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I. Y oga .. theorie. 
"Yoga is het stopzetten van de vormveranderingen (Vritti) 
van het Kenvermogen (Tjittam)" zegt Patanjali. "Wanneer 
die vormveranderingen zijn stilgezet, dan verwijlt de Ziener 
(Poeroesha) in zichzelf. De Poeroesha in dien toestand is 
onveranderlijk, maar wanneer de Poeroesha niet in concen~ 
tratie is, dan vereenzelvigt Hij zich met de vervormingen" 1). 

I ' De vormveranderingen, die de Poeroesha waarneemt, hebben 
plaats in Tjittam, in het Kenvermogen, en dit instrument .......... het 
Antahkarana .......... waarmee hij waarneemt, is samengesteld uit de 
organen van waarneming (de Indriya' s), het verstand (Manas), 
de besluitende rede (Boeddhi) en "ik~besef" (Ahamkara). 
Behalve dat de vormveranderingen van Tjittam te onderschei~ 
den zijn in goede en slechte, zijn er nog vijfderlei andere 
onderscheidingen mogelijk. 1 e. W are Kennis (Waarheid) , 
welke in het werkelijk Zijn der dingen haar bevestiging vindt. 
Deze kan op drie wijzen gevonden worden, n.l. door onmid~ 
dellijke waarneming, door logische gevolgtrekking (redene~ 

ring) of door geloofwaardige getuigenis. 2e. Valsche Kennis 
(Waan), welke in de werkelijkheid niet bevestigd wordt. 
3e. Fantasie, welke is een vormverandering van Tjittam, die 
berust op verbeelding in woorden, zonder grondslag in de 
werkelijkheid. 4e. Droom, welke is een V ritti (vormverande~ 
ring), na de slaap tevoorschijntredend als herinnering (repro~ 
ductie) van vormveranderingen gedurende de slaap. Se. H er~ 
in nering, die is het terugkomen of het herhalen van vroegere 
Vritti's of vormveranderingen. 
Deze vormveranderingen .......... nu nog voor een groot gedeelte 
ongecontroleerd, onbeheerscht .......... kunnen door gestadige 
oefening (concentratie en meditatie) en door Niet~gehecht~ 
heid worden beheerscht: dit is Yoga. Wanneer het Kenver~ 
mogen onder beheer is, zal het zich niet meer met de middel~ 
punten van waarneming in de lichamen vereenzelvigen, waar~ 
door voelen en willen vanzelf ook onder beheer komen, zodat 
het nalaten van kwaad en het volgen van het goede pad in 
het dagelijksch leven gemakkelijker zal worden. 

1) Patanjali: "Yoga Soetra". 3 



De Wil is een innerlijke houding van bewustzijn, een kracht 
die Prana bestuurt, waardoor Prana op de stof inwerkt en 
aldus een gevolg tot stand kan brengen. Door .de kracht van 
de Wil wordt in meditatie de Prana samengetrokken, op één 
punt geconcentreerd. Deze meditatieve bewustzijnstoestand 
kan in drie onder toestanden of trappen verdeeld worden: 
1 e. Dhacana, concentratie, het 'onbeweeglijkhouden van het 
Kenvermogen; 2e. Dhyana, meditatie, de macht om de éne in 
concentratie vastgehouden V ritti innerlijk te beschouwen; 3e. 
Samadhi, die toestand waarin alle veranderingen compleet tot 
rust gebracht zijn, zodat de Poeroesha ongehinderd zichzelf kan 
beschouwen 1). Alle drie tezamen worden Samyama genoemd 
en zijn feitelijk de werking van de Wil. Prana samentrekkend. 
Het voertuig van dezen Prana, de overbrenger daarvan, is 
het Levensweb, dat ook op alle gebieden is. Het Zelf~bewust~ 
zijn verblijft in de innerlijke kern van dit Levensweb en deze 
is van Boeddhische stof, terwijl de omhulsels rondom die kern 
op dé lagere gebieden verblijven en daardoor Prana op die 
gebieden overbrengen. Aldus is die innerlijke kern van het 
Levensweb het middel van gemeenschap tussen het geestelijk 
Drietal en de lichamen. Wanneer deze Boeddhische kern 
neerdaalt op de lagere gebieden, hecht deze op elk daarvan een 
blijvend atoom aan zich vast. 
Te beginnen met het omhulsel op het stoffelijk gebied ont~ 
wikkelen zich in die omhulsels van het Levensweb verschil~ 
lende vertakkingen. Prana, door het omhulsel op het stoffe~ 
lijk gebied werkend, verschaft ons het waakbewustzijn op dit 
gebied. Ook het astrale omhulsel van het Web is reeds tame~ 
lijk ontwikkeld in zijn vertakkingen en kan daardoor drager 
van het bewustzijn op dat gebied worden; het omhulsel van 
het Web op hetgedachtegebied schijnt bij ons nog slechts 
zeer weinig ontwikkeld te zijn. 
In Samyama (concentratie, meditatie of contemplatie) bewerkt 
de Poeroesha dus door de Wil de samentrekking en sterker 
uitstorting van Prana in het Levensweb, dat daardoor in zijn 

~) Zie Patanjali, hierboven aangehaald. 
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vertakkingen sterker groeit en waardoor de mogelijkheid ont~ 
staat het waakbewustzijn tot de hogere gebieden' op te voeren, 
het d~ar t~ ve-stigen en ten slotte "de Poeroesha in zichzelf" 
te doen verblijven. 
Nu zijn er twee soorten van Samadhi -- samprajnata en 
asamprajnata --, d.i. Samadhi met en zonder "kiem". In het 
earste geval vereenzelvigt de overpeinzer zich in gedachte met 
een redenering over het onderwerp, of hij stelt zich een beeld 
voor (van den Meester), dan wel een of andere verheven 
gebeurtenis. Gezegd wordt dan, dat het middelpunt in die 
voorstelling en het slot der redenering het bidjam, de "kiem" 
vormen. Laat hij daarna deze kern los en blijft hij met zijn 
Rede in de verkregen toestand, dan is hij in Samadhi zonder 
kiem -- hy wacht af wat er in de stilte tot hem komt. 
Het onderdrukken van de -- door de buitenwereld teweeg~ 
gebrachte -- wisselende vormveranderingen is op zichzelf 
reeds een V ritti, een vormverandering van het Kenvermogen 
(of. anders gezegd, het in een zekere vorm kneden en houden 
van het Kenvermogen), dat zich in deze houding handhaaft. 
Door herhaling moet het een gewoonte (een achterblijvende 
indruk, een Samskara) worden; dan is er doorstrooming. 
De Samadhi toestand wordt dus verkregen, doordat, ten~ 

