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H. P. BLAVATSKY OVER DROOMEN.l)
"D' l"k Z' I" 11

In gewone droomen -- die onderscheiden
~erf ~J ed te a een moeten worden van ware droomen. en ijdele
actie tn roomen.
..
.
VISIOenen kunnen worden genoemd -- IS het
werkzame "beginsel" Kama, de zetel van het persoonlijk Ego en van
de begeerte. dat tot chaotische werkzaamheden wordt opgewekt door
de sluimerende herinneringen van het lagere Manas. of de dierlijke
ziel (het Nephesh van de Hebreeuwsche Kabbalisten).
Het is de straal. die uitgezonden wordt door het Hoogere Manas of
het blijvende Ego, en is dat "beginsel". dat het menschelijk verstand
vormt -- in dieren het instinct. want dieren droomen ook. Deze ge~
combineerde werkzaamheid van Kama en de "dierlijke ziel" is echter
zuiver mechanisch. Het is het instinct. niet de rede. die daarbij werk~
zaam is. Gedurende den slaap van het lichaam ontvangen zij en zenden
zij mechanisch van en naar verschillende zenuw~centra electrische trillingen uit. De hersenen worden er ternauwernood door aangedaan.
en het geheugen verzamelt ze natuurlijk zonder eenige orde of geregelde
opeenvolging. Bij het ontwaken vervagen deze indrukken langzamerhand,
zooals elke voorbijtrekkende schaduw. waaraan geen onderliggende
of substantieele werkelijkheid ten grondslag ligt. Het vasthoudend ver~
mogen der hersenen kan ze echter opteekenen en bewaren. als de er
door gemaakte indrukken maar sterk genoeg zijn. Maar in den regel
teekent ons geheugen alleen de vluchtige en verwrongen indrukken
op. die de hersenen ontvangen op het oogenblik van ontwaken. Dit
aanzicht van de "droomen" is echter nauwkeurig genoeg bestudeerd
en beschreven in de moderne physiologische en biologische werken,
daar zulke menschelijke droomen niet veel verschillen van die der
dieren. Wat echter voor de Wetenschap nog geheel terra incognita
Is. zijn de ware droomen en ondervindingen van h.et Hoogere Ego,
die ook droomen worden genoemd, wat niet het geval moest zijn.
of men zou den naam van die andere slapende "visioenen" moeten
veranderen.

I) Dit artikel is overgenomen uit The Blavatsky Pamphlets, No. 2. Het is naar een
I'~nografisch verslag, dat opgenomen werd, toen het onderwerp besproken werd, en
w mrln H. P . B.'s verklaringen voorkomen als antwoorden op vragen. In bovenIllonde uitgave zijn de vragen weggelaten, en volgen H. P. B.'s antwoorden achter
.1 Ikoor, met toevoeging van eenige woorden, waar de vragen werden weggelaten.
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De aard en de werkzaamheden der ware .
Het Onsterfelijke Ego;
droomen kunnen niet worden begrepen, als
werkzaam in ware
we niet in den sterfelijken mensch het bestaan
Droomen.
erkennen van een onsterfelijk Ego. onafhan~
kelijk van het stoffelijk lichaam; het onderwerp wordt geheel onbe~
grijpelijk, tenzij wij gelooven -- wat een feit is -- dat gedurende den
slaap alleen een levende stoffelijke vorm achterblijft, waarvan de vermogens om onafhankelijk te denken volkomen verlamd zijn.
Maar als wij het bestaan erkennen van een hooger of blijvend Ego in
ons -- welk Ego niet verward moet worden met wat wij het "Hooger
Zelf' noemen -- kunnen wij begrijpen, dat wat wij dikwijls beschouwen
als droomen, in de algemeen aangenomen beteekenis van ijdele fantasieën, in werkelijkheid losse bladzijden zijn, gescheurd uit het boek
van het leven en de ervaringen van den innerlïjken mensch, terwijl de
flauwe herinnering. die daarvan achterblijft op het oogenblik van ontwaken, min of meer verwrongen wordt door ons stoffelijk geheugen.
