnerkcn der elementale kern. 
stof wcrden vrij brcedvoerig aangege\'en in het hanel

boekje over Bet Astraa{{{'cbicd en al wat daar gezegd 
lS wat bet aantal onderafdcelingen in de rijken en 
hun wonderbaarlijke vatbaarheid vOor indrukken van 
de menschelijke gedacbte aangaat is even waar voor 

deze hemelsche verscheidenheden. Enkele woorden 
dicnen wellicht gezegd te wordcn am aan te gevcn 

hoc de zeven waterpasse onderafdeelingell van elk 
rijk zich scharen in verband met de vcrschillende 

gedeelten van het verstandsgebied. TIij het eerste 

rijk komt zijn hoogste onderafdeeling ol'ereen met 
het eerstc ondcrgcbied tcrwij! hct twcede en het. 

dcrcle ondergebied elk verdceld zijn in 'drie deelen 

waarvan elk de woonplaats is van een del' elemen
tale onclerafdeelingen. Het twcede rijk vcrcleclt zich 

over de lag ere hemelwcrcld en zijn hoogstc onder
afdecling komt overeen met het vierde ondergebicd 

terwijl het vijfde, zesde en zevende ondergcbied elk in 
tweeen verdeelt zijn om de overige plaats tc verschaffen. 
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HOE DE KERNSTOF ONT\YIKKELT. 

Zooveel lS er 111 het eerste gedeelte van dit 

handboekje geschreven wat aangaat cle uitwerking 

der gedachte op de verstandelijke elementale kernstof 
dat het onnoodig zijn zal om thans terug tc kceren 

tot die afdeeling van het onderwerp maar men moet 
in geclachte hOllclcn clat zij indien zulks ll10gelijk is 

hier zelfs nag onmiclclellijker gevoelig is yoor ge

clachtewerking dan zij zulks op het astraalgebied is en 

de wonderbaarlijke fijnheicl waarmede zij ant.woordt 
op de zwakste werking van het clenkvermogen wordt 

voortdurend en naclrukkelijk aangetoond voor onze 

onclerzoekers. Wij zullen dit vermogen I'olkomener 
begrijpen wanneer we beseffen dat haar Leven juist 

bestaat in een zooclanige beantwoording 
clat haar vooruitgang grootelijks geholpen wordt 

cloor het gebruik dut van haar gemaakt wordt in de 
geclachtewerking van meergevorderde wezens welker 

ontwikkeling zij cleeIt. 
Wanneer men zich haar een oogenblik als 1'01-

slagcn vrij van gedachtewerking zou kunnen clenken 

zou zij gelijken op een vormlooze opeenhooping 
van dansende, oneindig kleine atomen - is zij 

weliswaar begiftigd met een wonclerbaarlijke levens-. 
innigheid maar maakt toch waarschijnlijk slechts 

weinig vooruitgang op het nederwaartsche pad harer 

ontwikkeling de stof in. Maar wanneer de gedachte 
er zich van meester maakt en haar tot werkdadigheid 

opwekt door haar op de rupavlakten tot allerlei 
soorten Jiefelijke vormen te plooien en op de arllpa

vlakten tot ftikkerende stroomen ontvangt zij een 
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bepaalden bijkomstigen aandrang die wanneer hij 

elikwijls hcrhaalel worelt haar voorwaarts helpt op 
haren weg. \Vant immer wanneer een gedaehtc van 

elie hoogere vlakten gerieht wordt op de dingen der 

aarde stroomt zij natuurlijkerwijze omlaag en hult 
zich in de stof van de lagere gehieden . Door dat 

te do en brengt zij met die stof de elementale kern
sto[ in aamaking waarvan haar ecrste sIllier was 

gevormd en gewent er die kcrnstof aldus aan te 

antwoorden op lagerc trillingen en dit helpt haar 

nederwaartsehe ontwikkeling de stof in ten zecrstc. 
Zeer opmerkenswaardig wordt zij ook be"invloed 

door muziek - cloor cle prachtigc stroomen van 

heerlijken klank waarvan wij tevoren hebben gesproken, 
die over deze verhevene gebieden worden uitgestort 

door de groote meesters van melodie die daar in 
veel voller mate het werk yoortzetten dat zij hier 

beneclen op deze do[fe aarde sleehts hadden aan
gevangen. 

