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H et ka n niet mijn plicht zijn, propaganda te maken
voor de theosofie ; ik · geloof dat dit in dit land niet
door mij gedaan behoeft te worden.
\Vat ik tot u spreken wil, kan alleen het karakter
van eene vertelling dragen, en wel over d e verhoud ing
van mystiel< tot d at •.vat in theosofi sche k ringen csoter ick
wordt gen oemd.
J11/ystick is h et begrip van h et innerlijke leven. Alle
Theosofen gaan daarvan uit, dat ons inn erlijk wezen
een druppel is van de goddelijke substantie.
:VI yst iek is alzoo eene innerlijke Verdieping, daadwerkelijk opgevat. En esoteriek is dat in zekeren zin ook.
Maar wij worden van mysticus tot esotericus, omdat de mysticus slechts h ij is die in zich zelven ziet,
de esotericus daarenboven hij die het wereldheelal in
zich g ewaar wordt.
Laat ons een voorbeeld nemen : als wij geen oog
hadden zouden wij geen bewustzijn van het licht hebben,
van al de kleurenpracht ·die h et licht inhoudt. Maar
wij weten ook, dat wij (nu eens van de andere zijde
bezien) het oog· te danken hebben aan het licht. In
vroegere perioden van on twikkeling, in minder volkomen toestand, had het Wezen geen oogen . Het
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vermogen om te zien is opgewekt door het Jiclt( ; h et
licht zelf heeft het oog uit het onverschillige (i1idiîforente) organisme te voorschijn g'e roepen, ui tgelokt : li et
. is niet slechts voor, m aar ook door het licht gescha pen.
Er zijn dieren beke nd die wa nneer men ze ; 11 o ncle rgronclsche plaatsen opsluit, zooclat geen licht h en bere ikt,
het gezichtsvermogen verliezen.
Met het oog dragen wij d e daden van het li cht in
ons: het oog is een gekri ~tallisce rd licht.
Zóó drag en wij in o ns zelven de essens van d e
g eheele wereld . . Zóó h eeft d eze o ns wezen te voorschijn
geroepen.
Zoo lang wij in ons zelve 1~ zien; k eren wij alleen het
orgaan kennen en ee rst waun ccr het o rg·aan als
instrument wordt gebruikt, lccren wij de we reld kennen.
\i\Tij dragen in ons niet alleen de stoffelijke org an en . ..
wij dragen organen in elken zin, in elk van onze beginselen, ook in dat wat wij den God in ons noemen.
In zooverre wij onze innerlijke organen leeren kennen,
beoefenen wij 111ystiek. In zooverre wij die inn erlijke
organen gebruiken om d e \Nereld te Jeereu kennen,
beoefenen wij CS{l/criek in den volsten zin.
Wij zien van den mensch datgene wat wij het stoffel ijk lichaam noemen, en de stof die daartoe benooclio·d
b
is geweest, zien wij in de natuur.
Het ether-lichaam heeft de mensch nog gemeen
met het plantenrijk, het astraal-lichaam nog met het
d ierenrijk; dat wat hem instaat stelt tot zich zelf Ik te
zeggen, heeft de mensch, de ' Kroon der Aarde, alleen.
Nu moeten wij nauwkeurig zijn: wij kunnen met het
stoffelijk oog niet een ethei:-lichaam of astraal-iichaam
zien . Maar wel moeten wij ook de bovenzinnelijke
bcg·inse len op het stoffelijk gebied zoeke n.
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Immers, als wij ons afvragén: 1s een mineraal, een
plant, een dier alleen dat wat wij zien? dan moeten
wij neen antwoorden: JViets is uit zich zelf te beg-r:fjpm .
Aan alles ligt iets anders ten grondslag.
Nemen wij het dierenrijk: wij k unnen dit slechts
onvolmaakt begrijpen, als wij niet inzien, dat het d ier
op astraal gebied iets bezit, dat juist hetzelfde is, als
het Ik voor den mensch. Maar het dier heeft dat .Ik
niet op het stoffelijk gebied naar beneden kunnen
bren.g en. Wij zien op het astraal-gebied geheel iets
anders clan het individueele Ik van den mensch. vVij
zien daar het Gruppen-zdz, de groepziel van het dier ;
deze groepzielen omringen als stroomingen de geheele
aarde. Astraal ziende, bemerken wij langs den rugg egraat van het dier glimlichtjes gaan, astrale lichten.
Dit zijn de uitingen van de astrale groepziel; voortdurend wordt het d ier doortrokken door zulke astrale
glimlichten.
Twee eigenschappen van den menschelijken geest
(ziel zeide spr.) moeten wij in oogenschouw nemen
intellig-entie en lief de. De mensch is slechts in zóóverre
mensch als in zijn wezen deze beide zich tot één hebben
vereenigd. Dat is niet zoo met de dierlijke groepziel.
Liefde, zooals wij d ie in den menschelijken individu
vinden, zien wij in de dierlijke groepziel niet.
Intelligentie heeft de dierlijke groepziel - het moge
zonderling klinken - meer dan de menschelijke individu.
De liefde vinden wij in het dierenrij k alleen bened en
op het stoffelijk gebied, in de dierlijke individuën.
Wijsheid en liefde zijn in den menschelijken individu
vereenig·d op het stoffelijk gebied bij het dier zijn
zij op het stoffeiijk gebied gescheiden.
· 'vVij kunnen ze waarnemen, de uitingen van de intelligt>1ltie der dierlijke groepziel in het dier nederclalende
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Maar wij moeten daartoe leeren waarnemen en gevoelen.
Zien wij bijvoorbeeld een bever kolonie aan het werk :
hoe zij een dam aanleggen om het water te keeren, en
hoe die onder een zekeren vasten hoek met het water
gebouwd is, zoo nauwkeurig, als latere menschelijke
onderzoekingen aangetoond hebben, dat geen architect
het hun zou kunnen verbeteren. En zien wij de merkwaardige uiting en van de groepziel in een bijenkorf,
in den trek der vogels in het najaar en in het voorjaar.
:.VIaar het element der liefd e ontbreekt in de dierlijke
groepziel.
Bij het plantenrijk vinden wij iets dergelijks.
De plant heeft op het stoffelijk gebied reeds niet
meer zijn astraal-lichaam; dit is op het astraal gebied.
Het Ik van de plant vindt men wéér ho oger; op het
devachanisch gebied: het lagere mentaal-gebied.
Laat ons duidelijk worden: als de plant alleen
bestond uit stoffelijk en ether-lichaam, dan zou er steeds
herhaling optreden : want het beginsel der herhaling
is het beginsel van het etherlichaam. Wij nemen dit
waar bijvoorbeeld bij de wervelkolom van het menschelijk of dierlijk lichaam: de wervelkolom staat onder
bizonderen invloed van het etherlichaam en vertoont
inderdaad de voortdurende herhaling van wervel na
wervel, achter elkaar gebouwd. Daar waar het astrale
ingrijpt, als remmingsbeginsel - waar de wervelkolom
in het hoofd overgaat -- houdt de herhaling op.
Bij de plant is, astraal ziende, goed waar te nemen
hoe zij van boven omsloten is met een astraal omhulsel; dit gaat de herhaling van het etherlichaam tegen
en van buiten af de bloem en de vrucht. De astrale
stroomingen vloeien van buiten af, de bloemkelken
binnen.
De plant is als het omgekeerde van den mensch :

de mensch is geplaatst met het hoofd (den oorsprong)
naar boven en de voo rtplantingsorganen naar onderen,
de plant heeft de voortbrengingsorganen van boven en
den oorsprong, den wortel van onderen.
Voor den occultist zijn er eigenlijk geen afzonderlijke
planten : hij kent slechts lzareu op het gemeenschappelijk
organisme, de aarde - en deze is geconcentreerd te
denken in haar middelpunt. De plant met hare wortels
zoekt dat middelpunt. En in zekeren zin kunnen wij
de geheele plantenwereld geconcentreerd denken in het
middelpunt der aarde. Maar de plantenwereld wordt
dan voor ons geheel iets anders : wij ervaren dan de
geheele groote aarde als één wezen met zijn polsslag,
met zijn vreugde en smart. En dat kunnen wij ervaren
als wij niet blijven in de onvruchtbare innerlijke mystiek,
maar ons oog naar buiten richten en de mys~iek dienstbaar maken aan de esoteriek.
De gewaarwordingen die de mensch krijgt wanneer
hij voor het eerst kennis maakt met de hoogere werelden kunnen een zeer verwarrenden en verstorenden
indruk op hem maken, en het is daarom niet raadzaam
deze beoefening te doen zonder de leiding van een
meer ervarene. Eerst komt men door de regionen van
de dierengroepzielen een koude region, een ware
ijsstreek en dan komen wij in de regionen der
plantengroepzielen; daar wordt het weer warm. Zóó
kunnen wij het waarnemen als wij niet alleen ons ver- .
stand maar ook ons gevoel uitbreiden; door filosofeeren
en speculeeren alleen komt men nog slechts in een
wereld die vlak naast de onze ligt.
In aansluiting met het boven aangegeven begrip, kan
men nagaan dat als men een plant met wortel en al
uitrukt, dit de plant, d. i. de aarde, smart veroorzaakt.
Plukt men een bloem van de plant, dan veroorzaakt
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dit in de plant een lustgevoelen, dat het best te vergelijken is met het gevoel dat de koe ondervindt als
het kalf haar de overvloedige melk afzuigt.
Geheele stroomen van overvloedig lustgevoel kan men
waarnemen, wanneer in den nazomer het koren op de
akkers gemaaid wordt.
Overal in de natuur ziet men stroomen. van leven,
vreugde en smart.

daarbij heeft een voortdurende verdichting plaats en
dit gaat gepaard met voortdurende ·smart.
Dat onze gestalte kan zijn, zooals zij is, danken wij
aan het voorafgaande proces, dat gepaard ging met die
smart. En als onze aarde stoffelijk weer uit elkaar zal
gaan, dan zal de aarde mede genieten in zaligheid in
het geestesrijk. Dit zijn steeds dezelfde twee perioden
in elk ontwikkelingsproces: eerst lijden en smart, en
als alles uit elkander gaat dan weder : vreugde en g·enot.
Wanneer wij dit alles uit het occultisme te voorschijn
brengen en wij beschouvven dan de oude religieuse
overleveringen, dan wordt ons veel duidelijk.
Als wij ons zóó i nleven in het groote wereldrijk, dan zien wij in het menschenrijk eerst in den individu
lust en smart aanwezig en wel bij het toegeven aan en
ontzeggen van wils-impulsen.
- Dan, in het dierenrijk vinden wij lust en smart
naarmate bevordering of belemmering gevonden wordt
voor de impulsen . van de astrale vo nken uit de groepziel.
- Ook de p~antenwereld en het mineraalrijk vonden
wij doortrokken met lust en smart.
Wij · vinden de menschenziel in de geheele natuur
terug, wij dragen de geheele goddelijke natuur in ons;
wij zien hoe de mensch eeµ extract is van al wat om
hem ·heen bestaat. Zooals ons oog uit de materi e werd
te voorschijn geroepen door het Zonnelicht, zoo werd
ons heele menschelijk wezen uit de materie te voorschijn
g·eroepen door het goddelijk Licht. Zoo is onze ziel
een orgaan, geschapen uit de wereld om ons heen : zoo
is de mikrokosmos het orgaan, geschapen uit den makrokosmos, opdat deze zich 111 den mikrokosmos zoude
weerspiegelen.
Om te zien, moeten wij ons oog gebruiken, en zoo
moeten wij ons innerlijk orgaan gebruiken om de Schep-

[Wij leeren dan ook dingen an ders zien en beter
begrijpen, zoo bijvoorbeeld, hoe smart behoort tot de
groote scheppende krachten in de wereld.]
De steen, ten slotte, heeft zijn Ik op het hoogere
mentaal gebied.
Als wij den steen beschouwen, dan bevinden wij, dat
zijn wezen, zijn Ik, meer één wils-impuls is.
Wanne~r de occult gescherpte blik ziet hoe in de
steengroeven de arbeiders de steenén losbreken, dan
ziet het in datgene wat men de Steenziel zou kunnen
noemen geheele stroomen van het grootste lustgevoel.
Het klinkt ons vreemd, maar het is een waarheid, dat
b reken, losmaken, oplossen van het mineraal, of wij
breken met houweel of met dynamiet, lustgevoel opwekt.
Stroomen van lustgevoel komen vrij, wanneer men een
stukje zout werpt in een glas met lauw water waar het
smelt, dat' is: in den fijnst mogelijken vorm verdeeld
wordt. Als men het zout weer uitkristalliseert, g·aat dit
. met smartgevoel gepaard.
Interessant is het, de ontwikkeling van de aarde van
dit standpunt te bezien:
Wij vinden in vroegere tijdperken steeds hoogere
temperaturen - tot wij komen op een tijdstip waarop
zelfs de mineralen opgelost waren, zooals het zout in
het water. Al dien tijd had een afkoelings- en kristalliseeringsproces plaats van uit de moeder-substantie:
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ping te zien. Wij moeten in onze ontwikkeling niet
blijven staan als mysticus; - esotericus moeten wij
worden: wfj moeten leeren kennen het Licht waaruit wfj
geboren zfjll.
Als wij die dingen in hunne konkreetheid begrijpen,
dan verstaan wij ook veel van wat groote figuren gezegd
hebben:
"Vóór het oog zien kan, moet het zich de tranen
afgewennen."
Dat wil zeggen: zoolang het oog om zichzelf dáár is,
zoolang het zichzelf vindt in de smart, zoolang is het
geen geschikt orgaan om het licht wa~r te nemen.
Zoo is het ook met het innerlijk-Zelf.

