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Er beslaat behoefte aan een klein, eenvoudig en
helder geschreven boekje waarin de betekenis, de
bedoeling, hel proces en redelijke argumenten van
de Wedergeboorte of Reïncarnatie zodanig roorde uiteengezet, dat zij aanvaardbaar zijn voor de
gewone mens van onze tijd. Dit boekje is een poging om aan die behoefte tegemoet te komen. Het
behandelt alleen maar reïncarnatie en niets anders; alle andere onderwerpen, welke er mede
samenhangen, hoe belangwekkend en belangrijk
ze ook mogen wezen, zijn onbesproken gelaten.
Aangezien het doel dus enkelvoudig is, is het bestreken terrein ook duidelijk afgebakend. Het
vraagstuk zal niet academisch worden behandeld,
doch praktisch, want een begrip van hetgeen
reïncarnatie betekent, moet in nauw kontakt staan
met het dagelijks leven, wanneer het van enige
waarde zal zijn.
Het boekje is samengesteld met het ernstige verlangen dat het zijn lezers en lezeressen moge bijsteun. in het oplossen van sommige brandende
vraagstukken, welke de wanhoop zijn van onze
moderne samenleving.
I.S.C.
Londen: Augustus 1911.

IN Palestina,
op de hellingen
van de berg Hermon, ongeveer vijf en veertig mijl ten noorden
van het meer van Galilea, liggen de ruïnes van
een oude stad, Cesaréa Filippi geheten. Eens _
wanneer wij het verslag in de Evangeliën
als juist
mogen aanvaarden
- toen de Leraar
van het
Christendom
de buitenwijken
van deze stad naderde, stelde Hij Zijn discipelen
een vraag van
zodanig
diepe betekenis,
dat, indien deze door
komende
geslachten
ten volle zou zijn begrepen,
de hele geschiedenis
van de godsdienst
in het
Westen totaal anders zou zijn verlopen.
"Wie zeggen de mensen dat Ik ben?" vroeg' Hij.
(Matth. XVI, 13-14; Mark. VIII, 27-28; Luk. IX 18).
Voor ons zou zo'n vraag bijna onbegrijpelijk
wezen, maar de discipelen
begrepen
Zijn bedoeling blijkbaar
wèl, want een hunner antwoordde
dat sommigen
meenden
dat Johannes
de Doper
was teruggekomen,
want Johannes was enige tijd
tevoren onthoofd, terwijl andere leerlingen zeiden,
dat men Hem hield voor een reïncarnatie
hetzij
van Elias of van Jeremia, die beiden reeds eeuwen
geleden gestorven
waren. Om kort te gaan het
gerucht deed de ronde dat in de persoon van J ezus "een der oude profeten was opgestaan",
hetgeen bewijst hoe verbreid de gedachte aan reïncarnatie in die dagen was.
Natuurlijk
zou men kunnen
tegenwerpen,
dat
Jezus-zelf
geen enkele van die geruchten
bevestigd heeft; integendeel.
Hij erkende blijkbaar
de
verklaring,
dat Hij de Zoon van God was. Alhoewel dit juist is, moeten wij toch opmerken dat Hij
de mogelijkheid
van reïncarnatie
niet tegensprak.
Hij erkende die juist in dat wel-bekende,
maar
weinig begrepen,
gezegde: "Maar Ik zeg U, dat
Elias reeds gekomen is en zij hebben hem niet ge7

~
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kend maar zij hebben hem gedaan al wat z~t
ild '
Toen verstondend deD discipelen
dat HlJ
Wl en...
..
hen sprak over Johannes e oper.
Jose hus schrijft in zijn werk over de oorlogen
der J~den. dat het geloof aan de wedergeboorte
van de ziel algemeen was, en, oorde~~nde ~aar
verschillende passages in de Evangehen, bUlt.en
die welke hierboven reeds zijn aangehaald, schijnt
er voldoende bewijs te zijn dat Zijn bewermg inderduad juist is..
,.'
Ook onder de Romemen was remcarnahe welbekend, want verscheidene dichters schreven er
over, terwijl onder de Grieken tal van wiJsgeren
het leerden, met name Plato. Sporen van hetzelfde begrip, alhoewel in een gewijzigde vorm, kan
men ook terugvinden in de oude godsdienst van
Egypte, terwijl eeuwen later de Neo-Platonisten
en Gnostici van Alexandrië er veel aandacht aan
besteedden. In de sagen van de Noormannen werd
het bezongen en het verspreidde zich in de legenden der Galliërs. Het was deel van de mystieke
overlevering van de Druïden en nog tot op de
huidige dag bestaat er een vaag geloof aan het
terugkeren van de ziel onder de Keltische plattelands-bevolking van Ierland en Brittanié.
Vreemd genoeg werd de idee van reïncarnatie
ook aanvaard onder de thans snel-uitstervende
stammen der Roodhuiden in de beide Amerika's.
Van Alaska tot Peru, onder de Eskimo's, de Sioux,
de Zuni's en in het bizonder onder de Inca's,
werd de leer verkondigd door de priesters en door
het volk aangehangen. Zelfs bij de inboorlingen
van de Hawaï-eilanden, van Australië en op de
Zuidzee-eilanden is het geloof daarin niet afwezig.
In het Oosten is de leer der reïncarnatie evenwel
het meest verbreid en heeft daar de grootste invloed uitgeoefend. Het is de fundamentele lering
van de meeste religieuze en filosofische stelsels
in India en heden ten dage aanvaarden in het
Oosten ongeveer 650 millioen menselijke wezens
de waarheid van reïncarnatie op dezelfde vanzelf-sprekende wijze als waarop wij de waarheid
van de wet van de zwaartekracht aanvaarden als een grote natuurlijke en onwrikbare wet.
8

waarvoor het dwaasheid is om haar in twijfel te
trekken.
Het is derhalve duidelijk dat reïncarnatie een van
de grondslagen is van de menselijke religies, nog
geheel afgescheiden van de juistheid er van. Het
geloof in wedergeboorte is hijkans even universeel als het geloof in het bestaan van een goddelijke kracht. Het is onbekend waar deze opvatting
is ontstaan, want zij wortelt zo diep in de eeuwenoude geschiedenis der menselijke gedachte, dat het
onmogelijk is haar daarin te volgen. Men neemt
aan dat het geloof in reïncarnatie ouder is dan
alle historische gegevens en het is niet tegen te
spreken, dat sporen van dit geloof in alle godsdienst-stelsels en in de mythen van alle volken
ter wereld gevonden worden.
Het valt te betreuren, dat, aangezien het geloof
in reïncarnatie uit het verre verleden tot ons is
gekomen, het bijna altijd omgeven is met misvattingen en bijgeloof. Ongetwijfeld is zulks te
wijten aan de grote oudheid, maar, wat dan ook
de oorzaak moge wezen, hijgelovigheden staan bij
de Westerse mens in zo'n kwade reuk en misverstanden vinden wij zó onredelijk dat de wijsgerige
waarde van de Kern-gedachte daardoor geheel en
al in discrediet is geraakt. Wie zou er reikhalzend naar uitzien om te worden wedergeboren
als een hondje of als een bromvlieg?
En toch moet, op de achtergrond van alle verzinsels die zijn opgebouwd om het geloof in de
wedergeboorte van de ziel, ongetwijfeld wel een
vitale waarheid bestaan, anders zou de gedachte
van reïncarnatie niet door duizendtallen jaren
stand hebben gehouden, noch ook zou het de belangstelling van zoveel grote denkers hebben kunnen trekken.
Een gedeelte van de taak van de Theosofische
Vereniging heeft bestaan in het verbreiden van
kennis omtrent de vitale waarheid van reïncarnatie, los van' alle misverstanden en bijgelovigheden, en het is opvallend hoe snel verstandige
mensen komen tot de aanvaarding van deze inzichten. Nog geen veertig jaren geleden waren er
maar héél weinig mensen, die zich ernstig met
de gedachte van reïncarnatie bezig hielden, en nog
9

veel minder hadden het tot een grondslag van
hun levens-filosofie gemaakt; nu zullen het zeker
niet minder dan een millioen mensenun de Westerse samenleving zijn die reïnca!naüe aanv~~rden als de meest logische verklarmg van talrijke
sociale religieuze en filosofische vraagstukken.
Het ac~epteren van de gedachte van reïncarnatie
heeft zich veel verder verbreid dan alleen in de
Theosofische Vereniging.
Dit is niet in de eerste plaats te danken aan een
verlangen om naar deze aarde terug te keren want de allermeest en schrikken daar eerst voor
terug - maar vanwege de inwezenlijke redelijkheid van reincarnatie en van zijn buitengewone
waarde bij het verklaren van de allermoeilijkste
vraagstukken van het menselijk bestaan. Zij, die
op de hoogte zijn van de moderne geestelijke stromingen, zullen overtuigd zijn dat de reïncarnatie
spoedig door alle nadenkende mensen zal worden
aanvaard, niet vanwege een voorbijgaande populariteit, maar vanwege de wijze, waarop het ons
overtuigt, ons inzicht verheldert en ons inspireert.
Ongetwijfeld zal het een der Grote Ideeën van
deze eeuw worden, zoals de Idee van Evolutie in
de voorgaande eeuw alle vroegere opvattingen
heeft getransformeerd.

Hoofdstuk 1
's WERELDS WANHOOP

DE onrust, welke in onze samenleving heerst, is
hoofdzakelijk te wijten aan onbeantwoorde problemen. Alhoewel het juist is, dat de muur, waardoor het bekende van het onbekende is gescheiden, een klein eindje achteruit geschoven is, beginnen wij toch te beseffen dat het daardoor
veroverde terrein héél wat minder betekent, dan
wij oorspronkelijk hadden verwacht. Voor een
willekeurige lezer moge het lijken alsof de moderne wetenschap nagenoeg alwetend is, maar de
nauwlettende en opmerkzame bestudeerder beseft
ten volle dat wij omringd zijn met mysteries en
raadsels. Voor de devote kerkganger is het moderne Christelijke geloof een onneembare veste,
maar de geoefender ogen van de leiders kijken
vol spanning naar de onheilspellende scheuren
die er in de wallen ontstaan ten gevolge van het
vernielende vuur van de steeds scherper wordende kritiek.
Toen omstreeks een goede eeuw terug, als gevolg van de worsteling tussen wetenschap en
theologie, het onredelijk geloof in traditie en
dogma moest wijken voor rede en onderzoek, ontstond een woedend debat over de betekenis van
het leven en de wereld. Niets werd ontzien. De
gangbare ideeën omtrent GOD en de ziel, over
openbaring en toekomstig lot, werden uiteengerafeld zoals alle speculatieve opvattingen over
de wereld van verschijnselen, Het was een tijd
van intellectuele omwenteling, en de denkers van
die dagen, uitgelaten in hun vrijheidsroes, besloten alle schijnvertoon, welke hen had geknecht,
tot op de grond toe af te breken. Helaas hebben
zij, in de overijling van hun vernietigings-werk,
menige waarheid eveneens overboord geworpen.
Het materialisme was het onontkoombare resul-

--
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taat van zulk een reactie en het scheen eerst wel
alsof het in staat zou wezen om de bestaande
vraagstukken bevredigend te beantwoor:den. De
mensen trachtten zich ervan te overtmgen dat
alle dingen en gebeurtenissen in het Heelal, daarbij inbegrepen de functies van het denken, uiteindelijk op mechanistische wijze zouden kunnen worden verklaard. Men geloofde dat er in het
ganse Heelal niets anders bestond dan kracht en
stof en dat zij door natuurwetten werden beheerst. Men verheugde er zich over, dat de oude
geloofsvormen, die de beschaving zo lang in de
weg hadden gestaan, voorgoed naar de rommelzolder waren verbannen. God was maar een
mythe, de ziel was zuiver fantasie, noodlot het
malen van de wereld-machine, religie een weefsel
van kinderachtige verhaaltjes met hier en daar
wat nuttige moraal er tussen door. En aldus overrompelde de redelijke wetenschap, in de morgenstond van de nieuwe intellectuele dag, zijn
oude tegenstander, de theologie en schreed triomferend voort naar toekomstige overwinningen.
Het was een tijd van onweerstaanbaar enthousiasme. Een koortsachtig verlangen naar nieuwe
ontdekkingen dreef de mensheid van de ene
nieuwigheid tot een andere. Men geloofde, dat
spoedig de laatste geheimen van de Natuur bloot
gelegd zouden worden. Natuurkundige experimenten toonden overduidelijk aan, dat Natuur synoniem was met wetmatigheid; de onderzoekingsdrang van de scheikundige legde de verborgen
structuur van de materie open; de Darwinistische
theorie van de gestadige evolutie verklaarde hoe
ordelijk en redelijk alles in de wereld van de
levende wezens met elkaar in verband stond en
uit elkaar voortkwam. In de aardkorst met de regelmatige gelaagdheid las men de geschiedenis van
lang-voorbije millennia; grote telescopen vingen
de lichtgolven op, welke kwamen van reusachtige
nevelvlekken en van millioenen verre zonnestelsels en legden ze vast op de fotografische plaat;
de studie en de ontleding van het menselijk lichaam gaf aanleiding tot tal van takken van wetenschap: anatomie, physiologie, embryologie,
psychologie, histologie, en andere. Het leek er op
12
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of men spoedig de hele wereld zou kunnen beheersen en de mensheid was verrukt - door de
alwetendheid van de jeugd.
Sedert dien zijn wij wat ouder geworden en al
is er nog enthousiasme, het is wat getemperd door
een rijpere bezadigdheid. De eerste ruwe methoden van onderzoek zijn nu vervangen door veel
verfijnder en kundiger procedé's. Momenteel zijn
wij bezig om de rommelzo, die in de laatste vier
eeuwen aan ideeën is ontstaan, nog eens na te
pluizen met dezelfde zorg als men de afval van
voormalige ruwe bewerkingen thans onderzoekt
en ontzaglijk veel waardevols vindt in hetgeen
voorheen als waardeloos werd weggeworpen.
Het begint nu ook hoe langer hoe duidelijker te
worden dat vele schatten, welke wij op hoge prijs
hadden gesteld, alleen maar klater-goud blijkt te
zijn, bedriegelijk en waardeloos. De wetenschap
Was gedwongen om de ene theorie na de andere
te verwerpen, de religie moest het ene dogma na
het andere prijsgeven, de wijsbegeerte was genoodzaakt zich te ontdoen van de ene speculatie
na de andere. Als uitvloeisel van dit alles is men
nu in grote onzekerheid geraakt en men vraagt
zich af waar dat alles heen gaat. Het is duidelijk
gebleken dat vele oude theorieën en leerstellingen
onhoudbaar zijn, maar er is niets dat men er voor
in de plaats kan stellen. Het zoeken naar oplossingen is uitgelopen op een oneindig veel groter
aantal problemen, welke alle onbeantwoord blijven en onzekerheid scheppen, en het gevolg van
dit gevoel van onzekerheid is de heersende onrust.
Het is wel waar, dat het materialisme is verworpen, maar de religieuze gedachte van de nieuwe
tijd zoekt zich nog een weg naar een nieuwe formulering.
Bestaat God en ligt er een zedelijke wetmatigheid ten grondslag aan het Heelal? Indien dit zo
is, waarom heerst de dood dan overal oppermachtig, waarom wordt het zwakke door het
sterke vernietigd, waarom is het mindere immer
weer de prooi van het machtigere?
••De slang verslond de hagedis, die zelf
De mieren at. De reiger op zijn beurt
1'J

Ving ze allebei. De havik kaapte weer
De vis van d'alcyon. De nagtegaal,
Die vlinders zocht, was weldra voor de valk.
Die doodde werd straks zelf vermoord.
Het leven l~efde van de dood. 't Taf'reel,
In schijn zo schoon, verborg een gro,ot, een wreed
En gruwzaam beeld van wederkeer ge moord, "
Van 't wormpje tot de mens, die mensen doodt.
(Licht Dan Azië, iste Boek)
" ,~<~~J
Indien God bestaat, waarom is er dan zoveel
ellende in de wereld, zoveel onverdiend leed, zoveel onrechtmatige rijkdom en onverdiende gelegenheden? Hoe komt het dat sterke mannen
plotseling met blindheid worden geslagen, onschuldige kinderen aan afgrijselijke ziekten sterven, moeders met hun babies worden gedood door
de een of andere dronkaard in zijn auto? Moeten
wij met Mill geloven dat indien er een God is,
Hij Of zich niets aantrekt van Zijn schepselen, Of
dat ook Hij niet bij machte is om er iets beters
van te maken? Te praten over een ondoorgrondelijke Voorzienigheid helpt ons geen stap verder;
het benadrukt alleen onze onwetendheid.
Wordt in deze wereld de rechtvaardige beloond
en de misdadiger gestraft? Onze ervaring vertelt
ons dat zulks niet het geval is. In vele gevallen
gaat de boosdoener vrij uit en de onschuldige
raakt achter de tralies. Middelmatige mensen komen tot hoge rang en vergaren weelde, terwijl
de werkelijk waardigen slechts ondank oogsten
en verkommeren. Naijver en kwaadaardigheid jagen als bloedhonden op bekwaamheid; de domme
massa juicht en applaudiseert wanneer zij door
een handige oplichter beet genomen wordt. De
kerken, die zo vcrlangend zijn om de mensen bij
te staan, verliezen langzamerhand alle houvast;
de ondeugd begint steeds hoger van de toren te
blazen en krijgt steeds vaster grond. In de handel
is eerlijkheid in de regel een handicap, zegt men
ons, want op de markt is een heilige niet op zijn
plaats en maken bedriegers hun beste kans. Christelijke deugden zijn niets waard voor het forum
van de brute macht en tegen onze zin zijn wij wel
14

gedwongen om onze huizen te beveiligen tegen
inbraak en beroving.
Enige tijd geleden werd iemand ..uit de strafgevangenis vrIJgelaten, .nadat hIJ bijna een derde
deel van zijn bestaan binnen de muren had doorgebracht. Hij was veroordeeld op bewezen vermoedens en, alhoewel hij voortdurend bezwoer
onschuldig te zijn, werd hij tot levenslang veroordeeld, Twintig jaren later beleed de werkelijke
misdadiger bij zijn sterven zijn schuld en de onschuldige werd vrijgelaten - physiek, moreel en
mentaal een volkomen wrak, want onze strafmethoden zijn zo beestachtig. Een evangelisch
geestelijke, een mens met veel gevoel en warme
sympathie, wiens werk hem vaak in de straf-gevangenissen bracht, ontmoette de vrijgelatene en
trachtte hem te troosten en hem wederom tot het
Christelijke geloof terug te voeren. Hij voelde wel
hoe weinig overtuigend zijn woorden waren,
daarom legde hij eenvoudigjes weg zijn hand op
de schouder van de man en zei hem _geduldig te
wezen en sterk en te vertrouwen op Gods liefde-'
rijke macht en de belofte van Christus. Het effect
van die woorden op de gewezen gevangene was
merkwaardig. Hij richtte zich in zijn volle lengte
op, zijn ogen schoten vonken, waarin alle bitterheid van twintig jaren onverdiende ellende geconcentreerd waren, en met een stem, hees van
het dodelijke stof van de jute-molens, wierp
hij de geestelijke deze brandende vragen in het
gezicht:
"Zou je willen beweren dat het God's wil was,
die mij naar de boeien stuurde? Wanneer Hij
rechtvaardig en liefdevol is, waarom heeft Hij
mij zulk een misère dan niet bespaard? Wat heb
ik misdaan, dat mij dit moest overkomen? Ik was
een eerlijk mens, hield van mijn gezin en werkte
hard voor hen. Toen stopten ze mij in die hel voor
een misdaad, die ik niet had bedreven. Was het
God's wil dat mijn vrouwen mijn beide kinderen
aan hun lot werden overgelaten en moesten verhongeren? Waar zijn ze nu? Ik heb in jaren niets
meer van hen gehoord. Misschien lijden ze honger en armoede, of zijn ze wel dood, of - misschien nog erger. En kijk mij eens, een vol15

. t om als afval op de mesthoop
komen wra k , ie s
En jij vertelt mij dat dit
te wordcn ge.w?rpen. e t? Scheer je weg! Ik wil
alles God's Wil IS .gewe d '"
niets weten va.,:!JOu~ b~d~oefd heen, want hij
En de geestelijke gmb}··k twoord te geven op
wist geen enk~l. behoor IJ w:~ niet in staat de ardeze beschuldigingen en
d hii de ontslagen
gumenten te vinden waarme. e IJ
God indergevangene er van kon overtuigen dat
daad bestaat en dat Hij goed is.
.
Godsdienst vertelt ons van een toekomshge w ed en
reld en wil ons doen geloven dat onze zon
daar vergeven zullen worden, onze misslagen hersteld, onze onwetendheid verlicht. Alle eeuwen
door hebben de mensen verlangend naar die wereld uitgezien en zij hebben martelingen verdragen terwille van hetgeen hen in het Hiernamaals
was beloofd. Maar, indien God dan een wereld
heeft geschapen, die zó misdadig is als hij blijkt
te wezen, wat hebben wij dan redelijkerwijs te
hopen, dat het daar ginds een haartje beter zou
wezen? Wanneer cr hier dan zo weinig gerechtigheid bestaat, waarom daar dan meer?
Wanneer alle zielen bij hun geboorte gelijk zijn.
waarom zijn hun bestemmingen dan zo hemelsbreed verschillend? Moeten wij dan terugvallen op
de hopeloze leerstelling van de praedestinatie en
van de uitverkorenen? Waarom krijgt niet iedere
ziel een gelijke kans om tot ontplooiing van zijn
innerlijke vermogens te komen? Hangt het allemaal maar van het toeval af? Kunnen wij werkelijk geloof hechten aan een Universum van
goddelijke ordening, terwijl zaken zoals 's mensen
lot en bestemming overgelaten zouden zijn aan
de werking van een blind toeval? Is het niet zonderling om zo iets te aanvaarden, terwijl wij ontdekken hoe alle andere gebeurtenissen in de
physieke wereld door natuurwetmatigheid geleid
~~~?
i
V?or z.over deze wereld aangaat, is menselijke
gelijkheid maar een verzinsel, een mythe, in weerwil van alle redevoeringen van politieke tinnegieters, die het om stemmen te doen is. Naar lichaam, intelligentie, .J?oraal en geestelijke vermogens zijn WIJongelijk aan elkander, terwijl ge-
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legenheden en belemmeringen voortdurend een
voetje lichten aan onze plannen.
Sommigen hebben krachtige en gezonde lichamen; anderen zijn zwak en sukkelen voortdurend.
Sommigen zijn vol natuurlijke gratie en verfijning; anderen zijn grof en lomp gebouwd. Sommigen verheugen zich in een vlug verstand; anderen zijn traag van begrip. Bedenk eens hoe
onze positie in de wereld wordt beïnvloed door
onze physieke constitutie. Gelijkheid? Alle feiten
in de natuur zijn in flagrante tegenspraak met
zulk een opvatting!
In een onzer grote steden was er enige jaren geleden, een kleine gebochelde bedelaar die op de
hoek van de straat op een oud vod zat. Hij was
tenminste veertig jaar oud, maar had een lichaam
als een kind van tien jaar, zijn armen en benen
waren zo scheef gegroeid en mismaakt, dat het een
overwinning kostte om er naar te kijken. Jaren
achtereen heeft hij in zijn levensonderhoud kunnen voorzien door potloden en papier te verkopen, en zijn intellectueel heelal reikte niet verder
dan de straat-hoek, waar hij alle dagen zat. Vergelijk nu eens deze levens-beperkingen - het
lichamelijke leed, het onbevredigd hunkeren naar
een beetje vriendschap of medegevoel, de kleurloze monotonie van alle dagen, de benauwde wereld - met de vele mogelijkheden en vrienden, die
het leven ons-zelf gebracht heeft. Indien wij geloof hechten aan een goddelijke Kracht, dan is
die Kracht verantwoordelijk voor het lot van die
bedelaar, enerzijds door diens vlekkeloze ziel te
plaatsen in dat mismaakte lichaam, of anderzijds
door een wereld te scheppen, waarin dergelijke
rampspoeden kunnen gebeuren.
Waarom zijn er zoveel ten hemel schreiende onrechtvaardigheden in onze omgeving? Het ene
kind wordt geboren in een Eskimo-hut, door zulk
een geboorte reeds veroordeeld om zijn hele leven
in grauwe eentonigheid door te brengen. Een ander kind aanschouwt het daglicht te midden van
een ver-ontwikkelde samenleving, waar hij alle
mogelijkheden van opvoeding en ontwikkeling
aangeboden krijgt. De een wordt geboren in een
donkere en smerige hoek van een overbevolkt
17

. k ld in lompen en opgevoed in de
krot, gewlk e
der wordt geboren in een past!aat-goot. Een an erfïning en weelde, opgevoed
leis vol pracht en vI"kJ omstandigheden en ontonder de bes~-moge ä. e llerbeste scholen. De een
vangt zijn lering 0hP el a bedelaar de ander tot
groeit op tot een ave oze
n sie~aad voor de
een leider der mensen en ee
gemeenschap.
"
het juist
Indien er dan werkelijk zielen zijn en
d
is, dat zij gelijk geboren worden, waar~an aaï.
dan deze discriminatie? Waarom wordt dit ~chu
deloos kindje door de omstandigheden, temidden
waarvan het geboren werd, gedoemd tot een leven
van misère en ontberingen, terwijl een ander een
leven van rijkdom en ontelbare mogelijkheden
tegemoet gaat? Wordt hierdoor dan Cod's liefde,
genade of rechtvaardigheid gedemonstreerd? Bestaat er dan geen wet of doelbewust streven in
de toewijzing van onze respectieve lots-bestemmingen?
Waarom zijn er zoveel ongelijkheden in kansen?
Het kan gebeuren dat iemand zijn hele leven lang
hard werkt en opeens, dool' een ongeluk, zodanig
invalide wordt, dat hij voor de rest van zijn bestaan een patient is in een of ander somber hospitaal of een pensionair in een of andere inrichting van liefdadigheid. Anderen erven daarentegen uitgestrekte bezittingen en misschien wel
een adclijke titel, hebben een jacht en enige
auto's, reizen de halve wereld rond en genieten
rijkelijk van alle genoegens, die de wereld te vergeven heeft. Ze zijn nietsnutten, parasieten, onbruikbare leden van onze maatschappij, maar zij
hebben handen vol geld. Waarom moet dat zo
wezen, wanneer geen musje ter aarde valt, zonder dat Hij het weet? Het houdt geen steek, wanneer men antwoordt dat het allemaal een kwestie
is van arbeid en intellekt, want tal van knappe
mensen zijn mislukt en tal van domkoppen ervaren hoe het geld hen als het ware toegesmeten
wordt.