gevolge van het beurtelings opkomen en weer verdwijnen van 
die éne vormverandering of V ritti, welke in concentratie ge~ 
poogd wordt vast te houden, er langzamerhand een achter~ 
blijvende indruk -- Samskara of gewoonte -- ontstaat. De 
eenpuntigheid in dit proces is dus eerst gericht op het vast~ 
houden van een gedachtebeeld, dan op het beschouwen van 
dat gedachtebeeld, vervolgens op het zich daarmee vereenzel~ 
vigen en ten slotte op het vasthouden van de evenwichts~ 
toestand alleen, en dan zal de aanraking van het hoger inner~ 
lijke, van het "blijvende" bereikt worden, zal die innerlijke 
Vrede en Stilte van den Poeroesha gevonden en behouden 
worden, zal Samadhi ons 'innerlijk wezen geworden zijn, 
onze blijvende levenshouding. 
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11. Y oga~praktijk. 

Yoga berust in de eerste plaats op de algemeen te onderkennen 
tweevoudigheid van elk gemanifesteerd bestaan; Poeroesha~ 
Prakrit i, Geest~Stof, en het onderscheiden van die twee. Door 
den beoefenaar van Yoga wordt elk leven als een tweevoudig~ 
heid gezien: een Jivatma, een Levensbewustzijn of Prana, 
werkend in of zich manifesterend door lichamelijkheid, stof. 
dan Pradhana genoemd. 
In de Sankhya~leer van het Hindoeïsme, waarop Yoga geba~ 
seerd is, wordt de Poeroesha als enkel toeschouwer van al het 
gebeuren, los van zijn voertuigen gezien, en zijn het de Goena's 
der stof, die "werken", en inderdaad is "werking" of Karma 
alleen mogelijk in materie. Yoga echter, dat - hoewel erop ge~ 
baseerd - een uitbreiding, een hoger reikende trap van het 
Sankhya is, acht - evenals de Vedanta - de Poeroesha aan 
Prakriti en zijn voertuigen verbonden in zijn denken, in Antah~ 
karana, dat "werkend" denkvermogen is, ook wel het "innerlijk 
orgaan" genoemd. 
Voor den Vedantijn verbindt het vijfvoudig Antahkarana de 
vijf bèginselen van de mens, vandaar ook dat Patanjali het 
denkvermogen eveneens in vijf trappen of toestanden verdeelt, 
en dat in Yoga - àls in Vedanta - Poeroesha met Prakriti 
verbonden is, de Eenheid met de Veelheid, door middel van de 
Levensdraad, het Levensweb - ook wel Soetratma genoemd. 
Deze schakel is een der belangrijkste occulte begrippen, want 
_ zoals Yoga leert - liggen alle beginselen in dit individuele 
denkvermogen vervat of, anders gezegd, binnen de individuele 

aura. 
De van Ishvara~Poeroesha uitgaande Kosmische Kracht 
wordt in "De Geheime Leer" dikwijls Fohat genoemd, over~ 
eenkomende met Prana in de mens; in menig Hindoe~Schrift 
vinden wij de naam Prana evenzeer voor het Kosmische als voor 
het menselijke beginsel gebruikt, gelijk zulks naar wij weten 
met de naam Poeroesha ook het geval is. Hier is Prana d an 
heel veel meer dan het meer beperkte begrip, dat er in de aller~ 
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eerste theosofische onderscheidingen gewoonlijk aan wordt 
gehecht; het is dit, doch oneindig veel meer bovendien. 
Het is deze levende draad van het Zijn, die zich in evolutie 
meer en meer vertakt en in steeds sterker mate de drager van 
het levend bewustzijn wordt, 1) en zo schakelt Prana, de 
Fohat van het lichaam, alle gebieden in de mens aaneen. Bij 
de geboorte grijpt die draad omlaag en bij de dood rolt hij 
zich weder geleidelijk op, trekt zich terug. 
Die verbindende draad is alzo denkend bewust leven en Yoga 
is de studie en het bevorderen van de groei van dat levend 
denkend bewustzijn, waardoor "Yoga is de l1ationele toepas~ 
sing van de wetten voor de ontplooiing van het bewustzijn 
door een individu op zichzelf" 2). De J ivatma, de onverander~ 
lijke Poeroesha of Monade, wordt aldus in en door het denkend 
bewust leven aan lichamelijkheid gebonden en vereenzelvigt 
zich daardoor ermee. Het is inderdaad dit zich vereenzelvigen 
met de lichamen dat hem bindt, niet anders. 
Deze toestand nu, kan van twee kanten uit veranderd worden; 
Hatha~ Yoga begint van benedenafen tracht zo het hogere 
in zich te verwerkelijken. Dit bergt het gevaar in zich, dat men 
op het een of ander punt door en in de veelheid blijft verstrikt, 
ook al heeft men zich de Eenheid tot einddoel gesteld. Wetend, 
dat de lagere aard vanzelf meegaat, begint Raja~ Yoga van 
bovenaf bij de Eenheid van de Geest, omdat tengevolge van 
het éénzijn van de goddelijke en de menselijke Poeroesha, deze 
Eenheid in elk mens verblijft. Yoga of Eenheidsstreven is dan 
te beschrijven als "de verwerkelijking van de Eenheid der beide 
Poeroesha' s:' 
Tengevolge van de drie Goena's van Prakriti, evenzeer als 
van de DJlieëenheid of Trimoerti van elke Poeroesha, zijn er 
drie lijnen of methoden van Raja~ Yoga, n.l. Bhakti~, Djnana~ en 
Karma~ Yoga, die alle drie vereenzelviging met Ishvara~Poe~ 
roesha zoeken te bewerken, elk door middel van een Zijner 
drie aangezichten: S{liva, Vishnoe, Brahma. Elke Jivatma of 