Dit vangt mechanisch eenige indrukken op van de gedachten, bijgewoonde werkelijkheden, en door den innerlïjken mensch verrichte
handelingen gedurende de uren van zijn volmaakte vrijheid. Want ons
Ego leeft zijn eigen afgescheiden leven binnen zijn gevangenis van
stof, telkens wanneer het zich bevrijden kan van zijn grovere belem~
meringen, d. w. z. gedurende den slaap van den stoffelijken mensch.
Het is dit Ego. dat de dader is, de ware mensch, het ware menschelijke
zelf. Maar de stoffelijke mensch kan gedurende de droomen niet voelen
of bewust zijn. want de persoonlijkheid, de uiterlijke mensch, met zijn
hersenstel en denkapparaat, zijn min of meer volkomen verlamd.
Wij zouden het ware Ego kunnen vergelijken bij een gevangene, en
de stoffelijke persoonlijkheid als de cipier van zijn gevangenis. Als de
cipier in slaap valt. ontsnapt de gevangene. hij gaat dan tenminste
buiten de muren van zijn gevangenis. De cipier slaapt niet heelemaaI.
en kijkt al dien tijd uit een raam, waardoor hij slechts nu en dan een
blik kan slaan op zijn gevangene. zooals hij dat zou doen op een
schaduw. die er zich voor heen en weer beweegt. De cipier kan niets
zien, noch iets te weten komen van de werkelijke daden ~- en vooral
niet van de gedachten ~. van den aan hem toevertrouwden gevangene,
want gedurende zijn slaap maken deze in ieder geval geen indruk op
den cipier. Het ware Ego denkt niet zooals zijn vergankelijke en
tijdelijke persoonlijkheid denkt. Gedurende de waakuren bereiken de
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gedachten en de Stem van het Hooger Ego zijn cipier, ~ den stof~
felijken mensch ~ soms wel, soms niet, want zij zijn de Stem van
zijn Geweten, maar gedurende zijn slaap zijn zij in absoluten zin als de
"Stem eens roepende in de Woestijn". In de gedachten van den waren
mensch, of de onsterfelijke "Individualiteit" zijn de beelden en visioenen
van het Verleden en de Toekomst als het Heden; ook zijn zijn ge~
dachten niet als de onze, subjectieve beelden in ons denkvermogen,
maar levende handelingen en daden, bestaande werkelijkheden. Zij
zijn even goed werkelijkheden als zij het waren, toen de zich in ge~
luiden uitdrukkende spraak niet bestond; toen gedachten dingen waren
en de mensch ze niet in woorden behoefde uit te spreken, want zij
realiseerden zich aanstonds tot daden door het vermogen van Krya~
Sakti, dat geheimzinnig vermogen, dat onmiddellijk ideëen omzet in
zichtbare vormen, en deze waren voor den "mensch" uit de vroegste
tijden van het Derde Ras even objectief, als de voorwerpen, die wij
kunnen zien, dat nu voor ons zijn.
Gedachte~daden

De weinige fragmenten van die gedachten van het
Ego, die overgedragen worden aan ons stoffelijk
van het Ego.
geheugen, dat ze soms vasthoudt, worden ge~
reflecteerd op de hersenen van den slaper, evenals schaduwen van
buiten op de linnen muren van een tent, en de mensch ziet ze, als
hij wakker wordt. Dan denkt hij, dat hij dat alles heeft gedroomd.
en voelt hij. alsof hij iets b eleefd heeft, terwijl het in werkelijkheid de
gedachte~daden van het ware Ego zijn, waarvan hij een vagen indruk
heeft opgevangen. Naarmate hij meer wakker wordt. worden zijn
herinneringen met iedere minuut meer verward. daar zij zich onder de
w erking van den prikkel. die den slaper deed ontwaken. vermengen
met de beelden, geprojecteerd van uit het stoffelijk brein. Deze her~
inneringen zetten door de kracht der associatie verschillende reeksen
van denkbeelden in werking.