een gewricht en dan het •menschelijk hart. :pit zoo volmaakte stoffelijke hart, is blootgesteld aan de aanvallen
die het onstuimige door hartstochten bewogen astraal
lichaarµ elken dag daarop doet. Later zullen ook het
astraal lichaam en ten slotte het Ik, het baby onder
de menschelijke ~eginselen, grootere volmaaktheid
bereiken.
Om de ontwikkeling van dat I k na te gaan, moeten
wij de ontwikkeling ván onze aarde nagaan, waarvan
de mensch eene essens is:
Alle wezens hebben verschillende belichamingen achter
zich - al mag men die niet in denzelfden zin als bij
den mensch incarnaties noemen.
Onze aarde kwam voort uit wat wij in het oécultisme
de 0 ud e Maan noemen; deze was de voorganger
van onze aarde. Nog verder kunnen wij teruggaan en:
wij vinden dan de ontwikkeling van onze aard-evolutie
belichaamd in wat wij in het occultisme de Zon noemen:
een geheel andere wezenheid dan onze tegenwoordige
vaste ster de Zon: een vaste ster komt ook uit een
evolutie-proces te voorschijn; elke vaste ster was eenmaal planeet. T oen was onze aarde in haar en vormde
één geheel met haar.
Nóg vroeger terug was de aarde in den ouden
Saturnus-belichaming - die ook weer niets te maken
heeft met de tegenwoordig Saturnus genoemde planeet.
Deze verhoudt zich in zekeren zin tot den ouden Saturnus als een ro-jarig kind tot een 40-jarig mensch, die
wel ook den leeftijd van 10 jaren gehad heeft maar niet
uit dit kind is opgegroeid. \iVij spreken in het occultisme van een Saturnus zooals wij daar altijd verhoudingsgewijze spreken.
Wij hebben alzoo vier toestanden van vorming : den
Saturnus-toestand, den Zon-toestand, den Maan- en den
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De mensch in de totaliteit is niet een enkelvoudig
wezen, zooals men weet, maar een wezen, samengesteld
uit vier ledematen of beginselen.
Het physieke lichaam is het oudste lid van ons wezen,
datgene wat het eerst ontstaan is. Het ether-lichaam is
reeds van jonger datum, het astraal lichaam is weer
j onger en het jongste van alle is dat beginsel, dat de
kracht van het Ik draagt.
Als wij het physiek lichaam beschouwen met het oog
des geestes, dan moet het ons voorkomen, als ingericht met oneindige wijsheid. Spr. neemt als voorbeeld
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Aarde-toestand. Op dergelijke wijze kan men ook op
toekomstige toestanden vooruit zien.
Den Saturnus-toestand noemt men de eerste planeetketen, de Zonne-toestand is een tweede planeetketen,
de Maan-toestand een derde, enz. \i'\/at men dus een
planeetketen noemt, komt ons voor als een ontwikkelings-phase van onze aarde.
In den Saturnus-toestand werd de eerste grondslag
van het physieke lichaam va1; den mensch gelegd toen bestond nog niet anders dan dit physieke lichaam,
niet de andere lichamen van den mensch, maar dit
physieke lichaam droeg nog geen eig·enlijke gelijkenis
met wat wij thans zoo noemen.
In hef occultisme onderscheiden wij viei" toestanden
van wording: den meest dichten toestand (aarde) - den
vloei baren toestand (water) - den gasvormigen toestand
(luc/tt) - en den toestand van warmte (vuur), die men
tegenwoordig in de wetenschap niet meer als materie
erkennen wil. 1)
De oude Saturnus-toestand nu, had nog geen aarde-,
geen water-, geen luchtvormen, maar alleen vuur. Differentieeringen van deze warmte materie, waren de allereerste aanleg voor het menschelijk lichaam. Dit kan
alleen, omdat toen de hoogere lichamen nog niet neergedaald waren in het physiek lichaam van uit de
geestelijke atmosfeer van den ouden Saturnus.
Wil de mensch een vergelijking hebben, om .zich
zulk een begin-lichaam voor _te stellen:
Neem dan een anderen mensch in het oog: men
ziet in het oog van den anderen iets als een spiegelbeeld
1) De wetenschap is feitelijk tot de erkenning van het vuur
als stof teruggekeerd door de hypothese der electromn, al is zij
die erkenning ook nog niet bewust geworden.
A. E. T.
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van zich zelven. Zoo was ons allereerste physiek lichaam
nog niet eens een flauwe uitbeelding daarvan, maar
slechts een spiegelbeeld, geworpen in de warmte materie
door de hoogere, Atma-Boeddhi-Manas.
De beginbeelden werden toen om zoo te zeggen
aangestoken en in de ruimte rondgeworpen.
Uit den ouden Saturnustoestand kwam na een toestand van pralaya de oude Zon-toestand te voorschijn .
Hier werd het tweede lid van het menschen-wezen
gevormd: het ether-lichaam; daardoor hebben wij hier
het tweede ontwikkelingsstadium van ons physiek lichaam
doorgemaakt, den eersten trap van o~itwikkeling van het
ether-lichaam.
De mensch had op de oude zon een soort plantenbestaan. Nu waren er, zooals bij elke evolutie, ook op
de ot;de planetarische zon wezenheden, die niet ver
o-enoeawaren
voorto-ekornen
in hunne evolutie, om een
::::>
b
.
b
ether-lichaam te ontvangen: een soort mineraalrijk naast
het plantenbestaan van de mensch-wezenheden.
De menschengestalte op de oude Zon kunnen wij
ons denken gelijk een fata morga7ta in onze atmosfeer;
van uit de warmte stof hebben de beelden zich uito-edrukt in vormen van lucht.
b
Dan, na een pralaya-toestand, komen wij tot den ouden
Y!aan-toestand; hier wordt het astraallichaam aan den
mensch toegevoegd. De materie verdicht zich zóó ver,
dat zij in waterachtigen toestand komt: zoo zijn wij
in waarheid in het vuur geboren, zijn wij door de lucht
a-evoerd en door het water, in welk laatste wij het
b
'
astraallichaam ontvangen hebben. Wat wij ons Ik noemen
is dan nog in de geestelijke atmosfeer van de Maan
bevangen.
Om den toestand van wezens waarin het individueele
Ik werkzaam is, te onderscheiden van wezens die niet
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het vermogen bezitten hunne individualiteit naar buiten
te doen optreden, maakt spr. gebruik van de occulte
benaming: to11ende en 7liet-to71ende, stomme wezens.
Zij die een toon hebben om hun individueel leed en
vreugde uit te drukken, hebben iets méér dan de toonlooze- of stomme dieren. De mensch in het Maanstadium
bezat nog geen individu eele toon, geen Ikheid.
In den toestand van de oude Maan vinden wij nu
weer twee andere rijken die meer en nóg meer teruggebleven zijn in de ontwikkeling; een plantenrijk en
een mineraalrijk naast het menschenrijk.
Nu is de mensch
een wezen, staande tusschen hooaere
•
b
en tusschen lagere wezens. Ook die hoogere wezens
maken tegelijk met den mensch eene ontwikkeling door
en zijn op zekere wijze met zijne ontwikkeling verbonden.
Zekere wezenhe~en, verbonden met ons door de voorafgaande processen, hadden eene snellere ontwikkelina
.
b
noodig dan de mensch kon meemaken. En toen trad
een gewichtig stadium op in de ontwikkeling van deze
belichaming der aarde: zij splitst zich in tweeën: naast
de oude Maan ontstaat eene' Zon, een lichaam dat
den aanleg heeft tot een vaste ster. Maar daardoor
ontstond in het Maanlichaam een toestand van grootere
vastheid: een tweede stadium in den Maantoestand.
En daarmee ondergaan alle drie rijken op de oude Maan
eene verdichting. Een toestand ontstaat, niet ongelijk
aan het eiwit - het protoplasma. En die eiwit-substantie
kan nu ook weer verder verdicht worden. · Het wezen
van de oude Maan zelf is nu samengesteld uit een
eigenaardig soort van half levende materie. Er bestond
geen eigenlijke vorming als van steenmassa's. Er bestond
slechts stof als het merg van een boom - het zachte
hout. En er ontstond in dien toestand een rijk van
vegetatie, van een soort tusschen het tegenwoordig dieren-

en plantenrijk in, een soort gevoelende planten, die
voortsproten uit den half levenden bodem.
Wij vinden op de aarde tegénwoordig nog zekere
wezenheden van dat oude Maan-stadium: de mistle
(:\1are-tak) die allee11 kan leven op de levende substantie
van andere wezens (boomen) niet op den gewonen, voor
hem dooden bodem. Daarom is de mistle voor den .
occultist en helderziende het symbool van de wezens
die van den ouden Maantoestand niet konden meekomen,
maar ook: van de groote perspectieven die achter ons
ontwikkelingsstadium liggen. Een groote kennis ligt vaak
in de oude mythen en overleveringen. verborgen.
De oude Maan noemt men de planeet of den Kosmos der
Wijsheid; de Aarde .d e planeet of den Kosmos der Liefde.
Elke planeetketen heeft namelijk haar eigen doel, haar
bijzondere bestemming: De oude wijsheid werd op de
Maanketen ontwikkeld, zooals de zending van de Aarde
is, de liefde in te planten aan alle wezens.
Nu gaat de ontwikkeling verder: het Ik, het vierde
lid van het menschen wezen moet worden toegevoegd.
Liefde nu, kan een wezen alleen h e bben, als het niet
van boven af gedirigeerd wordt, maar a 1s het één e
Ik tegenover het andere komt te staan.
Veel bleef ook op de oude Maan weder achter, en
zoo vinden wij ook op de Aarde nog veel "liebloses".
Maar, bedenken wij dat wij ook nog maar op een zeker
stadium van onze liefde-ontwikkeling zijn gekomen.
Het ideaal, waarvan wij zoo vaak spreken, van een
op liefde gegrondvesten mensch, dit ideaal is direct
ontleend aan de kosmische bestemming van de Aarde.
Zoo hebben wij in den mensch dan zijn vier lichamen
of beginselen herkend. En ook hebben wij gevonden,
hoe nu naast zijn rijk drie andere rijken bestaan.
En ook in de Aarde-periode geschiedt wat in de Maan-
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periode geschied was: de Zon scheidt zich af met hare
snellere evolutie van hoogere wezens. De wezens die op
de aarde bleven, iets g-eestelijks voortgekomen uit de
oude Maan, hadden nu den aanleg tot het eigenlijke
Ik. Op de Maan vervolgde zich eene evolutie van Wezens
die de mensch-evolutie .niet zoo snel konden volgen, en
in langzamer tempo gingen. De Aarde-evolutie ging dus
in een tempo tusschen dat van de Zon en van de Maan in.
De scheiding van de Maan en de Aarde komt overeen met den Lemurischen tijd.
Van toen af begon de mensch zijn tegenwoordige
ontwikkeling.
·
Als altijd bleven ook nu weer wezens achter m evolutie. Maar ook waren er wezens wier evolutie sneller
moest gaan dan die der menschen, hoewel zij niet in
staat waren, de Zonne-evolutie te volg·en. De woonplaatsen
van die wezens werden d e planeet Venus, dichter bij de
Zon dan de Aarde, en Mercurius nóg dichter bij de
Zon. Aan soortgelijke gronden was de afscheiding van
Mars, Jupiter enz. te danken.

tot ontwikkeling van het Ik te geven, door de liefde. Voor
de meest gevorderde menschen hebben nog hoogere
wezens hunne hulp verleend; de bewoners van Mercurius, die de ]eeraren der mysteriën waren.
Zoo sluit de ontwikkeling van den enkelen mensch
zich samen met de ont wikkeling van den Kosmos daarbuiten. Wij leeren in de Kosmos-ontwikkeling de geledingen van de menschenontwikkeling zien. De bedoeling
van de kosmische ontwikkeling van onze aarde is: het
in harmonie breno-e n van de Liefde met de erfenis van

"'
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de oude Maan: de Wijs!zeid.
Uit den samenklank van de kosmosontwikkeling _en
menschenontwikkeling leeren wij het groote probleem
van het leven verstaan .