1) . Zie: Dr. A. Besant: .. Een Studie over het Bewustzijn". 
2). Dr. A. Besant: "Een Inleiding tot Yoga". 
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levend Ik·bewustzijn zoekt hereniging met zijnBronvanuitgang 
en volgt daarbij zijn eigen lijn, doch deze ontelbare lijnen zijn in 
hoofdzaak in die drie samen te brengen. De Bhakti~ Yogi zoekt 
hereniging door middel van het eerste aanzicht, Shiva, door Wil 
of Kl'acht, en volgt daardoor de YogavanToewiJdingzonderge~ 
hechtheid. De Djnana~ Yogi zoekt hereniging van de Jivatma 
( Poeroesha) door middel van het twede aanzicht van de T ri~ 
moerti - Wishnoe - door Wijsheid of Liefde zondergehecht~ 
heid, en de Karma~ Yogi zoekt hereniging door middel van het 
derde aanzicht, Brahma, d.i. Werkzaamheid, Karma zonder 
gehechtheid. 
Veranderlijkheid, beweeglijkheid liggen in de lichamen en 
allereerst in het denken, vandaar dat Patanjali leert: "Yoga is 
het stopzetten van de vormveranderingen van het denkend 
beginsel. Dan verblij ft de Ziener (Poeroesha) in zichzelf (in 
de Monade). Anders vereenzelvigt hij zich met de lichamen", 
waardoor hij --- praktisch gesproken --- er één mee is. Het is 
daarom dat in praktische Yoga het denkvermogen eenvoudig 
het individuele bewustzijn is en als één geheel wordt genomen, 
Prana genaamd, tegenover lichamelijkheid of Pradhana. 
Alleen datgene wat een mens van zichzelf als Niet~Zelf kan 
erkennen, wordt als lichamelijkheid beschouwd en al wat daar~ 
boven ligt en waarmee hij zich wèl vereenzelvigt, wordt dan 
Prana genoemd. Wij herhalen: "Prana is het individuele be~ 
wustzijn in zijn geheel". 
Gewoonlijk is het al veel, wanneer de mens hoogstens zijn 
physiek lichaam kan zien als Niet~Zelf. als Pradhana, en zich 
met alle andere vereenzelvigt, dus bij Prana doet behoren. 
Dan is het juist om Prana te classificeren direct na het etherisch 
dubbel met het stoflichaam. Door Yoga met de daaraanverbon~ 
den niet~gehechtheid wordt eerst geleerd de "gevoelsaard" 
(en later ook de gedachte~aard) te zien als Niet~Zelf. Dan 
wordt het gevoelswezen (en later ook het gedachtewezen) ge~ 
rek end bij Pradhana e~ wordt Prana hetgeen overblijft. Steeds 
wordt meer als behorend tot Pradhana of Niet~Zelf erkend en 
steeds minder wordt overgehouden als Prana of Zelf. Hier is 
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een sleutel. die toegang kan verschaffen tot verschillende moei~ 
lijkheden, welke de studie van Prana en de beginselen in "De 
Geheime Leer" oplevert; Prana en Pradhana moeten in Yoga 
als veranderlijke relatieve begrippen worden erkend. 
Het bewustzijn plus alle in denken door vereenzelving eraan 
verbonden voertuigen wordt dus in Yoga Prana genoemd, al 
het andere Pradhana. De indeling geest en stof is hier dus zeer 
variabel en met de innerlijke evolutie van het individu veran~ 
derend. In Yoga is Prana of Zelf steeds de Jivatma, omsloten 
door die voertuigen, waarvan hij zich in bewustzijn niet kan 
scheiden; Pradhana is dat voertuig of die voertuigen, waarvan 
hij zich de afgescheidenheid bewust is. 
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111. Y oga--oefening. 

Het overwinnen van de "vereenzelviging" met zijn voertuigen 
door den Jivatma~Poeroesha of het Individueel Bewustzijn 
is alzo het doel van alle Y oga~oefening. Aangezien alle ver~ 
anderingen, alle werking en beweeglijkheid -- alle Karmq -
uitsluitend in en door de voertuigen met Antahkarana of het 
innerlijk orgaan plaatsgrijpen, zal het duidelijk zijn, waarom 
in Yoga zulk een groot belang gehecht wordt aan het doen 
ophouden van die vereenzelviging en waarom het mi.ddel 
daartoe is het doen ophouden van de vormveranderingen van 
het denkend beginsel. De vereenzelviging met de veranderin~ 
gen is wat bindt en reïncarnatie noodig maakt; het doen afne~ 
men en verminderen ervan zal het wiel der opvolgende ge~ 
boort en steeds langzamer doen wentelen en ten slotte geheel 
doen stilstaan. 
Y oga~oefening leert de voertuigen te beheersen en ze door 
concentratie van het denken te zuiveren, terwijl tegelijkertijd 
daarmee in deze con~entratie het denken op telkens hoger 
niveau tot rust wordt gebracht, waardoor de vereenzelviging 
aldaar wordt overwonnen; in steeds weer dieper liggend, 
steeds ijler voertuig wordt het bewustzijn op den Allerhoogste 
gericht en daarmee tot rust gebracht, opgevoerd naar het 
Karmaloze. ,,Ishvara is die bijzondere Poeroesha die vrij is 
van Zonde, Karma, Indrukken en Aandoenlijkheid". 1) Het 
boven deze eigenschappen uitstijgen voert tot Ananda, Zalig" 
heid, Nirvana. 
Voor den beginneling in Yoga~oefening zal dit tegengaan 
van vormveranderingen van het denken in concentratie uiterst 
moeilijk blijken; het is moeilijk ons iets af te leeren dat gedu" 
rende incarnaties achtereen is beoefend en ons als het leven" 
zelf heeft geschenen. Maar het kàn gedaan, of beter gezegd, 
het kan aangeleerd worden. "Zonder twijfel, Machtigarmige 
(Ardjoena), is het denkvermogen moeilijk te breidelen en 
beweeglijk, doch door gestadige oefening (abhyasa) en niet~ 

1) Patanjali; Yoga Soetra: · I, 2-4. 
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gehechtheid (V airagya, dikwijls vertaald met onverschillig~ 

heid) wordt het beheerst. 1 ) 

