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tot vrije mensen met een geestelijk
fundament.
met een sterk verantwoordelijkheids
gevoel voor de medemens.
met eerbied voor alles wat leeft en
groeit en voor eens anders diepste
overtuiging.
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Het probleem voor de ware opvoeder is, de
beste wijze te ontdekken om de aanleg voor het
goede tot werkzaamheid te brengen, en de verkeerde neigingen buiten werking te stellen in elk
kind, dat aan zijn of haar zorg wordt toevertrouwd, en zulks mentaal, moreel en fysiek. Ik
zeg' met opzet "haar", omdat wij moeten beginnen op de allervroegste trap van ontwikkeling, en dat gaat onvermijdelijk de moeder aan.
Schrijvers, zoals Dr. Rudolf Steiner, stellen
zekere beginselen voorop met betrekking tot de
opvolgende fasen van ontwikkeling van het kind;
en zonder zijn tijdsverdelingen al te streng op
te nemen, kunnen wij ze als een zeer behoorlijke
gids beschouwen in de ord~, waarin de onderscheidene vermogens zich in elk individu ontplooien. Hij zegt, dat de verschillende afdelingen
der natuur, of zoals hij het in theosofische
termen uitdrukt, de verschillende "voertuigen
van bewustzijn" na elkander in een geordende
opeenvolging tot rijpheid komen.
Aldus geeft het ogenblik van fysieke geboorte
aan, dat het fysieke organisme vrij en onafhankelijk wordt. Het is nu, .of behoorde te zijn,
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in staat om b.v. de processen van voeding en
ademhaling uit te voeren met zijn voltooide
organen .
. Gedure~de de voorgeboortelijke periode, als
dlt organ~~me of fysieke voertuig wordt opgebouwd, ZIJn bepaalde voorwaarden nodig voor
zijn gezonde ontwikkeling. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan zullen er aangeboren
gebreken zijn, die later niet meer zijn te herstellen. Als de juiste tijd voor eert bepaald soort
ontwikkeling voorbij is, zonder dat de geëigende
groeifase voldoende is voltooid, dan moet daardoor de gehele verschijningsvorm door de huidige incar~atie 1) heen, aan waarde inboeten.
De voorgeboortelijke periode mag worden vergeleken met de minerale afdeling van onze natuur, daar haar bewustzijn dan op het minerale
niveau ligt. En zoals de karakteristieke deugd
.van een mineraal zuiverheid van substantie is,
zo schijnt het welzijn van het organisme op deze
ü-ap .af te ~angen van de mate, waarin het tegen
onzUIverheId wordt behoed en van die stoffén
wordt voorzien, die zijn groei vereist.
Bij het beëindigen van deze trap bij de geboorte, begint een nieuw proces, dat theosofen
beschrijven als de vrijmaking en individualisering van het "Etherische lichaam". Hiermee
bedoelen zij vrijwel hetzelfde als wat in het
Jj
4

Zie noot aan het einde.

algemeen wordt genoemd het vermogen van
co-ordinatie. De eerste pogingen van een jong
kind schijnen tot doel te hebben, beheersing te
krijgen over zijn eigen bewegingen. Het proces
van het brengen van zijn eigen vuistj e naar zijn
eigen mond is er een van grqte samengesteldheid en moeilijkheid, dat uren, dagen, weken of
maanden kan vereisen om met gemak en zekerheid te worden verwezenlijkt. Deze pogingen
doen ons denken aan de langzame bewegingen
van planten; en zo mogen wij deze trap vergelijken met het bewustzijnsniveau, dat in het
plantenrijk wordt gevonden. En zoals de karakteristieke deugd van het plantenleven gezonde
groei is, en zijn ondeugd ziekte of onderbroken
ontwikkeling, zo moet op de groei van gezonde
organen de voornaamste nadruk worden gelegd
in die vroegste jaren tot aan het doorkomen van
de tweede tand.
Het proces van verwerving van bewegingsbeheersing is opmerkelijk in de hantering van
speelgoed, de kruip- en loopoefeningen, en moet
worden voortgezet in zorgvuldig geregelde spelen en gymnastiek, in 't bijzonder in zulke
systemen als Eurythmiek en andere vormen van
Griekse dans, die ten doel hebben de vervolmaking der co-ordinatie en de bevordering van
gezondheid en bevalligheid, die onvermijdelijk
op zulk een training volgen.