Voor den droomer (het Ego) op zijn eigen gebied zijn de dingen op
dat gebied even objectief als onze daden dat voor ons zijn. De zinnen
van den slaper vangen nu en dan indrukken op. en worden daardoor
mechanisch tot handeling aangezet; wat hij hoort en ziet zijn, zooals
reeds gezegd is, verwrongen weerkaatsingen van de gedachten van het
Ego . Dit Ego is hoog geestelijk en zeer nauw verbonden met de
hoogere beginselen, Buddhi en Atma. Deze hoogere beginselen zijn
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op ' ons gebied volkomen werkeloos, en het hoogere Ego (Manas) zelf
is gedurende den waaktoestand van den stoffelijken mensch min of
meer in sluimerenden toestand. Dit is vooral het geval bij personen
met zeer materialistisch denkvermogen. Doordat het Ego in hen zoo~
danig belemmerd wordt door de stof, zijn de geestelijke vermogens
zoo weinig wakker. dat het onmogelijk al zijn aandacht kan geven aan
's menschen handelingen, zelfs al zou deze zonden begaan, waardoor
dat Ego -- indien weer vereenigd met zijn lagere Manas -- in de
toekomst met dat Manas zal moeten lijden. Het zijn, zooals ik zeide,
de indrukken door dit Ego geprojecteerd in den stoffelijken menseh,
die wat wij noemen diens "geweten" vormen, en naar de mate, waarin
de Persoonlijkheid, de lagere Ziel (of Manas), zich zelf vereenigt met
zijn hooger bewustzijn of Ego, wordt de invloed van dat Ego op den
sterfelijken mensch meer merkbaar.
Het "Hoogere Ego" is het hoogere Manas. verlicht door Buddhi. het
beginsel van het Zelfbewustzijn, het "ik~ben~ik" beginsel, om het in
het kort te zeggen. Het is het Karana~Sarir~a (oorzakelijk lichaam). de
onsterfelijke mensch, die van de eene incarnatie naar de andere overgaat.
Daar droomen in werkelijkheid de han~
delingen van het Ego zijn gedurende
den slaap van het stoffelijke lichaam,
worden zij opgeteekend op hun eigen gebied en brengen daarop hun
geëigende gevolgen voort. Maar wij moeten altijd bedenken, dat de
droomen over het algemeen. zooals wij ze kennen, niet anders zijn dan
onze bij ons ontwaken medegebrachte vage herinneringen aan deze
feiten.
Het gebeurt dikwijls. dat wij ons in 't geheel niet herinneren dat wij
gedroomd hebben, maar dat later op den dag de herinnering aan den
droom plotseling in ons opflitst. Hiervoor zijn verschillende redenen.
De toestand komt overeen met wat ieder onzer wel eens overkomen
is. Dikwijls roept een waarneming, een geur, zelfs een toevallig geraas
of een geluid, onmiddellijk in ons denkvermogen lang vergeten gebeurte~
nissen, tooneelen en personen terug. Iets van hetgeen door den "night~
performer" (hij die' s nachts handelend optreedt), het Ego. werd gezien,
gedaan of gedacht, werd op hetzelfde oogenblik op het stoffelijk brein
afgedrukt, maar werd, tengevolge van de een of andere fysieke om~
standigheid of belemmering, niet naar het geheugen van het waakbe~

Ware droomen. soms inge~
drukt op de hersenen.
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wustzijn overgebracht. Deze indruk wordt afgedrukt in de daarvoor
bestemde cel of het zenuw~centrum van het hersenstelsel. maar, ten~
gevolge van de een of andere toevallige omstandigheid, blijft hij, om
zoo te zeggen, in de lucht hangen, totdat hij door het een of ander de
vereischte impuls krijgt. Dan geven de hersenen hem onmiddellijk over
aan het bewust geworden geheugen van den wakend en menseh, want
zoo gauw in de vereischte omstandigheden is voorzien, treedt dat bij~
zondere centrum aanstonds in werking, en verricht het werk dat het
had moeten doen, maar dat het in den daarvoor bestemden tijd niet
kon ten einde brengen.