Waar we ook kijken, de wereld is vol ongelijkheid, vol pijnlijke contrasten, welke onverklaarbaar zijn in het licht van de hedendaagse religieuze opvattingen. Wij gevoelen instinctief dat er
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een Goddelijk Wezen op de achtergrond van dit
alles wezen moet, maar het is onmogelijk om het
te bernijzen. wanneer wij ons houden bij de toestanden in deze wereld. Integendeel: morele chaos
is duidelijker aantoonbaar dan morele orde. Is het
wonder, dat de aantallen getrouwen der kerken
jaarlijks kleiner worden?
Het is waar, dat het Christendom gepoogd heeft
deze vraagstuken op te lossen, meestal in twee
richtingen - de paradijs-zonde en God's wil maar geen dezer oplossingen bevredigt de moderne geest. Het eerste antwoord bevredigt niet
omdat wij overtuigd zijn dat Adam nooit heeft
bestaan en dat er daarom nooit een eerste zonde
geweest kan zijn. Het tweede antwoord is onjuist,
omdat God daardoor rechtstreeks aansprakelijk
wordt gesteld voor alle misère, in het bizonder
voor die welke door de geboorte wordt bepaald
en het stuit ons tegen de borst om zo'n wezen te
aanbidden!
Deze religieuze problemen zijn de wanhoop van
onze tijd. Het schijnt onmogelijk er een antwoord
op te geven, en onbeantwoord gelaten ondermijnen zij de leringen van de godsdienst. Er is
een Meester-sleutel nodig om ze op te lossen, om
het leven van de geest opnieuw te wekken, om
het wankelend vertrouwen in Gods goedheid en
in het leven te herstellen. Zulk een sleutel vinden wij in Reïncarnatie.
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ER zijn maar weinig mensen, die de moeite ~emen
om zich rekenschap te geven van hetgeen Zl.Jover
de wereld denken. Indien zij dit deden, zouden
ze verbaasd staan over het groot aantal feiten,
waarvan men maar gemakshalve aanneemt, dat
het zo is, zonder dat men ooit over dergelijke dingen zijn aandacht heeft laten gaan.
Wanneer bijvoorbeeld een kind wordt geboren,
nemen wij aan, dat zijn bewustzijn geschapen
wordt, op hetzelfde moment, dat zijn lichaam
werd geformeerd. Het is gemakkelijk te begrij~en
waarom men dit zo aanneemt. Wij zien name ijk
het kinder-bewustzijn ontplooien naarmate het
lichaam zich ontwikkelt, en op hoge leeftijd zien
wij dat bij de dood van het lichaam ook het bewustzijn verdwijnt. Door het parallellisme van
deze beide gebeurtenissen maken wij de conclusie,
dat het bewustzijn wordt voortgebracht door de
hersenen, maar dat is in geen enkel opzicht de
juiste toedracht der feiten.
Het is zeer wel mogelijk om binnen liet raam
van de waarnemingen, zoals wij ze boven beschreven, de opvatting te huldigen, dat de hersenen n.Iet de bron, maar alleen maar het instrument zun van het bewustzijn, en dat het denkvermogen - wanneer wij dit woord in zïn meestalgemene betekenis gebruiken - héél re sanders
IS dan de hersenen. Naar-mate
et instrument
volmaakter en verfijnder is, naar die mate zal dat
ook het feval zijn met de physieke uitdrukkÎl~smogelijk eden daarvan voor het bewustzijn, at
er gebruik van maakt.
De hersenen van een klein kind zijn slechts in
beperkte mate in staat tot het geven van responsie op bewustzijns-impulsen, omdat ze not te
week en te weinig georganiseerd zijn, daarom an
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het bewustzijn er maar zeer ten dele gebruik van
maken. Naarmate het kind ouder wordt en de
hersenen zich physiek meer ontwikkelen, komt er
veel meer van het bewustzijn tot zijn recht, niet
zozeer vanwege de ontwikkeling van dat bewustzijn-zelf, maar juist omdat het instrument bruikbaarder wordt. Op oudere leeftijd worden de hersenen daarentegen minder vatbaar voor bewustzijns-indrukken en daarom lijkt het ons toe alsof
het bewus!zijn verduister~ .wordt. B~j de' dood
wordt het instrument vernietigd en is het bewustzijn. niet meer in staat om zich stoffelijk tot ons
te richten, maar dat betekent allerminst dat het
er dan ook niet meer zou zijn. Om het zo duidelijk moge~ijk uit t~. drukken: het bewustzijn van
de mens IS, mat zijn bestaan betreft, niet afhankeiijker van het stel hersenen, dat hij gebruikt als. da......
een musicus afhankelijk zou wezen van het 'besta1!-Ilvan zijn viool. Maar in beide gevallen zijn
de instrumenten nodig om zich in deze wereld te
kunnen uitdrukken.
Dit is het standpunt, van waar uit wij de studie
van reïncarnatie zullen aanvangen. Het denkvermogen is niet identiek aan het hersenstel. De hersenen zijn een zeer fijn samengesteld instrument,
hestaande uit millioenen zenuw-cellen met hun
vertakkingen en samenhan end we~fse!. Het
waak-bewustzijn is dat zeer k eine partje van het
totale menselijke bewustzijn, waarop de hersenen
kunnen reageren. Als bewuste menselijke wezens
kunnen wij even goed bestaan zonder een physiek
lichaam als met dat instrument, zowel v66r de
geboorte als na de dood.
Het menselijk bewustzijn bestaat voor de gehoorte en zelfs reeds voor de ontvangenis - dit is het
eerste fundamentele feit van reïncarnatie. Een
baby is alleen maar jong, voor wat zijn lichaam
betreft, want datgene, wat zijn lichaampje gehruikt en ~at voortdurend bezig is om altijd meer
en beter ZIchzelf er doorheen uit te drukken, is
een veel rijper bewustzijn, dat al heel wat menselijke ervaringen heeft doorgemaakt in het verleden, tijdens andere levens op aarde.
Het tweede grote feit van reïncarnatie is dat de
ziel, of het bewuste zelf in de mens, een zich-ont-
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wikkelende entiteit is en dat zijn ontplooiïng vanaf het eerste ontwaken tot ~an ~et bereiken van
de hoogste trap van volmakmg, ZIch .afspeelt over
enorme tijdsperioden, welke met tienduizenden
jaren gemeten moeten ~o~?en. De ziel IS,op dezelfde wijze "volmaakt bIJ de aanvang van h.et
menselijk bestaan, als een zaadkorrel voll!laakt IS,
want er is precies zulk een groot verschil tussen
"jeugdige" en "oudere" zielen als tussen .het eerste
scheutje en de volwassen eikeboom. Het IStoelaatbaar om over de groei van de ziel te ..spreken als
over de ontwikkeling van het bewustzijn, maar WIJ
moeten er voor oppassen, dat wij deze ziels-ontplooiïng niet verwarren met de groei van physieke
lichamen. welk laatste proces onderworpen is
aan physieke natuur-wetten, die voor de materie
gelden.
Deze groei van physieke lichamen geschiedt door
geboorte, cel-deling, erfelijkheid, dood; nieuwe
lichamen worden telkens weer door de oudere
voortgebracht, waardoor er een continuïteit van
vormen bestaat. De gang der ontwikkeling in de
physieke vormen is van het eenvoudige naar het
meer samengestelde; aan het begin van de organische ontwikkeling is de enkelvoudige cel, zonder organismen en bijkans zonder inwendige
struktuur, aan de andere kant is daar het buitengewoon ingewikkeld menselijk lichaam met zijn
millioenen cellen, gegroepeerd in organen en
weefsels.
De ontwikkeling van het bewustzijn grijpt plaats
door een proces van bezieling van de groeiende
physieke vormen. Het proces van belichaming in
telkens meer volmaakte vormen noemt men reïncarnatie. Het is een universeel proces en bestaat
niet alleen maar in het mensen-rijk, doch in alle
natuur rijken. Waar wij ook een levende vorm
ontdekken, daar ontwikkelt het bewustzijn zich in
en door die vorm, teneinde met dit instrument
physieke ervaringen op te doen. Reïncarnatie is
het stelsel, waardoor de myriaden evoluérende wezens in contact worden gebracht met de evoluérende vormen op het physieke gebied in alle
graden van ontwikkeling.
Het is duidelijk dat het opdoen van ervaring

vereist, dat de graad van ontwikkeling van de
z~el in overeenstemming is met die van de physieke vorm en dat is, t.a.v. het natuur-automatisme,
inderdaad altijd het geval. Zo wordt door de struktuur van het menselijk lichaam een hoog-ontwikkeld bewustzijn, zoals men dat niet aantreft in
andere natuurrijken, in staat gesteld zich uit te
drukken, want het menselijk lichaam met het
wonderbaarlijk denk-apparaat is veel geschikter
om een instrument te zijn voor een hoog-ontwikkeld bewustzijn, dan het betrekkelijk onontwikkelde hersen-apparaat van, laten we zeggen, een
muilezel.
Blijkt het niet overduidelijk uit een Natuurstudie,
dat in het grote Plan der dingen maar héél weinig aandacht wordt besteed aan het behoud van
vormen? De dood heerst universeel: overal zien
wij physieke vormen ten offer vallen aan het in
stand houden van hogere vormen van bestaan.
Minerale vormen worden ontbonden, teneinde
voedsel te leveren aan de planten; planten worden geofferd aan de dieren-wereld; dieren worden
benut en genuttigd ten bate van het mensdom.
Van physiek standpunt beschouwd, is de Natuur
een slachthuis en dit feit is niet alleen de wanhoop van de wijsbegeerte, maar is tevens het belangrijkste argument van de wetenschap tegen het
geloof in het bestaan van God.
In het licht van reïncarnatie kan men begrijpen,
waarom de Natuur zo weinig om de physieke vormen geeft, zij zijn werkelijk van veel minder belang. Hun bestemming is om dienstbaar te zijn
aan het groeiend bewustzijn als een instrument
voor het opdoen van ervaringen. Bewustzijn, met
zijn herinnerings-vermogen, is datgene, waar het
om gaat, en dat bewustzijn wordt volledig beschermd en bewaard. De natuur is zo overdadig
in het opofferen van vormen, aangezien het bewustzijn, dat die vormen benut heeft, toch niet
sterven kan. En wanneer inderdaad alle herinnering en alle ervaring van het bewustzijn. na de
dood van de stoffelijke vorm. behouden blijft, dan
gaat er in werkelijkheid immers niets waardevols
verloren.
Wij zouden reïncarnatie dus kunnen definiëren
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door te constateren dat er een stelsel bestaat,
waardoor onsterfelijke bewuste wezens voorzien
worden van physieke instrumenten, welke zich het
beste aanpassen aan de trap van hun ontwikkeling en waardoor zij in staat worden gesteld om
de lessen van het aardse leven te leren.
Van het standpunt van reïncarnatie is de aarde
_ en waarschijnlijk ook het ganse heelal - een
grote leerschool. Het werd geschapen voor een.oI?voedkundig doel en het hele plan van evolutie IS
zodanig ontworpen, dat het juist die ervaring en
lering schenkt, welke nodig zijn om de groei te
stimuleren van een praktisch eindeloos aantal
variaties van bewustzijns-ontwikkeling van Ievendewezens, waarvan de physieke natuurrijken. die
W~T kennen, maar een klein gedeelte zijn.
Precies zoals een kind dag aan dag naar school
gaat, zijn lessen leert, ervaringen opdoet en klassen doorloopt, zo is het in ons ziele-Ieven, waarbij
wij vele malen op aarde terugkeren, onze levenslessen leren, ervaringen opdoen en van de ene
trap van sociale samenleving naar de volgende
opklimmen.
Wij begonnen onze menselijke ontwikkeling als
. wilden, omdat onze zedelijke en intellectuële vermogens nauwelijks gewekt waren. Na enige levens
in zulke primitieve omstandigheden, ontplooiden
~ij een spoor van verstandelijk begrip en zedelijke gevoelens en dan werden wij geboren in de
een of andere primitieve maatschappelijke samenleving. Onze verschillende incarnaties werden ge~~nmerkt door veel lijden omdat wij hartstochtelijk, losbandig en vaak wreed waren; maar naarmate de eeuwen voorbij rolden oogstten wij vele
kwade gevolgen als vruchten van onze kwade
daden en daardoor begon de stem van ons geweten - hetgeen niet anders is dan de herinnering aan vroegere ervaringen .- steeds luider en
dringender in ons te spreken en nu en dan weerhield die stem ons van het begaan van een verkeerde daad. Vervolgens werden wij geboren in
het laag-ontwikkelde en bijkans onhandelbare
volkj.e! dat de achterbuurten van de grote steden
onveilig maakt, hetgeen uiteraard niet wil zeggen,
dat álle mensen, die in de sloppen leven, onont24
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wikkelde zielen zouden zijn. Terwijl de incarnaties elkander betrekkelijk snel opvolgden, groeiden wij in intellectueel en moreel opzicht door het
kontakt met onze medemensen, door de dwang
van de wet en door de noodzaak van het physieke
bestaan zelf. Wij waren eerst nog maar onwetende mensen, alleen geschikt om werk te doen,
waarvoor geen vakbekwaamheid vereist wordt,
maar het aardse leven leerde ons geleidelijk hoe
wij verschillende dingen beter konden doen, zoals
elk wezen door ervaring kennis opdoet. Leven na
leven ging voorbij, elk met zijn vreugden en verdrietelijkheden, zijn successen en zijn mislukkingen, totdat wij een hoge standaard van bekwaamheid hadden ontwikkeld. Toen begonnen wij iets
te begrijpen van nobelere levensopvattingen en
gingen zelf denken in stede van her en derwaarts
te worden geslingerd door onberedeneerde gevoelens en vooroordelen. Naarmate de aardse levens
elkander opvolgden - want de menselijke evolutie gaa~. inderdaad maar pijnlijk langzaam blijven WIJ gedurende langere perioden tussen de
incarnaties weg van de aarde in geheel andere
omstandigheden van een ongeziene wereld. Als
een gevolg daarvan begonnen onze mentale vermogens zich sneller te ontplooien, ons morele geweten werd meer nauwgezet en ons geestelijk inzicht begon zich te doen gelden. Op het moment
zijn de meesten onzer iets voorbij dit stadium van
evolutie, en vanwege de grote massa ervaringen,
welke wij in voorgaande levens hebben opgedaan,
ontplooien wij ons nu tot denkers en bezetten
betrekkelijk belangrijke posities in de maatschap.
pij. Sommigen onder ons zijn meer-ontwikkeld
dan de overigen en de wereld erkent hen als
de leiders der beschaving, om hun schitterende
capaciteiten als denkers, om hun bekwaamheid
als staatslieden, om de verhevenheid van hun morele gedrag of om hun scherp geestelijk inzicht.
. Er is hier geen sprake van bevoorrechting; het
IS alles een kwestie van groei. Eens zullen wijzelf het niveau hebben bereikt, waarop zij nu
staan, wanneer ook wij de gelegenheden benutten,
welke ons geschonken worden. Die anderen zijn
verder dan wij en hebben meer macht, omdat hun
25

r

;

-

---

ontwikkeling wat eerder is begonnen dan ~e o,~z.e.
Wij zeggen ook niet, dat er "bevoorrech.tmg
~n
't spel is wanneer er op een school ~eerhnÉen in
de hoeere klassen zitten en anderen in de agere.
Het gaat alles om de tijdsduur, want ~e leerlingen
van de lagere klassen zullen over enige Jaren op
hun beurt de hogere hebben bereikt. Hetzelfde geschiedt in de Wereld-school:
vóór ons uit gaan
de "oudere" zielen, achter ons komen de "jongere", de processie is eindeloos, want naarmate
er miUioenen de verschillende
stadia en klassen
van het leven passeren, komen er voortdurend
nieuwe millioenen, die in hun voetstappen treden.
Er is hierin niets onrechtvaardi5s,
maar het is
eenvoudigweg een bepaald opvoe kundig schema.
Op deze wijze kunnen wij, in het licht van reïncarnatie, ons de mensheid voorstellen als opklimmende langs een reusachtige
trap, waarvan het
begin oprijst uit de schemering van het begin der
dingen en het einde zich verliest in de heerlijkheid
van het Goddelijke. Hoe lang het klimmen zal
duren, weten wij niet, maar dit is inderdaad niet
zo belangrijk. Wat wèl belangrijk is, is dat wij
ons realiseren, dat wij momenteel op een der treden van die Evolutie-ladder
staan en dat de
plaats, welke wij in de krocessie innemen zeer
nauwkeurig
onze ontwik eling aangeeft. Dit te
beseffen moet ons inspireren,
want dan weten
wij ook dat de grote mannen en vrouwen ons,
in hun persoonlijkheden,
vertellen wat wij door
inspanning kunnen bereiken.
Wij blijven altijd dezelfde individuën,
ook al
zullen wij in de ene incarnatie een mannelijk lichaam hebben en een andere keer een vrouwelijk.
Dit is noodzakelijk teneinde een zeker harmonisch
evenwicht
te bewaren
en om eenzijdigheid
te
voorkomen. Is het niet opmerkelijk dat in de grote
karakters van alle eeuwen en alle volken, er een
Erachtige harmonie tussen mannelijke en vrouweijke eigenschappen
valt te constateren?
In elke incarnatie
hebben wij een verschillend
physiek lichaam, een andere naam, en hebben misschien andere individuën, die als onze ouders optreden, maar al deze veranderingen
brengen onze
eigen individualiteit
niet in het minst in gevaar.
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Ons bewustzijn wordt niet, zoals sommige wijsgeren schijnen te denken, op het moment van onze geboorte, geput uit een grote oceaan van bewust leven, noch ook zullen wij bij onze dood het
besef van ons persoonlijk bestaan verliezen. Wanneer dit wel het geval zou wezen, dan zou reïncarnatie zinloos worden en evolutie zou niets anders betekenen, dan een wreed spel van een of
ander transcendent
Wezen.
Als zielen zijn wij geslachtsloos,
maar in het
evolutie-plan wordt aan onze stoffelijke lichamen
wèl een geslacht gegeven, opdat er maatschappelijke groepen gevormd kunnen worden, huisgezinnen, familie-verantwoordelijkheid,
kinderen die
afhankelijk
zijn, opoffering
van genoegens terwille van anderen, de vreugde van liefdevolle betrekkingen, het contact tussen verschillende temperamenten
-want
dit heeft alles geweldige opvoedende waarde.
hebben physieke lichamen ~ekregen, die behoefte hebben aan kleding, voe sel, beschutting,
want door de inspanning om deze dingen voor ons
zelf te bemachtigen en later ook voor anderen, die
van ons afhankelijk
zijn, ontstaat het hele complexe samenstel van de beschaving en worden de
physieke, morele en mentale vermogens van de
mensheid tot werkdadigheid
gewekt. Wij kunnen
opmerken,
hoe in tropische landen, waar alles
wat de mensen verlangen door de Natuur wordt
geproduceerd,
de bevolkin~ achterlijk, lui en hetrekkelijk onbeschaafd is.
anneer uiterlijke omstandigheden
zo zijn, dat wij gedwongen worden
om te denken en genoodzaakt zijn om te werken
teneinde in leven te blijven en ons staande te houden, dan groeien wij het snelste. Wij zijn het beste
af, wanneer het leven het moeilijkste voor ons is.
fot op grote hoogte is het aan ons-zelf overgelaten om onze sociale, politieke en religieuze
problemen
op te lossen, en sommigen hebben
daarin een motief gevonden om te bewijzen dat
er niet zo iets bestaat als een Hogere Geestelijke
Macht. Maar onze moderne opvoedkundige
methoden hebben juist aangetoond, dat de beste weg
om ondernemingsgeest,
schranderheid
en bekwaamheid
tot handelen te ontwikkelen,
bestaat

in het geven van kansen om zèlf die vermogens
te beoefenen en tot uitdrukking te brengen. Wanneer men alles aan de kinderen vertelt en verklaart, zullen wij misschien hun herinneringsvermogen ontwikkelen en hun vermogen om na
te doen stimuleren maar overigens maakt het de
leerlingen hopelods onbekwaam in andere opzichten. En wat geldt voor kinderen, geldt m gelijke mate voor de leerlingen in de Wereld-school,
en wanneer wij maar een beetje gezond verstand
nodig hebben om de juiste beginselen van een
gezond paedagogisch systeem in ons dagelijks
leven te kunnen waarderen, dan zullen wij een
volkomen bevredigende verklaring hebben voor
het feit, waarom het aan ons-zelf wordt overgelaten onze lessen te leren uit onze misslagen.
Inderdaad zijn wij geholpen door de geestelijke
Leraren der mensheid en dat veel vaker, dan wij
ons realiseren - zijn de grote wereld-religies niet
door Hen gegeven? - maar desalniettemin is het
toch wel juist, dat het in 't algemeen aan de
mensheid-zelf is overgelaten om zijn weg te banen. Wij zouden waarschijnlijk op geen andere
wijze wereld-wijsheid hebben kunnen opdoen en
de beschaving zou nooit de huidige hoogte hebben kunnen bereiken, waarop wij beginnen te
beseffen dat, teneinde- te kunnen blijven staan.
onze samenleving gegrondvest moet worden op het
hechte fundament van Broederschap.
Reïncarnatie betekent niet, dat de menselijke
ziel in een dieren-lichaam herboren zou kunnen
worden. Dit bijgeloof treft men aan in de mythen
van primitieve volken, in het volksgeloof der
Hindu's en Buddhisten, en zelfs nog in de geschriften van Plato, maar het is ongetwijfeld een
misvatting en geen feit. Te veronderstellen, dat
een mens met grote vermogens begiftigd, een sterke moraal en ten scherp verstand, na zijn dood
zou incarneren in een redeloos en a-moreel dier,
is werkelijk het summum van onredelijkheid en
zou in geen enkel opzicht ten goede kunnen komen aan enige doelstelling in het heelal. Men
heeft kunnen constateren dat elk natuur-gebeuren geschiedt met een zeer bepaald doel en reïncarnatie maakt op die regel geen uitzondering.

28

Ook betekent reïncarnatie niet noodzakelijkerwijs, dat wij dadelijk na ons sterven herboren
zouden worden, alhoewel dat misschien in uiterst
zeldzame gevallen wel zo zijn kan. Een hele reeks
onderzoekingen in de vorige levens van zo ongeveer een twee honderd vijftig mensen, welke
enige jaren geleden zeer zorgvuldig werden uitgevoerd, bewezen dat de periode welke verloopt
tussen de dood en de daarop volgende geboorte,
in het geval van een wilde buitengewoon kort kan
wezen, terwijl hoog-ontwikkelde menselijke wezens gedurende vele eeuwen van de aarde weg
kunnen blijven. De gemiddelde duur tussen twee
incarnaties is voor een normaal beschaafd mens
omstreeks vijfhonderd jaren, maar de variaties
hierop zijn zeer groot, als een gevolg van de talloze verschillen, zodat het onmogelijk is om een algemeen geldende regel te dien aanzien op te stellen.
-Velen, die voor het eerst van reïncarnatie horen,
vinden het een buitengewoon onaangenaam idee.
Zij hebben niet de minste zin om herboren te
worden en daarom, zonder zelfs de minste poging
om de theorie in overweging te nemen, verwerpen
zij de gedachte ten enenmale. Tegenzin bewijst
evenwel niets. De meeste nieuwe waarheden wekken meestal tegenzin. Herinneren wij ons niet de
storm van verontwaardiging, welke opging, toen
de gedachte aan Evolutie voor het eerst werd geponeerd? Er is bijkans geen krachtiger oppositie te
verwachten dan wanneer nieuwe ideeën worden
gelanceerd. Het verwerpen van reïncarnatie mag
daarom, al is het begrijpelijk, geen bewijs zijn
tegen de waarheid er van. Naarmate men de gedachte aan reïncarnatie langer bestudeert, wint
zij aan redelijkheid, want onze tegenzin is niet
zo zeer gericht tegen de centrale idee-zelf, als wel
tegen enkele misvattingen, welke wij daarmede
associëren en als juist hebben aanvaard.
Onze tegenzin in reïncarnatie is gewoonlijk te
wijten aan het feit, dat ons aardse bestaan niet
gemakkelijk is. Het is niet zo zeer, dat wij bezwaar hebben tegen het proces van reïncarnatiezelf, al denken wij dat ook, maar tegen de gedachte, welke er mee geassocieerd is dat wij, nadat wij herboren zijn, weer door alle misère van
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het aardse bestaan heen moeten. Onze weerzin
tegen een dergelijke herhaling is de werkelijke
reden van onze oppositie tegen reïncarnatIe. Het
is maar zelden, dat wij het leven. beschouwen
naar zijn mogelijkheden om te ontWIkkelen, maar
wij taxeren ons leven naar de mate, dat het onze
begeerten naar genoegens, weelde, hoge positie,
eerbetoon, ontspanning, e.d. heeft bevredigd. Omdat al deze dingen ons maar al te vaak ontzegd
worden, omdat ze geen opvoedende waarde hebben, terwijl daartegenover moeiten, harde arbeid,
verdrietigheden, mislukkingen en allerlei problemen aan ons worden voorgelegd, waardoor
wij snel zullen leren, zijn wij hevig gekant tegen
een herhaling van zulk een proces. Hoe snel zou
onze tegenzin in enthousiasme omslaan, wanneer ons de garantie werd gegeven, dat ons bij
een wedergeboorte de vervulling van al onze
wensen te wachten staat
Wanneer wij ons maar voor ogen wilden houden dat juist de ervaringen, welke wij het moeilijkstevonden,
ons de diepste levenswijsheid
hebben gebracht, en dat elke smart, die ons te
dragen werd gegeven, iedere moeilijkheid die wij
moesten overwinnen, iedere nederlaag in onze
worsteling met het leven, tenslotte tot gevolg
heeft dat onze innerlijke kracht werd gestaald
en onze vermogens zich ontplooiden, dan zouden
wij het feit van reïncarnatie met heel andere ogen
aanzien. Wanneer wij alleen maar denken aan
onze eigen genoegens, dan kan de gedachte aan
reïncarnatie even onplezierig aandoen als de herinnering aan moeilijke schooljaren; maar indien wij onze gedachten richten op hetgeen wij
voor anderen kunnen doen, dan vervult de idee
van reïncarnatie ons met enthousiasme en met
de vaste wil om vooruit te komen. Bovendien
moeten wij nimmer vergeten, dat veel van het
leed en de ellende van het menselijk bestaan veroorzaakt worden doordat wij bepaalde zedewetten
niet nakomen, en dat, indien wij bereid zouden
zijn om met de Wet van actie en reactie samen
te werken, de uitkomst altijd gelukkig zal zijn,
terwijl het tegen die Wet ingaan, altijd smart en
moeilijkheden met zich brengt.