De strijd om individualiteit in deze zaken, die
ondertussen in het kinderbewustzijn bezig is zich
te voltrekken, wordt gekenmerkt door een sterke
afkeer van het ontvangen van elke onnodige
hulp. We kennen allen de uitdrukking, "Ik kan
het zelf doen !" En lang voordat deze woorden
kunnen worden uitgesproken, maakt het kind
hun inhoud duidelijk door allerlei krachtige gebaren. Niets geeft in dit stadium groter belediging dan welgemeende aanbiedingen van
hulp van volwassenen, die niet begrijpen, dat
de grootst denkbare verrukking is het uitoefenen
van een nieuw ontwikkeld vermogen. Dit is dikwijls de sleutel tot een onverwachte hartstochtelijke huilbui van een intelligent en lief kind. Ze
heeft waarschijnlijk met vurig verlangen uitgezien naar een of andere gevorderde vorm van
behendigheid, en op het kritieke moment ziet ze
zich deze plotseling uit handen genomen. Het
kan slechts het openen van een deur geweest
zijn, of het knopen van haar schoen of het zichzelf van suiker bedienen; maar de bekoring ligt
in het gevoel van een verruimd vermogen, van
meerdere onafhankelijkheid.
Iets dergelijks schijnt telkenmale opnieuw voor
te komen bij de ontwikkeling van elk vermogen,
en alhoewel het niet altijd mogelijk of veilig is
de ontluikende ijver te bevredigen, de wrijving
kan goeddeels worden vermeden door een juist
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begrip van de toestand. B.v., het is vaak door
tijdsgebrek dat een volwassene tussenbeide moet
komen en een einde maken aan dat, wat een ongelegen, langdurig proces zou worden; en als
enig ander spel kan worden verschaft, dat het
kind dezelfde soort oefening geeft, dan zullen
de moeilijkheid en de teleurstelling makkelijk
worden overwonnen.
En het vermijden van wrijving (wringing) is
van het grootste belang voor de volgende trap
van 's kinds ontwikkeling, die niet anders is dan
de individualisering van de emotionele natuur.
Want, juist zoals voor de geboorte van het
fysieke lichaam, het leven van het kind afhankelijk was van dat der moeder, zo is vóór de volledige ontwikkeling van het emotionele voertuig
het kind deelgenoot van de gevoelens van de
moeder ; en het is inderdaad zeer gevoelig voor
de stemmingen van allen om hem heen. Het is
dan van het grootste belang om het kind te omgeven met de beste gevoelens; dat is dus met
liefde en medegevoel.
Niets verwringt en belemmert de ontplooiïng
van de emotionele natuur zozeer als te zijn overgeleverd aan onvriendelijkheid en gebrek aan
medevoelen. Het slechtste gezelschap voor het
kind op deze trap zijn die mensen, die voortdurend lachen over hun fouten en hen plagen
en in verlegenheid brengen, zo maar voor de
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grap, of die geen moeite doen om het kinderlijke
standpunt te begrijpen, en hun eerste pogingen
tot zelfuitdrukking afsnauwen en onderdrukken.
Een vaak voorkomende fout door onnadenkende
maar liefhebbende ouders gemaakt, is het kind
te behandelen alsof het geen eigen individualiteit zou hebben, mentaal, emotioneel of fysiek.
Als dit gebeurt in de tijd dat de emoties individualiseren (de eigen potentiële aandoeningen
zich ontplooien), toont het kind heftige verontwaardiging als het b.v. gevraagd wordt om
iemand te kussen, voor wie de ouders haar liefdebetoon verwachten; of zelfs, als het door haar
ouders als een speelpopje wordt behandeld, om
te worden geliefkoosd wanneer zij toevallig in
een demonstratieve stemming zijn. Ik moet bekennen, dat dit vaak voorkomt bij vaders, die
er op staan hun dochtertj e te behandelen alsof
zij een jong katje of . hondje was; haar gevoelens als een menselijk wezen met aanspraken o,p
een eigen uitdrukkingsvörm voor haar aandoeningen, worden daardoor grof beledigd.