ESOTERISCH CHRISTENDOM.
V001WRACHT

Als de mensch nu op aai:de opt reedt, moet hij weer
het geheele proces doormaken en het eerste wat gevormd
wordt, is een zeer onvolkomen stoffelijk lichaam.
Terugziende op het ontwikkelingsproces, zijn de lagere
diervormen de teruggebleven broeders van den mensch
- zij geven stadiën van vroegere menschelijke ontwikkeling aan zoodat de dieren in letterlijken zin
van den mensch afstammen en niet omgekeerd.
Slechts hoogere wezens konden den mensch den
prikkel b iJ"brençren
tot on t wikkelinovan hooo·ere
eio-enb
b
b
schappen. Zoo belichaamden zich onder ons ' hooo-ere
b
wezens, bewoners van Venus (ook wel Luciferische
wezens genoemd) om den mensch den eersten prikkel
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Ik leer niet, ik verhaal slechts van mijn b evindingen
-op hoogere gebieden; voor een occultist b estaan er
geen dogma's. De grondstellingen der verschillende godsdiensten zijn gedeeltelijke waarheden, de waarheid van
verschillend standpunt bekeken. Evenals men bij het
bestijgen van een berg qp verschillende hoogten gekomen verschillende aanzichten van de omgeving verkrijgt en eerst wanneer men op het toppunt gekomen
is een overzicht verkrijgt van de geheele omgeving;
evenzoo ve1"krijgt men slechts de geheele waarheid,

;
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wanneer men het toppunt der geestelijke ontwikkeling
heeft bereikt en geven de exoterische godsdiensten
slechts een gedeelte der waarheid te zien, zoover als het
menschelijk brein dat bevatten kan. Het esoterische der
groote wereldgodsdiensten, ook van het Christendom,
geeft één der wegen aan om dat toppunt der waarheid te bereiken. De Christelijke leer is nooit anders
bedoeld dan als impuls te dienen voor een toekomstige
ontwikkeling der menscbheid. In de eerste eeuwen van
"het Christendom werd als esoterische leer gegeven wat
in de oudere godsdiensten en wijsgeerige stelsels reeds
exoterisch was geworden. Ik wil hier geen geschiedenis
van het Christendom geven, alleen over de esoterische
leer spreken, die eeuwenlang het exoterisch Christendom ten grondslag lag en ook thans nog bestaat. De
Christelijke Esoteriek is terug te voeren tot Dionysius,
den vriend en medewerker van Paulus, die in Athene
een esoterische school leidde, waar slechts mondeling
onderricht g·egeven werd. De geschriften van pseudoDionysius bevatten slechts exoterische leeringen. De
Mysteriën van Jezus waar Meester Jezus als Hierophant
verscheen en waar de Christelijke Inwijding plaats vond,
bleven eeuwen lang bestaan, door Hem geleid en bezield.
De Christelijke Mysteriën dienden hoofdzakelijk tot ontwikkeling van het innerlijk gevoelsleven, terwijl de
Oude Mysteriën hoofdzakelijk berustten op de ontwikkeling van kennis en wijsheid.
De Christelijke Mysteriën bereikten door ontwikkeling
van het innerlijk gevoelsleven directe visie van de hoogere
werelden. Daarvoor moesten in den leerling bepaalde
gevoelens ontwikkeld worden; ten eerste: Christelijke
deemoed. De leerling moest zich helder bewust worden,
dat zijn bestaan afhankelijk was van de lagere rijken;
zooals de plant ontstaat uit de aarde, het dier zich
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voedt met de plant, zoo is de mensch voor zijn stoffelijke
ontwikkelino- afhankelijk van dier, plant en anorganische
"'
stoffen.
De leerling moest zich in deemoed neerbuigen tot
dier, plant en mineraal en zeggen tot ieder van hen
"Ik dank u, dat gij mijn bestaan mogelijk maakt". Wa:1neer dit crevoel van christelijken deemoed in hem levendig
werd d:n ontstond er in hem een bewustzijnstoestand
die ;ymbolisch werd weergegeven door de voetwassching
der r 2 apostelen door Christus, zooals Joh an nes XIII
dat beschrijft. Ten tweede moest hij leeren onwankelbaar
te blijven staan te midden van het lijden, de smarten,
de bittevheid des levens. vVanneer dit gevoel tot klaarheid komt, openbaart het zich als de bewustzijnstoestand der geeseling. Voelde men zich bij de eerste visie
als omspoeld door water, bij de tweede visie trad een
vlijmende smart op die physiek-, etherisch- en .astraallichaam doorstriemde. Ten derde moest de leerlmg, om
d~ze innerlijke gevoelens nog sterker te doen optredet'.'.
zich voorstellen, dat het liefste en heiligste dat hiJ
bezat met spot en hoon werd bedekt; zonder wankelen
moest hij de waarheid die hij liefhad door het slijk zien
sleuren. Wanneer deze gevoèlens echt en waar waren
e n bcrepaard bo-ino-en
met innerlijke kracht der ziel, dan
b
openbaarde zich dat als een stekende pijn in het hoofd;
gesymboliseerd door de doornenkroon. Ten vierde
moest de leerling zich bewust worden dat zijn lichaam
niet zijn ik was, dat zijn lichaam een uitwendig
iets is, dat hij draagt, zooals hij andere dingen
draagt. Daarvoor moest hij de smarten van an~eren
.als eigen smart gevoelen. Zijn lichaam moest ~IJ als
instrument beschouwen, waardoor hij anderen kon dienen;
niet de wereld ontvluchten rhocht hij, maar zijn lichaam,
als een krachtig instrument om het leed der wereld te
2
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dragen, in de wereld ronddragen. Dit werd gesymboliseerd, als astraal visioen gezien, in den Kruisgang en
de Kruisiging. Bij sterke meditatie hierover verschenen
de stig·mata, de bloedvlekken aan rechterborst, aan
handen en voeten. Ten vijfde trad dan de mystieke
dood van zelf op. De zintuiglijke wereld verzinkt in een
bodemloozen afgrond, ondoordringbare duisternis omhult
den leerling, geluidlooze stilte omringt hem, een ontzettende kou bevangt hem, een ondoordringbare sluier
verbergt de geheele wereld; uit het Niet stijgt op de
nachtzijd6! des levens, hij doorleeft alles wat op den bodem
des levens gezonken is, hij vaart ter helle. Dit wordt
gesymboliseerd door het scheuren van den voorhang
des tempels; de geestelijke wereld achter de wereld der
verschijnselen treedt te voorschijn. Hij weet thans wat
de hemel is; dit is de mystieke dood. Ten zesde komt
de graflegging. Ons stoffelijk lichaam kunnen wij niet
afscheiden van de aarde, waarop wij leven; 0mdat wij
rond kunnen wandelen op de aarde, geven wij ons over
aan de illusie, dat wij onafhankelijk zijn van de aarde.
Wij kunnen ons niet afscheiden van de aarde, van onze
medemenschen, van de andere planeten, waarmede wij
door onze fijnere lichamen verbonden zijn. De graflegging was daarvoor het symbool ; ons lichaam werd in
het lichaam der aarde gelegd. Ten zevende symboliseerden opstanding en hemelvaart het gevoelen zonder
tusschenkomst van het stoffelijk lichaam, de vereeniging
met de hoogere geestelijke wereld. De Christelijke
Esoteriek doorloopt aldus alle menschelijke gevoelens,
is geheel gebouwd op de ontwikkeling van het gevoelsleven als noodzakelijken tegenhanger van d e Oude _
Mysteriën, die de ontwikkeling van het verstand beoogden.
Het inwijdingsprincipe maakt ook een evolutie door.
Zoolang de mensch in de ziutuigelijke wereld leeft, is

hij door het stoffelijk lichaam met alle rijken der natuur
verbonden; het etherisch lichaam houdt het stoffelijk
lichaam bijeen ; het astraallichaam heeft de mensch
gemeen met de dierenwereld en het is de zetel van hartstochten en begeerten; het vierde lid van het rnenschelij k
wezen is de kroon der schepping; dat bezit hij alleen, het
Ik het "Ik ben", "de onuitsprekelijke naam Gods". "Ik" kan
men slechts tot zichzelf zeggen; het is de vonk, een druppel
van de goddelijke substantie. Bij de vóór-Christelijke
inwijding werd het etherisch lichaam 3 1/ 2 dag van het
stoffelijk lichaam gescheiden, wat anders alleen bij den
dood geschiedt, men was dood en niet-dood. Het
etherisch lichaam verbonden met het astraal en het Ik
maakte de Inwijding door; de hoog e gebeurtenis maakte
een blijvenden indruk op het etherisch lichaam ; het
astraal lichaam werd door meditatie en concentratie
omgewerkt en geschikt gemaakt om den indruk van
het etherisch lichaam door helderziendheid over te
brengen op de physieke hersenen. De Christelijke inwijding gaat op andere wijze te werk. De groote macht
der gevoelswereld drukte op het etherisch lichaam de
geheele reeks van menschelijke gevoelens af zonder den
toestand van lethargie of afscheiding van het stoffelijk
lich~am te voorschijn te roepen ; het was al~ het ware
een n:ituurlijke slaap, waarin het bewustzijn wakker
bleef, een soort schijndood. - In de Christelijk-esoterische school wordt het r 3 e hoofdstuk van het
Johannes-evangelie als meditatieboek gebruikt. Het Johannes-evangelie moet daar doorleefd worden ; vooral
het re hoofdstuk tot het qe vers, de Logos-meditatie,
wekt· een bijzondere kracht op, een kracht, die men
doorleven moet, niet met het verstand erkennen kan,
een kracht die de ziel geheel omzet. - Was reïncarnatie
een Christelijke leerstelling? In de esoterische school
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werd reïncarnatie . steeds geleerd, zooals Petrus, Jacobus,
Johannes getuigden, maar exoterisch werd het niet meer
geleerd, de menschheid moest één incarnatie doo~maken
zonder de kennis van reïncarnatie. De schaduwzijde daarvan
openbaarde zich spoedig aan de absolute waarde die geschonken werd aan dit ééne leven voor hemel en hel en de
eeuwige hellepijn. Maar het was een noodzakelij.k dooraan<YS"'
b
punt in de evolutie der menschheid, bij de diepste nederdaling in de stof. - De Christelijke Esoteriek heeft een machtigen grondslag, waarvan slechts een zwakke straal doordringt tot de buitenwereld door de werken der Christelijke
mystieken Meester Eckhardt, Tauler en Jacob Böhme.
Tauler en zijn werk "de leek e n de onbekende uit
het bovenland" geven slechts een glimpje van de geheime leer der Christelijke Esoteriek.
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VOORDRACHT GEHOUDEN

TE

AMSTERDAM OP

8

MAART

1908, REWERKT DOOR M. C. V. G.

Wanneer de mensch zijn geestelijke organen door
meditatie en concentratie ontwikkeld heeft en bewust
op het astraalgebied komt, dan ziet hij een geheel
andere wereld, een beeldenwereld, een wereld van zinnebeelden, om zich heen. Gewoonlijk wordt de astrale
wereld te zinnelijk beschouwd d. w. z. te veel als de
stoffelijke, de zintuigelijk waarneembare wereld, gevoeld
en beschreven door den helderziende, die nog nieuwelin.g op dit gebied is. Daarbij komt nog, dat hij dikwijls
spiegelbeelden van het etherisch gebied aanziet voor