JO
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DE BEDOELING VAN WEDERGEBOORTE

HET belangrijkste doel van reïncarnatie is opvoeding. Daarom worden wij steeds opnieuw op
aarde geboren, niet door enige uiterlijke dwang,
maar omdat in onze ziel het verlangen leeft om
te ontwikkelen. De stuwkracht welke achter reïncarnatie staat, waardoor wij weer naar de aarde
terugkeren, is het verlangen naar ervaring, de
begeerte naar kennis, onze hunkering om mee
te doen in de eeuwige golfslag van het physieke
bestaan. Voor velen, die een moeilijk leven achter de rug hebben, lijken dergelijke verlangens
eenvoudig onmogelijk. De reden daarvan is, dat
verlangens geblust worden door verzadiging;
iemand, die juist een copieu.s maal genoten heeft,
, verlangt helemaal niet naar een volgende smu.lpartij. Om dezelfde reden is het begrijpelijk, dat
wij mogen verwachten, dat iemand, aan het eind
van deze incarnatie-periode gekomen, helemaal
geen verlangens heeft naar een volgend leven.
Verder is ons waakbewustzijn maar een deel van
ons totale bewustzijn, en in de diepten van ons
verborgen bewustzijn realiseren wij vaak de noodzaak voor iets, waarvoor wij in ons waak-leven
niet de minste belangstelling hebben. Dat is ook
het geval met reïncarnatie; het physieke bewustzijn, waarvan het uitzicht begrensd is tot de
nauwe horizonten van één enkel leven, heeft geen
zin in wedergeboorte, maar het ziels-bewustzijn,
met de wijde horizont van een glorierijk einddoel,
verlangt vurig naar zijn terugkeer.
In de vage opvattingen, welke er bestaan met
betrekking tot de menselijke ziel, is men er niet
van bewust dat macht, wijsheid en karakter het
resultaat zijn van eeuwenlange ontwikkelingen
niet dingen zijn, welke ons zo maar in de schoot
geworpen worden, als de willekeurige gaven van
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een of ander onberekenbaar lot. De ziel groeit
even goed als het lichaam; het ontwaken van
mentale vermogens gedurende een hele serie levens
verloopt op nagenoeg dezelfde wijze als het ontwaken van het intellect vanaf het begin van een
aardeleven, gedurende de periode, welke wij de
kindsheid noemen.
Het grote doel van het Leven is om onze latente
vermogens tot ontplooiïng te brengen. Naarmate
wij groeien voegen wij inderdaad niets aan onszelf toe; wij wekken alleen maar datgene, wat
binnen in ons nog sluimert. Het is precies hetzelfde als wat er gebeurt bij het ontkiemen van
een zaadje; de binnenste kiem ontplooit datgene,
wat er reeds in besloten ligt. Groei is het wekken van sluimerende krachten en vermogens, en
ze tot daadwerkelijke expressie brengen. In onze
zielen bewaren wij alles wat wij later zullen
worden en het doel van een serie levens op aarde
is ons dusdanige ervaringen te laten opdoen,
welke zo snel mogelijk onze latente vermogens
aan het licht zullen brengen en deze tot volle
werkdadigheid ontwikkelen.
De oneindigheid ligt in iedere ziel besloten;
in zekere zin is ieder menselijk wezen het middelpunt van het heelal, want God leeft gelijkelijk
in allen. Indien het karakter van een medemens
versierd is met een deugd, welke nog niet de
onze is, wanneer hij zich mag verheugen in een
prachtige eigenschap, die wij alleen nog maar
kunnen bewonderen, dan is de redcn daarvan
niet dat hem meer is gegeven dan aan ons, maar
omdat 4ij erin is geslaagd die deugd en die eigenschap eerder tot verwezenlijking te brengen dan
wij. Indien wij er naar verlangen om in zijn voetstappen te treden, dan is cr niets dat ons belet
de pogingen in het werk te stellen waardoor ongetwijfeld eenmaal de vruchten van onze krachtsinspanning ons verlangen zullen bevredigen.
De prachtige verbeeldingskracht van de begaafde
kunstenaar, de goddelijke harmonieën van de geinspireerde musicus, het scherpe inzicht en het
onbegrijpelijke geduld van de geleerde, de diepzinnigheid van de wijsgeer, de wijsheid van de
gebore;n paedagoog - al deze vermogens en nog
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vele andere liggen in onze ziel te wachten op het
ogenblik, waarop wij ze zullen wekken door de
magie van onze wil.
Van het goddelijk gezichtspunt beschouwd is er
niet zo iets als groot of klein, oud noch jong, wijs
noch onwetend in de wereld; alles is GOD. Maar
van de uiterlijke kant bekeken, openbaart de Godheid zich in gradaties van kracht, in overeenstemming met de mogelijkheden van de vormen. Wanneer de vorm nog zwaar en traag is, zoals in het
geval van een wilde, dan kan maar weinig van
de inwonende Godheid zich daarin uitdrukken;
wanneer de vorm verfijnd en zuiver is en hoogontwikkeld, dan kan de inwonende God met zulk
een heerlijke pracht naar buiten stralen, dat wij
het hoofd buigen voor zijn majesteit en glorie. Dit
is hetgeen de apostel Paulus bedoelde met de Inwendige Christus.
De evolutie van vormen is een van de functies
van de Wereld-school, maar het is alleen maar één
facet van het hele proces, want de groei betreft
niet slechts de ontwikkeling van vormen in deze
en andere werelden, maar evengoed de ontplooiing van de krachten van het bewustzijn. Naarmate de groei vordert, is het onmetelijke Leven
steeds beter in staat zich uit te drukken in
schoonheid, wijsheid en kracht. Aan de stoffelijke
zijde van de evolutie ziet men de langzame transformatie van mineraal tot plant, van plant tot
dier, van dier tot mens, van mens tot bovenmens;
aan de bewustzijns-zijde zien wij hoe het Universele Geestelijke Leven geleidelijk aan deze
materiële vormen meer en meer in bezit neemt
en steeds volmaakter gaat beheersen.
Wi.t zijn inderdaad een ras van stralende geestelijke Wezenheden - zoals de boodschap van
de Zieners uit alle eeuwen heeft geluid - die op
het een of ander, in de nevelsluiers van een eindeloos verleden verborgen, tijdstip van onze hoge
positie zijn nedergedaald, teneinde beheersing te
verkrijgen over de stof, zoals deze zich manifesteert in het materiële Zonne-stelsel. Toen wij
onze pelgrimstocht aanvingen, vonden wij het
onmogelijk om de bedoelingen te vatton van de
materiële trillingen, noch ook konden wij deze stof
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doen reageren op de veranderingen in ons bewustzijn. Niettegenstaande
wij dus alle vermogens va~
onze Goddelijke Vader geërfd hadden, w~r~n .~lJ
slechts potentieel, latent, voor zover ons individuele
bestaan betrof. Naar gelang aeoon na ae<?on in
trage opeenvolging voorbij trok, begonnen WIJ zoetjes aan te leren hoe de stoffelijke vormen aan onze
wil te doen gehoorzamen, totdat wij nu, als menselijke wezens, opgeschoten zijn tot het niveau waar
wij iets althans kunnen hegrijpen van de physieke trillingen - alleen nog maar de allerlaagste - en een physiek lichaam enigszins kunnen beheersen; waar wij in staat zijn, tenminste ten dele,
de betekenis van de prikkels uit de astrale wereld op te vangen en enige beheersing van het
emotionele lichaam hebben weten .te verkrijgen;
maar waar wij nog nagenoeg niets beseffen van
de regionen waar ons denkvermogen en onze ziel
wonen.
Voor degenen, die voor het eerst met deze begrippen in kontakt komen, kan het gemakkelijk
zijn zich het menselijke lichaam voor te stellen
als omgeven door en doordrongen van een lichtgevende ei-vormige substantie, welke is samengesteld uit emotionele, mentale en ziels-lichamen,
op ongeveer dezelfde wijze als de ongeziene mentale en astrale werelden onze stoffelijke aardbol
omgeven en doordringen. Men moet de analogie
evenwel niet al te ver doorvoeren. Al deze lichamen zijn niet anders dan vormen, waarin de Geest
zich ontplooit - zelfs het ziel-lichaam mogen wij
ons denken als een stralende en schitterende bokaal van uiterst fijne stof, waarin een fragment
van het Leven, dat God is, vervat is als een gloeiende vonk. Maar de Geest in de mens, het Leven in
het ziel-lichaam, ontwikkelt niet, maar is veeleer
de onuitputtelijke
bron van alle vermogens en
mogelijkheden, welke zich, de een na de ander,
manifesteren
in de levende gewaden van de ziel,
waarover wij spreken als over de verschillende
voertuigen of lichamen van de mens.
Zo hebben wij dus, in deze Wereld-School, oude
en jonge physieke lichamen, waarvan de ouderdom wordt bepaald naar het tijdsverloop tussen
de wieg en het graf; en ook hebben wij oude en
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jonge zielen, waarvan de veel grotere levensduur
gemeten wordt in honderdtallen
incarnaties
op
aarde; alleen de Geest is mateloos, tijdeloos, grenzeloos - de Eeuwige Bron van alle dingen.
Bestaat er een groter prikkel voor moed en dapper voorwaarts gaan, dan de kennis en de zekerheid dat de verhevenste idealen waarvan wij dromen, de machtigste vermogens, waarvan wij ons
een begrip kunnen vormen, de heerlijkste schoonheid van karakter, welke wij ons kunnen denken,
alle in ons-zelf liggen opgesloten? Om dat alles
te verkrijgen, behoeven wij geen genade-giften af
te smeken en alle gebeden zijn vruchteloos; wij
moeten werken aan hun ontplooiïng, evenals wij
uren lang pianospel studeren, teneinde het vermogen te ontwikkelen om ons in muziek te kunnen uiten. Het is alsof wij boven een begraven
schat staan en wij hebben alleen maar te graven,
teneinde hem te vinden.
Elk deeltje wijsheid, dat onze ziel rijker wordt,
verhoogt de onschatbare waarde van datgene, wat
onze taak is om aan het licht en tot expressie te
brengen, evenals elk druppeltje
rozen-olie, dat
weglekt uit de bloem, meer geur verleent aan wat
wij vergaard
hebben. Maar de geur van zielwijsheid kan alleen gewonnen worden door in de
tuinen van de wereld de zoet-geurende, maar ook
de bitter-riekende
bloemen te plukken van liefde
en van haat, van daadkracht
en nalatigheid, van
succes en van falen, van vreugd en van verdriet,
van vrede en van conflict. Wij groeien naar de
mate wij deze met elkander in strijd zijnde beginselen leren beheersen en schrijden met vaste tred
voorwaarts te midden van de woedende stormen,
om op zijn tijd weer ten volle gebruik te maken
van de voordelen van een tijdperk van vrede en
rust.
Wanneer wij wedergeboren worden, gaat het in
wezen alleen maar om onze ontwikkeling. De Natuur is er niet op uit om te trachten ons ,een verzetje te geven of ons te amuseren; zij leert ons
door ervaringen. Alles brengt lering, waarde en
verbreding van standpunt en inzicht, en wij zouden ons het meest vereerd moeten gevoelen, wanneer het leven het moeilijkste is, want dat betekent,
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dat er bizonder moeite wordt gedaan om ons snel
te doen evoluéren. Wat ons in de regel een kruis en
een intens verdriet toeschijnt, is meestal niet anders dan een beproeving van de grootste ~etekenis. Onze vergissing is, dat wij het leven met. beschouwen vanuit het standpunt van opvoeding:
indien wij dat wèl deden, zouden de meeste problemen opgelost zijn.
Men mag evenwel nimmer de methode van opvoeden van de Natuur verwarren met de methoden van menselijke opvoeders. Er bestaan twee
wijzen van opvoeden: het opvoeden, waarbij het
denkvermogen wordt overladen met de kennis van
feiten, die min of meer logisch zijn gerangschikt,
zoveel als het brein van de leerling maar kan
bevatten; en de opvoeding van vermogens, waarbij
gepeild wordt welke schatten in de diepste diepten van innerlijke geaardheid verborgen liggen en
deze sluimerende krachten tot volle wasdom te
ontplooien. De eerste weg wordt meestal door de
wereldse leraar bewandeld, de laatste methode is
die in de Wereld-School.
Wij beginnen te beseffen, dat werkelijke opvoeding niet beperkt mag blijven tot onderricht in de
verschillende takken van wetenschap - talen,
wiskunde, physica, wijsbegeerte - hetgeen op
zijn best, alleen maar de mentale vermogens kan
wekken; ware opvoeding moet er op bedacht zijn
het hele karakter tot een volmaakt harmonieus
geheel op te bouwen, de edele gevoelens te stimuleren, het denken onder beheersing te brengen, bedrevenheid bij te brengen, wilskracht te
ontwikkelen en, bovenal, het geestelijk inzicht
te wekken, waardoor de leerling zich de Goddelijke Tegenwoordigheid bewust wordt.
Er is -wel geen enkele opvoedkundige instelling,
welke door mensen werd gesticht. die zo'n opvoeding volledig nastreeft; alleen de wereld geeft
ons het totale programma. Men zou misschien nog
beter kunnen zeggen, dat de wereld een grote
Universiteit is, buitengewoon mooi aangepast aan
het allerkleinste detail voor de ontwikkeling van
de myriaden levende wezens, die de aarde bevolken op haar oppervlakte, in haar binnenste, en
in de atmosfeer, welke haar omgeeft. Iedere er16
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varing, welke tot ons komt, maakt deel uit van
de opvoeding. Natuurlijk zitten wij niet allen in
dezelfde klasse of leren dezelfde lessen, want wij
hebben niet allen dezelfde ziels-leeftijd, maar ieder
levend schepsel: atoom, microbe, plant, vogel,
dier, mens, boven-mens of engel, krijgt juist die
ervaringen te verwerken, welke nodig zijn om
hem in zijn evolutie-proces de volgende stap te
laten doen.
Helaas lijkt het er allesbehalve op, dat wij hiervan doordrongen zouden zijn. Wij willen wel aannemen, dat dit waar is voor anderen, maar niet
voor ons-zelf. Voortdurend maken wij ons illusies over andere omstandigheden, waarvan wij
zeker zijn, dat we er beter in zouden kunnen
groeien, en even voortdurend vergeten wij de
lessen te leren, die in onze huidige omstandigheden ons worden opgegeven.
Om de een of andere reden zijn er maar weinigen onder ons, die voordeel trekken uit de lessen van het dagelijks leven en dan meestentijds
alleen wanneer bittere ervaringen hen daartoe
dwingen. Het kost vaak meerdere levens om één
enkele les van goed en kwaad te leren, terwijl
hij gemakkelijk binnen een jaar begrepen zou
kunnen zijn, wanneer wij er ons toe hadden gezet om het probleem te verwerken, in plaats van
- zoals het in de regel onze gewoonte is - te
jammeren, dat wij onrechtvaardig worden behandeld en het Noodlot vervloeken omdat het zo
onbarmhartig jegens ons is. Wij vliegen als kinderen her- en derwaarts om vlinders te vangen,
en meestal is ons inzicht te veel versluierd, dan
dat wij meer dan een vage indruk opvangen van
de waardevolle lessen, welke ons door het leven
worden geleerd. En daarom worden deze zelfde
lessen met een oneindig geduld dag aan dag, jaar
aan jaar steeds weer herhaald, totdat de diepe betekenis eindelijk tot onze trage breinen begint
door te dringen. Soms moeten de lessen, waartegen
wij in opstand komen en ons verzetten, door
smartelijk lijden worden begeleid, teneinde ons te
dwingen er de nodige aandacht aan te schenken;
soms worden zij opgediend met genoegens en verleidelijke beelden, waardoor onze begeerten wor17

den geprikkeld. De liefdevolle Moeder heeft een
grenzeloos geduld en gaat langs vele wegen om
Haar kinderen te leraren.
Wanneer wij gewillige leerlingen waren, zouden
onze levens heel wat minder verdriet kennen. Leed
komt tot ons door onwetendheid, door opzettelijke
ongehoorzaamheid en door gebrek aan aandacht.
Indien wij verlangend zijn om te leren, als .~IJ
elke gebeurtenis zouden begroeten als een rijke
gave en een mooie kans om verder te komen, wanneer wij medewerkers waren in het Goddelijk Evolutie-plan, in plaats van er ons tegen te verzetten,
dan zouden wij zeer snel groeien en ons geluk zou
onbedorven wezen. Hoe lang zullen wij er nog
over moeten doen, alvorens het besef tot ons doordringt dat Goddelijke Liefde de Wet is voor het
ganse Universum en dat de onmerkbare trillingen
in het atoom, zowel als de ontzaglijke banen der
hemellichamen, het leven van de allerminste
onzer, zowel als het lot van de hele mensheid,
door Goddelijke Wijsheid wordt geleid?
De herinnering aan de ervaringen, waar wij
doorheen gingen, en de erkenning van hun onderlinge samenhang, is de bron van onze kennis.
Wijsheid, evenwel. is het inzicht in de innerlijke
betekenis en het geestelijk doel van de herhaalde levens-ervaringen. Wijsheid is dus, als het
ware, de essence, welke uit kennis wordt gedestilleerd door de alchemie van de ziel. Indien wij
diep in onze eigen geaardheid zouden schouwen
en moedig elke verborgen gedachte en motief zouden bestuderen, dan zouden wij ontdekken dat
een overgroot aandeel van ons leed wordt veroorzaakt door onze zelfzucht, het verlangen om
dingen en personen voor ons-zelf te hebben, voor
ons-alleen. In de grond van de zaak is zelfzucht
een éénmakende kracht; het streeft naar vergaren en bijeen-houden en om van elk individueel .IK' het middelpunt van het Heelal te maken.
Zelfzucht is een verwrongen en gesluierde reflectie in de stof van de al-omvattende Eenheid
van de Geest. Op het niveau van de Geest weten
wij, als geestelijke wezens, dat wij één zijn met
al wat leeft, maar wanneer het zuivere inzicht
verduisterd wordt. en versluierd door de lichamen,
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die wij hebben, dan wordt dit gevoel van éénheid
begrensd tot onze kleine cirkeltjes, onze eigen
liefhebberijtjes en verlangens, dan wordt het zuiver zelf-zucht.
.
Naar mate het wiel van leven en dood voortrolt
in zijn niet te stuiten loop door de eeuwigheden,
leren wij door bittere lessen de nauwe grenzen
van onze persoonlijke kringetjes wat groter te maken, zodat vrouwen kinderen daarin worden opgenomen. Wij arbeiden voor hen, omdat wij vagelijk beseffen dat zij op de een of andere wijze met
ons een Eénheid vormen, ons egoïsme is uitgegroeid tot familie-zelfzucht. Naarmate de levensschool voortgaat, beginnen wij onze intieme vrienden als delen van ons-zelf te beschouwen en zijn
bereid om voor hen even hard te zwoegen als
vroeger voor onze allernaaste familie-leden. Veel
later nog is het groepa-egoïsme zo uitgedijd, dat
het de hele natie omvat en eindelijk de hele wereld; onze zelfzucht is geestelijk geworden, want
wij erkennen alle schepselen als ons-zelf en sluiten niets meer buiten onze kring. Dat is het standpunt van de Wereld-Heilanden.
Ook al hebben wij deze ontzagwekkende geestelijke hoogten nog niet bereikt, toch zijn wij, als
zielen, zéér, zéér oud en in een diep verborgen
laag van ons onder-bewustzijn rusten wonderlijke
en romantische herinneringen aan een verleden
van eeuwen-her, in andere landen en in andere
lichamen. Voorheen hebben wij reeds vele malen
met blinde hartstocht liefgehad; in stormachtige
incarnaties hebben wij gehaat, gevochten en gedood, met wilde razernij in onze harten. Verdriet en diepe smart hebben onze ziel verscheurd
bij het sterfbed van degenen, die ons het dierbaarst waren, en toch hebben wij telkens weer
onze geliefden ontmoet, met hen geleefd en samengewerkt, wanneer zij en wij-zelf in nieuwe
lichamen op deze aarde terugkeerden.
Wat is het eigenlijk onbeschrijfelijk dwaas om
alle mensen, die God niet op onze wijze aanbidden en veréren, niet dezelfde ceremoniën gebruiken en God niet met dezelfde Naam aanroepen,
uit te maken voor heidenen, terwijl wij-zelf in
vorige levens en andere landen aanhangers en
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toegewijde volgelingen waren van dezelfde Godsdienst-vormen, welke wij nu weigeren te erkennen. Hoe dom is het om ons op een standpunt te
stellen ten aanzien van diegenen, die minder ontwikkeld zijn, want zij zijn onze jongere broeders,
die ons nu dezelfde lessen leren, welke ons - nog
maar betrekkelijk kort geleden - werden ingeprent.
Hoe kortzichtig is het om volken als minderwaardig te beschouwen omdat hun lichamen een
andere huidskleur hebben dan de onze, want wijzelf hebben in dergelijke rassen gelcefd en het
IS zeer waarschijnlijk,
dat wij er eenmaal weer in
zullen terugkereI}i bovendien zijn, in geestelijke
ZID,alle mensen een.
. Indien wij de waarheid van reïncarnatie diep
ID onz~. harten zouden willen doen zinken, zou
alle naijver op anderen, die groter en edeler vermogens hebben dan wij, verdwijnen en het zou
?ns niet meer. hinderen, .?at wij nog beperkt zijn
ID onze capaciteiten. Naijver en spijt komen beiden voort uit onwetendheid met het bestaan van
de Wet, welke bepaalt dat de vermogens, die wij
nu zo bewonderen, eenmaal de onze zullen zijn,
wanneer WIJ, met door dwaze afgunst of ijdele
dagdromen, ons de moeite willen getroosten ze
UIt onze eigen verborgen mogelijkheden omhoog
te brengen. Er is geen doel, hoe hoos-verheven
ook, of wij kunnen het bereiken door" ingespannen en volgehouden werk, alhoewel het vele levens kan kosten alvorens wij er zijn. In het leven
bestaat er ..nie,t zo iets als mislukking, behalve
wanneer ~IJ zo moedeloos zijn, dat wij bij de pakk~n neerzitten, wanneer een schijnbare mislukkID&"ons deel werd, in plaats van een nieuwe
poging te wagen.
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IV

HET PROCES VAN WEDERGEBOORTE

HET proces van wedergeboorte is niet zó eenvoudig als misschien verondersteld wordt, en
teneinde een juist begrip te krijgen van hetgeen
er plaats grijpt wanneer de menselijke ziel zich
incarneert in een physiek lichaam, is het noodzakelijk, dat wij enkele feiten bestuderen, welke
door psychisch onderzoek aan het licht zijn gekomen.
Een betrekkelijk geringe ontwikkeling van hetgeen helderziendheid wordt genoemd, toont het
bestaan van een vage mist van lichtende materie rondom elk levend menselijk lichaam. Deze
mist, welke gewoonlijk de aura wordt genoemd,
is door duizenden waargenomen en is nu een
van de normale feiten van het psychisch onderzoek. In de regel breidt het zich uit over een afstand van ongeveer 40 tot 45 centimeter van het
oppervlak van het physieke lichaam en is ei-vormig, zodat het de vorm van een ovoïde vertoont,
van welke kant men het ook beschouwt. De zachte
kleuren, welke er in heen en weer drijven, veranderen naar gelang van de karakter-eigenschappen
en de gedachten van de persoon, die het onderwerp van studie is, en wijzigen zich voortdurend
naar de stemmingen en aandoeningen, welke deze
ondergaat. Alhoewel de kleuren volgens een algemeen plan gerangschikt schijnen te zijn, ondergaan zij voortdurend schakerings- en combinatiewijzigingen, omdat zij afhankelijk zijn van de veranderingen in het bewustzijn, omdat deze steeds
vergezeld gaan van een nieuwe trillingsgolf door
de stof van de aura en elke golf veroorzaakt
nieuwe kleurschakeringen,
in overeenstemming
met de aard van de gedachte of emotie.
Bij de slaap of de dood wordt de aura losgemaakt van het physieke lichaam en dan is het
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mogelijk om de aard er van op zichzelf te bestuderen. Men heeft waargenomen, dat in het
midden van de zacht-lichtende ovoïde zich een
levensgroot duplicaat of afgietsel van het ph~sieke lichaam bevindt welke veel opvallender IS
dan de aura-zelf, aa;gezien ongever 99 % va?
dc materie daarin is samengetrokken. Daarom IS
het dat, na de dood, alhoewel het werkelijke etherische lichaam inderdaad een ovoïde is, wij er
precies zo uit zien als tijdens ons physieke bestaan, vanwege het duplicaat van ons physieke
lichaam binnen de ternauwernood zichtbare aura.
Met een beetje verbeelding, zouden wij ons de
aura kunnen voorstellen als zo'n glazen knikker,
waarmede wij in onze kinderjaren zo graag speelden, waarbij in het inwendige van de glazen bol
een klein mannetje besloten was. Wij moeten ons
de glazen bol dan echter voorstellen als een
ovoïde en zó zacht gekleurd, dat hij nauwelijks
zichtbaar is en het poppetje daarbinnen als een
levensgroot beeld, dat precies gelijkt op wat wij
tijdens ons stoffelijke leven waren. Verder moeten wij de aura en het beeld denken met een
intense vitaliteit en inzien, dat ons bewustzijn
zulk een vorm heel wat gemakkelijker kan gebruiken dan het logge physieke lichaam.
Diepergaand onderzoek heeft doen blijken dat
deze lichtende ovoïde met het duplicaat, inderdaad
bestaat uit drie elkander doordringende lichamen,
welke allen ongeveer dezelfde grootte hebben en
waarin praktisch
dezelfde rangschikking
van
kleuren voorkomt. Zij nemen dezelfde ruimte in,
omdat de uiterst ijle stof, waaruit ze bestaan,
even gemakkelijk de andere lichamen doordringt,
als ether de vaste physieke stof doordringt. Deze
drie lichamen van de mens zijn bekend als: het
emotionele of astrale lichaam, het mentale of
denk-lichaam, en het oorzakelijke of ziels-lichaam.
Tezamen vormen zij de onzichtbare ovoïde waardoor ieder levend menselijk wezen is omgeven en
doordrongen.
