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Het is met veel genocgen dat de Uitgeverij der
Theosofische Vereniging, N ederlandse Afdeling, u deze studie aanbiedt, omdat daarin
3 belangrijke stromen van informatie in onderling verband zijn gebracht en aan elkander
worden getoetst, met de bedoeling om meer inzicht te krijgen in een van de talrijke grote
geheimen van het Leven, nl. van de Dood; in
hetgeen de mens zal overkomen, wanneer hij
eenmaal dit aardse leven vaarwel heeft gezegd
en vooral: Waarom hem dat alles zal overkomen.
Maar er zijn enkele punten, welke de schrijver
van deze studie alleen heel tcrloops aanroert
en die misschien, omdat hij ze niet verder uitwerkt, aanleiding kunnen zijn tot verwarring
en misverstand. Het is de bedoeling van deze
"introductie" om dit - zo mogelijk - te voorkomen.
In de cerste plaats heeft de auteur, zoals hij
ook uitdrukkelijk vermeldt, zich beperkt tot
hetgeen zich in de z.g. "vormelijke" hemelwerelden (Sanskrit: Rupa-Svarga) afspeelt.
Hij bemoeide zich nauwelijks met het allereerste stadium na de fysieke dood, waar de
norm ale mens betrekkelijk kort (enige maanden tot hoogstens een jaar) in verblijft en in
het geheel geen aandacht schonk hij aan de
"vormloze" hemel-sfercn (Sanskrit: ArupaSvarga), alwaar de allermeeste ego's ook slechts

kort verblijven. Maar de begrippen kort of
lang in de tijd hebben in die werelden een heel
andere betekenis dan hier op aarde.
Door deze opzettelijke begrenzing, waardoor
de studie zich dus bepaalt tot de zg. 4 Rupaondergebieden, is zij ietwat eenzijdig geworden
en lijkt het niet geheel verantwoord om alleen
daaruit verstrekkende conc1usies te trekken.
Het volgend punt is het gebruik van een term
astro-mentaaI. Hij motiveert het wel, maar oj.
onvoldoende om een bij de leden der Theos.
Ver. ingewortelde opvatting weg te nemen.
Natuurlijk heeft hij gelijk met te zeggen dat de
voorstelling van onderling gescheiden astrale
en mentale werelden slechts een hulpmiddel is,
ter verduidelijking van beschrijvingen en bij
besprekingen, maar dat de facto astraal en
mentaal slechts aspekten zijn van een en dezelfde situatie, zowel naar het bewustzijn als
naar de vorm-manifestatie. Daarom sprak
Krishnamurti ook vaak over "denk-voelen"
om aan te duiden dat deze vermogens tezamen
en door elkaar heen bestaan.
De term astro-mentaal suggereert dat vagevuur, hel en hemel zich niet op onderscheiden
gebieden van andere stof-samenstelling bevinden, zoals wel eens beweerd werd, vooral in
onze verouderde theosofische literatuur en,
helaas, nog vaak verkondigd door enkele verouderde leden, doch aIle door elkaar op hetzelfde gebied bestaan. Dat is logisch en begrijpelijk, want ook in onze stoffelijke wereld zien

wij hoe de ene mens zich een hemel op aarde
geschapen heeft, terwijl naast hem een ander
mens in staat was het aardse leven tot een hel
te maken. Hel noch hemel zijn ook maar enigszins gebonden aan gebied of stofsoort. Zij bestaan overal, omdat zij in het bewustzijn bestaan.
Misschien helpt ons een vergelijking met de ons
beter(?) bekende stoffelijk-objektieve wereld.
Zoals emotioneel voelen en inteIlektueel denken
twee kathegorieen van het ene bewustzijn zijn,
zo kunnen wij ook tijd of verandering en ruimte of uitbreiding opvatten als kathegorieen van
dezelfde objektieve stof van onze wereld. Uit
praktische overwegingen zal de fysikus in een
bepaalde afdeling van zijn onderzoek speciaal
het Ruimte-aspekt van zijn probleem bestuderen en zal zo zorgvuldig mogelijk aIle tijdsbetnvloeding trachten te elimineren. Anderzijds zal bijv. een chemicus juist getnteresseerd
zijn in de tijdskathegorie van een experiment
en trachten alle ruimte-betnvloeding uit te
schakelen. lets anders is, dat het hen beiden
inderdaad nooit gelukken zal, maar in hun
conc1usies kunnen zij het wel en trekken zij
inderdaad waterdichte schotten op. In het werkelijke leven is de scheiding niet door te voeren
en dat heeft Alb. Einstein ons volkomen duidelijk gemaakt.
Natuurlijk bestaan er, evenals de ondergebieden elders, ook vorm-fasen op ons stoffelijk gebied: vast, vloeibaar, gasvormig en misschien
nog een paar in wat men de stratosfeer noemt.

Maar dat alles bestaat door elkaar heen, al kan
het soms lijken dat er ruimtelijke gelaagdheid
is: de vaste aardkorst, daarboven de vloeibare
oceanen en zeeen en tenslotte de gasvormige
laag van onze dampkring, waarboven de ledige
wereld-ruimte. Maar dit is slechts illusie, want
onder de vaste aardkorst bevindt zich de barysfeer, de ontzaggelijke oceaan van vloeibaar
Magma, terwijl de aardkern vermoedelijk een
enorme gasbel is, waarvan het centrum een
leegte, een vacuum. Het lagen-systeem is nu
juist tegengesteld.
Wij moeten daarom steeds op onze hoede zijn
voor al te veel schematiseren, want alle schemata zijn misleidend en hun waarde is betrekkelijk.
Het ware te wensen, dat deze en overeenkomstige misvattingen zo spoedig en zo grondig
mogelijk uit onze theosofische leringen verdwenen. N aast de ondergebieden-indeling is
daar bijv. de onhoudbare opvatting dat de
materie, waarin en waardoor zich de hogere
bewustzijns-toestanden uitdrukken, ook ijler
zou worden al naarmate de bewustzijns-spanning hogere en geestelijker is. Alles wijst er
evenwel op dat het juist andersom is: de materie wordt hoe langer hoe dichter, naarmate
zij voor meer spirituele uitdrukking gebruikt
wordt. De Wereld-ether, Akasha, de Geeststof zou van absolute dichtheid zijn.
Nog een ander misbegrip is om aan de andere
gebieden meerdere afmetingen (dimensies) toe
te kennen. Dit is het gevolg van een volkomen

onbekendheid met het mathematisch begrip
van ruimtelijke afmeting (uitbreiding of richting) en vooral met wat occult-filosofisch
noodzakelijk en mogelijk is. Niemand zal er
(voorlopig) aan denken om aan de 3 tijdsfacetten, verleden, nu en toekomst, straks een
4de toe te voegen. En wanneer iemand - zoals
het schrijver dezes in het Hoofdkwartier der
Theos. Ver. te Adyar door een zeer geeerd en
geleerd pandit werd verkondigd - ons spreekt
over de Goddelijke VIER-vuldigheid,
dan
weten wij dadelijk dat er over geheel andere
aspekten wordt gesproken.
Het derde en misschien wel belangrijkste punt
is dat de auteur in het geheel geen aandacht
schenkt aan een tweetal opmerkingen, welke
we! staan in de uitvoerige aanhaling uit H. P.
Blavatsky's artikel, waarmede het 2de hoofdstuk van zijn studie opent. Zij staan daar onder
het 5de punt en luiden:
" ... Na her onrbinden van her !ichaam beginr er
Of een periode van klare bewustheid, Of enz ....
n

" ... her in de praktijk uitwerken van correcte opvattingen, Of we! enz ....
n

En mij lijken juist deze beide punt en zee.r belangrijk, want H. P. Blavatsky wijst hier mede
op de mogelijkheid dat niet alle hemel-levens
tenslotte alleen maar een inkapseling zijn bin-

nen een zelf-geprojekteerde cocon, waar de
overledene zich vermeit in de eindeloze herhaling van nutteloze fantasterijen en evenmin
dat aIle uitwerken van de gedurende het aardse
leven opgedane opvattingen, slechts illusies zijn
en tot niets anders leiden dan tot toekomstige
bekrompenheid en onevenwichtigheid.
Is niet het verkrijgen van klare bewustheid en
van correcte opvattingen van "wat is", het
enig doel van elk streven naar Waarheid? Dat
het moeilijk is, weten wij maar al te goed en
wij weten in het diepst van ons hart ook, waarom het zo moeilijk is. Wij staan ons-zelf bij dit
zocken in de weg en dat laatste maakt de
auteur ons wel heel duidelijk. Het zijn de psychologische herinneringen van Krishnamurti,
de archetypen van Jung en het Agami- en (in
beperkter mate) Sanchita-Karma van de theosofische leringen. Maar hoe vergaat het de
mens, die dit doorzien heeft, die in de diepe
afgrond van het onbewuste heeft durven af~
dalen en de daar rondwarende schimmen heeft
herkend als illusies en maya?
Het antwoord op die vraag geeft C. W. Leadbeater ons evenzeer, wanneer hij schrijft dat er
voor de "wetende" mens nauwelijks zo iets is
als een "Rupa-Svarga", zoals de "onwetende"
deze gedurende lange eeuwen ondergaat. Voor
de eerste is het een flits, meer niet en dan gloort
voor de "wetende" het Licht van het ArupaSvarga, de wereld waar geen cocon meer kan
bestaan en de innerlijke ervaring van uiteindelijke bevrijding wordt bereikt. Dit voert ons tot

Inwijdings-mysterien, waar de auteur niet over
rept, maar die toch wel een heel belangrijk
facet zijn van het leven in het hiernamaals. Wij
mogen dit nooit uit het oog verliezen.
Overigens bevelen wij - met deze waarschuwingen op de achtergrond - deze studie ten
zeerste in de belangstelling aan en zijn er van
overtuigd, dat de bekwame wijze, waarop de
schrijver zijn bronnen heeft benut, vele zoekers
aan het denken zal zetten en wellicht ook een
enkele zal aansporen om voor zichzelf de consekwenties te aanvaarden, waardoor hij zich
aan de arbeid kan zetten om de verstarringen
en verstoppingen in zijn eigen bewustzijn te
overwinnen en weg te werken.

W AT VERST AAN WI] ONDER
PSYCHOLOGISCHE
HERINNERING?
Vol gens C. G. lung is:
" ... het onbewuste samengesteld uit onderling onverbrekelijk met elkander verbonden dingen, die
de neerslag zijn van de typische wijze waarop de
mensheid sinds haar ontstaan - afgescheiden van
historische, ethnologische of andere aspecten gereageerd heeft in algemeen menselijke situaties,
zoals in doodsangst, bij levensgevaar, in de
worsteling met een overmachtige vijand, in de
relatie tussen de sexen, van kinderen jegens ouders,
t.a.v. het vader- of moeder-imago, in de reacties
bij liefde en haat, geboorte en dood, de strijd tegen
de machten van het duistere beginsel en de hunkering naar het Licht, enz. Een fundamentele eigenschap van het onbewuste is de neiging om een ver·
broken evenwicht te herstellen door tegenover de
bewuste ondervinding een innerlijke weerstand op
te werpen ... het is een typische reactie, opgeroepen door collectief menselijke ervaringen en opgebouwd in harmonie met de wetten van het innerlijk leven, waardoor een bevredigende aanpassing
wordt bewerkstelligd, gebaseerd op de totaliteit
van de psyche."

Er staan in deze aanhaling meerdere belangrijke punten, welke ohze aandacht vragen. In
de eerste plaats de opsomming van de dingen,
waaruit de inhoud van het onbewuste is samengesteld en waardoor het bestaan van bepaalde
machtige react ie-schemata wordt aangetoond,
welke reacties wij hebben geerfd van onze

verre voorouders en misschien zelfs wel van
andere Natuurrijken. In de tweede plaats,
wanneer wij deze lijst nader bestuderen, bevinden wij dat onze reacties een algemeen schema
volgen, hetgeen in wezen betekent, dat zij instinkt-gebonden zijn. En tenslotte blijken het
bewuste en het onbewuste zieleleven een automatisch-regulerend systeem te zijn, want het
nagestreefde doel is een aanpassing aan bepaalde situaties van het ogenblik.
lung schrijft verder:
"In de diepste wortels (van de levensboom van de
psyche) ligt het Onpeilbare, de centrale kracht,
waardoor de individuele ziel te eniger tijd zal
worden afgezonderd. Deze centrale kracht streomt
door aIle latere vormversplitsingen
en aftakkingen, leeft in hen allen, wringt er zich als het
ware doorheen, totdat zij zich als de geindividualiseerde psyche heeft ontplooid, als het enige, dat
eeuwig onveranderlijk en ondeelbaar blijft op aIle
gebieden van leven en bestaan ... Elke groep of
onderdeel daarvan (volksgroepen, naties, stammen, families en individuen) ontstaat door een
nieuwe afsplitsing, een verbizondering van de collectieve psyche, totdat het - uitgegaan zijnde van
het algemeen menselijke van de gehele mensheid,
via de nation ale groep, de starn en de familie het hoogtepunt bereikt in het individu, totdat de
onafhankelijke en ge'isoleerde psychische enkelvoudigheid bereikt is."

Dit, vanuit een theosofisch standpunt beschouwende, doet ons realiseren dat het een bepaald
aspect van Karma beschrijft. Er wordt nadruk
gelegd op verschillende groepen in deze wereld,
waarin wij genoodzaakt zijn te inkameren,

elke groep met zijn eigen fundamenteel menselijke reacties, ras-typische reacties, nation ale
reacties, enz., welke deel uitmaken van onze
gehele erfenis; aangezien de fysieke, emotionele en mentale voertuigen van het bewustzijn
zijn opgebouwd uit materiaal, dat door deze
groepen wordt geleverd en bewerkt en dat van
meet-af-aan daarvoor gebezigd wordt.
Op deze wijze leven en bewegen wij dus in
reactie-schemata, waarvan wij - omdat zij
deel uitmaken van het onbewuste, collectieve
zieleleven - in deregel geen besef hebben.
Datgene, wat wij beschouwen als onze fysieke
astrale en mentale voertuigen, zijn - striktgenomen - niet van ons, maar het resultaat van
de versmelting van reactie-complexen.
lung legt grote nadruk op het belang van het
droomleven. Zijn opvatting daarover luidt:
"De gemakkelijkste en meest succesvolle wijze om
zich vertrouwd te maken met de inhoud van het
onbewuste, is via de droom, welke is opgebouwd
uit bewust en onbewust materiaal beide, uit vertrouwde en vreemde e1ementen .... Tijd en ruimte
gelden er niet meer. Hun taal is archalsch, symbolisch, pre-Iogisch - een beelden-taal, welke alleen
te begrijpen is door een speciale methode van interpretatie ... Vele dromen grijpen ver over de
individuele problemen van de dromer-zelf heen en
ontstaan door de indrukken van vraagstukken
welke zich voortdurend opnieuw stell en in de geschiedenis der mensheid en die zich dus betrekken
op de totaliteit van het mensheids-bewustzijn."

Dit verduidelijkt de nauwe betrekking tussen
het bewuste en het onbewuste, hetgeen wij ook

wel konden verwachten, aangezien het individuele bewustzijn als het ware uit het collectieve
gekristalliseerd is. Natuurlijk zijn er gewone
dromen, die te maken hebben met de verI angens, de zorgen en dergelijke beslommeringen,
maar bovendien zijn er die machtige, raadselachtige, telkens terugkerende dromen, welke
zich in allerlei bizarre symbolen kleden. Indien
iemand op deze grotere wijze droomt, betekent
zulks dat hij daardoor toegang heeft tot de gehele ervarings-wereld van het menselijk ras.
Een ander veelbetekenend punt is dat de wetten van tijd en ruimte voor dit soort dromen
hun geldigheid hebben verloren. Het komt ons
niet vreemd voor wanneer wij dromen dat wij
op verschillende plaatsen tegelijkertijd zijn en
dat mensen en dingen zo maar in iets anders
overgaan. En wanneer dat gebeurt, hebben wij
niet het gevoel dat er tech de een of andere
oorzaak voor een dergelijke zonderlinge transforma tie zou moeten zijn. Dat betekent dat wij
in dergelijke dromen geen behoefte hebben aan
een systeem van logische rangschikking. In het
algemeen accepteren wij aIle transformaties als
volkomen normaal en vanzelfsprekend en er is
geen enkele drang in ons om in te grijpen of de
verschijnselen te beheersen, wanneer deze taferelen zich voor ons droom-oog afspelen.
Ais een verdere consekwentie van de vorige
aanhaling, beweert lung:
"Thema's van een mythologisch karakter, waarvan
de symboliek een universeel gebeuren verzinnebeeldt, en reacties van een bizonder grote intensi-

teit, geven ons het besef dat de diepste lagen (van
het bewustzijn) daarbij zijn betrokken. Deze beelden en symbolen noemen wij de Archetypen. Zij
ver.tegenwoordigen het instinktieve - d.i. psychol?glsc~ noodzakelijke - antwoord op bepaalde
sltuatleS, welke, buiten het individuele bewustzijn
om, door de impuls van de hen inwonende aard
leiden tot een gedrag, dat in overeenstemming is
met de psychologische noodzaak...
De archetJ:pen bestaan niet uit overgeerfde ideeen, maar
Ult de overgeerfde aanleg tot bepaalde automatische reacties."

