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H. P. BLAVATSKY OVER DROOMEN.
(Vervolg.)

Bij personen. die werkelijk voorspellende droomen
hebben. zijn de stoffelijke hersenen en het geheugen
in nauwer betrekking en meer in overeenstemming
met hun .. Hooger Ego" dan bij de meeste menschen het geval is.
Het Ego~Zelf heeft dan minder moeite om dat. wat voor zulk een per800n van belang is, op zijn stoffelijke hersenen en geheugen af te drukken
dan bij andere minder bevoorrechte personen. Bedenk dat de eenige
God. waarmee de mensch in aanraking komt. zijn eigen God is. Geest• .
Ziel en Denkvermogen. of Bewustzijn genaamd. en deze drie zijn één.
Maar er is onkruid. dat uitgeroeid moet worden. opdat een plant kan
groeien. Wij moeten sterven. zegt Paulus. om weer te kunnen leven.
Het is door uit te roeien. dat wij ons kunnen verbeteren. en de drie
krachten. de behoudende. de scheppende en de vernielende. zijn slechts
ven zooveel aanzichten van de goddelijke vonk in den mensch.
Een gevorderd Adept droomt niet. Een Adept is iemand. die meesterschap heeft verkregen over zijn vier lagere beginselen. met inbegrip
van zijn lichaam. en die dus zijn vleesch niet zijn eigen weg laat gaan.
Hij verlamt zijn lager Zelf eenvoudig gedurende den slaap. en is daardoor volkomen vrij. Een droom is. zooals wij dien opvatten. een begoocheling. Zal een Adept dus droomen. als hij zich van iedere andere
begoocheling heeft vrij gemaakt? In zijn slaap leeft hij eenvoudig op
een ander en meer werkelijk gebied.
Er is. voor zoover ik er mij van bewust ben. in de wereld geen mensch.
die nooit gedroomd heeft. Alle menschen draomen minder of meer.
maar bij de meesten verdwijnen de draomen bij het ontwaken plotseling uit het geheugen. Dit staat in verband met de meerdere of
mindere ontvankelijkheid van de hersen-zenuwknoopen. Niet geestelijk
angelegde menschen. en zij die hun verbeeldingskracht weinig laten
werken. of zij die door handenarbeid vermoeid zijn. zoodat de zenuwknoopen gedurende de rust zelfs niet machinaal meer werken. droomen.
Is zij nog droomen. zelden met eenigen samenhang.
De droom-toestand komt niet alleen algemeen
Slaap- en Droomvoor bij alle menschen. maar natuurlijk ook bij
toestanden.
alle dieren. van de hoogststaande zoogdieren af
tot aan de kleinste vogels. en zelfs de insecten toe. Elk wezen met
De eenige God is
In den Menseh.
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stoffelijke hersenen begaafd, of met daarmee eenigszins overeenkomende
organen, moet droomen. Ieder dier, groot of klein, heeft in meerdere
of mindere mate stoffelijke zintuigen, en ofschoon deze gedurende den
slaap niet werken, zal toch het geheugen, om zoo te zeggen, machinaal
blijven optreden, en daarbij waarnemingen uit het verleden op nieuw
naar voren brengen. Dat honden en paarden en runderen droomen,
weten wij allen, ook dat kanari' s het doen, maar zulke droomen zijn,
geloof ik, louter physiologisch. De hersenen zijn, wanneer zij in slaap
zijn, te vergelijken bij de laatste overblijfselen van een uitdoovend
vuur, met zijn stuiptrekkende opflikkeringen en nu en dan nog op~
laaiende vlammen. Droomen zijn niet, zoo als Dryden zegt, "tusschen~
bedrijven door de verbeelding in elkaar gezet," want dat kan alleen
gezegd worden van physiologische droomen, die opgewekt worden
door indigestie, of door de een of andere idee of gebeurtenis, die ge~
durende het waakbewustzijn grooten indruk heeft gemaakt op het
actieve denkvermogen.
