WESTERSCHE PSYCHOLOGIE.

Diegenen uwer, die terug kunnen zien over de wereld
van het Westersche denken gedurende de laatste veertig
of vijftig jaar, weten uit eigen herinnering hoeveel
verandering de ontwikkeling der psychologische wetenschap gedurende dit tijdvak in die wereld gebracht
heeft; en ook diegenen uwer, die jonger zijn en deze
dingen niet uit eigen herinnering weten, kunnen zich
bij het bestudeeren der psychologie van Carl V ogt,
Ludwig Büchner en hunne tijdgenooten uit hunne
boeken een begrip vormen, hoezeer hun standpunt
verschilde van dat hetwelk wij aantreffen bij de verstgevorderde psychologische scholen van heden, bij de
menschen wier woord gewicht heeft in de schatting
van hedendaagsche denkers en die in de eerste rijen
van ons jongere geslacht staan. Nu wil ik hedenavond
trachten u een schets te geven, hoe kort en onvolledig
ook, van de verandering die op psychologisch gebied
in de wereld van het denken heeft plaats gehad, en
van de oorzaken dezer verandering; en ik wil trachten
u in ruwe trekken te schetsen waar de psychologie heden
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ten dage staat, wat hare houding is tegenover de groote
vraagstukken die thans aan denkende mannen en vrouwen
belang inboezemen. Uit ons overzicht van deze groote
verandering zullen wij zien, dat de psychologen van
thans de gedachte niet meer beschouwen zooals de
vroegeren dat deden, en dat de toekomst van de wetenschap van het denken zeer hoopvol schijnt, van het
standpunt van den godsdienst gezien. De beschouwing
dat de mensch in werkelijkheid een geestelijk wezen
is, gehuld in een kleed van vleesch maar niet bestaande
uit dat kleed, is eene beschouwing die in de hedendaagsche psychologie meer en meer waarschijnlijk wordt
geacht en meer en meer aanhang wint.
Wanneer wij nu in het verleden terugzien, vinden
wij h et laagste punt, wat de psychologie betreft, bereikt
in die b ekende uitdrukking van Carl V ogt, dat de
hersenen gedachten voortbrengen, zooals de lever gal
voortbrengt. Geen lager standpunt had bereikt kunnen
worden door de wetenschap van het denken; maar ik
bt!twijfcl het, of gij n og één psycholoog van den eersten
rang zoudt vinden, die thans deze uitdrukking met
instemming zou willen herhalen. Het algemeene standpunt van het vorige geslacht kan wellicht aldus worden
omschreven: dat geen werkelijke psychologie, geen
ware wetenschap van het denken, ooit op een anderen
veiligen en redelijken grondslag kan berusten dan op
dien der physiologie. De psychologie moest groeien
uit de physiologie: uit de bestudeering van de hersenen
en het zenuwstelsel moest het verloop van het denken
worden afgeleid. Alle gezonde psychologie moest steunen

op een grondige kennis der physiologie. Hierin nu
schuilt een groote waarheid, wanneer het beteekent
dat wij het mechanisme moeten bestudeeren ten einde
in staat te zijn, duidelijk te onderscheiden tusschen
uitkomsten die pathologisch zijn en tot het zieke mechanisme behooren, en uitkomsten die den denker zelf
eigen zijn en, hoezeer ook onderworpen aan de voorwaarden door het mechanisme gesteld, toc1?- niet geheel
en al daarvan afhankelijk zijn. Maar als het beteekent
dat wij door physiologisch onderzoek alléén in staat
zouden zijn de gedachte te begrijpen en hare mogelijkheden te kennen, dan is deze beschouwingswijze
geheel en al onjuist.
Gij kunt den aard en het verloop der gedachte en
hare mogelijkheden evenmin leeren begrijpen uit de
studie van de hersenen en het zenuwstelsel, als gij uit
de studie van de hamertjes en de snaren eener piano
de fijne melodieën kunt leeren begrijpen, haar door
een Mozart of Beethoven ontlokt. Gij kunt den denker
niet vereenzelvigen met zijn werktuig, noch zijne kracht
meten door die van het mechanisme dat hij gebruikt.
Dit is een punt van groot praktisch belang, want
wanneer gij het mechanisme beschouwt, niet louter als
eene beperking van de uitdrukking des denkers op h et
stoffelijk gebied, maar als alle mogelijkheden zijner
gedachte omvattend, dan sluit gij onmiddellijk de deur
voor al die mogelijkheden een er hoogere wereld dan
deze, die langzamerhand tot het stoffelijk gebied kunnen
doordringen, naarmate de denker in staat wordt gesteld
zich de gedachte te herinneren die hij in de hoogere, ijlere
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werelden heeft gehad; dan sluit gij van de toekomst
der menschheid al die steeds toenemende mogelijkheden
der gedachte buiten, die niet van de aarde zijn, gedachten die langzamerhand zullen kunnen worden
overgebracht in grovere stof, naarmate die stof door
de kracht der gedachte zelve opgebouwd wordt tot
fijnere verbindingen, gekneed wordt tot teederder vormen.
Uitgaande nu van dit laagste standpunt, waarop de
gedachte aangenomen wordt voortgebracht te zijn door
het organisme, gingen de psychologen, na de physiologie te hebben bestudeerd, over tot de beschouwing
van de openbaringen van het bewustzijn, zooals dat
zich in den gewonen waak-toestand door de hersenen
uitdrukt. Gedurende een aanzienlijk tijdsverloop hielden
de psychologen zich met weinig anders bezig dan met
de studie van het wakend, normaal bewustzijn. Natuurlijk
trof het daarbij enkelen der onderzoekers, dat het
leven van den mensch niet geheel en al beperkt is
binnen zijn wakende uren. Men vroeg zich af wat er
was van het droomleven. Kon men ook daaromtrent
kennis verkrijgen? Was er misschien in de vele uren
van den slaap, wanneer het brein niet in den gewonen
waaktoestand verkeerde, wanneer het bewustzijn zich
had onttrokken aan wat men het gedachteleven noemde,
was er misschien ook daarin iets van waarde te vinden
dat men met eenige inspanning zou kunnen opdelven
uit die massa onsamenhangende, ongeordende denkingen, die wij onze droomen noemen? Is het mogelijk
ook in het droomleven werkelijke kennis te vinden,
er iets uit te leeren dat nieuw is?

Zoolang de droomen slechts bestudeerd werden zooals
zij zich voordoen in de herinnering van het gewone
bewustzijn, leverde de studie niet veel bevredigends op.
Het is waar, nu en dan ontmoette men droomen die
voorspellingen schenen in te houden van de toekomst,
maar het groote woord "toevallig samentreffen" was
altijd klaar om het gebeurde te verklaren. Nu en dan
vond men een droom die den dood scheen te voorspellen
van een vèr-verwijderd persoon, maar gewoonlijk beschouwde de droomer de zaak niet van een wetenschappelijk standpunt; hij schreef het gebeurde niet
met voldoende zorg op, en het was niet altijd zeker
of de droom een paar weken vóór of na den dood had
plaats gehad. Het geheele geval was vaag en daarom
onbevredigend.
Daarop dachten de wetenschappelijke onderzoekers:
is er geen methode om iemand in den droomtoestand
te brengen, en dan bij het ontwaken van hem te weten
te komen wat hij gedroomd heeft? In deze richting
is een groot aantal proeven genomen: men suggereerde
een droom door eene uiterlijke aanraking van het
slapende lichaam. Natuurlijk mislukten zeer vele van
deze proeven, maar enkele mislukten niet en deze
weinige (op zich zelf nog altijd groot in aantal, maar
weinig in verhouding tot de menigte der genomen
proeven) bleken zeer belangrijk te zijn. Zoo werd bijvoorbeeld in één geval een pistool afgeschoten nabij
het oor van een slapende. Deze ontwaakte · door het
geluid van het schot, en hij had een zeer merkwaardigen droom gehad. Hij had gedroomd dat hij beleedigd
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werd; hij daagde zijn beleediger uit en zond zijne
sekondanten, die alle bijzonderheden voor het duel
regelden; hij maakte de noodige beschikkingen voor
het geval van zijn dood, en begaf zich vervolgens naar
het terrein waar het duel zou plaats vinden. Het vastgestelde aantal passen werd afgemeten, de tegenstanders
plaatsten zich tegenover elkander; er vielen schoten
en . . . . . hij ontwaakte.
Vele droomen van die soort werden waargenomen.
Om u een tweede voorbeeld te geven: men raakte
een slapende achter in den nek aan. De droom, die
hiervan het gevolg was, hield in dat hij een moord
had begaan en gevangen genomen werd. Hij werd voor
den rechter gebracht en hoorde de beschuldiging aan;
verschillende getuigenissen werden afgelegd; de rechter
vatte het gehoorde samen; de Jury sprak het "schuldig"
uit en een vonnis volgde waarbij hij ter dood veroordeeld
werd. Hij bracht eenige dagen in de cel der veroordeelden door, werd vervolgens naar de guillotine gebracht;
het mes viel en . . . . hij ontwaakte.
Uit deze en vele andere proeven bleek ten duidelijkste
dat een droom kan worden teweeggebracht door eene
aanraking van het lichaam. Door die aanraking wordt
de slapende gewekt, maar er verloopt een klein tijdsdeeltje tusschen de aanraking en het ontwaken, en
dit kleine tijdsdeeltje wordt benut tot het voortbrengen
van den droom. Hieruit viel het besluit te trekken dat
de gedachte van den droomer veel sneller gaat dan
die van den wakenden mensch, dat de droomer in
zeer korten tijd hetzelfde kan doorleven, waarvoor de