Twee belangrijke factoren worden hier als eis gesteld en als 
middel aangegeven: "gestadige oefening" en "niet~gehecht~ 

heid", welke laatste omschreven zou kunnen worden als een 
niet langer aangetrokken of gebonden worden door de stof, 
een gebondenheid, die in geleidelijke trappen kan en moet 
worden overwonnen. Deze gehechtheid is een bewustzijns~ 
werking. Het is zeer belangrijk dit laatste goed in te zien. 
Verder is er een andere factor: gestadige oefening, de met 
geduld en volharding voortgezette inspanning in de vaste 
overtuiging, dat geen enkele poging, hoe gering ook, ooit 
verloren kan gaan en dat dientengevolge bij volhouden succes 
verzekerd moet zijn, wanneer slechts gebruik gemaakt wordt 
van het enig juiste middel, n.l. toepassing van de overal. 
altijd en gelijkelijk voor elk geldende wetten van Heelal en 
mens. Kennis van deze wetten, in de eerste plaats die van het 
denken en zijn "werking", is alzo onontbeerlijk; men bestu~ 
dere daartoe: Annie Besant, "Gedachtekracht", alsmede Annie 
Besant en C. W. Leadbeater "Gedachtevormen". 
Zo is Y oga~oefening grotendeels een oefenen en louteren 
der voertuigen gebleken, der denk~, gevoels~ en handelings~ 
lichamen en het overwinnen van de werkzaamheid der drie 
Goena'sdaarin: Rajas, Tamas en Sattva. Het opgeven van 
-- het niet langer gehecht zijn aan -- het verkrijgen van de 
vruchten van handelingen, zowel van denk~, gevoels~ als 
physieke handelingen, is een loslaten van de vereenzelviging 
met dat wat bindt, want deze "gehechtheid" is oorzaak van 
de vereenzelviging -- en omgekeerd. 
Dit wordt bedoeld met "offering". "Behalve door handeling 
ter wille van offering, is deze wereld gebonden door hande~ 
ling; volbreng daarom handeling, 0 zoon van Koenti, bevrijd 
van gehechtheid." 2) Hierbij wederom mag nimmer worden 
vergeten, dat de , ware bron en eigenlijke oorzaak van alle 

1) Bhagavad Gita IV: 34~35. 
2) Bhagawad Gita III: 9. 
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andere handelingen handeling van het denkend bewustzijn 
is, zoodat ten slotte alle gehechtheid tot denkgewoonte is 
terug te brengen -- een buitengewoon belangrijke conclusie, 
waardoor het voor de hand liggend middel ons wordt ver~ 
schaft tot ,bevrijding" uit gehechtheid en gebondenheid, uit 
incarnatie en reïncarnatie: het aanleeren en aanwennen van 
andere denkgewoonten, het denken helder en duidelijk als 
behorend tot het niet~zelf te leeren kennen. 
Concentratie, meditatie en contemplatie nu, zijn de drie naast 
elkander staande en toch ook weer elkander aanvullende 
methoden van Yoga~oefening, correspondeerend met de 
methoden van Raja~ Yoga; Bhakti~, Djnana~ en Karma Yoga 
en toch onmiskenbaar ook aanwezig in alle drie. Zij beogen 
alle drie één en hetzelfde doel, Vereniging met Ishvara of het 
Zelf, d.i. het opgeven van deze vereenzelviging met de voer~ 
tuigen. Alle drie de methoden van Yoga Samyama -
Dharana ( concentratie) , Dhyana (meditatie) en Samadhi 
( contemplatie) -- blijken dus ook weder relatief te zijn. 
Eigenlijk is Samadhi het bewustzijn van het Zelf en daar 
wij aantoonden dat het Zelf, Prana, verschillend is naar 
gelang van het stadium, waarin het in evolutie verkeert, blijkt 
dat Samadhi telkens een andere waarde verkrijgt met het 
individu. Voor de een ligt Samadhi dus veel hoger dan voor 
de ander; het is te beschrijven als een toestand, waarin het 
bewustzijn (Prana) zodanig van het lichaam gescheiden is, 
dat dit laatste gevoelloos achterblijft. Daarom is Yoga ook 
wel Samadhi genoemd. 
Voor een juist begrip zal het nuttig zijn de vier toestanden, 
waarin het bewustzijn kan verkeren, in 't kort te beschrijven. 
Het bewustzijn, werkende in de stof van het physieke lichaam 
-- ons gewone waakbewustzijn dus -- wordt de Jagrat~ 
toestand genoemd. Wanneer het bewustzijn daarbij ook be~ 
wust in het astrale lichaam kan werken en de ondervindingen 
daarvan op het gewone waakbewustzijn kan indrukken, wordt 
dat de Swapna~toestand genoemd. Kan het bewustzijn, wer~ 
kend in het mentaal lichaam, dit op het waakbewustzijn en de 
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hersenen afdrukken, dan heet dat de Soeshoepti~toestand 

en ten slotte heet het bewustzijn, dat werkende is in de 
wereld van het Hoger denken en Boeddhi, in de wereld van 
oorzakelijkheid, Toeriya. De overgang van het ene gebied 
naar het andere, als hiervoren beschreven bij het oefenen 
tot overwinnen van de vereenzelviging met de voertuigen, 
wordt in Yoga bij deze vier namen genoemd; ook hier weer 
komt het relatief karakter duidelijk uit. 
Zoo is Yoga Samadhi en voert ons tot het vinden van het 
Licht -- den Brahmatma -- in onszelf, het hoogste geluk, 
Ananda. Een "vurig sterk verlangen" daarnaar kan de drij~ 
vende kracht ertoe zijn. Wat roept die begeerte in ons wak~ 
ker? Denken en geheugen. Hoe meer wij aan het begerens~ 
waardige daarvan denken, des te sterker zal het verlangen 
ernaar in ons worden. Denk dus aan Yoga en Samadhi als 
iets begeerlijks en dit zal als gevolg een sterker inspanning 
en groei van de Wil met zich meebrengen. 
Vervolgens moet de kracht van de verbeelding van het denken 
worden gebruikt tot loutering der voertuigen; eerst gedachten, 
dan de gevoelens die met de gedachten meegaan. Het geheim 
van alle vooruitgang ligt in het onafgebroken streven het 
hoogste te denken en te begeren. De behandeling van het 
lichaam zij gematigd; het moet door genoeg slaap ,voedsel · 
en inspanning in goede conditie gehouden worden en zal dan 
in zijn samenstelling grotendeels ook het denken en gevoelen 
volgen; streng ascetisme is meer schadelijk dan behulpzaam 
en rhythmisch doch genoeg voedsel is noodig om het tot 
een zuiver, rein en goed gehoorzamend instrument van het 
Zelf te doen worden. 
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IV. Het karmisch aanzicht van Y 09a. 