Alhoewel de theosofische zienswijze meer overhelt naar de Platonische opvatting van archetypen als oer-ideeen uit het Goddelijk Denkvermo~en, is Jung's ontdekking van de psychologlsche archetypen als inhaerente reactieschemata toch de moeite van overdenking
waard, vooral omdat deze reactie-schemata een
groot parallelisme vertonen met de aSHologische opvatting van de zodiakaal-tekens, welke
- op hun beurt - weer in betrekking staan
tot de ar.chet'ype~, zoals ~et occultisme deze opvat en dIe mlsschlen ook lets hebben uit te staan
met de "Ring-niet-verder". Hoe het ook zij
de opvatting dat archetypen beschouwd kun~
nen worden als sluimerende mogelijkheden tot
bepaalde 'reacties, is ongetwijfeld meer in overeenstemming met de geest van de moderne natuurwetenschap. Om dit punt af te roncien
voIgt hier nog een laatste aanhaling van Jung;
"In de taal van het onbewuste...
verschijnen de
a.rchetypen als personificaties of als symbolische
flguren. Hun aantal is betrekke1ijk klein, want zij
staan in betrekking tot de mogelijkheden van ty-

pisch fundamentele ervaringen, zoals de mensheid
sedert haar ontstaan heeft doorgemaakt...
De
achtergronden van de archetypische beelden zijn
in alle kulturen dezelfde. Wij vinden ze terug in
alle my then, ~prookjes, re1igieuze tradities en
mysterien."

Ook in deze aanhaling wordt sterk de nadruk
gelegd op het effect dat de diepte-psychologie
heeft gehad op de vondsten van de anthropologie. Anthropologie heeft te maken met de
vroegste stadia van de menselijke samenleving
en de moderne psychologie heeft, zoveel als
onder de moeilijke omstandigheden mogelijk
was, geholpen om de moeilijkheden te over winnen, welke waren gerezen tussen het primitieve
pre-Iogische denken en het rationalisme van
onze westerse beschouwings-wijze. Hierdoor
zijn wij in staat om meer of minder helder de
motieven te onderkennen, welke de grondslagen vormen van de eenvoudigste maatschappelijke samenlevingen en hoe onze gecompliceerde twintigste eeuwse beschavingen op dezelfde
fundamentele beginselen zijn gegrondvest.
Volgens deze theorie is de samenleving een
methode, waardoor de mens getracht heeft zijn
instinkten te kanaliseren, welke - indien hen
de vrije loop was gelaten - veeleer vernietigend dan opbouwend geweest zouden zijn.
Godsdienst, opvoeding, wetten en gewoonten
zijn daarom uit het denken ontwikkeld met de
bedoeling om de vernielende aspekten van zijn
fundamentele instinkten te bedwingen en de
opbouwende elementen te stimuleren. Mense-

lijke wezens kunnen niet behoorlijk samenleven, tenzij de barbaarse instinkten enigszins
getemd zijn door een krachtige traditie, waarin
elk lid van de gemeenschap vertrouwen heeft.
De laatste twee wereld-oorlogen hebben ons
doen zien wat er gebeuren kan, wanneer de
mensheid het vertrouwen in haar tradities verliest.
Die methoden, volgens welke de instinkten in
meerdere of mindere mate in bedwang worden
gehouden, zijn vele en verscheidene, doch allen
zijn zij afhankelijk van de invloed van imitatie,
want aIle traditie berust op imitatie. Dit veronderstelt evenwel groeps-activiteit en groepservaring ten koste van individuele ervaring en
handeling. Het betekent, dat de fundamentele
instinkten getemd worden door voorschriften
en wetten, welke van buiten-af aan het individu worden opgelegd, door het er van te overtuigen dat zijn fysieke en psychologische veiligstelling alleen is gewaarborgd indien hij
onvoorwaardelijk aan de voorschriften gehoorzaamt. Om dit gedaan te krijgen moet er imitatie zijn en daarom is dat dan ook van de aanyang af voor het ontluikend bewustzijn zulk
een beslissende factor.
De primitieve mensen hebben hun inwijdingsscholen, waarheen de jongelingen gezonden
worden teneinde de zeden en gewoonten van
hun starn te Jeren kennen, welke instructies
door indrukwekkende en suggestieve religieuze
ceremonien onuitwisbaar op hun bewustzijn
worden ingeprent. De beschaafde mens heeft

zijn openbare en bizondere schoJen en de leerlingen worden daar ondergedompeld in en
leren er te geloven in de volmaaktheid van de
sociale instellingen en gebruiken van hun natie,
hun klasse en de voor die tijd aanvaarde standaard van ethiek.
Laten wij ons eens een beeld trachten te vormen
van de omstandigheden, waarin de hedendaagse mens wordt geboren. Om mee te beginnen
is er het onbewuste milieu waarin de typische
reacties ontstaan, voortspruitende uit de algemeen menselijke ervaringen en welke zodoende
het kind, de jongeling en tenslotte de volwassene voorziet van een stel automatische responsies op de alledaagse gebeurtenissen en op een
groot aantal voorvallen van minder alledaags
gehalte, indien deze mochten voorkomen. Vanaf de geboorte heeft deze erfe1ijke achtergrond
een speciaal en vooropgezet doel voor ogen: de
aanpassing van de individuele mens aan die
achtergrond, waardoor al zijn relaties worden
beheerst en gecoordineerd, zowel mentaal als
emotioneel, de sexuele en de familie-verwantschappen daarbij inbegrepen. Tegen de tijd, dat
zijn primitieve of beschaafde opvoeding is beeindigd, is de identificatie met de verschillende
methoden en middelen om aIle levensproblemen tegemoet te treden, volkomen en de mens
is zich absoluut onbewust van hun automatisch
karakter. Aan de collectieve responsies worden
geleidelijk de collectieve ervaringen toegevoegd
van de familie, de klasse, de natie en het ras

waartoe hij behoort krachtens zijn geboorte en
deze markeren de successieve stadia, waardoor
hij respectieve1ijk familie-bewust, klasse-bewust, nationaal-bewust en ras-bewust worde
Soms kan het gebeuren dat de aanpassing aan
het collectieve schema niet gelukt of dat zij
niet geheel en al slaagt, en dan gaat de psychologische veiligheid, welke zij eerst verzekerde,
verloren. Dat kan derge1ijke tragische afmetingen aannemen, dat het slachtoffer er ernstig
ziek door wordt, zijn hele levensvisie er door
wordt vertroebe1d en hij zich gedwongen voelt
zich geheel of ten dele uit de samenleving terug
te trekken; of wel projekteert hij zijn demonische te1eurstellingen en angsten op anderen
en maakt het leven zowel voor zichzelf als
voor die anderen tot een hel. Dan wordt de
psychotherapeut te hulp geroepen en diens
voornaamste taak is het dan om te ontdekken
wat de oorzaak is van het deraillement waardoor zijn patient uit de collectieve 'fails is gelopen en vervolgens om hem te helpen weer in
het goede spoor te komen.
Natuurlijk is er individuatie, zoals Jung het
proces noemt waardoor de mens weigeren kan
zich te laten meeslepen door de stroom van algemene tendenzen, maar dat is - volgens hem
- alleen voor heel enkelen weggelegd. Lange
ervaring heeft hem doen zien dat het ego, dat
rijp en in staat is om alleen te staan, zonder de
collectieve steun van de samenleving, uiterst
zeldzaam is. Daarom is het typerend resultaat
van deze zienswijze van de psychotherapie de

"dokter-patient" -verhouding, waarbij de dokter, in zoverre hij daarin slaagt, de patient weer
tracht in te passen in het maatschappelijk schema, waardoor deze dan weer zijn rol daarin
spelen kan; m.a.w. de patient wordt psychisch
herschikt en zo weer teruggeleid naar de collectieve gemeenschap.
Wat de individuatie betreft, bestaan er niet
veel beschouwingen, waaruit men kan opmaken wat daar eigenlijk precies mede wordt bedoeld. Maar uit het weinige dat erover is gepubliceerd, kan men afleiden dat het individu,
verlost van de angst voor het collectief onbewuste, er als het ware juist een bewust medewerker van maakt en daardoor een nieuw
middelpunt in zichzelve schept, van waaruit
hij op gans andere wijze zijn leven bestuurt.
Op dit punt lopen de ideeen van Jung en J.
Krishnamurti ver uiteen, omdat Krishnamurti
geen "dokter-patient" -relatie wil accepteren
voor wat hemzelf betreft, noch voor degenen,
die zich tot hem wenden, aangezien van zijn
gezichtspunt uit beschouwd, het enig nodige is
een algehele omzetting of trans forma tie van de
denkwijze van de vrager. Krishnamurti wil
van geen compromis weten. Ook acht hij om
redenen, welke wij later nog zullen noemen, een
bewust samenwerken met het onbewuste niet
de weg naar ware bevrijding.
De stand van zaken t.a.v. de bevindingen van
Jung is nu deze dat, alhoewel zij niet in aIle opzichten worden onderschrevcn door weten-

schappelijke kringen, niettemin een betrekkelijk groot aantal betrouwbare mannen en vrouwen ze, buiten Jung om, op zichzelf hebben
toegepast en ze praktisch bruikbaar hebben bevonden. Bovendien bestaat er een onbekend
groot aantal gevaIlen, over de hele wereld verspreid, welke door deze mensen in boeken en
artikelen worden aangehaald teneinde de juistheid van Jung's stellingen te bewijzen.
Vit al dit omvangrijke materiaal komt een
punt duidelijk naar voren, waaruit blijkt dat
een der belangrijkste faktoren gezocht moet
worden in het bestaan van het verschijnsel van
mentale projektie. Neurotici en psychopaten
leven inderdaad in werelden welke zij-zelven
gemaakt hebben. AIle aspekten van de diverse
voorstellingen temidden waarvan zij leven, zijn
mentale projekties; maar niemand onzer is er
ooit werkelijk vrij van, vanaf het moment van
zijn geboorte tot aan het ogenblik, waarop hij
afscheid neemt van dit aardse leven.
Op overeenkomstige wijze als Jung's belangwekkende inzichten aan de hand van citaten
werden besproken, zo zullen wij thans ook aanhalingen doen uit de T oespraken van Krishnamurti.
"Er bestaat een oppervlakkig besef van onze dagelijkse bezigheden: onze betrekking in de maatschappij, onze fami!ie-verhoudingen,
de voortdurende aanpassing aan de maatschappelijke situatie,
hetzij gelukkig en gemakkelijk of als een conflict,
een neurose ... En dan is daar 0011. nog de diepere

bewustzijnslaag, welke de collectieve maatschappelijke erfenis is van menselijke ervaringen door
de eeuwen heen; de levens-wil, de wil tot zelfhandhaving, tot verandering, de wi! om iets belangrijks te worden."

Deze aanhaling toont nieuwe verschillen tussen J ung en Krishnamurti. Ten eerste het probleem van aanpassing, dat zulk een belangrijk
onderdeel is voor de techniek van de therapeut.
Voor Krishnamurti is alle aanpassing een compromis en indien er aanpassing is aan een collectief patroon, aan een emotionele of inteIlektuele omgeving, dan kan er geen sprake zijn
van transformatie, geen volledige ommekeer in
de gedachtenwereld. Ten tweede wordt alles,
waarop Jung onze aandacht heeft gericht in
zijn opsomming van de inhoud van het coIlectief onbewuste, door Krishnamurti betiteld als
"beperkend". Onze beperking is de automatische responsie welke zonder enig denkproces
ontstaat wanneer een bepaalde situatie deze
oproept. Dat betekent, dat wij responderen als
Europeanen wanneer er bijvoorbeeld rassenrelletjes zijn in Londen, en als Christenen wanneer er beweerd wordt dat God alleen maar
fantasie is, als Protestanten wanneer de Katholieke kerk gaat domineren en als Theosofen
wanneer er over Krishnamurti wordt gesproken, als een lid van het gezin wanneer het porseleinen servies in de keuken in scherven valt,
enz. Wij geven niet altijd aan deze automat ische reacties toe, maar ze komen wel in ons op,
alvorens wij ze de kop indrukken, ze recht-

vaardigen of ze verwerpen met behulp van
andere reacties, welke wij ens pas korte tijd geleden hebben aangemeten en ingeschakeld als
onbewuste responsiecen tra.
Jung legt in zijn beschrijving van het collectief
cnbewuste ongetwijfeld tal van dingen bloot,
haar hoe heel veel verder reikt Krishnamurti's
zoeklicht. De ,,levens-wil", welke de voorwaarde is van het biologisch collectieve, de
"wi! tOt veranderen", welke de voorwaarde is
voor ontplooiing in de tijd.
In .de volgende passage gaat hij daar dieper
op 111:
"Iemands eigen bewustzijn ... is het resultaat van
vele invloeden: klimaat, dieet, vormen van gezag,
de maatschappelijke normen, welke hem worden
ingeprent, met zijn taboes, zijn zo hoort het en
dat is verboden, d~ godsdienst, waarin men groot
gebracht wordt, de boeken die men leest, de ervaringen en de reacties welke men gehad heeft."

Wij beschouwen ons bewustzijn inderdaad als
iets van ons-zelf en tach zijn er tal van aanwijzingen, dat dit geenszins het geval is. Sommige van die aanduidingen gaan z6 diep, dat er
mensen zijn, die met afschuw en een gevoel
van heiligschennis de veronderstelling zouden
willen aanhoren, dat de een of andere idee of
opvatting misschien alleen maar een aspekt
van begrenzing of beperking is en in het volle
licht moet worden gebracht teneinde behoorlijk bestudeerd te kunnen worden. Gezag dient
te worden getoetst naar zijn werkelijke beteke-

nis, de relatie van leider en volgeling, leraar en
leerling, Heilige Schriften en systemen van onderricht; het zijn allemaal mogelijke collectieve
achtergronden, welke responsies in ons doen
opwellen, wanneer op de juiste knop wordt gedrukt.
Wat de samenleving betreft en de compagnon
daarvan, de georganiseerde godsdienst, is het
duidelijk dat waar beide facetten door ens
denken zijn ontwikkeld als middelen om de
overvloed van instinktieve reacties te kanaliseren, zij een integraal onderdeel zullen vormen
van onze onbewuste begrenzingen. Het is niet
z6 moeilijk om in te zien, dat georganiseerde
godsdienst een belemmering voor de mens is,
maar om er volkomen overtuigd van te zijn,
dat ook onze samenleving, zoals die heden ten
dage bestaat, een belemmering betekent, komt
voor velen als een zware slag.
Nog veel moeilijker is het om in te zien dat
elke ervaring een ni.euwe beperking kan betekenen; daarom moeten wij hier dieper op ingaan,
teneinde te begrijpell hoe dit mogelijk is.
In de eerste plaats is het van-zelf-sprekend dat
het bewustzijn een ervaring, hoe verheven en
geestelijk ook, begint met deze te verwerken.
Dan vormt de mens zich een oordeel en wij
zeggen, dat het een prettige of een onplezierige
ervaring is geweest, dat wij uitzien naar een
herhaling, dat de ervaring moet worden geanalyseerd en gelnterpreteerd, dat zij een etiket
moet krijgen, geclassificeerd moet worden en