Het proces van het in slaap vallen wordt door de Physiologie gedeel~
telijk verklaard. Het occultisme verklaart het als de periodiek en regel~
matig voorkomende uitputting van de zenuw~centra, en in 't bijzonder
van de gewaarwordings~zenuwknoopen der hersenen, die er zich tegen
verzetten om op dit gebied nog langer te werken, en die, om niet
ongeschikt te worden voor hun werk, gedwongen zijn hun kracht op
een ander gebied of Upadhi te herwinnen. Eerst komt de Swapua,
of droomtoestand, en deze gaat over tot dien van Shushupti. Nu
moeten wij bedenken, dat onze zintuigen alle tweevoudig zijn, en dat
hun uitingen in verband staan met het gebied van bewustzijn, waarop
de denkende entiteit werkzaam is. De lichamelijke slaap verschaft voor
diens werkzaamheid op de verschillende gebieden de grootste faciliteit;
tevens is die slaap noodzakelijk om de zintuigen gelegenheid te geven
zich te herstellen en van uit de Swapua~ en Sushupti~toestanden een
nieuwe levens~impuls mee te brengen voor de Jagrata, of den waak~
toestand. Volgens het Raya Yoga~stelsel is T uriya de hoogste toestand.
Zooals een mensch, uitgeput door één aanzicht van het levens~fluïde,
een ander opzoekt, zooals hij zich b.v., wanneer hij uitgeput is door
de warme lucht, gaat verfrisschen met koud water, zoo is de slaap te
beschouwen als het schaduwrijke hoekje in het door de zon over~
stroomde levensdal. Het gevoel van slaap is een bewijs, dat het waak~
leven te veel heeft gevergd van het stoffelijk organisme, en dat de
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kracht van den levensstroom moet worden gebroken door van den
waaktoestand over te gaan in den slapenden toestand. Vraag eens
en goed helderziende de aura te beschrijven van iemand, die pas door
slaap is versterkt, en die van een ander, die op het punt is te gaan
slapen. De eerste zal gezien worden badend in rhythmische trillingen
van goudkleurige, blauwe en rose levensstroomen; dit zijn de electrische
golven van het Leven. De laatste bevindt zich, als het ware, in een
mist van een intens goudachtige~oranjekleur, samengesteld uit atomen,
die met een bijna ongelooflijke, krampachtig opgeschroefde snelheid
rondwentelen, waaruit blijkt dat de persoon te sterk begint te worden
verzadigd door den Levensstroom; de kracht daarvan is te sterk ge~
worden voor zijn physieke organen, en hij moet ontspanning zoeken
aan de schaduwzijde van het Leven, welke zijde het droom~leven of
de lichamelijke slaaptoestand is, een van de toestanden van bewustzijn.
De definitie van "een droom" hangt af van de beteekenis, die men
aan het woord hecht. Men kan "droomen", of zooals wij zeggen "slaap~
visioenen" hebben, zoowel wakend als slapend. Als het Astrale Licht
door wilskracht opgevangen wordt in een kopje of metalen voorwerp
en de oogen op een punt daarvan worden gericht met een sterken wil
om te zien, dan is daarvan, als de persoon maar eenigermate gevoelig
is, een waak~visioen of "droom" het gevolg. De reflecties in het Astrale
Licht worden beter gezien met gesloten oogen, en in den slaap worden
zij nog dUidelijker. Vanuit een helderzienden toestand straalt het visioen
in nog ijler licht; vanuit het normale organische bewustzijn stijgt het
naar een toestand van boven~bewustzijn.
Er zijn verschillende soorten van droomen, zooals wij weten. De "droom
ontstaan door digestie" niet meegerekend, zijn er hersen~droomen en
geheugen~droomen, mechanische en bewuste visioenen. Waarschuwings~
en voorspellings-droomen vereischen de actieve medewerking van het
innerlijk Ego. Zij zijn ook dikwijls het gevolg van de bewuste of
onbewuste samenwerking van de denkvermogens van twee levende
personen, of van hun beider Ego's.
Gewoonlijk is het het stoffelijk hersenstelsel van het persoonlijk Ego,
dat droomt; daar het de zetel is van het geheugen, straalt en werpt
het vonken uit als de uitdoovende overblijfselen van een vuur. Het
geheugen van den slaper is als een zeven~snarige Aeolus-harp, en de
toestand van zijn denkvermogen kan vergeleken worden bij den wind,
die langs de snaren strijkt. De overeenkomende snaar van de harp zal
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antwoorden op een van de zeven toestanden van verstandelijke werk~
zaamheid, waarin de slaper, vóór hij in slaap viel, verkeerde. Als het
slechts een zacht briesje is, zal de harp er bijna niet op reageeren,
maar bij een orkaan zullen de trillingen naar verhouding krachtiger zijn.