Dag en nacht heeft er voortdurend een soort van bewuste telegrafi~
sche gemeenschap plaats tusschen het stoffelijk hersenstelsel en den
innerlijken menseh. Dat hersenstelsel is, fysiek zoowel als meta~fysiek,
zulk een samengesteld ding, dat het lijkt op een boom, waarvan men
de schors in lagen kan aftrekken, en waarvan elke laag verschilt van
alle andere, terwijl elk zijn eigen werk, functie en ei\~enschappen heeft.
Gedurende den slaap zijn het stoffelijk geheugen en de verbeelding
natuurlijk passief, daar de droomer in slaap is: zijn hersenen slapen,
zijn geheugen slaapt, al zijn functies verkeeren in slapenden toestand
en in rust, Alleen wanneer zij worden geprikkeld, komen zij, zooals ik
zeide, in werking. H~t bewustzijn van den slaper is dus niet actief,
maar passief. De innerlijke mensch, het Ego, echter treedt tijdens den
slaap van het lichaam onafhankelijk op; maar het valt te betwijfelen
of iemand van ons - tenzij hij volkomen bekend is met de physiologie
van het occultisme - den aard van zijn werkzaamheid wel zal kunnen
begrijpen.
Het Astrale Licht is het "register van het
geheugen" van den dierlijken menseh, Akasha
dat van het geestelijk Ego. De droomen van
het Ego worden, even goed als de daden van den fysieken mensch,
alle opgeteekend, want beide zijn handelingen, die voortkomen uit oor~
zaken en gevolgen scheppen. Onze "droomen", die niet anders zijn dan
de handelingen en het waakbewustzijn van het ware Zelf, moeten
natuurlijk ergens worden opgeteekend. Lees" Karmic Visions" in Lucifer,
en let op de beschrijving van het ware Ego, dat troont als de toe~
schouwer van het leven van den held, en misschien zal het u daardoor
iets dUidelijker worden.
De rol gespeeld door
het Astrale Licht.
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De esoterische wijsbegeerte leert ons. dat het Astrale Licht in zijn
beteekenis niets anders is dan de droesem der Akasha.
of het Universeele Denkvermogen. Ofschoon onzichtbaar is het. als het
ware. de phosphoriseerende uitstraling van deze Akasha. en de midden~
stof tusschen deze en het denkvermogen van den menseh. Het zijn de
menschelijke gedachten. die het Astrale Licht voeden en het maken
tot hetgeen het is - de vergaarplaats van alle menschelijke en speciaal
psychische ongerechtigheden. In zijn oorspronkelijken toestand is het
Astrale Licht als uitstraling volkomen zuiver. ofschoon het. naarmate
het lager daalt en onze aardsche sfeer nadert. meer en meer differen~
tieert en als gevolg daarvan zelfs in zijn samenstelling onzuiver wordt.
Maar de mensch draagt in hooge mate tot de bezoedeling bij. en geeft
het zijn kern stof in veel slechteren toestand terug dan waarin hij die
ontving.
Differentiatie heeft in de fysieke wereld op oneindige wijze plaats. Het
Universeele Denkvermogen - of Mahat, als gij wilt - zendt zijn
homogene uitstraling in de heterogene wereld. en deze bereikt de
menschelijke persoonlijke denkvermogens door het Astrale Licht. Onze
denkvermogens ontvangen hun bezieling rechtstreeks door het Lagere
Manas van uit het Hoogere Manas. dat te beschouwen is als de
zuivere uitstraling van het goddelijke Denkvermogen - de Manasa~
Putra's - dat zich in den mensch incarneerde.