Ik heb ' meer dan één geval gekend van een
kind, dat naar kostschool werd gezonden om de
onvriendelijke gevoelens te vermijden, die opgroeiden tegenover een overdreven aanhalige
vader. Het is in deze periode, dat het emotionele
voertuig van het kind bevrijd wordt van zijn
"astrale bescherming" (der moeder) en met de
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gevoelens van anderen onafhankelijk in aanraking komt, dat elke soort dwang hierin ondragelijk en nadelig is.
Mr. F. T. Brooks brengt de emotionele natuur
in verband met het kenmerk van het dierenrijk,
omdat dieren behalve gezondheid en groei nog
het vermogen van gevoel hebben. Zij kennen
behagen en afkeer; zij kunnen liefhebben en
haten. Hun kenmerkende deugden zijn liefde en
medelijden; hun ondeugd is wreedheid.
En wanneer het kind dus opstijgt van het
planten- naar het dierenstadium (van het vegetatieve naar het animale) van zijn ontwikkeling,
laat ons dan toezien dat de karakteristieke deugd
en niet de kenmerkende ondeugd van dit ontwakend vermogen wordt aangemoedigd en gevoed. Laten vriendelijkheid en onzelfzuchtigheid
de idealen zijn, die hem worden voorgehouden,
opdat hij deze in zijn karakter zal opbouwen
en ze zal tonen in zijn omgang met zijn medemensen in zijn ' verder leven.
Het is bepaald verbazingwekkend te ontdekken, hoe vaak dit beginsel wordt verkracht, zelfs
bij verstandige ouders en voogden. Hoe dikwijls
b.v., als een kind zich stoot tegen een tafel of
stoel, leert een moeder of een verzorgster, allereerst bezorgd om gehuil te voorkomen, het kind
om het onschuldige meubel te straffen, aldus
indirect de lelijke gevoelens van wraak en wre9

vel inprentende. Ook in het schoolleven zien we
voorbeelden van verkeerde beweegredenen, die
de kinderen worden bijgebracht door de afschuwelijke systemen van cijfers en andere beloningen en straffen.
Alle ware opvoedkundigen (opvoeders) betreuren de schadelijkheid van dit systeem en
trachten zijn nadelige invloeden zoveel mogelijk
te beperken en op te heffen; maar ouders geven
dikwijls niet hun medewerking in deze zaken;
want sommige van hen zijn er zeer op gesteld,
dat hun kinderen deze uiterlijke onderscheidingen verkrijgen, en maken zich soms schuldig
aan het feit hen tot werken aan te moedigen,
teneinde enig ander kind voorbij te streven. Dit
is een directe aansporing tot motieven van eigenbelang en onkameraadschappelijkheid, die we in
het politieke leven en de handelsbetrekkingen in
ons land zo heten te betreuren. Gelukkig krijgen
opvoeders geleidelijk oog voor het belang, van
onze toekomstige burgers waardige motieven bij
te brengen, zo dat een rechtvaardiger en gelukkiger beschaving de plaats mag innemen van al
wat onvriendschappelijk is in ons huidige sociale
systeem.
Dr. Steiner brengt verband tussen de vol100iing van het emotionele voertuig, of "astrale
lichaam" zoals theosofen het noemen, en de rijpwording van het fysieke organisme .. Of dit zo is
10

of niet, wij mogen er zeker van zijn, dat hij juist

is in de bewering, dat de wijze waarop kinderen
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zich ontwikkelen, voordat het denkvermogen
zelfs begint te individualiseren (het kind zélf
begint te denken); .hoofdzakelijk is door nabootsing. Zij imiteren graag, wat zij zien en horen,
dat volwassenen doen of zeggen. Wee de ouders
of verzorgers, die zich in het bijzijn van het kind
gedragen op een wijze, welke zij niet zouden
wensen, dat het kind die naböotste.