Als het persoonlijk Ego in aanraking is met zijn hoogere beginselen,
zal. wanneer de sluiers van de hoogere gebieden opzij de getrokken
worden, alles goed zijn; als het daarentegen meer van materialistischen,
dierlijken aard is, zullen er waarschijnlijk geen droomen zijn; of als
het geheugen dan bij toeval den adem opvangt van een "zuchtje" van
een hooger gebied, zal het, gezien het feit dat het beïnvloed zal worden
door de waarnemings~zenuwknoopen van de kleine hersenen, en niet
door de rechtstreeksche werkzaamheid van het geestelijk Ego, zulke
verwrongen en onharmonische beelden en geluiden opvangen, dat zelfs
een Devachanisch visioen een nachtmerrie of wonderlijk karikatuur zou
kunnen lijken. Daarom kan men geen afdoend antwoord geven op de
vraag: "Wat droomt er eigenlijk I", want het hangt heelemaal van elk
individu af, welk beginsel in zijn droomen de stuwende kracht is, en
of hij ze zich zal herinneren of niet.
Als de schijnbare objectiviteit in een droom
Objectiviteit en Subjec~
erkend wordt als slechts schijnbaar, dan
tiviteit in Droomen.
is de droom natuurlijk subjectief. De vraag
is voor wien of waarvoor zijn de beelden of voorstellingen óf objectief,
óf subjectief? Voor den stoffelijken menseh, den droomer, is alles wat
hij met gesloten oogen, en in en door zijn bewustzijn ziet, natuurlijk
subjectief. Maar voor den Ziener in den stoffelijken droomer, die zelf
subjectief is voor onze stoffelijke zintuigen, is alles wat hij ziet even
objectief als hij zelf voor zichzelf en voor alle anderen evenals hij is.
Materialisten zullen waarschijnlijk lachen en zeggen, dat wij van den
mensch een heele familie van wezens maken, maar dit is niet het geval.
Het occultisme leert, dat de stoffelijke mensch een eenheid is, maar dat
de denkende mensch zevenvoudig is, dat hij denkt, handelt, voelt en
leeft in zeven toestanden van zijn, of gebieden van bewustzijn, en
dat het permanente Ego (niet de valsche persoonlijkheid) voor al die
toestanden en gebieden een verschillend stel zintuigen heeft.
Gebieden van Bewust~ Maar tenzij gij een Adept zijt, of een hoog
ontwikkelde Chela, door en door bekend
zijn in Droomen.
met die ·verschillende toestanden van zijn
(of gebieden van bewustzijn), kunnen die verschillende stellen van zin~
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tuigen voor elk gebied niet onderscheiden worden. De wetenschap,
zooals de biologie, physiologie en zelfs de psychologie (van de scholen
van Maudsley, Bain en Herbert Spencer) raken dit onderwerp niet
aan. De wetenschap leert ons over de uitingen van de wilskracht, de
gewaarwording, het intellect, en zegt dat die alle plaats hebben door
middel van de zenuw~middelpunten, waarvan ons hersenstelsel het
voornaamste is. Zij spreekt van het bijzondere voertuig of de substantie,
waardoor deze verschijnselen plaats grijpen als van een vaat~ en vezel.
achtig weefsel, en verklaart de verhouding, waarin deze tot elkaar
staan, terwijl zij de zenuwknoop-middelpunten verdeelt in bewegings-,
gewaarwordings- en sympathische middelpunten, maar zij zegt nooit
een woord van de geheimzinnige werkzaamheid van het intellect zelf,
of van het denkvermogen en zijn functies. 1)
Nu gebeurt het dikwijls, dat wij er ons bewust van zijn en weten, dat wij
droomen; dit is een zeer goed bewijs voor het feit, dat de mensch op het
gedachtegebied een veelvuldig wezen is, zoodat het Ego t of de denkende
menseh, Proteus, niet alleen een veelzijdige, steeds-veranderende entiteit
is, maar ook, om zoo te zeggen, in staat is, op het verstands- of droomgebied als twee of meer entiteiten op te treden; en op het gebied van
begoocheling, dat ons volgt tot aan den drempel van Nirvana, is dat
Ego als Ain-Soph, dat tegen Ain-Soph spreekt. een gesprek voerend
met zichzelf en sprekend door. over en tot zichzelf. Dit is het mysterie
van de ondergrondelijke Godheid in de Zohar, zoowel als in de verschillende wijsbegeerten der Hindoe's; hetzelfde geldt voor de Kabbala.