wakende mensch veel langer noodig heeft; ja, dat de
mensch voor zijne droomen n.auwelijks meetbaren tijd
behoeft. Men kwam tot de gevolgtrekking dat de gedachte van den droomer in ijlere stof werken moest
dan die van den wakenden mensch. De gedachte werkte
in den droom sneller dan in den waak-toestand, waarin
de hersen- en zenuwstof moest bewogen worden. Aangaande de snelheid van beweging dezer laatste nu,
bezat men kennis door de metingen die daarover verricht . waren, en deze grootere snelheid van denken,
deze snellere doorgang door toestanden van bewustzijn,
wees erop dat het droom-bewustzijn werkzaam moest .
zijn in een fijnere stof.
Zoover was men dan gekomen, maar de wetenschappelijke onderzoeker was nog niet tevreden. Hoeveel
beter zou het zijn indien hij, in plaats van den persoon
te wekken en hem dan te vragen wat hij gedroomd
had, dien mensch bereiken kon in den slaap, indien
hij hem kon volgen in het droomland, en het droombewustzijn grijpen op het oogenblik zelf I Hoeveel meer
zou hij dan aangaande het droom-bewustzijn van den
mensch te weten kunnen komen I Zoo gezegd zoo gedaan, een trance-toestand werd tot stand gebracht,
een tusschen-toestand tusschen slapen en waken; een
slaap, dieper dan de gewone slaap van het lichaam,
een slaap zoo diep dat men den slaper niet kon wekken.
Hij ligt daar als dood; zijn hart klopt nauwelijks, de
longen zijn ternauwernood werkzaam, het oog is blind
voor elektrisch licht, het oor doof voor een pistoolschot;
de mensch is in den diepsten sluimer verzonken; en
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toch . . . in die diepe sluimering is hij in staat door
middel van dat lichaam, dat daar als een lijk ligt, in
gemeenschap te treden met de menschen op het stoffelijk gebied; want wanneer de mensch in dien trancetoestand verkeert, kunt gij tot hem spreken zonder
hem te wekken, en gij krijgt een antwoord van hem
terwijl hij nog slaapt.
Uit de studie van den trance-toestand kwamen merkwaardige feiten aan het licht. Men bevond dat in dien
droomtoestand alle vermogens van het denken krachtiger
werkzaam zijn dan in den waaktoestand. Het geheugen
bijvoorbeeld, dat in den waaktoestand zoo onvolkomen
is, werd in den droomtoestand betrekkelijk volmaakt.
Toen ik korten tijd geleden Kolonel de Rochas sprak,
die vele proeven over dit onderwerp verricht heeft, zeide
hij mij dat hij zijn sujet verder en verder terug kon voeren,
door de jeugd heen tot in de jaren der kindsheid, en dat
zelfs uit de allereerste levensjaren feiten in het geheugen
konden worden teruggeroepen. Ja, meer nog, in twee
gevallen was hij zelfs gekomen tot de herinnering van
een vroeger leven. Hij zet zijne onderzoekingen thans
in die richting voort, het geheugen terugvoerende tot
vóór de geboorte, terug tot in het leven dat aan de
laatste geboorte voorafging, terug niet alleen over de
geboorte heen, maar zelfs over den dood van het vorig
aard-leven, zoodat hij op deze wijze zelfs de herinnering
van gebeurtenissen uit dat vorige aardleven verkrijgt.
In twee gevallen zijn zijne pogingen reeds met goeden
uitslag bekroond, en naarmate zijne onderzoekingen
verder gaan, hoopt hij op meer dergelijke gevallen.

Maar ook zonder het geheugen nu juist zó6 ver
terug te voeren, tot in het vorig aard I even toe - bedenk
hoezeer de kracht van het geheugen vermeerderd wordt
wanneer het verslagen kan brengen uit de tijden der
langvervlogen kinderjaren, verslagen die bevestigd kunnen
worden door de ouders die aan de wieg van het kind
hebben gestaan, en die bewijzen dat het geheugen in
den droomtoestand krachtiger werkt dan in den waaktoestand.
En niet slechts met het geheugen is dit het geval:
hetzelfde geldt van elk verstandelijk vermogen. Een
mensch die in den waaktoestand onlogisch is, die niet
helder en zuiver kan redeneeren, zal , in den droomtoestand een volkomen juiste logika en een scherp
redeneeringsvermogen toonen. Personen, die in den
waaktoestand op aarzelende of stotterende wijze spreken,
worden welsprekend in den droomtoestand. Zoo gaat
het met het ééne vermogen na het andere, zoodat uit
al deze proefnemingen dit feit te voorschijn trad:
dat het menschelijk verstand in den droomtoestand
krachtiger, helderder, meeromvattend is dan in den
waaktoestand. Hoe stond het met het zien? Ik heb u
gezegd dat het oog niet vatbaar was voor den indruk
eener elektrische vonk, evenmin als het oor voor den
indruk van een pistoolschot; maar diezelfde persoon,
wiens stoffelijk oog blind was geworden, kon thans
veel beter zien dan hij ooit met behulp daarvan had
kunnen doen. Want het stoffelijk oog wordt door een
muur of door afstand verhinderd zijne werking uit te
oefenen, maar het innerlijk oog, het waarnemingsver-
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mogen van het droom-bewustzijn, overbrugt honderden
mijlen en ziet wat op dien verren afstand gebeurt; het
dringt door een muur heen en aanschouwt wat aan de
andere zijde geschiedt; het leest in een gesloten boek
of geeft den inhoud van een gesloten doos aan. Het gezicht derhalve wordt ook helderder en krachtiger in
den droomtoestand, evenals het denkvermogen.
Wij zullen thans nog een stap verder gaan en onze
aandacht richten op eene andere merkwaardige uitkomst
van het onderzoek van het trance- of droombewustzijn
van den mensch. Men bevond dat het bewustzijn in
verschillende toestanden bestaat, die in den een en
mensch meer ontwikkeld zijn dan in den ander. Men
vond in het geval van Léonie, eene Fransche boerin,
dat zij in haar gewone bewustzijn een bekrompen, goed
gehumeurd en vrij onnoozel mensch was; in trance,
in den tweeden toestand, kwam een bewustzijn tevoorschijn, dat scherp en kritisch van aard was, en den
toestand van het waak-bewustzijn met minachting en
scherpe kritiek beoordeelde. Ook dit tweede bewustzijn
werd in slaap gebracht, en in dien dieperen slaap kwam
een derde bewustzijn boven, dat waardig was en ietwat
trotsch en teruggetrokken van aard; dit derde bewustzijn kende de beide eerste, hoewel deze geen kennis
van het derde droegen. Elk der lagere bewustzijnstoestanden was steeds onbekend met den hoogeren; het
middelste kende wel het laagste maar niet het hoogste;
en het hoogste van alle kende de twee lagere even
goed als zichzelf.
Dit is slechts één van de gevallen waarin een zeer
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duidelijk onderscheid van toestand geconstateerd werd.
Hieruit ontstond natuurlijk de vraag: kunnen wij niet
allen een tweeden en derden bewustzijn-toestand bezitten; kunnen wij niet allen evenals Léonie een tweede
en derde persoonlijkheid hebben die wij niet kennen?
Door talrijke proeven is men tot het besluit gekomen
dat het bewustzijn van den mensch niet beperkt is tot
de hersenen; dat boven het hersenbewustzijn een ander
bewustzijn werkzaam is, en dat het geheele menschelijke bewustzijn veel breeder en grootscher is dan het
kleine breukdeel ervan, dat zich in de stoffelijke hersenen neerlegt, en dat het droom-bewustzijn in den
wijdsten zin veel verder-reikend en krachtiger is dan
het waak-bewustzijn, en ons waarschijnlijk in aanraking
brengt met andere werelden, ijler en wijder dan de
stoffelijke, werelden die onzichtbaar zijn voor het
vleeschelijk oog, maar misschien wel waarneembaar
voor het oog des geestes.
Verder nog ging het onderzoek. De psychologen
waren thans bereid getuigenissen aan te nemen, die
zij vroeger verworpen hadden; zij begonnen in te zien
dat het menschelijk bewustzijn zeer samengesteld is,
en dat zorgvuldig onderzoek noodig is in alle richtingen,
waarin getuigenissen verkrijgbaar zijn. Aldus namen
zij thans ook de studie van het normale bewustzijn
ter hand. Zij bestudeerden niet alleen de zieke toestanden waarin het bewustzijn merkwaardige afwijkingen
vertoont, maar ook andere bijzonderheden, komende
door de hersenen van teer en gevoelig georganiseerde
menschen. Zij begonnen onder de gegevens voor hunne
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onderzoekingen veel op te nemen , dat in vroeger dagen
verworpen was als dwaasheid en bijgeloof. Zij begonnen
de verschijnselen van helderziendheid en helderhoorendheid te onderzoeken, en te streven naar een begrip
van ongewone gebeurtenissen als verschijningen, voorspellingen, openbaringen van het "tweede-gezicht", de
zoogenoemde "hallucinaties" der vroegere dagen. Maar
nu wenschte men die hallucinaties te begrijpen, haar
oorsprong te kennen en hare beteekenis te doorgronden.
Eenigen van de meer stoutmoedigen onder hen gingen
nog een stap verder, en begonnen ook godsdienstige
ervaringen op te nemen als feiten die een wetenschappelijk onderzoek waardig waren. Zij begonnen visioenen
van heiligen te verzamelen, en datgene wat gezegd was
in een toestand van vervoering, een toestand waarin
menschen zieners en profeten werden; zij bestudeerden
ook die andere toestanden, niet minder merkwaardig
wanneer gij ze zorgvuldig beschouwt, waarin menschen
verkeerden bij plotselinge bekeeringen, waarin zij een
plotseling gevoel hadden van een overweldigende goddelijke Tegenwoordigheid, waarin een zekere goddelijke
voorlichting den toestand van hun wakend leven veranderde en hun wakend denken geheel beheerschte.
Zij begonnen te begrijpen dat in deze verschijnselen
enkele merkwaardige psychologische resultaten uit het
onbekende tevoorschijn treden; dat het bekende betrekkelijk weinig is, en dat uit het groote onbekende
stroomen van invloed komen, golven van kracht, die
het waak-bewustzij n wegslepen en het tot den gehoorzamen dienaar maken van een onbekend bewustzijn in