Een van de meest ergerlijke en ellendige
dingen die een onverantwoordelijke vriend of
bekende kan doen, is opzettelijk een kind lelijke
woorden en gebaren te leren. Het is vaak de
ongetrouwde oom of oudere broeder, die er vermaak in schept de baby goddeloze of grove, vulgaire woorden gebrekkig te horen uitspreken,
die deze natuurlijk niet begrijpt. Zulke lieden
verbeelden zich, dat zij daarmee geen kwaad
bedrijven, omdat de baby niets weet van de ongewenste, daaraan verbonden begrippen, die de
woorden oproepen bij hen, die ze horen. Maar als
zij de telepatische invloed konden zien of voelen,
die door de hem omringende gedachten en gevoelens op een gevoelig kind inwerkt, zou hij
bemerken, dat daardoor een poort werd geopend, waardoor al het onterende en omlaaghalende, dat met die onfraaie woorden en gebaren is verbonden, vroeger of later het kinderII

lijk bewustzijn zal bereiken. Als het niets anders
doet, misbruikt het in elk geval het wondere
vermogen van het kind om alles makkelijk te
onthouden, om het denkvermogen te voorzien
van deze nadelige en ongure elementen, terwijl
het even gemakkelijk benut zou kunnen worden
om associaties van schoonheid en verrukking toe
te voegen. Als het zover is, dat het kind op school
komt, kan de onderwijzer makkelijk ontdekken
welk soort mentale indrukken zijn opgetekend
in de gevoelige middenstof (medium) van het
jonge brein.
Als het reeds overladen is met beelden van
onwaardige motieven en gedragingen, zo dat een
neiging voor onzuivere reacties is ontwikkeld,
dan is het bijzonder moeilijk voor de onderwijzer
om deze indrukken uit te wissen en een waardige en eerbiedige levensvisie er voor in de
plaats te stellen. Want zonder een grondslag
van eerbied en nederigheid, die goed en eerlijk
moet worden gelegd, terwijl de emotionele natuur bezig is zich te vormen, kan niets van enige
waarde worden geleerd.
Hier moge echter tevens worden opgemerkt,
dat wanneer aan kinderen onschuldige grapjes
en andere gezonde oefening van de verbeelding
niet worden toegestaan, zij geneigd zijn om op
heimelijke wijze ongewenste vormen van opwin12

ding te zoeken, tot blijvende schade van de
gevoelszijde van hun natuur.
N a deze periode, waarin de emoties worden
geïndividualiseerd, hoofdzakelijk door het gebruik van de verbeelding en het vermogen van
nabootsing, begint de volgende trap, als het kind
alles verlangt te begrijpen. De lievelingsvraag is
dan niet langer, "Vertel me eeI;l verhaaltje?"
maar, "Waarom?" en "Waarvoor?" Het verstand komt in het spel en verlangt oefening in
elke denkhare richting. En juist zoals het vroeger goed was om verhalen van elfen, helden en
engelen te vertellen om de ontwikkeling van
bewondering en liefde te bevorderen j of van
reuzen, tyrannen en monsters, om de "aandoeningen te zuiveren", zoals Aristoteles zeide,
"door gevoelens van medelijden en afschrik" op
te roepen, zo dient aan het kind, als het denkvermogen zich gaat ontplooien, de gelegenheid
te worden gegeven om over logische verbanden;
oorzaak en gevolg, waarnemingen en gevolgtrekkingen, na te denken.
Natuurstudie is zeer waardevol, doordat diz
ordening en systeem toont in werkelijke verschijnselen j zo ook wiskunde, logika en talen,
die hetzelfde aantonen in de denkprocessen.
Gedurende deZ'e periode dient het kind, zo
mogelijk omgang te hebben met mensen, die
helder kunnen denken en zijn vragen in alle
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waarheid en bescheidenheid kunnen beantwoorden j niet aarzelende, waar dit het geval is, onwetendheid te bekennen j want het is goed, dat
een kind beseft, dat er sommige dingen zijn, die
zelfs "een volwassene" ni.e t weet. Hun gevoel
van eerbied wordt versterkt door het besef dat
Absolute Waarheid te veelomvattend is' voor
enig menselijk denkvermogen j en hun belangstelling wordt geprikkeld bij het horen, dat er
nog altijd vele dingen zijn in het leven en in
de natuur, die op ontdekking wachten. Als b.v.
godsdienst als een pasklaar gemaakte en droge
theologie wordt aangediend, voor eens en voorgoed voltooid, dan klinkt dat saai en onaantrekkelijk voor het groeiend verstand. Wordt
het echter voorgesteld als een veld van nog
steeds voortgezet belangrijk onderzoek, en waarin de verst-strekkende resultaten nog moeten
worden bereikt, dan neemt het zijn ware plaats
in als de diepstgaande en meest belangwekkende
van alle mogelijke studies.