astraalbeelden; sommige beschrijvingen van de astraalwereld zijn niet veel meer dan spiegelbeelden van het
etherisch gebied. Op het astraalgebied ziet men alles
in kleuren, nadert ons een vijandig wezen dan ziet de
helderziende een oranjegeel kleurenbeeld; is het een
ons sympathiek wezen , dan is het kleurenbeeld indigoblauw getint. Men ziet daar alles, als in spiegelbeeld,
achterstevoren, ook in tijd, b. v. men ziet eerst het
hoen dan het ei, waaruit het gekropen is; eerst de
bloesem, dan de wortel van de plant. Hetzelfde gebeurt
met ons zieleleven; de hartstochten en begeerten die
van den mensch uitstroomen, komen op het astraalgebied als dierlijke wezens uit de ruimte op hem toestroomen, als slangen, wolven enz. al naar den aard
der gevoelens en begeerten. Alle edele gevoelens en
verlangens, die op aarde door de omstandigheden terug
gedreven werden, komen h em daar in heerlijke kleuren•
beelden tegemoet. De mensch, die in materialisme
verzonken is, hoogbegaafde personen soms, wier gedachten echter niet verd er gaan dan de zinnelijk waarneembare wereld, zien hier de leegheid hunner idealen. De
kunstenaar, de geleerde, die zijn kunst en zijn wetenschap
liefheeft terwille van het genot, dat kunst en wetenschap
hem verschaft en haar niet dienstbaar . maken aan
den ontwikkelingsgang der menschheid naar het geestelijk ideaal, zien hier het ijdele, 1-et vruchtelooze hunner
pogingen in. De kennis van de hoogere gebieden die de
Theosofie ons schenkt, moet ons de middelen verschaffen
om de geestelijke ontwikkeling der menschheid vooruit te brengen,
Wij zullen thans overgaan tot de ondervindingen
op het astraalgebied na den dood. De dood onderscheidt zich slechts daardoor van den slaap, dat
daarbij niet alleen het astraallichaam, maar tevens het
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etherisch lichaam met de hoogere lichamen het stoffelijk lichaam verlaten.
Dit verlaten, door het etherisch lichaam vau het
stoffelij k lichaam, gebeurt anders nimmer tusschen de
geboorte en den dood van den mensch, wanneer hij niet
zekere inwijdingstoestanden doormaakt. Het gewichtigste
oogenblik voor den mensch na den dood is het oogenblik vlak n à het sterven. Dat oogenblik kan uren, soms
dagen duren; in dien toestand trekt het leven van zijn
laatste incarnatie als een herinneringsbeeld aan hem
voorbij. Het eigenaardige van dit herinneringstafereel is,
dat alle subjectieve gevoelens van v-re ugde en smart,
bij het aanschouwen van die levensherinneringen van
den wieg tot aan het graf, daaruit verdwenen zijn. Het
is alsof men het levenstafereel van een ander aanschouwt, zoo onpersoonlijk staat men er tegenoyer.
Ditzelfde verschijnsel ondervindt men, wanneer door een
plotselingen schok, b.v. bij h et storten in een afgrond
of bij het gevaar van verdrinken, een oogenblikkelijke
scheiding van physiek en etherisch lichaam plaats grijpt.
Het etherisch lichaam is de d rager van ons herinneringsvermogen, niet het astraallichaam. Zoolang· het etherisch lichaam aan het astraallichaam verbonden blijft,
zóólang blijft het herinneringsbeeld van onze laatste
incarnatie ons bij. Dat is afhankelijk van den duur van
ons "wakker-kunnen-blijven" gedurende ons leven op
het stoffelijk gebied; kunnen wij 3 dagen wakker blijven,
dan zal het etherisch lichaam 3 dagen la ng verbonden
blijven met het astraallichaam. Wanneer het etherisch
lichaam het astraallichaam loslaat, dan verdwijnt het
herinneringsbeeld; maar als vrucht, als zaadkorrel voor
toekomstige reïncarnatie, blijft een essence dier levenservaringen bestaan, die in het causaal lichaam bewaard wordt.
Ieder leven brengt zijn ervaringen als levensessence

rn het causaallichaam ; ieder leven vermeerdert de kracht ,

den inhoud dier levensessence. Dat is de oorzaak van
de verscheidenheid der aangeboren gaven, die ieder
mensch in zijn nieuwe leven, als resultaat zijner. vorige
levens, m eebrengt, waardoor zijn leven rijk of arm zal
zijn aan gave n en aanleg. Om het leven van het astraallichaam na d e scheiding van het etherisch lichaam te
begrijpen moeten wij eerst een blik slaan in de astrale
wereld eu zijn verhoudingen. Het astraallichaam is het
begeertelichaam; de zetel van onze beg·eerten en hartstochten lig t in het astraallichaam; het stoffelijk lichaam
is slechts het werktuig van het astraall ichaam om zij"n
begeerten en hartstochten op het stoffelij k gebied te
ku nnen voldoen. Bij den dood valt het stoffelijk lichaam,
het werktuig der begeerten weg, de begeerten blijven
leven. Daaruit on tstaat het brandende vuur der lusten
en begeerten in den kamalokatijd.
De Kamalokatijd, de tijd doorgebracht op het lager
gedeelte van het astraalgebied, zal ko rter of langer
duren al naarmate wij sterker of grover begeerten gekoesterd hebben, gedurende ons leven op het stoffelijk
gebied. Gemiddeld du urt de Kamalokatijd 1/ 3 van ons
levenstijdperk op het stoffel ijk gebied. Het eigenaardige van den Kamalokatijd is, dat men zijn levensloop
nog eens doormaakt, maar nu achterstevoren; men
begint met de laatste levenservaring en gaat met driedubbele snelh eid terug naar den t ijd der kindsheid.
Was de eerste levensherinnering, in het etherisch
lichaam, zonder vreugd of smart, thans doorleeft men
alle vreugd en smart van h et afgeloopen leven, nog
eens, maar in omgekeerden zin cl. w. z. dat men al
het leed en de vreugd anderen aangedaan zelf ondergaat: Deze herinneringen blijven als indrukken in het
astraallichaam achter ter vervulling van ons Karma
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m volgende levens, waarin wij met dezelfde personen
geboren zullen worden, die wij in vorige levens goed
of kwaad gedaan hebben. Nu wordt het astraallichaam
losgelaten; wanneer de mensch zijn stoffelijk, etherisch
en astraallichaam verlaten heeft, bereikt hij den toestand
in den Bijbel mystiek uitgedrukt in de woorden: Zoo
gij den. kindekens niet gelijk wordt, kunt gij het koningrijk der hemelen niet binnentreden.
Wij moeten nu de devachanische wereld bestudeeren.
Zij is even afwisselend als onze stoffelijke wereld; wij
kunn~n daar vergelijkenderwijs, evenals hier spreken
van een continentaalgebied, een oce~angebied en een
luchtgebied, (atmosfeer of dampkring) die elkaar doordringen. Het continentaalgebied bevat de oerbeelden
van de stoffelijke wereld, zoover zij niet met leven bezield
zijn d.w.z. de stoffelijke vormen der mineralen, planten,
dieren en menschen.
Men denke zich een begrei1sde ruimte gevuld met
stoffelijke lichamen; met devachanischen blik beschouwd
verdwijnen de stoffelijke vormen, daarentegen begint
het te stralen om de lichamen heen, terwijl de plaats
die de stoffelijke lichamen innamen, een leege ruimte,
een negatief of schaduwbeeld vormt. Dieren en menschen aldus beschouwd, verschijnen als negatiefbeelden;
het bloed schijnt groen, de complementaire kleur van
rood. De geheele stoffelijke wereld is aldus als oerbeeld
aanwezig op het devachanisch gebied.
Het tweede gebied het oceaangebied bestaat niet uit
water, maar is vloeiend leven, dat het geheele devachanische gebied doorstroomt, zooals de bloedsomloop
bij den mensch alles doordringt. De eigenaardige substantie, het prana, dat hier in afzonderlijke dierlijke en
menschelijke lichamen stroomt, vormt 1n Devachan
een eeuwig vloeiende levenstroom van de kleur van

perzikbloesem. Dit element vormt de scheppende oerkracht voor alles wat op aarde als levende wezens
optreedt. In Devachan zien wij, dat het leven, dat ons
allen bezielt, inderdaad een eenheid vormt.
Het derde gebied kan men het best karakteriseeren
wanneer men zegt, dat alles wat zich hier aan innerlijk gevoel van vreugde of smart, hartstocht of toorn in
de zielen afspeelt, zich daar openbaart als atmosferische
verschijnselen. Het stille verlangen eener menschenziel neemt men daar waar als een zacht suizende wind;
een uitbarsting van hartstocht als een stormwind ; een
slachtveld veroorzaakt door de uitbarstingen van haat,
woede en moordlust een zwaar onweer met rollende
donder en felle bliksemslagen. Zooals de aarde omgeven
is door haar dampkring, zoo heeft Devachan als haar
dampkrii1g om zich heen verspreid alle gevoelens hier
op aarde gekoesterd of tot uiting gebracht.
Het vierde gebied van Devachan heeft geen onmiddellijke betrekking tot de lagere werelden; de oerbeelden,
die men daar vindt, zijn wezens die de oerbeelden der
lagere devachanische gebieden beheerschen en hun
samenwerking tot stand brengen. Zij zijn dus meer bezig
met het ordenen en groepeeren der hun ondergeschikte
oerbeelden. Van dit gebied gaat dus een grootere kracht
uit dan van de onderste drie gebieden. In de 5e 6e en
7° gebieden van Devachan vinden wij de scheppende
krachten der oerbeelden. Wie tot hiertoe kan opstijgen
maakt kennis met de doeleinden die ten grondslag
liggen aan onze wereld . . De oerbeelden liggen hier
nog als bezielde kiemcellen, gereed de verschillendste
vormen aan te nemen, wanneer zij in de lagere gebieden
komen . De ideëen, waardoor de menschelijke geest in
de stoffelijke wereld scheppend optreedt, zijn een weerkaatsing, een schaduwbeeld van deze kiemen der hoog·ere
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ge~stenwereld. De harmonie der sfeeren van het devachanisch gebied wordt hier omgezet in geestelijke taal.
Men begint hier het geestelijk woord te hoore11, waardoor de dingen haar innerlijk wezen niet alleen in tonen
en klanken maar ook in woorden uiten. Z ij zeggen
hem hun "eeuwige Naam" . De waarde van het verblijf in Devachan leeren wij
eerst begrijpen, wanneer wij de pelgrimstocht der ziel
door de drie werelden' in 't kort nagaan. Zoolang de
mensch in 't stoffelijk lichaam leeft, werkt en schept
hij op 't stoffelijk gebied, maar hij werkt daar als geestelijk
wezen . Wat zijn geest schept, wordt in ~toffelijke vormen
uitgedrukt; hij moet, als afgezant van de geestelijke
wereld, de stof met zijn geest bezielen. Zoolang hij
echter aan het stoffelijk lichaam gebonden is, kan zijn
geestesleven · niet tot volmaakte ontplooiing komen . Hij
moet telkens terugkeeren naar het devachanisch gebied
om daar nieuwe geesteskracht, nieuwe inzichten omtrent
doel en streven van ziel en wereld te verkrijgen. Zoo
is dan de stoffelijke wereld tegelijkertijd de plaats om
te scheppen en om te leeren d. w. z. hij moet in de
stoffelijke wereld de eigenschappen der stofleeren kennen
en weten dienstbaar te maken om den geest te openbaren.
In Devachan wordt het g·eleerde, de ervaringen van het stoffelijk gebied, omgezet in geestelijke eigenschappen. Hij
arbeidt aan zichzelven om bij iedere reïncarnatie zijn levenstaak beter te kunnen vervuilen. Zoo is zijn blik steeds
gericht op de aarde, zijn . tegenwoordige werkplaats, oni
die steeds nader tot haar volmaaktheid te brengen.
\i\lat hij op aarde gedacht heeft, doorleeft hij in
Devachan; de mensch leeft daar tusschen gedachtenbeelden , die daar werkelijkheid zijn. Men ziet daar de
gedachtewereld in werking, gedachten scheppend en
vormend en uitzendend naar de aar<le. Onder de

gedachtebeelden, die men daar ziet, behoort ook het
gedachtebeeld van zijn eigen lichaam; men voelt zich
daar heelemaal niet meer aan verwant, men vereenzelvigt zich geheel met den geest, en vraagt zich af
"wie zijt gij?" Men leert zijn lichaam beschouwen als .
een deel van het groote geheel, men leert de eenheid
beseffen van alles wat ons omgeeft. Aldus overziet men
van uit het devachanisch gebied het geheele leven als
van een hooger standpunt, van buiten af beschouwd.
De 'Vruchten zijner levenservaringen worden hier in het
causaal lichaam verzameld .om overgebracht te kunnen
worden in de volgende levens. Hij ziet terug op de
vele levens in het verleden en tracht zijn levenservaringen op te nemen in het levensplan voor de toekomstige levens. Het verleden en de toekomst worden een
oogenblik met fel licht beschenen alvorens de mensch
weder nederdaalt t ot een nieuwe incarnatie.