den mensch. Zij vonden dat de menschelijke wil, dat
het geheele menschelijk leven, op eenmaal veranderd
kan worden door een plotselinge inspiratie, een plotseling opgekomen denkbeeld. Zij bevonden dat de mensch
die een idée jixe heeft, niet altijd gek behoeft te zijn,
dat de martelaar evenzeer onder den invloed van een
idée jixe staat als somtijds de krankzinnige, dat de
mensch die een godsdienstig bekeerling wordt, onder
de heerschappij van een dergelijk denkbeeld komt, en
dat de edelste zonen der menschheid, dat de meest
bewonderenswaardige kinderen van het menschelijk
geslacht, onder de heerschappij hebben gestaan van
een idée . jixe, dat alle andere denkbeelden in hen
overwon en hen voortdreef in een richting waartegen
vaak hun eigen belang en de rede zich verzetten, maar
dat zich aan hen opdrong met zulk een bevelende
kracht, dat het verstand er zich voor boog en gehoor~aamheid betoonde. Zij zagen in dat de idées jixes
behooren tot de grootste krachten die den mensch
leiden, dat individuen en zelfs volkeren eraan gehoor
geven, en dat het noodig is te leeren begrijpen vanwaar die denkbeelden komen, zoo overweldigend in
hunne kracht, zoo bevelend in hunne uitspraak, zoo
statig in hun aandrang, dat de meest wijzen onder de
menschen eraan gehoorzaamden. Uit dat onbekende
komen krachten voort, die den mensch meeslepen
gelijk de stroom een strootje meesleept. Het zou verschrikkelijk zijn indien die stroom, die ons meesleurt,
zou blijken buiten ons zelf te staan, een kracht die
wij niet kunnen meten, die niet uit onze eigene ziel
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zou voortkomen, die ons hulpeloos in hare hand zou
hebben, in staat met ons te doen wat zij wilde. Zulk eene
opvatting zou doen vreezen, dat de mensch slechts
een speelbal was van zulk een blinde kracht; en deze
vrees bracht de psychologen tot een ernstige poging
om te leeren begrijpen. uit welke sfeer die z'dées jixes
afkomstig waren, die den mensch met zulk een kracht
meesleuren, om den oorsprong te ontdekken van die
invloeden die den mensch beheerschen en dwingen;
zij gevoelden dat er voor den mensch geen veiligheid
is, zoolanghij niet in staat is de diepten van zijn eigen
onbekend bewustzijn te peilen.
Langs deze nieuwe en vreemde lijnen bewoog zich
thans de psychologie. Zij onderzocht dat wijde onbekende veld, waaruit golven, trillingen, krachten, onze
bekende sfeer binnentreden, en juist zooals de natuurkundige de krachten onderzoekt die in den ether
werken, zoo ziet thans de psycholoog zich gedwongen
de krachten te onderzoeken die werken in wat hij het
onbewuste noemt - krachten echter die zich uiten
in het bewuste en die het bewuste denken aan zich
onderwerpen.
Hoezeer verschillen alzoo de wegen der nieuwe
westersche psychologie van die der oude ! Wellicht
is het mogelijk dat de Theosofische leeringen te dezen
opzichte, gegrond op eene psychologie, die reeds eeuwenoud was voordat de Europeesche psychologie geboren
werd, iets belangrijks zou kunnen zeggen, dat als gids
en helper zou kunnen dienen voor hen die niet tehuis
zijn in deze vreemde wereld van het onbekende.

De Theosofie beschouwt den mensch niet als een
lichaam, dat tengevolge van een merkwaardigen bouw
de denkende ziel voortbrengt, de ziel doet geboren
worden. Zij beschouwt den mensch als in den grond
een geestelijk wezen, en als ik dit zeg bedoel ik met
het woord geestelijk wezen een bewust, willend, handelend verstandswezen, onafhankelijk van het stoffelijk
lichaam, het gebruikende, het aantrekkende zooals wij
een kleedingstuk aantrekken, het terzijde leggende,
het wegwerpende, zooals wij een versleten kleed zouden
wegwerpen. Dit nu is ·een zeer oud beeld, want zonder
het te willen ben ik vervallen in het gebruik eener
uitdrukking die voorkomt in dat groote oude Indische
lied, de Bhagavad Gz'ta:
Evenals een menseh, na zijn versleten kleederen afgeworpen
te hebben, andere nieuwe neemt, zoo gaat de belichaamde,
na zijn versleten kleederen afgeworpen te hebben, in andere
nieuwe over *).

De menschelijke ziel is onafhankelijk van het lichaam,
gelijk gij onafhankelijk zijt van uwe kleed eren. Zij gebruikt dat lichaam, en hier, in dit samengestelde
mechanisme des lichaams, wordt zij daardoor in haar
denken beperkt op verschillende wijzen, in meerdere of
mindere mate. Want dit lichaam waarin wij thans denken,
is niet enkelvoudig maar drievoudig; wij gebruiken niet
één lichaam maar drie: één waarin wij het snelst en
verhevenst kunnen denken, een tweede waarin ons
denken neerdaalt in iets grovere stof; en over deze
brug bereikt de gedachte ten slotte de stoffelijke her*) Bhagavad Gita Il.
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senen om zich daarin uit te drukken, onderworpen
aan de beperkingen van het denken in de stoffelijke
wereld. Hebt gij nooit, wanneer gij bezig waart een
verheven werk te lezen, of te luisteren naar een belangwekkende voordracht, bevonden dat door uwe
inspanning het vermogen van uw denken scheen toe
nemen, dat het krachtiger, levendiger, scherper werd
dan het in uw gewonen toestand is, en dat gij bij het
volgen der gedachte van den denker beseftet, dat de gedachte van den spreker evengoed de uwe was als de zijne?
Maar wanneer gij u den volgenden dag wildet herinneren
wat hij gezegd had, wanneer gij dan het denkbeeld
terugroepen wildet, dat zoo duidelijk voor u was geweest,
en misschien op de vraag van een vriend wildet antwoorden - dan was het denkbeeld u ontsnapt. Gedeeltelijk herinnerdet gij het u nog wel, een deel ervan
was nog uw eigendom, maar een groot gedeelte ook
was geheel verdwenen, de duidelijkheid van het denkbeeld
was weg, de scherpte van omlijning verloren gegaan;
alles was vaag en verward in plaats van helder.
Hoe komt dit? Doordat bij het luisteren naar den
spreker de trillingen van zijn ijle lichaam die van het
uwe hebben beheerscht: uw eigen verstandslichaam
trilde mede met het zijne en herhaalde de gedachten
van den spreker. Maar toen hij weg was, en de beheerschende trilling u niet meer beïnvloedde, kon uw
verstand die gedachte niet langer met dezelfde nauwkeurigheid en hetzelfde inzicht herhalen; gij keerdet
wederom terug tot de gewone werking van uw verstand,
zooals dat zich uitdrukt in de zwaardere stof van uw
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stoffelijk brein, en gij moest het werk nu alleen doen.
Daarom ontsnapte u nu het denkbeeld, daarom waart
gij niet in staat, het terug te roepen; want slechts
zoolang gij in de tegenwoordigheid van den spreker
waart, werkte zijn gedachtetrilling mede met de uwe,
en maakte u het begrijpen mogelijk.
Wij beginnen dus thans te begrijpen dat wij met
drie mogelijkheden van het denken te maken hebben,
juist zooals wij dat bevonden hebben met de proef bij
de Fransche boerin: de eene werkt door de stoffelijke
hersenen, de tweede door dat tusschenlichaam dat wij
Theosofen het astrale lichaam noemen, de derde door
het verstandslichaam. Naarmate de trance dieper wordt,
treedt een hooger lichaam te voorschijn. Laat het stoffelijk lichaam in rust zijn, en het astrale treedt op;
breng het astrale tot rust, en het verstandslichaam treedt
in werking. Zoo vinden wij dat door middel van deze
drie lichamen drie soorten bewustzijn zich vertoonen:
één bewustzijn in werkelijkheid, maar beperkt door de
drie voertuigen waardoor het werkzaam is.
Ziedaar eene richting van onderzoek, welke de Theosofie aangeeft, in welke wij zeer veel kunnen leeren door
de proef, door de studie der trance-toestanden. Maar
volgens de Theosofische zienswijze behoeft dit levend
bewustzijn, deze denkende mensch tot het verkrijgen
van kennis niet beperkt te blijven door zijn stoffelijk
lichaam. Hij kan leeren de andere lichamen te benutten
als voertuigen waardoor hij kennis kan verkrijgen.
Inderdaad zijn wij allen in aanraking met de andere
werelden door de hoogere lichamen die in ons aanwezig
2
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zijn. Door uw astraal lichaam zijt gij in aanraking met
de astrale wereld, en die vreemde waarschuwingen of
ingevingen aangaande toekomstige gebeurtenissen, dat
zich bewust worden van gebeurtenissen die op verwijderden afstand plaats grijpen, die wetenschap dat een
vriend ziek of dood is, of dat een groote vreugde hem
ten deel zal vallen, al die gevoelens die gij vagelijk
beseft hoewel gij ze niet precies omlijnen kunt - zij
komen tot u door middel van dit ijle astrale lichaam;
en naarmate gij zijne werking beter leert begrijpen,
zal de kennis die er doorheen komt bepaalder en
scherper omlijnd worden. En wanneer gij zult geleerd
hebben dat nog hoogere lichaam te gebruiken dat aan
het denkvermogen zelf eigen is, het lichaam, dat toebehoort aan de hoogere streken der hemelwereld, dan
zal nog meer kennis tot u komen en uw lager bewustzijn verlichten. Want wat wij genie noemen, het genie
van den muzikus, den schilder, den beeldhouwer, is
niets anders dan het licht dat nederdaalt uit de verstandswereld en de stoffelijke hersenen doorstraalt, die
zich geopend hebben voor een hooge inspiratie, die
immer in de hoogere wereld haar oorsprong heeft.
Waarlijk, de schilder spreekt ons van een vizioen van
schoonheid, dat hij in de verven der aarde niet op
doek kan brengen! Inderdaad, de muzikus spreekt ons
van hoogere melodieën, die hij niet in staat is in hun
volle goddelijkheid te herhalen in de grovere tonen
der aarde! Deze vizioenen bestaan inderdaad, zij zijn
vage weerkaatsiIJg-en van kleuren die werkelijk gevonden
worden, van tonen en melodieën die werkelijk gehoord