N og een punt dat men zieh dient te herinneren 

is het geweldige versehil tussehen ele grootschhcid 
en kraeht cler geclaehte op elit gebied en de verge

lijkenderwijs zwakheid der pogingen die wij met dien 
naam vereeren hier beneden. Onze gcwone gedachte 
vangt aan in het denkliehaam op de lag ere verstands

gebieelen en omkleeelt zieh oneler het ncelcrelalen met 

de geeigenele astrale elementale kernstof maar wanneer 

ele mensch zoo ver gevorderd is dat hij een werkend 
bewustzijn bezit in het ware zel[ in de hoogere 

hemelwerelcl begint zijn denken daar en kleedt zieh 

eerst in de elementale kernstof der lagere " v lakten 
van het verstandsgebied, en is bijgevolg oneindig 
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fijner, doordringencler en in elk opr-ieht kraehtdacliger. 

Indien de gedaehte uitsll1itend op hoogere voorwerpen 
gerieht wordt kl1nnen hare trillingen van een te 
fijnen aard zijn om in het geheel l1itclrukking te 

vinden op het astraalgebied maar wanneer zij wei 
invlocd uitoefenen op deze lagere stof dan zullen 
zij dat met vee 1 verreikender gevolg doen dan degene 

die zooveel cliehter bij haar eigen vlakte verwekt 

worden. 
Wanneer wij dit denkbeeld een trap verder 

opvoeren dan zien we de geclaehte van den ingewijde 
ontstaan op het buddhisch gebied, geheel en al 

boven cle verstandswereld, en zich omkleeden met 
de kernstof der hoogste hemelen als gewaacl terwijl de 

gedachte van den Adept neerstort uit Nirva.na zelf 
en gebruik maakt van de ontzaggelijke, de geheel en 

a1 onberekenbare vermogens van gebieden die boven 
het begrip van de louter gewone menschheid liggen. 
Zoo zien we steeds naarmate onze begrippen hooger 

stijgen ook breeder en breeder velden van nut zich 

ontplooien voor onze in geweldige mate toegenomen 
vermogens en beseffen wij hoe waar de spreuk is 

dat het werk van eenen dag op vlakten als deze 
wellicht in l1itwerking het zwoegen van duizend jaren 

op het stoffelijk gebiecl kan overtreffen. 

Ret Die r e n r ij k. 

Ret dierenrijk is op het verstandsgebied vertegen

woordigd door twee hoofdafdeelingell. In de lagere 

hemelwereld vinden wij de groepzielen waaraall de 
groote meerderheid der dierell is verbonden en op 

9 



130 

het derde ondergebied de oorzakelijke lichamen van 
de vergelijkenderwijs weinige leden van het rijk die 
vooralsnog tot ikheid zijn gekomen. Deze laatsten 

zijn evenwel strikt genomen niet langer dieren; zij 
zijn feitelijk de eenige voorbeelden die thans te zien 
zijn van bet volkomen oorspronkelijke oorzakelijke 
lichaam, onontwikkeld van afmeting en vooralsnog 
enkel zeer zwakjes gekleurd door de eerste trillingen 

van pasgeboren eigenschappen. 
N a zijn dood op het stoffelijk en het astraal 

gebied leidt het tot ikheid gekomen dier gemeenlijk 
een zeer langdurig of schoon ietwat droomerig leven 

in de lagere hemelwereld. Zijn toestand gednrende 
dien .tijd is overeenkomstig dien van het mensche
lijke wezen op dezelfde vlakte of schoon met zeer 
veel minder verstandelijke werkzaamheid. Ret wordt 
omgeven door zijn eigen gedachtevormen zelfs of schoon 

het daarvan weHicht slechts droomerig bewust zij en 
het is zeker dat deze de vormen zijner aardsche 

vrienden zullen insluiten in hun a llerbeste en aan· 

genaamste gemoedsgesteldheden. En daar de liefde 
die sterk genoeg en onzelfzuchtig genoeg is om zulk 
een beeld te vormen ook sterk genoeg zijn moet 
om de ziel van den geliefde te bereiken en een 
antwoord aan hem te ontlokken kunnen ook zelfs 
onze ' vrienden onder de dieren waarover onze vriend
schappelijkheid wordt uitgestort wederkeerig hun klei