Het slechtste gezelschap voor het kind is het
warhoofd, dat de waarheid niet kan spreken,
door gebrek aan wil, of door gebrek aan opvoeding. Een ander gevaar komt van de bemoeial,
die dikwijls met de beste bedoelingen, er op
staat om voor het kind te denken en plannen
te maken, met het gevolg, dat het kind ontmoed1gd wordt om enig plan uit te denken of in de
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. uitvoering van enig plan . wordt gestoord. Aldus
worden de waardevolle eigenschappen van initiatief, toepassing en concentratie in de kiem
gesmoord, en in hun groei gestuit in de enige,
voor hun ontwikkeling beschikbare tijd.
Ik heb ouders gekend, die nooit hun kind toestonden zelf te beslissen, welk blokj e zij boven
een ander zouden plaatsen in de kinderkamer,
welk spel te spelen, of boek te lezen in hun
schooldagen, en later luid weeklaagden, dat het
kind geen uitgesproken aanleg toonde en maar
al te gauw geneigd bleek om het ene werkje na
het andere op te nemen, slechts om elk op zijn
beu,rt weer te laten liggen.
Een andere schadelijke invloed oefent dat
soort personen uit, dat er genoegen in schept
om het kind onwaarheden te vertellen, om te
zien wat het zal doen. Er steekt niets kwaads
in om klinkklare nonsens te spreken, zo lang als
het kind het als verzinsel herkent jintegendeel,
zij die een gave van overtuigingskracht bezitten,
doen waardevol werk door de verbeeldingskracht van het kind te prikkelen, een van de
meest kostbare gaven van het denkvermogen.
Want beeldend denken, indien goed geleid, leidt
tot scheppend vermogen in kunst, en moedigt
originaliteit en initiatief aan, wat iets anders is
als logisch denken. Logisch redeneren is het
proces, waarbij het ene denkvermogen tot deIS

zelfde gevolgtrekking komt, als een ander ; en
zo zijn beide in staat om samen te werken langs
erkende lijnen.
Bij het denken, waarbij de verbeeldingskracht
een grote rol speelt, zijn er geen vanzelf sprekende conclusies, geen bindende antecedenten;
een wijd veld strekt zich voor de dromer uit,
en geen twee reizigers gaan in dit gebied langs
hetzelfde pad. De droomwereld heeft haar eigen
wetten, door gevoelen en ontroering voorgeschreven; en hoe grondiger deze wetten worden
begrepen, des te beter zal het resultaat zijn van
kunstzinnige schepping of wetenschappelijke
ontdekking.
De soort onzin, die schaadt, is niet verdichtsel,
maar opzettelijke misleiding, die wordt bedreven
in een geest van onverantwoordelijke kwaadwilligheid of harteloze proefneming. Zulk een
misleiding brengt het kind vaak ernstige smart,
als het bedrog ontdekt wordt; en ik weet hoe
dit gevoel van krenking soms jaren lang is bijgebleven ten opzichte van de persoon, die het
bedreef.
Het is waarlijk een laffe uitvlucht, om een
kind, dat met een vraag komt over een zaak, die
het in verlegenheid brengt, met eert leugen te
antwoorden. Het is beter om het het juiste antwoord . te onthouden en een goede reden te geven,
waarom men zulks op dat tijdstip doet.
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Het belang van de waarheid op deze trap van
ontwikkeling kan moeilijk worden overschat j
want zoals Mr. F. T. Brooks het uitdrukt, "Waarheid is voor het denkvermogen gezondheid, leugen is zijn ziekte." Aldus groeit het "mentale
lichaam" in een atmosfeer van waarheid op een
.gezonde wijze j terwijl, als zijn voedsel bedrog
en verwarde poespas is, het vermogen van zuivere gedachtevorming nooit kan ontwikkelen.
