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I k denk, dus ik ben.
Deze opzienbarende uitspraak werd door Descartes gedaan om aan te
geven dat het denken een fundamentele ervaring is. De oude overlevering,
die nu bekend is als theosofie, zou hiermee ingestemd kunnen hebben,
indien deze zin uitgebreid zou zijn met de aanduiding dat denken een
fundamentele scheppende kracht in het universum is. Maar voor de mens
zou het idee ~ter uitgedrukt zijn: Ik denk, daarom ben ik mens.

De ervaring die wij kennen als denken, is door middel van moderne tech
nieken zeer zorgvuldig bestudeerd. De gedetailleerde structuur van de
hersenen en het zenuwstelsel is nu wel bekend, en eveneens het gedrag van
de uitgaande en binnenkomende zenuwimpulsen. Nadat eerst het feit aan·
getoond was, dat de grote en kleine hersenen de bewegingen van het
lichaam beheersen, beschouwden de materialistische denkers als bewezen,
dat "denken een uitscheiding van de hersenen was, zoals de gal een uit·
scheiding van de lever is". Met andere woorden: denken zou een bij.
produkt van het fysiologische bestaan zijn. Dit gezichtspunt werd ook
versterkt door de bestudering van de werkzaamheid der klieren, die aan
toonde dat een verandering in de uitscheiding van de klieren zoals de
klieren, die adrenaline produceren, of alleen maar de toediening van
adrenaline, een grote uitwerking op het menselijk gedrag kon hebben. Het
gebruik van verdovende middelen bij de behandeling van krankzinnigen,
of om een experimentele uitbreiding van de waarneming te weeg te bren
gen, heeft aangetoond hoe een verandering van fysieke prikkels het denken
van de mens sterk kan aandoen. Materialistische bestudeerders van de psy
chologie beweren daarom dat lichamelijke condities het menselijk denken
en voelen bepalen.

Op het terrein van de psychotherapie en parapsychologie is echter het
omgekeerde aangetoond en dit wordt meer en meer als grondslag aanvaard.
Psychologische behandelingen hebben nu keer op keer bewezen, dat de
oorzaak van zekere chronische ziekten in het denken en voelen ligt en niet
in het lichaam, want als een patiënt aan zo'n ziekte lijdt, gaat verlichting
van zijn geestelijke moeilijkheden gewoonlijk gepaard met verlichting of



zelfs genezing van zijn fysieke kwalen. Men heeft nu ontdekt dat vele
lichamelijke toestanden, zoals bepaalde vormen van hartziekten, huid
ziekten en maagzweren, op deze manier door psychotherapie weggenomen
worden, zelfs als zij onder bekwame medische behandeling niet wilden
verbeteren. De genezing wordt veroorzaakt door een verlichting van de
mentale en emotionele gespannenheid, die bepaalde zenuwspanningen
vermindert, wat een betere werking van het lichaam tot gevolg heeft.

Nauwkeurige onderzoekingen van de hersenen hebben bovendien aan
getoond, dat de hogere impulsen zoals keuze en geconcentreerd denken
van een tot nu toe nog niet ontdekt centrum in de hersenen uitgaan. Wilder
Enfield R.C.S., F.R.S., een vooraanstaand neurochirurg, beëindigde een
radio voordracht voor het derde programma van de B.B.c. als volgt:
"Wat is het werkelijke verband van dit mechanisme met het denken?
Kunnen wij ons een geestelijk element voorstellen van een andere geaard
heid, die in staat is dit mechanisme te beheersen? Als een patiënt gevraagd
wordt naar een beweging die hij uitvoert als gevolg van een prikkeling van
de hersenschors, is hij daarover nooit in twijfel: hij weet dat hij die hande
ling niet wil. Hij weet, dat er een verschil is tussen een automatische •

.handeling en een vrijwillige handeling. Hij zou beamen, dat iets anders
zijn plaats inneemt tussen het sensorisch zenuwstelsel en het motorisch
gedeelte; dat er een schakelbord is en iemand die dat schakelbord
bedient. 1)

Op het ogenblik komen er steeds meer wetenschappelijke bewijzen, dat het
denken een energie is die door de hersenen werkt en dat - terwijl het
inderdaad beperkt kan worden door de beperkingen van het voertuig waar
het doorheen· werkt - het soms ook het fysieke lichaam beheersen kan en
onafhankelijk van fysieke wils-invloeden kan handelen. 2)

