REïNCARNATIE
Eindeloos
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Tagore
Voor talloos velen schijnt het leven een ondoorgrondelijke
chaos,
een willekeurig en dikwijls
onrechtvaardige
lotsbestemming.
Deze
mening is begrijpelijk voor de mens die zich in het werelds gewoel
moet staande houden, die tegenover veel lijden komt te staan en
daar zelf ook zijn deel van krijgt. Hij blijft een antwoord zoeken op
vragen als: "Waarom is er zo'n ontzaglijk verschil onder de mensen?
Hoe komt het dat het ene kind geboren wordt in een harmonisch gezin
met uitstekende vooruitzichten en een ander kind moet opgroeien in
een slechte omgeving? Waar ligt het aan dat de een tot op hoge leeftijd
in 't bezit blijft van een goede gezondheid en een ander zich gebrekkig
of ziekelijk door 't leven moet worstelen? Is het niet raadselachtig, dat
er kinderen geboren worden die slechts enkele dagen leven, tegenover
andere die 90 of 100 jaar halen? Zien wij niet dat Fortuna de ene mens
met haar gaven overlaadt, terwijl een ander voortdurend met pech en
mislukking te kampen heeft?" En ten laatste: "Wat wacht ons na de
dood?"
In welke richting moet naar een oplossing worden gezocht? Men tracht
dit alles wel met erfelijkheid te verklaren, maar dan blijven toch veel
punten duister. De mens is echter niet alleen het lichaam; in die
uiterlijke verschijning woont de werkelijke mens, die zich maar zeer
gedeeltelijk door die vorm kan uitdrukken. Deze innerlijke mens is een
onsterfelijke, eeuwige geest, die evenmin op een gegeven ogenblik tot
bestaan kan zijn gekomen als tenietgaan door de dood.
Enig nadenken doet ons inzien dat één kort mensenleven totaal ontoereikend is om, wat de Bijbel noemt, volmaakt te worden. Gaan wij er
van uit, dat alle mensen "kinderen van één Vader" zijn, dat broederschap, in de diepste betekenis, als feit in de Natuur bestaat, dan moet
het voor ieder menselijk wezen, op welk peil hij momenteel ook staat,

rnoqeujk, neen zeker zUn om de "volmaaktheid" te bereiken. Het begnp
reïncarnatie houdt in dat elke ziel al een lange ontwikkelingsweg
heeft
afgelegd door vele levens op aarde, om de vereiste en alleen dáár te
verkrijqen ondervinding op te doen. Het tegenwoordige leven is er één
uit een lange reeks en zal nog door vele worden gevolgd. Voor iedere
ziel of ego is deze serie van levens anders geweest, waardoor er een
buitengewoon grote differentiatie,
een uiterst bonte verscheidenheid
in de mensheid is ontstaan. Het telkens geboren worden in een veelheid
van omstandigheden door klimaat, ras, milieu en erfelijkheid, nu eens
als man, dan als vrouw, verschaft de steeds wisselende voorwaarden
voor een uitgebreid en grondig levensonderricht
en de vorming van
karakter.
Het reïncarnatieproces
is een uitvloeisel van de wet van ritme, van
cyclisch verloop. WU kunnen het waarnemen in onze ademhaling, in
de afwisseling van dag en nacht en van de jaarqetiiden, in de wisseling
van arbeid en rust en in de opkomst en ondergang van alle levende
schepselen, van naties en rassen, van godsdiensten, zeden en talen.
Ook in de sterrekunde blijkt dat werelden en grotere stelsels ontstaan
en te eniger tijd weer opgelost worden. Uiterlijk bezien lijkt het of al
wat verschijnt bestemd is om weer te verdwijnen, doch dan wordt geen
aandacht geschonken aan het leven dat alles bezielt. Dit kan zich niet
openbaren zonder een vorm, maar doordat alle vormen verqankelljk
zUn en na een zekere tijd onbruikbaar worden, trekt het leven zich
daaruit telkens 'teruq. De vormen· evolueren echter teqelljk met het
inwonende leven en zo kan dit qelljdelljk betere en schonere vormen
bezielen. Het is dit eeuwig blijvende leven, dat wU God noemen, dat
achter het geschapene staat, dat komt en gaat en toch in zichzelf
~staat. De mens is in zijn 'diepste wezen, zjjn geest, een afstraling
van het Goddelijk Licht en het is van deze geest een lager aspect, de
ziel of psyche, dat aldoor komt en gaat, door periodiek af te dalen in
de lagere werelden om levenservaring en wijsheid te verkrijqen. Deze
telkens herhaalde pelgrimsreizen van de ziel door de meer concrete,
lagere levensgebieden, maken de evolutie van het ego mogelijk, dat
op zUn beurt de quintessens van wat geoogst werd overdraagt aan de
geest, de menselijke monade.