Tegen de tijd, dat het mentale bewustzijnsvoertuig - waarvan het stoffelijk brein slechts
de beperkte vertolker kart zijn - geheel is geindividualiseerd, mogen we het zo beschouwen,
dat het incarnerende ego.l), zo goed als de omstandigheden of het lot dat hebóen toegelaten,
de voertuigen om zich heeft opgebouwd en gevormd, die dienen voor zijn openbaring in de
grofstoffelijke en etherische, emotionele en mentale gebieden van bestaan. Maar in bijna alle
kinderen kunnen nog primitieve kenmerken worden opgemerkt, zoals dierlijke begerigheid, zelfzucht, wraakzucht, nijdigheid- en soms zelfs trouweloosheid en onoprechtheid.
Al deze fasen gaan voorbij ; het beschaafde
kind raakt eraan ontgroeid en bij het bereiken
van volwassenheid draagt het er geen spoor
meer van; of liever, hij toont ons dan de ontwikkelde trap van diezelfde eigenschappen, die
')
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eerst als fouten naar vo'ren kwamen in vroeger
levensfasen, maar die feitelijk deugden waren
in nog onvolkomen staat van vorming. Het is de
taak van de opvoeder en onderwijzer om het
kind door dit herzieningsproces heen te helpen
en aldus zijn aankomst op het punt, waartoe zijn
vroegere ervaringen hem hadden geleid, te verhaasten.
Er is, naar de mening van bezonnen denkers,
geen belangrijker les aan het kind te leren, dan
dat het doel van zijn leven is, door ervaring inzicht te verkrijgen; en dat is iets, wat in eenvoudige vorm zelfs door een heel jong kind kan
worden begrepen.
Zelfs hier en nu zijn de verlichte geesten
dezer wereld te herkennen aan hun stralende
kracht en diepe wijsheid; en hen, die nog niet
zover zijn gevorderd, zien wij in de zozeer verschillende stadia van hun pelgrimstocht naar de
volmaking. Wij kunnen onder onze medemensen
de "jonge zielen" herkennen, die nog slechts aan
de aanvang zijn van hun levensschool en nog
moeite hebben met hun vroegste lessen, "Gij zult
niet doden" en "Gij zult niet stelen". Zij hebben
al de hulp nodig, die wij hun kunnen geven om
de discipline van het leven te leren verstaan,
zo, dat de les ten volle mag worden geleerd en
de smartelijke gevolgen niet behoeven terug te
keren.
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Juist zoals het menselijke embryo in vlug
tempo de evoluti'f van de gehele soort herhaalt
- vanaf de cel door ' de natuurrijken heen tot
aan de menselijke vorm toe - zo schijnt de
beschaafde menselijke ziel de stadia te herhalen,
waardoor vorige levens haar geleid hebben.
Hoe meer de ziel in vorige levens is gevorderd,
des te vlugger worden deze fasen doorlopen; hij
zal dan niet morren tegen het lot, zijn buurman
niet benijden, of geen lichtzinnig jager naar genot worden. In stede daarvan zal hij, indien hij
zich grondig met het denkbeeld heeft vereenzelvigd, al zijn kansen en belemmeringen aanvaarden als de gelegenheden, die hem geschonken zijn om die lessen te leren, die zijn karakter
het meest van node heeft. Hij zal ongeluk of
tegenslag nooit uitsluitend aan eens anders
schuld wijten, als hij het inzicht heeft verworven, dat hij maait, wat hij in een vorig leven
heeft gezaaid, of zelfs in een vroeger periode
van zijn huidig leven. Hij zal in steeds toenemende mate inzien, dat onze kennis nooit op
zekerheid zou kunnen berusten, als wij ons niet
onvoorwaardelijk op de wet van oorzaak en gevolg konden verlaten. Niets kan b.v. een kind
beter leren de waarheid te spreken, dan de ervaring, dat onwaarheid altijd kwade gevolgen
heeft. Vele mensenlevens zullen waarschijnlijk
nodig zijn om deze kennis deelachtig te worden:
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maar het nut van een opvoeder is, dat door het
licht te werpen op de werking van deze wet,
veel minder pijnlijke ervaringen nodig zullen
zijn, voordat de les ter harte is genomen. Echter
moet de raadsman beseffen, dat verklaringen
alleen niet voldoende zijn en dat niets gaat boven
het zelf gegeven voorbeeld.