HET ESOTERISCHE LEVEN.
VOORDRACHT GEHOUDEN TE
1908, BEWERKT

ROTTERDAM OP
DOOR

8 MAART

H. C. ü.

Onder het Esoterische Leven heeft men te verstaan
de kennis van de dingen der Hoogere \Verelden, tot
welke wij ons reeds door een verlangen, door een heimwee voelen aangetrokken. Hoe kan men geraken tot de
kennis er van? Om het met één woord te zeggen: het
geschiedt door Inwijding, welke Dr. Steiner vergeleek
bij het ziende worden· van een blindgeborene. De Inwijding gaat gepaard met een geleidelijke opwekking van
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vermogens en krachten, waardoor wij onbekende dingen
waarnemen, behoorende tot een wereld van licht en
kleur en glans buiten het bereik der stoffelijke zintuigen.
De Astrale, Devachanische en nog hoogere Werelden
toch zijn om ons heen en de Evolutie tot het Geestelijk leven geschiedt volgens de Wetten der Nat~ur en
niet buiten haar regelmatige ontwikkeling. Eenmaal
bereiken wij die werelden allen en Ingewijden zijn er in
overoude tijden reeds geweest, wier ontwikkelingsgang
sneller was geschied dan bij de rest der menschheid.
Indien wij een blik werpen .op het verre verleden dan
vinden wij,. dat in die oude tijden de zielen der menschen nog geen volkomen bezit hadden rrenomen van
•
b
hunne lichamen. Aan de menschen van toen ontbrak
het vermogen zich vaste voorstellingen te maken en er
waren groote Leeraren noodig om hen te leiden.
Het eerste punt, waarop gewezen behoort te worden
is, dat niemand lnwijdii1g kan veroveren voor zichzelf.
Het is een geheimzinnige occulte Wet dat rreen erroïste
'
b
b
begeerte onze geestelijke ontwikkeling kan bevorderen, doch een gevoel van plichtbesef en altruïsme en
niet alleen dat gevoel "ik wil mijn medemenschen helpen"
maar ook het inzicht "ik moet op de meest doeltref. fende wijze de gereedschappen daartoe vervaardigen".
Het besef van plicht is de eerste der groote voorwaarden
voor het Innerlijk Leven en den invloed zijner wetten.
De reden hiervan is, dat er een groot onderscheid
bestaat tusschen het denken van den primitieven mensch
en dat van den esoterisch ontwikkelden. Van de gedachten en gevoelens van den laatste namelijk stroomen .
gevolgen, werkingen uit naar de buitenwereld . Daarom
moet de mensch, welke het Esoterische Leven wil
beginnen, eerst doordrongen zijn van een gevoel van
plicht tegenover de menschheid, van verantwoordelijkheid
1

voor de gevolgen van zijn occulten invloed naar buiten.
Het volgende punt, dat ons klaar voor den geest
behoort te staan, is, dat het Esoterische Leven van bepaalde voorwaarden afhangt, in verband met de groote
wetten van de Occulte Wereld. Het is maar al te
moeilijk voor ons om in te zien, dat het niet is,
zooals wij ons voorstellen, dat het moet .zijn, maar
zooals zij, die het bij ervaring weten, ons zeggen. Een
glazen staaf maakt men electrisch door wrijven. vVie
echter begint met k zeggen: "Wrijven wil ik niet", zal
er nooit in slagen zijn staaf electrisch te maken. Zonder
zich te onderwerpen aan de groote wetten van het
Occulte leven komt men daarin niet verder. Om van
deze wetten een voorloopige karakteristiek te erlangen, ·
moeten wij ons den toestai1d duidelijk maken van de
tegenwoordige menschheid.
Wanneer wij met het occulte oog verre naar de
vroegere menschheid terugblikken, komen wij tot een
eigenaardige ontdekkin g. In het oude Lemurië en ook later
in het Atlantische tijdperk, zoo leeren ons de AkashaGedenkschriften, ondervond de mensch veel meer den
invloed van zijn omgeving. De physieke mogelijkheid
van slapen hing af van zonsopgang of zonsondergang.
Op andere wijze weer waren de menschen onderworpen
aan een invloed van de maan; bepaalde functies in
het lichaam hingen met nauwkeurigheid af van het
werelduurwerk. Bepaalde gebeuringen dt:den zich voor
bij het op- en ondergaan van de zon. Het was toen
een physieke onmogelijkheid, dat men zooals thans,
in onze groote steden, van den nacht den dag zou
willen maken. De menschheid leefde in harmonische
samenstemming met den Rhythmus der Natuur . Het feit
dezer samenstemming maakte in Lemurië het onbewuste
Ego uit~ Door de bewuste ontwikkeling van het Ego
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ontstond disharmonie. Het Ego begon zijn zelfbewustzijn
te toonen, door van het rhythme der natuur af te wijken.
De verrichtingen die voorheen met den loop van zon en
maan samenhingen werden verschoven. Tot op den tijd, toen
dit plaatsgreep (het tijdperk van overgang tot het vijfde
ras) had de mensch een soort van droomerige helderziendheid bezeten. Thans bij het veroveren van onzen
tegenwoordigen vorm van bewustzijn, welke zich zooals .
gezegd, het eerst uitte in dit afwijken van het rhythme
d~r natuur, ging deze helderziendheid tijdelijk verloren.
De werkzaamheid van het tot bewustzijn ontwakend Ik
bestond in het ordenen, louteren van en in het Astrale
Lichaam en dit g·elouterde en geordende deel werd
Manas. Deze Manas omvat alle gedachten, alle geheugen,
elke intellectueele functie en kunnen wij noemen het
Zelf van den Geest (das Geistesselbst). En het is de
taak van het Ik het Astraie Lichaam door loutering
tot een manasisch Lichaam te maken. Maar hoe kan
de helderziendheid, de helderhoorendheid wederom verworven worden welke vroeger den mensch, zij het ook
op droomerige wijze, waren eigen geweest,.. doch verloren gegaan door het afwijken van den Rhythmus der
natuur? Dit kan alleen geschieden door inwerking van
het Buddhische beginsel op het Etherisch Lichaam,
dat zijne afschaduwing is in de lagere werelden. Op
deze wijze kan het wederom veroverd worden, maar
dan niet droomerig, doch met volle bewustheid.
Het Esoterische le\·en wil dezen helderzienden bewustheidstoestand wederom opwekken door methoden, welke
de ziel aandoen. De gave der helderziendheid wordt
iemand niet ten geschenke gegeven. De Meester, of diens
beproefde leerling, geeft den candidaat aanwijzingen welker
opvolging hem weder in harmonie moet brengen met
het rhythme der Natuur. Als voorbereiding kap hij zich
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langs den weg der studie in aanraking brengen met de
theorieën en leeringen der groote Esoterische \"iijsheid ,
maar deze louter intellectueele oefening· is niet voldoende. De candidaat moet zich op geregelde tijden
eiken dag overgeven aan meditatie, concentratie, een
innerlijk~ verzinking in zijn eigen zieleleven. De geregelde
herhaling werkt op het hooger zieleleven waarvan het
Etherisch Lichaam het voertuig is. Tot onderwerp van
meditatie behoort gekozen te worden de een of andere
diepzinnige spreuk en het is het beste, dat de leeraar
die uitkiest, terwijl het ook wenschelijk is, dat de spreuk
zelve op hooge geestelijke autoriteit tot ons gekomen
zij. Bijv. "Voordat het oog kan zien, moet het verleerd
hebben tranen te storten". In dezen zin ligt een wereld van
geestelijke diepte en hij is gegeven door een Meester
van Wijsheid.
Uit zulk een bron welt de waarheid onuitputtelijk en
welt bij overd enking altijd weer opnieuw en in duizenderlei schakee ring van g eestelijk licht. En het Esoterisch
L even is niet zulk een spreuk intellectueel verstaan,
men moet telkens weer met zijn geheele ziel er in opgaan.
Niet telkens een nieuwe spreuk zoeken of willen, telkens
opnieuw moet weer dezelfde inhoud door de ziel gaan.
Dit verklaart ook de gevolgrijke kracht van het gebed;
wie bidt, laat telkens denzelfden geestelijken stroom weer
<loor zijn ziel gaan. En de herhaling beduidt werken op
een ander geestelijk voertuig· dan de intelligeö.tie .
•'vVanneer wij de samenstelling van den mensch nagaan
vinden wij eenerzijds het Ik, dien onuitsprekelijken naam
voor de omgeving en het primaire lagere Viertal aan
<len anderen kant, welke elk voor zich door het Ik omgewerkt, bewustgemaakt moeten worden. Zoo moeten
-de begeerten worden omgewerkt tot moreele idealen.
vVanneer wij met het occulte gezicht den wilde ver-
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gelijken met den Europeaan, zoo zien wij dat
eerste het Astrale lichaam uniform is, bij den
echter is een deel door het Ik omgewerkt tot
De aanblik der Aura bewijst dit. En deze
is in het Occultisme het Geestelijk Zelf, doch
laagste aanzicht.
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bij den
tweede
Manas.
Manas
in zijn

Maar de mensch is niet alleen Manas. N aarmate de
mensch ouder wordt, tenminste tot op zekeren leeftijd,
neemt hij in kennis toe, maar wat hem vrijwel bijblijft,
tenzij hij zijn wezen ontwikkelt volgens occulte methoden, dat zijn zijn gewoonten, zijn temperament. Dit
temperament, deze karaktereigenschappen, deze gewoonten komen v'oort uit het Etherisch Lichaam. Op het
Etherisch Lichaam wijzigend, ontwikkelend inwerken,
kan alleen geschieden door impulsies van uit het
Buddhische, waarvan het Etherische de weerspiegeling
is. Deze impulsies, welke telkens en telkens weer op het
Etherisch Lichaam moeten inwerken, worden opgewekt
door devotioneele religieuze gevoelens, ware kunst,
muziek. Zoo ontspringt uit het door Buddhischen invloed
opgewekte en omgewerkte Etherische Lichaam de kracht,
de wilskracht, bewust een gewoonte te veranderen, wat
eigenlijk beteekent op een gewoonte terugkomen, of
een zedelijk gebrek afleeren. En hierin speelt ook
de herhaling een rol. Op geregelde tijden eiken dag
behoort de mensch zich aan de meditatie over te geven
waarvan ·boven gesproken is en niet alleen den inhoud
der meditatie te begrijpen maar er met zijn ziel in op te gaan.
Zooveel van het Ethe"rische tot bewustzijn herschapen
is zooveel Buddhisch bewustzijn. Later wanneer de candidaat het Atmisch beginsel tot bewustzijn wil brengen,
zal hij op het physieke Lichaam moeten inw~rken. Thans,
zeide Dr. Steiner, moeten wij ons nog van deze herhaling
in rhythme, een klaar begrip vormen. Wij moeten ons.

1
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de zaak voorstellen als analoog met de groeiwetten van
de plantemvereld. De groei van een plant wordt van binnen
uit door het Etherisch beginsel beheerscht. Dit Etherisch
beginsel wordt g·eleid door de wet der herhaling, zoo komen
aan den stam de takken en aan de twijgen de bladeren. Het
Astrale beginsel van de plant omsluit haar van buiten als
een glanzend licht, dat het herhalingsbeginsel in haar werking leidt en breidelt en te juister tijd de verdere bladvorming tegenhoudt om deze te d oen plaats maken
voor de vorming· van bloesem, bloem, vrucht en zaad.
Het Etherisch beginsel is dat der herhaling, het
astrale dat der afsluiting. Bij den mensch ziet men
de werking van · het E therisch beginsel in den bouw
van de wervelkolom, welke door de schedelvorming
wordt afgesloten. Esoterisch leven is inwerken op het
Etherisch lichaam, want in den Geest moet herhaald
worden, wat onbewust geschiedt. Deze herhaling moet
dag aan dag geschieden in Med itatie. Zooals bij de
plant alle kracht naa r b uiten werkt bij d en groei , moet
bij den mensch alle kracht naar. buiten werken door
meditatie. De ziel heeft door deze g·eestelijke herhaling
weder Rhythmus m . a.w. geregelde geestelijke rustpunten.
Men kan een eenvoudig rhythme vo!g·en door eiken dag,
week in week uit, dezelfde spreuk te kiezen, maar men
kan het rythme ook samengesteld maken door b .v. een
bepaalde spreuk te hebben voor eiken dag der week.
Zoo wordt het Rhythme geë110lueerd waaruit wij zelf
geëvolueerd zijn enhet Ik komt tot zelfstandigheid, treedt
in Rhythmus buiten zichzelve. Daarom werden in oude
sagen Ingewijden van den zesden graad Zonnehelden
genoemd, daar deze n iet afweken van het rhythme, dat
de zonneloop geeft aan de Natuur. Het esoterische leven
is niet alleen herhaling, het moet ook leiding en begrenzing hebben, zooals het astrale glanslicht bij de
3
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planten. Dit element wordt bij de ontwikkeling van
het Esoterische Leven der menschen vertegenwoordigd
door devotioneele gevoelens, religie, ware kunst, zich
richten naar een individualiteit als ideaal. En deze
meditatie en deze devotie moeten dan samenvallen,
zooals bij de plant, bloesems, kiem en vrucht. Maar de
mensch, die zich aan het Esoterische Lev·en geeft, moet
ook .het oog gevestigd houden op de wereld om zich
heen . Wereldontvluchting is zijn einddoel niet; hij heeft
arbeidskracht, flinkheid. Hij wil niet zijn een heilige
in de verte, maar een heilige in de samenleving. Het
is niet esoterisch in zichzelf gekeerd zijns weegs te
gaan, wanneer buiten veel te zien, te leeren en te doen
valt. En het we:-k naar buiten van zülk een mensch
moet de uitdrukking zijn van zijn binnenste.
Daarom moet een op misverstand berustende afzondering plaats maken voor heiligheid in den dienst der
memchheid.

GRADEN VAN HOOGERE KENNIS.
VOORDRACHT GEHOUDEN TE NIJMEGEN OP

9

MAART 1908,

BEWERKT DOOR B. W.