- voor latere referentie - opgeborgen in onze
voorraadschuur van alle andere herinneringen
aan dergelijk ervaringsmateriaal. Het is duidelijk dat al deze bewerkingen, welke op de ervaring betrekking hebben, waarderingen en beoordelingen inhouden; maar waarop baseren
deze zich? Wat zijn de maatstaven, waarnaar
de waardering wordt bepaald? In de meeste
gevallen zal men ontdekken dat de grond daarvoor gezocht moet worden in de collectieve bepaaldheid van het onbewuste in ons, zoals dat
reeds werd omschreven. Waarderingen en beoordelingen, aanvaarden en verwerpen zijn
geworteld in de emotionele en mentale omgeving waarin men leeft en waarvan men deel
uitmaakt. In zo'n geval is het dan ook niet het
individu-zelf dat respondeert en reageert wanneer het cen waardering of beoordeling formuleert, maar de psychologische achtergrond van
het collectieve. Men heeft evenwel de neiging
om dergelijke responsies op te vatten als de
eigene, zonder naar de diepere bron te vragen,
deze vooraf-bepaalde, als het ware "gecensureerde" ervaringen in de herinnering op te
stapelen en daarmede op een later tijdstip te
reageren op de uitdagingen en problemen van
het leven.
"De menselijke samenleving, zoals wij die heden
ten dage kennen, is gebaseerd op jalouzie, hebzucht, eerzucht, wraakgevoelens, op de economische wedijver voor goede baantjes, op het verlangen om uit te blinken ... "

zegt Krishnamurti. Dit is een overrompelende
bewering, wanneer men haar voor het eerst
hoort, omdat daarmede het volgende probleem
op de voorgrond wordt geplaatst: Indien zulke
dingen als eerzucht, verlangen om uit te
blinken en een belangwekkend personage te
worden, eerlijk worden erkend hinderpalen te
zijn op de weg naar zelf-kennis en door deze
ruiterlijke erkenning worden weggeruimd, wat
zal er dan overblijven van onze huidige beschaving?
Indien men de mensen nauwlettend observeert,
zonder voor de consekwenties uit de weg te
gaan, dan is er geen andere gevolgtrekking
mogelijk dan dat deze opgesomde tendenzen
de wereld op de rand van de afgrond hebben
gebracht. Ongelukkigerwijs handelt het overgrote deel van de mensheid in de veronderstelling dat een dergelijke geestelijke instelling nu
juist diegene is, welke de huidige samenleving
van ons verlangt en zij menen dat er daarom
weinig aan te doen is. Op dit punt verschillen
Jung en Krishnamurti wederom van inzicht;
want waar Jung beredeneert dat gedurende
vele eeuwen de mensheid zijn instinkten in kultuur-vormen heeft gekanaliseerd, daar toont
Krishnamurti aan hoe deze kanalisatie heeft
geleid tot dit ingewikkelde systeem van nijd,
hebzucht, naijver en wreedheid. En wat nog
erger is, geslachten van kunstenaars, dichters,
toneelschrijvers, redenaren, historici, politici,
geestelijken en opvoeders hebben deze eigenschappen gegoten in vormen, welke zo zorg-

vuldig zijn gecamoufleerd
door de glans van
het genie, dat zij worden aanvaard als een kostbaar erfdeel van onze nationale kultuur. Het
zijn de facetten van "onze manier van leven"
en er wordt van ons verwacht dat wij er voor
zullen vechten en desnoods sterven en onmenselijke daden en barbaarse wreedheden zullen
willen begaan, wanneer een stelletje nationalisten of politici dit zo beslissen.
Om wederom Krishnamurti

te citeren:

"De wereld wordt uiteen gereten door geloof, geloof in nationalisme, in vaderlandsliefde, in de
vermeende meerderwaardigheid van het ene ras
boven het andere; door het geloof worden de
mensen uitéén gejaagd als protestanten en katholieken, als mystici en occultisten ... Daarom moet
er eerst een héél andere geest komen."

Natuurlijk
ligt de verborgen bron van al deze
moeilijkheden in ons denken, want het is diens
taak om te bepalen en te begrenzen; alle geloven zijn mentale projekties.
Er is nog een ander onderscheid tussen Jung's
en Krishnarnurti's
opvattingen, wat in het volgend citaat naar voren treedt:
"Het denken, zowel het waakbewuste als het onbewuste, is de vrucht van de tijd, van herinneren;
het is een residu van eeuwenlange kennis-ontplooiing en de totaliteit van deze denk-ervaringen
in het bewustzijn is de bron van ons denken. Alle
denken ontspruit zonder enige twijfel aan de voedingsbodem van verschillende beschavingsfasen,
van talloze ervaringen, collectieve zowel als individuele en deze voedingsbodem is duidelijk beperkt en begrensd."
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Daarom hebben wij reeds eerder twijfel uitgesproken of de geïndividualiseerde
mens inderdaad wel vrij is, zoals Jung beweert; het punt
waar het om gaat is, dat indien de mens het
onbewuste in zich tot deelgenoot van zijn leven
maakt, hij een verbond sluit met iets beperkts
en het doet dan niet ter zake hoe veel ruimer
het gezichtsveld van dat beperkte onbewuste
wel is, in vergelijking met het nog zoveel kleinere veld van het bewuste individuele zelf.
Tenslotte zou ik uw aandacht willen vragen
voor de diepe betekenis van een antwoord dat
Krishnamurti
gaf op een vraag betreffende
dromen en hun waarde. Het centrale punt van
zijn betoog was al héél eenvoudig. Het was de
wedervraag
"Waarom droomt u?" Hij is het
eens met de psychotherapeut
dat de oorzaak
van de droom gelegen is in het feit dat het onbewuste overdag in het geheel niet de gelegenheid krijgt om zich te doen gelden en zich
daarom in beelden en symbolen projekteert.
wanneer het bewuste zelf in slaap is. Maar
Krishnamurti
vindt dit een veel te oppervlakkige en gedeeltelijke verklaring. Men moet dieper zoeken en zich afvragen waarom het onbewuste deze wijze van zich te uiten heeft gekozen. Dat is zeker daarom zo, omdat het
bewuste denken overdag geen acht slaat op de
onbewuste reacties van zijn innerlijke begrenzingen. Het erkent ze niet als zodanig en spant
zich daarom in de uit het onbewuste opwellende motieven en reacties, welke hem lastig val31

len, het zwijgen op te leggen, te transformeren
of er nog iets anders mee te doen.
Wanneer iemand evenwel bereid en in staat is
om zich duide1ijk bewust te zijn van zijn innerlijke begrenzingen, zoals zij zich in zijn spontane reacties openbaren, in zijn re1aties met
andere mensen, bij voorvallen en in opkomende
ideeen in de dagelijkse loop van het leven, dan
heeft het voor het onbewuste geen zin meer om
gedurende de slaap allerlei aanwijzingen en
waarschuwingen te geven en dan houdt het
dromen ook vanzelf op. Dan wordt er geen bewust compromis gesloten met het onbewuste,
omdat het volledig begrepen wordt in de volste betekenis van het woord.
Bovenstaande beschrijvingen van het collectief
onbewuste en de verschillende typen van begrenzingen, welke er mede annex zijn, hebben
te maken met wat de psychologische herinnering genoemd wordt. Psychologische herinnering omvat alle onbewuste responsies van de
verschillende collectieviteiten, waarvan wij
heden ten dage deel uitmaken en die al onze
gedachten, handelingen en reacties belnvloeden, zonder dat wij ons dat bewust zijn. Onze
houding, onze verwantschappen, de intonatie
van onze stem, onze terminologie en onze onbewuste bewegingen, onze maatstaven van waardering, oordeelvellingen en de principes, volgens welke wij ons vereenzelvigen of distancieren, het vergaren van kennis en ervaring,
onze kijk op het leven, gezien van het stand-

punt van persoonlijk gewin, onze verworvenheden, veiligstellingen en successen, onze idealen en doe1stellingen - dit alles draagt bij tot
de totaliteit der psychologische herinnering.
Maar wij mogen psychologische herinnering
niet verwarren met feiten-herinnering ten aanzien van de dingen uit de omgeving waarin wij
leven en waar wij de weg in moeten weten te
vinden, of wanneer wij er voor werken om geleerden, technici, medici, juristen, e.d. te worden. Het sluit daarentegen weer we1 een zeker
kwantum biologische herinnering in, zoals uit
de uitspraken van Krishnamurti valt af te
leiden.
Het voorgaande samenvattende, zouden wij
mogen veronderstellen dat wij gedurende onze
aardse loopbaan op tal van manieren begrensd
zijn en dat al deze begrenzingen tezamen genomen onze psychologische herinnering samenstellen, waar wij ons momentee1 volkomen onbewust van zijn. Het schijnt oak alsof dit verschijnsel zich door midde1 van het denkvermogen doet gelden. Op welk stadium in onze
fysieke of niet-fysieke bestaan zullen deze begrenzingen, deze psychologische herinneringen,
wegvallen?

PSYCHOLOGISCHE
HERINNERING
NA DE DOOD
Hierna volgen een zestal aanhalingen uit een
anikel van H. P. Blavatsky in Lucifer van
januari 1889, getiteld "Over de samenstelling
van de innerlijke mens en haar onderverdeling". Het is geschreven in de vorm van een
dialoog, in vragen en antwoorden en is opgenomen in de Sleutel tot de T heosofie van de
hand van dezelfde schrijfster. Deze aanhalingen tonen eens te meer hoe zij haar tijd verre
vooruit was:
,,1. ... de mens handelt op dit en op elk ander
gebied van bewustzijn in volmaakte overeenstemming met zijn mentale en geestelijke conditie.
2. Indien zij (de wetenschappelijke materialisten) beweren dat het zelf-bewusrzijn ophoudt,
wanneer het lichaam wordt afgelegd, dan verkondigen zij - wat henzelf betreft - onbewust een profetie. Want indien zij werkelijk
absoluut overtuigd zijn van hetgeen zij beweren, dan is er voor hen geen bewust leven
na de dood mogelijk.
3. . .. onsterfelijkheid en bewustzijn na het sterven zijn eenvoudigweg door de aardse persoonlijkheid vooruitbepaalde processen, omdat zij
geheel afhankelijk zijn van de opvattingen en
ideeen, welke door de menselijke ziel gedurende het leven in het lichaam werden aangehangen (merkt u s.v.p. de opmerkelijk moderne
toon in deze zienswijze op).

4. Voor de gelovige zal het (de periode tussen
twee levens in) een droom zijn, zo werkelijk als
het leven-zeIt en vol heerlijke visioenen en
zaligheid.
5. Het Ego ontvangt altijd wat het verdient. Na
het ontbinden van het lichaam begint er Of een
peri ode van klare bewustheid, Of een chaos
van onsamenhangende dromen, Of een volslagen droomloze slaap, welke laatste niet te
onderscheiden is van totale uitblussing; en dit
zijn de drie mogelijkheden voor het menselijk
bewustzijn na de stoffelijke dood.
Onze fysiologen vermoeden de oorzaak van
dromen en visioenen in de onbewuste voorbereiding daarvan gedurende de uren van het
waak-Ieven; waarom kunnen zij hetzelfde dan
ook niet veronderstellen van de dromen na de
dood?
Ik herhaal het: dood is slapen. Na het sterven
begint voor het geestes-oog van de ziel een
voorstelling van een reeds tevoren opgesteld
programma, dat meestal onbewust door onszelf is samengesteld: het in de praktijk uitwerken van correcte opvattingen, of wel van illusies, welke wij ons-zelf voorgetoverd hebben.
6. Overeenkomstig iemands geloof en zijn verwachtingen zal de toestand zijn waarin hij terecht zal komen."

Deze aanhalingen tonen dat H. P. Blavatsky
er van overtuigd was dat, indien iemand in een
leven in het hiernamaals geloofde, hij aan gene
zijde alles zou aantreffen zoals hij zich dat had
voorgesteld en dat de toestand, die wij doodzijn noemen, dezelfde is als slaap en doorgemaakt wordt in een toestand van bewustzijn,
welke zeer nauw overeenstemt met hetgeen ons
gedurende de droom gebeun. Aangezien een
der mede-oprichters van onze vereniging deze

begrenzingen, wanneer de eigenschappen dezelfde blijven? Zonder twijfel zijn het dezelfde
invloeden, welke hier op aarde die begrenzingen hebben veroorzaakt; en nu staan wij alweer van aangezicht tot aangezicht tegenover
de psychologische herinnering. Het schijnt dus
of deze inderdaad hun werking ook op de
astro-mentale gebieden voortzet.
Refererende aan hetgeen H. P. Blavatsky
schreef, dat de dood een slaap is en de astromen tale wereld er een van dromen en visioenen, lijkt nu het moment aangebroken om
lung's droom-theorie te berde te brengen. Hij
beschouwt de droom als een soort compensatie
(evenwichts-herste1). Wat mislukt is en niet in
staat om zich in het waak-leven te realiseren,
openbaart zich wanneer de censuur van het
waakbewustzijn is opgeschort. Toegepast op
het droom-leven na de dood betekent dit, dat
aIle mislukkingen en tegenvallers welke ons
deel zijn geweest tijdens onze aardse incarnatie
ten gevolge van de moeilijke omstandigheden
waarin wij leefden, tot uiting zullen komen
wanneer wij naar het astro-mentale gebied zijn
overgegaan. In de periode tussen twee incarnaties in zullen onze teleurstellingen en onze
mislukte pogingen tot zelf-expressie naar de
oppervlakte komen en in vervulling gaan. Dat
beduidt dat door een bedachtzame voorzienigheid van het leven er, dank zij een proces van
hemelse psycho-therapie, een bevrijding wordt
bewerksteIligd van aIle verdrongen spannings-

complexen en dat wij aan het eind van die
tussen-periode als het ware weer geheel glad en
in de plooi gestreken ons volgend aard-leven
kunnen beginnen. Verwijzing naar punt 5 van
de aanhaling uit H. P. Blavatsky's artikel
toont hoe zij deze nieuwe hypothese reeds
voorzag.
Men zegt zeer bepaald in de theosofie, dat er
geen enkele onplezierige gedachte op de hogere
ondergebieden van de astro-mentale wereld
kan voorkomen. Op aarde worden onze fantasieen, onze dagdromen en luchtkastelen, opgebouwd uit verlangens, eerzuchtige gevoelens
en wensen om iets belangrijks in de maatschappij te worden, meestal in duigen geslagen door
de harde eisen, welke het leven ons stelt; maar
op het astro-mentale gebied kunnen zij geheel
overeenkomstig onze eigen redelijke en onredelijke conclusies ad libitum tot een succesvol
einde gebracht worden, aangezien er niets aan
in de weg staat, bchalve dan ons eigen beperkte en bekrompen voorstellingsvermogen.
Deze gevolgtrekking is niet zonder grond, want
in hetzelfde artikel schrijft H. P. Blavatsky:
"Onze filosofie zegt dat karmische vergelding het
Ego alleen maar bereikt in zijn volgende incarnatic. Na het sterven ontvangt het alleen de vergoeding voor het onverdiende leed, dat hem in zijn
zo juist afgesloten loopbaan van aardse ervaringen
is ten deel gevallen."

Maar het wegvallen van tegenwerkende faktoren, welke aan de vervulling van onze aardse

verlangens in de weg staan, aan onze dagdromen, luchtkastelen en hoop op een of andere
belangrijke positie in de wereld, de bodem inslaan, is datgene wat vele mensen beschouwen
zullen als compensatie van onverdiende tegenwerking van de mensen-wereld en daarom
moet de carte blanche van de hemel-wereld
hen wel v66rkomen als de verdiende vergoeding te zijn, welke hen in feite toekwam. Gedurende ons leven op aarde weten wij in de
grond van ons hart dat onze fantasieen en
droombeelden nooit verwezenlijkt kunnen worden, want het gebeurt maar hoogst zelden
dat wilde dromen werkelijkheid worden. Het
aardse leven functioneert als een zeer daadwerkelijk correctief, door ons telkens weer met
onze neus op de harde feiten te drukken - behalve, natuurlijk, in het geval van krankzinnigen, die in hun fantasterijen blijven voortleven, zonder zich van de fciten iets aan te
trekken. Beschouwen wij nu eens wat er op het
astro-mentale gebied gebeurd, waar, zoals C.
w. Leadbeater zegt:
"De materie is daar van dezelfde aard als die,
waaruit het denk-lichaam is opgebouwd, en wanneer daarom
een gedachte opwelt, brengt deze
onmiddelijk
overeenkomstige trillingen in de
omgeving teweeg, zodat die gedachte absoluut
volmaakt weerspiegeld wordt in de elementale
kernstof van dat gebied."

W aar blijft hier nu het correctief? Het schijnt
wel, dat er geen is. Geen wonder dat H. P.
Blavatsky en anderen ons hebben gewaar-

schuwd tegen de valse schijn van deze toestand van gelukzaligheid; geen wonder dat er
"onder elke bloem een slang gekronkeld ligt".
Het geweldige probleem is, hoe wij ooit vrij
zullen komen van het zelf-bedrog van wensvervulling, wanneer al onze ver langens en begeerten bevredigd worden op het moment dat
zij in ons opkomen.
Het conflict tussen "wat is" en "wat zou moeten zijn" is hier op aarde de oorzaak van spanningen en teleurstellingen. Indien het geluk en
de zaligheid van de hemel-wereld die spanningen wegneemt, dan leef ik inderdaad in een
sfeer van "wat zou moeten zijn", een wereld,
zoals ik mij die heb voorgesteld als de meest
ideale, op grond van de onbewuste motieven en
reacties van de collectieve gemeenschap waarin
ik ben opgegroeid. M.a.w. ik leef in mijn psychologische herinneringen; ik leef in een wereld
van zelf-projekties. Door een andere wijze
voorzienigheid van het leven worden deze
prive hemel-werelden op dit gebied volkomen
geisoleerd van die van anderen. Dit is een bescherming1 welke wij niet genoeg op prijs kunnen stell en.