worden in de hemelsche wereld_ Dáár ligt de schatkamer van het genie, daar zijn bron van inspiratie; en
die mensch is een genie, wiens hersenen, teerder en
fijner besnaard dan die van den gewon en mensch,
somtijds in staat zijn weerklank te geven op die snellere, hoogere trillingen. Somtijds misschien zijn in hem
de snaren tot springens toe gespannen door den drang
der hooge eischen die er aan zijn gesteld, maar hij
heeft aan de menschheid een vizioen van kleurenschoonheid en melodie gegeven, en de wereld zou
doffer en treuriger zijn, indien ze niet door zijn genie
ware verlicht geworden.
Evenzoo is het met het ideaal van heiligheid. Alle
ware godsdienstige inspiratie die ooit tot de goddelijke
leeraars der menschen gekomen is, alle verheven woorden
van troost die ooit den treurende hebben opgebeurd
en den wanhopende moed hebben ingesproken, alle
schemering van hoop op een wonderbaar schoone toekomst, van blijdschap en vreugde boven al wat de aarde
geven . kan, elke aandoening van verheven vrede die
tot het hart komt wanneer het door de vallei der
duisternis is gegaan of schrikkelijke verleidingen te
gemoet treedt - deze alle zijn geen ijdele woorden,
maar weerspiegelingen van het hemelsche licht, die tot
de aarde nederdalen. Zij zijn de werkelijkheden van
de ongeziene wereld, echo's uit die sfeer waar de dood
niet bestaat.
Dit dan zijn enkele der beloften die ons gegeven
zijn omtrent wat verkregen kan worden langs den weg,
dien de nieuwe psychologie begint te betreden en

20

2I

waarop de Theosofie zich reeds vele jaren bewogen
heeft. Want wij, die deze lessen aangaande de mogelijkheden, die in den mensch verborgen liggen, geleerd
hebben, niet van de tastende onderzoekingen der Westersche wetenschap, maar onder de vaste leiding van
Hen wier oogen geopend zijn, wij weten dat de psychologie van thans slechts het alfabet spelt van de kennis·
die zij in komende jaren zal bezitten en onder de
menschen verspreiden. Er is niets dat ooit een profeet
heeft voorspeld, niets dat ooit door een heilige is aanschouwd, niets dat ooit eenig genie heeft voortgebracht,
dat niet in den Geest van den mensch aanwezig is,
en dat niet te voorschijn zal komen naarmate die Geest
zich ontvouwt. Want in werkelijkheid is de mensch
niet slechts het schepsel van een oogenblik; zijn geboorteplaats is niet hier, zijn vaderland niet de aarde;
zijn leven is ontleend aan geestelijke rijken, en hij is
slechts een vreemde en een zwerveling in de grove,
aardsche sfeer. Hij is een geestelijk wezen, dat langzaam en geleidelijk zijne vermogens ontvouwt, van
binnen naar buiten. In elk uwer liggen alle schatten
van den geest verborgen, en naarmate gij uzelf opent,
zullen die schatten zichtbaar worden voor de wereld.
Evenals binnen de knop schatten van schoonheid verborgen liggen die de ontplooide bloem eens zal openbaren, evenals binnen de knop schatten van geur liggen
opgesloten die de geopende bloem eenmaal in de lucht
om zich heen zal verspreiden, evenals kleur en geur
en schoone vorm binnen de knop zijn verborgen zoodat
niemand ze waarnemen kan; maar straks zal de knop

zich openen tot bloem, straks zullen de bladeren groeien,
en zal alle schoonheid der bloem zich ontplooien zoo is het ook met ons, thans nog knoppen, maar in
de toekomst geopende bloemen, knoppen binnen de
aardsche sfeer, maar bloemen in die van den hemel.
Reeds thans is alles in ons aanwezig; en genie, heiligheid
en reinheid van hart en de edelste inspiratie zijn het
ontplooien van de knop: zij geven ons de belofte van
de bloem, die in elk onzer besloten is. Eens, in de
verre toekomst, zullen al onze bloemen geopend zijn,
en niet langer aardsche knoppen; want ook wij zijn de
levende Geest, en in den Geest is het, dat alle schatten
verborgen zijn van wijsheid, schoonheid en kracht.
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11.
OOSTERSCHE PSYCHOLOGIE.

Toen ik drie dagen geleden te Amsterdam sprak,
heb ik hetzelfde onderwerp behandeld, maar ik stel mij
voor het hedenavond van een geheel ander standpunt
te beschouwen. Ik heb toen de nieuwere psychologie
behandeld, zooals die wordt bestudeerd en ontwikkeld
in het Westen, van het standpunt van het Westersche
denken en de Westersche wetenschap; en wij hebben
de langzame ontwikkeling van de Westersche psychologie nagegaan gedurende het korte tijdperk van haar
bestaan in Europa. Degenen uwer, die bij mijn eerste
voordracht aanwezig waren, zullen zich herinneren dat
deze uitging van de droomzijde van het menschelijk
bewustzijn, en vervolgens naging hoe het bewustzijn
werkzaam was in den toestand van trance of zeer diepen
slaap. Een blik op al deze verschillende openbaringen
van het menschelijk bewustzijn leidde ons tot het denkbeeld, dat slechts een deel van het bewustzijn dat ons
werkelijk Zelf is, zich openbaart door ons brein gedurende onze uren van waken. Het menschelijk bewustzijn
is veel grooter, veel uitgebreider en bezit veel hooger

vermogens dan het bewustzijn dat wij in ons gewone
leven in de wereld aantreffen, ons waakbewustzijn. Dit
boven-bewustzijn nu is in aanraking met fijnere werelden, en door de ontwikkeling van dit bewustzijn zal
de mensch kennis kunnen verkrijgen van de onzichtbare
en ijlere werelden, evenals thans van deze grovere.
Verder dan dit kunnen wij nog niet zeggen dat de Westersche psychologische wetenschap tot nog toe gegaan
is, hoewel het natuurlijk onmogelijk is, te voorspellen
hoever zij binnen kort gaan zal.
Verlaten wij thans Europa om ons naar het Oosten
te begeven, naar Indië, waar wij geheel andere beschouwingen aangaande het menschelijk bewustzijn zullen
vinden. Het Indische denken omtrent dit onderwerp
heeft zich niet veel bemoeid met het mechanisme;
het heeft de werking van de hersenen en van het
zenuwstelsel wel onderzocht, maar slechts als gevolg,
niet als oorzaak; en hierin schuilt het verschil tusschen
de Oostersche en de Westersche psychologie. Nu was in
het Oosten de psychologie reeds vele duizenden jaren
geleden een wetenschap, en daarom kan het ons op
dit gebied veel leeren. Vele andere wetenschappen
zijn daar slechts weinig bekend, en daarin zal Indië
veel te leeren hebben van Europa, maar op psychologisch gebied heeft het Oosten feitelijk niets van ons
te leeren, maar wel omgekeerd heeft het ons veel te onderwijzen dat van het uiterste belang is en door Westersche
denkers zou kunnen gebruikt worden, en hen zou
kunnen voeren tot nieuwe proeven en nuttige waarnemingen.
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Zooals ik reeds aanduidde, ging de psychologie van
Indië van een geheel ander standpunt uit dan de
Westersche. Deze laatste gaat uit van het onderzoek
van de hersenen en het zenuwstelsel; de Oostersche
psychologie gaat uit van den menschelijken geest, en
beschouwt dezen als het belangrijkst gegeven in alle
psychologische vraagstukken, of zelfs als bijna het
eenige dat verdient te worden bestudeerd en onderzocht; het zenuwstelsel en de bijzondere middelpunten,
die gevonden worden in het astrale en het stoffelijke
lichaam, worden louter beschouwd als gevolgen van
het bewustzijn: het mechanisme wordt door het bewustzijn geschapen tot gebruik in de lagere wereld.
Gij hebt u hier dus dadelijk op een ander standpunt
te plaatsen, zeer veel afwijkend van uw vroeger standpunt, en gij moet u uzelf louter denken als geest, als
een in zijn grondslag geestelijk wezen, terwijl de lichamen
slechts kleed eren zijn die gij aantrekt voor uw gebruik,
een werktuig dat gemaakt is en gebruikt wordt voor
bepaalde doeleinden.
Nu bestaat volgens de Oostersche beschouwing de
Geest in zijne openbaring in drie verschillende phasen
of eigenschappen, die gewoonlijk zijne drie aanzichten
genoemd worden. Een van deze is de wil, een tweede
het verstand, een derde de handeling. Deze drie aanzichten worden beschouwd als reeds bestaande in den
Geest, afzonderlijk beschouwd van de voertuigen welke
hij gebruikt. In zijn oorspronkelijken, natuurlijken
toestand nu, voordat hij zich kleedde in grovere, ruwere
gewaden van dichtere stof, bestond de Geest in een