De overgeleverde leringen, die door de eeuwen heen tot ons gekomen zijn,
en die men nu theosofie noemt, beschrijven het denken als één van de drie
grote krachten in de natuur. Plato leerde, dat door scheppende gedachte
patronen op het niveau en van de aard der oer-typen, het universum tot
stand kwam. Nog vroeger vindt men deze lering in de Hindoe-Upanishads
en in andere oude literatuur. Men zegt dat het doel van het evolutie-schema
is, een fysieke vorm te ontwikkelen, die zo'n subtiele ontvankelijkheid
heeft, dat scheppend denken erin werken en zich op het fysieke gebied
openbaren kan. Zo'n mechanisme is de mens, het "denkende dier", van
alle andere zoogdieren onderscheiden door zijn rechtopgaande gang
en door de ontwikkeling van de grote hersenen. Hierin kunnen bewust
denken en bewust kiezen, werkzaam zijn als in geen ander schepsel.
De oude leringen beschouwen de menselijke vorm als het resultaat van een
doelgerichte poging van de Goddelijke Geest, waarvan het gevolg de groei
was van een drievoudig wezen: geestelijk, psychologisch en fysiek. Op het
ogenblik zijn vrouwen en mannen zich zelden bewust van het geestelijke
1) The Physical Basis of Mind, Basil Blackwell, 1950.
2) The New World of the Mind, J. B. Rhine. 1955.



of zelfs van het psychologische gedeelte van hun bewustzijn. Men heeft
beweerd, dat het mensdom in hoofdzaak op de parterre van zijn bewustzijn
leeft, hoewel er andere verdiepingen zijn, die hij zelden bezoekt. Maar het is
mogelijk te ontwaken en meer van het hele huis te leren kennen waarin het
menselijk bewustzijn werkt. Als de mens leert zijn gedachten en gevoelens
gade te slaan, hebben de geestelijke hoedanigheden neiging te ontwaken,
en door middel van deze is het mogélijk iets te leren van de innerlijke
wetten van de natuur en van zekere scheppende processen die door onper·
soonlijk dénken gericht kunnen worden.

Het is duidelijk, dat oefening nodig is voor zo'n verandering in de wijze
waarop de mens denkt. De eerste stap naar een bredere kijk op het leven is
onpersoonlijk en constructief te leren denken en voelen. Op het ogenblik
kunnen zeer weinig mensen helder denken, want zij zitten vol vooroordelen
en persoonlijke reactie's, die diepe groeven hebben gevormd door de
gewoonten van een geheel leven. Nu is het waar, dat zelfs vaste gewoonte!l
van denken en gedrag door oefening of onderricht kunnen worden
omgevormd, maar dit is uiterlijk en kunstmatig en verandert de ene
gewoonte-reactie dOOl; er een andere voor in de plaats te stellen. Om "vrij"
en scheppend te zijn, moet de mens zichzelf gaan veranderen. En hiervoor
zijn enige methoden, die leiding kunnen geven, beschikbaar.

De aangegeven methoden verschillen, maar de algemene strekking is veelal
dezelfde. De eerste stap is op'recht jezelf gade te slaan, bewust te leren
denken, be~ust te zijn van het leven zoals hetls en van o~ gevoelens t?n
gedachten. Daarna komt de gestadige oefening om onpersoonlijk en goed
voor anderen te zijn en geleidelijk beheersing te verkrijgen over denken en
voelen door bewust gebruik van passende gedachteoefeningen, studies en
de een of andere vorm van meditatie.

Belangrijke literatuur over dit onderwerp is nu beschikbaar, en belang
stellenden wordt aangeraden deze te bestuderen en zelf enkele oefeningen
te proberen. Het is betrekkelijk gemakkelijk te ontdekken, hoe weinig wij
ons bewust zijn van ons denken en van het richting geven aan onze gedach
ten. De proef op de som komt, als we trachten wakker te worden voor het
leven-zoals-het-is en het scheppend tegemoet te treden.

Toch is de poging de moeite waard, want de mens is voorbestemd een veel
beter wezen te worden dan hij nu is, veel meer bewust van zichzelf en van
de hogere scheppende krachten, die latent in zijn wezen verborgen liggen.
Als de wereld in de toekomst een betere woonplaats moet worden, is het
voor mannen en vrouwen nodig de krachten die op ontdekking wachten
in hun denkvermogens te erkennen en te leren gebruiken. Een studie van
de werkelijke aard van het denken en van haar scheppend gebruik voor
de dienst aan de mens, is één van de manieren waardoor ieder van ons de
mensheid naar een nieuwe en betere toekomst kan helpen.
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