Purana's, de metaphysica der Vedantijnen; ja het is zelfs het zoogenaamde Christelijke mysterie over de Godheid en de Drieëenheid.
I) Dit werd geschreven in 1889. In dezen tijd aanvaardt de wetenschap telkens weer
een der leeringen uit de Geheime Leer, zonder echter hun bron te erkennen. In het
bijzonder geschiedt dit in verband met Manas, sinds Einstein in 1915 zijn theorie
over de Relativiteit publiceerde. Want terwijl de oude school van het materialisme
leerde, dat ons denkvermogen het product is van onze hersenen, wordt nu verkondigd dat de stof uit zich zelf mentaal kan zijn. Zooals Prof. Eddington het uitdrukt: "Er is niets dat de verzameling atomen, die het hersenstelsel vormen, verhindert zelf een denkende machine te zijn, op grond van dat inwezen, dat de
natuurkunde onbepaald en onbepaalbaar laat." En de slotconclusie is. dat het
.. Denkvermogen van den Mensch, dat. volgens de oude opvatting. een toevallig en
onbeduidend resultaat was van krachten van buiten, zijn plaats herkrijgt als het
centrale mysterie in het heelal. dat het overziet." Zie Buddhisme, the Science of Life.
by Alice L. Cleather and Basil Crump. Peking 1927, pp. 33-35.
'
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De Mensch is de microcosmos van de macrocosmos : de god op aarde
is gevormd naar het voorbeeld van den god in de natuur. Maar het
universeele bewustzijn van het ware Ego gaat millioenenmaal boven
het zelfbewustzijn van het persoonlijk of valsche Ego uit.
Wat "onbewuste hersenwerking" gedurende den slaap wordt genoemd.
is een bewuste werking van het Ego. waarvan het resultaat alleen op
het gewone waakbewustzijn wordt afgedrukt.
Als in een droom de droomer voort~
Afscheidingen tusschen de
durend tracht iets te bereiken. wat hem
gebieden van Bewustzijn.
nooit gelukt. wordt dat verklaard door
het feit. dat het stoffelijke zelf en zijn geheugen uitgesloten zijn van
de mogelijkheid om te weten wat het ware Ego doet. De droomer
vangt slechts vage indrukken op van hetgeen het Ego doet. wiens
handelingen den zoogenaamden droom van den stoffelijken mensch
veroorzaken. maar hij is niet in staat die in hun geheel en samenhang
te volgen. Een bewustelooze zieke staat. als hij beter wordt. op dezelfde
wijze tegenover zijn verpleegster. die hem bewaakte en verpleegde
tijdens zijns ziekte. als de stoffelijke mensch staat tegenover zijn ware
Ego. Het Ego werkt even bewust in en buiten hem. als de verpleegster.
die den zieke verpleegt en bewaakt. Maar noch de patient. als hij zijn
ziekbed verlaat. noch de droomer. als hij ontwaakt. zullen in staat zijn
zich iets anders daarvan te herinneren dan brokken en flitsen.
Daar is overeenkomst tusschen den slaap en den
Slaap en Dood.
dood. maar ook een zeer groot verschil. want ge~
durende den slaap blijft er een verbinding. hoe zwak ook. tusschen
het lagere en hoogere verstand van den mensch. en het laatste wordt
min of meer in het eerste weerkaatst. hoe verwrongen de trillingen
ook worden opgenomen. Maar is eenmaal het lichaam dood. dan wordt
het lichaam van begoocheling. Mayavi~Rupa, Kama~Rupa of de dier~
lijke ziel. en aan zijn eigen lusten overgelaten. Daarom is er evenveel
verschil tusschen het spook (het Kama~Rupa) en den mensch. als er
is tusschen een grof materialistische. dierlijke. maar sobere sterveling.
en een menseh. die onbekwaam is door dronkenschap en niet in staat
de meest naar voren komende dingen in zijn omgeving te onderscheiden;
tusschen een persoon opgesloten in een volmaakt donkere kamer en
een die zich in een kamer bevindt. die. hoewel onvolkomen. toch door
het een of andere licht wordt verhelderd.