Dr. Steiner onderscheidt 3 graden of trappen van
hoogere kennis, die de gewone mensch door eene bepaalde
wijze van ontwikkeling kan bereiken: I. imaginatieve
kennis; 2. geïnspireerde kennis en 3. intuïtieve kennis.
Imag-iuatieve ke1mis verkrijgen wij, als wij de dingen

om ons in symbolen zien. De mensch van het Lemui-ische Ras kende, ofschoon op onvolkomene wijze, dien
toestand van bewustzijn; hij nam niet de dingen waar,
zooals wij het thans doen, maar zag in de ruimte zwevende beelden van bepaalde kleur en vorm, die zich
sympathiek of antipathiek aan hem voorde'den. Langzamerhand ontwikkelde zich uit dat Lemurische bewustzijn ons normale dagbewustzijn en bleven er nog slechts
rudimenten van over, (vgl. onzen droomtoestand, waarbij
eene gebeurtenis op het stoffelijk gebied, bijv. het omvallen van een stoel, gesymboliseerd wordt door een
of ander ingewikkeld drama). - Door nu dat, wat men
het "esoterische leven" noemt, te leiden, kan men die
hoogere kennis op meer volkomen wijze terugkrijgen.
Op de voorwaarden daartoe kon in deze voordracht niet
worden ingegaan; spreker releveerde slechts, dat een
groote mate van geduld en een opgeven van alle neigingen
van den lao-eren
mensch onmisbaar vereischt worden
b
en dat het niet zonder gevaar is, zonder een bevoegd
leeraar de hoogere gebieden, overeenkomende met de
hoogere graden van J;:ennis, bewust te betreden. - Wanneer men nu die voorwaarden vervult, dan zal men na
verloop van tijd, bij de geconcentreerde aandacht op het
een of ander stoffelijk voorwerp, er lichtbeelden in gaan
zien, die tezamen het z.g. imaginatieve (astrale) beeld,
behoorende bij dat voorwerp, vormen. Zoo zal men bij
een plant, waaraan nieuw leven ontluikt, violette beelden
opmerken, die langzamerhand in een helrood overgaan;
bij het afsterven van de plant vertoonen zich daarentegen oranje beelden, die na verloop van tijd, br 1'. inachtig en morsig getint worden. Behalve deze astrale
beelden, zal men ook wezt:>ns leeren kennen, die onbekend zijn op het stoffelijk gebied, o.a. de groepzielen
der dieren, die zich in de astrale wereld als op zich
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zelf staande wezens voordoen, waarmede men zich in
verbinding stellen kan. Naarmate de indrukken der ·
stoffelijke wereld verdwijnen, opent zich die nieuwe
wereld van licht, kleur en geluid voor den mensch,
doch niet dan nadat hij door een periode is heengegaan van volkomen stilte, en zonder eenig licht.
Bij het voortschrijden der innerlijke ontwikkeling
ervaart men op een bepaalde trap, dat men niet mee1alleen imaginatieve beelden waarneemt, maar ze tevens
gaat begrfjpen. Op die trap begint de z.g. geïnspireerde
kennis en wordt men bewust in de lagere Devachanwereld. Men leert zijne medeschepselen kennen aan
een bepaalden toon; de "muziek der sferen" wordt den
mensch geopenbaard, evenals de planten-groepzielen,
welke in die wereld bepaalde wezens zijn, en als het
ware deelen zijn van het groote Geestelijke Wezen, de
Planeetziel, waarvan de aarde het stoffelijk lichaam is.
De stoffelijke aarde vertoont zich in de lagere Devachanwereld als een doorzichtig kristal.
De 3e graad van hoogere kennis, de intuïtieve kennis,
komt tot den mensch, wanneer hij na lang volgehouden
oefe ning het vermogen heeft ontwikkeld, in alle dingen
zelf te leven. Dan kan men medegevoelen met planten
en delfstoffenziel, en b.v. in het aangename gevoel
van die zielen deelen, wanneer de bloem geplukt, het
koren gemaaid of de steen tot gruis geklopt wordt.
Dan deelt men in het leven van alle medeschepselen
en wordt waarachtig medelijden ontwikkeld; en men
ziet dat van alle vormen der natuurrijken wezens het
bezielend leven zijn.

OVER ROZENKRUISERS-ESOTERIEK
EN DE ·oNT\iVIKKELING VAN
DEN KOSMOS.
VOORDRACHT GEHOUDEN TE NIJMEGEN OP IO MAART 1908,
BEWERKT DOOR E . L. S.

Na den vorigen middag een overzicht gegeven te
hebben van de wijze waarop men bewustzijn op de
hoogere gebieden kan krijgen, besprak Dr. Steiner ditmaal op meer uitvoerige wijze de resultaten van helderziend onderzoek der kosmische ontwikkeling. Zeer in
het kort geschetst zeide Dr. Steiner het volgende:
Men moet cl~ esoterische leer der Rozen kruisers vooral
niet als iets anders beschouwen dan andere leerwijzen ,
alleen wordt een bepaald aspect der waarheid hier weergegeven, d a t aan d e eischen van bep aalde individuen
voldoet ; het is een der zijden van den berg, die één
top heeft, waar alle zijvlakken sam enkomen.
De Rozenkruisersleer eigent zich echter het beste voor
den mensch in de moderne maatschappij, waarin industrie en stoffelijke strijd op den voorgrond treden en
intellect heerscht. Sedert 1400 zijn de menschelijke
hersens veranderd door verandering· van astraal en etherische lichamen en van dien tijd dateeren ook de leeringen van den gezant der Witte Loge, bekend onder
den naam van Christiaan Rosenkreuz. De hoofdgedachte
is de innige samenhang van mensch en heelal , microcosmos en macrocosmos, beide een onscheidbaar geheel
vormend. Door h et bewuste "Ik ben" onderscheidt de
mensch zich van alle lagere wezens der schepping.
Het stoffelijk lichaam van den mensch is het oud ste
en daarom het meest volmaakte, de hoogere lichamen
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hebben nog niet zoo'n volkomen organisatie, maar eens
moet de geheele viervoudige mensch, bestaande uit het
Ik, het astraal, het etherisch en het grofstoffelijk lichaam,
even volniaakt worden als het zoo volmaakt georganiseerde grofstoffelijk lichaam.
De ontwikkeling van het grofstoffelijk lichaam begint
reeds op onze planeet in den Saturnus-toestand, d. i.
op de eerste planeetketen, het etherische lichaam
begint zijne ontwikkeling op de tweede keten, toen
onze planeet in den zonnetoestand was, het astrale
lichaam werd geboren op de derde keten, toen onze
planeet in den maantoestand was en eindelijk het Ik
werd eerst op deze aarde in den mensch gevormd en
is dus het jongste lid.
.
De vier opvolgende toestanden van Saturnus, Zon,
111aaiz en Aarde komen met de vier elementen vuur,
luclzt, water en aarde overeen.
De eerste bol was met eenen warmte-spiegel te vergelijken, alles terugstralend wat hij ontving, waarin de
geesten van wil, wijsheid, beweging en vorm zich spiegelden en de ontstane spiegelbeelden waren de kiemen
van den mensch der toekomst. In den Saturnus-toestand was het menschelijk lichaam niets dan een partikel in een conglomeraat. De eerste bewustzijnstoestand
was zeer stomp maar alomvattend, als die van een steen
op het stoffelijk gebied.
Na de pralaya kwam de zonnetoestand, hier treedt
de gasvormige formatie op. De vuurgeesten maakten
toen den menschtoestand door en de mensch der toekomst ontving zijn etherisch lichaam.
De menschelijke lichamen zagen er als fata-morgana
beelden uit, het bewustzijn was als dat van de plant,
dus het droomlooze slaapbewustzijn.
In den maan toestand kwamen de astrale lichamen er bij

en had de vloeistofformatie plaats. Het bewustzijn bereikte
den derden toestand, het beelden bewustzijn, imaginatie.
Eene bizonderheid in dit derde tijdperk is, dat op
ce! bepaald oogenblik een deel van de planeet zich
afsplitst en de snel ontwikkelende wezens meeneemt.
Dit deel werd een zon en de oude maan bleef achter
met' de langzamer ontwikkelende wezens, de menschen
van nu; de maan werd ook vaster, maar er was nog
geen mineraalrijk, men kan die maan het best met eene
massa spinazie vergelijken . Bergen en dalen waren plantaardig. Op ieder volgende keten ontstond door achterblijvers een lager rijk, zoodat, beginnende met den
mensch, het 4e rijk of mineraalrijk eerst in het aardetijdperk ontstond,
In den aardetoestand ontving eindelijk de mensch
het lk en een langzamer ontwikkelingstempo werd
ingeslagen. De zon, het gebied va11 de veel snellere
ontwikkeling· trad uit onze aarde gedurende het bestaan
van het tweede wortelras; de maan, het g ebied der
kristallisatie van alle ontwikkeling,· trad uit gedurende
de periode van het derde wortelras. In de eerste drie
rondten van de aardketen waren namelijk aarde, zon
en maan verbonden.
Op de aarde ging de ontwikkeling dus in middelmatig
tempo voort en in de periode van het derde ras waren
de toestanden zoo geworden, dat de mensch het Ik
kon ontvangen.
Nu schetste spreker nog in het kort de hoogere toestanden van onze planeet, de .drie latere ketens dus,
die overeenkomen met den Venus, Mercurius en Vulkaan
toestand. In den Venustoestand wordt de hoogere ;.\1anas
ontwikkeld, in den Mercuriustoestand Buddhi, terwijl
Atma in den Vulkaantoestand wordt ontplooid. Van de
planeten, die nu reeds dit hoogere ontwikkelings-
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stadium hadden bereikt, kwamen leiders en leeraars op
onze aarde, om de menschheid te helpen.
De organen van ons stoffelijk lichaam beschouwend,
duidde spreker daarop, dat zij niet allen even oud waren;
het hart bv. is zeer oud en hiervoor werd het eerst de.grondslag gelegd, de voortplantingsorganen zijn daarentegen
jonger ·en werden eerst in den planttoestand ontwik keld.
In he~ geheel samengevat beschouwt de Rozenkruisersche esoterische leer den mensch als microcosmos
als een voortbrengsel van den macrocosmos; in hem
moet alles teruggevonden kunnen worden, wat in den
macrocosmos geopenbaard is.
Na afloop der lezing werden eenige vragen gedaan,
waarbij Dr. Steiner zijne zienswijze gaf van de samen- .
stelling en de levensontwikkeling in de planeetketens,
waarbij een geheel andere blik werd gegeven op de
theorie van ketens, rondten en rassen, dan waar wij
tot nu toe aan gewend zijn, zoodat heel wat aanpassingsvermogen noodig was, om zich in deze voorstellingswijze in te denken.
0

DE CHRISTELIJKE INWIJDING.
OPENBARE VOORDRACHT GEHOUDEN TE
OP

4

HILVERSUM,

MAART 1908, BEWERKT DOOR G. J.-S . .

Theosofie is een verinnerlijking op alle gebieden van
het leven. Zij is een prikkel om over godsdienstige
dingen en vragen na te denken, wat voor onzen tijd van

bizonder belang is, omdat wetenschap en oude religieuse
overleverii;gen op den voorgrond treden. Uit. deze zijn
de moedeloosheid, onverschilligheid en tragiek der
tegenwoordige menschheid voortgekomen. Theosofie nu
is een verzoening van wetenschap en religie, zij gaat
niet van eenen nieuwen godsdienstvorm uit, zij omvat
alles wat wij in staat zijn te weten van de bovenzinnelijke
wereld, te weten uit erkenning en uit het zich inleven
in deze wereld. Theosofie moet langzamerhand worden
een weg om tot de e rkenning te komen van het ware
leven op alle gebieden. Ook kunnen door Theosofische
beweringen de ware en echte fundamenten van het
Christendom gevonden worden. Esoterisch Christendom
bestaat heden ten dage niet meer. Wat is nu E soterisch
Christendom?
Het J ohannesevangelie wordt door velen als min derwaardig· beschouwd dan de andere evangeliën.
De innerlijke beteekenis van dit document wordt
gevoeld wanneer men het doorleeft. W ij moeten het
beschouwen als eene aanwijzing, als eene christelijke
aanbieding van m iddelen, die ieiden tot ' de deelneming
aan de geestelijke wereld. Deze geestelijke wereld nu
bestaat om ons en iu o'n s. In ons allen kunnen geestelijke krachten verwekt worden . Ten allen tijde zijn er
verlichte menschen geweest en van deze is het licht
uitgegaan. Dat waren de Ingewijden. En zij dankten
hunne beste krachten aan den in vloed van het Johannesevangelie. Er zijn verschillende wegen en trappen, die
tot de Inwijding leiden. Maar alle Inwijding leidt tot
het hoogste punt: de waarheid. De wegen, die vóór
het christendom bèwandeld werden, waren die van
menschelijke kracht en wijsheid. De christelijke Inwijding is diegene, die bijna uitsluitend berust op de
elementen der ziel : gemoed, gevoel en aandoening.
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De grondconditiën ech ter voor de christelijke Inwijding
zijn: geestelijke kennis, studie en wilskracht. - De mensch
kende zijn physiek lichaam en moest leeren inzien, dat
dit slechts een lid \'an zijne menschelijke wezenheid is.
Den leerling werd geleerd het verschil te kennen
tusschen zijn physiek lichaam en zijn etherisch- of
levenslichaam, tusschen dit en zijn astraallichaam.
Verder werd aan den leerling uitgelegd, dat het
bewustzijn der ziel of Manas tegenovergesteld is aan
het physieke bewustzijn. !\fen wees hem op het goddelijke oerbeeld van den mensch of Atma en op den
levenden geest of Buddhi.
Er is een ding dat den mensch van mineraal, plant
en dier onderscheidt en dat niet met name genoemd
kan woi·den; dat is het; "Ik ben", dat is de Godheid
in ons. Alleen door geluid en stem geven we eene uitdrukking aan dit: Ik ben. In vroegere tijden, bijv. bij
de Israëlieten, bestond nog het gevoel van het g·emeenschappelijke volks-ik, maar dit ging later verloren. Ook
moet de menschheid leeren te voelen, dat: "Ik en de
Vader een zijn". Dan onderwees men den leerlina de
zeven trappen der Inwijding, welke zijn als volgt: "'Deemoed en mededoogen met de lager staande levende
schepselen, want aan hun dankt hij zijn bestaan. Dezen
deemoed toonde Christus tegenover zijne discipelen bij
de voctwassc!ting.
Door smart en lijden leert de leerling· zijn innerlijk
wezen sterk maken en geen lijden meer te gevoelen.
Dat was de trap der gceseling. Dan moest de leerling
leeren hoon, spot en verachting van het heiligste te
dragen en alleen in zichzelven steun te vinden. Dit was
de trap der door11enkroning. Het phys"ieke lichaam moest
worden een instrument, van hetwelk hij gemakkelijk
afstand kon doen. Dat was de kruisiging-. Door den

