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De term ‘avatar’ is tegenwoordig een modewoord in de popcultuur, vooral vanwege 
de associatie met de blockbuster-films van regisseur James Cameron. Maar zoek 
het woord op in de spirituele literatuur en je zult het gedefinieerd zien als de directe 
incarnatie van het goddelijke in onze wereld.

In het hindoeïsme bijvoorbeeld wordt ons verteld over de tien verschijningen van 
Vishnu in de vorm van onder meer een vis, schildpad, zwijn, half mens-half leeuw en 
in meer ontwikkelde figuren zoals Rama, Krishna, Boeddha en (de laatste van allen) 
Kalki. In de Bhagavad Gita zegt Krishna tegen prins Arjuna: 
Telkens als rechtvaardigheid [dharma] wankelt en onrechtvaardigheid overheerst, 
zend Ik Mijzelf uit. Voor de bescherming van de goeden, voor de vernietiging van 
de goddelozen, en voor de vestiging van gerechtigheid, word ik van eeuw tot eeuw 
wedergeboren (Bhagavad Gita IV, 7-8).

Dat is zeker inspirerend. Toch heb ik lang het gevoel gehad dat er iets paradoxaals zit 
in het avatar-concept, vooral omdat in sommige van deze verhalen de avatar expliciet 
zegt dat hij talloze vorige levens heeft gehad. Krishna zegt dit bijvoorbeeld ook tegen 
Arjuna: Wij beiden, ik en gij, hebben vele levens doorgemaakt. De mijne zijn aan mij 
bekend; gij kent de uwe niet (Bhagavad Gita IV, 5).

Waarom is dat paradoxaal? Als de avatar inderdaad een rechtstreekse incarnatie 
van het goddelijke is, waarom zouden deze verhalen dan ook spreken over een 
veelvoud aan vorige levens, net als bij elke andere sterveling? Merk op dat Krishna 
niet simpelweg spreekt over acht, negen of tien vorige levens, maar over ‘vele, 
vele levens’, bijna alsof hij een gewoon mens was die zelf de eindeloze ronde van 
wedergeboorten doormaakte. En trouwens, zijn we niet allemaal incarnaties van het 
goddelijke? Dus hoe rechtstreeks incarneert een avatar eigenlijk? 
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zou deze angst niet hebben genoemd of niet de noodzaak hebben gevoeld haar te 
ontkennen als zij niet leefde in de hoofden van zijn achttiende-eeuwse lezers.

Deze collectieve angst uit zich ook in een vrees voor een apocalyps, geïnspireerd 
door Bijbelboeken als Daniël en de Openbaring van Johannes (De Apocalyps). 
Zorgen over de teloorgang van onze beschaving gaan terug tot het begin van de 
Westerse beschaving. Vandaag de dag manifesteren zij zich, in een multiculturele 
vorm in ideeën over het einde der tijden, overgenomen van inheemse culturen, zoals 
de sensatie van 2012 (het einde van de Maya kalender, red.), en in een seculier jasje in 
één of andere soort ecorampen. Inderdaad kunnen bepaalde belangengroeperingen 
deze vrees koesteren om te vermijden dat mensen in zelfgenoegzaamheid achterover 
gaan leunen.

Ik ben het persoonlijk niet eens met deze tactiek. We hebben lang genoeg geleefd met 
de Apocalyps, en hebben geen behoefte aan nieuwe verschijningsvormen daarvan 
om ons te motiveren. Mensen nemen niet de beste beslissingen wanneer zij bang 
zijn. Als we de problemen die ons confronteren willen oplossen, moet dat gebeuren 
door deze rustig en realistisch tegemoet te treden, zonder de noodzaak te voelen 
onszelf schrik aan te jagen. 
Om af te sluiten met een profetie van mijzelf in de New Age: In de New Age zullen we 
moeten leven zonder profetieën. 

Vertaling Peter Lepoole
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Een geschikt voertuig worden
Laten we voor de discussie aannemen dat het inderdaad mogelijk is dat het goddelijke 
onze wereld binnentreedt, of we nu denken in termen van God of eenvoudig van een 
hoog ontwikkeld spiritueel wezen dat naar beneden wil komen om ons te helpen, een 
goddelijke afgezant. Hoe dan ook, deze goddelijke intelligentie zou noodzakelijkerwijs 
veel hoger ontwikkeld zijn dan gewone stervelingen.

Maar als dat zo is, hoe zou dat spirituele wezen dan zo maar rechtstreeks in onze 
wereld kunnen incarneren? Om een analogie te gebruiken: probeer je een mens voor 
te stellen - zeg Martin Luther King - die probeert te incarneren in het mierenrijk om de 
mieren te helpen. Hoe zou hij zich kunnen aanpassen aan de enorme beknelling die 
hij tijdens die overgang zou tegenkomen? En hoe zou hij zich kunnen verhouden tot 
de totaal andere denkwijze en biologie van de mierenwereld?
Op een vergelijkbare manier moeten we ons afvragen: hoe zou een enorm 
geëvolueerde goddelijke entiteit - misschien zelfs God zelf – zo maar in een gewone 
menselijke vorm kunnen glijden en op ons niveau met ons omgaan?