De individueele Manasa-Putra's of de Kumara's zijn de rechtstreeksche
uitstralingen van het Goddelijk Denkvermogen - ze zijn "individueel"
in de beteekenis van later plaats hebbende differentiatie. tengevolge
van tallooze incarnaties. Te zamen vormen zij het collectieve samenstel
van dat Denkvermogen. dat op ons gebied. van uit ons standpunt
lVfahat wordt genoemd. zooals de Dhyan Chohans te zamen bij de
vorming van de Wereld. het Woord of den "Logos" vertegenwoordigen.
Als de Persoonlijkheden (Lagere Ma nas of het stoffelijke denkvermogen)
zich alleen lieten beïnvloeden en bezielen door hun hoogere Alter
Ego·s. dan zou er in deze wereld maar weinig zonde zijn. Maar dat
doen ze niet. en verward rakend in de mazen van het Astrale Licht.
scheiden zij zich meer en meer af van hun Ouder-Ego's. Lees en
bestudeer wat Eliphas Levi van het Astrale Licht zegt. dat hij "Satan"
en de "Groote Slang" noemt. Het Astrale Licht is te letterlijk opgevat
in de beteekenis van de een of andere soort van tweeden blauwen
hemel. Deze denkbeeldige ruimte. waarop de ontelbare beelden worden
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bewaard van al wat ooit was, is, en zal zijn, is echter maar al te zeer
een droeve werkelijkheid. Het astrale Licht wordt in en voor den
mensch - als hij maar eenigszins psychisch is aangelegd, en wie is dat
niet! - een verleidende Demon, zijn "kwade engel", en de aandrijver
tot al onze slechtste daden. Het werkt in op den wiL zelfs van den
slapenden mensch, door visioenen af te drukken op zijn sluimerend
brein (welke visioenen niet moeten worden verward met de "droomen"),
en deze kiemen dragen hun vrucht, als hij ontwaakt.
De wil van den uiterlijken mensch, onze wils~
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een zekere richting worden gegeven, en kunnen zekere later daaruit
voortvloeiende gevolgen worden ontwikkeld door de - bijna machinaal
teweeg gebrachte - wisselwerking ten gevolge van een doen samen~
smelten van twee of meer "beginselen" tot één, zoodat zij, wanneer
zij in waaktoestand zijn zullen handelen in volmaakte harmonie, zonder
eenige wrijving of valsche noot. Maar dit is een van de kunstgrepen
der "zwarte magie", en behoort, om er een goed gebruik van te kunnen
maken. tot de opleiding van een Occultist. Men moet ver gevorderd
zijn op het "pad", om een wil te hebben, die bewust kan werken tijdens
den slaap van het lichaam of om op den wil van een ander tijdens
diens slaap te kunnen inwerken, d. w. z. zijn droom en, en daardoor
later. als hij wakker is, zijn daden te beheerschen.
Als een adept zoover gevorderd is. dat hij al zijn "beginselen" in het
ééne heeft doen opgaan, is hU een ]ipanmukta; hij behoort dan in
werkelijkheid niet meer tot deze -aarde, en wordt een Nirvani; die,
wanneer hij wiL in Samadhi (den toestand van volmaakte trance) kan
gaan. Adepten worden gewoonlijk geklassificeerd naar het aantal
"beginselen". dat zij volmaakt kunnen beheerschen, want dat wat wij
den Wil noemen heeft zijn zetel in het hooger Ego. en dit laatste is.
wanneer het zich bevrijd heeft van zijn met zonden beladen persoon~
lijkheid, goddelijk en rein.
In Indië zeggen de Hindoe's - die de tradities van hun voorvaderen
in al hun zuiverheid hebben bewaard en die ook kennen - dat Karma
ook in droamen een rol speelt, dat ieder mensch de belooning of straf
krijgt voor al zijn daden, zoowel die verricht tijdens den droomtoestand
als in zijn waakbewustzijn. Zij weten, dat het Zelf het ware Ego is,
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en dat dit leeft en handelt. ofschoon op een ander gebied. Het uiterlijk
leven is voor dit Ego een "droom", terwijl het innerlijk leven, of het
leven op wat wij het droom gebied noemen, zijn ware leven is. En
daarom zeggen de Hindoe's (de oningewijden, natuurlijk) dat Karma
edelmoedig is, en den waren mensch in den droom even goed beloont
als de valsche persoonlijkheid in het stoffelijk leven.