In het emotionele lichaam wordt ons bewustzijn uitgedrukt in de vorm van sensaties, gevoelens, begeerten, hartstochten en verlangens. In
het mentale lichaam wordt het uitgedrukt in de

vorm van gedachten, welke in beelden kan verschijnen wanneer het ons concre~e denken betreft.
In het ziels-lichaam drukt het Zich uit In de vorm
van gedachten, welke een abstract karakter hebben, het abstracte denken. De hersens kunnen
geen enkele gedachte voortbrengen, maar zij zijn
een gevoelig instrument dat meer of minder volledig reageert op het spel van het bewustzijn in
deze verschillende lichamen; en de mate van de
responsie bepaalt de mate van ons waak-bewustzijn. Veel van hetgeen zich afspeelt in deze onzichtbare lichamen wordt niet in het brein overgebracht, aangezien zijn vermogen van responsie maar beperkt is, en al dergelijke niet-gerealiseerde activiteit vormt ons onder-bewustzijn of.
om een betere term te gebruiken, ons böven-bewustzijn.
Wanneer men zegt, dat een menselijk lichaam
.bezield' is, moeten wij het ons niet zo voorstellen
alsof er iets ingegoten is, zoals water in een
kan. De betrekking tussen het physieke lichaam
en het denkvermogen is een trillings-oerschijnsel;
zo lang als het physieke lichaam omgeven en
doordrongen wordt door de lichtende ovoïde,
respondeert het brein op de trillingen van het
bewustzijn, en kunnen wij met recht zeggen dat
het lichaam .bezield' is. Wanneer bij het sterven
de betrekking wordt verbroken, is het niet onjuist om te zeggen, dat de ziel is .heengegaan'.
In geen van beide gevallen echter is het bewustzijn hetzij in het lichaam gegoten, hetzij er uit
weggenomen; alleen het trillings-verband is verbroken.'
Na deze voorafgaande beschouwingen zal het
mogelijk zijn om enigszins begrijpelijk te maken
wat er gebeurt in dat gedeelte van de cyclus van
een incarnatie, dat begint bij de dood van het
ene physieke lichaam en ophoudt bij de geboorte
van het volgende.
Na de dood vinden wij ons-zelf bewust en actief terug in die onzichtbare sfeer, wclke onze
physieke aarde omgeeft, welke bekend is als de
astrale wereld. Hier brengen wij vele jaren door
- gewoonlijk ongeveer vijf en twintig - ons
bezighoudende met de interessante gebeurtenissen
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in die wereld, in aanraking blijvende met onze
vrienden, hetzij deze nog eeIl!hysle~e vorm hebben of niet, en terzelfdertij
bevnJd. wordende
van onreine en verkeerde karakter-eIgenschappen, welke tijdens ons aardse leven in onze ziel
binnengeslopen mochten zijn. Dit deel v.a~ ons
bestaan correspondeert met het ,ParadIJs van
sommige christelijke kerken en met het .Vagevuur' van andere, alhoewel wij in verband daarmede alle gedachten aan bestraffing moeten bannen. Het is volkomen juist, dat sommige mensen
gedurende deze periode lijden, evenwel niet omdat
zij gestraft worden, doch vanwege de onontkoombare reactie ten gevolge van de een of andere
slechte .gewoonte of misdaad, welke zij bedreven,
toen zij nog op aarde leefden. Bovendien is dit
lijden niet voor altoos en eeuwig, maar is alleen
maar tijdelijk en heeft de bedoeling om ons te reinigen. Er bestaat nergens zo iets als een hel, behalve in de menselijke verbeelding.
Na enige tijd, wanneer het astrale lichaam waarin wij in die wereld bewust zijn, zijn taak heeft
volbracht, breken wij de betrekking daarmede op
- in zeker opzicht een astrale dood - en dan
vinden wij ons-zelf zéér levend terug in dat gedeelte van de onzichtbare gebieden, welke de
mentale wereld genoemd wordt, welke overeenkomt met het christelijke idee van de .Hemel', In
die wereld brengen wij verreweg het grootste
gedeelte door van de tijd, gelegen tussen twee incarnaties. Gedurende deze periode van ons bestaan assimileren wij de ervaringen, welke wij
in de voorafgaande incarnatie op aarde hebben
opgedaan, ontplooien tot innerlijke vermogens en
krachten alles waarin wij ons hebben geoefend,
-en planten in ons karakter alle zaden van de lessen, welke het aardse leven ons heeft geleerd.
Dit is zowel het gelukkigste als het langste gedeelte van de hele cyclus en, alhoewel wij niet
langer in directe aanraking zijn met physieke
gebeurtenissen en physieke mensen, staan wij
nochtans in de meest-intieme betrekking met de
denkvermogens van allen, die wij liefhebben en
vereren, hetgeen inderdaad heel veel bevredigender is dan het physieke contact ooit zijn kan, aan44

gezien de mogelijkheden van een ongehinderd en
vreugdevol samenleven zo belangrijk veel groter
zijn.
Nog later werpen wij ook het stralende denklichaam af en dan zijn wij ons bewust van onze
éénheid met de ziel, het goddelijke Zelf in de mens.
Alleen het Ziels-lichaam is blijvend en groeit door
alle eeuwen heen, want het physieke, emotionele
en mentale lichaam wordt alleen voor één-enkele
incarnatie gebruikt. Met andere woorden: het
physieke lichaam, waarmede wij ons-zelf in de
regel identificeren, het emotionele lichaam, dat zo
duidelijk onze geaardheid toont en het mentale
lichaam, waarmede wij denken, zijn, zoals mij ze
kennen, alleen maar Door één incarnatie; het bewustzijn dat blijvend in ons is door alle eeuwigheden en waarin alle herinneringen aan het verleden bewaard blijft, is dat van de ziel of het
Ego, dat zich in het Ziels-lichaam manifesteert.
Het is goed om zich te herinneren, dat het leven
na de dood het gelukkigste en meest-vrije deel
is van ons bestaan, en dat wij geen lijden hoegenaamd zullen ondergaan, tenzij wij op aarde
onrein en slecht geleefd hebben, of wel tenzij
wij nergens anders aan hebben gedacht dan aan
eten en drinken en ander physieke genoegens.
Het physieke bestaan is inderdaad het moeilijkste en onplezierigste van alles. Dat betekent evenwel niet, zoals sommigen geneigd zijn te denken,
dat zelfmoord dan het beste is - want zelfmoord
is een fatale vergissing - maar het betekent wèl
dat het physieke deel van ons bestaan, waaraan zo velen zo hardnekkig
vasthouden, het
moeilijkste gedeelte is van elke incarnatie-cyclus,
alhoewel het absoluut noodzakelijk is voor onze
ontwikkeling.
Alvorens dat gedeelte van de cyclus van het
bestaan te beschrijven, welke ons weer tot reincarnatie terugbrengt, nadat wij de éénheid met
het Ziels-bewustzijn hebben ervaren, is het waarschijnlijk wenselijk indien wij ons even bezighouden met een uiteenzetting omtrent het ontstaan van het Ziels-lichaam. Het is een lange geschiedenis en is ook tamelijk ingewikkeld, zodat
het alleen in een uitvoerig studie-werk behoor45

lijk kan worden verklaard, maar het zal ons niet
moeilijk vallen om 'enkele essentiële punten te
vatten door een overzicht van het schema van
de Evolutie.
In de allereerste plaats moeten wij bedenken dat
alles in de Natuur levend is, en dat elke natuurvorm, vanaf het kleinste kristalletje tot de mens
toe, benut wordt als voertuig voor de ontwikkeling van het bewustzijn. Wij kunnen ons de ene
golf van evoluérend leven na de andere voorstellen, voortrollende door de verschillende Natuur-rijken: mineraal-, planten-, dieren- en mensen-rijk. In het mineraal is het bewustzijn nauwelijks ontwaakt; in de plant begint het begeerte
en afstoting te ontwikkelen in een vage gevoeligheid; in het dier openbaart het zich in bepaalde gevoelens, hartstochten en neigingen en
in een begin van een denk-bewustzijn; in de
mens, nadat hij door de ervaring van honderden
incarnaties is gegaan, bereikt het de sublieme
hoogten van geestelijk inzicht.
Vervolgens moeten wij bedenken, dat in de lagere natuurrijken het bewustzijn zich ontwikkelt
in de massa, terwijl in het mensenrijk de evo-Iu tie individueel is. In het dierenrijk, als een
voorbeeld van massa-ontwikkeling, bevinden wij
dat honderden of zelfs duizenden lichamen van de
lager-ontwikkelde diersoorten door één-enkele
"groep-ziel" worden bezield. Naarmate deze
groep-zielen uiterst langzaam en in millioenen
jaren zich ontwikkelen, splitsen en verdelen zij
zich voortdurend - op een wijze, welke ons doet
herinneren aan cel-deling - en na zulk een splitsing van een groep-ziel in twee of meer anderen,
blijven er minder dierlijke lichamen door één
dier groep-zielen belevendigd. Tenslotte, wanneer de ontwikkeling het punt bereikt waar de
goed-ontwikkelde huisdieren in kontakt komen
met de mens, zoals in het geval van kat, hond
en paard, heeft elke groep-ziel alleen maar een
enkel physiek dier, waardoor hij zich manifesteert. Een zeer intelligente en toegewijde hond
is een reïncarnerend wezen, gereed voor overgang in het mensenrijk; hij heeft een rudimentair astraal en mentaal lichaam, welke stukken
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zijn van de oorspronkelijke groep-ziel, maar er
is nog geen Ziels-lichaam, dat door een Eeuwige
Geest wordt bezield.
De toestand van een dieflijk mentaal lichaam
is op dat tijdstip enigszins te vergelijken met een
onbevrucht ei -, het heeft verscheidene mogelijkheden in zich, maar het is onmogelijk om die
tot ontplooiïng te brengen zonder de stimulans
van een geestelijk element, dat dan evenwel nog
ontbreekt. Dit element komt pas, wanneer het dier,
hetzij door intense liefde voor zijn meester of
door een daad van zelf-opoffering, of door de
krachtige inspanning om te begrijpen, wat men
hem tracht te leren, een stroom van kracht uit
de geestelijke wereld tot zich trekt. Wanneer dit
geschiedt, ontstaat er een merkwaardig soort van
werveling in de hemel-wereld, welke zeer spoedig in betrekking komt te staan met het mentale
lichaam van het dier. Wanneer de werveling weer
tot rust is gekomen, kan men een filmachtig en
nagenoeg kleurloos ziels-lichaam waarnemen en
wanneer dan de volgende incarnatie plaats grijpt,
is het physieke lichaam menselijk, Er zijn derhalve twee elementen, welke in het menselijk bewustzijn optreden: het emotionele en het mentale,
welke hun oorsprong hebben in het dieren-rijk
en een geestelijk element, waardoor de mens anders is dan elk dier door de mogelijkheden tot
geestelijke ontwikkeling, welke in geen enkel dier
te yinden zijn. Deze geestelijke kracht is de Eeuwige Vonk in de mens - de Stralende Wezenheid, waarover wij in een voorgaand hoofdstuk
schreven, die de mens aan GOD verbindt en de
goddelijke evolutie van het mensenras mogelijk
maakt.
Na deze noodzakelijke uitweiding kunnen wij
verder gaan met onze studie over het proces,
waardoor de ziel incarneert.
Bij het begin van een nieuwe incarnatie, wanneer wij onze vroegere schat van ervaringen
hebben uitgeput en naar nieuwe beginnen te verlangen, trekken wij automatisch - door deze gedachten - een wolkachtige massa mentale en
astrale stof om ons heen. Daaruit zijn wij in
staat onze mentale en emotionele lichamen op te
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bouwen. Terzelfdertijd wachten wij in de astrale
wereld op de formatie van ons nieuwe physieke
lichaam, dat door onze aanstaande ouders gegeven moet worden. Op een of ander tijdstip tussen de conceptie en de geboorte worden WIJ met
dat lichaam in kontakt gebracht en bIJ de geboorte begint ons bewustzijn door het baby-brein te
functioneren, maar in zulk een geringe mate, dat
gedurende tenminste de eerste twee jaren de
mens niet in staat is om herinneringen vast te
leggen betreffende hetgeen hem in die periode
overkomt.
Alhoewel de ziel van een kind tal van incarnaties in het verleden heeft gehad - want wij
zijn momenteel ver over de tijd, dat vele .nieuwe'
zielen in het mensenrijk incarneerden - lijkt het
toch alsof het physieke bewustzijn echt kinderlijk is en dat om twee redenen: ten eerste zijn
de emotionele en mentale lichamen aan het begin
van een incarnatie nog wolkachtig, ongeorganiseerde massa's lichtende materie en kunnen daarom nauwelijks benut worden als instrumenten
voor het bewustzijn; ten tweede moeten de physieke hersenen van het kind nog gewend worden
aan de inwerking van de bewustzijns-trillingen
en van de zintuigelijke impressies, alvorens bepaalde gebieden van de grauwe hersenschors geschikt zijn voor het ontvangen en doorgeven van
indrukken. Met andere woorden: de eerste jaren
van een kinderleven worden hoofdzakelijk besteed aan het oefenen van drie bewustzijns-instrumenten: het mentale lichaam voor het uitdrukken van gedachten; het emotionele lichaam
voor het uitdrukken van gevoelens; het physieke
lichaam voor het ontvangen van indrukken en
het uitdrukken van de wil in handeling. In het
begin is de aura van een kind praktisch kleurloos, maar naarmate de opvoeding voortschrijdt
beginnen er kleur-velden te verschijnen, elk daarvan duidt op een bepaalde trek van het karakter of een gewoonte in het denkleven. Wanneer
de opvoeding verstandig wordt geleid, zullen alleen de beste eigenschappen in de aura te voorschijn komen. Wanneer er weinig of geen aandacht aan de opvoeding wordt besteed, zullen
48

verscheidene ongewenste eigenschappen zich vertonen. Men kan het belang van een juiste opvoeding onmogelijk onderschatten, want de waarde van een incarnatie voor de ziel van de mens
hangt daar grotendeels van af.
Bij de aanvang van een incarnatie kiezen wij
onze ouders niet, omdat wij -in de regel - nog
niet de wijsheid hebben ontwikkeld om dat met
succes te kunnen doen. De keuze van onze ouders
en daarmede de mogelijkheden en omstandigheden
van ons leven, staat onder de leiding van zekere
Geestelijke Wezenheden, waaromtrent wij héél
. weinig weten. Zij beschikken over het traneendente vermogen om het gehele verleden van iedere
ziel te overzien en Zij doen Hun keuze van de
geboorte-omstandigheden voor iedere ziel in volmaakte rechtvaardigheid en in volkomen overeenstemming met hetgeen voor die ziel het beste is,
teneinde zijn levenslessen het snelste te leren. Er
is niets zo ingewikkeld als het menselijk lot, en
pas wanneer de mens zijn menselijke ontwikkeling
bijna volbracht heeft, wordt hem veroorloofd om
zelf de omstandigheden voor zijn toekomstige geboorte te bepalen. Maar zelfs nu reeds beïnvloeden
wij indirect onze verwantschappen voor de toekomst, want men heeft ontdekt dat zij, die van
elkander houden, leven na leven in allerlei relaties weer met elkander in kontakt komen: als
ouder en kind, broer en zuster, verloofden, en
zo meer. Het is een feit dat deze physieke relaties niet altijd weer dezelfde zijn, maar dat
schenkt de gelegenheid om de band van genegenheid en liefde steeds meer te volmaken.
De sexe van onze physieke lichamen is niet altijd dezelfde, want de ontplooiïng van het menselijk karakter wordt het beste gediend door een
paar incarnaties in de ene sexe, gevolgd door
een serie incarnaties in de andere, en zo door het
hele verloop van het grote aantal incarnaties. Het
aantal levens in een bepaalde sexe vadeert van
één tot tien en somtijds zelfs meer, maar in het
algemeen blijven wij niet laueer dan 3 tot 'l
keren in dezelfde sexe gedurende opeenvolgende
levens. De sexe van een incarnatie wordt bepaald door de wenselijkheden voor onze outwik49
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keling, want het is duidelijk, dat wij als vrouw
geheel andere eigenschappen zullen ontwikkelen
dan als man. Wanneer wij aan het einde van onze
ontwikkeling zijn gekomen, zal ons karakter een
prachtige harmonie vertonen van de deugden van
beide geslachten.
De tijdsduur tussen twee opeenvolgende incar- _
naties varieert binnen zeer wijde grenzen, omdat hij van 3 factoren afhankelijk is, welke elk
op zichzelf ook veranderlijk zijn.
1e. De lengte van het vooraf-gaand leven op
aarde. In het algemeen volgt op een lang aards
leven een lang verblijf in de onzichtbare wereld.
2e. De intensiteit van het vooraf-gaand leven.
Sommige levens zijn gelijkmatig en zonder schokkende gebeurtenissen, terwijl andere overvloeien
van kleurrijke avonturen: Hoe groter het aantal
ervaringen, hoe langer de duur tussen de incarnaties.
3e. Het ontwikkelings-niveau dat bereikt is: Hoe
meer de ziel is geëvolueerd, hoe langer hij in de
hemel-wereld zal blijven, omdat naar de mate een
ziel ontwikkeld is, naar die mate een bepaalde ervaring rijker en betekenisvoller zal zijn en voor
het verwerken daarvan is meer tijd nodig, dan
voor een oppervlakkige indruk.
Men heeft gevonden, dat de tijdsduur tussen twee
incarnaties varieert van vi'f jaren voor de laagste
type van mens, tot twee duizend en driehonderd
jaren in gevallen van zeer hoogstaande individuën,
die het nog wenselijk achten om te incarneren,
teneinde nog enkele aardse lessen te leren. In het
algemeen is, zoals wij reeds opmerkten, de duur
te stellen op ongeveer vijfhonderd jaren.
Reïncarnatie is geen eindeloos proces, en wanneer wij de lessen, welke in de Wereld-school geleerd worden, verwerkt hebben, keren wij niet
meer tot physieke incarnatie terug. tenzij wij
uit eigen vrije keuze terugkeren als Leraren der
mensheid of als Helpers in het goddelijk plan van
Evolutie.
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Hoofdstuk

V

DE BEWIJZEN VOOR WEDERGEBOORTE

De redelijke gronden
DE eerste vraag, welke bij iemand opkomt, die
naar een uiteenzetting over Reïncarnatie geluisterd heeft, is: "Welke bewijzen hebt gij dat Wedergeboorte een feit is?" Die vraag is volkomen
redelijk en moet bevredigend worden beantwoord
indien men hoopt dat intelligente mensen belangstelling zullen hebben voor dit vraagstuk. Indien
het een werkelijkheid is. dan is het feit van Wedergeboorte van zó verstrekkende en ingrijpende
betekenis, dat men zich alle mogelijke moeite dient
te getroosten om deze leer op een hechte grondslag van logische motieven en gecontroleerde feiten te stellen.
. Alvorens evenwel de argumenten te noemen,
welke ten gunste zijn van de leer van Wedergeboorte, zal het goed wezen om eerst enkele
minder belangrijke bezwaren uit de weg te ruimen, opdat wij in staat zullen zijn om de meer
belangrijke punten in detail uit te werken. Deze
kleine bezwaren zijn de volgende:
Reïncarnatie is belachelijk, rosni het verkondigt,
dat roij als dieren herboren kunnen roorden. Wij hebben in een vorig hoofdstuk reeds betoogd,
dat de moderne opvatting van wedergeboorte en, wat dat betreft, ook de oorspronkelijke leer,
alvorens die verwrongen werd door misverstand
- niets dergelijks beweert; integendeel, het moderne inzicht neemt aan dat het menselijk bewustzijn altijd weer in een menselijk lichaam
terugkeert, en dat - over het algemeen genomen
- elke nieuwe incarnatie de betrokken persoon
juist brengt in een ietwat betere omgeving en op
een iets hoger niveau van sociaal leven dan tevoren.
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Menselijke vooruitgang is mogelijk zonder terugkeer naar deze of een andere planeet. - De gangbare mening in de christelijke landen. is, dat, indien wij bepaalde theologische stelhngen hebben aanvaard, welke verschillen naar gelang andere kerk-genootschappen ze hebben opgesteld,
en tot op voldoende hoogte een zedelijk leven
hebben geleid, wij naar de Hemel zullen gaan
en daar voor altijd zullen voortleven .. Er wordt
ons niet verteld, wat wij daar in de Hemel zullen moeten doen om die ontelbare millioenen jaren door te brengen. Het is mogelijk dat daar
ook ontwikkeling bestaat, maar hoe wij ons dat
moeten indenken, wordt niet uitgelegd. Het kan
geen zedelijke ontwikkeling wezen, in de betekenis, waarin wij moraliteit verstaan, want er zijn
in de Hemel geen zedelijke verleidingen en daarom is er ook geen noodzaak om zich daar tegen
te wapenen, zodat er geen mogelijkheid bestaat om
door zedelijke inspanning te ontwikkelen. Ook
kan het geen intellectuële ontwikkeling betekenen, zoals wij hier op aarde het begrijpen, want
in de Hemel zijn er vermoedelijk geen economische, politieke, sociale, hygiënische of raciale
problemen op te lossen, waaraan wij hier onze
mentale vermogens kunnen scherpen en oefenen.
Dan zou er niets anders overblijven dan filosofische bespiegeling en voor vele mensen is zo iets
niet alleen hoogst onaangenaam maar zelfs onmogelijk.
Misschien heeft het gangbare begrip van het
Hemel-leven iets aantrekkelijks voor mensen met
een devotioneel temperament, maar voor een
grote meerderheid is dat niet zo. Wanneer wij
drie kwart of zelfs negen tienden van de mensheid in een wereld zouden kunnen verplaatsen
waar geen handels-transacties plaats vonden,
waar geen kranten, boeken, theaters, week-ends
waren, geen smulpartijtjes of drinkgelagen of
sluimeruurtjes, geen handenarbeid, geen opbouw
en uitvindingen, geen schilderijen, beelden of
muziek, geen politieke discussies, niets van dat
alles wat het menselijk intellect zo stimuleert, dan
zouden de mensen zich ongetwijfeld grenzeloos
vervelen en zieh waarschijnlijk niet eens bewust
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zijn van de verheven hemelse omgeving. Een
eeuwig leven onder dergelijke voorwaarden zou
voor goed een einde maken aan alle innerlijke
ontwikkeling van de gemiddelde mens. Er zou
niets zijn, wat zijn belangstelling zou opwekken
of zijn intelligentie prikkelen. Datgene, waarvoor een cultureel ontwikkeld mens in vervoering komt, is zinloos voor een primitief mens.
Wedergeboorte is volmaakt redelijk, wanneer
wij bedenken dat de gelegenheden, waardoor onze
mentale en morele groei het snelste kan gebeuren, juist is temidden van de physieke activiteiten en problemen, welke onze aandacht het
meeste bezighouden en niet onder de omstandigheden van een hemel-leven, dat zo volkomen verschilt van wat wij gewend zijn.
Misschien roorden roij op een andere planeet
herboren, maar niet hier op aarde. - Sommige
mensen schijnen het bijzonder prettig te vinden
om zich voor te stellen dat de ziel van de ene
naar de andere planeet verhuist, en zelfs van de
ene ster naar de ándere, waarbij zij even vergeten, dat die sterren inderdaad gloeiende zonnestelsels zijn. Om de een of andere onbegrijpelijke reden denken zij dat de ontwikkelings-mogelijkheden daar beter zijn dan hier. Dit is natuurlijk geheel onzeker, en vervolgens, zelfs indien wij zouden willen aannemen dat er menselijke wezens op andere hemellichamen leven, dan
is hun niveau van ontwikkeling misschien wel
zo totaal anders dan het onze, dat onze incarnatie daar een grote handicap zou wezen voor
onze eigen ontwikkeling. Laten wij eens veronderstellen dat er op Mars een zeer achterlijke
mensheid woont en dat de evolutie op Venus de
onze zó ver voor is, als wij - Westerlingen voor zijn op de pigmeeën van Centraal Afrika.
. Wanneer wij dan op Mars zouden incarneren
zouden wij daar zulke achterlijke toestanden vinden, dat onze ontwikkeling daarmede niet zou
zijn gediend; maar wanneer wij op Venus werden wedergeboren, zouden wij worden beschouwd
als halve imbecilen. Ongetwijfeld zal het voor
ons dus het beste wezen om weer hier op aarde
te reïncarneren. waar onze ontwikkeling in over53

eenstemming is met het niveau van beschaving.
Merkt U verder op, dat wij momenteel reeds
volken om ons heen zien m alle mogelIJke stadia
van ontwikkeling, zowel mentaal als moreel. Zouden wij dan - gesteld dat de gewr~akte veronderstelling eens juist zou wezen -- met mogen aannemen, dat op de andere plane.~endezelfde ~iveauverschillen bestaan, welke WiJ ook hier vmden?
Wat zou, onder deze voorwaarden, dan het voordeel zijn van een transmigratie van zielen van
de ene naar de andere planeet, wanneer alle
noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling
van zowel een barbaar als een heilige hier op
aarde te vinden zijn? Er zou geen enkele plausibele reden voor bestaan. De moderne opvatting
van reïncarnatie neemt aan, dat wij alleen op
deze planeet geboren en herboren worden - gedurende deze faze van onze menselijke evolutie
_ en dat wij niet onophoudelijk van planeet naar
planeet verhuizen, tenzij na zeer lange perioden,
waarbij de hele mensheid wordt overgebracht,
doch niet één enkel individu.
Reïncarnatie is een kille ongodsdienstige opvatting. - Om de een of andere reden is bij
sommigen het ideaal van het hiernamaals verbonden met een lui bestaan in een zalige hemelwereld, waar we niets anders te doen zouden hebben, dan ons over te geven aan zoete dromen
en te zwelgen in de extasen van emotionele visioenen. Men kan dergelijke opvattingen bijna niet
anders zien dan het resultaat van geestelijke zelfzucht. Wanneer men zulke ideeën "warm godsdienstig" vindt, dan is reïncarnatie inderdaad "kil
ongodsdienstig", want reïncarnatie vestigt er onze
aandacht op, dat instede van ongetelde eeuwen
met niets-doen in de hemel door te brengen, onze
grootste vreugde juist gelegen is in het opdoen
van de kennis, waardoor wij anderen hier op
aarde gezonder, gelukkiger en wijzer kunnen maken en dat ons grootste voorrecht is dat wij kunnen helpen in de geestelijke ontwikkeling van
onze medemensen.