toestand, zeer verschillend van den tegenwoordigen.
Alle Geesten bestaan als het ware in één leven, ternauwernood van elkander gescheiden, zoo volledig is
hunne gemeenschap. Stel u voor dat gij een teekening
zoudt maken, bestaande uit een aantal punten als
midslelpunten van cirkels, maar zóó dat deze cirkels
niet getrokken werden met een zichtbare lijn, maar
uitsluitend als voorstelling, door een: inspanning van uw
verstand. Een dergelijke figuur zou u eenig begrip
kunnen geven van het denkbeeld dat de Indiërs zich
hebben gevormd van den Geest, voordat hij zich kleedt
in de grovere stof. Het zijn middelpunten van bewustzijn, omhuld door insluiten de gewaden, maar feitelijk
niet geheel gescheiden, elkaar doordringend: één uitgebreid leven met vele middelpunten erin.
In dezen toestand nu is het bewustzijn niet zeer
bepaald, helder en scherp omlijnd, maar vaag en wolkachtig. De vermogens die verborgen liggen in deze
geestelijke wezens zijn nog niet ontwikkeld en ontplooid.
Hun bewustzijn zou, om een zeer stoffelijk beeld te
gebruiken, kunnen worden voorgesteld als een wolk
van ontwijkenden stoom zonder scherpe grens: bij de
voortbeweging als wolk verandert de begrenzing voortdurend van vorm. Wanneer gij nu dien stoom tot
water verdicht, zult gij bepaald omgrensde druppels
verkrijgen met een duidelijken omtrek en van bepaalde
grootte en vorm. Wij kunnen ons derhalve deze Geesten
in hun oorspronkelijken toestand denken als iets onbepaalds en vaags, en zij moeten nederdalen in de grovere
stof teneinde de omlijning te verkrijgen die zij missen,
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teneinde heldere begrippen te kunnen verwerven. Dit
is de vrucht van de lange, lange ontwikkeling door
middel van de grovere, dichtere vormen van stof; en
de Geest kleedt zich in een stoffelijk omhulsel, teneinde
meer bepaalde en juiste kennis te verkrijgen. Wanneer
hij die eenmaal verkregen heeft, kan hij ze behouden
nadat hij het kleed van dichtere stof wederom afgeworpen heeft; wanneer deze bepaaldheid van bewustzijn
eenmaal verkregen is, blijft het vermogen, al vergaat
het lichaam dat de Geest zich als een kleed uit grove
stof geweven heeft.
De Geest weet wat het is dat hij zoekt: kennis. Hij
weet op vage en onbepaalde wijze dat hij, teneinde die
kennis te verkrijgen, zich lichamen bouwen moet. Deze
lichamen zijn derhalve, volgens de Indische beschouwingswijze, door den Geest gevormd, rondom hem saamgetrokken uit den grooten stof-voorraad, temidden
waarvan hij zich bevindt; en het d·oeI van deze samentrekking is het verkrijgen van bepaaldheid van kennis.
De eerste pogingen zijn, zooals gij gemakkelijk kunt
begrijpen, vaag en tastend, en zij trekken de stof samen
tot wolkachtige, onbepaalde vormen, totdat zij eindelijk,
in hunne nederdaling het grofstoffelijk gebied bereikt
hebbende, de stof daarvan rondom een middelpunt
samentrekken.
Zonder nu in veel bijzonderheden te treden aangaande
de lichamen die de Geest zich aldus vormt, wil ik
opmerken dat het voor ons doel voldoende is er drie
te noemen: het verstandslichaam waardoor de Geest
zal denken, het astrale lichaam waardoor hij zal voelen,

het stoflichaam waardoor hij zal handelen. Deze drie
lichamen zijn ons voor heden avond voldoende; zij
komen overeen met de drie aanzichten van den Geest:
het verstandslichaam zal hem helpen bij de ontwikkeling van het verstand, het denken; het astrale lichaam,
door middel waarvan hij gevoelt, zal het aanzicht
van begeerte en wil in hem ontwikkelen; het stoffelijk lichaam zal met hem verbonden zijn in zijn aanzicht van handelen. Zoo kunt gij u derhalve voorstellen dat elk der aanzichten van den Geest met een
bijzonder lichaam in verband staat, en dat dus ook
in elk lichaam eene eigenschap het meest op den
voorgrond treedt.
Laten wij ons thans een oogenblik denken dat een
dezer Geesten pas is neergedaald, door het delfstoffenrijk
is heengegaan en zich bevindt in een der laagste vormen
van plantaardig of dierlijk leven. Volgens de Oostersche
beschouwing staat achter deze vormen de Geest, en
deze heeft in zich de vermogens van denken, voelen
en handelen, en kleedt zich in een weinig stof, protoplasma genaamd. Stel nu dat ge door een mikroskoop
een klein stukje protoplasma beschouwt, bijvoorbeeld
een amoebe, wat ziet gij dan? Het voedt zich, gij ziet
dat het zich beweegt, dat het eenige voedende stof in
zich opneemt en verteert. Dit alles ziet gij door het
mikroskoop. Wat is nu de werking van den Geest?
Dit stukje protoplasma heeft geene organen, het heeft
geen mond om te eten, geen maag om te verteren,
geen longen om te ademen, geen voeten om zich te
bewegen, geen handen om te grijpen; toch doet het
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al deze dingen, hoewel het de organen mist waardoor
hooger ontwikkelde wezens dit alles doen. Dat wil
zeggen dat het leven de vermogens uitoefent voordat
het de organen geschapen heeft, waardoor het ze beter
zal kunnen uitoefenen, en dit vormlooze hoopje levende
stof doet al deze dingen, die wij ook bij de hooger
bewerktuigde vormen waarnemen. Wanneer het zich
wil bewegen, strekt het een deel van zichzelf uit, en
wanneer de noodzakelijkheid voorbij is, trekt het die
hoeveelheid stof weer terug in de algemeene massa.
Het heeft geen voeten, maar schept zich als het ware
onmiddellijk een voet, wanneer het zich wil bewegen.
De wil om te bewegen komt derhalve vóór de schepping
van bewegingsorganen.
Evenzoo gaat het met de voeding. Het klompje
protoplasma wil voedsel opnemen, maar het heeft geen
mond om een ingang te bieden, waardoor het voedsel
in het lichaam treden kan, en overal waar voedsel het
lichaam aanraakt, trekt het dat voedsel naar binnen.
Evenzoo is het met de andere levensfuncties : het
verricht ze wel is waar slecht, maar het verricht ze
toch. Wanneer wij nu de ontwikkeling verder nagaan,
vinden wij dat de wil zich langzamerhand de organen
schept, waardoor hij zich kan uitdrukken. De voortdurende wil om zich te voeden ontwikkelt langzamerhand een mond, de wil om te ademen ontwikkelt
langzamerhand longen, de wil om te bewegen ontwikkelt voeten. Overal ziet gij een worstelend leven,
een leven dat er naar streeft zijne vermogens te
openbaren, en de vormen, waarmede het zich verbonden

heeft, dwingt tot een steeds vollediger openbaring van
die vermogens. Dat is derhalve wat wij thans kunnen
zien; het is ook wat de Indiër duizenden jaren geleden
leerde; en hij uitte zijne meening in zeer treffende en
belangwekkende vormen. Ik haal thans aan uit een
der Upanishaden: "Dit lichaam is de woning van den
onbelichaamden Geest; de Geest begeerde te zien en
een oog werd gevormd; de Geest begeerde te hooren
en het oor verscheen; de Geest begeerde te denken
en het denkvermogen werd geschapen." Het is derhalve
steeds de wil van den Geest die de bewerktuiging der
stof teweegbrengt. Dit is de grondgedachte van de
Indische psychologie; een Geest die kennis, ervaring
begeert, die wil leven in dit stoffelijk heelal, komt in
dit heelal, kneedt de stof overeenkomstig zijne doeleinden, en gebruikt haar vervolgens teneinde zijne bedoelingen volledig en volmaakt te vervullen.
Keeren wij derhalve thans in gedachten terug tot
den Geest die in de stof is nedergedaald en zich, na
vele eeuwen arbeids, een lichaam heeft geschapen als
dat hetwelk wij thans bezitten. Hij heeft een lichaam,
met vijf zintuigen, met handen en voeten en al onze
organen, uitdrukkingen van zijne vermogens. Maar
de tijd komt waarop de Geest, na dit lichaam gemaakt
te hebben en daardoor eene groote hoeveelheid kennis
te hebben verworven, dit lichaam als een soort gevangenis gaat beschouwen, en vindt dat zijne kleederen
te klein voor hem zijn geworden. Door de kennis die
hij door middel van het laagste lichaam verkregen
heeft, is hij zeer ontwikkeld; hij heeft zelfs meer
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kennis verkregen dan hij in dat lichaam gebruiken
kan. Het stoffelijk lichaam is niet krachtig of niet fijn
genoeg om al de schatten van ervaring te omvatten,
die hij langzamerhand verkregen heeft. Daarom heeft
de Indische psycholoog zich afgevraagd: is het niet
mogelijk dat de Geest die het Zelf is, na het lichaam
voor zijn gebruik geschapen te hebben, dit wanneer
hij wil kan verlaten, ook vóórdat hij het bij den ,dood
voorgoed verlaat? Want het verloop van dood en
wedergeboorte gaat te langzaam voor de vermeerdering
zijner kennis. De Geest bouwt in een zeker leven op
aarde een lichaam op en gebruikt dit; langzamerhand
slijt het lichaam, en dit brengt voor den belichaamden
Geest een groot ongemak mede. Immers tegen den
tijd dat wij op ons best zijn, dat wij ons levenservaring
hebben verworven en betrekkelijk wijs geworden zijn,
is ons lichaam versleten en onbruikbaar geworden; de
Geest wil nog denken, maar het brein verricht zijn
werk niet meer zoo goed als voorheen. De Geest groeit,
en het lichaam kan niet snel genoeg mede groeien.
Het eenige wat de Geest oorspronkelijk onder die omstandigheden doen kon, was het lichaam weg te werpen
als het versleten was. Wanneer hij dan terugkwam, na
al zijne ervaringen in de hemelwereld te hebben verwerkt tot vermogens, was hij zeer veel meer ontwikkeld
en aanmerkelijk gegroeid, en had een hooger lichaam
noodig. Zoo trad hij dan in een nieuw kinderlichaam,
hooger ontwikkeld dan het vorige, en hetzelfde herhaalde zich. Eindelijk echter was men dit moede en
wilde men een ijler lichaam dan het stoffelijke leeren