Er is een relatief eenvoudige oplossing voor dit probleem: de goddelijke intelligentie 
zou een menselijke geleider kunnen gebruiken om door te werken. Dat wil zeggen, 
als er een mens op aarde was die gedurende vele levens voldoende was geëvolueerd 
om te resoneren met die verheven goddelijke impuls, zou hij of zij kunnen dienen als 
een kanaal, een geschikte gastheer, voor die goddelijke inspiratie. 

Dit concept sluit nauw aan bij een van de 
centrale kenmerken van het leven van 
Jezus zoals dat in de Bijbel wordt uitgebeeld. 
Tot ongeveer zijn dertigste jaar gedroeg 
Jezus zich als een relatief normaal persoon. 
Hij had nog niet de volledige status van 
zijn bedoelde bestemming bereikt. Als we 
de geschreven verslagen mogen geloven, 
scheen zelfs hij zijn transformatie pas als 
voltooid te beschouwen toen hij formeel 
was gedoopt. (Denk daar eens over na: 
waarom zou een voorbestemde Zoon van 
God enige behoefte voelen om door een 
gewone sterveling gedoopt te worden?) 
Bij zijn doop in de rivier de Jordaan daalde 
de Heilige Geest op hem neer, in de vorm 
van een duif wordt ons verteld, en op dat 
moment kwam er een stem uit de hemel 
die zei: Dit is mijn geliefde zoon, in hem 
vind ik vreugde (Matt. 3: 17; Marc. 1: 11; 

Luc. 3: 22). Je zou heel goed kunnen zeggen dat hij op dat moment getransformeerd 
werd van simpelweg Jezus de timmerman tot Jezus de Christus. Hij was nu een 
bewust doorgeefluik geworden voor God de Vader, een gewillig kanaal voor de 
goddelijke wil.

Zelfs tot aan het einde van zijn leven leek Jezus ambivalentie te tonen ten opzichte 
van dat dubbele bestaan van hem, tegelijk sterfelijk en goddelijk, zoals duidelijk was 
in de hof van Getsemane. Het evangelie van Matteüs beschrijft het als volgt: Hij zei 
tegen hen: ‘Mijn ziel is zeer bedroefd, tot aan de dood toe’. Hij liep nog een stukje 
verder en boog met zijn gezicht naar de grond, biddend: ‘Mijn vader! Als het mogelijk 
is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt’ 
(Matt. 26: 38–39). Dit impliceert duidelijk dat er naast de goddelijke persoonlijkheid 
nog steeds een heel menselijke persoonlijkheid was, en dat zij niet volledig waren 
versmolten tot één enkele entiteit.

Het verband tussen avatar en genie
Naar mijn mening bestaat hier een analogie met de levens van grote genieën, of ze 
nu artistiek, literair of wetenschappelijk van aard zijn. Af en toe komen we een waar 
genie tegen die een werk produceert dat transcendent lijkt in zijn schittering, alsof hij 
of zij iets had aangeboord dat ver buiten het gewone menselijke vermogen ligt en dat 
het vuur van de goden in tastbare vorm naar beneden had gehaald.

Een groot schrijver bijvoorbeeld, zoals Shakespeare of Herman Melville, kon een 
werk schrijven dat op meerdere niveaus tegelijk lijkt te werken en zich openstelt 
voor talloze interpretaties gedurende de daarop volgende jaren of eeuwen, soms op 
manieren die zelfs de auteur niet volledig leek te begrijpen. Kunstenaars, songwriters 
of dichters beweren vaak dat ze zich niet helemaal verantwoordelijk voelden voor hun 
werk, alsof hun creativiteit meer leek op het kanaliseren van iets van bovenaf. Dus 
waar kwam dat vandaan?

In het oude Griekenland werd deze gedachtegang soms uitgelegd met het idee van 
de muze. De negen Muzen werden beschouwd als de bron en inspiratie voor alle 
grote prestaties op het gebied van kunst, dans, poëzie, komedie, astronomie, muziek 
en geschiedenis. Een verwant begrip is het Latijnse genius, dat verwijst naar de 
beschermgod of -geest die vanaf de geboorte over elke persoon waakt, en ook naar 
het concept van de geest, dat we kennen uit die de verhalen uit het Midden Oosten 
over geesten in flessen die ongewone krachten bezaten. 

Terwijl het idee van de avatar een buitengewone mate van morele en spirituele zuivering 
gedurende meerdere levens lijkt te vereisen om een sterveling als een geschikte 
gastheer te kwalificeren, is het anders in het geval van artistieke of intellectuele 
genieën. Hier lijkt het meer een kwestie te zijn van het in de loop van de tijd ontwikkelen 
van iemands creatieve en mentale kwaliteiten, meer dan expliciet spirituele of morele 
kwaliteiten. (Bedenk maar eens hoe veel van onze grootste kunstenaars hebben laten 
zien dat ze erg gebrekkige mensen waren). Als je je niet op je gemak voelt met een 
reïncarnatiemodel, zou je kunnen denken aan de spreekwoordelijke tienduizend uur 
van auteur Malcolm Gladwell. Hij suggereert dat iemand pas een zekere mate van 
uitmuntendheid bereikt na zoveel uren en jaren beoefenen van een discipline. 