nigheidje bijdragen om ons in onze ontwikkeling te 

helpen. 
Wanneer het tot ikheid gekomen dier zich terug

trekt in zijn oorzakelijk lichaam om de wenteling 
van het ontwikkelingswiel af te wachten dat het de 
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gelegenheid zal verschaffen tot een allereerste men
schelijke inkarnatie schijnt het bijna aile bewustzijn 
van uiterlijke zaken te verliezen en den tij d door te 
brengen in een soort verrl1kkelijke ven-oering van 

den diepsten vrede en teu edenheid. Zelfs dan vindt er 
zeer zeker de een of andere 800rt innerlijke ontwikke
ling plaats of schoon haar aard moeilijk voor ons te 
begrijpen is . Maar het is ten minste zeker dat de 
hemelwereld voor elk wezen dat met haar in aanra
king komt hetzij het de menschelijke ontwikkeling 

'eerst aanvangt of zich gereed maakt haar voorbij te 
schrijden de ho ogste zaligheid bcteekent waartoe 
dat wezen op zijn hoogte vatbaar is. 

D e D e va 's 0 fEn gel e n. 

Slechts weinig kan er in menschelijke taal worden 
uitgedrl1kt omtrent deze wonderbaarlijke en verheven 
wezens en het meeste van wat wij omtrent hen weten 

is alreeds geschreven in Het A straalgebied. Ter 
inlichting van degencn die dat handboekje niet bij 
de hand hebben zal ik hier iets herhalen van de 
algemeene ui teenzetting die daar met betrekking tot 
deze wezens is gegeven. 

Ret hoogste ontwikkelingsstelsel dat in het bij
zonder met deze aarde in \'erband staat is voorzoover 
wij weten dat yan de wezens die de Hindu's de 
Deva's noemen en waarvan elders gesproken is als 

van Engelen, zonen Gods, enZO O\'OOrts . Zij kunnen 
inderdaad beschouwd worden als een rijk dat zich 

het naastvolgend boven de menschheid bevindt op 
dezelfde wijze als de menschheid op haar beurt zich 
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boven hct dierenrijk bevindt maar mct dit belangrijke 

verschil dat terwijl er VOor het dicr geen mogelijkheicl 
tot ontwikkeling bestaat door eenig rijk dan het mensche
lijke de mensch wanneer hij de hoogte van den Asekha 
of volkomen Adept bereikt verscheidene paden van 
vooruitgang zich voor hem ziet uitstrekken waarvan 
deze groote Deva-ontwikkeling er slechts een is. 

(Zie OJlzichtbarc Help£1's, bIz. 135.) 
In Oostersche lelterkunde gebrtlikt men dit woord 

"Deva" dikwijls zeer vaag om bijna elke soort niet
menschelijke wezens aan te duiden zoodat het dik
wijls aan den eenen kant de hoogste geestelijke 
krachten ZOti onwatten en aan den anderen natuur
aeesten en kunstmatige elemental en. Hier zal even wei b 

het gebruik ervan beperkt worden tot de wonder-
schoone ontwikkeling die wij op het oogenblik 
beschotlwen. 

O[schoon zij 111 verb and staan met deze aarde 
zijn deze engel en er geenszins toe beperkt want onze 
gansche tegenwoordige keten van zeven werelden is 

hun als ecne wereld en hunne ontwikkeling strekt 
zich tlit over cen grootsch stelsel van zeven ketencn. 
Hunne scharen zijn tot nog toe hoofdzakelijk aange
worven nit andere menschheden in het zonnestelsel, 
sommige lager en sommige hooger dan de onze, 
want slechts een zeer klein deel van onze eigcne 

menschheid heeft tot nu toc de hoogte bereikt waarop 
het ons 1l1ogelijk is om bij hen te voegen; maar het 
schijnt zeker te wezcn dat sommige hunner zeer 