gebruiken, terwijl het stoffelijke behouden bleef om in
deze stoffelijke wereld gebruikt te worden. Zoo kwam
men derhalve tot de vraag: kan de geest niet dit
lichaam verlaten en een ijler voertuig gebruiken, een
astraal of verstandelijk voertuig, en werken in die
hoogere sferen, om ten slotte terug te keeren tot het
stoffelijk lichaam en daarin de kennis te benutten welke
daarbuiten verworven is? In Indische boeken wordt
steeds gezegd dat dit mogelijk is. Op bladzijde na
bladzijde vindt gij de verzekering dat de mensch zijn
lichaam kan afleggen, dat het geen gevangenis is maar
eene woning, en dat de mensch den sleutel in eigen
hand kan houden, indien hij slechts willeeren hoe hem
te gebruiken. Zoo staat er in een der U panishaden
geschreven, dat de mensch in staat moet zijn zich te
scheiden van het lichaam, dat zijn ziel zijn ware zelf
is en dat hij dit ware zelf aan het lichaam moet kunnen onttrekken als de grasspriet aan de scheede. Dit
is een zeer teekenend beeld: pluk een grashalm, dan
vindt gij om den stengel een scheede, en gij kunt den
stengel daar uit trekken. Zoo, zeiden de Indische
psychologen, moet ook de mensch zichzelf kunnen
trekken uit het lichaam.
De volgende vraag echter was hoe dit gedaan moest
worden. Toen begon een langdurige studie en onder.
zoek. Men deed proeven om te vinden hoe het kon
geschieden op eene wijze die veilig was, zoowel voor
het lichaam, dat tijdelijk werd achtergelaten, als voor
den Geest, die zich in een fijner lichaam gekleed vond
in een nieuwe wereld. Het eerste wat men ondervond,
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was dat de mensch het niet veilig doen kon, tenzij
het stoffelijk lichaam zeer rein was. De mensch, die
een onbeheerscht leven leidt in de wereld, zou, indien
hij toevalligerwijze zich van zijn lichaam kon scheiden,
door die scheiding ernstige gevaren loopen. Een
poging om het te doen zou waarschijnlijk falen, en
ernstige schade aan zijn zenuwstelsel toebrengen. Hij
moet het zenuwstelsel oefenen, voordat hij de scheiding
kan beproeven en onderzoek kan doen in de andere
werelden.
Het eerste voorschrift dat gegeven werd, betrof
derhalve de ·reiniging van het lichaam. en allerlei
regels werden tot dat doel gegeven: deze soort van
spijs mocht gebruikt worden, gene niet; deze drank
werd toegestaan, een andere niet; de tijd van slapen
was bepaald, niet te veel en niet te weinig, want men
bevond dat de uitersten schadelijk waren: de mensch,
die honger leed of te weinig sliep, werd bevonden
niet betrouwbaar te zijn ten opzichte van zijne ervaringen
in de astrale wereld. Een lichaam dat benadeeld is
door gebrek aan voldoende voeding, vertolkt de opgedane ervaringen slecht; en excentrische en hysterische
gewaarwordingen, als gevolg van een slecht gevoed en
overspannen lichaam, maken alle ervaringen onbetrouwbaar, die verkregen worden als resultaat van een al te
asketisch leven. De uiterste askese bleek derhalve niet
goed te zijn. Wèl was de methode snel-werkend: de
mensch, die honger leed en niet meer dan twee of
drie uren sliep, kon er volkomen zeker van zijn dat
hij droomen zou krijgen en vizioenen zou zien. Deze

vIzIOenen en droom en waren echter niet waar, doch
bedriegelijk en misleidend, en dientengevolge waren
zij van geenerlei nut. Daarom werd het voorschrift
gegeven: eet niet te veel noch te weinig; slaap niet te
veel noch te weinig; evenwicht, zoo is er gezegd, wordt
Yoga genoemd. De mensch moest in evenwicht zijn,
en naar geen van beide zijden in uitersten vervallen; het
gekozene voedsel moest voldoende zijn, en het moest
"harmonisch van aard" zijn. Dit laatste beteekent, dat
het niet een al te krachtige stoffelijke vitaliteit moet
geven, die vol beweging en prikkelbaarheid is ; vleesch
bijvoorbeeld verschaft we;l lichamelijke kracht, maar
zijne werking is niet van langen duur; het prikkelt
meer tot oogenblikkelijke, rustelooze werkzaamheid.
Daarom moest het vermeden worden, en evenzoo alle
dingen die wij prikkels zouden noemen. Alkohol in
al zijne vormen was buitengesloten, omdat deze voor
een oogenblik de levenskrachten opwekt, terwijl daarna
een reaktie volgt, en dit is niet bevorderlijk voor de evenwichtige, geregelde werking die noodig is in een lichaam
dat een gehoorzame dienaar van den geest worden zal.
Door proefneming werd aldus bepaald welke voedingssoorten goed waren. Een krachtige gezondheid is steeds
noodzakelijk geweest voor met goed gevolg bekroonde
pogingen tot Yoga. Geen groot leeraar zou een leerling
aannemen, wiens gezondheid niet goed was. Een lichaam
van zwakke gezondheid, zeiden zij, kan deze oefening
niet verdragen, en met een ziek lichaam kunt gij in
deze richting van werken geen goede resultaten verkrijgen. Gij moet het lichaam kunnen verlaten, feiten
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waarnemen in de andere wereld en vervolgens terugkeeren tot het lichaam om deze waarnemingen in
woorden van het stoffelijk gebied te vertolken; daartoe
is volmaakte gezondheid een hoofdvereischte.
Wanneer hij zoover is, en een zeer regelmatig leven
leidt, kan de leerling zijne studie aanvangen. De volgende stap is nu, meester te worden over zijne hartstochten. Geen mensch, wiens hartstochten werkzaam
zijn, kan buiten het stoflichaam vertrouwd worden;
want zoodra de mensch zich in zijn ijler voertuig
bevindt, worden zijne hartstochten overweldigend van
kracht, zoowel voor hemzelf als - wat van nog meer
belang is - voor anderen. Want deze ijlere lichamen
hebben niet dien grooten weerstand, dien het stoffelijk
lichaam heeft, en de mensch die buiten zichzelf raakt,
die toornig wordt, zou buiten het lichaam groot nadeel
toebrengen aan anderen, zelfs wanneer de heftigheid
van zijn toorn nog niet zoo groot is, dat zij veel uitwerking zou hebben zoolang hij in de zwaardere stof
van het lichaam is opgesloten. Op dat hoogere gebied
wordt weinig kracht gebruikt voor de beweging van
het lichaam, en de geheele rest is beschikbaar als
aandoening. Daarom werd den leerling gezegd dat hij
zijne aandoeningen moest onderwerpen en ze volkomen
onder bedwang krijgen, zoodat hij ze voor zijn eigen
doeleinden gebruiken kan, maar zij hem niet kunnen
medeslepen en hem laten doen wat zij willen.
Wanneer gij nu hierover een weinig nadenkt, zult
gij begrijpen hoeveel dit wil zeggen. Hoe dikwijls toch
zegt men: ik heb dit of dat inderhaast gedaan, eQ
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als ik er over nagedacht had, zou ik het niet gedaan
hebben. Hoe dikwijls wordt iemand medegesleept door
een oogenblikkelijk gevoel, en den volgenden dag ziet
hij in dat hij dwaas is geweest, aan dat gevoel toe te
geven 1 Iemand is geweldig aangedaan over iets, en
een week later vraagt hij zich reeds af, waarom zijn
gemoed zoo in opstand kwam over zulk een nietige
zaakl Al deze dingen moeten overwonnen worden,
voordat de leerling der Indische psychologie zich op
zijne ontdekkingsreizen begeven kan; hij moet volslagen
meester zijn over zijne hartstochten.
En dan, zult gij vragen, is hij dan vrij? Neen, er is
nog meer te overwinnen: het denkvermogen. Nu kan
het vreemd klinken, dat het denkvermogen een vijand
zou zijn, die overwonnen moet worden, en toch blijkt
het zoo te zijn, wanneer gij er over nadenkt. Hoevelen
zouden er niet onder u zijn, die des nachts worden
wakker gehouden door gedachten van allerlei aard,
omdat zij over iets tobben en daardoor wakker liggen?
Dat is uw denkvermogen, dat meester over u is, en
niet onder uwe heerschappij staat; uw denkvermogen,
dat meester over u is, in plaats van uw dienaar te zijn,
, uw slaaf. Een denkvermogen dat zijnen eigenaar beheerscht, is volkomen onbruikbaar buiten het stoffelijk
lichaam, want het zal hem dwingen te gaan in de
richting die het verkiest, in plaats van in de richting
die hij wenscht. Het denkvermogen toch is niet ons
ik, al meenen velen onzer dat dit wel het geval is.
Gij moet uzelf leeren scheiden van uw denkvermogen,
en het leeren beschouwen als een werktuig ter uwer
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beschikking, dat gij gebruikt wanneer gij denken wilt.
Het volgende voorschrift betrof derhalve de overpeinzing. De leerling moest overpeinzen en daardoor
leeren zijn denkvermogen te beheerschen, zoodat hij
wel of niet kon denken, al naarmate hij dat wenschte.
Wanneer hij niet denken wilde, moest hij zijn denkvermogen kunnen sluiten en ledig laten. Zoodra hij
wilde denken, moest hij die bijzondere gedachten kunnen
oproepen, die hij wilde toelaten, en geen andere; zoodat zijn denken als het ware een huis was, waarvan
hij de deur kon gesloten houden, en waarin hij, na de deur
geopend te hebben, die gedachten kon toelaten, welke
hij uitgekozen had.
Wanneer dan de mensch zijne gedachten en aandoeningen had leeren beheerschen, werd hij beschouwd
gereed te zijn, om het stoflichaam te verlaten en zich
in de astrale wereld te begeven. Hij begaf zich buiten
zijn lichaam, volkomen zelf-beheerscht, terwijl zijne
voorafgaande zelf-reiniging hem als het ware tot een
schild was tegen de gevaren die hij kon ontmoeten
in de andere wereld. Want dáár zijn gedachten de
beste bescherming. Wat gij denkt, doet gij; wat gij
denkt, ziet gij; wat gij denkt, schept gij, wanneer gij
in die andere wereld zijt. Gij denkt dat gij niet in
staat zijt een ding te doen, en gij zijt ook inderdaad
niet in staat het te doen; wanneer gij daarentegen
denkt dat gij het wel kunt, is ook de kracht tot uwe
beschikking. Dit is een eigenaardigheid van de ijlere
wereld, niet van de gewone stof die niet gemakkelijk
wijkt. De astrale wereld gehoorzaamt onmiddellijk aan