III
TOESTANDEN

NA HET OVERGAAN

Het volgend dee1 van ons onderzoek heeft te
maken met de voorbeelden van toestanden na
de dood, zoals C. W. Leadbeater ze heeft beschreven. Waar hij vaak heel lange gedeelten
overneemt uit zijn Handboekjes, zoals Het
astrale gebied en Het mentale gebied als materiaal voor zijn grotere werken, zullen wij de
Handboekjes benutten voor het doen van aanhalingen voor datgene wat nu voIgt. Aannemende dat hij een groot aantal gevallen ter
beschikking had, kunnen wij veronderstellen
dat hij waarschijnlijk diegene heeft uitgekozen,
welke typerend zijn voor de verschillende stadia. De verschillende hemel-werelden zullen na
elkander ter sprake worden gebracht, waarbij
wij evenwel de beide uitersten van het Vagevuur en de vormloze mentale ondergebieden
zullen weglaten.
Om mee te beginnen zullen wij het geval nemen
van Charles Bradlaugh. Dit is van meer dan
gewone betekenis, omdat H. P. Blavatsky in
haar reeds eerder aangehaald werk, zich zeer
posltief uitspreekt ten aanZlen van mate~lalisten, omdat die niet in een leven in het hlernamaals geloven en - volgens haar - een volkomen vacuum tussen hun opeenvolgende incarnaties zullen hebben. N ochtans beschrijft
C. W. Leadbeater Bradlaugh temidden van zijn
boeken, studerende zoals hij op aarde deed,

maar vanwege zijn ongeloof in een leven hiernamaals, reikte zijn bewustzijn niet hoger dan
het middelste der ondergebieden van de astromentale wereld.
Dat er hier blijkbaar iets niet klopt, wordt ons
duide1ijk uit het lange betoog dat C. W. Leadbeater hieraan vastknoopt, waarin hij tracht te
bewijzen dat H. P. Blavatsky met de term
"materialist" waarschijnlijk iets anders bedoeld
zal hebben en dit "speciale" soort materialisten
dan tot volkomen uitblussing heeft gedoemd.
Persoonlijk meen ik dat wij zulk een veronderstelling niet behoeven te maken. Er zijn mensen, die z6 meegesleept worden door de gedachte-stroom van hun tijd, dat hun vroegere
verwachtingen en idealen absoluut weggedrukt
worden en stevig weggesloten buiten bereik
van het waak-bewustzijn. Maar in die afgegrende1de ke1ders van het onbewuste sluimeren
de oude idealen nog immer voort. Zou het met
Bradlaugh ook niet zo hebben kunnen zijn, dat
hij in zijn meer sentimente1e momenten (wie
heeft die niet?) tach iets van een stille hoop
heeft gekoesterd dat het leven na de dood op de
een of andere wijze tach nog een voortzetting
zou blijken te zijn van het leven hier op aarde,
zodat, na zijn overgaan, men hem heeft kunnen
terugvinden in de vervulling van die kleine
hoop?
Wij hebben hier te maken met een geval, waaruit blijkt welk een geweldige macht de onbewuste begrenzing kan hebben over zelfs een
scherp en krachtig denkvermogen. Door zijn

verstand had Bradlaugh zich afgesloten voor
de meer subtiele regionen van de astro-mentale
wereld en wilde niet openlijk erkennen dat
deze zouden kunnen bestaan. Het resultaat
daarvan is, dat hij zijn normale aardse taak
voortzet in de vertrouwde omgeving van zijn
boekerij. Daarom is hij een mooi voorbeeld van
hetgeen die mens zal overkomen, die zich niet
kan of wil inlaten met de onbewuste reacties
van psychologische herinnering en door deze
nalatigheid gedurende het fysieke leven, een
hemel-wereld moet opbouwen op de schamele
rest van hetgeen hem bijgebleven is uit de aardse dagtaak. Om met de woorden van C. W.
Leadbeater te spreken:
"De hogere gedachten en idealen, welke hij in zijn
a'ardleven had uitgedacht, pakken zich om hem
heen samen en maken een soort schil rondom hem
heen ... een 500ft subjectieve wereld van zijn
eigen verbedding en daar binnen beleeft hij zijn
prive-hemcl ... in de veronderstelling dat wat hij
claar aanschouwt alles is wat er bestaat."

Mentale projekties zijn gewoonlijk onze mentale sfeer op het fysieke gebied en - naar het
schijnt - zuHen wij naar wat de theosofie ons
hieromtrent vertelt, na onze fysieke dood en
de over gang naar het astro-mentale gebied,
daar alles terugvinden, zoals wij het hier op
aarde achterlieten.
Het volgende geval is van de " ... man, die
stierf toen zijn enig dochtertje nog maar heel
jong was; hier in de hemel-wereld heeft hij

haar aldoor om zich heen en altijd op haar
allerbest, en is hij voortdurend onafgebroken
bezig met allerlei prachtige toekomstplannen
voor haar uit te denken."
Hier hebben wij een goed voorbeeld van archetypische begrenzing in de ouder-kind verhouding. De ouder wil zichzelf in het kind vervullen. Wat het kind zelf nodig heeft, is van
weinig of geen betekenis. In deze familie was
het kind een enig dochtertje en zeer verwend.
Aangezien zij "altijd om hem heen was", in de
gedaante zoals hij haar in de fysieke wereld
had gekend, had zij eigenlijk ook haar minder
prettige kanten moeten hebben getoond. Wat
is een onplezierige kant in een aanbeden kind,
gezien van het standpunt van de ouders? Het
is zeer wel mogelijk datgene wanneer het kind
weigert om te voldoen aan de verlangens van
de ouders, niet wil doen wat deze vinden dat
het doen of laten moet. Het meisje is echter altijd "op haar allerbest" in de hemel-wereld van
haar vader, omdat zij nooit tegen hem in opstand komt en zich altijd geheel en al schikt in
zijn fantasieen van "allerlei prachtige toekomstplannen" .
Zij is ook voortdurend bij hem en loopt niet
er'es weg om met haar vriendinnetjes te spelen,
of om zelfstandig te worden en van onder de
vleugels van haar zorgzame vader weg en vrij
te zijn. De vader zwelgt dus blijkbaar in psychologische herinnering, dat is - in zijn geval - de automatische reflectie van een zuiver
archetypische verwachting, waarvan hij zich

volmaakt onbewust is. Indien wij kunnen aanvaarden, dat archetypen latente mogelijkheden
zijn voor reacties op menselijke ervaringen, dan
kan hun schema het leven niet weergeven, zoals het werkelijk is. Het gevolg daarvan is dat
deze mens verder van het leven af stond, dan
toen hij nog op aarde leefde.
Deze voorbeelden waren van de eerste, de laagste heme!. Wij zullen nu opstijgen tot de tweede, waarin de begrenzing ten gevolge van de
beleden godsdienststelsels het duidelijkst valt
waar te nemen. Hier treft ons eerst het geval
van de Hindoe-vrouw, die van haar man een
soon afgod gemaakt had en die zich nu voorstelde dat het kind Krishna temidden van haar
eigen kinderen leefde en met hen speelde. Maar
dat Krishna-kind had zowel menselijke als
niet-menselijke vormen. In zijn niet-menselijke
vorm, maar dan speelde hij ook niet met haar
kinderen, kende zij hem in de gedaante van een
blauw-geschilderd houten afgodsbeeld, dat zich
op de een of andere manier toch nog bewegen
kon. In zijn menselijke gedaame was het een
kleine fluitspeler. Beide vormen verschenen gelijktijdig, maar dit hinderde de vrouw niet in
het minst.
Het blauw-houten beeld van Krishna, alhoewel in flagrante tegenstelling met de warme
menselijkheid van haar eigen kinderen, toont
het a-logische karakter van het visioen. De
vrouw was zich in haar hemel-extase totaal
onbewust van de incongruentie van deze beel-

den. Dit is een bewijs voor de toestand van
kritiekloosheid van het bewustzijn in de hemelwereld, omdat daar het irrationele van het onbewuste zich doet gelden, zoals dit zelfs in dromen van zeer beschaafde en kritische mensen
tot uitdrukking komt. Tenslotte vestigen wij de
aandacht op het feit, dat deze vrouw, wat haar
betrof, Krishna geheel voor zich alleen had en
in de heilige veronderstelling leefde, dat de
godheid zich uitsluitend met haar en haar kinderen bemoeide. Zo iets is onvermijdelijk en is
het logisch gevolg van een op de spits gedreven
religieuze bekrompenheid, dat altijd scherpe
afbakeningen en in toenemende mate zelfcentralisatie teweeg brengt.
Ook is, om diezelfde reden, het geval van de
Spaanse non belangwekkend. Zij werd geobserveerd terwijl zij bezig was het hele leven van
Jezus - zoals dat in de Evangelien wordt beschreven - door te maken. Toen zij aan het
slot-bedrijf was gekomen (de Hemelvaart),
ging zij over tot het treffen van de meest
zorgvuldige voorzieningen voor haar eigen
martelaarschap, onderging het hele uitgedachte
proces en voer daarna ook ten heme!.
Daarmede nog niet tevreden begon zij het drama weer van voren-af aan en herhaalde alles
opnieuw in elk detail en er wordt ons te verstaan gegeven, dat het op die manier steeds
maar voortging.
Hier hebben wij inderdaad een "voorstelling,
volgens programma", zoals genoemd wordt in

het 5de punt van de aanhaling uit H. P. Blavatsky's artikel. Behalve de zelf-verheerlijking
van het heiligend martelaarschap met de
hemelvaart-beloning,
welke gemotiveerd en
veroorzaakt werd door de devotie tot het religieuse ideaal, dat nagevolgd moest worden,
toont het ons de tendens van het verstand om
zich in zijn projekties steeds weer te herhalen.
Ditzelfde proces van her haling is een verschijnsel dat zich ook voordoet bij misdadigers en
boosdoeners van allerlei soort en kaliber. C. W.
Leadbeater vertelt daarover in zijn andere
boeken en beschrijft hoe deze mensen hun misdaden voortdurend herhalen op het laagste
ondergebied van de astro-mentale wereld. De
mentale techniek is in beide gevallen, van de
extatisch-devote Spaanse non en van een willekeurige misdadiger, geheel analoog; het enige
verschil is, dat in het ene geval de her haling
wordt toegepast op een proces, dat blijkbaar
een grote innerlijke voldoening en bevrediging
oproept, terwijl in de andere gevallen de processen juist allesbehalve voldoening-gevend of
opwekkend zijn, maar sterke invloed uitoefenen op de laagste hartstochten en dierlijke fantasieen. Indien deze gevolgtrekking juist is, dan
is dit weer een reden te meer om de astromentale gebieden als een gelntegreerd geheel op
te vatten.
In de derde hemel-sfeer komen de mentale projekties nog veel meer op de voorgrond, want
hier verblijven de organisatoren en plannen-

makers, de aarts-systematlCl, de uitvinders.
Hier vinden wij het geval van de man, "die
bezig was met het uitwerken van een groots
plan om de verdrukten en armoedigen een gelukkiger bestaan te verzekeren". Er wardt van
hem gezegd, dat hij "diep-religieus" was en met
"liefdevolle zorgzaamheid aandacht schonk
aan elke detail". Wij weten hoe onuitstaanbaar
wreed zulk een "liefdevolle zorg voor details"
kan zijn. Ook komt de vraag in ons op waar in
deze 3de hemel de "verdrukten en armoedigen"
van daan komen, waar hij zijn mooie plannen
voor opstelt. Blijkbaar brengt hij die zelf mee,
omdat hij ze no dig heeft in zijn schema.
Het geval van de Indiase prins die zijn regeringsstelsel ontwierp volgens de beginselen van
Sri Ramatjandra, wordt nog wat meer gecompliceerd, omdat diens fantasie hem niet alleen
een volkomen succes voortovert in al hetgeen
hij onderneemt, maar ook dat hij voortdurend
persoonlijke raad en aanwijzingen ontvangt
van Rama, zijn idool-zelf. Zijn wij daarmede
niet terechtgekomen bij diegenen, die de kunst
verstaan altijd het oor van de godheid te hebben en altijd precies te wet en wat in de ogen
van God goed en juist is?
Op hetzelfde ondergebied wordt een andere
non geobserveerd en het valt moeilijk in te
zien, waarom van deze wordt gezegd, dat zij
op een hager ontwikkelingspeil staat dan haar
Spaanse zuster, aangezien zij in een even ondoordringbaar kapsel van fantasie zit opgeslo-

ten, hoewel het misschien niet z6 duidelijk
blijkt. Misschien is deze tijdens haar aardse
loopbaan wat mindel' sterk geconcentreerd geweest op het bewerken van haar eigen zaligheid dan die andere, maar het motief van zelfzuchtige bevrediging is niettemin duidelijk aanwijsbaar. Wij zien haar bezig met het in praktijd brengen van de letterlijke opvatting van
het gezegde van de Heel': "in zoverre gij zulks
aan de minste mijner broeders hebt gedaan, zo
hebt gij dat Mij gedaan" en daarom is zij voortdurend bezig met het help en van zieken,
hongerigen en behoeftigen. Ieder denkbeelding
wezen dat zij aldus heeft geholpen verandert
voor haar ogen in de Christus, die zij dan "uit
alle macht" aanbidt.
Dit mag dan op het eerste gezicht zeer wonderbaarlijk lijken, maar tenslotte vraagt men zich
toch af, waar komen al die zieken, hongerigen
en behoeftigen dan vandaan? Wat doet dat
soon mensen daar in de derde hemel-sfeer? Indien wij de theosofische leringen hieromtrent
mogen geloven, dan is het daar een sfeer,
waarin geen lijdende zielen meer zijn; ze worden derhalve door de non-zelf "naar behoefte"
te voorschijn getoverd als zelf-geprojekteerde
schimmen van haar eigen fantasie. Evenals de
"lagere strata" van de religieuze plannenmaker waren deze arme mensen nodig voar de
zelf-bevrediging van een sterke persoonlijkheid. Misschien had zij op aarde werkelijk eens
zulk een mystieke ervaring gehad, zoals zij nu
steeds opnieuw produceen, om in haar hemel-

tje dezelfde ziels-verrukking door te maken.
Het was iets z6 zeldzaams en z6 mooi, dat zij
sedert dien aan niets andel's meer kon denken
en voortdurend naar herhaling snakte.
Wij komen nu aan de vierde hemel, welke ons
wordt afgeschilderd als een waar allegaartje.
Tach blijft het nodig te ontdekken in hoeverre
ook hier weer de psychologische herinnering bij
in het spel is. Omdat het nog altijd een ondergebied is van denken in beelden en vormen, is
het begrijpelijk dat de denk-cocon hier zijn invloed het sterkst zal doen gelden en C. W.
Leadbeater zegt dat in enkele gevallen de beeltenissen van de Groten worden geprojekteerd.
Ook zegt hij dat dergelijke denk-voorstellingen
kanalen kunnen zijn om leringen door te geven
en dat de persoon in kwestie daar voordeel uit
put. In aanmerking nemende dat wij nog altijd
in de lagere denk-wereld zijn, ben ik geneigd te
betwijfelen of die leringen wel werkelijk "nieuwe kennis en een ruimer inzicht" verschaffen,
zoals dat verondersteld zou kunnen worden.
Krisnaji heeft het ons buitengewoon duidelijk
voorgehouden, dat het denkvermogen alleen
maar te maken kan hebben met wat het reeds
kent en de beschreven gevallen doen dan oak
goed uitkomen, dat zelf-bespiegeling er de
hoofdzaak is, waardoor het onbekende dat de
Werkelijkheid is, wordt afgestoten en uitgeschakeld. Ik meen dat dit vermoeden ondersteund wordt door het geval van de boeddhistische monnil\:, die wel eens wat over theosofie
had gelezen.

c. W.

Leadbeater vertelt ons hierover:

In het hemel-Ieven van deze monnik was de
"Boeddha de alles-overheersende figuur, terwijl de
beide Meesters, die het meeste met de Theosofische Vereniging te maken hadden, optraden als
Diens secondanten, die de leer van Boeddha mochten verkondigen en uitleggen."