11ZJ1stieken dood leerde hij alle diepten van menschelijke
smart en ellende kennen en daardoor opende zich voor
hem het geestelijk licht en bereikte hij Verlichting en
Opwekking.
Het Ik is nu geidentifieerd met het geestelijk bewustzijn. Door de graflegging leerde hij, dat zijn lichaam
een deel uitmaakte van de aardplaneet en dat zijn
lichaam weer met de aarde · moest vereenigd worden.
Dan kwam de overwinning van het leven over den
dood, de erkenning van het ee~wige, en dit was de
opstanding of Christus-ervaring en in . het geestelijk
lichaam de vcr/teerlefjking of de ltemeZ.vaart.
De Christelijke Inwijding is dus eene gevoelszaak, en
nu is de tijd gekomen, om over deze geheime dingen
te spreken en. aan de menschen den weg te wijzen,
die leidt tot de geestelijke fundamenten der wereld.

DE INWIJDING DES ROZENKRUISERS.
OPENBARE

5

VOORDRACHT

GEHOUDEN IN DEN HAAG, OP

MAART 1908, BEWERKT DOOR A. E. T.

(Enkele passages welke ook voorkomen in de voordracht over
Mystiek en Esoteriek zijn weggelaten].

Theosofie bedoelt in onzen tijd te zijn eene geestesbeweging, die ons gehecle geestesleven weder verdiept,
den mensch weder wijst van het zinnelijke naar het
boven-zinnelijke. Zij brengt het menschdom niet iets
absoluut nieuws
neen, zij staat op den bodem van
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vroegere tijden. Zij berust op datgene wat vroegere
geslachten vóór ons gearbeid hebben. Maar ook wat
vroegere geslachten deden en wisten was niet iets
nieuws; ook dat waren voorstellingen van de algemeene
en groote grondwaarheden. Ieder geslacht en
iedere tijd drukt wat het daarvan kan verstaan op zijn
eigen wijze uit, zich .aanpassende aan den geest en de
omstandigh eden van den ·tijd. De Theosofie in onze
dagen beduidt de erkenning van die grondwaarheden
in den vorm zooals die voor onzen tijd bruikbaar is.
Denken wij ons nu terug in eene beschaving van
vóór 600 à 700 jaren. Toen waren er niet een menigte
kanalen waarlangs een ieder die het begeerde, de kennis
kon verzamelen, zooals thans in scholen, boekerijen,
enz. De ontwikkeling daartoe hebben . we eerst in de
laatste eeuw doorgemaakt. De wetenschappen hebben
zich uitgebreid, - men verlangt steeds meer en meer
te weten en alles in de wetenschappelijke vormen en
termen uit te drukken. Want de mensch kleedt zijne
gedachten in de vormen waaraan hij gewoon is. Thans is de
tijd gekomen waarin een ieder zelf verlangt te weten, te
leeren en te lezen, en daartoe ook den weg kan vinden.
In die oude tijden waren er enkele verkondigers der
wijsheid en eene · groote menigte die hen op gezag geloofden . [Spr. bedoelt dat de groote kring van menschen
die een beetje weten, tegenwoordig bestaande, toen
niet gevonden werd, naast de enkelen die meer wisten,
welker aantal ook uu nog niet groot is, evenmin als
in de middeleeuwen]. Zij, die meer wisten van de groote
waarheden des Levens, van deze groote wijsheid, die
wij in haren tegenwoordigea vorm Theosofie noemen,
noemde men I n i t i é s, I n g e wij d e n, omdat zij eene
zekere, groote ervaring achter zich hadden. En wie de
ervaring achter zich hebben, spreken niet van deze

dingen, alsof ZIJ van eene andere wereld spraken, maar
alsof zij voortdurend in die wereld leefden. En dat is
ook zoo, want die wereld is hunne eigene geworden.
Steeds zijn om ons heen andere werelden, geestelijke
werelden, werken om ons heen andere wezenheden, die
zich verhouden tot het zinnelijke en physieke leven
van den mensch, zooals de kleurenpracht van de wereld
des lichts zich verhoudt tot den blinde.
'Nat de ingewijde doorleefd heeft, kunnen wij vergelijken met de ervaring· van den blind geborene die
geopereerd is en aan wien het vermogen gegeven wordt,
het licht t e zien.
De i n w ij d i n g s m et h o d e d e r R o z e n k r u i s e r s
nu stelde de gewaarwordingen (l!,rlebniss) voor, welke
de mensch ervaart, wanneer hem de wereld des geestes
open gaat.
Wat de Rozenkruisers zelf aangaat, [spr. zegt het
niet met zoove le woorden, maar geeft te verstaan, dat
dit de naam is voor eene Orde of vereeniging van
Ingewijden, die dezelfde leeringen van wijsheid beoefenden als thans in de Theosofie gevonden worden] de naam is veel in diskrediet gebracht door menschen
die er slechts zeer weinig van wisten en juist niet veel
meer clan eenige uiterlijke vormen. Wat men in oude
geschriften hier en daar omtrent de Rozenkruisers kan
vinden, was dan ook niet geschikt om de buitenwereld
veel respect in te boezemeii. Maar dat alles was heel
natuurlijk want wat werkelijk "Rozenkreuzerisch" was,
werd tot aan het einde der 19de eeuw inderdaad geheim
gehouden, want eerst in deze eeuw was het bestemd,
het menschdom in het algemeen ten goede te komen.
Eerst de hedenclaagsche Theosofische beweging is bestemd de wijsheid der Rozenkruisers op te nemen en te
verbreiden.
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Nu, zegt spreker, hebben wij voor heden niet te doen
met de historie der Rozenkruisers, maar m et h e t 1even cl e
Rozenkruiserdom.
- Eerst in de 14de eeuw is het systeem waarvan wij
nu spreken, gegrondvest, ontstaande uit verschillende
geesteskiemen.
Men moet Rozenkruiserdom niet verwarren met
Theosofie in het algemeen: het is slechts eene methode.
Maar wanneer het er om te doen is, Theosofie in
verband te brengen met de moderne wetenschap, dan
is daartoe de Rozenkruiser-methode wel het meest
geëigend.
En hoe doet zich d ie methode voor?

In zeven graden (.'Jtufen) wordt de mensch gevoerd
tot het leeren kennen van de geestelijke waarheden.
Deze zeven graden zijn:
1°
het s tudium;
2°
de imagi natieve erkenning (Erkeniztniss);
3°
de erkenning door de occulte schriften;
4°
(wat men noemt) h et zoeken naar den Steen der
Wijzen;
5°
het bestudeeren van de overeenkomst tussche n
den mensch en d e groote wereld daarbuiten
(microcosmos en m acrocosmos);
6°
het opgaan in den macrocosmos ;
7°
datgene wat uit de · voorgaande graden volgt : de
godzaligheid.
Laat ons die verschillende graden afzonderlijk nade r
bezien:
r 0 . het studium: dat is het verwerven van de
elementaire kennis der hoogere werelden ; immers voor
alle zaken heeft men allereerst een ige elementaire kennis

noodig, voordat men er zich practisch in thuis kan
leeren gevoelen. Maar die hoogere werelden kan men
slechts leeren kennen door d e ziel open te stellen: dán
wordt de mensch een z i ener, een ingewijde reeds in
zekeren zin. Nu kan wel niet ieder mensch uit zich
zelf den weg· vinden - althans niet gemakkelijk maar wel kan ieder meilsch die een o n cl er zoeker
is, begaafd m et een gewoon menschenverstancl, langs
den weg van h et studium vinden, wat men uit zich zelf
nog niet zoo licht gevonden zou hebben. Dit is eene
soort leiding zooals de orienteering in een vreemde
landstreek door middel van eene landkaart. Op die
wijze heeft reeds menigeen gevonden, waarnaar h ij
vroeger te vergeefs zocht: een samenhangend weten,
dat nergens logisch a ntwoord weigert.
Hier in de physieke wereld .w ijzen de dingen den
mensch t erecht als hij een fout maakt: wij zouden hier
ook zonder eene landkaart, zij h et ook minder gemakkelijk, den weg vinden, althans wij zouden duidelijk zien,
hoe wij niet konden gaan e n waar ernstige belemmeringen waren. In de hoogere werelden niet alzoo: daar
moet men in zich zelf de leiding vinden.
Heeft de mensch de grondtrekken van het hoogere
weten in zich opgenomen, dan kan hij gevoerd \vorde n tot
2°. de i magi natieve erkenning, dat is de erkenning, dat achter a lles wat wij waarnemen, de waarheid
d er dingen ligt, en dat de (zinnelijk) waarge nomen
dingen slechts gelijkenissen zij n voor de werkelijke
(geestelijke) dingen.
Al wat men in de wetenschap verstaat, is in zich
slechts een verstandelijk begrip, bestaat slech ts in Idee.
De Roze nkruiser beeft ten taak, de d ingen niet alleen
in Idee, in Begrip te kenne11, maar in Beeld.
Laat ons een voorbeeld geven iu den vorm van een
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dialoog, zooals die door een Rozenkruiser-leeraar tot
zijn leerling zou gehouden kunnen zijn:
Lr.: Zie eens, hoe de plant uit den bodem opgroeit,
als een voorbeeld van eigen ontwikkeling, hoe zij
worden: stengel, bloem, vrucht. En begrijp dan, dat
alle omstandigheden noodzakelijk waren, opdat de plant
zich zóó vormen kon: lucht, licht, bodem en alle stoffen
daarin.
En richt dan uw blik op den mensch: Een anders
gevormd wezen, het vleesch is in de plaats gekomen
van de plantsubstantie, en in plaats van het cftloropftyl
doorstroomt het roode bloed dit wezen.
Zinnelijk heeft ook de plant een bewustzijn, ongeveer
als dat van den mensch in slaap. De mensch heeft een
bewustzijn, dat opgeheven is tot groote hoogte. Maar
dit bewustzijn heeft hij moeten koop en; hij is daardoor doordrongen van begeerten, instincten en hartstochten.
Datgene wat de plant bevat, en wat tot een vrucht
groeit, is rein; maar daarvoor is ook het bewustzijn
maar eng, beperkt.
En begrijp nu de reine plant eenerzijds, den mensch
anderzijds met zijn hooge ontwikkeling, doortrokken
van den stroom der hartstochten.
De Rozenkruiser - ging spr. voort - . moet gaan gevoelen, dat het die stroom der hartstochten is, welke de
planten-substantie tot spiervleesch, het groene plantensap,
het chlorophyl, omzette tot het roode bloed.
En dan zeide men: gij moet u als mensch verheffen
tot een hooger ideaal; de ontwikkeling is met dezen
toestand niet afgesloten; zal zij verder gaan, dan moet
de mensch en zijn bewustzijn andere ·vormen aannemen,
een hooger bewustzijn. Hij keert dan weer terug, op
hoogere trap tot de kuische, reine plantensubstantie.