De lagere beginselen zijn als wilde dieren. en het hoogere Manas is
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de redelijke mensch. die ze met meer of minder succes temt of onder~
werpt. Maar opeens voelt het dier zich vrij van den meester. die het
onder bedwang had. en zoodra hij diens stem niet meer hoort en hem
niet meer ziet. ontsnapt hij naar de wildernis en zoekt zijn oude hol
weer op. Een dier heeft echter eenigen tijd noodig om tot zijn oor~
spronkelijke en natuurlijke omstandigheden terug te keeren. maar die
lagere beginselen of het "spook" doen dat onmiddellijk. en nauwelijks
heeft de hoogere Triade zich in Devachan teruggetrokken. of het lagere
Tweetal wordt weer. wat het van het begin af is geweest. een be~
ginsel toegerust met zuiver dierlijk instinct. dat zich door de groote
verandering des te gelukkiger voelt.
Gedurende den slaap en den droom slaapt het
De "Schim" : haar
Linga Sarira (het Dubbel) gewoonlijk met het
oproeping_
lichaam. tenzij het door de een of andere krachtige
begeerte. uitgaand van het hoogere Manas. wordt uitgezonden. In
droomen speelt het geen werkzame rol. maar is integendeel geheel
passief. en de onWillekeurige, half slapende getuige van de ervaringen.
die de hoogere beginselen dóórmaken. Soms kan die uitgezonden vorm
worden gezien. en wel in gevallen van ziekte of zeer sterke opwinding
bij den persoon die gezien wordt. of ook bij den persoon die ziet, de
mogelijkheid ligt aan beide zijden. Een zieke ziet dikwijls, vooral even
voor zijn dood, in zijn droom of als visioen degenen die hij liefheeft
en waar hij voortdurend aan denkt: en dit kan ook het geval zijn met
een persoon, die in wakenden toestand is, en die intens denkt aan
iemand, die op dat oogenblik slaapt.
In de Zwarte Magie is het geen zeldzaamheid om den "geest" van
. een slapende op te roepen: de toovenaar kan dan van de verschijning
elk geheim, dat hij verkiest, te weten komen, terwijl de slaper geheel
onwetend is van hetgeen plaats heeft. Wat onder zulke omstandigheden
verschijnt, is het Mayavi Rapa, maar er bestaat altijd het gevaar, dat
het geheugen van den mensch ook in zijn waakbewustzijn de herin~
nering bewaart aan dezen oproep, en zich dien zal herinneren als een
levendig en droom. Als er echter geen groote afstand tusschen ligt,
kan het Dubbel of Linga Sarira worden opgeroepen, maar dit kan niet
spreken, noch inlichtingen geven, en er bestaat altijd de mogelijkheid,
dat de slaper door die gedwongen scheiding gedood wordt. Menige
plotselinge sterfgevallen tijdens den slaap hebben op die wijze plaats
gehad, en de wereld is er niet wijzer door geworden.
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h
l"k De droomer over een wezen in Kama
M e d 1umsc
ap gevaar 1J •
.

Loka zou zich waarschijnlijk een nacht~
merrie bezorgen. of zou het gevaar loopen door het aldus aangetrokken
"spook" te worden bezeten. als hij toevallig een medium was. of iemand
die zich tijdens zijn wakende uren zoo gevoelig had gemaakt. dat zelfs
zijn Hooger Zelf nu niet in staat is hem te beschermen. Daarom juist is
de mediamieke toestand van passiviteit zoo gevaarlijk. daar na verloop
van tijd het Hooger Zelf geheel onbekwaam wordt om den slapenden
of in trance verkeerenden persoon te helpen of te waarschuwen.