De monnik bleef dus in de eerste plaats boeddhist en aanvaardde zijn theosofie door een gekleurde bril. Hij had in zijn hemel-wereld een
zelf-verzonnen maatstaf van waardering gerntroduceerd. Volgens die prive-maatstaf stond
de Boeddha bovenaan de ladder van waardering en een trapje lager kwamen de beide
Meesters. De Boeddha predikt zoals het behoort volgens het oordeel van de aan Hem toegewijde, waarna het aan de Meesters wordt
verO'und om deze leringen, in het kader van de
opvOattingen van de monnik wel te verstaan,
nog nader te verklaren. Het komt er op neer
alsof de monnik zou zeggen: "Ik ben wel bereid occulte leringen te omvangen in de zin van
theosofie, maar alleen op voorwaarde dat zij
tot mij komen via kanalen, waarmede ik in
mijn laatste incarnatie vertrouwd ben geweest".
Het betekenisvolle feit is dat geen enkele lering
van buiten-af, hoe verheven en hoe helder ook,
van enige waarde is, wanneer de ontvanger van
die leringen nog versluierd is door zijn psychologische herinneringen, waardoor alles zodanig
verwrongen wordt, dat het binnen het vooropgestelde schema van de oude en vertrouwde op-

vattingen past. Dit geval, zowel als dat van de
neo-platonist en de monnik, toont aan hoe
een hemel-leven van volkomen in-zichzelf-verzonkenheid alleen maar de uitwerking is van
oude gewoomen en responsies, doch. nu. onder
omstandigheden, welke het nog on.emdlg veel
moeilijker maken ~m te ~~de~schelden tus~e?
waarheid en fantasle. Er ZIJnhler grote mUSICI,
die alleen maar aldoor hetzelfde blijven doen,
wat zij in hun laatste. incarnatie ~.ee~sdeden.
Hun nieuwe compositles, welke ZIJU1tdenk~n,
zijn varia ties op themata, welke hun mUZlek
typeerde, toen zij nog op aarde leefden. Wanneer zij dit doen gedurende al~e post-marten
perioden tussen hun aardlevens m: dan hebben
wij daarmede misschien een plausIbe.1~.verklaring voor het feit, dat zov~el l?em~.en vaak
eenzijdig en meestal onevenwichtlg ZIJn.
Het laatste voorbeeld dat ons uit deze vormelijke regionen wordt ~ege~en, is dat van de
eenzame introvert, dIe zlJn hele leven alle
mensen die hem hadden kunnen helpen, afgestoten l~eeft. De sleutel van zijn toestand ligt in
de veelzeggende woorden !" .. in ~~jn aardse
leven (was hij) alleen maar m staat. ZIJnwerk ~e
doen op zijn eigen speciale :namer ... ". Dlt
duidt ongetwijfeld op een ~hepgewortelde en
subtiele vorm van trots. Indien het geval zorgvuldig wordt geanalyseerd, bl~jkt het ~at hij op
aarde eigenlijk in het geheel mets berelkte, omdat hij nooit het leven had leren kennen, zoals
het in werkelijkheid is, maar alleen zoals het

zou ~e?ben kunnen zijn als reflecties van zijn
utoPlstlsche fantasieen. Zijn aardse paradijs
Z?U onmogelij~ de massa's, die hij hoopte te
dlenen, bevredlgd kunnen hebben, omdat zijn
systeem alleen maar voor hem-zelf gold. Omdat hij. aile m~nselijke relaties afgesneden had,
~on hlJ er.,ooolt meer achterkomen, hoe hijzelf
10 werkehJkheid was. Omdat hij in dat leven
een mislukking werd, schiep hij zich nu een
wereld waarin hij een succes werd en zo is dit
een belangwekkend voorbeeld van iemand, die
yolmaakt .gelukkig is in de beslotenheid en gelso~eerdheld van een wereld van zijn eigen fantasle. De mensheid, waarvan hij toch deel uitmaakte, was voor hem niets meer dan "
een
grote menigte, drukdoende mensen
". En
?a zij.n overlijden riep zijn psychologische her10nenng hetzelfde beeld op in zijn veilige en
prive denk-hemel.
Wij moeten opmerken, dat in zijn denken de
i~.vloed van de trots, welke op de bodem van
ZIJn karakter lag, dusdanig werkte dat eenzaamheid altijd verre de voorkeur verdiende
boven gemeenzaamheid en dat hij deze eenzaamheid dan ook tot de allesoverwegende
faktor van zijn hemel-wereld maakte. Wanneer er vrienden en verwanten zijn denk-cocon
zouden hebben kunnen verbreken dan zou hij
dit hebben opgevat als zeer storende en onaangename gebreken in zijn eigen systeem van volkomen i~?latie. Hij zou ongeh:k~,ig zijn geworden en ZIJnhemel-wereld zou 10een zijn gestort
hetgeen daar echter nooit gebeuren kan.
'

SAMENV ATTENDE GEVOLGTREKKINGEN
Laten wij ons thans wenden tot de beschrijvingen van de algemene toestan den op het astromentale gebied, teneinde na te gaan in hoeverre
deze op enigerlei wijze overeenstemmen met de
opvattingen, waarvoor wij uw aandacht hebben gevraagd. Op overeenkomstige wijze als de
astrale en mentale gebieden niet van elkander
gescheiden gedacht kunnen worden, zullen wij
deze wereld beschouwen als de integrale achtergrond van een zich daartegen als totaliteit
ontplooiend geheel, n.1. van het standpunt uit
beschouwd van het individuele bewustzijn.
Om mee te beginnen is hier een aanhaling uit
The Secret Doctrine Digest van prof. Ernest
Wood, welke ons zal kunnen helpen. Het staat
in het hoofdstuk, waarin hij het onder scheid
behandelt dat H. P. Blavatsky maakte tussen
duur en tijd:
"Datgene, wat wij als de wereld of het universum
waarnemen en ook zo noemen, bestaat krachtens
een gewe1dig aantal wisselwerkingen. Wanneer een
van die werkingen uiterst langzaam verloopt, zo,
dat er op het eerste gezicht geen verandering te
zien is, noemen wij het verschijnsel in het algemeen een "ding" of "voorwerp". Wanneer de verandering sneller in zijn werk gaat noemen wij het
een "kracht" ... aile dingen stromen zoals rivieren.
De stroming is de werkelijkheid en het "ding" is
alleen een draaikolk in de stroom."

Een voorwerp Jijkt dus meer of minder statisch
en onveranderJijk naar de mate dat het weerstand biedt aan de menselijke wil of wens tot
verandering. Daarom moet het schijnen of de
verschillende soorten van materie meer of minder kneedbaar zijn. Bij aardse voorwerpen
blijkt de weerstand tegen verandering in het
algemeen tamelijk groot te zijn. Daarom spreken wij hier vaak van "vaste sta!", in tegenstelling tot de vloeibare en gasvormige toestanden, waaruit evenwel geen "vaarwerpen" worden vervaardigd of zijn ontstaan. In de regel is
men, hier in deze wereld, niet in staat een ding
te doen veranderen, alleen maar door er naar te
kijken en te willen dat het er anders zal gaan
uitzien.
Wederom ons rich ten de naar hetgeen C. W.
Leadbeater beschrijft ten aanzien van de voorwerpen op het astro-mentale gebied, lijkt het
alsof die eigenschap van weerstandbieden en
onveranderlijkheid ook op de lagere gebieden
overheerst en dat dit veroorzaakt wordt door
het nauwe verb and met de stoffelijke wereld,
waarvan zij grotendeels de weerspiegelingen
zijn. Aangezien aardse voorwerpen niet veranderd kunnen worden door de menselijke
wilskracht, lukt zulks evenmin met de astromenta Ie tegenbeelden op het laagste ondergebied. Dit is dan waarschijnlijk ook een van de
redenen, waarom het voor de gestorven "gewone" mens, die van occulte mogelijkheden
niet gehoord heeft, zo moeilijk is om zich te
realiseren dat er iets on-gewoons is gebeurd,

namelijk, dat hij "dood" is. Op dit ondergebied en in deze fase van het leven hiernamaals
- altijd volgens de theosofische leringen - is
er dus reden om aan te nemen, dat de "dingen"
nog steeds een eigen, onafhankelijk bestaansrecht hebben. De volledige zelf-verdieping en
prive bespiegeling, welke in de latere fasen optreedt, zijn nog niet verwezenlijkt. Alles lijkt
nog zeer veel op de aardse toestan den en de
feitelijke toestanden zijn dan ook hier veel
meer collectief en wij vernemen dat de overledenen, zoals zij dat gewend waren, de neiging
vertonen om zich in nationale, religieuse en
taal-gemeenzame groepen te verenigen. De psychologische herinnering eist dit van hen; zij
denken, voden, waarderen en oordelen, zoals
zij dat altijd gedaan hebben, want het schijnt
voorlopig dat het afleggen van het fysieke
lichaam heel weinig heeft veranderd.
Op de volgende ondergebieden begint evenwel
een verandering op te treden. De in het zieleleven van de over ledene meer op de voorgrond
tredende aspekten van zijn psychologische herinnering, beginnen zich te demonstreren als
persoonlijke voorkeur en aspiraties. De materie
van dat hogere ondergebied is nu de gewillige
dienaar van het voorstellingsvermogen en laat
zich zonder moeite in andere vormen kneden.
Dit schijnt er op te duiden, dat er ergens een
punt is, waarbij de evenbeelden der aardse verschijnselen beginnen te vervagen voor zover het
persoonlijk bewustzijn betreft. Daarom behoeft

er natuurlijk nog geen ingrijpende verandering
in de omgeving te komen; men zou het zich
misschien zo kunnen voorstellen dat een wolk
van menta Ie projekties als een soort scherm
nederdaalt over de "dode", waarachter en
waardoor, zoals C. W. Leadbeater het beschrijft, de "realiteit van deze ondergebieden"
verborgen wordt voor de betrokkenen. De
"dingen", met hun eigen objektief bestaan, verdwijnen uit het waarnemingsveld en zelfbespiegeling treedt er voor in de plaats. De krachten van eerzucht, welke zich eerst presenteerden als een vorm van idcalisme, worden
steeds sterker, totdat een prive wereldbeeld is
geschapen, volkomen geordend volgens de verIangens en verwachtingen van de persoonlijkheid. De scheiding tussen de mens en zijn objektieve omgeving is nu zo volkomen als mogelijk
is en alleen de psychologische herinnering beheerst het gehele dome in van de, als in een
cocon opgesloten mens.
Er valt hier nog iets merkwaardigs op te merken, in verband met de beweringen van sommige mensen, die de resultaten van C. W. Leadbeater's onderzoekingen als "baker-sprookjes"
hebben gekwalificeerd. De overweging en studie van al het voorafgaande maakt het duidelijk dat, op het punt van de kracht van denkprojekties en hun tendens tot afsluiting en isoIering van de mens, hij en Jung en Krishnamurti in wezen hetzeIfde zeggen. Dit betekent
dus dat helderziende onderzoekingen van het
leven na de dood waardevol studie-materiaal

kunnen opleveren, ook al worden er natuurlijk
wel vergissingen gemaakt in de juiste weergave
van het geobserveerde en vooral in de daaruit
gemaakte gevolgtrekkingen.
Wat deze gebieden betreft is Krishnamurti
lang niet mals in zijn oordeel. In een van zijn
"Toespraken" spreekt hij over "het verzinnen
van het astra Ie gebied", aIhoewel de rest van
zijn betoog aantoont dat het zijn bedoeling is
dat het 't denken is, dat dit schema uitgedacht
heeft en dat is juist datgene, wat ik, met behuip
van Jung's ontdekkingen, voortdurend heb getracht aan te tonen. Het denken verzint op dezelfde wijze zijn dromen en de beweegredenen
zijn daar dezelfde. Maar wij weten maar al te
goed dat onze dromen bestaan en dat zij uiterst
reeel voor ons zijn, zolang zij duren, ook al zijn
het dan de facto alleen maar verbeeldingen en
fantasieen, in de zin van "beelden-maken".
Daarom heb ik Krishnamurti's uitspraak genomen ais een indirekte steun voor de mogelijkheid van dergelijke toestan den ais door C.
W. Leadbeater worden beschreven te bestaan
aan gene zijde des doods.
Er komen nog andere problemen naar voren.
Het belangrijkste daarvan is: Wat is er boven
de laagste ondergebieden van de astro-mentale
wereld krachtens eigen objektief bestaansrecht,
gezien in het licht van Jung's theorie van mentale projekties en van Kr~shnamurti's theorie
van psychologische herinnering? Of, anders geformuleerd: waaruit bestaat de realiteit van
deze hogere regionen? Geen der beide genoem-

~e pioniers helpt de bestudeerder op dit punt
lets ver~er, omdat beiden, ieder om eigen redenen, er m het geheel geen belangstelling voor
hebben.
Jung antwoordde eens op een vraag over het
leven na de dood:
,,:,*,aak-bewust ben ik er nog niet geweest. Wanneer
Ik eenmaal g:stor::en ~:n, zal ik wellicht zeggen:
"Laten we er es kI)ken. Op dlt moment leef ik in
dit stoffelijk lichaam en vraag ik mij af: "Wat
hebben we er hier mee te maken? Laat ons hier op
aarde alles doen, wat we maar kunnen!" Indien
wij, na te zijn gestorven, inderdaad een nieuw
leven .<;mtdekken, dan zal ik zeggen: "Vooruit, laten WI) het nog eens overdoen!"

Krishnamurti's standpunt is volkomen duidelijk uit zijn wedervraag "Waarom droomt gij?"
Dromen ontstaan door onderdrukken van onvervulbare verlangens, door tegenspoed, denken, gevoelens en daden, welke om de een of
andere reden niet tot een goed einde zijn gebracht.b' Wanneer het rembiok wordt opo-elicht
wor den ze weer bewust en werken verder in
een droom of in de hemel-wereld. Daaruit
voIgt dat, indien er geen werkelijke reden voor
dromen is, er ook geen reden voor een hemelIeven is op het astro-mentale gebied. De term
"werkeIijke reden" is bedoeld om er de aand~cht op te vestigen dat bij mensen die zeggen:
"lk droom nooit", een soon van mentale verstopping in het psychisch organisme is opgetreden. Wanneer zulke mensen zich onder moderne diepte-psychologische behandeling zou60

den stellen, zou het droomieven weer normaal
yoortgang hebben. ~et punt waar het om gaat,
IS dat de opeenhopmg van niet-afgewerkte en
niet-afgeronde bedoelingen de oorzaak en aanleiding vo'rmen van ons dromen.
Moeten wij hieruit afleiden dat wij nooit tegen
onze instinkten moeten ingaan? Het antwoord
daarop is ongetwijfeld: "N een, z6 is het niet."
Jung en Krishnamurti hebben ieder Iangs hun
eigen weg gevonden, daar de inhoud van de
psyche zowel positieve als negatieve aspekten
heeft. De positieve te ontvluchten door naar de
negatieve over te lopen, veranden niets aan de
zaak, dat, hoe men zich ook wendt of keen, de
toestand van begrenzing niet gewijzigd wordt.
In de ene richting onderdrukt men het negatieve aspekt en in de andere komt het positieve
in verdrukking. Waar de psyche een zelf-regulerend organisme is, zal cr in beide gevallen een
astro-mentaal niveau worden bereikt, waar
men heen trekt na het stoffelijk overlijden.
Indien men de mogeIijkheid kan aanvaarden
dat er een bewust leven aan gene zijde is, zoals
C. W. Leadbeater het beschrijft, dan is het
meest redelijke dat ons te doen staat, dat wij
onze psychische remmingen wegwerken, zolang wij daartoe nog in de gelegenheid zijn. Dat
is alleen mogelijk tijdens ons Ieven op aarde,
omdat de harde feiten van het bestaan als regulateurs werken op een onbeheerst denkvermogen. Het betekent, dat de mentale processen
moeten worden bestudeerd, zonder ons af te
vragen wat ze voor ons-persoonIijk betekenen,

zonder rechtvaardiging of veroordeling. Aanvaarden en verwerpen volgens vooropgestelde
maatstaven is juist datgene, wat ons bewustzijn
voortdurend doet en door datzelfde bewustzijn
scheppen wij de hemel-wereld, waarin wij onszelf gevangen zullen zetten.
De prive hemel-werelden, welke C. W. Leadbeater voor ons heeft onderzocht en beschreYen, verstrekken ons enkele belangrijke informaties, welke wij als voIgt zouden kunnen
classificeren:
1. Elk hemel-Ieven is opgebouwd uit bekende
faktoren. Onsterfelijkheid wordt nagenoeg altijd opgevat als niet-meer-sterven.
2. De omgeving in die hemel-werelden, tenminste
voor zover het de zichtbare vormen betreft,
bestaat uit afbeeldingen van hetgeen door de
psychologische herinnering uit de fysieke ervaringen van het leven op aarde wordt meegebracht. Het afleggen van het fysieke lichaam
verandert hoegenaamd niets aan de maatstaven
van beoordeling en de waarderingen, welke
men geerfd heeft van de collectieve gemeenschap, waarvan men eertijds deel uitmaakte.
Men blijft steeds aard-gericht.
3. De processen welke zich in de hemel-wereld
afspelen zijn gericht op het zich isoleren van de
realiteit en zich opsluiten in een complex van
meeslepende voorstellingen, welke door het incarnerend zelf geprojekteerd worden. 20 lang
dit proces aan de gang is, bestaat er geen enkele
mogelijkheid zichzelf te zien, zoals men werkelijk is, omdat elk verhand met anderen is verbroken en er dus nooit correctie kan optreden.