talrijke klassen in hun opwaartschen voornitgang in 
het geheel geen enkele menschheid doorgemaakt 
hebben die met de onze vergelijkbaar is. 
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Het is 01\5 op het oogenblik niet mogeJijk veel 
omtrent hen te Legrijpen maar het is uuidelijk dat 
wat genoemd mag worden het doel hunner ontwik
keling aanzienlijk hooger is dan het onze; dat wil 
zeggen dat het terwijl het het doel van onze mensche
lijke ontwikkeling is het geslaagde gedeelte der 
menschheid te verheffen tot het standpunt van den 
Asekha Adept aan het einde der zevende rondte het 
doel der Deva-ontwikkeling is haar voorste -rij in 
het Dvereenkomstige tijdperk te verheiTen tot een veel 
hoogere vlakte. Vool' hen ligt evenals voor ons een 
stciler maar kortcr pad naar nag heerlijker hoogten 
open voor crnstige inspanning maar wat clie hoogten 
bij hen zijn kunnen kunnen wij slechts gissen. 

HDNNE AFDEELINGEN. 

Hunne drie lagere groote afdeelingen, van beneden 
af gerckend, worden gewoonlijk Kamadeva's, RtIpa
cleva's en Arupadeva's genoemd, hetgeen vertaald kan 

worden aJs engelen van de astraalwereld, de lagere 
hemelwereld en de hoogere hemelwereld onderschei
denlijk. Evenals ons gewone lichaam hier - het 
laagste voor ons mogeJijke lichaam - het stoffelijke 
is zoo is ook bet gewone lichaam van een Kama
deva bet astrale zoodat hij zoowat in denzelfden 
toestand verkeert als de mellschheid zal doen wanneer 
zij dwaalster F bereikt, en hij ZOll tcrwijl hij gewoon

lijk in een astraallichaam leefde daaruit naar hooger 
gewesten gaan in een vcrstandslichaam juist zooals 
\Vij in een astraallichaam zouden kunnen do en terwijI 
het hem om in het oorzakelijke lichaam te treden 
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(wanneer hij ontwikke1d genoeg was) geen grootere 
inspannin'g zou koslen dan het ons zou kosten 

het verstandslichaam te gebruiken. Op dezeIfde wijze 
zou het gewone lichaam van den Rupadeva het ver
stande1ijke wezen daar zijn woonplaats de vier ri\pavIak
ten van het verstandsgebied zijn terwijl de Arupadeva 
behoort tot de drie hoogere viakten van dat gebied 

en geen grover lichaam bezit dan het oorzakelijke. 
130ven de Arupadeva's bestaan vier andere groote 
klassen van elit rijk die onderscheidenlijk de vier 
hoogerc gebieden van ons zonnestelsel bewonen en 
wederom geheel en a1 boven en verder dan het 
Devarijk staan de groote scharen van dwaa1stergeesten 

maar de beschouwing van zulke verheerlijkte wezens 
zau hier niet ter plaatse zijn. 

Elk der twee groote afdeelingcn van dit rijk 
waarvan wij melding hebben gemaakt als van bc
woners van het verstandsgebied bevalten binnen zich 
vele verschillende klassen maar hun leven is in elk 

oj)zicht zoo ver vcrwijdcrd van het onze dat het 
nutte100s is iets anders te geven dan het meest 
algemeene elenkbeeld ervan. Ik weet niet dat ik 

beter den indruk kn.n wcergevcn die in het denk
vermogen vall onze onc1erzoekers van het onderwerp 
teweeggcbrn.cht werd dan door de woordcn zell'e 
weer te gevel1 die door een hunner ten tijde van 
het onderzoek geuit werden: " Ik krijg den indruk 
van cen innig verheven bewustzijn -- een bewustzijn 
cIat heerlijk is boven aIle lVoorden mn.ar tach zoo 

erg vreemd, zoo verschiIlend, zoo voJslagen verschillend 

nn al wat ik ooit vroeger gevoeJd heb, zoo afwijkend 
van eike mogelijke soort menschelijke ondervinding 

I 
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dat het volstrekt hopeloos is het onder woorden te 
trachten te brengen.". 