Maar, niet voordat alle voertuigen van bewustzijn ten volle zijn ontwikkeld en geharmoniseerd en onder beheersing zijn gebracht van
de geestelijke mens of het hogere zelf - naar
het beeld van de Vader geschapen - kan het
vermogen, dat het verstand te boven gaat, beginnen zich vrijelijk te doen gelden. Wanneer
niet langer de lichamelijke begeerten de aandacht opeisen, of de hartstochten de heerschappij
voeren, of het denkvermogen doelloos zwerft,
dan kan de oefening van eenpuntig denken (concentratie) en religieuze overpeinzing (meditatie)
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde openbaren j dan komen geestelijke visie, intuïtief begrijpen en mystieke gemeenschap, in vergelijking
waarmede alle menselijke kennis als ijdel voorkomt.
Want: "profetieën, zij zullen afgedaan hebben j tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij
zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons
kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als
het volmaakte komt, zal het onvolkomene afge20

daan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik
als een kind, voelde ik als een kind, overlegde
ik als een kind. Nu ik een man ben geworden,
heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu
zien wij nog door een spiegel, als in raadselen,
doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu
ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle
kennen, zoals ik zelf gekend ben." (I Cor. 13,

. 8 tlm 12).
Noot.
') Het ego, het geestelijk ikwezen of het hoger zelf
van de mens - naar het beeld van de Vader geschapen
- keert telkenmale op aarde weer, ten einde in de
grovere gebieden van vormelijk bestaan geleidelijk te
komen tot een harmonische, volmaakte zelfexpressie in
zuivere verhoudingen tot medemens, gemeenschap en
natuur. Daartoe bouwt het zich, bij zijn neerdaling in
de lagere gebieden van steeds beperkter bewustzijn, bij
elke incarnatie weer nieuwe mentale, emotione'le, etherische en grofstoffelijke voertuigen op; daarbij is zijn
waakbewustzijn aan de erfelijkheidsfactoren van zijn
hersen- en zenuwstelsel gebonden, wat tevens kan verklaren, waarom de gewone mens zich zijn vorige levens
niet herinnert.
Uit ervaringen en inzicht worden geleidelijk eigenschappen (karakter) en vermogens opgebouwd, welk proces, geheel overeenkomstig de overige zichtbare natuurverschijnselen van evolutie en periodiciteit zich zeer
langzaam voltrekt. Ook in de natuur is alles periodiek:
eb-vloed, zomer-winter; waarom ook niet jeugd en ouderdom, geboorte en dood? Dus reïncarnatie, waardoor
21

alleen, in aanmerking genomen de religieuze ervaring van
Gods oneindige liefde en rechtvaardigheid', kan worden
verklaard: a) grote verschillen in aanleg, karakter, geweten, peil van ontwikkding, moreel en miljeu j b) genieën en wonderkinderen.
De oude waarheden der religies (o.a. in het ChTistendom van Clemens van Alexandrië en Origenes, waarna
zij werden geëlimineerd) van het leven na de dood en
van wedergeboorte bleven voortleven bij christelijke
mystieken (Bonaventura, Giordano Bruno, Swedenborg,
Böhme, enz.) en secten (Albigenzen, Wald'enzen, e.a.) i
ook bij mystieke genootschappen (Rozekruizers en oudeVrijmetselaren). Men vindt ze terug bij moderner wijsgeren als Lessing, Goethe, Herder, Schopenhauer, Leibnitz, Fichte, e.a., en nu ook in deze tijd van vrij onderzoek en denken, in de spiritualistische en theosofische
litteratuur, en als resultaat van wetenschappelijk, parapsychol'ogisch onderzoek, waarbij telepathie niet voldoende verklaart.
In zekere zin worden zij proefondervindelijk bevestigd: a) door gecontroleerde mediums en personen in
trance, die meel" dan een leven overzien (de Rochas);
b) door erkende helderzienden (DT. Annie Besant e.a.).
Het leven is dus een pelgrimstocht met vele rustpozen j
het is een opgang naar een schitterend einddoel, een
bewuste medewerker te worden in het Goddelijk Plan
van evO'lutie.
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