Hieruit blijkt duidelijk, dat, indien wij hier op
aarde de consekwenties van de werkelijkheid

niet hebben durven en willen aanvaarden en
aan aIle kritieke situaties steeds uit de weg zijn
gegaan door ons over te geven aan de werking
van de collectieve instinkten, die automatisch
reageren op de uitdagingen van het leven door
eindeloze aanpassingen, dezelfde geestesgesteldheid vermoedelijk ook aan gene zijde van de
dood gehandhaafd zal blijven. Indien, gedurende ons leven op deze aarde, wij ons geheel
hebben laten leiden door het verstand en diens
slimmigheden om conflicten uit de weg te gaan
en steeds een nieuw compromis van aanpassing
te vinden en ons hebben laten wijsmaken dat
onsterfelijkheid zou bestaan in het voortduren
van het bewustzijn als persoonlijkheid, welk
bewustzijn hier op aarde grotendeels bestaat
uit de ervarings-herinneringen van onze familie, ons ras, onze maatschappelijke positie, onze omgeving, enz., dan zullen deze bekrompen
opvattingen, welke gebonden zijn aan tijd en
ruimte, ons vergezellen naar de overzijde en
dan ... zullen wij niet sterven.
Dit lijkt wel een vreemde gevolgtrekking na
al hetgeen ons omtrent het leven aan gene
zijde is medegedeeld, met al zijn zaligheden,
vreugde, vrede en zegeningen, doch, indien beschouwd uit de gezichtshoek van psychologische herinnering, zoals wij het nu hebben bestudeerd, verbergt de zegevierende uitroep "Er
is geen dood!" mogelijkheden met grote tragische consekwenties.
Zou de dood niet het einde moeten wezen van
het oude, veeleer dan een voortzetten daarvan

in lichtelijk andere vormen? Zou de dood niet
een totale transformatie moeten wezen, een
openbaring van het versluierde "Onbekende"?
Indien de dood een overgang is vanuit een toestand van beperkende collectiviteit naar een
toestand van subjektief zelf-opgewekte illusie,
hoe zullen wij dan ooit in staat zijn am enig
begrip te krijgen van de Mysterien omtrent
God, Waarheid en Werkelijkheid? Ook de
dood-zelf is inderdaad een groot Mysterie en
indien wij dit niet doorzien, zal elke innerlijke
ervaring betreffende het Goddelijke ons ontzegd blijven, wanneer het Goddelijke - wel te
verstaan - ooit ervaren kan worden in de
gangbare opvatting van dat woord. Krishnamurti zegt hierover:
"Elk denkproces, waaruit gedachten ontstaan, geboren uit het verlangen naar zelf-handhaving, het
verlangen om iets te bereiken, te slagen, hetzij in
deze of in de toekomstige wereld, is gedoemd om
in het net van illusies te worden gevangen ... Terwijl, indien het denkvermogen ... in staat is om
psychologisch te sterven, zodat het zich bevrijd
neeft van het verleden, het verleden, dat een opeenstapeling is van verlangens en ervaringen, het
verleden, dat de basis is van "mil', van het zelf,
het ego, dan zult gij gaan inzien dat er in het geheel geen "pad naar de waarheid" bestaat ...
Wanneer het bewustzijn psychologisch kan afsteryen aan aile dingen die het ten behoeve van zijn
eigen veiligheid heeft vergaard, dan alleen kan de
Werkelijkheid worden ontdekt."

De sleutel tot het hele probleem is, volgens
deze opvatting, het afsterven aan psychologische herinnering, aan beperkingen van iedere

soort, zo lang wij nog in staat zijn dit te doen;
op deze wijze het Mysterie van de dood te
doorzien, terwijl wij nog in het volle leven
staan. Nadat wij heengegaan zijn is het daar
vermoedelijk al te laat voor, want de toverglans van onbeperkte zelf-vervulling zou over
ons kunnen komen en daarmede gaat de kans
opnieuw verloren om met de realiteit in contact
te komen.
Wij worden hier met hetzelfde probleem geconfronteerd als toen wij bestudeerden hoe wij
ons konden losmaken van de ~amenleving, voor
wat betreft haar belangenjacht en eerzucht,
haar systeem van beloningen en straffen: Wanneer al dergelijke dingen die eerst ons emg houvast leken te zijn, onze grootste belangen, ??S
leven-zelf, van ons zijn weggevallen, wat bhJft
er dan over? Wanneer wij met ons beperkt gezichtsvermogen trachten te doorzien hetgeen
ons te doen staat wanneer wij dit fysieke ldeed
eenmaal hebben afgeworpen, staan wij voor
dezelfde moeilijkheden: wanneer er daar geen
vergelding, geen beloning, geen eeuwigdure/~d
Zomerland van onbedorven geneugten, geen
meerder occulte kennis, geen verdere opstapelinO'van ervaringen - in 't kort gezegd: geen
ast~o-mentale wereld meer is - wat blijft er
dan over? En daarop kan niemand ons het antwoord geven, want daar is juist de Werkelijkheid, zegt Krihnamurti, die zicn aan ons zal
openbaren. Werkelijkheid, die zich nooit kan
tonen in aspekten van het bekende, want God,
Waarheid en Werkelijkheid, zoals oak de

Dood-zelf, zijn eeuwig het "Onbekende", het
Mysterie.
Daarom heeft Knshnamurti, naar ik meen, er
zo sterk de nadruk op gelegd dat wij het probleem nu oplossen, zolang wij nog op aarde
zijn - het probleem van "wat zal er overblijYen, wanneer alles is afgelegd?" W anneer wij
hier de oplossing, het antwoord op de grote
vraag hebben gevonden, dan zullen wij het
voor altijd weten, want in het inzicht en het
begrip van "wat is", doen wij de ontzaggelijke
ontdekking dat leven en dood hetzelfde zijn.
Niet hetzelfde in de oppervlakkige betekenis
van het woord, dat wij niet anders doen dan met wat kleine varia ties - ons aardse leventje
verder voort te zetten in een zelfgeschapen
wereld van droom-illusies, maar in de allerdiepste betekenis dat leven en dood ons het inzicht geven in "wat is", omdat zij beide slechts
aspekten zijn van het "Onbekende".
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Dr. Annie Besant schreef in haar "Studie over
het Bewustzijn" op pag. 32: "Bewustzijn en
leven zijn identiek, twee namen voor het zelfde, beschouwd van het innerlijke en uiterlijke
standpunt. Er is geen leven zonder bewustzijn;
er is geen bewustzijn zonder leven ... Wanneer
onze aandacht gericht is op de eenheid, spreken
wij van leven; wanneer het gevestigd is op de
veelheid der dingen, noemen wij het bewustzijn." Zij wees er verder op dat elk leven, hier
bedoeld als een "levend ding", omhuld wordt
door een sluier, die het van zijn medeschepselen scheidt. "Die sluier wordt door de essentie
van stof veroorzaakt. Het is de weerspiegelende oppervlakte waarin het Ene het Vele
wordt." Vernietig in gedachte die sluier en ge
vernietigt in gedachte ook het leven, en ge zijt
Dat waarin alle tegenstellingen zijn opgeheven,
het Al. Het bestaan van bewustzijn brengt met
zich mee een scheiding in twee aspecten van de
fundamenteel aan alles ten grondslag liggende
Eenheid.
Dit is een metafysische voorstelling: de deductieve methode, die uitgaat van de Eenheid.
Jung als man van de wetenschap, volgt de inductieve methode door te trachten de veelheid
te begrijpen door haar tot fundamentele principes terug te brengen.
"Onder bewustzijn versta ik," schrijft hij in
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"Definities", die een aanhangsel vormen van
Psychologische Typen: "de betrekking van
psychische inhouden tot het Ik, voor zo ver zij
door het Ik worden ervaren. Betrekkingen tot
het .Ik, die niet worden ervaren, zijn als zodamg onbewust. Bewustzijn is de functie of de
activiteit, die de betrekking van psychische inhouden tot het Ik handhaaft. Bewustzijn is
voor mij niet identiek met de psyche, omdat
voor. mij de psyche het geheel van aIle psychische mhouden vertegenwoordigt, dat niet noodzakelijkerwijs in verband staat met het Ik;
noch staat het in zulk een mate in betrekking
tot het Ik dat het aanspraak kan maken op de
kwaliteit van bewust te zijn. Er is een hoeveelheid psychische complexen, die niet noodzakelijk in verb and staan met het Ik. (In deze laatste zin denkt Jung aan mentale gevallen.)
"Onder het Ik versta ik een verzameling van
begrippen," zegt Jung, "die het middelpunt
van het veld van mijn bewustzijn vormen en
mij toeschijnen een hogere samenhang en identiteit te bezitten. Daarom spreek ik ook van
een Ik-complex. Het Ik-complex is een inhoud
van bewustzijn evenals het ook een bepaalde
begrenzing van het bewustzijn is, omdat een
psychisch element voor mij alleen bewustzijn
is voor zo ver het in betrekking staat tot het
Ik-complex. Voor zover het Ik aIleen het middelpunt is van het veld van mijn bewustzijn, is
het niet identiek met de totaliteit van mijn
psyche, maar aIleen een complex te midden van
andere complexen. Om die reden maak ik een

verschil tussen het Ik en het Zelf voor zo ver
het Ik alleen het subject is van mijn bewustzijn, het Zelf, hoewel subject van mijn totale
psyche, het ook v<l;nhet onbewuste gede~lte er
van is. In deze zm zou het Zelf een Ideale
kwantiteit zijn welke ook het Ik omvat. Het
Zelf verschijnt in onbewuste fantasieen vaa~
als een superieur of ideaal persoon als Faust bl)
Goethe en Zarathustra bij Nietzsche."
Nu wat het onbewuste betreft. Het was S.
Freud, die als eerste van aIle mensen van de
wetenschap de manifestaties van het onbewuste
had bestudeerd en een weg had gevonden om
in zijn aebied door te dringen. Hij moet daarom, zo~ls Dr. ]. Jacobi opmerkt, worden beschouwd als de grondlegger van de moderne
"Dieptepsychologie" - de psychologie van.?e
diepten van de menselijke ziel. Jung schnJft
uitdrukkelijk dat hij het begrip van het onbewuste uitsluitend beschouwt als een psychologisch begrip en niet in enige filosofische en
metafysische betekenis. Toch is het feit dat de
wetenschap methoden heeft gevonden om het
innerlijk (de inhoud) van dit onbewuste te bestuderen en een POOrt heeft geopend tot de tot
nu toe ongekende dieptcn en hoogten van de
ziel van het grootste belang is voor de theosofische bestudeerder.
"Het onbewuste is voor mij," schrijft Jung verder, "een psychologische schets dat al die ps~chische verschijnselen of processen bevat, dIe
niet bewust, d.w.z. niet door waarneming in
betrekking staat tot het Ik." Het is alleen uit

hoofde van zijn ervaring met zijn patienten dat
Jung spreekt over onbewuste processen. Het is
voor hem onmogelijk te vertellen wat de volledige inhoud is van het onbewuste, maar hij
heeft ontdekt dat wanneer de psychische energie (een begrip door Jung in de psychologie
gebracht) wordt teruggetrokken uit de bewuste
inhouden, deze onbewust - en alles vergetend
- kunnen worden, maar ook teruggedrongen
kunnen worden, hetgeen Freud omschrijft als
"doelbewust vergeten". Een zenuwschok kan
oak dit resultaat teweeg brengen.
Zeer belangrijk is Jungs classificatie van het
onbewuste: de persoonlijke onbewuste inhoud;
alles wat een persoon heeft vergeten, onderdrukt, op verheven wijze heeft waargenomen,
gevoeld of gedacht; en een collectieve onbewuste inhoud, algemeen bekend in gehele perioden of groepen van de mensheid (en in zekere
zin gemeen aan aIle mensen en misschien volgens Jacobi - ook aan aIle dieren); "inhoud", veroorzaakt door erfelijkheid of door
opeengehoopte ervaringen van het ras. Zij bevatten archa'ische en mythologische elementen;
de geheimzinnige archetypen werken ook in
het collectieve onbewuste der mensheid.
Over deze archetypen schrijft Jung: "Zij zijn
bovenal een neerslag en daarom een bijzondere
fundamente1e vorm van een zekere, telkens
terugkerende psychische ervaring. Dit is de
reden waarom dat archetype als een mythologisch thema ook een altijd actieve en telkens
terugkerende uitdrukking is die, of zekere psy-

chische processen opwekt, of ze op passende
wijze in vormen weergeeft."
"AIle uiterlijke dingen zijn ook binnen in ons,"
zoals Goethe zegt: en dit "binnen in ons" dat
modern rationalisme ondergeschikt wenst te
maken aan het "uiterlijke", heeft zijn eigen
structuur, welke voorafgaat aan aIle bewuste
ervaring en in feite een a priori is van de onbewuste ervaring. Want het is onmogelijk ons
voor te stellen hoe "ervaring" in haar ruimste
betekenis, en inderdaad hoe iets psychisch uitsluitend van uiterlijke verschijnselen kan worden verkregen. De psyche behoort tot de diepste kern van het levensmysterie, en evenals alle
organisch levende verschijnselen, heeft zij haar
bijzondere karakteristieke structuur en vorm.
Of de structuur van de ziel en haar elementen,
de archetypen, ooit een begin hadden, is een
metafysische vraag en als zodanig een, die niet
beantwoord wordt. De structuur is een vastgesteld feit; het is datgene dat in elk geval reeds
aanwezig was; het is de onmisbare voorwaarde: het is de moeder."
De theosoof, die al deze merkwaardige ontdekkingen en opvattingen in beschouwing neemt
en ze, wij mogen we! zeggen, van een diametraal tegenover gesteld gezichtspunt ziet (van
de Ene naar het ve!e, in plaats van het vele
naar het geheel), moet erkennen dat hier een
zeer geheimzinnige wereld van het bewuste geopend wordt, een wereld, die op wonderbaarlijke wijze gevuld is zowel van hemelse mysterien als van demonische gevaren.

II
HET PAD VAN INDIVIDUATIE

(I)

Van een kant bezien schijnt de theosofische opvatting van het opwaartse pad, waarlangs de
menselijke ziel de ladder van volmaking bestijgt en Jungs proces van individuatie van de
psyche parallel te lopen; in andere opzichten
schijnen zij zeer van elkander te verschillen.
Dit is niet verrassend aangezien Jungs psychologie haar grenzen heeft en ook fundamentele
verschillen vertoont met theosofische leringen.
Zij beginnen ieder van een andere kant. Jung
is inductief en Theosofie is deductief. Zo komt
bijv. het denkbeeld van relncarnatie, dat de
ziel opstijgt naar haar uiteindelijk doel in een
reeks van opeenvolgende levens, in Jungs filosofie niet voor. Zo schijnt het ons ook toe dat
er altijd een neurotisch element voorkomt in de
reeksen dromen welke Prof. Jung beschrijft,
hoewel hij dit zelf ontkent. Misschien is dit zo
omdat de gehele Westerse mensheid op het
ogenblik min of meer neurotisch is aangedaan,
waarbij zij zich zelf van Moeder Natuur heeft
vervreemd.
T och zijn er vele treffende overeenkomsten en
is het de moeite waard om ze door bestudeerders van het occultisme in beschouwing te
nemen. Wat wij het ego en de monade noemen,
zijn voor Jung de inhouden van het Onbewuste - het persoonlijk en collectief onbewuste. In zijn "Psychology and Alchemy", dat in

1953 in een Engelse vertaling verscheen (bij
Routledge & Kegan Paul, Londen en bij Pantheon Books Inc., U.S.A.) merkt Jung op dat
de menselijke psyche een van de donkerste en
geheimzinnigste gebieden is in zijn gehele ervaring.
.
Indien een analytisch proces, dat Jung een dlalectische discussie noemt tussen het bewuste
verstand en het onbewuste, eenmaal begonnen
is - niet ncodzakelijkerwijs met een psychologische analyse - heeft het de neiging 0II!' voort
te gaan. Dit brengt Jung tot de conclusle ,,~~t
er in de psyche een proces plaats heeft, dat ZIJn
eigen doel onafhankelijk van uiterlijke fac~oren
kiest". Wij theosofen spreken van de ~roel va?
de ziel, of van God, of van het Zelf, zlch mamfesterend in het menselijk hart. Ook Jung onderschrijft dit. Dit proces, zegt hij, moet vroeger of later voeren tot een fundamentele ~iscussie "op een gebied waar aIle mensehJke
inbeeldingen verdwenen zijn" en dat vol gevaren is. Het is gericht "op die verborgen en
tot nu toe nog niet geopenbaarde homo totus,
de o-ehele" mens, die tegelijkertijd de grotere
en "0
de toekomstige mens is. Maar d'eze weg IS
een "via longissima" met noodlottige afdwalingen en verkeerde wendingen, een pad dat
niet recht is, maar kronkelt als een slang, een
pad dat tegenstellingen verenigt en ons herinnert aan de leiden de caduceus, een pad waarvan de labyrintachtige krox:kelingen en w~.ndingen niet van verschrikkmg ontblo~t ~IJ.n,
Juist wat wij "het Pad" noemen. Het IS JUISt