Passiviteit verlamt de verbinding tusschen de lagere en hoogere be~
ginselen.
Heel zelden vindt men voorbeelden van mediums. die zich willekeurig
passief houdend. om in aanraking te kunnen komen met de een of
andere hoogere Intelligentie. b.v. een bovenaardsehen geest (geen ont~
lichaamde), toch voldoende hun persoonlijken wil kunnen laten gelden.
en daardoor niet alle verbinding met het Hooger Zelf afbreken.
Heel anders is het geval van een droomer. die in verbinding staat met
een wezenheid in Devachan; want geen enkele Devachani kan naar
ons gebied afdalen; het is dan aan ons. of liever aan ons innerlijk Zelf
om naar het zijne op te stijgen. Dit kan alleen worden gedaan tijdens
den slaap door een droom of visioen. of in trance.
De slaap van een dronkaard is geen werkelijke slaap. maar een zware
bedwelming; hij geeft geen lichamelijke rust en is erger dan slapeloos~
heid; hij kan den dronkaard even goed dooden. Gedurende zulk een
bedwelming en evenzoo in wakenden beschonken toestand. draait en
tolt alles in de hersenen rond, en schept in de verbeelding en fantasie
de vreeselijkste en allerdwaaste vormen, die in voortdurende beweging ,
en draaiing zijn.
Een nachtmerrie is physiologisch en ontstaat door drukking op en be~
moeilijking van de ademhalingsorganen; bemoeilijking van de adem~
haling veroorzaakt altijd een gevoel van gedruktheid en daardoor een
gewaarwording van een naderend onheil. De droomen van tering~
lijders zijn dikwijls aangenaam, omdat de zieke met den dag losser
wordt van zijn stoffelijk lichaam en naar verhouding meer helderziend.
Naarmate de dood nadert. teert het lichaam weg en houdt op een be~
lemmering of hinderpaal te zijn tusschen het denkvermogen van den
stoffelijken mensch en zijn Hooger Zelf.
Het droomen moest worden aangekweekt, want door de ontwikkeling
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van dat wat werkelijk "droomen" kan worden genoemd. wordt hel~
derz;iendheid ontwikkeld.
.
.
l
'
De
uitlegging
van droomen, zooals b.v. die welke in
U tt egglOg van
droomboeken wordt gegeven, heeft geen nut. Elk
D roomen.
.
droomend Ego verschIlt van elk ander, wat ook met
de stoffelijke lichamen het geval is. De eenige mogelijkheid om droomen
uit te leggen ligt in het vermogen van helderziendheid en in de geeste~
lijke intuïtie van den "uitlegger." Als elk ding in het heelal zeven
sleutels heeft voor zijn symbolisme op het stoffelijk gebied, hoeveel
sleutels zal het dan wel hebben op de hoogere gebieden?
De droom en kunnen echter in klassen worden
Klassificatie van
ondergebracht. Ruw weg zou men ze kunnen verDroomen.
deelen in zeven klassen, en deze op hun beurt weer
kunnen onderverdeel en. Wij zouden ze dus kunnen verdeelen in:
1. Voorspellende droomen. Deze worden op ons geheugen ingedrukt
door het Hooger Zelf, en zijn over het algemeen duidelijk en klaar;
óf men hoort een stem, Of men ziet de komende gebeurtenis vooruit.
2. Allegorische droom en, of vage indrukken van werkelijkheden, die
opgevangen worden door het denkvermogen en verwrongen door onze
verbeelding. Deze zijn gewoonlijk half waar.
3. Droomen uitgezonden door Adepten, goede of slechte, door magne~
tiseurs of door een zeer sterk denkvermogen, met het doel een ander
hun wil op te leggen.
4. Terugziende droomen, in verband met gebeurtenissen, die behooren
tot vroegere incarnaties.
5. Waarschuwende droomen voor anderen, die zelf niet beïnvloed
kunnen worden.
6. Verwarde droomen, waarvan de oorzaken boven zijn besproken.
7. Droomen, die louter verbeelding zijn en chaotische beelden voort~
brengen, en die veroorzaakt worden door de spijsvertering, de een of
andere mentale bezorgdheid, of dergelijke uiterlijke stoffelijke oorzaken.
Vertaald door M. W.