Naarmate onze eigen evolutie voortschrijdt, zal
vanzelf een groter persoonlijk geluk ons deel
worden, maar ons ideaal moet niet wezen iets
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voor ons-zelf te verkrijgen, maar hoe wij anderen
gelukkiger kunnen maken. Door het proces van
wedergeboorte worden wij telkens opnieuw in
contact gebracht met hen, die onze hulp nodig
hebben en die van onze ervaring kunnen profiteren. In plaats van moeite te doen om onze eigen
ziel te redden, hetgeen niets anders is dan een
vorm van zelfzucht, moeten wij branden van
verlangen om de mensheid te dienen en elk vermogen en alle kennis, waarover wij beschikken,
beschouwen als de zuurverdiende rijkdom, waardoor wij in staat zijn anderen te helpen. Is deze
opvatting koud en ongodsdienstig? Zo ja, dan is
ook het heerlijke ideaal van dienst, zoals de Christus het leerde, van dezelfde geaardheid. Welke
opvatting is edeler: voor alle eeuwigheden te
leven in een hemel van niets-doen, of herhaaldelijk naar de aarde terug te keren om deel te
nemen in de ontwikkeling der mensheid en onze
jongere broeders bij te staan, wanneer zij struikelen of vallen? Reïncarnatie is vol rijke beloften
en warm van de gloed van toegewijde dienst, wanneer wij bedenken, dat het voor ons betekent het
verwerven van steeds groter bekwaamheid en
steeds wijder mogelijkheden om onze medemens
te helpen.
Reïncarnatie vernietigt de hoop, da.t roij onze
vrienden in het Hiernamaals zullen herkennen. Deze veronderstelling gaat uit van de onjuiste
opvatting dat wij dadelijk na ons sterven wedergeboren zullen worden. Alhoewel in uiterst zeldzame gevallen er wel eens mensen zijn, die bijna
direkt reïncarneren, blijft toch de overgrote meerderheid gedurende lange perioden tussen de incarnaties in de onzichtbare gebieden. Bovendien
is het in de astrale wereld al even weinig moeilijk
om zijn vrienden terug te vinden en nieuwe
vriendschap te sluiten, als hier op aarde. In de
hemel-wereld. alhoewel de wijze van samenzijn
daar enigszins anders is, zijn wij voortdurend en
op de meest-innige wijze in kontakt met onze geliefden. En wij moeten niet vergeten, dat hetzij
in of buiten physieke incarnatie, de zielen van
vrienden altijd met elkander in kontakt staan, en
dat de enige scheiding welke ons kan overkomen
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juist hier op aarde kan zijn, wanneer wij elkander om de een of andere reden niet in het physieke lichaam ontmoeten. Maar zelfs dergelijke
scheidingen bchoren tot de uitzonderingen, want
meestal worden wij in nauwe hetrekking gebracht
met onze vrienden van vorige levens, wanneer
zij en wij-zelf naar de aarde terugkeren. H~t is
de band van liefde en vriendschap welke ZIelen
in één familie of één groep samenbrengt en heel
vaak is de liefde-band in dit leven niet anders
dan het voortzetten van de liefde uit vorige levens. Aangezien reïncarnatie is gcgrondvest op
de onsterfelijke natuur van 's mensen bewustzijn
en herinnering, vernietigt het niet, maar zal integendeel voedsel geven aan de hoop dat wij
onze vrienden later zullen terugzien en herkennen.
Reïncarnatie veroorzaakt pertoerring in de vermentschep. - Ongetwijfeld zal het bij een weinig nadenken duidelijk zijn, dat het waardevolle
element in elke menselijke verwantschap niet bestaat in de familie-verhouding, welke er toevallig zou bestaan tussen ons physieke lichaam en
dat van de andere persoon, maar in de liefdeband, welke tussen beiden bestaat, Wat betekent
een familie-relatie, wanneer er geen wederkerige
gcnegenheid is? Reïncarnatie maakt het niet alleen mogelijk, dat een bestaande genegenheid
niet wordt verbroken, doch schept de voorwaarden, waardoor deze in leven na leven steeds hechter en inniger kan worden. Misschien lijkt dit op het eerste gezicht - niet erg aanlokkelijk,
maar bij nader inzien zullen wij begrijpen dat
er inderdaad geen beter plan zou kunnen worden gevonden om de wederzijdse vriendschapsbanden te verstevigen en te vervolmaken.
"Wanneer een moeder voor de eerste maal haar
baby omhelst, schijnt deze I iefde-aandoening
haar een volmaakt gcluk te geven. Wanneer het
kindje zou sterven, zou zij voortdurend naar haar
baby terug verlangen. Maar wanneer het kindje
blijft leven en opgroeit, als jongeling tot een jonge
man, dan wijzigt zich de oude band steeds weer
en de beschermende liefde van de moeder en de
aanhankelijkheid van het kind zullen overgaan
in de geheel andere liefde van trouwe en hechte
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vriendschap en kameraadschap, veel rijker dan
de kameraadschap met toevallige kennissen. En
nog weer later, wanneer de moeder reeds op leeftijd is en haar zoon in de bloei van zijn leven,
dan verandert de verhouding opnieuw en de zoon
wordt haar beschermer en zij geeft zich gaarne
aan zijn liefdevolle ,zorgen over. Zou de persoonlijke verhouding inniger zijn geweest, indien
hij zou zijn opgehouden bij de eerste opwelling
van moederliefde, of is hij niet rijker en mooier
geworden, juist door de verschillende draden
waaruit de liefde-band is samengevlochten? En
zo is het ook met ego's: in tal van levens zullen
zij in verschillende relaties tot elkander staan,
totdat zij eindelijk elkander terug zullen vinden
als Broeders....
hecht verbonden, terugziende
over vele incarnaties en in al die levens de verschillende verhoudingen beschouwende, waarin
zij met elkander omhoog streefden, todat de band
gevlochten is, waarin alle draden van liefde en
plicht verweven zijn; zal die uiteindelijke band
niet veel rijker, en niet armer, zijn, juist door
het grote aantal draden?" (A. Besant: "De Dood
en daarna", pag. 57, 58).
Reïncarnatie is onbekend aan de mensen in de
andere roereld. - Dat is niet geheel juist, want
in de laatste Jaren zijn vele spiritistische "mededelingen" ontvangen, waarin leringen over reincarnatie werden gegeven. De franse school van
spiritualisten heeft sedert geruime tijd de theorie
van de wedergeboorte aangehangen en deze opvatting verbreidt zich nu ook in andere landen.
Het is evenwel juist, dat tal van wezens in de
astrale wereld niets weten omtrent reïncarnatie,
om de eenvoudige reden, dat het hen niet interesseert. De dood verandert helemaal niets aan ons
bewustzijn, en het helpt ons ook niet af van vooroordelen en na ons heengaan uit dit leven blijven
wij ons hechten aan mensen, die er dezelfde ideeën
op na houden als wij-zelf. Indien wij vóór ons
sterven tegen de idee van reïncarnatie gekant
waren en ook f geen moeite wilden doen om het
onpartijdig te onderzoeken, dan zullen wij na onze
dood hetzelfde blijven geloven, ook al zou het onderzoek dan veel gemakkelijker tot een andere
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conclusie leiden. Men moet niet vergeten, dat men
zich in de astrale wereld evenmin zijn vorige
levens herinnert als in het physieke leven op
aarde, omdat wij niet in staat zijn ons het verleden te herinneren, tenzij wij ons ziele-bewustzijn
kunnen ervaren en daarom is deze methode om
de waarheid van reïncarnatie te doorgronden niet
mogelijk direkt na onze physieke dood.
Wanneer reïncarnatie juist zou roezen, dan zou
er geen beoolkingsssnross kunnen zijn. - Hoewel
het juist is dat de totale bevolking van deze planeet nu praktisch gesproken wel vast staat, omdat
de beschaving te ver voortgeschreden is om
nieuwe zielen uit het Dierenrijk toe te laten,
moeten wij toch niet uit het oog verliezen dat de
vooruitgang van ontwikkelende wezens door alle
Natuurrijken heen zich voortdurend voortzet,
juist zoals een voortdurende stroom leerlingen
door de verschillende klassen van een school
heengaat. Later, tijdens een andere cyclus van
evolutie, zal een grote massa wezens vanuit het
dierenrijk naar het mensenrijk overgaan, evenals
wij dat deden nu vele duizenden jaren geleden;
maar voor het moment komen er geen nieuwe
leerlingen in de Wereld-school.
Zelfs wanneer wij aannemen, dat de bevolking
van deze planeet numeriek gelijk blijft, kan dit
nochtans geen argument verschaffen, dat tegen reincarnatie zou pleiten, aangezien onze huidige
statistieken noch voldoende nauwkeurig zijn, noch
ook gegevens verschaffen uit een voldoende ver
verleden, waaruit wij inderdaad zouden kunnen
constateren, dat de bevolkingsdichtheid voor- of
achteruit is gegaan. Ongetwijfeld is de bevolking
van het Westelijk halfrond sterk toegenomen,
maar men veronderstelt, dat de bevolking van
het Oostelijk gedeelte juist is afgenomen. De
uitgestrekte ruïne-velden, welke getuigenis afleggen van een hoogstaande cultuur, vindt men op
tal van plaatsen in Klein-Azië, Afrika en in het
Verre Oosten, zodat men daaruit zou mogen concluderen, dat onze aard-bevolking niet zo héél
veel veranderd is.
Wanneer wij desniettegenstaande ons toch nog
iets verder wagen en aannemen, dat de bevolking
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inderdaad zou zijn toegenomen, dan nog heeft
dit niets te betekenen t.a.v. de juistheid van reincarnatie, aangezien de studie van het proces
van wedergeboorte ons doet zien, dat de tijdsduur tussen twee incarnaties zéér vele malen
groter is dan de duur van een aard-leven. Wanneer de physieke bevolking der aarde nu wat
groter is dan voorheen, dan betekent dat alleen,
dat de bevolking der onzichtbare werelden dienovereenkomstig verminderd zal wezen, maar het
totale aantal zielen is hetzelfde gebleven.
Alle logische beredeneringen omtrent het ontstaan van het beroustzijn zijn het eens op het
punt van pre-existentie, hetgeen op zijn beurt reincarnatie impliceert. - Er zijn, ten aanzien van
het menselijk bewustzijn, twee hoofd-theorieën:
1. Bewustzijn is een neven-product of gevolg van
een of andere chemische of dergelijke werking in
de stof. Dit is het materialistische standpunt en
het houdt in, dat het bewustzijn voor zijn bestaan afhankelijk is van de physieke hersens en
dat bij de dood het bewustzijn verdwijnt.
2. Het menselijk bewustzijn is iets onsterfelijks,
dat op een nog niet tenvolle begrepen wijze in
staat is om de hersenen te beïnvloeden en er
wederkerig door beïnvloed te worden. Deze theorie wordt in het algemeen de ziels-theorie genoemd.
De wetenschappelijke feiten waren tot voor
korte tijd geleden in overeenstemming met de materialistische theorie, totdat door enkele psychologen en door de Theosofische Vereniging, de Spiritisten en de Vereniging voor Psychisch Onderzoek een grote massa feiten aan het licht zijn
gebracht welke er alle op wijzen, dat het menselijk bewustzijn niet verdwijnt bij de stoffelijke
dood. Deze bewijzen steunen op ondubbelzinnige
wijze het tweede standpunt en leggen aan de materialistische theorie het zwijgen op. Bovendien
moet men goed opmerken, dat de bijeenverzamelde
bewijzen, indien men ze in onderling verband
bestudeert, het opmerkelijke feit demonstreren
dat het menselijk bewustzijn niets verliest van
zijn mentale, morele en geestelijke vermogens bij
de dood van het physieke lichaam en dat wij
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derhalve niet mogen aannemen, dat deze eigenschappen het resultaat zouden zijn van lichamelijke erfelijkheid of van de een of andere cellulaire struktuur. De ziels-theorie is daarom de
enige, welke aanvaard dient te worden door
iemand, die niet alle wetenschappelijk gestaafde
bewijzen ter zijde wil schuiven. Er zijn bij de
ziels-theorie twee verschillende aspecten:
a) De bewuste persoonlijkheid komt bij de ge-.
boorte tot ontstaan. Hierbij kan men dus spreken
van een "speciale schepping".
b) De bewuste persoonlijkheid bestond reeds vóór
de geboorte. Dit staat bekend als de theorie van
de "Pre-existentie".
De eerste lezing, die van de "speciale schepping"
wordt in het algemeen door het christelijk denken
aangenomen, alhoewel het tot conclusies leidt, waar
de aanhangers nauwelijks bewust van schijnen te
wezen. In de eerste plaats is het onlogisch, dat
menselijke ouders, door een physieke daad in
staat zouden zijn een onsterfelijke persoonlijkheid
te scheppen. Een bewustzijn, dat tot bestaan komt
ten gevolge van een zuiver physiek proces van
voortplanting, moet ongetwijfeld ophouden te bestaan door het physieke proces van afsterven.
Wat een begin heeft in de tijd, kan onmogelijk
gevrijwaard zijn voor een einde in diezelfde tijd.
Of, om met Hume te spreken: "Het onsterfelijke
moet het ongeschapene zijn". In de tweede
plaats is het, indien wij zouden aanvoeren dat
de ziel bij de geboorte door een goddelijke kracht
geschapen wordt, moeilijk om te verklaren, waarom deze goddelijke schepping afhankelijk is gemaakt van de sexuële hartstocht van de mens.
Ten derde: wanneer iedere ziel bij de geboorte
nieuw-geschapen is, waarom zijn er dan zulke
grote verschillen in verstandelijke, morele en
geestelijke capaciteiten in verschillende mensen,
vanaf de onwetendheid en de a-moraliteit van een
wilde tot de diepe wijsheid en de hoge moraal
van een heilige? In zo verre dergelijke eigenschappen van het verstand en het karakter blijken
voort te bestaan na de physieke dood, moeten zij
immers ook aspecten zijn van het bewustzijn van
de ziel bij de geboorte, aangezien zij even onsterfe60
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lijk zijn: En in de vierde plaats: wanneer iedere
ziel bij de geboorte voor de eerste maal op aarde
verschijnt, omdat hij terzelfdertijd geschapen is als
het physieke lichaam, hoe kunnen wij dan het
enorme verschil in ieders lotgevallen verklarenr
Elke logische redenering leidt ons ten gunste
van het aannemen van de pre-existentie van de
ziel, tezamen met de stelling van de wedergeboorte, want daarmede zijn wij in staat om al
die grote verschillen te verklaren en toe te schrijven aan de ziele-leeftijd van ieder afzonderlijk
individueel menselijk wezen. Het lot van iedere
ziel is het resultaat van zijn verleden en het physieke proces van voortplanting en geboorte is
niets anders dan de wijze, waarop de ziel van een
nieuw physiek lichaam wordt voorzien, zonder
dat dit hoegenaamd iets heeft uit te staan met zijn
al- of niet-onsterfelijkheid.
Eén aard-leven is in millioenen gevallen zonder
betekenis. - Degenen, die het er op houden dat
wij maar een enkele keer op aarde geboren worden, geven er zich zelden rekenschap van hoe
bitter weinig betekenis zo'n leven in ontelbare
gevallen kan hebben. Indien ieder menselijk wezen tenminste zestig of zeventig jaren zou leven
en gedurende die tijd mct tal van de meest-uiteenlopende ervaringen in aanraking zou komen,
dan kunnen wij redelijkerwijs aannemen, dat zo'n
leven inderdaad van enige betekenende invloed
zou kunnen zijn op de ontwikkeling van de ziel
na de dood; alhoewel wij dan nog geen helder
beeld zouden hebben van de wijze, waarop een
geestelijke entiteit zou kunnen profiteren van
zuiver physieke ervaringen. Maar wij weten maar
al te goed hoeveel kinderen, in plaats van tot
volwassenheid op te groeien, na enige maanden
en zelfs na enkele uren sterven. Wat voor waarde
kunnen die weinige uren van physiek bestaan
hebben voor een onsterfelijke ziel, wanneer dat
bestaan bovendien nog moet worden doorgebracht
in het lichaam van een nauwelijks-bewuste
baby? Maar ook, wanneer het kind blijft leven,
maar achterlijk is, zoals zovele millioenen zijn,
of opgroeit in de zondige sfeer van de achterbuurten der grote steden, wat voor betekenis kan
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zo'n leven dan hebben, wanneer de aarde alleen
maar één enkele keer wordt bezocht?
Indien wij evenwel een lange serie levens op
aarde uitleven, en elke incarnatie het vervolg IS
op de voorafgaande, dan kan zelfs een uiterst
kort bestaan zijn betekenis hebben. Zelfs de weinige liefde-arme jaren in het hestaan van een
kind uit de achterbuurten kan zijn waarde hebben, wanneer wij bedenken dat in het lichaam
van zo'n kind een relatief onontwikkelde ziel zijn
eerste primitieve lessen begint te leren omtrent
goed en kwaad en momenteel niet in staat is om
iets hogers te assimileren. De gedachte op de
achtergrond van dit alles is: dat er nooit iets verloren gaat, dat niets wordt vergeten, en dat hoe kort een leven ook moge zijn - het toch
iets toevoegt aan de herinneringen van de ziel,
dan wel het mogelijk maakt om de een of andere
nog uitstaande schuld af te betalen.
Is het niet onredelijk om - zoals zo velen doen
- als vanzelf-sprekend aan te nemen, dat na een
enkele incarnatie in, laten wij eens aannemen, het
lichaam van een armzalige Chinese koelie, de
ziel nooit meer op aarde terugkeert, terwijl er
hier zo onnoemelijk veel waardevolle ervaringen
kunnen worden opgedaan, waar die ziel zo buitengewoon veel rijker door zou worden? Waarom
zou hij niet terugkeren, en wat dat betreft, waarom zouden mij-zelf niet terugkeren, zelfs wanneer onze eigen ervaringen veel belangrijker waren? Is er hier op aarde dan niets meer, waaruit
wij zouden kunnen leren? Lessing zag duidelijk
de noodzaak van reïncarnatie in toen hij schreef:
"Waarom zou ik niet even vaak terugkeren als
ik in staat ben om nieuwe kennis en nieuwe
bekwaamheid op te doen? Heb ik dan in die ene
keer zóveel wijsheid vergaard, dat een terugkeer
de moeite niet zou lonen?"
Ook wanneer wij héél lang zouden leven en
tal van ervaringen zouden opdoen, terwijl wij
tevens ongewoon scherpzinnig waren, dan nog
zouden wij maar een klein beetje kennis kunnen
verzamelen van alle schatten, welke de aarde ons
kan bieden. Maar, al moge ons inzicht betreffende
de wereld en 't leven in dergelijke omstandigheden
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nog maar klein genoemd worden, het is in elk
geval oneindig veel groter dan wat een gemiddeld
mens aan kennis vergaart. Na een tamelijk sumiere opvoeding gaat hij in de maatschappij,
trouwt, krijgt kinderen en moet dan voortdurend
zorgen, soms met de grootste inspanning, dat het
eten op tafel komt en dat zijn gezin behoorlijk
onderdak heeft. In het algemeen heeft hij nog wel
de tijd voor zijn krantje en kan misschien ook nog
wel iets studeren, maar er blijven niettemin nog
altijd ongelimiteerde velden van kennis, waartoe
de toegang hem om physieke redenen ontzegd
blijft. Hij zou zich, door zijn temperament, aangetrokken kunnen voelen, tot wetenschap, wijsbegeerte, religie, kunst, vreemde talen, literatuur
en wat niet al, maar hoe verlangend hij ook zou
zijn om zijn kennis uit te breiden, hij is gedwongen door zijn physieke omstandigheden en zijn
mentale capaciteiten om van dat alles af te blijven, behalve wellicht de mogelijke uitzondering
van een eerste begin van innerlijke belangstelling.
Er is nooit een menselijke geest geweest, die in
staat was om in één enkele incarnatie iets meer
in zich op te nemen dan een fragment van een
paar aspecten van alles wat er hier te kennen
valt; dat feit moeten wij bizonder goed voor ogen
houden wanneer wij de mening zijn toegedaan,
dat wij maar eenmaal op aarde leven.
Maar door reïncarnatie zal er geen enkel veld
van kennis zijn, dat wij niet kunnen exploiteren,
er zal geen enkele grote kultuur zijn, welke wit
niet uit de eerste hand kunnen bestuderen, er zal
geen menselijke activiteit zijn, waaraan wij niet
persoonlijk zullen kunnen deelnemen. In de lange
geschiedenis van de ontwikkeling van onze ziel
hebben wij in vele steden van de oudheid geleefd,
wij waren tegenwoordig en hebben deelgenomen
aan grote gebeurtenissen, wij hebben enkele beroemdheden uit het grijze verleden persoonlijk gekend en er wachten ons in de komende levens nog
rijker en meer waardevolle ervaringen. Er is geen
haast bij, tenzij wij verlangend zouden wezen
ons-zelf te oefenen, opdat wij sneller in de gelegenheid zullen zijn om anderen te helpen, maar
onder alle omstandigheden is het een verstan63
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dige taktiek om de nodige tijd te nemen om elk
aspect van het leven, zoals het tot ons komt, zo
grondig mogelijk te leren beheersen. .. Wanneer
dan het ogenblik is gekomen, dat WlJ onze bevordering in de Wereld-school mogen verwachten. zullen wij bedreven zijn in alles en ook WIjSheid hebben verworven.
Reïncarnatie maakt het mogelijk om volmaaktheid te bereiken. - "Weest gij-lieden dan volmaakt" heeft lang geklonken als een bespotting
voor de mens. Welke kans hebben wij om in één
enkel leven tot volmaaktheid te komen? Meestal
blijkt zelfs het maatschappelijk succes niet voor
ons te zijn weggelegd, want wanneer wij ons-zelf
vergelijken met anderen, die reeds ver gevorderd
ziju in wetenschappen, kunsten, wijsbegeerten of
godsdienstige kennis, moeten wij maar al te vaak
onze eigen beperkingen erkennen. Volmaakt, zoals de Christus is? Het is een ideaal, dat de mogelijkheden van de gemiddelde mens verre te
boven gaat, zodat hij het zelfs niet in zijn hoofd
krijgt om het te proberen. Misschien praat hij er
in vage termen wel eens over, maar in de regel
doet hij geen moeite om er naar te leven. Maar
reïncarnatie brengt het ideaal van volmaaktheid
binnen ons bereik, want reïncarnatie betekent
onbegrensde mogelijkheden en mogelijkheden betekenen ontwikkeling en uiteindelijk bereiken.
Reïncarnatie verklaart het probleem van het
krvaad. - Het vraagstuk, waarom God terzelfdertijd moet worden gedacht als liefdevol, rechtvaardig, vol goedheid en almachtig, terwijl er overal
in de wereld zoveel ellende, verdriet en onrecht
valt waar te nemen, is zó moeilijk, dat filosofen
en theologen onmachtig waren er een redelijk antwoord op te geven. Dat was daaraan te wijten,
dat zij de oplossing, welke reïncarnatie kan geven,
hetzij opzettelijk negeerden, hetzij niet kenden.
Laat ons nagaan welk licht reïncarnatie op dit
probleem werpt.
BUhet begin van de reeks incarnaties heeft iedere
ziel in kiem reeds alle morele, intellectuele en
geestelijke kwaliteiten in zich, welke hij later geleidelijk zal ontplooien. Door het proces van de
wedergeboorte, waarbij de ziel telkens opnieuw
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gesteld wordt voor de vraagstukken en moeilijkheden van het dagelijks leven, beginnen deze vermogens langzaam te ontwaken. Totdat zij echter
onirosekt zijn, blijft de mens immoreel, onintelligent en ongeestelijk. Om het zo kras mogelijk
uit te drukken: de z.g. "slechte" eigenschappen
van de mens zijn te wijten aan het niet ontroeski
zijn. van de tegengestelde deugden. Wanneer wij
wreed zijn, komt dat omdat wij _de deugd van
mededogen nog niet ontplooiden. Wanneer wij
egoïst zijn is dat het gevolg van het nog niet ontwaakte ideaal van onzelfzuchtigheid. Wanneer de
goede eigenschap zich ontwikkelt, verdwijnt de
"kwade", want het "kwaad" is niet iets positiefs
en 'op-zich-zelf-staand, maar is alleen maar de afwezigheid van het goede. Een klein kind kan soms
verschrikkelijk wreed zijn jegens dieren, het doet
ze pijn, zonder er het minste besef van te hebben,
dat het iets kwaads doet. Wanneer enkele jaren
later de rijpere ziel van het kind in staat is zich
vollediger door de zintuigen uit te drukken, zal
die wreedheid verdwijnen. Hetzelfde beginsel
werkt ook in de grotere ontwikkelings-cyclus van
de ziel. Indien een goede eigenschap nog niet tot
uitdrukking is gebracht, treffen wij een ondeugd
aan; wij zijn onwetend totdat ervaringen ons geleerd hebben; wij zijn moreel zwak, totdat wij zedelijke kracht hebben ontwikkeld.
Wanneer wij maar eenmaal hebben ingezien, dat
de Wereld een Leerschool is en realiseren dat al
wat leeft daar zijn lessen leert. niet door instructies maar door ervaringen, dan zal het probleem
van het kwaad een nieuw aspect krijgen. Het is
ongetwijfeld vanzelf sprekend, dat wij, indien
wij ons enig oordeel aanmatigen betreffende
kwaad en goed, dat inzicht moeten hebben opgedaan door in een ver verleden eens zelf de
kwade kant te hebben gekozen en door de opgedane ervaring van de gevolgen te weten zijn gekomen, dat het kwaad was, Het zeggen dat iets
verkeerd is, overtuigt in het algemeen niet, al
houdt het soms wel enige tijd het doen daarvan
tegen. Maar rvanneer men ten geoolge van het
begaan va11 de daad zelf lijden moet, dan zal zo
iets volkomen overtuigend wezen. De in het Leven
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gevolgde methode is dat wij leren wat juist en
goed is, omdat wij de vrijheid hebben om het vcrkeerde te doen; inzicht omtrent goed en kwaad
kan op geen andere wijze verkregen worden.