0I? dit. "longiss.ima via", gaat lung voort, "dat
WI) dIe ervanngen beleven waarvan gezegd
~O~?t ..(doo:. dogmatici) dat zij "ontoegankeh)k Zl)n. 21) kosten ons inderdaad een enorme
inspanI!'.ing en vragen van ons juist datgene,
wat WI) he:. mee~t vrezen, n.l. het "geheel",
waaro.,:~r WI)zo hchtvaardig spreken ... maar
d~t WI)m het dagelijks leven zo veel mogelijk
~lt de .:veg gaan:" Het is een innerlijke weg, een
mner h)ke ervarmg.
"Het Christendom, dat aIle reli<>ieuseidealen
hee~: veruite.rlij~t, heeft in dit p~oces van inn~rll)ke groel met geholpen. Wanneer de ziel
m~t !anger een rol te spelen heeft, verstart het
rehgl~use leven tot uiterlijkheden ...
De Zlel heeft de waardigheid van een wezen
dat begiftigd is met en zich bewust is van ee~
betrekking tot de Godheid. De onsterfelijkheid
van de ziel, waarop door dogma's de nadruk
~ord: gelegd, verheft.~aar boven de vergankeh)kheld van de sterfeh)ke mens en is er oorzaak
van dat zij deel heeft aan een of ander bovennatuurlijk leven. 20als het oog het licht van de
zon ondergaat, zo staat de. zie~ in verhouding
tot God. Daar~m moet de Zlel met terug schrikken van het felt dat er "dromen zijn, die door
God worden gezonden" en dat de ziel verlicht
wordt op een. wij~e d!~ men niet kan terugbrengen tot emge ulterh)ke oorzaken. De innigheid van de betrekking tussen God en de ziel
,,:oorkomt automatisch een of andere devaluatIe van deze laatste.
Wanneer een Christen echter de opvatting
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heeft dat "God geheel en al buiten hem is",
blijven de archetypen als een psychische factor
onbewust. De Christelijke beschaving heeft bewezen geheel en al een holle Frase te zijn: het
is alles een vernisje, de innerlijke mens bleef
onberoerd en daarom onveranderd. Binnen in
ons heersen de archaische godcn even sterk als
in de oude tijd. De Christelijke opvoeding heeft
alles gedaan, wat menselijkerwijs mogelijk is,
maar dat is nog niet genoeg geweest. Te weinig
mensen hebben de goddelijke voorstelling in
zich ervaren (de Chrisms in ons, de ware imitatio Christi. - A.G.V.) als het diepst innerlijk bezit van onze eigen zielen. Christus ontmoet hen alleen van buiten af, nooit binnen in
de ziel. 20 lang religie alleen een geloof en een
uiterlijke vorm is en de religieuse functie niet
in onze eigen zielen wordt ervaren, is er niets
van belang gebeurd. Het moet nog worden begrepen dat het mysterium magnum niet alleen
een uiterlijke werkelijkheid is, maar v66r alles
in de menselijke psyche geworteld is. De mens,
die dit niet uit eigen ervaring kent, mag een
zeer geleerde theoloog zijn, maar hij heeft geen
idee van religie en nog minder van opvoeding."
Theosofisch gesproken zouden wij zeggen: AIleen wanneer en alleen voor zo ver de mens de
geestelijke realiteiten in zich zelf ervaart, begint hij het Pad van geestelijke bewustwording
te betreden.
"Toch" - klaagt Dr. lung, "wanneer ik er op
wijs dat de ziel van nature een religieuse functie bczit ... word ik er van beschuIdigd dat ik

"de ziel vergoddelijkt heb." "Niet ik" - antwoordt lung dan juist - "maar God heeft
haar vergoddelijktl"
lungs tegenstanders kunnen niet inzien tot welke m~t~ de beelden. (van de heilige gestalten in
de rehgle. A.G.V.) In hun eigen onbewuste liggen te slaren. Om deze innerlijke visie te vergemakkehJken mo.~ten wij eerst de weg vrij
maken om werkehJk te kunnen zien. Hoe dit
gedaan wordt ... zonder contact te maken met
de. spyche, gaat eerlijk gezegd boven mijn begnp, zegt lung.
Tot .~over kunnen.:wij gemakkelijk alles onderschnJve~. lun~ WIJSter op hoe de goddelijke
zaden bmnen In de menselijke ziel liggen en
daar wachten om te ontkiemen en hoe hun ontv:aking - door innerlijke "dialectische discusSle" of op andere wijze - het begin is van het
pad van individuatie.

III
HET PAD VAN INDIVIDUA TIE (II)
Hoe heeft het ontwaken van de goddelijke
kiemen in de menselijke persoonlijkheid plaats?
Allereerst moeten wij een volledige persoonlijkheid hebben. Wanneer een persoonlijkheid
neurotisch of uit haar evenwicht is, moeten
zekere elementen van het onbewuste geassimileerd en opgenomen worden. Wat onderdrukt
is, moet bewust gemaakt worden en het evenwicht hersteld. Dit betekent dat het aanpassingsvermogen van het onbewuste te hulp moet
worden geroepen om een gezonde en algemeen
ontwikkelde persaonlijkheid tot stand te brengen. Dan alleen kan de individuatie beginnen.
Want, zoals lung zegt, "compensatie door h~t
onbewuste heeft alleen resultaat wanneer dlt
samengaat met een volledig bewustzijn." Het
betekent ook dat "gedeelten van het onbewuste
nu onderworpen zijn aan de keuze en het oordeel van het bewuste deel van de mens". "De
volledige persoonlijkheid wordt bereikt," legt
Dr. Jolan Jacobi uit, "wanneer de twee gedeelten van die volledige persoonlijkheid, het bewuste en onbewuste, verenigd zijn door een
levend verband." "Natuurlijk, merkt Dr. Jung
op, "kan deze volkamenheid alleen .tot op
zekere hoogte bereikt worden, aangezlen het
onbewuste naoit geheel bewust kan worden gemaakt: dit is een onbereikbaar ideaal. Idealen
zijn ten slotte slechts richtlijnen voor het han-

delen en nooit doeleinden, die bereikt kunnen
w~rd~n. De ontwikkeling van de persoonlijkheld lS t.~g~lijkertijd een genade en een vloek.
Haa.r pn)s lS zwaar, want het betekent vereen~~mmg. Haar eerst~ ~evolg is de onvermijdeh)ke, bewuste afscheldmg van het individu van
de ongedif~erenticerde en onbewuste kudde."
Eenzaamheld moet men aanvaarden maar men
moet oak trou:y" z!jn. aan zijn eige~ innerlijke
w.~t. "AIleen hl), dle m vol bewustzijn kan opsu)gen tOt de kracht van zijn innerlijk wezen
kan een persoonlijkheid worden." Dit aIlee~
geeft toegang tot de verwezenlijking van het
Zelf, hetgeen lung het Pad van Individuatie
noemt.
Hoewel. deze.. uitdr.ukki~g bij lung en in de
Theosofle V~l):vel lde,nuek is, is er toch een
groat .versc~d m haar betekenis en toepassing.
~och lS het mteressant en ~eerza~m de beschrij,:,mg van h~~ ~~oces van mnerll)ke ontwikkehng, zoals Zl) bl) deze grote empirische psycho100&~esch~ev:en wordt, nauwkeurig te volgen.
I-?dlvlduatle lS een natuurlijk proces, het moet
met tegeng.ewerkt of gedwarsboomd worden.
"Belemm~nng va~ de individualiteit is een
ku?,st~au&~ vermmking. Het moet daarom
d~,l1dell)k~l)n d,~t.eer: s.ociale groep, die bestaat
Ult ,,~~rmmkte mdlvlduen nooit een gezonde
en bh)vend levensvatbare instelling kan zijn
~-?1dat alleen een maatschappij, die haar inner~
lIJk verb and en haar collectiviteit kan handhaven, gecombmeerd met de grootst mogelijke
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"heid voor het individu, aanspraak kan mavnj
ken op een ~ 1"
l)Ven.db"estaan.
.
Hoewel indlvlduatle eenza~mheld brengt, moet
zij niet in de eenza.amheld worden &ezocht,
maar in een versterkmg en vermeerdenng van
de collectiviteit. Zij is verbonden m~.t de z.g.
transcendentale functie, we~ke de hjne? van
ontwikkeling aangeeft en dle tegenstellmg.these en anti-these - tot een hoger~ oplossmg
brengt en het leven tot een hoge~ pell opvoert.
Het is alsof het onbewuste maten~al ~erst meer
in de richting van de these dan m dle van de
antithese gevormd wordt, maa! ten slotte lo~t
deze gespletenheid, deze spanmng op en vloelt
in een collectieve stroom.
Vandaar de tegengestelde symbolen van Jezus
en Satan Boeddha en Mara, Fausts pact met
de duivel, enz., een samens~elting van tege~stellingen, die in de Alchem~e door de.~,Chemlsche Hochzeit" - het mystlek huwehjk wordt
voorgesteld.
. .,
"Individuatie betekent. een.~ndlvld';1te. ,,:orde?
en dit in de mate waarm Wl) onder mdlvlduahteit ons eigen inwezenlijke en niet m~t een ander te vergelijken aard beseffen; het lS dus e:?,
tot ons-zeH-komen," en zo tot de verwezenh)king van het Zelf. "Het Zelf is een oorspronk~lijk Oertype." Individuatie heeft plaats m
fasen, volgens een schema, waarvan .de hoofdlijnen bekend zijn en door verscheldene ?ertypische symbolen worden vertegenwoordlgd.

IV
DE FASEN VAN DE INDIVIDUATIE_
PROCESSEN (I)
lets dat in de verte - niet meer dan dat _
Iijkt oP. de ontplooiing van wat wij theosofen
het Unlvers~le .Z~lf of haar weerspiegeling in
de mens als mdlvldu zouden noemen, in 't kort
"Het Pa.d'.', wo~dt door Dr. C. G. lung het Pad
van IndlVlduatle genoemd. Toch is het feit dat
Dr .. lung zulk een proces in de ziel van zijn
patlenten heeft ontdekt, merkwaardig genoeg
Hij verklaart dat het Archetype van het Zelf
of de Absolute Totaliteit hier de stllwende
kracht is. AIleen zij, die in vol bewustzijn "ja"
kunnen zeggen tegen de kracht van hun innerlijke bestemming, die op hun weg komt, kan
dlt pad bet~eden. De verwezcnlijking van het
Zelf.heeft nlets gemeen met egolsme of individuahsme; het is de realisatie van iemands meest
innerlijke natuur. Het is een proces "waarin de
krachtlge werkzaamheid van de inhouden van
het onbewuste de paren van tegenstellingen
oplost, waardoor hun structuur belevendigd
wordt. Deze werkzaamheid voert de mens door
de gevaren van ontsporing van de ziel, door
laag na laag naar het middelpunt, het fons et
origo van ons psychisch wezen naar de diepste
kern, naa'r het Zelf." Dit Zelf moet men begrijpen als de totaliteit van de psyche. Het Zelf
is niet alleen het middelpunt, maar ook de
gehele omtrek, die zowel het bewuste als het

onbewuste omvat; het is het middelpun~ van
deze tataliteit, juist zoals het e~o"het. mldde~unt van het bewuste denken IS. Dlt. pad IS
p gevaarliJ'k dat - in overeenstemmlllg met
zo
,
. .
h et a 11een ~et z ' n
de alchemistische tradltle tweeen kan worden betred~n, hetgeen WIJth~osofen misschien kunnen Ultleggen als leerlmg
en Meester, maar dat Jung interpreteert als het
samengaan van het bewust~ en het onbe,,:,uste,
de mannelijke en vrouwehJke krachten ~n de
psyche - of de betrekking tllssen de anahst en
degeen die geanaliseerd wordt of. zelfs ~ls ~e
direc;eur de conscience" en de blechtelmg m
de R.K.-kerk.
Het eerste stadium in de individuatie ~sde ervaring van de schaduw, de ~ntmoetlng m~,t
onze "andere zijde", onze "dUlster~ b~?eder ,
die hoewel onzichtbaar, onafscheldehJk met
ons verbonden is en deel ui~maakt. van onze
totaliteit. Het rijst omhoog Ult de dlept~n vadn
ons onbewuste. In deze zin was Mephlsto e
schaduw-helft van Faust. leder. theosoof voelt
dat men hier aan grote mystenes raakt ~ de
ontmoeting van ons zelf met de ~erschnkkelijke en tach onthullende ve~?raall~g v~n het
Astrale Licht de oorspronkehJke dUlsterms van
de Diepte; ~aar terzelfdertij~ krijgt men hde
indruk dat in Jungs beschouwmgen ~~ze sc aduw dit duistere nooit geheel verdwIJnt, maar
, op een onaangename WIJzea
..
1d e vo 1gen
eerder
h de stadien kleurt - of zwart maakt en zo et
uiteinde1ijk Tesultaat van het Opus Magnum
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~erduistert. Wij kijken naar de gehele verzameImg van begeerten en gedachten, die wij onderdrukt en naar het onbewuste hebben verb ann en
en hadden nooit de moed om deze tegemoet te
treden. Maar het staat ook voor de onbekende
e~ tOt nog toe onderdrukte krachten uit de
dlept.en van onze e.igenpsychische grondslagen.
Het IS de droefheld, de melancholie de wanhoop van een ziel in uiterste duister~is zonder
een ster om hem de weg naar het licht te wijzen. "Deze schaduw," zegt Dr. Jacobi, "sluit
de weg af naar de creatieve diepten van ons
onbewuste door de sombere massa van verkregen ervaringen, die nooit tot leven hebben kunnen komen." Het veroorzaakt de val van allen
die zelfgenoegzaam zijn, van hen, die voor~
wenden te zijn wat zij niet zijn. AIleen onmeedogende zelfkritiek en het tegemoettreden van
de verschrikking van onze beschamende tekortkomingen is het geneesmidde1." "Te trachten eenvoudig de schaduw te onderdrukken is
even nutteloos als remedie, als een zieke te o~thoofden om hem van zijn hoofdpijnen te verlossen," zegt Jung. De verschijning van de
schaduw buiten ons zelf wordt veroorzaakt
door de projectie van de duistere gedachten en
g~voelens in onze eigen ziel ten aanzien van
dlI~~enof p~.rsonen buiten Ons. "De ander heeft
a~tl)d ongeh)k." Een absoluut objectieve houdl~g tegen.over on:-e eigen persoonlijkheid is de
emge mamer om zlch zelf te overwinnen, wanneer men voor het eerst komt te staan tegenover de paren van tegenstellingen. "De mens

moet tot een vergelijk komen met zlJn eigen
schaduw."
Terwijl wij theosofen in het algemeen het wel
met zijn voorstelling van d: ..eerste fase e~ns
kunnen zijn, is het veel moelh)ker ten aanzlen
van de tweede fase: n.1. het tegemoet treden
van het "beeld in de ziel": de anima bij de
mannen en de animus bij de vrouwen. Het
heeft te maken met de compenserende functie
van het onbewuste; dit bevat beide sexuele polen. Terwijl in het gewone leven de onbewuste
pool geprojecteerd wordt op een persoon van
de andere sexe - het verliefd worden - moet
in de volkomenheid iemands eigen ziel worden
bereikt. "Iedere man draagt zijn Eva in zich
zelf," zegt de volksmond, en zo heeft ,iedere
vrouw haar Adam - het tot nog toe met belevendigde deel van de ziel, van het onbewuste.
Het omvat aIle gevaren van de sexuel~ aantrekkingen en impulsen; een tweede wII, een
ander aspect van de persoonlijkheid, soms van
een nogallaag gehalte, treedt op de v?orgrond.
Blauwbaard, kampioenboksers en fllmhel.den
behoren tot het mannelijk type; Kundry, Rider
Haggards "She", maar ook Beatrijs, zijn de
vrouwelijke voorbeelden.
Het gebrek aan weerstand in de buitenwereld
ten opzichte van de verl~.idinge~ va~ de ~~rsona duidt op een gehJksoortlge mnerhJke
zwakheid ten aanzien van de invloeden van
het onbewuste.
Als de erkenning van de Schaduw ons inzicht

"

in onze andere kant: het duistere, maar toch
tot de zelfde s~xe behorend dee1, verleent, geeft
de bewustmakmg van het zielebee1d inzicht in
de andere sexe in onze eigen psyche. Wanneer
men de~e tweede fase gepasseerd heeft, openba~rt zlch een llleuw Archetype: de Oude
WIJze."