Wat is Karma? Exoterisch betekent dit e'envoudig "hande~ 
ling", of liever "een gevolg teweegbrengende oorzaak". 
Esoterisch is het in zijn zich ver uitstrekkende zedelijke gevol~ 
gen iets geheel anders." 1) 
Reeds de gangbare exoterische vertaling van het woord als 
"handeling" verbetert H. P. B. door er de omschrijving voor 
in de plaats te stellen: "een gevolg teweegbrengende oorzaak", 
daarmede het zwaartepunt der beschouwingswijze verplaat~ 

send van de uiterlijke wereld der gevolgen naar de wereld der 
oorzaken, de innerlijke wereld. Van hier gaan de werkingen 
uit, waarvan wij in de uiterlijke wereld slechts de gevolgen 
kunnen bespeuren; Karma is veelmeer die werkingen dan de 
gevolgen. 
"Karma is niets anders dan de geestelijke dynamische uit~ 

werking van door onze eigen handelingen voortgebrachte 
oorzaken en tot werking geroepen krachten." 2) Deze "uit~ 

werking" zien wij gewoonlijk ..- zoo niet uitsluitend ..- alsof 
zij voortkomt van buiten ons gelegen krachten en oorzaken, 
doch het is een innerlijk iets, een binnen onszelf gelegen 
dynamische omzetting. Karma blijkt dan veeleer "uitwerking" 
te betekenen dan "handeling". Dr. C. Jinarajadasa gebruikte 
daarom eens de uitdrukking: "Karma is de mens in werking", 
m.a.w. de mens in openbaring. 
Karma wordt dan de openbaringswet, de wet van "werking" 
voor elk levend wezen, die zich dus dientengevolge uit~ 

sluitend in verschijningsvormen kan doen gelden, ja zelfs 
de oorzaak dier verschijningsvormen is. Buiten manifestatie 
..- in Nirvana en in Pralaya ..- bestaat Karma alleen in 
, ,laya~vorm", er is daar geen "werking", oorzaak noch gevolg, 
maar alleen een altijd aanwezig, doch niet ~veranderend ZIJN. 
Uit deze niet~werkzaamheid, de Ene Onveranderlijke, diffe~ 

rentieert zich bij de eerste trilling van het weder~ontwaken 

1) H. P. Blavatsky; De Geheime Leer I, blz. 816. 
~) H. P. Blavatsky; De Geheime Leer I, blz. 828. 

14 

voor elk opnieuw tot gemanifesteerd bestaan voerende weder~ 
geboorte, de uitgaande bewustwordende straling, 1) waardoor 
de toestand van niet~werkzaamheid overgaat in een van krach~ 
tige werkzaamheid. Karma is alzo de werkingswet van open~ 
baring -- van elke openbaring van elk "wezen", groot of 
klein. 
Uit de niet~actieve rust van Pralaya ontwaakt Karma bij iedere 
nieuwe incarnatie ' tot hernieuwde werkzaamheid in Tijd en 
Ruimte. Nirvana, buiten Tijd en Ruimte, is Karmaloos en 
reeds daaruit kan blijken dat, wanneer Samadhi den Y oga~ 
beoefenaar tot Nirvana opheft, het hem buiten Tijd en Ruimte 
voert en daarmee (voor hem) alle Karmische werkingen op~ 
houden, ook al blijft hij handelen in de openbaringswerelden. 
Karma ..- zo beschouwd -- kan dus ten zeerste worden be~ 
invloed door Yoga; mits juist beoefend moet Yoga ten slotte 
Karma doen ophouden! 
Al wat geschiedt is "werking", is Karma, d.w.z. is geen van 
buitenaf werkende opgelegde wet, maar is de innerlijke wer~ 
kingswet van een levend wezen -- der wezens -- en het is 
slechts schijnbaar dat de uitwerkingen ervan ons van buitenaf 
bereiken; de oorzaken liggen uitsluitend in onszelf. Karma be~ 
gint (opnieuw) als een Zelf of wezen tot ( vernieuwde) 
openbaring komt. "Werking" is het éne begrip van alle levend 
bestaan in manifestatie en daaruit volgt deze definitie, die ik 
eens van een Boeddhistisch monnik in Ceylon hoorde: "Karma 
is de werkende daad van zelf~schepping:: Inderdaad; wan~ 
neer wij aan Karma het begrip "werking" geven, innerlijke 
omzetting en verandering, dan wordt het verband met schep~ 
ping -- en vooral met zelf~schepping -- duidelijk en de kar
mische invloed van Y oga~meditatie begrijpelijk. Het is inder~ 
daad grotendeels door middel van onze eigen gedachten, dat 
wij voortdurend en onophoudelijk onszelf "scheppen". In 
denken en gevoelen bouwen wijzelf onze eigen voertuigen op, 
zo leert ons de bestudering van gedachtekracht en haar wer~ 
kingen en zo blijkt de waarheid van de in den aanvang aan~ 

1) Fohat-Prana. 
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gehaalde uitspraak van H.P.B.: "Karma is de geestelijke dyna~ 
mische uitwerking... van door onszelf tot werkzaamheid ge~ 
roepen krachten", waarop de buitenwereld overeenkomstig 
reageert. 
Wat het Zelf of Jivatma aan zijn lichamen bindt, die uit~ 
gaande, uitstralende kracht, is Karma, dat dus de oorzaak van 
zijn manifestatie en reïncarnatie is. In onze vroegere studies 
over Yoga hebben wij gezien, dat die band wordt veroorzaakt 
en instandgehouden door "vereenzelviging" met de lichamen 
of voertuigen; hoe sterker deze "vereenzelviging". des te hech~ 
ter en actiever is Karma. de mens in werking. Wanneer in 
Yoga deze vereenzelviging doelbewust wordt verzwakt en 
ten slotte opgeheven. bewerkt zulks tegelijkertijd en vanzelf 
een vermindering of afname der karmische werkingen. een 
geleidelijk en steeds verder opwaarts reiken in onszelf ·bewer~ 