Reïncarnatie is in overeenstemming met de Natuurroetten. - Indien het doel van ons physieke
leven is om ervaring op te doen, zoals. het ongetwijfeld is, dan is het in overeenstemmmg met ~e
natuurlijke beginselen dat menselijke wezens, ?~e
kennis en bekwaamheden hebben verworven, daar
worden geboren, waar hun vermogens het beste
tot hun recht kunnen komen. Welk nut zou onze
technische kennis ooit in de Hemel kunnen hebben? In de physieke wereld daarentegen zal dergelijke kennis, en zeer in het bizonder wanneer
het in leven na leven ontwikkeld is tot genialiteit,
juist zeer gewaardeerd worden. Indien de grote
denkers in wetenschap en techniek, in politiek
en staatkunde, in muziek en schone kunsten, in
religie en geestelijke wijsheid, hun grootheid hebben verworven, dank zij de in tal van incarnaties
verworven ervaringen, zouden wij dan geen overtuigend bewijs hebben dat een volmaakte mensheid en een volmaakte bescha ving wel degelijk
tot de mogelijkheden behoren? Beschavingen kunnen ten onder gaan en met hen de kunst en de
wetenschap, hun godsdiensten en levensbeschouwingen, maar de menselijke wezens, die deze beschavingen opbouwden, gaan niet ten onder zij leven en zij herinneren zich, en na enige tijd
komen zij terug op aarde, rijker door de toenmaals opgedane ervaringen en zetten zich opnieuw aan hun taak om nieuwe en betere beschavingen te helpen opbouwen.
Reïncarnatie verklaart de opkomst en het verval van naties. - Er is voor de wereld-historici
iets zeer fascinerends in de beschouwingen van
de opbloei van naties tot wereldmachten, waarop dan een tijd van welvaart volgt, maar tenslotte
komt het verval en zinken zij weg in de duisternis van de vergetelheid. De uiterlijke omstandigheden zijn niet voldoende om het vaak zeer snelle
proces van de inéénstorting te verklaren, zoals bijvoorbeeld in het geval van Spanje. Wanneer alleen
middelmatige leiders opstaan, wanneer het volk
66

niet langer in vuur geraakt voor heroïsche idealen,
wanneer het geboorte-cijfer terugloopt, dan schijnt
er niets meer aan te doen te zijn om de duikeling tegen te houden. Wat is de reden daarvan?
De grootheid van een volk hangt af van de
mogelijkheden, welke worden geboden aan de
zielen, die op incarnatie wachten. Wanneer de
physieke gesteldheid van een volk over het algemeen vrij is van maatschappelijke kwalen, wanneer de opvoedingsmogelijkheden en het religieuze leven op een hoog peil staan, wanneer de
wetten van het land gebaseerd zijn op zedelijke
idealen en niet op zelfzuchtige machtsbegeerte,
dan zullen de meest-ontwikkelde menselijke ego's
in zo'n volk geboren worden en het zal snel tot
een wereldmacht opgroeien. Kort gezegd: het
lot van een volk is afhankelijk van het ontwikkelings-peil van de ego's, die er incarneren en dit
hangt anderzijds weer af van de gelegenheden
en mogelijkheden, welke aan die ego's geboden
worden. Nationale gerechtigheid en gezonde opvoedkundige beginselen vormen de grootste attracties. Een volk komt tot verval, wanneer de
meest-vooraanstaande zielen zich elders aangetrokken voelen, want, indien er geen grootheid
meer is, zullen jongere en minder-ervaren zielen
de teugels van het bewind in handen moeten nemen en trachten de nationale idealen hoog te houden. Ieder volk, zoals een klasse van een school,
leert bepaalde lessen en ontwikkelt bepaalde hoedanigheden door zijn sociale, morele en politieke
beginselen en, wanneer het peil daarvan daalt, betekent dat terzelfdertijd een teruggang in de kwaliteit der discipelen. Hoe hoger de nationale standaard, hoe groter het volk. Toen Rome in zedelijk
opzicht begon te wankelen en politiek onbetrouwbaar werd, incarneerden de ego's die voorheen
Rome hadden gemaakt tot wat het op zijn hoogtepunt was, in de wel is waar minder-beschaafde,
maar physiek zuiverder volken van het Teutoonse
ras, met het onvermijdelijke gevolg, dat Rome
bergafwaarts grng, terwijl de jongere volken opbloeiden.
Reïncarnatie verklaart de terugkeer van het karakter van vroegere rassen. Wanneer men een
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studie maakt van de algemene massa-karakteristiek van verschillende volken. valt het op hoe
merkwaardig zij somtijds het type van bepaalde
beschavingen
uit de oudheid schijnen te reflecteren. Er is. onder andere. een sterke gelijkenis tussen het Britse Gemenebest en het oude Rome
In de Engelse samenleving constateren wij dezelfde neiging tot kolonisatie. hetzelfde instinct
van wettenmaken, dezelfde degelijkheid bij ondernemingen, dezelfde massaliteit in de architectuur, dezelfde neiging om schoonheid op te
offeren aan kracht en nuttigheid en, dat moeten
wij helaas toegeven, hetzelfde gebrek aan verbeelding in kunst. religie en wijsbegeerte.
In Frankrijk daarentegen wordt men. wat de
karakter-eigenschappen van het volk aangaat.
sterk herinnerd aan die van het oude Griekenland. Er is die-zelfde fantasie en originaliteit.
dezelfde liefde voor het schone. dezelfde verering voor vormgeving en uitdrukking. dezelfde
intellectuële scherpzinnigheid en dezelfde drang
naar voortdurende verering. Er is natuurlijk wel
iets van het Griekse temperament ook in Engeland
terug te vinden, evengoed als er in Frankrijk ook
Romeinse invloeden zijn, maar in het algemeen
zijn beide volken door het bovenstaande wel juist
getypeerd. Waarom is dat zo? Zou het niet kunnen wezen omdat een zeer groot aantal Griekse
ego's in Frankrijk zijn geïncarneerd. en Romeinse
ego's in Engeland?
Deze terugkeer naar het vroegere ras-temperament is bij individuën vaak het meest opvallend.
Keats bijv. kan nauwelijks iets anders zijn geweest, dan de reïncarnatie van de een of andere
Griekse dichter, terwijl de deskundigheid van de
oude Romeinse historici terug gevonden kan worden in een Macaulay, Hume en Gibbon. De geest
van de Vedantijnse filosofie uit India reflecteert
zich in de werken van Hegel, Fichte en Kant. terwijl Schopenhauer blijkbaar onder de invloed
stond van herinneringen van de Buddhistische
filosofie, welke hij in een vorig leven geassimileerd had. Naar waarheid kan gezegd worden,
dat "wanneer de diepere bewustzijn-niveaux hun
creatieve bijdragen leveren in wijsbegeerte. lite68

ratuur, kunst of wetenschap, veel van hetgeen
in vroegere levens verworven werd, opnieuw tot
uiting zal komen".
Reïncarnatie verklaart waarom grote geesten
groeps-gewijs optreden. - 'Wanneer wij een studie
maken van historische perioden, waarin de mensen geleefd hebben. die veel bijdroegen tot de
ontwikkeling van kunsten en wetenschappen, valt
het op dat zij blijkbaar gelijktijdig optraden en
dat er in deze groepen bepaalde karakteristieke
kenmerken aan allen eigen waren. Dit is speciaal het geval onder kunstenaars. Bottieelli, Michaël Angelo, Titiaan, Raphaël en Holbein vormen een chronologische g-roep. Vlak na hen komen Rubens, Velasquez, Rembrandt. Carlo Dolci
en Murillo. Dan verloopt er enige tijd en zien wij
Hogarth, Reynolds, Gainsborough, Romney en Raeburn opkomen. die nog weer later worden gevolgd door de groep van Watts, Holman Hunt,
Rosetti en Millais. Ook de grote musici en componisten verschijnen op een merkwaardige wijze,
Eerst komen Händel en Bach, daarna Mendelssohn, Mozart en Beethoven. en dan tenslotte. in
snelle opeenvolging een grote groep, bestaande uit
Schubert, Chopin, Schumann, Liszt, Wagner, Rubinstein, Brahms en Grieg. Ook een opzichzelfstaande groep Amerikaanse dichters en filosofen
trekt de aandacht. in het bizonder omdat zij
dicht bij elkander geboren werden en later intieme vrienden werden. Dit zijn Bryant, Emerson, Longfellow. Whittier. Poe. Thoreau, Whitman en Lowell, om alleen de allerbelangrijksten
te noemen.
Is het niet heerlijk om te bedenken hoe leven
na leven groepen van intieme vrienden en samenwerkers weer herboren worden om gezamenlijk
hun taak voort te zetten] Is het niet inspirerend
om te beseffen, dat wij in de toekomst opnieuw
tezamen onze schouders zullen zetten onder het
werk van opbouw dezer wereld? Is het niet geruststellend en troostvol om te weten dat de inspiraties van Beethoven. de kunstvaardigheid van
een Raphael, de diepe wijsbegeerte van een Emerson niet voor de mensheid verloren zijn. maar
aan een toekomstige generatie hergeven zullen
~9
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worden, in voller mate, rijker en meer volkomen,
door dezelfde ego's, die tevoren reeds 's werelds
bewondering hebben gewekt?
Reïncarnatie is onverbrekelijk verbonden aan
een goddelijke morele orde. - Het meest verwarrende vraagstuk waarmede geleerden en theologen eeuwenlang hebben geworsteld, is het
schijnbare onrecht in dit aardse leven. Bestaat
er werkelijk een morele Macht of Wet, welke de
lotsbestemmingen der mensen beheerst en bestuurt? Indien dat het geval is, waarom worden
dan goede daden niet beloond door geluk en voorspoed, en kwade daden gestraft met leed en mislukking? Blijkbaar gebeurt dat niet, want vaak
kan een héél onschuldige daad de ontzettendste
gevolgen na zich slepen, goedheid wordt vaak
met ellende betaald, terwijl positief slechte daden dikwijls ongestraft blijven. Het is maar zelden, dat men "loon naar werken" ontvangt.
Merk tevens op, hoeveel onrecht er is in de omstandigheden, waarin wij bij onze geboorte worden geplaatst. Wat hangt er niet veel af van onze
nationaliteit, onze afkomst, onze physieke en intellectuële capaciteiten, onze eerste opvoeding, en
schijnbaar vallen al deze factoren geheel en al
buiten het bereik van onze invloed en beheersing. Wij hebben te aanvaarden wat het lot ons
biedt; en hoe onzeker en doelloos lijkt ons
lot niet al te vaak! Soms loopt alles ons tegen,
dan weer worden wij verwend; nu eens lijkt het
leven één lange vacantie, dan weer moeten wij
zwoegend ons brood verdienen; maar wij kunnen achter dit alles geen moreel doel ontdekken,
waardoor alles gebeurt, zoals het nu eenmaal gebeurt. Het lijkt ons toe dat er bitter veel onrecht in het leven wordt begaan, zodat men het
ons onmogelijk kwalijk mag nemen, wanneer wij
twijfelen aan de woorden van een geestelijke, die
ons vertelt dat een alwetende en alliefhebbende
GOD over de hele wereld waakt.
De wortel van het kwaad schuilt evenwel niet
in het onrecht-zelf dat wij overal menen te ontdekken, maar in het onbewuste aanvaarden van
de veronderstelling, dat wij maar eenmaal op
aarde geboren worden. Het is vanzelf-sprekend,
'?f)

dat wij onmogelijk de lotgevallen, welke een mens
overkomen, kunnen verklaren en rechtvaardigen,
wanneer wij van het standpunt uitgaan, dat ons
leven op-zich-zelf staat en derhalve niet mogen
terugvallen op oorzaken, welke in een vroegere
incarnatie zijn ontstaan. Het zou even onmogelijk
zijn om te verklaren hoe een leerling uit een
hogere klasse van de lagere school lezen, schrijven en rekenen kan, wanneer het ons verboden
wordt te veronderstellen, dat hij dit heeft geleerd in vroegere schooljaren.
Reïncarnatie geeft ons de zekerheid dat er voortdurend een Morele Wet in het Universum werkzaam is, zodat wij-zelf de scheppers zijn van ons
lot. Onze mentale vermogens, ons morele karakter, ons physîeke welzijn, en elke belangrijke gebeurtenis in ons leven, zijn de resultaten van onze
eigen handelingen, verlangens en gedachten in
vroegere incarnaties, zodat ons lot niet iets is,
dat ons door een of andere Macht zó maar wordt
opgelegd, doch de geaccumuleerde gevolgen van
vroegere oorzaken. Elke dag kunnen wij de duidelijke voorbeelden daarvan tegenkomen. Wanneer een jongen niet wil leren en daardoor opgroeit tot een domoor en niets-nut, dan is dat
niet te wijten aan een onverbiddellijk noodlot,
maar eenvoudigweg het gevolg van zijn onwil.
Wanneer een jongeman zich aan allerlei uitspattingen te buiten gaat en daardoor een verschrikkelijke ziekte oploopt, waarvan de gevolgen zich
niet direct openbaren, doch eerst op latere leeftijd, dan kunnen wij dat niet opvatten als een
bestraffing voor kwade daden, maar het is enkel
en alleen het gevolg van zijn overtreden van de
morele wetten. Door zijn ziekte zal hij waarschijnlijk wat verstandiger worden en daar een
les uit putten, hetgeen juist datgene is, wat de
diepere bedoeling van de smart is.
Vanuit deze gezichtshoek moeten wij 's mensen
lot bestuderen. Wij kunnen ons de Morele Wet
denken als die van Oorzaak en Gevolg, van Actie
en Reactie, waarbij elk waargenomen effect altijd
voorafgegaan wordt door een bepaalde oorzaak
en elke oorzaak onweerstaanbaar door het effect
gevolgd zal worden. Onze vroegere daden wer?1

ken op ons terug in de vorm van onze physicke
omgeving en omstandigheden; onze vroegere g~dachten zijn de oorzaak van ons tegenwoordig
karakter; onze vroegere verlangens b.epalen onze
huidige mogelijkheden. Er gebeurt In de ~edelijke werelden evenmin iets "zó maar" .•.als In de
physieke wereld. Wat wij momenteel ZIJn,hebben
wij te danken aan wat wij vroeger deden, dachten
en verlangden en dat niet alleen in vroegere
levens, doch ook in de eerste jaren van dit leven.
Wat ook tot ons komt, 't is niets anders dan de
-terugslag van een kracht, welke wijzelf in het
leven heben geroepen. Het is mogelijk, dat een
persoon, waarmede wij in aanraking komen, het
instrument is om de reactie over te brengen, maar
wij-zelf zijn in laatste instantie de verantwoordelijke persoon.
Deze zienswijze omtrent het lot is in volkomen
overeenstemming met het gewone gezonde verstand. Wanneer, in het dagelijks leven, iemand
voortdurend hatelijke opmerkingen maakt over
iedereen waarmede hij in aanraking komt, dan
zal hij tenslotte door iedereen gehaat zijn. Die
algemene haat is dan geen soort bestraffing, maar
hij ondergaat de gevolgen van de door hem-zelf in
werking gezette oorzaken en leert op die manier
de werking van de universele wet. Pas ditzelfde beginsel nu toe op alles, wat ons in dit leven overkomt, dan zullen wij een helder inzicht krijgen
van de opvatting, waar de leer van Reïncarnatie
toe leidt, met betrekking tot het menselijk lot.
Indien ieder mens de schepper is van zijn eigen
lot, kan er natuurlijk geen sprake meer zijn van
onrechtvaardigheid en het is alleen maar mogelijk,
dat de mens zijn eigen lot schept, wanneer reincarnatie een feit is. Of wel ons lot is afhankelijk
van goddelijke willekeur of van een bloot toeval.
hetgeen de wereld tot een morele chaos zou leiden; of wel het wordt veroorzaakt door ons-zelf.
hetgeen reïncarnatie noodzakelijk maakt. Morele
orde en reïncarnatie zijn onafscheidelijk verbonden en alleen wanneer wij beseffen dat wij vroeger geleefd hebben en een hele serie van levens
doormaken. waarbij elk volgend leven aan het
voorgaande verbonden blijft. zullen wij in staat
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zijn te begrijpen hoe rechtvaardig de Godheid is en
hoe de Goddelijke Wetmatigheid elke faze en
elke ervaring van ons bestaan ten goede leidt.
Hetgeen ons voorkomt is in geen enkel opzicht
als een straf op te vatten. maar alleen als een
resultaat, en de diepere bedoeling van alles is
om ons door feitelijke ervaringen zo snel mogelijk te leren wat goed en wat kwaad is, wat
verstandig is om gedaan te worden en wat wij
moeten nalaten.
Laten wij het geval nog eens beschouwen van
de man die uit de straf-gevangenis werd ontslagen.
waarover wij het in een vorig hoofdstuk hebben
gehad. en laten wij eens bedenken wat een geestelijke tot hem zou hebben gezegd, wanneer de
gedachte van reïncarnatie in het Christelijk geloof bewaard was gebleven. Wij zouden hem kunnen horen zeggen:
"Mijn broeder, je hebt verschrikkelijk moeten
lijden voor een groot onrecht, dat je in je
vorige leven iemand hebt aangedaan. Toen heb
jij welbewust toegelaten dat iemand. die volkomen
onschuldig was. gevangen werd gezet om je-zelf
te redden en nu heb je ondervonden hoe verkeerd
het was wat je toen deed en hoe vreselijk onrechtvaardig, omdat je nu precies hetzelfde hebt ondergaan. Maar op welke andere manier zou het mogelijk zijn geweest om je dit te doen inzien, want
in dat vorige leven vond je je-zelf erg slim en was
je blij. dat je er zo van af was gekomen. Maar nu
heb je kunnen ervaren dat in Gods Heelal geen
enkel onrecht kan worden begaan. dat niet tenvolle moet worden afbetaald. Ik weet hoe moeilijk het valt om dergelijke lessen te leren en ik
realiseer mij tenvolle hoe erg je hebt moeten lijden.
maar hef je hoofd nu op en kijk de wereld aan
met nieuwe moed. want je hebt voor goed die vreselijke schuld uit het verleden afgelost en nu ben
je vrij om in een nieuwe levens-faze weer voorwaarts te gaan. Laat mij je mogen helpen. want
met Christus' Liefde zal je leven opnieuw nuttig
en vreugdevol kunnen worden. Laat wat voorbij
is voorgoed voorbij zijn. kijk in de toekomst en je
zult het lichten van een nieuwe dag kunnen zien."
De resultaten van alles wat wij in een leven
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doen, kunnen niet in eens worden verwerkt. - Is
het niet vanzelf-sprekend dat wij in één enkel
aard-leven onmogelijk alle physieke en morele
schulden, welke wij hebben aangegaan, kunnen
afbetalen? Tot op het allerlaatste moment van ons
leven zijn wij bezig te handelen, te denken en te
verlangen en wanneer wij daardoor anderen onrecht hebben aangedaan, hoe en waar kan het evenwicht dan weder hersteld worden? In de hemel?
Het valt moeilijk in te zien, hoe in een geestelIjke
sfeer een evenwicht van physieke aard hersteld
zou kunnen worden. Vaak is degeen, die verkeerd
handelde, zich niet bewust van het kwaad omdat
hij - door gebrek aan ervaring - op dat punt
nog blind is. Misschien zou hij gedwongen kunnen
worden om schuld te belijden en berouw.te gevoelen, of te bekennen, dat hij zondigde, of wel zoals sommige mensen denken - zou hij geroosterd kunnen worden in helle-vuren; maar zouden
dergelijke straffen hem inderdaad kunneu opvoeden of een compensatie geven voor de physieke
daad? Van het standpunt van reïncarnatie beschouwd, zijn wij in staat om elke aangegane
schuld "in natura" af te betalen: een physiek onrecht moet physiek geboet worden, opdat wij een
dergelijke fout in de toekomst niet meer zullen
begaan, een zedelijke misslag moet goed gemaakt
worden door een compensatie op zedelijk gebied,
teneinde ons de Wet te leren begrijpen. Volledig
evenwichtsherstel is alleen maar mogelijk, wanneer reïncarnatie een feit is.
Reïncarnatie verklaart de raadsels van erfelijkheid. - Er is wel beweerd, dat de leer van reïncarnatie de herediteit zou ontkennen. Niets is minder waar, het verklaart juist de problemen daarvan. De erfelijkheids-wetten zijn nog zeer duister
en de geleerden weten nog helemaal niet op welke
wijze eigenschappen overgebracht worden - indien dat al het geval is - van de ouders op het
kroost. In de lagere natuurrijken gelijken de afstammelingen zo nauwkeurig op de ouders, dat
het niet moeilijk valt om een zekere wetmatigheid te formuleren; maar in het mensen-rijk, afgescheiden van de physieke gelijkenis en enkele
typische eigenschappen, welke lijken te kunnen
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worden overgeërfd, blijkt het onmogelijk te wezen
om een verklaring te vinden voor de grote mentale en morele verschillen, welke soms optreden.
Reïncarnatie feeft daar een antwoord op en
zegt dat, terwij wij onze physieke lichamen van
onze ouders ontvangen, wij, als reïncarnerende
ego's onze eigen mentale en morele eigenschappen
medebrengen. Kinderen van zwakzinnige of misdadige ouders zijn vaak eveneens achterlijk en
moreel zwak, ten eerste vanwege de slechte kwaliteit van de physieke lichamen en ten tweedeomdat weinig-ontwikkelde ego's aangetrokken
worden tot geboorte bij dergelijke minderwaardige ouders. Indien wij de feiten van herediteit
aanvullen met de feiten van de reïncarnatie, dan
zouden wij een juist en buitengewoon verhelderend beeld krijgen van het hele proces van
evolutie.
Reïncarnatie verklaart de iniellectuële en morele
verschillen tussen de mensen. - Hoe zouden wij,
anders dan door reïncarnatie, de enorme verschillen kunnen verklaren, welke er tussen de
mensen bestaan? Laten wij, ter verduidelijking,
eens vier mensen op een rijtje zetten. De eerste
is een Betchuaan (Bosjesman), niet alleen maar
volkomen onwetend, maar bovendien niet in staat
om enig onderricht te ontvangen, omdat zijn intellect zó onontwikkeld is dat het minste verstandelijke vraagstuk voor hem onoplosbaar is.
Er is iets meer dan grauwe hersen-massa alleen
nodig om te kunnen denken en geen oefening is
bij machte om dat iets aan onze Betchuaan te
geven.
Naast hem, zullen wij veronderstellen, staat een
professor in wiskunde, uitgerust met een velstand, zo vlijmscherp en bliksemsnel als een rapier, wanneer het mentale vraagstukken betreft.
Wat veroorzaakt het verschil tussen deze beide
mensen? Volgens de gangbare godsdienstige opvattingen zijn de zielen van deze twee geheel
identiek, alhoewel het duidelijk is, dat zij intellectueel geweldig veel van elkander verschillen.
Zijn deze verschillen te danken aan physieke erfelijkheid, zoals sommige biologen menen? Indien
dat zo zou wezen, dan zijn wij volkomen gerech75

tigd om aan te nemen. dat wanneer de ziel na de
dood bevrijd is van het physieke omhulsel en dus
bestaat in een sfeer. waar physieke herediteit geen
rol meer speelt. de mentale capaciteiten van zowel de geleerde professor als van de onbeschaafde
Bosjesman zullen zijn verdwenen en - ja. wàt
eigenlijk? - is overgebleven. Iets van een soo~~
ziels-bewustzijn, dat niet mentaal is en waar WIJ
ons dus in het minst geen voorstelling van kunnen maken? Maar uit de positieve resultaten van
het psychisch onderzoek weten wij dat het intellect van de professor na de dood evenveel verschilt
van de Betchuaan, als tijdens hun beider leven.
Daarom kunnen wij met grote zekerheid concluderen, dat het intellect een aanzicht is van het
bewustzijn van de ziel en dat derhalve de ontwikkeling van het ego van de professor veel
groter moet zijn geweest dan die van de Bosjesman. Zulk een conclusie impliceert uiteraard reincarnatie als het enig-mogelijke middel, waardoor dit grote verschil in intellectuële bekwaamheid kan ontstaan.
De derde man in ons rijtje zou bijvoorbeeld een
van die Arabieren kunnen zijn, die over een passagiersschip zwermen, zodra dat in Port Saïd voor
anker gaat. Vlug van begrip, maar zonder scrupules, er op uit om overal geld uit te slaan,
zonder zich in het minst bezorgd te maken of
het wel op een behoorlijke manier gebeurt. Zij
maken indruk op ons door hun geslepenheid
maar in het geheel niet door hun karakter. Vergelijk daar eens mede de vierde man. een heilige
in de hoogste betekenis van het woord, begaafd
met het meest-verfijnde eergevoel, met een subtiele intuïtie betreffende goed en kwaad, met de
prachtigste idealen van dienst aan de mensheid.
Zijn de zielen van deze beide mensen identiek?
Indien dat zo is, dan hebben de materialistische
geleerden gelijk en de immoraliteit van de ene
en de moraliteit van de ander zijn alleen maar
het resultaat van erfelijkheid en training. Met
evenveel recht kunnen wij ook tot de zonderlinge conclusie komen dat het eergevoel, morele
reinheid en de offervaardigheid, welke wij bij
de ene vinden, maar die geheel en al ontbreken
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in de ander, bij de dood zullen verdwijnen omdat dergelijke eigenschappen alleen het gevolg
zijn van physieke erfelijkheid. Natuurlijk is dat
belachelijk, want wanneer het menselijk leven
ook maar enige betekenis heeft, dan moeten morele en spirituële eigenschappen ook aspecten
zijn van het bewustzijn van de ziel en, wanneer
bij de geboorte deze eigenschappen zo zeer kunnen verschillen, dan duidt dat op een verschil
in de betrokken zielen.
Het fundamentele idee van reïncarnatie is, dat
de verschillen welke wij bij de mensen om ons
heen kunnen opmerken, niet te danken zijn aan
goddelijke bevoorrechting of aan de blinde werkzaamheid van een of andere erfelijkheids-wet,
maar aan de verschillen in de ouderdom van de
zielen. Elk verstandelijk vermogen, elke kunstvaardigheid, elk diep emotioneel gevoel komt
niet tot ons als een gave, maar wordt door harde
arbeid verdiend. Niemand kan ons ons karakter
schenken; wij moeten het zèlf ontplooien in de
leerschool van het leven.
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Hoofdstuk

VI

BEWIJZEN VOOR HET BESTAAN VAN
REINCARNATIE
De herinnering

aan vorige levens

HET bestaan van herinneringen. - Hoe overtuigend de redelijke gronden ten gunste van reincarnatie ook mogen zijn, wij moeten toch nooit
het feit uit het oog verliezen dat het uiteindelijke bewijs gelegen moet zijn in het vermogen
om ons onze vorige levens te kunnen herinneren.