Even hope1oos is het oj> dit stoffelijke ge
bied te tYachten eenig denkbeeld te geven van 
het voorkomen dezer machtige wezens want het ver
andert met elke richting van denken die zij volgen. 
Vroegerop in deze verhandeling werd eenige melding 
gemaakt van de heerlijkheid en bet wonderbaarlijk 
uitdrukkingsvermogen van hun kleurentaal ell men 
zn.l cveneens uit enkele terloopsche opmcrkingen die 
gemaakt werden bij het beschrij I'en der menscbe1ijke 
uewoners besen hebben dat het onder zekere om
standigheden voor mensch en die op dit gebied werk
zaam zijn mogclijk is veel van hen te leeren. ]'l'ien 
zal zich herinneren hoe een hunner het engelenbeeid 
in het hemelleven van cen koorknaap hn.d bezield 
en hem muziek leerde die veel grootscher was dan 
welke ook die ooit door aardsche ooren is gehoord en 
hoc in een ander geva1 degenen die in verband staan 
met hct uitzenden van zekere dwaalsterinvloeden de 

ontwikkeling van zekeren sterrekulldige voorthiclpen. 
Hun verhouding tot de naluurgeesten (oyer wie 

men de beschrijving zie in Handboekje V) zou klln
nen aangeduid worden als ietwat gelijkend, schoon 
op cen hoogcren trap, op die van de mcnschen tot 
het dierenrijk; want juist evenals het dier slechts tot 
ikheid kan komen door verkeer met den mensch 
zoo schijnt het dat langs den gewonen weg slechts 
een bestendige weergeborenwordende ikheid kan wor
den verworl'~n door een natuurgeest door een gehecht

heid van ietwat gelijken aard aan ledcn van sommige 
der rangen van de Deva's. 
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NatuurJijk is niets wat gezegd is en inderdaad 
gezegd kan worden omtrent deze groote engelen
ontwikkeling meer dan het aanroeren van het randje 
van een zeer machtig onderwerp waarvan de vollediger 
llitwerking elken lezer moet worden overgelaten 
om haar zelf te volbrengen wanneer hij het bewllstzijn 
van deze haag ere gebieden ontwikkelt maar toch 
kan wat er geschreven is hoe gering en onbevredi
gend het zij en zijn moet wellicht helpen een 
flauw denkbeeld te geven van de scharen helpers 
waarmede de vooruitgang in ontwikkeling van den 
mensch hem in aanraking zullen brengen en te too
nen hoe elke streving die zijn vergroote vermogens 
hem mogelijk maken naannate hij stijgt meer dan 
bevredigd wordt door de weldadige schikkingen die 
de natllur voor hem getroffen heeft. 

III. KUNSTl1ATIG. 

Zeer weinig woorden behoeven gezegd te worden 
over deze a[deeling van ons onderwerp. Ret ver
standsgebied is zel[s nog dichter dan het astrale 
bevolkt met de kunstmatige elementalen die tijdelijk 
tot bestaan geroepen zijn door de gedachten zijner 
bewoners en wanneer men zich herinnert hoeveel 
grootscher en machtiger de gedachte op dit gebied 
is en dat zijne krachten niet aIleen door menschelijke 
bewoners, belichaamd en ontlichaamd, gehanteerd 
worden maar oak door de Deva's en door bezoekers 
van hoogere gebieden dan zal men onmiddeIlijk 
inzien dat het belang en de invloed van zulke kunst
matigc wczcns tcrnauwernood overdreven kunnen 
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worden. Ret is niet noodig hier wederom hetzelfde 
veld te doorloopen dat in het vorige handboekje 
betreden is omtrent de uitwerking van de gedachten 
der menschen en de noodzaak om ze zorgvuldig te 
bewaken; en er is genoeg gezegd bij de beschrijving 
van het verschil tusschen de werking der gedachte 
op de rtlpa en artlpa vlakten om aan te geven hoe 
de kunstmatige elementaal van het verstandsgebied 
in aanzijn wordt geroepen en om eenig denkbeeld 
te gevcn van de oneindige verscheidenheid van tijdc
lijkc wezens die aldus te weeg gebracht worden en 
het geweldige beJang van het werk dat voortdurend 
door middel van hen wordt verricht. Een groot 
gebruik wordt er van gemaakt door Adepten en 
hun ingewijde leerlingen en het is noodcloos te 
zeggen dat de kunstmatige eJementaal die door ;mlke 
machtige denkvermogens als deze gevormd wordt een 
wezen is van oneindig langer bestaan en overeen
komstig grootere kracht dan eenigerlei van diegene 
welke beschreven zijn toen we ons bezig hielden 

met het astraaJgebied. 



BESLUIT. 