kendo totdat ten slotte. wanneer in volledige Samadhi alle 
voertuigen als Niet~Zelf of Pradhana zijn onderkend, het Zelf 
of Jivatma als Pranatma in Nirvana verblijft. waar alle "wer~ 
king" heeft opgehouden; Karma is dan uitgewerkt. 
In Yoga Samadhi. wanneer -- zoals Patanjali leert -- alle 
vormveranderingen van het denkend beginsel of kenvermogen 
zijn stopgezet. de Poeroesha of Mens~Zelf in Zich~zelf ver~ 
blijft. heeft deze zich boven de vereenzelviging verheven. In 
die toestand is de Poeroesha zelf onveranderlijk; in elke andere 
toestand vereenzelvigt hij zich wel met de voertuigen. Alle 
Karma. alle verandering heeft plaats in de voertuigen en het 
daar bovenuit stijgen. elke stap daaruit. doet de "werking" 
verminderen en zo zal elke poging tot beoefening van Yoga 
(daar geen poging. hoe gering ook, ooit verloren gaat), alle 
concentratie. meditatie en contemplatie -- alle Samadhi -- de 
meest geschikte methode blijken om Karma te beïnvloeden. 
Zijn de innerlijke "werkingen". de oorzaken. gezuiverd en 
altruïstisch, dan zullen automatisch de reacties daarbuiten 
dienovereenkomstig zich aanpassen. Door Yoga wordt ver~ 
sneld afwerken van Karma verkregen. 
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V. Karma-Yoga, het Pad van Dienst. 

Evenals het Sanskrit woord Dharma met zeer uiteenlopende 
woorden te vertalen is, blijkt ook Karma meer betekenissen 
te hebben; het is zowel handeling als oorzaak en tegelijker~ 
tijd het gevolg. vandaar dat de bedoeling het best wordt weer
gegeven als "werking". 
In de voorafgaande studie beschouwden wij Karma uitsluitend 
als een geheel neutrale wet -- een natuurwet -- die dus goed 
noch slecht kan worden genoemd. Wij vermeden het gebruik 
van uitdrukkingen als "goed" of "slecht" Karma. omdat daar~ 
door de nadruk teveel wordt gelegd op de gevolgzijde van 
Karma. een eenzijdige beschouwing dus, waarbij het andere 
aanzicht -- Karma als oorzaak -- uit het oog wordt verloren. 
Waar Karma als "werkingswet" altijd in het belang van 
evolutie werkt. daar is het bovendien in dieper en zin vol~ 
komen onjuist om van slecht Karma te spreken; alle Karma 
is goed en eigenlijk is het Karma dat wij -- om zijn voor ons 
onaangename en pijnlijke werking -- slecht noemen, veeleer 
het beste, omdat het het meest bevrijdt. 
Wordt Karma (eenzijdig dus) gebruikt als synoniem met 
zonde, dan betekent het het volbrengen van de een of andere 
handeling ter bereiking van het een of ander voorwerp van 
wereldse, dus zelfzuchtige begeerte met een nadelig gevolg 
voor iemand anders. Het is dan het gevolg van een zelfzuchtig 
volbrachte daad tegen de universele harmonie. Karma is iets 
van het afgescheiden Ik en daardoor is elke vermindering van 
Ik~gevoel (Ahamkara) tevens een vermindering van Karma. 
De karmische werkingen zijn er alle op berekend de eventueel 
verbroken harmonie te herstellen, waarbij de gebeurtenissen 
of werkingen op de hogere gebieden van veel meer belang 
zijn dan die op de lagere stoffelijke omdat eerstgenoemde de 
werelden der oorzaken zijn. Kwaad en straf in onze wereld 
zijnde middelaars van Karma en -- aldus gezien -- is het 
kwade de dienaar van het goede. 
De karmische wet kennend. weten wij dat elke gebeurtenis 
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in het leven steeds geheel op zijn plaats is. Het beste dat wij 
kunnen wensen is het herstellen van het evenwicht der door 
onszelf verstoorde harmonie en de dientengevolge ondervon~ 
den pijn, tegenspoed en moeilijkheden worden dan veeleer 
een voorrecht en een vreugde instede van aanleiding tot smart. 
Overwinning van zelfzucht blijkt dus weder de voornaamste 
factor tot het doen ophouden der karmische werkingen te zijn, 
en de vaste zekerheid dat door de karmische wet zelve alles 
het best is zoàls het is, zal de grootste steun in het leven zijn. 
Alleen de eigen karmische ondervindingen. onverbrekelijk ver~ 
bonden als zij zijn met de innerlijke aard die wijzelf zijn, 
kunnen tot het doel voeren: het zelf te leren vergeten. In het 
"werken" voor anderen verminderen wij de afgescheiden op 
het zelf gerichte karmische "werkingen". Karma~ Yoga is het 
Pad van Dienst. 
Wat wij goed Karma zouden kunnen noemen toont zich dus 
geenszins in bezit of positie, maar veeleer in gelegenheden tot 
dienst. Sneller evolutie is een sneller aflopen van Karma, d.w.z. 
brengt meer moeilijkheden. meer smart; maar alleen. wanneer 
wij sterk genoeg zijn geworden om meer te dragen. zullen 
wij meer Karma kunnen afwerken en dus af te werken 
krijgen. anders niet. "En Wij zullen geen mensch meer geven 
dan hij kan dragen". zegt de Koraan. Een leven van dienend 
werk is a.h.w. een oproep tot versneld afwerken van Karma; 
in onze vluggere groei vragen wij (met de daad zelf) daarom 
en zoo blijkt dat de grote tegenspoeden die hoogontwikkelde 
menschen zoo dikwerf ontmoeten. een gunstig teken van 
steeds meer versnellende vooruitgang moeten worden geacht; 
een voorrecht inderdaad. 
Het is door dit verband van Yoga en Karma. dat H.P.B. kon 
schrijven: "Zodra iemand zich als "proefleerling" verbindt. 
treden zekere occulte gevolgen op. Het eerste daarvan is het 
naar buiten brengen van al wat in den aard des mensen ver~ 