Voor vele tegenstanders ligt het voornaamste
argument wel in de vraag: "Indien wij vroeger
op aarde geleefd hebben, hoe komt het dan dat
wij er ons niets meer van herinneren?" Zij wijzen
er op, dat niet alleen het al of niet waar zijn
van reïncarnatie van deze vraag afhangt, maar
ook de morele rechtvaardiging daarvan. Waarom zouden wij nu moeten lijden door de gevolgen van daden, welke wij in vroegere levens begingen, terwijl wij er ons zelfs niet het minste
van kunnen herineren, wat die daden geweest
zijn? Zoals Moore opmerkte: "Lang geleden was
dit het bezwaar, dat Epicurus opperde tegen de
Pythagorese leer, dat in zoverre de ziel zich niets
herinnert van vroegere bestaans-vormen en er
dus geen bewuste persoonlijke draad door al die
wedergeboorten heen loopt, de gevolgen van een
of andere daad eigenlijk een ander wezen
treffen, dat onmogelijk wijzer of beter zal
kunnen worden door de straffen, welke hij moet
ondergaan, zonder de oorzaken daarvan te kennen."

Nu moeten wij inderdaad toegeven, dat reïncarnatie zinloos, wreed en nutteloos zou wezen,
indien men zich niets van zijn vroegere levens
zou kunnen herinneren, zodat de ziel niet bij
machte zou wezen om gevolgen en oorzaken in
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zijn bewustzijn te koppelen. Het is niet alleen
de waarde van de leer van reïncarnatie, doch
tevens het zedelijk karakter van de hele Evolutietheorie, welke geformuleerd wordt in de vraag:
"Bestaat er herinnering?" Zo ja, dan is de theorie
aannemelijk; zo neen, dan is hij verwerpelijk.
De eerste stap om tot beantwoording van deze
kardinale vraag te komen, is na te gaan op welke
wijze de herinneringen in dit leven bewaard blijven. Gewapend met een helder inzicht in het
proces van herinneringen in dit ene leven, kunnen wij trachten te onderzoeken of er iets is in
het bewustzijn, dat wijst op herinnering uit andere
levens, waardoor wij de al of niet juistheid van
de leer kunnen aantonen.
Wij zullen, vermoedelijk tot onze verwondering,
constateren, dat de herinneringen, welke wij bewaren uit onze vroegste kinderjaren, héél anders
zijn, dan wij ons voorstellen. Om te beginnen
blijkt dat de eerste drie of vier jaren van ons
bestaan geheel en al uit onze herinnering zijn weggevaagd, niettegenstaande wij er ons wel bewust
van zijn, dat wij toen geleefd moeten hebben en
bewust zijn geweest. Wij kunnen in onze herinnering even wel niet het minste spoor van een bewijs vinden, dat dit zo is. Vervolgens zullen
wij bemerken dat praktisch gesproken alle herinneringen aan de details uit het verleden verloren
geraakt zijn. Dit geldt niet alleen van de gebeurtenissen van vele jaren terug, maar evengoed van
die, welke een jaar, een maand of zelfs maar een
week of een dag achter ons liggen. Er zijn maar
héél weinig mensen, die in staat zijn om zich
nauwkeurig te binnen te brengen wat zij gedurende de afgelopen 24 uren hebben gedaan, en
nog veel minder zich kunnen herinneren wat zij
gezegd of gedacht hebben. Blijkbaar zijn onze
hersenen er op ingesteld om ons het overgrote
merendeel der details te doen vergeten en misschien is dat zelfs een van de belangrijkste functies van ons brein.
Wat is er nu overgebleven van alle ervaringen,
welke wij doorgemaakt hebben, van alle gedachten die door ons heen zijn gegaan? Alleen maar
de grote lijnen en door deze grote lijnen weten
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wij dat wij zeer gedetailleerde ervaringen hebben beleefd. Met een paar voorbeelden zullen wij
verduidelijken., wat met "grote lijnen" bedoeld
wordt.
."
Wij kunnen gemakkelijk lezen, maar terwijl wij
aan liet lezen zijn, herinneren wij ons niet in het
minst hoe moeizaam, door hoe talloos veel lessen
en herhaalde oefeningen wij de betekenis der
letters hebben geleerd, hun samenstelling tot zinrijke woorden, de grammaticale opbouw t~!
zinnen en van een samenhangend verhaal. WIJ
weten dat wij vroeger dit alles hebben geleerd,
niet omdat wij ons alle bizonderheden kunnen
herinneren, maar omdat wij nu kunnen lezen. Het
bezit van dit vermogen is het zekerste bewijs,
dat wij in het verleden een grote massa ervaringen hebben doorgemaakt, welke dit tot resultaat hadden. En zo hebben wij nog verschillende
dergelijke vermogens ter onzer beschikking.
Wij passen er wel op om onze vingers in kokend water te steken. Waarom? Niet omdat wij
ons pas onlangs gebrand hebben, maar heel
vroeger, op een tijdstip, dat wij ons in het geheel niet meer te binnen kunnen brengen, hebben wij een heel pijnlijke ervaring opgedaan toen
wij een nieuwsgierig, maar onervaren en onwetend vingertje in kokend water staken. Wij
zijn die vroegere ervaring geheel en al vergeten,
maar wij beseffen, dat wij toch zo iets meegemaakt hebben en daardoor nu zo voorzichtig
zijn geworden. Deze en dergelijke neigingen bedoelen wij met de "grote lijnen", welke overblijven.
Deze voorbeelden illustreren ten duidelijkste
hetgeen in ons dagelijks leven voortdurend plaats
grijpt. Wij ervaren massa's details, welke wij
vergeten, maar door al die bizonderheden bouwen wij bepaalde levens- en gedrags-regels op,
ontwikkelen zekere vermogens, kennis, neigingen,
welke buitengewoon waardevol zijn. De talloze
bizon derheden zouden ons bewustzijn overstelpen,
indien zij als herinneringen bewaard bleven, maar
de "grote lijnen" zijn uiterst belangrijk, omdat
wij ze te allen tijde ter onzer beschikking hebben.
Nu weder terugkomende op het vraagstuk van
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reïncarnatie, moeten wij nagaan of het mogelijk
is, dat er dergelijke "grote lijnen" in ons bewustzijn bewaard zijn gebleven, welke er op zouden
wijzen, dat wij in vroegere levens gedetailleerde
ervaringen hebben opgedaan. Natuurlijk is het
dan zeer leerzaam om vooral het karakter van
jonge kinderen te bestuderen, aangezien in zo'n
jonge ziel dergelijke herinneringen het duidelijkste waargenomen kunnen worden. Wij, volwassenen, zijn ons wel-bewust van het bestaan van
dergelijke tendensen' in ons bewustzijn, maar wij
hebben ze nog niet herkend als het resultaat van
vroegere levens, omdat onze gedachten nog niet
in de richting van reïncarnatie gegaan zijn. Laat
ons eens nagaan onder welke vormen deze mogelijke herinneringen uit vorige levens zich kunnen voordoen.
Aangeboren eigenschappen bij kinderen. - Zijn
de grote verschillen in intellectuële en morele
capaciteit van kinderen ons nooit opgevallen?
Zelfs in een-zelfde gezin, en vaak ook bij tweelingen, voor wie de voor-gehoortelijke omstandigheden physiek toch dezelfde zijn, is er vaak
een aanmerkelijk verschil in aanleg. Het ene kind
voelt zich onweerstaanbaar aangetrokken tot de
kunst en kan alleen maar tevreden gesteld worden, wanneer hij uren achtereen met potlood
en papier mag doorbrengen. Een ander wil altijd
maar weer bouwen, terwijl een derde bijna niet
weg te slaan is van machineriën. Weer een ander
toont een grote aanleg voor de handel en, zo
spoedig mogelijk, soms zelfs door zijn schoolopvoeding er aan te geven, gaat hij de wereld in
en verzekert zich een mooie positie in de economie. Maar zijn broertje is misschien een dromerig student je, die alleen maar geeft om boeken
en zich van het gestoei van zijn kameraadjes afwendt. Deze grote verscheidenheid in de karakters van kinderen is een ernstige moeilijkheid
voor de bestudering van de herediteit, want het
aantal gevallen, dat de aard van het kind in
het geheel geen gelijkenis toont met dat van de
ouders of andere bloedverwanten, is legio. Bovendien tonen deze typische eigenschappen zich
zeer vroeg in het leven en vaak zelfs onder de
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chaam aangaat, in zoverre het de praktische toepassing daarvan betreft. De jongen, die instinctief
weet hoe hij werktuigen of gereedschappen moet
gebruiken, zodra hij die in handen krijg t, kan in
een vorig leven misschien een kundig handwerksman geweest zijn; de jongeling, die de erkende
leider wordt van zijn kameraadjes
en hen inspireert tot een verwoed gevecht tegen een andere
club, is waarschijnlijk een vroegere generaal, die
in een nieuw en jeugdig lichaam teruggekeerd
is; het dromerige kind, dat de taal van de vogels, van ruisende bomen en kabbelende beken
schijnt te verstaan, en die in extase komt voor
werkelijke schoonheid, is de reïncarnatie van een
dichter of kunstenaar
uit voorbije eeuwen; de
jonge man die zich vermaakt tussen de tenten
op de markt en zich verdiept in het dobbelspel,
toont slechts de kentekenen
van handelsgeest,
die in een ver verleden en in vreemde landen is
ontplooid; de knaap, die met hart en ziel hunkert naar geestelijke dingen en tot in het diepst
van zijn ziel bewogen wordt door religieuze ceremoniën, laat ons iets vermoeden van de priesterlijke aspiraties uit de grijze oudheid.
Het moeder-instinct - Het moeder-instinct wordt
vrij algemeen bij meisjes aangetroffen, maar kan
soms ook bij jongens optreden. Is het nooit bij ons
opgekomen, dat een kind wanneer het met poppen speelt, zich héél flauwtjes iets herinnert van
het verzorgen van eigen kinderen uit een vorig
leven? Men kan inderdaad
alle instincten verklaren in het licht van reïncarnatie. Waarom zou
een kuikentje, dat juist uit het ei is gekropen,
haastig wegvluchten onder de beschutting van een
struik, wanneer de schaduw van een havik over
de grond flitst? Wij noemen het instinct, alleen
maar om een naam te geven aan iets, wat wij
niet begrijpen. Maar wanneer wij in het instinct
van het kuikentje iets kunnen erkennen van een
herinnering van herhaaldelijk door een roofvogel
om het leven te zijn gekomen, dan hebben wij
althans een redelijke verklaring gevonden.
Het vermogen de waarheid te zien. - Stel, dat
wij een nieuw begrip of een nieuwe waarheid aan
twee personen voorleggen, die op gelijk niveau van

moeilijkste en meest-vijandige
omstandigheden.
Zou het niet mogelijk we~en, ..dat de aangeboren
aanleg van een kind dUIdelIjk aanto0.r:t langs
welke "grote lijnen" de ziel ~an dat kmd zich
in vroegere levens heeft ontwl~keld en dat een
dergelijke aanleg niet anders. IS,. dan een. over~
gebrachte herinnering?
Het IS Immers met zo
onredelijk om bijv. te veronderstellen
dat e~n
ziel, die in een vorig leven en misschien wel m
meerdere levens in muziek geïnteresseerd
was,
zich al heel gemakkelijk in deze nieuwe incarnatie
allerlei muzikale
instructies
zou eigen maken
en ook, dat zo'n ziel zich bij de geboorte sterk
aangetrokken
zou gevoelen tot een familie van
musici, waar hij niet alleen de nodige muzikale
ontwikkeling
zou ontvangen, maar ook een lichaam zou krijgen dat voldoende fijn besnaard
en gevoelig was om intensief op de innerlijke gemoedstoestanden
te reageren. En het is ook wel
duidelijk, dat wanneer in vorige levens er geen
belangstelling
is geweest voor muziek, in de
nieuwe incarnatie in weerwil van de grootste inspanning nagenoeg geen belangstelling
zal worden opgewekt. Dit argument
zal ongetwijfeld
spreken tot muziek-paedagogen,
want er wordt
maar al te vaak van hen verwacht dat zij barbaren op muziek-gebied tot grote musici zouden
kunnen opleiden.
Wanneer wij vanuit de innerlijke werelden, met
het lichaam van een pasgeborene worden verbonden, teneinde een nieuwe levens-dag in de Wereldschool te beginnen, dan brengen wij geen volledige herinnering met ons van de talloze levens,
welke wij reeds geleefd hebben - want er is
geen menselijk brein in staat om de omvangrijke
kennis van een ziel te reproduceren
- maar
een complex aangeboren eigenschappen, waarbij
in een vorm welke hen geschikt maakt voor
ogenblikkelijk gebruik, alle ervaringen, welke wij
hebben doorgemaakt,
worden samengevat.
Op
deze wijze tonen deze aangeboren eigenschappen
de takken waarvoor wij in vorige levens belangstelling hebben gehad en die wij beoefenden.
De kennis, welke wij verwierven,
is daarom
nooit verloren gegaan, ook wat het physieke li-

82

r

~5.

ontwikkeling staan en van gelijke intelligentie
zijn. De een ziet het direct, terwijl de andere het
maar niet kan vatten. Wij proberen het nogmaals met een andere waarheid en nu is de
situatie juist omgekeerd, de eerste kan er niet bij,
terwijl de andere dadelijk de quintessens er van
inziet. Kan men dit redelijkerwijs anders verklaren dan dat het onmiddellijk erkennen van
een waarheid, hoe gebrekkig het ook is geformuleerd, aantoont, dat de persoon die waarheid
reeds eerder gekend heeft en in een vorig leven
reeds heeft doorzien? Er is veel voor te zeggen,
dat wij nooit in staat zijn om iets volkomen
nieuws naar waarde te beoordelen en dat, wanneer iets op het eerste gezicht al tot ons spreekt,
dat een bewijs is dat we het vroeger reeds gekend of ervaren hebben.
Het vermogen om bij één enkele ervaring reeds
te kunnen generaliseren. - Sommige mensen en
speciaal diegenen, die een intuïtieve aanleg hebben, zijn in staat om een algemeen geldende regel
te formuleren, niettegenstaande zij slechts een
enkele en op-zich-zelf-staande gebeurtenis hebben
beleefd. Die ene gebeurtenis, waardoor andere
personen even wijs blijven als tevoren, schijnt
in deze mensen hele visioenen van conclusies op
te roepen en activeert een uitzonderlijk rijpe begaafdheid tot oordelen. Hoe komt het dat deze
mensen dit vermogen hebben? Hoe is het mogelijk dat een dame uit de hoogste kringen, in
staat is haar kinderen zo verstandig te raden betreffende dingen van de donkere zijde van het
maatschappelijk leven, waarmede zij-zelf nooit
in aanraking is gekomen? Lang niet alle moeders
hebben die gave, maar enkelen ongetwijfeld. Uit
welke bron van ervaring putten zij het water
van hun inzicht betreffende goed en kwaad?
Soms wordt het wel intuïtie genoemd, maar wat
is intuïtie anders dan de stem van een vroegere
ervaring? Ook het grote begrip dat iemand soms
kan hebben, die door een diepe smart of een
scherpe beproeving is gegaan, wiens hart open
staat voor alle leed en ellende van zijn medemens, is ongetwijfeld geen genade-gift welke zo
maar tot hem is gekomen, maar het resultaat van
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het ontwaken van sluimerende herinneringen uit
vroegere levens.
Het vermogen om, zonder persoonlijke ervaring,
een inzicht te hebben. - Het is hoogst merkwaardig met hoeveel overtuiging en kennis van
zaken sommige grote schrijvers en redenaars innerlijke aandoeningen en ervaringen kunnen
schetsen, terwijl zij die zelf zeker niet hebben
gehad. Een van de vreemdste is wel die van William Sharp, die, hoewel hij een uitgesproken
mannelijk type was, schreef onder het pseudoniem
Fione Mac1eod en in een trant, zoals alleen een
echt vrouwelijke vrouw dat zou kunnen. Of neem
het geval van een dramaturg, zoals de schrijver
van Shakespeare's stukken, die zich zo overtuigend weet in te leven in de gevoelens van een
Macbeth, de aandoeningen van een HamIet, de
smarten van een Koning Lear, de uitbundige genietingen van een Falstaff. Is het mogelijk zulk
een buitengewoon inzicht te hebben in de ongelooflijk gecompliceerde aard van het menselijk
karakter, anders dan wanneer men inderdaad
dezelfde aandoeningen en situaties persoonlijk
heeft doorgemaakt en dus, in herinnering, het verleden nog eens weder-doorleeft?
Aspiraties, roelke hoger reiken, dan de persoonlijke capaciteiten. - Hoe vaak zien wij niet dat
iemands ambities veel verder gaan, dan hij in
staat is te bereiken. Hij streeft uit alle macht
naar een bepaald doel maar faalt jammerlijk.
Zijn fantasie vliegt zijn verstandelijke vermogens
voorbij, zijn verlangens gaan verre zijn capaciteiten te boven. Indien physieke erfelijkheid de
enige factor zou wezen, welke in beschouwing
moet worden genomen, dan zou dit nauwelijks
mogelijk wezen, want dan kan het denkvermogen,
dat door de hersenen wordt voortgebracht, onmogelijk groter zijn dan zijn oorzaak. WIJ behoeven
er niet aan te twijfelen dat dergelijke verreikende
aspiraties te danken zijn aan wat in een vorig
leven werd verworven, maar welke in dit leven
onmogelijk gemaakt worden, omdat de persoon
zich-zelf beperkingen heeft opgelegd door het
verwaarlozen van geboden gelegenheden. Met
andere woorden, een vermogen kan alleen actief
85

blijven, indien het voortdurend benut wordt;
wanneer wij het in een leven verwaarlozen en de
ons geboden kansen laten slippen, dan zullen wij
in een daarop-volgend leven door physieke beletsels gehandicapt zijn, niettegenstaande het innerlijk vermogen nog altijd bestaat.
Het berousizijn. van een kind herhaalt het verleden. - Er is veel geschreven over de merkwaardige veranderingen, welke in. het kinderbewustzijn plaats grijpen. Veel zeer Jonge kinderen zijn echte kleine wilden, harteloos, wreed en
egoïst. Naarmate zij ouder worden komen zij in
wat men zou kunnen noemen het barbaren-stadium van hun leven, wanneer zij zich te buiten
gaan in vechtpartijen en de allerdwaaste gedurfdheden. Na weer enige tijd maakt dit plaats voor
een beschaafder en gematigder levens-opvatting.
Sommige kinderen worden wat eerder rijp en anderen wat later; deze tijden lopen zeer ver uit
elkaar. Sommige kinderen zijn op hun tiende
jaar al ouwe mannetjes, anderen blijven nog
speelse kinderen, wanneer ze de veertig gepasseerd zijn.
Wetenschappelijk kan men deze veranderingen
verklaren door ze te beschouwen als een snelle
recapitulatie van de hele periode van physieke
ontwikkeling. De verklaring volgens de leer der
reïncarnatie is dat het kind in snelle opvolging de
hele serie van zijn eigen vorige levens herhaalt,
hetgeen veel redelijker is, aangezien wij te maken
hebben met bewustzijns-variaties
en niet alleen
maar met de strukturele verandering van celweefsels.
Voorbeschikt zijn tot zonde of deugd. - De
meest-deugdzame ouders zijn vaak niet in staat
om bij sommige kinderen, niettegenstaande een
uiterst zorgzame opvoeding, het opkomen van
misdadige tendenzen te voorkomen, terwijl andere kinderen van verdorven ouders en opgroeiende in een atmosfeer van misdaad niettegenstaande alles toch tot deugdzame mensen ontwikkelen. De voorbeschikking tot deugd of ondeugd
kan volkomen logisch verklaard worden als het
gevolg van uit vorige levens overgebrachte herinneringen, welke tot nieuw leven worden ge86
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wekt, wanneer het bewustzijn in een nieuwe omgeving ontwaakt. De stem van het geweten is
inderdaad niet anders dan de herinnering aan
vroegere oordelen betreffende goed en kwaad en
daarom is het volkomen begrijpelijk waarom een
wilde zulk een klein geweten heeft, want hij heeft
maar weinig ervaring opgedaan.
Genialiteit en vroegrijpheid bij kinderen. - Een
van de gemakkelijkste vormen om de invloed van
vroegere levens te herkennen, is het genie. Het is
zo iets opvallends, het plotselinge ontstaan van
iets, dat door geen enkele erfelijkheids-wet kan
worden verklaard, dat het dadelijk onze aandacht boeit. Het gezin, waarin een genie geboren
wordt is gewoonlijk maar héél gewoon, waar
niet de minste aanwijzing is, in de hele lijn van
het voorgeslacht, dat de hoop op een genie zou
kunnen rechtvaardigen. Het nageslacht van een
genie is zelden van veel betekenis, want het genie
schijnt niet bij machte te zijn zich op anderen over
te dragen. Wij zijn daarom wel gedwongen om aan
te nemen, dat de geboorte van een genie in een
familie, nagenoeg niets heeft uit te staan met physieke erfelijkheid.
Van het standpunt van reïncarnatie kan men
zeggen, dat het geniale ontstaat, wanneer een ziel
met zeer veel ervaring in een bepaalde lijn - wiskunde, muziek, schilderkunst - geboren wordt
in een lichaam dat bijzonder gevoelig kan reageren. Dank zij zijn vroegere ervaringen kan een
genie gemakkelijk tot stand brengen, wat een ander, niettegenstaande diens bekwaamheid, alleen
door harde arbeid en na veel mislukkingen kan
volbrengen.
"De mogelijkheid om enige aanleg tot uitdrukking te brengen .... hangt af van twee onmisbare
factorent. ten eerste van een ego, dat in voorgaande levens door tal van ervaringen die eigenschap heeft ontwikkeld; en vervolgens van een geschikt instrument, een physiek lichaam, dat zó
gebouwd is, dat deze eigenschap volmaakt tot
uitdrukking kan worden gebracht."
Mannelijk ingestelde vrouwen en mannen met een
vrouwelijk karakter. - Een heden ten dage tamelijk veelvuldig voorkomend verschijnsel in onze
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samenleving is een mensen-type, waa!in karakter
en mentaliteit niet in overeenstemming schijnen
met het physieke geslacht. Sommige vrouwen zijn
uitgesproken mannelijk in haar denkleven, haar
opvattingen met betrekking tot de maa~~chapp~lijke samenleving en zelfs ~n haar kledij, terwijl
sommige mannen zeer emotioneel, ov~!gevoehg en
intuïtief zijn, terwijl zij verwijfd zjjn wat hun
uiterlijk betreft. Reïncarnatie geeft daarvoor een
aanvaardbare verklaring wanneer zij zegt dat onze
zielen nu eens in een lichaam van deze sexe, dan
weer in dat van een ander geslacht geboren worden, teneinde zo veelzijdig mogelijke ervaringen
op te doen. Na een serie levens in mannelijke lichamen, waarbij ervaringen worden beleefd, zoals gewoonlijk alleen maar of hoofdzakelijk aan
mannen ten deel vallen, is het zeer begrijpelijk
dat bij verandering van het physieke geslacht onweerlegbare mannelijke karaktertrekken zich vertonen, zelfs waar het lichaam vrouwelijk is. In 't
kort gezegd is ons temperament grotendeels het
resultaat van onze herinneringen uit vroegere bestaans-situaties.
Onverklaarbare angsten. - In de laatste tijd zijn
de psychologen zeer geïnteresseerd in de observatie van vreemde angst-complexen en fantasieën,
welke periodiek uit de onderbewuste niveau's opstijgen en zich in weerwil van het verzet van de
patiënt manifesteren. Er is een verklaring dat zij
te wijten zouden zijn aan voorgeboortelijke invloeden, welke door de moeder op het kind zouden zijn uitgeoefend. Andere psychologen beweren dat het de vergeten en onderdrukte angstvoorstellingen zijn uit de vroegste kinderjaren.
Vanuit het standpunt van reïncarnatie wordt het
verklaard als een vage herinnering en een soort
terugslag van een of andere verschrikkelijke ervaring in een vorig leven: de angst voor water
kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door een verdrinkingsdood; de angst voor vuur, door een dood
t.g.v. verbranding, enz.
Plotseling vriendschappen. - Een andere interessante vorm van herinnering openbaart zich in
plotseling-gevoelde sympathieën. Twee mensen, die
elkander nooit tevoren gezien hebben, gevoelen,
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op het moment dat zij elkander de hand reiken
of zelfs maar even zien, een ogenblikkelijke
vriendschap voor elkander, welk gevoel in de loop
van de tijd niet meer verandert. Het is helemaal
niet de kwestie van temperament, zoals sommigen
beweren, want heel vaak zijn de betrokkenen van
zeer verschillend temperament en houden er héél
andere inzichten en opvattingen op na. In het licht
van reïncarnatie is het duidelijk dat dergelijke
gevallen van innige vriendschap niet anders zijn,
dan het elkander weer terugzien in dit leven van
personen, die voorheen reeds boezemvrienden waren. Het wederkerig vertrouwen, de intense sympathie en het volkomen begrijpen, de blijde offervaardigheid welke dergelijke vriendschappen kenmerken, zijn de uitkomst van vele levens van
vriendschap in het verre verleden, waardoor de
band van genegenheid steeds sterker en hechter is
geworden.
Twee mensen, die in een vorig leven zielsveel van
elkander hielden, kunnen niet van elkander gescheiden blijven. Leven na leven trekken zij elkaar
weer aan en hun vriendschap wordt voortdurend
mooier en rijker. Telkens, wanneer zij elkaar voor
de eerste keer in een leven ontmoeten, vlamt het
vuur van de oude vriendschap weer op en herinnert hen aan de banden uit vroegere levens. Wanneer zo'n vriendschap in iemands leven komt,
wordt veel van de physieke tegenspoed en van het
aardse leed daardoor goed gemaakt.
Het gevoel ergens meer te zijn geweest. - Dit verschijnsel komt zó vaak voor, dat het meestal een
der eerste argumenten is ten gunste van de leer
van reïncarnatie. Iemand gaat naar een vreemde
stad, maar gevoelt zich, terwijl hij daar rondwandelt, op een vreemde wijze thuis en soms is hij
zelfs in staat om vooruit te zeggen, wat er zich
om de hoek van de straat zal vertonen. Natuurlijk
staat hij vreemd tegenover verschillende nieuwe
gebouwen, maar de oude doen hem merkwaardig
vertrouwd aan. Een variatie op deze ervaring is
het levendig gevoel, dat zich van iemand meester
kan maken, die ergens voor de eerste maal komt
en zich plotseling "thuis voelt". Het lijkt er op
of men naar zijn eigen vaderland terug is ge89

keerd. Sommigen hebben dit gevoeld toen zij in
Engeland. Italië Griekenland. Egypte of India
kwamen. Het g~voel is niet te danken aan literatuur, welke men over dat land heeft gelezen.
want vaak is dat maar een bitter beetje. terwijl
het gevoel niettemin zeer intens kan wezen. Is
dit alleen maar toe te schrijven aan "zenuwen",
of kan het niet te danken zijn aan vagelijk opdoemende herinneringen uit andere levens. welke
in deze landen doorgebracht zijn P
Deze wonderlijke gebeurtenissen in het bewustzijn, waar wij het juist over hadden, komen in
hun karakter volkomen overeen met de flarden
van herinnering, welke in dit leven zo vaak kunnen opkomen. Mogen wij, wanneer zij op dezelfde
wijze worden getoetst, dan niet worden opgevat
als herinneringen uit vorige levens? Daarmede
introduceren wij geen nieuw beginsel in de functionering van het herinneringsvermogen, want
het werkt precies op dezelfde manier, of het nu
over jaren of over levens gaat.