de werking der gedachte; derhalve zult gij, wanneer
gij u daar bevindt, en gij denkt dat gij niet door een
voorwerp heen kunt gaan, het ook niet kunnen; maar
wanneer gij denkt: er is niets waardoor ik niet kan
heengaan, dan komt gij er ook onmiddellijk door.
Wanneer de mensch bevrijd is van het lichaam,
bevindt hij zich als in een nieuwe wereld, in de wereld
waarheen de mensch altijd gaat na den dood; en hij
is in staat de toestanden van die wereld te bestudeeren,
en langzamerhand in het stoffelijk lichaam de herinnering terug te brengen van de ervaringen die hij daar
heeft gehad; zoodat hij aldus een volledig en duidelijk
begrip kan krijgen van datgene wat zich vroeger slechts
als een vage indruk uit die wereld aan zijne hersenen
kon opdringen. In de verslagen van proefnemingen
onzer nieuwere psychologen worden vele gevallen
genoemd van waarschuwingen die hetzij in droom of
in trance ontvangen werden. Zoo zou het bijvoorbeeld
kunnen zijn dat iemand in trance zeide, dat er een
ongeluk zou plaats vinden met een trein, waarin hij
de volgende week reizen zou, en dat hij derhalve niet
met dien trein moest gaan. Bij het ontwaken zou hij
zich niets hiervan herinneren, en de personen om
hem heen die het gehoord hadden, zouden hem moeten
vertellen wat hij gezegd had. Zoo zou ook het geval
zich kunnen voordoen dat iemand in wakenden toestand
een indruk had van de soort die wij gewoonlijk een
voorgevoel noemen: dat hij ervoor terugschrikte om
met dien trein te gaan; hij weet zelf niet waarom,
maar hij wil liever niet gaan. Vele menschen heb ben
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dergelijke ervaringen gehad, en verscheidenen zijn voor
een ongeluk behoed door er acht op te slaan.
Heeft een mensch het lichaam verlaten, dan kan hij
nauwkeurig de wijze nagaan waarop deze waarschuwingen tot stand komen. Somtijds kan het zijn dat er
een ander persoon geweest is, die zeide: er zal een
ongeluk plaats vinden, blijf weg uit dien trein. Of
degene die het voorgevoel had kan het zelf op het astraal
gebied gezien hebben; want op het astraal gebied kan
men een weinig beter dan hier de dingen zien die in
de naaste toekomst gebeuren zullen: de wàarnemingsvermogens van den Geest zijn daar minder belemmerd
dan hier, minder opgesloten, en daarom kan men iets
meer van de toekomst zien.
De menseh, die het lichaam naar willekeur kan
verlaten, zou dus precies weten vanwaar de waarschuwing kwam, uit den gewaarschuwde zelf of door
middel van een ander. Zoodoende zou hij dikwijls in
staat zijn eene verklaring te geven van de waarschuwingen die anderen ontvangen hebben.
Passen wij het voorgaande toe op de vraagstukken
der nieuwere psychologie, dan zien wij in dat de
leerling die op de Indische wijze geoefend is, zeer
groote voordeelen geniet bij het bestudeeren van de
vraagstukken die in de wetenschappelijke wereld aan
de orde zijn. Hij toch zou niet behoeven te zeggen
dat deze droomwaarschuwingen uit het onbekende
voortkomen. Hij zou kunnen mededeelen uit welke
bron zij afkomstig waren, en kunnen beoordeelen of
zij verdienden dat men er aandacht aan schonk of niet;

of zij werkelijk gegrond waren op een ware gebeurtenis
die zou plaats vinden, of dat zij slechts beelden waren,
op het astraal gebied geworpen als gedachtevormen.
Aldus zal de op Oostersche wijze geoefende psycholoog
(in Indië een Yogi genoemd) in staat zijn vele duidelijke aanwijzingen te geven aangaande vraagstukken
die ' den Westerschen psycholoog bezig houden, en
vele zijner moeilijkheden kunnen oplossen.
Maar hij zal nog meer kunnen doen. Het vraagstuk
van het genie, dat ver boven al deze astrale verschijnselen verheven is, het vraagstuk van de vizioen en der
groote heiligen, het vraagstuk der ekstase, de vizioenen
van den hemel of van het lichaam van Christus,
waarvan men in de geschiedenis van het Christendom
leest, de gevallen waarin geloovigen gezegd worden in
onmiddellijke persoonlijke aanraking te zijn gekomen
met hunnen Heer zelf, waarbij zij Hem hoorden spreken
en Hem zagen - al deze vraagstukken brengen vaak
den godsdienstige in verwarring, en hij vraagt zich af
waarom, indien dit alles gebeurde met vroegere heiligen,
het niet wederom zou kunnen geschieden met geloovigen
van thans, en waarom het altijd in de middeleeuwen
geschiedde, honderden jaren geleden? Het antwoord
hierop kan gemakkelijk gegeven worden door hem,
die zich op de zoo juist aangegeven wijze geoefend
heeft. Hij toch zou in staat zijn den toestand van den
heilige, die een vizioen heeft, te zien en te beoordeel en .,
hij kan zien in hoeverre die heilige werkelijk de hemelwereld aanschouwde, en in hoeverre zijn eigen verbeelding
zich mengde in het vizioen. Hij zou kunnen onder-
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scheiden tusschen de verslagen der verschillende mystieken, en zien wat er waar was in hunne onderscheidene
mededeelingen.
Het is een merkwaardig feit dat, wanneer gij een
Hindoe neemt, een Roomsch Katholiek Christen en
een Protestant, en gij brengt deze allen in een trance,
waarin zij de hemelwereld kunnen aanschouwen, dan
zullen zij u sommige dingen mededee1en die hetzelfde
zijn, en andere die verschillen. Zij zullen u allen mededee1en dat zij schitterende gestalten zien, maar de
Christen zal die met vleugelen zien als een engel, de
Hindoe in die bijzondere gedaante die hij in afbeeldingen zijner heiligen en engelen aanschouwt. De
Protestant zal den hemel anders zien dan de Katholiek;
de laatste zal er de Heilige Maagd met het Kindeke
aanschouwen; de eerste niet. Er is derhalve een groot
verschil tusschen de verslagen die zij geven, maar gij
vindt steeds dat zij allen stralende, lichtende wezens
zien, van velerlei en wisselende gestalten, telkens andere gedaanten aannemend, terwijl de vorm, waarin
zij zich vertoonen, beïnvloed wordt door de gedachten
van den geloovige. Er is in de hemelsche wereld geen
wonderbaarlijker feit dan dat, hetwelk besloten ligt in
de groote godsdienstige waarheid dat God Zich aan
Zijne kinderen openbaart in den vorm waarin zij gewoon
zijn geweest Hem te aanbidden. Een schoone gedachte
voorwaar, want Hij is het Al en woont in eIken vorm,
en Hij openbaart Zich niet in vreemde gestalten aan
hen, die in het stoffelijk leven Hem onder den vorm
van bijzondere voorstellingen hebben gezocht; zoodat