Bij het vlllchtig overzien van wat er geschreven 

IS is de sterkste indruk niet onnatllurlijk een vern e
derend ge\'oel van de volslagen ol1\'oldoendheid van 

aile pogingen tot bescltrijving - va'} de hopeloos

heid van elke poging om de onttitsprekelijke heerlijk

heden der hemelwereld onder menschelijke woorden 

te brengen. Maar toch hoe betreurenswaard om'ol

maakt een yerhandeling als dezc zijn moet is zij 

toch beter dan niets en het kan dienen om een 
yaag begrip in het denk vermogen yan den lezer te 

doen ontstaan van wat hem wacht aan de andere 
zijde des grafs; en of schoon hij wanneer hij deze 

lichte dreven van zaligbeid bereikt zeer zeker 011-

eindig meer zal vinden dan hij er toe gebracht is 

te verwachten zal bij, hopen we, niets van de kennis 

behoeven a[ te leeren die hij hier verworven heeft. 

De mensch heeft zooals hij thans is samcnge

steld beginselen in zich die behooren tot twee ge

bieden die zelfs nog hooger zijn dan het verstande
lijke want zijn Buddhi vertegenwoordigt hem op wat 

wij juist daarom het buddhisch gebied noemcn en zijn 

Atma (de goddelijke yonk in hem) op dat derde 

gebied van het zonnestelsel waarvan men gewoonlijk 

g~'H.?roken heeft als van het nirvanische. In den 
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gemiddelden mensch zijn deze hoogste beginselen tot 

nog toe bijna volslagen onontwikkeld en in elk geval 
liggen de gebieden waartoe zij beh ooren nog verder 

blliten het bereik van aUe beschrijving dan het ver
standelijke. Bet moet voldoende zijn te zeggen dat 

op het bllddhisch gebied aUe beperkingen beginnen 

weg te vallen en het bewllstzijn des mensch en zich 

llitbreidt totdat hij niet langer aUeen bespiegelender

wijs maar ook door volstrekte ervaring beseft dat 

het bewllstzijn zijner medemenschen binnen het zijne 

besloten is en hij met een volstrekte volmaaktheid 

van meegevoel al wat in hen is gevoelt en weet 

en ervaart omc1at het in werkeJijkheid een deel van 

hemzelf is terwijl hij op het nirvanisch gebied DOg 

een stap verder doet en beseft dat zijn bewustzijn 

en het hllnne in een nog hoogere bcteekenis een 

zijn daar ze alle in werkelijkheid aanzichten van het 

oneindig grootere bewustzijn van den LOGOS zijn in 

Wien zij allen !even en bewegen en zij n zoodat 

wanneer " de dallwdrop in de schitterende zee glijd t" 

de lIitkomst vceleer is alsof het verloo)) omgekeerd 

ware en de grootzee in den droppel is uitgestort die 
nll voor de eerste maal beseft dat hij de grootzee 

is - niet een dec! ervan maar het geheel. Wonder

spreukig, volslageu onbegrijpelijk, schijnbaar onmoge

lijk en toch volstrekt waar. 

Maar zooveel kunnen wij tenminste begrijpen -

dat de zalige toestand van Nirvana niet zooals som

migen onwetenderwijs hebben I'erondersteld een toe
stand van ledig niets is maar van veel inniger en 

weldadiger werkzaamheid en dat steeds naarmate wij 

hooger stijgen op de trap der natuur onze mogelij k-
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heden grooter worden, ons werk voor anderen 
steeds grootscher en verrcikender en dat oncindige 
wijsheid en oneindige macht slechts oneindig vcr
mogen tot diellcll bctcckcnen omdat ze gcricht worden 
door oneindige liefde. 

A A N HAN G S E L. 

DE THEOSOFISCHE VEREENIGING. 

De Theosolische Vereeniging is een intcrnatio
naal lichaam, den 17den November 1875 te New
York gesticht. 

Haar doel is: 

TEN EERSTE. Ret vOrmen van een kern van 
de algemeene broederschap der menschheid, zonder 
aanzien van ras, ge51acht, kaste of kleur. 

TEN TWEEDE. Ret aanmoedigen van de ver
gelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en 
wetenschap. 