Tegenwoordig staan velen niet zo vreemd meer tegenover het denkbeeld van reïncarnatie. In 't Oosten is het sinds ongetelde eeuwen
als iets natuurlijks aanvaard en in 't Westen vindt het steeds meer
ingang. De Christelijke kerk heeft het tot de 6e eeuw gekend, maar
heeft het daarna verworpen, waardoor op veel redelijke vragen geen
werkelijk antwoord kan worden gegeven. Een argument, dat dikwijls
wordt aangevoerd, is het feit dat men zich niets van vroegere levens
herinnert. In de eerste plaats zijn er mensen, die dat wel doen, al
komen die zeer schaars voor, maar afgezien hiervan draagt iedereen
de "herinnering" aan de vorige incarnaties in zich, zowel in lichamelijke
zin als in zijn gemoed en denkvermogen. Dit alles wordt evenwel niet

meegevoerd als een ontzaglijke bundel herinneringsbeelden,
die een
ondraaglijke last zouden vormen, maar in "gedestilleerde"
vorm als
gewoonten, vaardigheden, morele en verstandelijke
vermogens, als
karaktereigenschappen. Horen wij b.v. iemand voortreffelijk vioolspelen,
dan is dit voor ons een bewijs dat hij jarenlang ingespannen geoefend
moet hebben om nu deze bedrevenheid te bezitten. Hij hoeft zich daartoe niet de talloze oefeningen te herinneren, want de synthese daarvan
is voldoende. Moet zo een muzikaal genie, dat als kind al blijken van
uitzonderlijke begaafdheid vertoont, zich dit ook niet "vroeger" eigen
hebben gemaakt?
Uit ons eigen tegenwoordige leven is ook veel uit onze herinnering
weggezonken in 't onderbewustzijn, maar de ziel registreert alles en
bewaart er het wezenlijke van. Feitelijk slepen wij toch nog onnodig
veel herinneringen mee, waardoor een objectieve kijk op mensen en
zaken wordt bemoeilijkt. Hoe goed is in dit verband de raad, om wat
aan kwaad is ondervonden in 't zand te schrijven en het goede, wat
anderen u brachten, in steen te beitelen.
De aanvaarding van het reïncarnatie-beginsel
brengt ons ook de erkenning, dat wij, wat wij nu zijn, uitsluitend te danken hebben aan onze
eigen inspanningen of te wijten aan onze tekortkomingen en misschien
in vorige levens. Wij zien dan in, dat ook op dit terrein natuurwetten
heersen en geen toeval en willekeur. Wij kunnen thans niet meer veranderen, wat wij in 't verleden in werking hebben gesteld, maar door
nu juist te leven, kunnen wij onze toekomstige levens ten goede wijzigen
en worden, wat wij in onze beste ogenblikken wensen te zijn. Het zijn
onze daden en woorden, onze gevoelens en bovenal onze gedachten
in het heden, die onze volgende geboorte beïnvloeden. Hieruit blijkt
hoe de wet van karma, van oorzaak en gevolg, die zegt dat de mens
zal maaien wat hij gezaaid heeft, ten nauwste met reïncarnatie samenhangt.
Wanneer de mens bij de dood zijn stoffelijk voertuig heeft afgelegd,
verblijft hij een aantal jaren in de astrale of gevoelswereld, waarna hij
overgaat naar de mentale wereld of 't gebied der gedachte, waar het
lange assimilatieproces verloopt, waarin alle ondervindingen uit het
afgelopen leven in vermogens en ziele-eigenschappen worden omgezet.
Tenslotte brengt de ziel kortere of langere tijd door in een nog verhevener sfeer, haar ware tehuis, voor een inniger aanraking met de
monade, de menselijke geest. Hoe hoger iemand ontwikkeld is, des
te langer is de tijd, die na de lichamelijke dood op de ijlere gebieden
wordt doorgebracht, terwijl de duur van het afgelopen leven hierin
ook een factor is. Zijn alle krachten uitgewerkt, dan wordt het ego
van binnen uit onweerstaanbaar naar een nieuw aards bestaan gedreven,
niet als een herhaling van de oude persoonlijkheid, die geheel is verdwenen, maar verjongd en verfrist, in nieuwe omstandigheden en met
nieuwe levenskansen.
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