.
Oedetailleerde herinnering van vorige levens. Men moet tenslotte wel toegeven, dat indien reincarnatie gerechtvaardigd moet zijn in verband
met de zedelijke ontwikkeling van het individu,
de gedetailleerde herinnering van het verleden
toch ergens in het bewustzijn bewaard zou moeten blijyen. Hoe zou men anders kunnen weten,
dat iets van ons huidig lot in oorzakelijk verband
staat met een bepaalde daad in een vroeger leven? Bestaan dergelijke gedetailleerde herinneringen en zo ja, waar zijn ze dan verborgen? dàt is de vraag.
In de laatste jaren hebben de psychologen enkele zeer opmerkelijke ontdekkingen gedaan met
betrekking tot vergeten herinneringen. Men ontdekte dat indien een persoon was gebracht in
wat men een hypnotische trance-toestand noemt,
of zelfs maar in een sluimering, de herinnering
aan gebeurtenissen uit vroegere jaren van dit
leven tot in details kon worden teruggeroepen.
Het is voorgekomen, dat een jongedame in staat
was te vertellen waar zij zich bevond, hoe zij gekleed was, wat zij at, wat zij precies zei en tot wie,
op een bepaalde achter-namiddag twaalf jaren
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voor het experiment. Wakker zijnde herinnerde
zij zich absoluut niets van dit voorval, doch in
hypnotische slaap viel het haar zeer gemakkelijk
om alle details op te rakelen, alsof ze daags tevoren gebeurd waren.
Dit experiment en nog vele andere, bewijzen ons
duidelijk, dat in het bewustzijn van ieder onzer
schuilhoeken zijn. waar letterlijk millioenen details van vroegere gebeurtenissen als vergeten herinneringen bewaard zijn, terwijl ons waak-bewustzijn daar niets meer van weet. Dit zal ons er van
overtuigen hoe zwak het argument is, dat het zich
niets meer kunnen herinneren van een vorig bestaan een bewijs zou zijn tegen de leer der reïncarnatie. Dit argument is een tweesnijdend
zwaard, want het kan ook gebruikt worden om
te bewijzen, dat wij in dit leven verschillende ervaringen niet zouden hebben doorgemaakt, omdat wij er ons in het waak-bewustzijn niets meer
van kunnen herinneren.
Zou het nu mogelijk wezen om, evenals de herinnering aan heel lang geleden gebeurtenissen
door bepaalde processen teruggeroepen kan worden, ook de verborgen herinneringen van vorige
incarnaties uit de diepten van het onderbewustzijn
omhoog te brengen P Colonel de Rochas, een Parijs'
parapsycholoog. is van mening dat dit inderdaad
mogelijk is, want door een serie hypnotische proeven welke hij jaren geleden Ham op een dame,
heeft hij haar bewuste herinnering schijnbaar over
vier achtereenvolgende incarnaties terug gevoerd.
waarbij elke vorige incarnatie van de volgende
gescheiden was door een toestand van bewusteloosheid in de ongeziene werelden. Hij vreesde de
proeven verder voort te zeten, omdat de spanning
voor het sujet blijkbaar te groot werd. Deze proeven bewijzen wel is waar nog niets omtrent de
juistheid van reïncarnatie, maar ze zijn uiterst
belangwekkend en wijzen misschien een weg om
tot positieve bewijzen te geraken.
Soms komen herinneringen van een vorig leven
spontaan op in het waak-bewustzijn. Deze herinneringen zijn evenwel praktisch altijd zó fragmentarisch, dat zij onbruikbaar zijn om als bewijsvoering te worden benut. Wat hebben wij aan
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de herinnering aan een onbeduidend landschapje,
of van iemands woning uit zijn vorig leven, of
de wetenschap hoe iemand om het leven is gekomen, wanneer de persoon, het land en de plaats
niet nader kunnen worden geïdentificeerd, omdat
men zich de namen niet meer herinnert? Bovendien is het duidelijk, gezien de ze~r lange perioden,
welke tussen twee incarnaties liggen, hoe eindeloos moeilijk het moet wezen om, aan de hand
van dergelijke kleine fragmenten, te bewijzen,
dat wij inderdaad toen en toen geleefd zouden
hebben.
Jonge kinderen kunnen zich veel vaker dan volwassenen gebeurtenissen uit hun vorig leven herinneren, waarschijnlijk omdat de kinder-hersenen
zo veel ontvankelijker zijn voor indrukken. Tal
van dergelijke kinder-herinneringen zijn reeds opgetekend, terwijl het geen zeldzaamheid is, als
men zelf dergelijke kinderen ontmoet. Het valt
evenwel te betreuren dat de meeste ouders niet
het minste begrip hebben van reïncarnatie en
wanneer hun kinderen trachten om er iets van te
vertellen, worden zij meestal voor leugenaars uitgemaakt en wordt hen het zwijgen opgelegd. Wat
zouden wij veel kunnen leren, wanneer er wat
meer aandacht aan dergelijke kinderlijke fantasieën geschonken zou worden. Wanneer een kind
zo omstreeks zes of zeven jaar oud geworden is,
dan zijn deze herinneringen in de regel uitgewist,
vermoedelijk omdat het denkvermogen dan zo volkomen in beslag genomen wordt door de dingen
van het dagelijks leven.
In plaats van volgens het normale schema een
langdurige tussen-periode door te maken, kan het
soms gebeuren dat iemand dadelijk reïncarneert.
In zo'n geval worden dezelfde mentale en emotionele lichamen benut, welke in de voorafgaande
incarnatie getraind werden en onder dergelijke
omstandigheden is de mogelijkheid om zich voorvallen uit het laatste leven te herinneren, natuurlijk veel groter. De spanning evenwel, welke het
zonder onderbreking doorleven van twee incarnaties met zich brengt, is zó groot, dat slechts
een héél enkele, van de duizendtallen die dagelijks sterven, het zou kunnen verdragen.
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Hoe het komt, dat roij ons geen details kunnen
herinneren. - De physiologische reden, waarom
wij ons geen bizonderheden kunnen herinneren uit
ons vorig leven, is dat noch de hersenen, noch
het gevoels-lichaam, noch zelfs het mentale lichaam dat wij nu gebruiken, in die vorige incarnatie bestonden. Deze instrumenten hebben alleen
maar de voorvallen in dit leven meegemaakt en
daarom zijn de beelden, welke zij gefixeerd hebben alleen maar die uit deze huidige incarnatie
en geen andere. Het is wel waar, dat soms flitsen
en fragmenten van voorvallen uit een vorig leven
door deze instrumenten worden opgevangen, maar
dat is toch zeer zelden het geval en geen normaal
versch ijnsel.
De gedetailleerde bizonderheden uit het verleden
zijn alleen maar bereikbaar voor het diepe zielsbewustzijn en niet dan voordat wij een ontwikkeling hebben bereikt, welke ons met dat zeer
verheven niveau in contact brengt, waarbij wij
wel-bewust in wisselwerking kunnen treden met
het ego, zullen wij in staat zijn om vrijelijk alle
details van vorige levens volledig te herinneren.
Het ziels-bewustzijn is te allen tijde volledig bewust van alles en door deze bron en dit geestelijk
centrum van ons bewustzijn, is het aan het evoluérend ego gegeven de betekenis van vele lessen
te doorzien, waarvan wij in ons waak-bewustzijn,
in het geheel niets kunnen begrijpen. Met andere
woorden: ten opzichte van ons boven-bewustzijn,
de ziel of het ego, is er niet het minste onrecht
in hetgeen het lot ons toebedeelt. Alleen in ons
waak-leven, dat beperkt is door de ervaringen en
herinneringen uit dit ene physieke leven, schijnt
het ons toe, dat er onrecht en ongelijke kansen in
deze wereld zijn.
De noodzaak om te kunnen vergeten. - Het feit,
dat onze vergeetachtigheid met betrekking tot het
verleden zo algemeen is, moest de vraag bij ons
doen opkomen of daar misschien ook een goede
reden voor kan zijn. Een weinig nadenken zal ons
duidelijk aantonen dat dergelijke herinneringen, in
plaats van aangenaam, juist een groot nadeel, zo
niet een vloek zouden kunnen wezen. Het is bijvoorbeeld volkomen zeker, dat wij vroeger menige
91

zedelijke misslag hebben begaan, want op gcen
andere wijze hadden wij morele kracht kunnen
ontwikkelen. Wij hebben sedert die misslag werd
begaan, onze fout ingezien en hebbe.n ons-zelf
zodanig ontplooid, dat onze latere l.nc~rnahes
daarvan onbesmet zijn gebleven; doch, indien alle
voorvallen uit het verleden deel zouden uitmaken
van onze huidige herinnering, dan zouden wij elk
nieuw leven moeten rondlopen met een uiterst
onaangenaam stel mentale beelden. Stelt U zich
eens voor wat het zou betekenen, wanneer dergelijke onverkwikkelijke beelden voortdurend in het
gedachte-leven van een kind zouden opduiken,
in het bizonder tijdens de puberteit. Zij zouden
ongetwijfeld een buitengewoon nadelige invloed
uitoefenen en vermoedelijk de jonge mens moreel te gronde richten. Er is geen betere methode
om de zuiverheid van een physieke incarnatie
ongerept te bewaren, dan juist het wegnemen van
alle herinnering aan begane fouten, terwijl de
ervaring van de daardoor geleerde lessen bewaard
blijft in het geweten.
Of veronderstellen wij eens, dat wij om de een
of andere dwaze reden, in een vorig leven er toe
waren gekomen om een zeer hoogstaand persoon
te haten. Verblind door een onredelijk vooroordeel
weigerden wij iets goeds in deze persoon te zien.
Welk een ernstige handicap zou het voor ons
wezen, indien, bij elke nieuwe incarnatie, de herinnering aan deze vroegere houding weer zou
opkomen. Wanneer wij dan dezelfde persoon
wederom zouden ontmoeten, al of met in een
nieuw physiek lichaam, dan zou het vermoedelijk volkomen onmogelijk voor ons zijn om onze
oude vooroordelen te overwinnen. Zoals de zaken
nu staan, waar de lei van onze herinnering
schoon geveegd is en oude vooroordelen zijn vergeten, zullen wij onbevangen tegenover ldeze
persoon in zijn nieuwe incarnatie staan en misschien heel veel in hem zien, dat ons aantrekt,
waardoor wij hem kunnen bewonderen en liefhebben. Vergetelheid ten aanzien van het verleden maakt het derhalve mogelijk onze medemensen veel zuiverder te benaderen en hen beter
te leren begrijpen.
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Er zijn honderden andere motieven op te sommen, waarom vergetelheid noodzakelijk. is. Telkens van voren af aan te beginnen, ook wat
onze herinneringen betreft, voorkomt het ontstaan van éénzijdige ontwikkeling, de herhaling
van eens gemaakte fouten als een gevolg van een
vroegere daad, het blijven voortleven van rasvooroordelen of religieuze orthodoxie, het terugkeren van slechte gewoonten, zoals mokken en
fitten, het nodeloos berouw hebben over dingen,
die al lang niet meer ter zake zijn, enz. Aangezien wij ons de bizonderheden van het verleden niet meer kunnen herinneren, hebben wij
ook geen mogelijkheid om ons een voorstelling te
maken van hetgeen de toekomst voor ons bergt,
want, indien wij dat wel zouden kunnen door
het bestuderen van vroegere oorzaken en hun
consequenties, dan zouden wij elke beproeving,
welke ons in de toekomst te wachten staat, bovendien nog verbitteren door de wetenschap, dat
hij onvermijdelijk tot ons zal komen.
Het onderzoek naar vroegere levens. - Indien
men tot de geestelijke hoogten gestegen is, waarover men spreekt als Inwijding, en de lange en
ingespannen training heeft doorgemaakt van
physieke, morele en intellectuële ontwikkeling,
welke daaraan verbonden is, bestaat de mogelijkheid om verschillende psychische vermogens
zodanig te ontplooien dat de mens in staat is
elk detail van vroegere levens, hetzij van zichzelf of van anderen, nauwkeurig te onderzoeken.
Er is nl. in de sfeer van de mentale wereld iets,
dat men het Universele Geheugen van de Natuur zou kunnen noemen; waarin elke gebeurtenis, elk verlangen, de kleinste en vluchtigste
gedachte van ieder mens en de psychische reacties van elk levend wezen met fotografische
exactheid zijn vastgelegd. Uit deze verslagen van
het verleden kan volledige informatie worden
verkregen over elk willekeurig voorval op elk
willekeurig tijdstip uit het leven van ieder mensenkind, wanneer de terzake geoefende onderzoeker zijn blik richt op de levende beelden, die
hij uit het verleden oproept. Er zijn ook andere
methoden, waardoor deze zelfde inlichtingen he95

reikbaar zijn, maar waarschijnlijk is wel de allerbeste deze, dat men levende beelden van het
verre verleden als een film voorbij laat trekken aan het innerlijk oog van de geoefende waarnemer. Er zijn inderdaad enkele geoefende onderzoekers, die hiertoe in staat zijn en voor hen
is reïncarnatie niet alleen een redelijke en overtnigende leerstellang, maar een onbetwistbaar
feit.
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Hoofdstuk

VII

WAAR DE WERELD NAAR UITZIET

DE dreigende ontwikkeling van het materialistisch denken en de daaruit voortvloeiende afname van de overtuiging van het bestaan van
een Goddelijke Tegenwoordigheid in het Heelal
heeft onze beschaving tot een gevaarlijk crisispunt in de hedendaagse geschiedenis geleid.
Steeds, wanneer in het verleden de zuivere vlam
van geestelijk inzicht begon te flikkeren en zijn
stralen minder helder werden, verslapte de zedelijke aard van de mensen en, alhoewel het intellectuële denken nog scherp en doordringend
was, begon vanaf dat moment de beschaving
snel af te brokkelen.
Wij staan momenteel voor een dergelijke situatie. Het geoefende intellect van de wetenschappelijke werkers heeft waarlijk wonderen gewrocht; maar het verwaarlozen van de morele
aard was oorzaak, dat deze intense technischeconomische ontwikkeling niet geleid werd in
gezonde en zedelijke banen. Er is nauwelijks een
uitvinding op te noemen, welke niet op de een
of andere wijze misbruikt is geworden. Wij ontdekten de kracht van explosieven, niet alleen
om daarmede kostbare delfstoffen uit de schoot
van de aarde aan het daglicht te brengen, maar
gebruiken die kracht ook om onze medemens
te doden en te verminken. Wij leerden de beginselen van het vliegen en reizen door de lucht,
niet alleen ter bevordering van de algemene welvaart, maar ook om kinderen te doden en mooie
steden te vernietigen.
Op welke wijze kan men de mensheid het snelste
aan het verstand brengen, dat GOD inderdaad
bestaat en dat er een zedelijke Wet is, welke onvermijdelijk veroorzaakt dat, wat een sterveling
ook uitzaait aan goede of kwade zaden in de
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akker van zijn leven, de oogst van dit zaaisel
door hem alleen zal moeten worden ingehaald?
Dat is alleen mogelijk, wanneer de mensen de
leer van Reïncarnatie kennen en daarom is die
leer de verlossing voor de wereld. Deze leer
maakt het mogelijk, zelfs voor een mf!-nvan de
wetenschap, dat hij wederom gelooft 111 het bestaan van GOD, want daardoor wordt op wonderIijke wijze het harmonieuze samengaan bewerkt
tussen de door de wetenschap ontdekte feiten met
de half-begrepen waarheden van de godsdienst.
Het is de uitkomst voor de wereld, omdat het ons
een absoluut vertrouwen in de goedheid van het
Goddelijk Wezen teruggeeft, aangezien het ons
de zedelijke achtergrond doet zien en de strikte
rechtvaardigheid aantoont, welke ten grondslag
liggen aan de evolutie van de ziel, zowel als
van de stoffelijke vorm.
Het was geen wonder, dat in de ultra-materialistische dagen van de vorige eeuw, toen elke
nieuwe ontdekking nieuwe kracht scheen bij te
zetten aan de vloekwaardige uitspraak dat cr geen
GOD kon bestaan, omdat de Natuur wreed, genadeloos, "bloedrood van tand en klauw" was, de
mensen zich bij honderden en duizenden tegelijk
terugtrokken uit de godsdiensten. Zelfs nog in onze
moderne tijden, terwijl het materialisme zichtbaar
aan het tanen is, is het aantal buiten-kerksen heel
wat groter dan dat van de trouwe kerkgangers.
De leer van alleen maar de physieke evolutie
schenkt ons wel een prachtig perspectief voor
zover het betreft de volmaking van de stoffelijke
vormen, maar het leidt ons hetzij tot agnosticisme of tot atheïsme.
Wanneer wij bovendien dan nog ons-zelven
dwingen om diep te delven in de persoonlijke aangelegenheden der mensen, zodat wij zonder verblind te raken door de schone schijn, precies zien,
wat er in deze maatschappij al zo plaats grijpt,
dan schrikken wij ontzet terug voor al die misère, het leed, de ontaarding, de domheid, de
zelfzucht en de wreedheid, welke overal hoogtij
vieren. Is het mogelijk, dat dit alles aan GOD
te wijten is? vragen wij ons af; kan de GODheid,
die wij aanbidden. werkelijk. hetzij direct of
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wel indirect, verantwoordelijk gesteld worden
voor al dit vreselijke? Indien wij ons geestesoog verblinden met dogmata, onze gcestes-oren
dichtstoppen met alled~agsheden, dan is het mi~schien nog wel mogelijk om ons goede leventje
verder te leven, zonder een zweem van wroeging of twijfel, maar dan bekijken wij het bestaan van de mensheid door een dichte sluier;
doch wanneer wij, hetgeen bijkans niemand durft
te doen, die sluier wegtrekken, dan raken wij
verloren in een oceaan van twijfel.
Dit is de onaangename positie waarin velen heden ten dage verkeren. Zij zijn stuurloos geraakt,
omdat het oude houvast verloren is. Zij weten
geen raad meer en weten ook niet op welke wijze
zij hnlp in hun nood kunnen krijgen. Vol verwachting gaan zij naar hun geestelijke raadslieden, maar horen daar alleen maar datgene, waar
alle waarachtige inspiratie en realiteit uit is weggevloeid. Zij gaan ter kerke en keren naar huis
terug, nog meer ontmoedigd dan zij al waren. Zij
bezoeken verschillende secten, stromingen en bewegingen, en raken steeds meer verward.
Er is, boven alles uit, één ding waaromtrent zij
onwrikbare zekerheid verlangen. Is er een Goddelijk Plan achter al dit werelds geploeter? Zij
zien wel in, dat het nietig verstand van de mens
niet bij machte is om de aard en het wezen van
een Cosmische GOD te doorgronden, indien er al
zo'n GOD bestaat, maar zij vragen om een redelijk begrip in het doel van het leven. Indien GOD
bestaat, wat tracht HIJ dan met en in de wereld
te bereiken? Waarvoor worstelt de mens hier op
aarde?
Want het is inderdaad een worsteling Voor
iemand, die met begrip en medegevoel rondgedoold heeft door de stinkende sloppen van een
wereldstad, lijkt het alsof er maar héél weinig
reden kan zijn om een Goddelijk Plan te veronderstellen. Het is alles zo hopeloos lelijk, gemeen en
ontmoedigend. En hoe vaak lijkt, voor iemand
die verkeert in de kringen van de rijken en de
groten, dit alles alleen maar een school, waar
men zich oefent in de wijze om op verfijnde manier grof-egoïst te zijn. Gedachteloos voorbijgaan
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aan andermans noden. wellust en morele losheid.
welke met allerlei slimmigheden worden gecamoufleerd. intellectuële energie, welke zich uitput in
het bedenken van allerlei futiliteiten. om de
dwaze weelde-grillen maar te bevredigen. tonen
ons duidelijk de diepe tragiek van de rijkdom.
Twisten en haatgevoelens. misdaden en kuiperijen, hartstochten en leugens, zijn allemaal heel
moeilijk in harmonie te brengen met de genadevolIe liefde van een alwetende GOD. O. het is begrijpelijk. genoeg waarom vroegere religieuze denkers de theorie bedachten van Satan. die de mens
verleidt om kwaad te doen en het verzinsel van
de Val van het eerste mensen-paar. toen zij hadden gegeten van de vrucht der kennisse van goed
en kwaad.
Wij geloven niet meer aan deze oude bedenksels om het kwaad in de wereld te verklaren.
want wij zijn niet langer meer overtuigd van de
historiciteit der legenden. waarop zij gebaseerd
zijn. maar ongelukkigerwijs hebben wij nog geen
andere behoorlijke en redelijke verklaring daarvoor in de plaats gevonden. Wij staan op een
tweesprong. Achter ons ligt de lange en moeilijke weg. welke wij gegaan zijn. welke begon
op de verre heuvel-top van een eenvoudig geloof. kronkelend neerdaalde in de vallei van het
dagelijks leven. de brug der twijfel overging
en zieh tenslotte verloor in de diepten van het
ongeloof. Wij hebben niet gemerkt. hoe wij daarop weer bergopwaarts gingen en voor ons. pelgrims. liggen nu twee wegen. waartussen wij
moeten kiezen. De ene leidt naar wetenschappelijk agnosticisme. waarbij geestelijke dingen niet
tellen en vergeten worden; de andere voert naar
een schitterende verklaring van het Waarom van
het leven. doet ons GODs nabijheid terugvinden en al ons vertrouwen herwinnen in ZIJN
gerechtigheid en liefde. De keuze valt op deze
tweede weg, indien wij het Licht van Reïncarnatie tot leidstar kiezen.
Volgens veler oordeel kan het Christelijk geloof zijn invloed op het verstand en de gevoelens van de nadenkende mensen. die de kerk
zijn uitgelopen. alleen maar terugwinnen. wantOO

neer de lang-vergeten leer van reïncarnatie opnieuw door haar geleraard zou worden.
Ongeveer tegen het midden van de zesde eeuw
raakte de Christelijke leerstelling van het vóórbestaan en wedergeboorte van de ziel geheel op
de achtergrond om tenslotte verloren te gaan.
hoofdzakelijk als een gevolg van de intellectuële
en morele duisternis waarin Europa werd ge
dompeld ten gevolge van de stortvloed van barbaren. welke van uit het Noorden over de toenmalige Westerse wereld stroomde. De barbaren
zijn thans geciviliseerde volken geworden en het
is hoog tijd dat de verloren waarheid van Reincarnatie opnieuw de ere-plaats gaat innemen
onder de onwaardeerbare schatten van Christelijke waarheden.
Wanneer dat niet gebeurt. zal het aantal kerklozen voortdurend groter worden, want de huidige leerstellingen van de Kerk geven geen redelijke verklaring van het leven en van het levensdoel. aanvaardbaar voor het hoog-ontwikkelde
oordeel van de moderne mens. Maar wanneer de
leer van reïncarnatie opnieuw deel zal uitmaken
van de inventaris van dogmata. dan zal de
Kerk het leven volkomen redelijk kunnen verklaren en tegelijkertijd menige zedelijke waarheid kunnen verkondigen door ons het Plan van
GOD te tonen en ons het stralend einddoel voor
te houden dat bereikbaar wordt voor allen. dank
zij het proces van reïncarnatie.
Reïncarnatie geeft perspectief. een juist gevoel
voor verhoudingen. de inspiratie van Oneindigheid. Het wekt onze verbazing en bewondering.
het prikkelt onze verbeelding en doet onze blik
gaan over eindeloze tijdperken van historie. Het
is een bezieling voor de dichter, een licht voor de
wijsgeer. een vreugde voor de heilige. want het
toont hen de weg tot GOD.
Hoe belangwekkend is de geschiedenis van het
verleden! Wij hebben als wilden in de bossen gejaagd; als boeren hebben wij op onze akkers gezwoegd; heirlegers van lang-vergeten koningen
en Pharaos hebben ons geteld in hun reien; wij
hebben meegedaan met de zwelgpartijen van
weelde-dronken steden, welke reeds eeuwenlang
101

begraven liggen onder het zand der woestijnen;
als handel aren hebben wij gereisd in stoffen,
geweven op weefgetouwen, die tot stof vervallen waren, lang voor het tijdstip waarop onze
moderne geschiedenis begint. Wij hebben GOD
onder talloze namen aanbeden en telkens opnieuw
leek het ons alsof juist die godsdienst, welke wij
toen beleden, de enig-juiste was. Wij hebben in
het stof geknield voor de duistere afgods-beelden
in het door de zeeën verzwolgen Atlantis; met
vreugde in onze harten hebben wij bloemen gestrooid op de altaren der Egyptische goden; in
extase zijn wij ter aarde gevallen, wanneer het
~oddelijk Vuur uit de hemel neerschoot op een
Zoroastriaans altaar; wij hebben offers gebracht
aan Vishnu in de rots-tempels van India; wij hebben de gele pij der Buddhisten gedragen en de
stanza's van het Edele Achtvoudige Pad meegezongen; wij dansten onze heilige rei-dansen voor
de prachtige goden-beelden in Griekenlands marmeren tempels; streng hielden wij ons aan de
ijzeren wetten der Romeinen en misschien waren
wij wel onder de scharen, die zich verdrongen
rondom de onbekende Leraar, toen Deze in Palestina rondging en predikte en, omdat onze bekrompen zielen nog niet rijp waren om Zijn verheven leringen te begrijpen, zijn ook wij woedend geworden en hebben Hem, de nieuwlichter,
met stenen geworpen! In de Middeleeuwen leefden wij het sobere leven van monnik of non; en
thans - zijn wij wederom terug op deze aarde,
om opnieuw de lessen van het leven, van geboren
worden en van sterven te leren in deze wonderbaarlijke Wereld-School der Eeuwigheid.
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