DE FASEN VAN DE INDIVIDUA TIEPROCESSEN (II)
De derde fase is die van de Oude Wijze, maar
bedenk dat deze niet een specifieke persoon is,
zoals een van de Meesters, maar een archetype.
De definitie, die Jung geeft van het archetype,
is dat zij constante, autonome factoren van het
onbewuste zijn of "zekere instinctieve elementen van de primitieve en duistere psyche, de
werkelijke, maar onzichtbare wonels van het
bewustzijn", reeds van te voren bestaande en
in ons aanwezige bronnen, die plotseling kunnen uitstromen, "eeuwige tegenwoordigheden",
die de "Gestalte" kunnen bepalen, de vormen
van - en in de psyche. Wij kunnen hen niet
kennen, alleen hun werking opmerken. Zij
openbaren zich op de meest verschillende wijze,
eenvoudig of samengesteld, maa'r altijd op een
meest typische manier. Voor de man is het de
een of andere variant op de Oude Wijze, voor
de vrouw is het een bee1d van de Grote Moeder, die in onnoemelijke vormen tegenwoordig
is: de tovenaar, de profeet, de veerman van de
Styx of - aan de vrouwelijke zijde - de godin
der Vruchtbaarheid, de Sybille, de priesteres,
de Wijsheid; beide zijn echter aanzichten van
het Grote Archetype van het Zelf. Wanneer
men het gevaar van zelf-inflatie en van geestelijke trots is gepasseerd, begint men zich zelf

te beschouwen als een geestelijk kind van
God.
In deze overwinning over het collectief onbewuste, wanneer iemands uniekheid doorbreekt,
treedt men de vierde fase binnen: wanneer men
komt te staan tegenover de twee tegengestelde
delen van de psychische systemen - het bewuste en onbewuste - verschijnt er een gegemeenschappelijk middelpunt: het Zelf; de
tegenstelling tussen de innerlijke en uiterlijke
werkelijkheid is opgelOSt. De geboorte van het
Zelf binnen in de psyche betekent een verandering van het psychisch middelpunt, een
volkomen verandering van houding, een ware
"transformatie".
Een verschrikkelijke spanning, een innerlijke omwentding heeft plaats,
maar ook een enormc uitbreiding van bewustzijn: de samensmelting van object en subject.
Dit Zelf wordt gevoeld als het Ik, maar een
verschillend en al omvattend Ik. Dit proces kan
alleen beleefd, maar niet beschreven worden.
Zo is het dus dat het individuatie-proces bestaat uit een trapsgewijze benadering van de
inhouden en de functies van de psychische totaliteit en uit het erkennen van de invloed
welke zij op het Ik uitoefenen."
Dit klinkt alles zeer groats en prachtig, maar
het bevredigt ons theosofen, die de zelfde benadering van het zelfde doel nastreven, niet.
Ten slotte zegt lung: "Een wetenschappelijke
term als "individuatie" betekent niet dat wij te
maken hebben met iets dat bekend en uiteinde-

lijk is opgehel~erd, waarover. niets meer te zeggen is. Het dUldt slechts op lets dat tot .nu toe
een zeer duister veld voor onderzoek IS, dat
nodig onderzocht moet worden: de in het centrum werkende processen van het onbewuste,
die de persoonlijkheid gaat vormen. Wij hebben met levensprocessen te maken, die wegens
hun karakter sedert onheugelijke tijden de
krachtigste stimulans hebben opgeleverd voor
de vorming van symbolen.
Deze processen zijn gehuld in mysterie; zij werpen raadsels op waarmede het menselijk br~in
no lang zal worstelen am er een oplossmg
vogr te vinden, en misschien tevergeefs. Want,
in laatste analyse is het buitengewoon twijfelachtig of de menselijke rede een geschikt instrument voor dit doel is ... Ervaring, geen boeken, is datgene wat ons tot cen beter inzicht
leidt."
CT

Het is inderdaad een wonderbaarlijke prestatie
am op deze wijze de processen in de ziel van
de mens te ontrafelen, terwijl hij de ladder van
volmaking bestijgt. En er zijn vele rede~en
waarom het ons theosofen ten zeerste moet mteresseren. Maar afgezien van bewondering en
levendige belangstelling omdat mysti.eke processen hier erkend en door expenmentele,
wetenschappelijke method en tabularisch ~erangschikt zijn, is een gevoel van. tel~urs:ellmg
onvermijdelijk. Dit alles mist de msplfatle van
een gouden zon in een azuurblauwe hemel; het
riekt alles te veel naar een mentaal bouwsel,

van schizophrenia en psychose en de dromen
van neurotici. Het behoort alles tot de ambivalente vage schemering van de lagere psychische
werelden. Wij missen de stralende gloed van
de Geest, de weldadige glimlach van de Meester en de weg van offering van Liefde en
Barmhartigheid. Het is inderdaad het werk van
een genie om zulk ideeen uit dromen en zulk
een samenhangend proces van "individuatie"
uit alchemistische symbolen en pathologische
symptomen af te leiden; tach zeggen wij: geef
ons liever de sfeer, de idealen en het perspectief van "In de Buitenhof', "Bet Pad van
Leerlingschap", de "Stem van de Stilte" en
"Licht op het Pad".

VI
JUNGS MENING OVER WESTERSE
YOGA
In een artikel dat een bijdrage leverde voor een
merkwaardig boek over Indiase problemen
(Approches de l'Inde, door Jacques Masui verzameld in Les Cahiers du Sud, 1949) geeft Dr.
C. G. Jung een beschouwing over de vraag of
de practijken van Yoga al of niet geschikt zijn
voor Westerlingen. Het is de botsing tussen
religie of blind geloof aan de ene kant en anderzijds de meedogenloze positivistische wetenschap in het Westers denken welke deze vraag
naar voren heeft gebracht.
"De kennis van Yoga is langs twee kanalen
naar het Westen gekomen. Sedert Anguetil du
Perron de "Upanishads" aan het Westen heeft
geopenbaard en Max M iiller de "Sacred Books
of the East" heeft gepubliceerd, is een strikt
wetenschappelijke benadering beperkt gebleven
tot sanskritisten en orientalisten. Korte tijd later heeft de theosofische beweging, door Mme
Blavatsky gesticht en na haar door Annie
Besant en in zekere zin door Rudolf Steiner
voortgezet, de Indiase traditie gepopulariseerd,
en heeft zij er een SOOrtreligie van gemaakt.
Deze strenge scheiding tussen wetenschap en
godsdienst is in het Westen in de 15e eeuw met
de Renaissance begonnen, hetgeen ook oorzaak
was van de scheuring tussen de R. K. kerk en
het Protestantisme. Sedert die tijd heeft het

Westers denken zich meer en meer bevrijd van
godsdienstige tradities en de kerken hebben
haar invloed op de Westerse beschaving verloren.
In de 1ge eeuw ontving de religieuse impuls,
die tegelijkertijd incompetent en toch krachtig
was, verschillende invloeden, die een neiging
tot samenvoeging vertoonden - Bahaisme,
Soefisme, de Ramakrishna missie, Boeddhistische invloeden - waarvan sommige, zoals Anthroposofie, gecombineerd werden met Christelijke elementen. 20 werd een situatie geschapen
welke ten naaste bij overeenkwam met het
Griekse syncretisme van de 3c en 4e eeuw, dat
ook Hindoe element en bevatte.
"Terwijl de R.K. kerk met haar ongeevenaarde
organisatie zich min of meer kon handhaven,
vielen de Protestanten uiteen in ongeveer 400
secten en de nieuwe stroming tot aaneensluiting
yond het grootste gedeelte van haar leidel's in
Protestantse kringen. De aanvallen van het
Protestantisme tegen het gezag van de Kerk
vernietigde het geloof, de onmisbare factor
voor zaligmaking; het wegvallen van de biecht
en de absolutie legde de gehele last van morele
conflicten op het individu. Tocn de goddelijke
ritus werd verworpen, gaf God niet langer antwoord op menselijke aspiraties en de mensen
zochten andere systemen welke een antwoord
van omhoog beloofden. De Europese wetenschap besteedde in het geheel geen aandacht
aan dit zoeken en dit streven. 2ij zette haar
intellectuele ontwikkeling voort en wend de het

oog af van religieuse overtUlgmgen en religieuse noden.
"Toen de leringen omtrent Yoga haar intrede
deden, behandelde de wetenschap deze op een
zuiver wetenschappelijk objectieve wijze terwijl religieuse kringen deze als een weg tot verlossing verwelkomden. 2ij trachtten in feite
verschillende wetenschappelijke methoden te
combineren met het geloof en met godsdienstige practijken, zoals bijv. Christian Science,
Theosofie en Anthroposofie. Laatst genoemde
beweging houdt er van zich zelf een wet enschappelijk cachet te geven en heeft daardoor,
zoals Christian Science, meer aanhang in intellectuele kringen gckregen.
"Geloof is echter een charisma, een gena de en
niet een methode en in een wereld waarin geloof en wetenschap in eeuwig conflict met elkaar zijn, beveelt Yoga zich aan als een uitstekend systeem, dat tegelijkertijd controleerbare
resultaten oplevert en een onvergelijkelijk diepe filosofie verschaft. Naast de betovering van
een nieuwe beweging te zijn en de bekoring van
dingen, die men slechts half begrijpt, belooft
Yo~a door haar inspiratie en diepte, haar eerbiedwaardige leeftijd, haar leer, haar methode
welke aIle levensperioden omvat, onverwachte
realisaties, waarop haar leraren grote nadruk
leggen.
"In het Oosten geeft Yoga zonder twijfel een
volmaakte methode aan om lichaam en geest
op een zeer bepaalde wijze te verenigen en om

op deze wijze een psychologische voorwaarde
te scheppen voor de imui'tie, dIe het gewone bewustzijn te boven gaat. Maar in het Westen,
waar men geloof zoekt en tegelijkertijd v;retenschap en filosofische kritiek tot het Ulterste
worden beoefend, omstaat een waar dilemma:
Of alle ideeen, als PI' ana, Chakra, Samadhi
worden langs de weg van geloof ge~~ikt,z~nde.~
er een diepere gedachte aan te wI)den, of ZI)
worden en bloc verworpen. Daarom heeft
Yoga geen kans gehad om zich in haar ware
licht te tonen. Noch als blind geloof, noch als
geheugemraining, noch. in adeJ?haliIl:gsoef~ningen vertoom Yoga ~Ie eenheid en .~ntegnteit welke haar ware eigenschappen ZI)n. Een
Hi~doe vergeet nooit zijn lichaam of zijn geest,
een Europeaan verwaarloost altijd of het een
of de ander. Door deze methode om of de ene
of de andere pool te verwaarlozen is de Europeaan vooruit gegaan en heeft de wereld veroverd, waartoe de Hindoe niet in staat was.
De Hindoe kem alleen zijn eigen natuur, maar
weet ook in hoever hij zelf natuur is; de Europeaan die een wetenschap del' natuur bouwt,
weet daaremegen practisch niets over zijn eigen
aard, omtrent de natuur in hem zelf. De Hindoe is gelukkig een methode te hebben omdekt,
die hem helpt de opperste kracht del' natuur te
beheersen zowel in de innerlijke als in de uiterlijke wereld; voor de Europeaan wordt het vergift wanneer hij de Natuur volkomen vervre~mdt en haar tot een blindelings gehoorzamende robot maakt.

Er wordt gezegd dat een Yogi bergen kan
~erzetten, maar het zou moeilijk zijn dit werkelijk te bewijzen aangezien de macht van .~e
Yogi binnen de aangenomen grenzen van ZI)n
omgeving werkt. Een Europeaan kan echter
bergen doen exploderen en de laatste wereldoorlog geeft slechts een bittere voorsmaak van
wat een imellect kan uitrichten, dat 10s gebroken is van de menselijke natuur. Als een Europeaan - zegt Jung - kan ik slechts hopen dat
de Westerling meer controle en meer macht
over zijn eigen innerlijke en uiterlijke natuur
krijgt. Hij moet "terug naar de natuur':? nie~ op
de wijze van Rousseau maar naar ZI)n eigen
natuur. Hij moet de "Natuurlijke Mens" opnieuw ontdekken, andel'S zal hij Yoga misbruiken omdat zijn psychische instelling geheel anders is dan die van de Oosterling. Daarom, zegt
Jung, bestudeer Yoga, het zal u vele dingen
leren, maar tracht haar niet toe te passen.
"Terwijl de W esterling zijn macht ov~: de n~tuur van de uiterlijke wereld op een bt)na dUlvelse manier heeft ontwikkeld, mist hij geheel
en al de bewuste erkenning van zijn ondergeschiktheid aan zowel de uiterlijke als aan de
innerlijke natuur. Hij moet leren niet te doen,
wat hij maar wil en als hij die les niet leert, zal
zijn eigen natuur hem vernietigen. .
"Dieper Yoga betekel'lt een volledige .1.osmaking en bevrijding van iemands bewustzl)n van
alle banden met het object en het subject. Maar
men kan zich niet bevrijden van iets waarvan
men zich niet bewust is en de Europeaan heeft

in de eerste plaats te leren dat hij zijn eigen
aard kent, d.w.z. dat wat wij in het Westen
zijn "onderbewuste" noemen. De techniek van
Yoga is uitsluitend gericht op het "bewuste" en
op de bewuste wil. Zulk een inspanning kan
alleen slagen wanneer de potentie van het "onbewuste" zwak of afwezig is, d.w.z. wanneer
het onbewuste niet belangrijke elementen van
de persoonlijkheid bevat. Ais dat het geval is,
is elke bewuste inspanning nutteloos en is het
resultaat er van een karikatuur of zelfs het
tegengestelde van het verwachte resultaat.
"Deze hoog ontwikkelde metafysica van het
Oosten en de rijkdom van zijn symboliek helpt
om het grootste deel en ook het belangrijkste
van het onbewuste tot uitdrukking te brengen
en zo haar kracht te verminderen.
Oorspronkelijk was Yoga een natuurlijk proces
van inkeer op cen oneindig aantal verschillende
wijzen, in overeenstemming met de individuele
ervaringen. Deze inkeer heeft speciale innerlijke processen doen ontstaan die de persoonlijkheid wijzigen. Gedurende duizenden jaren
zijn deze wijzen van inkeer door verschillendc
methoden veranderd, maar zij passen niet
noodzakelijkerwijs bij de speciale historische
structuur van de Europese denkwijze. Het is
veel waa~schijnlijker dat een vorm van Yoga,
die geschlkt is voor de Europeaan, zijn oorsprong heeft in een historisch verleden dat onbekend is aan het Oosten."

Terwijl Jung zulk een kritische houding handhaaft tegenover Yoga, erkent hij dat deze
geestelijke realistatie van het Oosten een van
de grootste presta ties is van de menselijke geest.
Zijn waarschuwing is alleen gericht tegen het
in toepassing brengen er van door Westerlingen. De menta Ie ontwikkeling in het Westen
heeft wegen gevolgd, die volkomen verschillend zijn van die, welke in het Oosten in gebruik zijn. Zij heeft voorwaarden geschapen,
die geheel ongunstig zijn voor de toepassing
van Yoga. De Westerse beschaving, die nauwelijks een 1000 jaar bestaat, heeft zich in de
eerste plaats te bevrijden van haar barbaarse
bekrompenheid. Om in ciat opzicht te kunnen
slagen moet zij onvermijdelijkerwijs veel dieper doordringen in de menselijke natuur. Deze
kennis kan niet verkregen worden door de
onderdrukking en beheersing van het "on bewuste" noch door methoden te imiteren, die
onder zeer verschillende psychologische voorwaarden zijn ontstaan. In de loop van de komend,e eeuwen zal het Westen zijn eigen Yoga
ontwlkkelen, gebaseerd op Christelijke grondslagen.

"Bescheidenheid en nederigheid betekenen niet
tot elke prijs een minderwaardigheidscomplex.
Het zijn deugden, die prijzenswaardig en zeer
te bewonderen zijn; het zijn geen complexen.
Zij bewijzen dat de gelukkige bezitter niet een
aanmatigende dwaas is, maar zijn eigen beperkingen kent, en daarom nooit boven zijn menselijk gebied zal stumperen, verblind, opscheppend en dronken van zijn eigen ingebeelde
grootheid. "

"AIleen een dwaas is geinteresseerd in de schuld
van andere mensen, daar hij er niets aan veranderen kan. De wijze leert alleen uit eigen
schuld. Hij zal zich zelf vragen: "Wie ben ik,
dat mij dit alles overkomt? Om het antwoord
op deze gewichtige vraag te vinden, zal hij in
zijn eigen hart kijken." Dr. C. G. lung.
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