borgen ligt, zijn gebreken. gewoonten. eigenschappen of 
onderdrukte begeerten. om het even of zij goed of slecht of 
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onzijdig zijn... Dit is een onveranderlijke wet op het gebied 
van het occulte." 1) 
Elke aandacht, aan het hoger Leven gewijd. heeft automa
tisch deze uitwerking. wijzigt dus ten eenenmale de levens
loop van het betreffende individu, zijn Karma. Wijzelf zijn het 
die de werkelijke oorzaak voortbrengen --- de mens zelf. Het 
is niet Karma. dat beloont of straft. maar wijzelf zijn het die 
onszelf belonen of straffen. Karma schept niet en niets, maakt 
ook geen plannen. werkt slechts uit wat de mens aan plannen 
en oorzaken schept. De karmische wet ordent de gevolgen. 
welke ordening geen daad is, maar het algemeen herstel van 
harmonie die haar oorspronkelijke toestand van evenwicht 
weder tracht te herstellen. 
"Wij brengen "oorzaken" voort. en deze doen in de siderische 
wereld de overeenkomstige krachten ontwaken, welke magne~ 
tisch en onweerstaanbaar aangetrokken worden tot --- terug~ 

keren op --- hen die zulke oorzaken voortbr'engen, om het even 
of dergelijke personen metterdaad kwaad doen of eenvoudig 
"denkers" zijn die op boosheid zinnen." 2) 
De gebieden --- ook die van gevoelen en denken. ja die vooral 
--- vormen de werkingssfeer van Karma; het is de beweeglijke 
kracht die groei teweegbrengt welke groei~veranderingen ge~ 
leidelijk in de wezens door de karmische "werkingen" worden 
bewerkstelligd. Het is een pressie van binnen uit door de 
Monade (Poeroesha) uitgeoefend; het gebied van de Wil. 
Bewustzijn en aandacht zijn de motorische krachten die wij 
met die Wil kunnen en moeten leiden en besturen; zij zullen de 
karmische werking, het wentelen van het Wiel der (karmische) 
Wet, doen versnellen of afnemen. Bewust altruïsme bevordert 
de vermindering van het gevoel van afgescheidenheid, d.i. ver~ 
zwakt de bindende kracht der vereenzelviging met de voer
tuigen. Wijzelf zijn hiervoor verantwoordelijk; eigen oefening 
en inspanning --- Yoga --- zal ons instaat stellen zelf het eigen 
lot in handen te nemen, want Karma is slechts "werking" van 

1) H. P. Blavatsky; De Geheime Leer lIl. blz. 481. 
2) H. P. Blavatsky; De Geheime Leer I, blz. 179. 
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door onszelf in beweging gezette oorzaken. Het tevoorschijn 
treden van het bewustzijn. dat men voor zichzelf verantwoor~ 
delijk is. is het bewijs dat Antahkarana en Karma beginnen te 
verminderen. dat het gevoel van afgescheidenheid (Aham~ 
kara) .- de grote ketterij. volgens De Stem van de Stilte .
aan het afnemen is. 
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VI. Het Doel van Overpeinzing. 

In Yoga is de Poeroesha (het Zelf) in zijn denken verbonden 
aan Prakriti (zijn lichamen). De mens vereenzelvigt zich in 
zijn denken met zijn lichamen en juist voor zo ver en zo lang 
hij dat doet, is hij eraan gebonden. Zó belangrijk zelfs wordt 
deze vereenzelviging geacht in het Y oga~systeem van het 
Hindoeïsme, dat daarin die lichamen. waarmee hij zich ver~ 
eenzelvigt en waarvan hij zich in zijn denken dus niet kan 
afscheiden. geheel als één werkelijk onscheidbaar deel van zijn 
bewust Zelf, Prana genoemd. worden behandeld. 
Alle vooruitgang in Yoga is dan ook afhankelijk van het 
daadwerkelijk erkennen van de lichamen .- physiek. astraal 
en mentaal, het een na het ander .- als Niet~Zelf. Vandaar. 
dat Onderscheidingsvermogen (Viveka) de eerste stap in de 
richting van Yogischap is. want in Yoga wordt het Zelf ge~ 
acht te bestaan uit het bewustzijn plus alle de in het denken 
door vereenzelviging eraan verbonden voertuigen en zo wordt 
y oga~oefening de regelmatig en volhardend voortgezette 
poging om steeds meer der lichamen als Niet~Zelf (Pradhana, 
stof) te leren onderscheiden. 
Dit betekent Zelfkennis, het nagaan wat wij werkelijk zelf 
zijn en wat niet. Eenvoudig theoretische kennis is dan niet 
meer voldoende, zij is slechts een eerste stap; pas wanneer 
deze zelf~kennis betreffende de aard en samenstelling van ons~ 
zelf. overgaat van theorie en hypothese tot "weten". kan een 
werkelijk ophouden dier vereenzelviging verwacht worden. 
Doel van Yoga is dus te bewerkstelligen, dat de Innerlijke 
Mens zich ten slotte niet meer vereenzelvigt met de voertuigen, 
zichzelf zal kennen als verblijvend ver boven en los van de 
voertuigen, ook al werkt hij erin en er doorheen. Voortgezet 
onderzoek, vermeerderd onderscheidingsvermogen en verdere 
beoefening van meditatie zullen steeds meer zekerheid ver~ 
schaffen en dan is een belangrijke stap tot praktische zelf~ 
kennis gedaan. Hoe echter de theoretische kennis om te zetten 
in praktische ondervinding? 
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Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: door ons eraan te 
gewennen de voertuigen van elkander te onderscheiden en 
aangezien het juist de "vereenzelviging in het denken" is, die 
de band veroorzaakt, blijkt dUidelijk , de enorme waarde van 
theosofische studie, onderzoek en kennis omtrent het Zelf en 
zijn lichaam: immers onmiddellijk als men die studie ter hand 
neemt, begint men daarmee reeds in zijn denken de onder~ 
scheiden der verschillende lichamen te zien en te begrijpen. 
Zo werkt alle studie van Theosofie op zichzelf reeds bevrij~ 
dend. 
Overpeinzen nu, is het systematisch en bewust beoefenen van 
dit onderzoek in zichzelf, het bewust versnellen van dit proces 
van onderscheiden binnen in zichzelf, hetwelk automatisch 
niet~gehechtheid aan de voertuigen zal doen ontstaan, waar~ 
door weer ,de vereenzelviging ermee zal verminderen en ten 
slotte geheel ophouden. 
In Yoga wordt de Innerlijke mens gescheiden van de (lagere) 
persoonlijkheid, terwijl daaraan gepaard gaat de wil en het 
vaste besluit, dat de Hogere bij alles in het leven de leiding 
moet verkrijgen. Hiertoe is het nodig om in alle levensuitingen 
--- gedachten, gevoelens, daden --- beslist zelf te kiezen, zich 
nimmer lijdelijk te laten gaan, vooral niet in het denken. Zelf~ 
beheersing, evenwicht en toewijding zijn daartoe onmisbaar, 
zij zullen groeien en toenemen in kracht, al naar de mate zij 
actief in werking worden gesteld. Dit vermogen van zelf 
kiezen en beslissen --- steeds positief zijn --- moet ten slotte 
een ineigen gewoonte of denkhouding worden. 
Het steeds duidelijker erkennen van de astrale en mentale 
lichamen als Niet~Zelf, zal ze naar evenredigheid gemakke~ 
lijker beheersbaar doen zijn, zal ze beter geschikt maken om 
tot spiegel voor het Hogere te dienen, want daartoe moet het 
(lager ) denken door voortdurende oefening gelouterd en ge~ 
reinigd worden, en zodra het gereed is, zal het geen reden 
meer hebben tot een afgescheiden bestaan en zal "ve.reniging" 
met het Eeuwige de uitkomst zijn; het tegengestelde dus van 
"vereenzelviging met de voertuigen". 
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Vil. Vier Y oga .. methoden. 