de mensch in de hemelwereld werkelijk ontmoet wat
hij verwachtte en wat zijn godsdienst hem heeft geleerd.
Eerst langzamerhand, naarmate de z; ~l krachtiger en
wijzer wordt, bevindt zij dat die vr,tm grootendeels
uit haar eigen denken voortkomt. 'en dat de werkelijkheid, die achter dezen vorm verborgen ligt, oneindig
veel schooner, rijker en grootscher is dan zij binnen
de beperkingen van hare onwetendheid ooit had kunnen
droom en. Eerst aanschouwt de ziel wat zij verwacht,
maar langzamerhand leert zij de diepere waarheden
kennen, zoodat het hemelleven voller, rijker en grooter
wordt, naarmate kennis en wijsheid toenemen en de
menschelijke Geest leert den Goddelijken Geest te aanschouwen die in alle vormen woont, en niet slechts te
denken aan de beperktheid der vormen zelf.
Door een dergelijke wijze van redeneeren komen wij
gemakkelijk tot het besef, welk een verbazend wijd
veld van nieuwe kennis nog voor den onderzoeker
open ligt. In plaats van slechts langzamerhand te kunnen
opklimmen van den vorm tot het leven, zooals de
psychologische wetenschap thans doet, en het spoor
bijster te raken zoodra de drempel der astrale wereld
overschreden is, kan de mensch zijne innerlijke vermogens ontwikkelen en zijn lichaam reinigen en dan,
aan het stoffelijk lichaam ontsnappend, in de andere
wereld reizen, gelijk gij allen het in deze wereld kunt
doen; hij kan zijne herinneringen uit die andere wereld
bewaren en de verkregen kennis mede terugbrengen
naar het stoffelijk lichaam. Dit nu brengt op dit lichaam
een merkwaardige uitwerking teweeg. De physiologie
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zegt ons, dat de hersenen door het denken een wijziging
ondergaan, dat de mensch, als hij denkt, zijne hersenen
verbetert; en de latere physiologische onderzoekingen
hebben ons de ' wijze doen kennen waarop dit geschiedt.
De hersencellen groeien en ontwikkelen r.ich door het
denken, en zenden als het ware naar alle richtingen kleine
worteltjes uit, en deze worteltjes worden grooter en
talrijker; op deze wijze neemt de geschiktheid van de
hersenen om te denken toe door natuurlijken groei
onder den aandrang van het denken zelf. Deze uitkomsten van Westersche onderzoekingen stemmen
volkomen overeen met de Indische beschouwing, dat
de geest zich een lichaam schept voor zijn eigen gebruik.
Jaren lang reeds heeft de Westersche .geleerde ons
gezegd dat wij door ons denken onze hersenen verbeteren
en oefenen. De Indische Yogi heeft zich door zijne
overpeinzing, door zijn geconcentreerd, bepaald en
opzettelijk denken metterdaad betere hersenen opgebouwd,
hersenen die in staat zijn beter weerklank te geven op
de fijnere trillingen der hoogere wereld. Tengevolge
van deze regelmatige oefening van de hersenen, loopen
zij geen gevaar ze te overspannen tot hysterie of ze te
vernielen tot krankzinnigheid. Door deze handelwijze
worden de gevaren der hoogere gevoeligheid vermeden.
De geniale mensch staat niet langer onmiddellijk naast
den krankzinnige, omdat het genie geleerd heeft zich een
stoffelijk voertuig te bouwen, geschikt voor het werk dat
het te verrichten heeft, en zich een hersens tel heeft gevormd, waarop de verhevenste gedachte kan worden afgedrukt zonder schade voor de stoffelijke bewerktuiging.

Wij hebben thans gezien, hoe degelijk, wetenschappelijk en volledig de Oostersche wijze van bestudeeren
der psychologie is; hoe de Indiër, uitgaande van het
tegenovergestelde punt als de Westerling - van geest,
niet van stof - als het ware van boven naar beneden
is afgedaald, en de wijze geleerd heeft waarop een
vorm gebouwd wordt die hij gebruiken kan. Met behulp
van deze kennis verbetert hij zijne stoffelijke bewerktuiging, zoodat lichaam, ziel en geest zich gezamenlijk
ontwikkelen.
Zelfs van het louter stoffelijk standpunt beschouwd
zult gij in den Indischen Yogi merkwaardige dingen
opmerken. Ik zeide u reeds dat een volmaakte gezondheid noodig is voor de strenge oefening van den Yogi.
Deze is dan ook iemand die een merkwaardige gezondheid geniet en een hoogen ouderdom bereikt. Hij die
een waar Yogi is, werpt inderdaad zijn lichaam slechts
dan af, wanneer hij het niet meer noodig heeft; vóór dien
tijd kan de dood het niet wegnemen. Hij werpt het
weg, wanneer hij oordeelt dat het geen dienst meer
kan doen voor zijn verdere ontwikkeling, en de kracht
en gezondheid der Indische Yogi's zijn, van het Westersche standpunt beschouwd, allermerkwaardigst, omdat
gij bij hen een lichaam verwacht dat uitgeput is door
lang denken en overgroote inspanning; terwijl gij
metterdaad vindt dat hij, tengevolge van de geleidelijke
oefening van de hoogere vermogens van zijn bewustzijn,
volkomen in evenwicht is, en dat zijn lichaam beter is
ontwikkeld, krachtiger, gezonder en van langer levensduur dan dat van den man van de wereld.
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In deze richting beweegt zich de overoude psychologie
van het Oosten. Zij verklaart en verlicht de nieuwste
ontdekkingen van de Westersche psychologie, en ik
ben overtuigd dat, wanneer de beoefenaars daarvan de
studie van het Oostersche denken als een deel van
hunne taak gingen beschouwen, de psychologische
wetenschap sneller zou groeien dan zonder deze studie
het geval zou zijn.
Is dan de waarde der Oostersche psychologie van louter
verstandelijken aard? Ik heb haar van deze zijde behandeld, omdat ik u een begrip van hare methode
wilde geven, maar haar nut is niet voor het verstand alléén.
Wat toch kan de mensch die het lichaam overwonnen
en de hoogere werelden onderzocht heeft, doen voor
de menschen om hem heen? Hij heeft de vrees voor
den dood overwonnen voor zichzelf, en door de kennis
die hij bezit mede te deelen aan anderen, kan hij haar
ook voor hen overwinnen. De mensch die door eigen
ervaring kennis van die wereld verkregen heeft, kan
spreken met die stelligheid, bepaaldheid en overtuiging,
die vertrouwen wekken in de waarheid van het gesprokene. Zoo kon Jezus spreken als een die wist; hij
kende bij ervaring de dingen waarover hij sprak. Zoo
gaat het met allen, die de waarheden kennen, welke
aan alle godsdienstige leering ten grondslag liggen;
en elk mensch die zich van het lichaam heeft vrijgemaakt en de bovenstoffelijke wereld kent, kan kracht,
troost en verlichting brengen aan allen die binnen het
bereik komen van zijn persoonlijken invloed, van zijn
denken en doen. Hij verhaalt van de andere wereld

als een reIZIger van de vreemde landen waarh~en hij
is gereisd, en zijne woorden komen met de kracht der
waarheid en dwingen het vertrouwen af van degenen
die hem hooren. De vrees voor den dood te verbannen
is een van de grootste weldaden, die aan de menschheid bewezen kunnen worden. De wereld aan gene
zijde van den dood blijft niet langer onbekend, schrikaanjagend en ver van ons verwijderd, maar bekend,
gemeenzaam, en om ons heen op elk oogenblik van
ons leven, slechts van ons gescheiden door verschil
van stoffelijke samenstelling en niet door ruimte.
Naarmate de mensch groeit in kennis, naarmate hij
wijzer wordt en zijn geestelijk inzicht zich ontwikkelt,
kan hij weer troost brengen in smart, steun in moei. lijkheden en kracht in uren van zwakheid. Aldus wordt
het karakter van den heilige en wijze gebouwd, het volmaakte menschelijke karakter, dat rein is wat het gedrag
aangaat, en wijs wat het verstand betreft. Aldus vormt
de mensch zich langzamerhand naar het voorbeeld
van hen, die als de Heilanden en Helpers der wereld
worden beschouwd, en hoe meer hun aantal groeit,
des te sneller zal de ontwikkeling der menschheid
vooruitgaan. Want zij die dit pad betreden, betreden
het voor het geheele ras, niet voor zichzelf alleen. Als
zij wijs worden, is het opdat zij die wijsheid mogen
deelen met den onwetende; als zij sterk worden, is het
opdat zij hunne kracht ter beschikking van den zwakke
mogen stellen. Indien zij rein worden, is het opdat
hunne reinheid den onreine moge bijstaan en hem louteren
door de aanraking hunner eigene vlekkeloosheid. Zij

verwerven niets voor zichzelf, maar alles voor de wereld.
Zij verzamelen niet om zelf rijk te worden, maar om
de verworven schatten om zich heen te verspreiden,
zoodat allen er in kunnen deelen. Daarom versnelt elke
man of vrouw, die dit pad betreedt, de ontwikkeling
der geheele menschheid evenzeer als zijne eigene; zij
worden de vleugelen waarop de wereld zich hooger en
hooger verheft uit het slijk, de zonde en de ellende,
tot in de hoogere atmosfeer van reinheid, licht en
wijsheid. Dat is de hooge waarde van die kennis, de
rechtvaardiging van die verstandelijke studie, want het
verstand is slechts van waarde voor zooverre het aan
geestelijke ontwikkeling dienstbaar is, en de Geest
bereikt slechts dan zijne ware ontplooiing, wanneer hij
alle menschen ziet als een deel van zichzelf, en allen
in zijne liefde omsluit.
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