De stoffelijke dierlijke mensch is even weinig verantwoordelijk als een
hond of een muis. Voor den lichamelijken vorm is alles met den dood
van het lichaam uit. Maar het ware Zelf. dat wat zijn eigen schaduw,
of de lagerdenkende persoonlijkheid uitzond. dat gedurende het leven
van zijn stoffelijk evenbeeld de bevelen gaf en aan de draden trok, zal
in zijn volgende incarnatie met zijn factotum en alter ego gezamenlijk
hebben te lijden.
Het Hoogere en Lagere Manas zijn één - en toch zijn zij dat niet en dat is het groote mysterie. Het Hoogere Manas of Ego is in wezen
goddelijk. en dus per se rein; geen vlek kan het bezoedelen, daar geen
straf het kan bereiken, vooral niet omdat het onschuldig is aan, en
geen deel neemt aan de doelbewuste ondernemingen van zijn Lager
Ego. En toch zijn, uit den aard der zaak. ofschoon ze tweevoudig zijn
en gedurende het leven het Hoogere van het Lagere onderscheiden is,
" de Vader en de Zoon" één; en daarom belast en bezwaart de lagere
Ziel, als zij zich opnieuw met het Ouder-Ego vereenigt, het met al
haar goede zoo wel als haar slechte daden; beide moeten lijden; het
Hoogere Ego moet, ofschoon onschuldig en zonder blaam, te zamen
met het lager Zelf in hun volgende incarnatie de straf dragen voor
de slechte daden door het laatste bedreven. De geheele leer van het
zoenoffer is opgebouwd op deze oude esoterische grondwaarheid; want
het Hooger Ego is het antitype van dat wat hier op aarde het type
is, n.1. de persoonlijkheid.
Voor degenen, die het begrijpen wordt hier opnieuw het oude V edi~
sche verhaal van Visrakaman praktisch gedemonstreerd. Visvakarman,
de al~ziende Vader~God, die boven het begrip der stervelingen ver~
heven is, zendt om de wereld te redden. als zoon van Bhuvana (Shiva)
den Heiligen Geest, uit door zichzelf aan zichzelf ten offer brengen.
De mystieke naam voor het "Hooger Ego" is in de Indische philosofie
Kshetrajna of "belichaamde Geest". dat wat Kshetra, "het lichaam"
kent of bezielt. Ontleed den naam en gij zult er de uitdrukking Aja in
vinden, wat beteekent "eerst~geborene". en ook "lam". Dit alles is vol
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beteekenis, en boekdeelen zouden kunnen worden geschreven over de
en na~genetische ontwikkeling van anti~type en type ~ van
Christus ~ Kshetrajna, den "God~mensch", den Eerst~geborene, ver~
zinnebeeld door het "lam". De Geheime Leer toont aan, dat de
. Manasa~Putra's, of incarneerende Ego's, willekeurig en bewust den
last op zich hebben genomen van alle toekomstige zonden van hun
toekomstige persoonlijkheden. Vandaar is het gemakkelijk in te zien,
dat noch de Heer A, noch de Heer B, noch een der persoonlijkheden,
die periodiek het zichzelf offerende Ego omhullen, de ware lijders
zijn, maar inderdaad de onschuldige Christos in ons. Vandaar dat de
mystieke Hindoe's zeggen, dat het Eeuwige Zelf, of het Ego (de ééne
in drie en de drie in één) de "Wagenmenner" of leider is; de per~
soonlijkheden zijn de tijdelijke en vergankelijke reizigers, terwijl de
paarden de dierlijke hartstochten van den mensch zijn. Daarom kan
naar Waarheid worden gezegd, dat we, wanneer 'wij doof zijn voor
de stem van ons Geweten, den Christos in ons kruisigen. Maar laat
ons tot de droomen terugkeeren.
(Wordt vervolgd).
voor~