Raja of Koninklijke Yoga is de voortgezette volhardende 
inspanning om de lichamen te verfijnen en ze tot zuiver reage~ 
rende instrumenten van het Hoger Zelf te doen worden. De 
stoffelijke, astrale en mentale lichamen, tezamen de persoon~ 
lijkheid vormend, moeten gelouterd en beter bewerktuigd wor~ 
den, doch bij de bearbeiding daartoe kan, al naar karakter en 
geaardheid, op één der drie meer nadruk worden gelegd, kan 
met éen dier drie worden begonnen. 
Wij vinden dientengevolge naast de ene algemene Raja 
Yoga, waarin naar gelijktijdige en gelijkmatige ontvouwing 
der gehele persoonlijkheid wordt gestreefd door middel van 
Wils~ontplooiing, nog drie andere Yoga methoden ,die elk 
voor zich op de bewerking van éen der drie lichamen m~er 
nadruk leggen dan op de ontvouwing en het gebruik der an~ 
dere. Op geheel de zelfde wijze kan het Ene Pad (of Marga) 
gezien worden als verdeeld in drie afzonderlijke Paden. 
Naast Raja Yoga vinden wij dus de Bhakti, Djnana en Karma 
Yoga methoden, respectievelijk zich in de eerste plaats rich~ 
tend - doch volstrekt niet uitsluitend - op hart, hoofd en 
stoffelijke werkzaamheid. 
Alle drie de lichamen moeten tot goede instrumenten voor het 
Hoger Zelf worden ontwikkeld, gereinigd, georganiseerd, be~ 
werktuigd; niet het denklichaam alleen door Djnana Yoga, 
niet het gevoelslichaam alleen door Bhakti Yoga, noch het 
physieklichaam alleen door Karma Yoga. Wij kunnen, indien 
dat ons gemakkelijker lijkt, beginnen met een der drie een 
aanvang te maken, maar mogen daarbij niet vergeten, dat in 
werkelijkheid alle drie de lichamen op elkander inwerken en 
dus niet geheel afzonderlijk van elkander kunnen worden 
behandeld. Bovendien zijn alle drie aan de Wil onderworpen. 
Elk dezer drie methoden moet daarom noodzakelijkerwijs iets 
van de beide andere bevatten, terwijl voor alle drie Wil 
onmisbaar is en die is - met Raja Yoga - de alle omvat~ 
ten de. Het kan waar zijn, dat de Yoga methoden, die meer 
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nadruk leggen op een der drie meer gespecialiseerde aan~ 
zichten. in de praktijk en in den beginne voor sommigen ver~ 
kieslijker en iets gemakkelijker zullen zijn in geval de stren~ 
gere. meer omvattende eisen van Raja Yoga te zwaar worden 
geacht. toch is niet te ontkennen. dat desniettegenstaande ten 
slotte allen aan de zelfde eisen zullen moeten voldoen om het 
zelfde Einddoel te bereiken -- vereenzelviging met Ishvara. 
met den Ene. 
Dit viertal Yoga methoden (1 + 3) correspondeert met tal 
van andere dergelijke "viertallen" in het Hindoeïsme; de vier 
Wedas. de vier Yugas. de vier Varnas (kasten). de vier Ver~ 
eisten voor betreding van het Pad. enz. Steeds vormen zij 
tezamen éen geheel en alleen voor praktische doeleinden en 
studie worden zij gescheiden. Van deze vier kan altijd éen 
inzelfzelf geacht worden volledig te zijn. daar hij de drie 
anderen omvat. die elk voor zich niet onafhankelijk bestaan~ 
baar zijn. Yoga is niet mogelijk zonder iets van de sterke Wil 
van Raja Yoga en omgekeerd moet Raja Yoga ook de drie 
andere methoden verwerkelijken. Wie het Pad van Wil be
treedt. kan dat niet zonder toewijding. kennis en handeling 
om die wil tot uitdrukking te brengen en zo zijn alle de Yoga 
methoden onderling afhankelijk. bevat elk alle factoren van 
de drie anderen. Het is een kwestie van nadruk leggen in den 
aanvang. 
Het doel. waarnaar in Yoga (Raja. Bhakti. Djnana of Karma) 
wordt gestreefd. is dus het bewustzijn in zijn hogere aanzich~ 
ten vlugger dan anders in de langzame gang van gewone 
evolutie mogelijk zou kunnen zijn. te ontvouwen en wel door 
middel van het louteren. beheersen en steeds fijner bewerk~ 
tuigen van de drie lichamen der persoonlijkheid. die de enige 
en werkelijke belemmering zijn. Hierdoor zal de Ene Straal 
van het Hoger Zelf in staat geraken ze in voortdurend. 
ononderbroken bewuste verbinding te gebruiken. er door op en 
neer te bewegen. zichzelf erin uit te drukken. 
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