Hoe dan ook, deze meer expliciet creatieve vorm van genialiteit vereist dat een 
persoon zijn talenten zo aanscherpt dat de noodzakelijke motorische vaardigheden 
instinctief worden. Op dit punt kunnen hogere invloeden binnenkomen en iemands 
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vermogens leiden - of deze invloeden nu externe intelligenties zijn of gewoon iemands 
eigen intuïtieve vermogens.
Als iemand die in de afgelopen decennia betrokken is geweest bij verschillende 
creatieve projecten, ben ik gaan geloven dat de meesten van degenen die zich 
gedurende een bepaalde periode met de kunsten bezig hebben gehouden, zulke 
momenten van inspiratie hebben meegemaakt, hoe vluchtig ook. Op dit punt kan 
het aanvoelen alsof er iets aan je is overhandigd, en je bent volledig verrast door het 
resultaat.

Maar ik denk dat we dit dichter bij huis kunnen zoeken en in een nog meer alledaagse 
context, aangezien het proces dat ik hier beschrijf waarschijnlijk kan plaatsvinden op 
elk gebied waarop men meesterschap heeft ontwikkeld. Een voorbeeld is te zien bij 
sporters. Ik herinner me dat ik jaren geleden naar een interview met een succesvolle 
professionele American Footbalspeler keek, waarin hij sprak over speciale momenten 
tijdens wedstrijden waarop hij zich volledig ‘ingetuned’ voelde, de tijd leek te vertragen 
en hij precies de juiste bewegingen maakte bij het gooien van de bal naar een 
downfield-ontvanger. We kunnen met recht zeggen dat hij op die momenten zijn eigen 
persoonlijke ‘genie’ aanboorde. 

Je hoort soortgelijke opmerkingen van krijgskunstenaars, skiërs en honkbalspelers, 
maar ook van dansers, meesterkoks of deelnemers aan religieuze of magische 
rituelen. Tijdens mijn korte verblijf in een zenklooster in New York, nam ik deel aan een 
ceremonie waarin mijn bewegingen en die van mijn mededeelnemers samenvloeiden 
op een manier die een telepathische verbinding tussen ons suggereerde. Hoewel 
het moeilijk te beschrijven is, voelde het alsof iets groters dan onze oppervlakkige 
persoonlijkheden de show regisseerde.

Wat gebeurt er precies op zulke momenten? Moeten we het toeschrijven aan een 
externe godheid of muze die ons bewustzijn leidt? Heeft het met ons eigen hogere 
zelf te maken? Of is het misschien gewoon een kwestie van hogere hersenfuncties, 
zonder dat er theorieën over God, engelenwezens of spirituele factoren nodig zijn? Ik 
weet niet zeker of het er echt toe doet, want het resultaat is in ieder geval hetzelfde.

Beheers één ding 
Ik zou willen eindigen met een suggestie om op een speciale manier dit vermogen 
in ons eigen leven te cultiveren en te ontwikkelen Het komt voort uit iets wat ik een 
spirituele leraar ooit tegen zijn studenten hoorde zeggen. Om formeel bij hem te 
kunnen studeren, stelde hij als belangrijkste voorwaarde dat men ‘één ding onder de 
knie zou krijgen’, of het nu een onderwerp, een talent, een handvaardigheid of een 
spirituele oefening was, en dat men daarin ‘de beste en meest deskundige van de 
wereld zou worden’.

Hoe meer ik hier in de loop der jaren over heb nagedacht, hoe meer ik denk dat het 
verband houdt met waar we hier naar hebben gekeken. Door je in een vaardigheid 
of onderwerp te verdiepen en daarin een graad van meesterschap te ontwikkelen, 
gebeuren er verschillende dingen. In ieder geval is het een aardende of centrerende 
discipline die iemands mentale en fysieke energieën organiseert en iemands leven 

scherper in focus brengt. In zekere zin biedt het een manier om jezelf onder de knie 
te krijgen.

Deze oefening maakt ook de weg vrij voor een hogere intuïtieve genius om binnen 
te komen en te werken vanaf een niveau boven het conventionele denken. Het is 
een beetje zoals een gat in het plafond slaan om een dakraam te maken, zodat 
zonlicht naar binnen kan stromen. Ik stel me voor dat het onder de knie krijgen van 
een bepaalde vaardigheid of onderwerp, helpt om een ‘dakraam’ in jezelf te creëren, 
waardoor je een heen-en-weer communicatie mogelijk maakt tussen de lagere en 
hogere niveaus van je natuur. 
Door dat te doen, wordt iemand uiteindelijk een avatar voor zichzelf, en mogelijk ook 
voor anderen.

Vertaling Marianne Plokker

De negen muzen


