
De moderne mens 

Wanneer wij van de "moderne mens" spreken, bedoelen wij de mens 
van deze tijden, de tijden na de grote beroeringen in de wereld, die met 
de eerste en tweede wereldoorlog, de samenleving beïnvloed hebben. 

Er zijn telkens "moderne mensen" geweest, die in perioden geleefd hebben, 
volgende op de 'vorige en waarin nieuwe waarden opgeld deden, ogen
schijnlijk in strijd met de vorige, die als verouderd beschouwd werden. 
Dit gaat door de gehele geschiedenis heen, maar iedere keer is de over
gang van de oude naar de nieuwe orde een andere, gaat het om een ander 
aspect. Eén ding kenmerkt steeds deze overgangen, en dat is de periode 
van onevenwichtigheid op elk gebied, de strijdende krachten, die nog niet 
gerijpt zijn tot een nieuwe synthese. 
Telkens zijn het de "jongeren", die deze woelingen ondergaan en ontvan
kelijk zijn voor de nieuwe levensfase, zich onbegrepen en miskend voelen, 
omdat de "ouderen" vasthouden aan hetgeen hun leven inhoud gegeven 
heeft, na in hun jeugd, hun strijd gevoerd te hebben en nu naar rust ver
langen, tenzij deze ouderen in staat zijn hun denkvermogen "open" te 
houden, het inzicht ongesluierd door vastgelegde beelden. 
De ontstane conflicten zijn groter of kleiner naarmate de veranderingen 
in de samenleving groter of kleiner zijn, veranderingen teweeggebracht 
door nieuwe ontplooiingen van het bewustzijn. 
In de loop der laatste honderd jaren zijn deze veranderingen zo groot, 
dat het niet te verwonderen is, dat de conflicten, woelingen en oneven
wichtigheden groter zijn, dan men zich die in het verleden herinnert of 
geboekstaafd vindt. 
Uiterlijk bezien, berusten die veranderingen op een ongeëvenaard snelle 
ontwikkeling van het verstand, waardoor een snelle toename van kennis 
van de verborgen eigenschappen van stof en energie plaats vond en nog 
vindt, met als gevolg een ongekende vooruitgang van de techniek. 

De wereld van verschijnselen is een open boek geworden. 

Wanneer wij denken aan de definitie van de mens: 
"Dat wezen in het heelal, dat de hoogste geest verbindt met de 
diepste stof door middel van de brug van het verstand" 

dan kunnen wij zeggen, dat het verstand het gebied van de stof, de wereld 
van verschijnselen, in al haar schakeringen doorvorst en veroverd heeft; het 
verstand voelt zich heer en meester en vindt daarin zijn voldoening. 
De mens gaat op in zijn macht over deze wereld van de "veelheid" en 
zoekt in de veelheid steeds grotere verscheidenheid en verbijzondering. 

In zijn leven zoekt hij verstrooiing, steeds meer verandering, steeds nieuwe 
prikkeling. Alles moet sneller gaan, verwerving van kennis moet ook snel 
gaan, niet door diepgaande studie, maar door uiterlijke aanschouwing. 
Radio en televisie waardoor beelden snel voorbij trekken en feitenkennis 
opgehoopt wordt, hebben de plaats ingenomen van eigen studie en ver
dieping. 



De mens ontvlucht zichzelf steeds meer en om die ontvluchting vol te 
houden, zoekt hij naar steeds verdere verstrooiing, nieuwe gewaarwor
dingen, nieuwe opwinding. 
Tenslotte leidt dit naar ontevredenheid, vermoeidheid en onvoldaanheid 
en als reactie zien wij het grijpen naar verdoving door overmatig gebruik 
van genotmiddelen, sexuele uitspattingen en uiteindelijk verdovende mid
delen. 
De mens, die door zijn verstand de uiterlijke wereld, de wereld der ver
schijnselen, van de veelheid, doorvorst en beheerst, is er -zich niet van 
bewust, dat het verstand slechts een "brug". is, dat dit wel het brandpunt 
van het bewustzijn is, maar dat het als brug door moet gevende inhoud 
van de andere wereld, waarmee hij verbonden is en waarin zijn ware 
wezen schuilt. . 

Door de Qnvoldaanheid en het niet begrijpen van de achtergrond van zijn 
gemis, niettegenstaande genietingen van de wereld en al haar mogelijk
heden, die tot zijn beschikking liggen, zal hij komen tot een gevoel van 
onzekerheid, een ' onzekerheid over de achtergrond van al die kennis van 
verschijnselen en de verborgen krachten in de materie. 
Die onzekerheid brengt hem tot een zekere onverschilligheid voor het leven, 
dat hij kent en een zoeken naar de diepere achtergrond hiervan. 
Hij tracht zijn blik vanuit de "brug" te richten naar de andere zijde. 
Het merkwaardige is, dat in oude geschriften van vele duizenden jaren 
geleden een kentering in de maatschappij voorspeld werd, die ongeveer 
aan het einde der vorige eeuw plaats zou vinden, waarbij in de mens, over
verzadigd van de gevolgen van het leven, gevestigd in uiterlijke genietin
gen en losgeslagen van de ware grondslagen van het leven, een omkering 
zou plaats vinden en hij het "Licht" in zichzelf zou beginnen te zoeken, 
niet steunende op uitwendig gezag, waarin hij zijn vertrouwen verloren 
had. 
Het is juist deze crisis, waarin wij ons bevinden, een crisis dus waaraan 
zowel uitwendige als inwendige oorzaken ten grondslag liggen. 
Vanzelfsprekend zijn jeugdige mensen gevoeliger voor de werking van 
deze krachten en door deze gevoeligheid vinden zij zich onbegrepen, of 
hebben geen belangstelling voor de wegen, die de oudere generatie be
wandeld heeft. Hun ontbreekt de rust in het leven, dat aan de ene zijde 
overladen is met studie door de grote uitgebreidheid van de wetenschap
pen, naast de afleiding en de verstrooiing door bioscoop, televisie en 
vele andere genietingen. 
De verborgen hunkering, voortgevloeid uit de oververzadiging en on
voldaanheid, 't gevoel van onzekerheid over de toekomst tengevolge van 
de algehele onzekerheid in de samenleving, leidt aan de ene zijde tot 
afweer en aan de andere kant naar verlangen tot begrijpen. 

Voor ouderen, die open zijn, die iets hebben opgevangen van het "Plan", 
die inzicht en ervaring hebben, ligt een grote taak om door de afweer 
heen te breken en het vertrouwen te winnen door liefde, die leidt tot 
waarlijk begrijpen, tot zich waarlijk verdiepen in de problemen, in de 
"nood" van de ander. 



Dit is de ware taak voor de ouderen en wanneer het vertrouwen door 
ware eenvoud en begrip gewonnen kan worden, kan een andere "brug" 
geslagen worden, de brug naar de nieuwe tijd, waarin de moderne mens 
leeft en zijn eigen krachten niet begrijpt. 

Het opengaan van de onbegrepen mens maakt hem bewust van zijn eigen 
creatieve krachten en het kennen en gebruiken hiervan opent de wereld 
voor hem, lost de innerlijke disharmonie op. Dan kan het "Licht", dat 
in hem woont, zich openbaren, op geheel eigen wijze, de in-eigen wijze, 
die zijn aspect is van het ENE Licht, dat ons allen bindt. 

De oneindige verscheidenheid zien wij dan als de grote verscheidenheid 
van vele bloemen, gebonden door de strik van liefde, wijsheid en schoon
heid. 
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