TEN DERDE. Ret naspenren van onverklaarde 
natuurwetten en van de ongeopenbaarde krachten in 
den mensch. 

Instemming met het eerste doel is de eenige 
vereischte vCoor lidmaatschap in de Vereeniging. De 
twee andere doeleinden zijn niet verplicht en worden 
aan iedcrs vrije keuze overgelaten i zij dienen tot 
bevordering en hu Ip van het eerste doel. De Ver

eeniging is een internationaal lichaam, zij heeft geen 
dogma's of geloo[sbelijdenis, is yolstrekt onsektarisch, 
laat zich niet in met pOlitick en telt aanhangers van 

141 



142 

bijna aile godsdienstcn onder hare led en. Zij eischt 
slechts dat elk lid de volmaaktste verdraagzaam
heid zal koesteren jegell5 de godsdienstige overtui
gingen van anderen. 

De Theosofie biedt cen redelijke wijsbegcerte 
,betreffende 's menschen betrekking tot het heehtl, 
tot zijn medemenschen en tot zichzelf. Zij zet uiteen : 

1. Dc aard van ltd bcstafw. 
II. Bd verloo} van ltd bestaa1!. 

III Bet dod van ltd bcstaml. 

Zij verschaft een redelijke oplossing van de meest 
verbijsterendc vraagstukken van het mcnschelijk leven. 

VERDERE INLICHTINGEN. 

Verdere inlichtingen omtrent de Theosofische 
Vereeniging worden verschaft door den Algemeenen 
Sekretaris der Nederlandsche Afdeeling van de Theo· 
sofische Vereeniging, Amsteldijk 80 te Amsterdam, 
en door den Heer P. A. VAN ASPEREN VAN DER 
VELDE te Semarang. Een blaadje "Inlichtingen voor 
Belangstellenden" wonlt up aan I'raag kosteloos toege
zonden. 

BOEKEN OVER THEOSOFIE. 

De wfheosofische Uitgeversmaatschappij", Am

steldijk 79 te Amsterdam, heeft tal van werken en 
vlugschriften over de Theosofie in het licht gegeven 
en heeft voorhanden of levert, de oll1vangrijke buiten

landsche letterkl1nde over dit onderwerp. Catalogi 
worden op aanvraag kosteloos toegezonden. 
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THEOSOFISCHR TIJDSCHRIFTFN. 

In dc Nederlandsche taal wordcn twee Theo· 

sofische Tijdschriften uitgegeven: 

TltCosoplzia, Maandblad, 64 bladzijden groot 
oktavo per maand, prijs per jaargang franko per post 

binnenJand f 4. - , buitenland f 5.- . 
("Theosophia" begint met Mei 1903 zijn twaalfden 

jaargang.) 

Tlteosojisclz }J1aalldblad van Ncderlandscll
btdie, 32 bladzijden groot oktavo per maand, prijs 
per jaargang franko per post Nederland f 5 .-, 

Nederlandsch Indie f 4.-. 
(Dit maandblad begint met Juli 1903 zijn derden 

jaargang). 

Proefn11ll1mers worden op aanvrage toegezonden 
door de "Theosofische Uitgeversmaatschappij", Am

steldijk 79, Amsterdam. 
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DE TREOSOFISCHE RANDBOEKJES. 

Dit werkje is het zesde van een zevental Theo

sO[lsche Randboekjes die gebonden hf 0.60 verkrijg
baar zijn. De reeks bestaat uit: 

1. ANNIE BESANT. De zeven beginselen van 
den mensch. 

2. ANNIE BESANT. Relnkarnatie. 

3. ANNIE BESANT. De dood - en daarna? 

4. ANNIE BESANT. Karma. 

5. C. W. LEADBEATER. Ret Astraalgebied. 

6. C. W. LEADBEATER. Ret Verstandsgebied. 

7. ANNIE BESANT. De mensch en zijn licha-

men. 

Deze zeven werkjes bevatten tezamen een schat 
van Theoso[lsche kennis. Zij zijn eenvoudig geschre
ven en opzettelijk zoo goedkoop mogelijk uitgegeven 
om een groote verspreiding in de hand te werken. 

Alle zeven werkjes zijn ook verkrijgbaar tot een 

deel samengebonden in bijzonder sterk en band, tegen 

den prijs van f 4.20. 
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