Dan is het bloed, zonder hartstochten, weer gelijk het
plantensap geworden.
Zooals de plant zonder begeerten vrucht voortbrengt,
zoo zal dan ook de mensch weder geworden zijn een
wezen, welks organen voortbrengen zonder begeerten.
Dit ideaal werd genoemd het ideaal van d e n h e il i ge u G r a a 1: het beeld van den Schotel, waarin
het bloed uit de wonden des Christus werd opgevangen.
Zoodra het roocle bloed kuisch en rein zal zijn geworden.
als het chlorophyl, zal het het bloed va!l den rein
menschelijken mensch zijn.
Er is eene volksvoorstelling, die verhaalt hoe de
bijen kwamen om honig te zuigen uit de wonden van
Christus aan het kruis, zooals uit de bloemen. Die
voorstelling geeft ons een denkbeeld van wat bedoeld
wordt.
Al wat den mensch belet om boven de plant te
komen, moet gedood worden.
Om dit ideaal voor te stellen koos men een symbool:
h e t z w a r t e k r u i s m e t d e r o o d e r o z e n daarom heen, - het symbool van het geestelijk ideaal.
En van dit geestelijk ide~al was het, dat een ingewijd .
man, een dichter, sprak toen hij zeide: "Wie dat niet
heeft, blijft steeds een droeve gast op onze donkere
aarde." (Goethe - zie zelfde citaat in de lezing te
Amsterdam). Men ziet het: hier is van geheel iets
anders sprake dan van eene verstandserkenning.
Als wij de geheele wereld zóó in B e e 1 d trachten te
geven, dan maakt dit op ons een a n d e r e n, warmeren indruk dan de verstandserkenning. Die laat
ons koud.
Als wij dan de wereld tegemoet treden met zulke
beelden, dan gevoelen wij wat er in de wereld geschiedt.
vVie kan dat zwarte kruis, omringd door de roode
4
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rozen voor zijne ziel stellen zonder een trilling van
innerlijke gewaarwording· te krijgen, een stroom van
gevoelen in zich te gevoelen? Die gevoelens zijn scheppende krachten. Want daardoor worden nieuwe gedachten gebor~n. Een nieuwe wereld gaat voor den mensch
open, als voor den blind geborene, die geopereerd
is en het licht aanschouwt.
Eene nieuwe wereld gaat voor den Ingewijde open
door de Imaginatieve Erkenning. Dat. zijn dingen, even
exact als de natuurwetten.
3°. De eigen maki n g van de o cc u 1 te
s c h r i f te n. Men leert daarin niet alleen de natuurwetten kennen, maar wel zóó, dat men met den w i 1
die natuurwetten doordringt. Een voorbeeld : Twee zielegewaarwordingen, ons welbekend, zijn schaamte en
angst. Als de mensch wilde, dat men iets niet aan
hem bemerkte, dan noemt men dat schaamte. En dan
kleurt de rnensch. Wanneer de mensch gevaar ziet en
vreest daardoor overweldigd te worden, dan gevoelt hij
angst. En dan verbleekt de mensch. Twee voorbeelden,
hoe de zielstoestand inwendig, tengevolge heeft een
verandering in den physieken toestand uitwendig. Er
komt tegenwoordig uit Amerika tot ons eene wereldbeschouwing die tracht alles juist andersom te verklaren, n.l. uit de materieele dingen. Volgens deze
bijvoorbeeld, weent de mensch niet omdat hij treurig
is, maar is hij treurig omdat hij weent, omdat n.l.
de oogen en traanbuizen onder zoodanige stoffelijke
invloeden verkeeren, dat tranen te voorschijn geroepen worden. Dit is geheel en al de waarheid omkeeren.

zich zelf moet de mensch ervaren, datgene wat buiten
in de groote wereld geschiedt, doordien wij n.l. leeren
begrijpen hoe het geestelijke in physieke vormen is
uitgedrukt. Men leert dan niet de wereld kennen doordat men de dingen beschrijft en daaruit de wetten
afleidt (abstra!tiert), maaï doordat men ze innerlijk
b e 1 e e f t.
[Wat hierna volgt over het hart en zijne symbolische
beteekenis was onvoldoende toegelicht door den spr.
om hier duidelijk weer te geven].
4
H et z o e k e n naar d e n S te e n der Wijzen
wat niets tooverachtigs, noch bedriegelijks inhoudt, maar
iets zeer natuurlijks. Een schrijver, die overigens niet
veel of niets van de geheimen der Rozenkruizers wist,
heeft echter één ding omtrent het punt terecht gezegd:
den Steen der \Vijzen heeft ieder mensch in de hand
gehad - maar men kent hem niet.
De beteekenis van het ademhalingsproces is deze :
dat in het bloed de zuurstof me t de koolstof verbonden
wordt tot koolzuur - die de mensch dan weer uitademt.
De plant ademt dit koolzuur in door een proces dat
evenzeer een soort ademhaling is, al noemen wij het
met een anderen naam (assimilatieproces). De plant
zondert uit het koolzuur weder de koolstof af en geeft
de zuurstof - door Liitwaseming - aan den mensch
terug. Zonder de plantenwereld war-e het leven van den
mensch physiek op de aarde onmogelijk, ·althans in
den vorm waarin wij het thans kennen. Maar dan moet
de mensch ook inzien, dat hij geen zelfstandig wezen
is; de plant behoort tot hem, zooals zijne eigene ledematen tot hem behooren. Dat de mensch a 11 e e n
zou kunnen bestaan is eene illusie.
En nu moeten wij bedenken, dat aan dit stoffelijk
proces evenzeer een geestelijk proces ten grondslag

Men ziet, dat de g e e s t e 1 ij k e erkenning zeggen
wil: Alles wat in de wereld e-eschiedt is een t;,a e v o 1b<J"
van het geestelijke, d:tt het beginsel er van is, en aan
<J

°.
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ligt, als het schaamtegevoel ten grondslag ligt aan het
schaamrood, enz. Dit proces is slechts een uiterlijk
teeken van een daarachter liggend geestelijk proces .
Wij moeten begrijpen dat er tusschen mensch en plant
een waarlijk verband bestaat, en daaruit vo lgt dat veranderingen in den eenen, evenzeer moeten plaats vinden
in den anderen, zoodat er een rhythmisch verband moet
bestaan tusschen de ademhaling van den mensch en
die van de plant. Er bestaat inderdaad een ademhaling·srhythmus in de natuur - - maar men kan dien niet openlijk bespreken - welke een b e\iv u s t contact daarstelt
tusschen mensch en plant.
Dit echter kan er van gezegd worden: wanneer de
mensch bewust het ademhalingsproces leert te richten
op het doel, dan leert hij met zijn bewustzijn voltrekken
het proces zooals de plant dat volvoert: het direct
bouwen van vormen uit koolstof.
Dit is een volkomen waar feit, al moge het vreemd
klinken; de mensch kan leeren, de koolstof in zich om
te vormen, het omvormen der materie.
Men noemt de verovering van de bewuste omvorming van de koolstof tot de levende substantie: de
Steen der Wij zen. Hier ligt de weg van den Rozenkruiser: dit grootste van alle mineralen te leeren
gebruiken en beheerschen. Wij begrijpen nu ook wat
de man bedoelde, die zeide dat wij den "Steen der Wijzen"
allen in de hand gehad hebben, zonder het te weten.
Nu moeten wij ten slotte weder begrij pen dat aan
dit ademingsproces een geestelijk proces ten grondslag
ligt en voorafgaat; dat de om vorming van de koolstof
een symbool is van de omvorming van de innerlijkheid
des menschen door stijging in de geestelijke wereld;
en ook, dat wat in de toekomst materiaal zal zijn, eerst
geestelijk moet zijn;

5°. de overeenstemming tusschen den
m e n s c h e n h e t H e e 1a 1, t u s s c h e n M i c r o c o smos en Macro cos mos. Dit berust dáárop, dat alles
wat in de groote wereld is, ook in den mensch in
essens aanwezig is; en daarom kan de . mensch in zich
alles vinden, wat in de groote wereld is.
vVij danken ons oog aan de Zon, - aaii haar licht; het
oog· is een schepsel van het zonnelicht.
En zoo is de mensch in zijn geheele wezen een
schepsel van het Heelal.
Zooals wij ons oog moeten leeren gebruiken om het
Zonlicht te zien, zoo moeten wij leeren, hoe wij onze
innerlijke organen moeten gebruiken om het geestelijk
Licht te zien.
De mensch moet leeren kennen de verhouding van
de uiterlijke dingen tot de geestelijke wereld, de verhouding van Microcosmos tot Macrocosmos. En dan
gevoelt hij, hoe wortels uit hem ontspringen die uitreiken in de geheele groote wereld. Dan moet hij er toe
komen, zijn innerlijk totaal te vergeten: - terwille van
de zon het oog te vergeten. Dán is het alsof ·het
innerlijke des menschen zich heeft uitgebreid tot een
geheel Heelal. De mensch leert, niet meer tot zich
zelf, maar tot het Universum Ik te zeggen. Dát is het
g·evoel waardoor de mensch opgaat in den Macrocosmos.
Het ideaal van deze erkenning is: dat alles ten slotte
eindigt in één gevoel dat de Wereld omvat, en dat
kunnen wij niet in ééns omvatten, niet bereiken met
frazen als "de rnensch moet onzelfzuchtig worden",
maar eerst langs den langen en moeilijken weg van
de inwijding des Rozenkruisers. Dàt gevoel te bezitten,
en zóó de \i\Tereld te verstaan, dat is de inwijding des
Rozenkruisers.
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Alles wat de tegenwoordige wetenschap zegt, kunnen
wij in dat licht verstaan. Maar wij blijven niet staan bij
de \Vetenschap. Wij leeren begrijpen de wereld en de
Godzaligheid. Dat zijn de voorbereidende leeringen
des Rozenkruisers.
Wij zien dat de leeringen en de methode van het
Rozenkruiserdom berusten op wat de Theosofie leert: dat
n.L in den mensch een vonk van God leeft en dat het
niet het doel is, wijsheid over God te verzamelen, maar
in zich zelven den polsslag van het Universum te leeren
gevoelen. Dan is de mensch vrij geworden.
Het weten, dat de mensch dit kan, geeft ons een
machtigen impuls tot handelen.
Schoon is het begrip uitgesproken door een man
die wist (Goethe) in deze woorden :
Von der Gewalt, die alle Weseu bi11det,
Be/reit der Mmsch sich, der siciz iiberwindet.

Theosofie wil zijn eene beweging om ons g·eestesleven te verdiepen. En men mag wel zeggen dat de
Theosofie in onzen tijd vertegen w.oordigt datgene wat wij
als een groote beweging in de geheele maatschappij
waarnemen.
Spr. wijst dan op het groeiende internationalisme en
op het voortdurend meer wegvallen in den loop der
eeuwen van de scheidsmuren tusschen menschen en
rnenschen, tusschen volken en volken. Op stoffelijk
gebied zien wij hier een belangrijke rol spelen door
den bankier, den industrieel, den handelaar. Maar dit
alles, als stoffelijke verschijnselen, zijn ge v o 1gen van
het bestaan van gemeenschappelijke ideeën, internationaliseering van ideeën.
Wat wij in vroegere eeuwen (en nog thans) op godsdienstig gebied den eenen mensch van den anderen,
en het eene volk van het andere zien scheiden, dat
wordt door de Theosofie op grootsche wijze overbrugd.
En dit is alleen mogelijk doordat die Theosofische
geestesstrooming zich uitstrekt tot de diepste grondslagen van het geestesleven.
Het is uiet de Theosofische stemming die zegt: "Hoe
is het mogelijk dat wij het zoo heerlijk ver gebracht
hebben", en die met zeker medelijden terugziet op de
oude "kinderlijke" geloofsvoorstellingen.
vVij in de Theosofie hebben ons volkomen afgewend
den waan dat wij mogen neerzien op wat de menschheid
in vroegere tijden heeft tot stand gebracht.
Om de betrekkingen van Goethe, den dichter, en
I-Iegel, den wijsgeer, tot de theosofische levensbeschouwing te teekenen, wil spreker deze laatste in een paar
grondlijnen aangeven:
Een eerste beginsel is, dat aan deze zichtbare wereld
een onzichtbare wereld ten grondslag ligt; een tweede;

THEOSOFIE, GOETHE EN HEGEL.
OPENBARE VOORDRACHT GEHOUDEN TE AMSTERDAM OP
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Bovenstaande titel was de naam van een rede, gehouden
door dr. R ud o 1p h Steiner te Amsterdam; Donderdag avond in het gebouw van het Nut.
De spreker, ingeleid bij zijne hoorders als de Alge
meene Secretaris (Voorzitter) van de Duitsche Afdeeling
der Theosofische Vereeniging, begon met het begrip
Theosofie te omschrijven:
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dat de mensch een bovenzinnelijke wereld achter de
zinnelijke wereld kan leeren kennen. Maar ... niet met
de gewone zintuigelijke waarneming is die bovenzinnelijke wereld te bereiken. Niet met tooverij, met bijgeloof, met terugvallen in oude fantasieën heeft de Theosofie
te maken. Hij die niet alleen de daadzaken van de
stoffelijke wereld waarneemt, maar die van dat alles
de geestelijke oorzaken waarneemt, hij wordt zich
bewust van den hoogeren aanleg in zich zelf.
Dr. Steiner neemt dan zijn geliefkoosd voorbeeld
van den mensch die blind geboren is eu geopereerd
wordt. Voor hem gaat een wereld van waarneming
open. Op zijn oog dat nu ziet stroomt een oneindigheid vau licht, van kleurenpracht waarvan die mensch
vroeger geen besef had en zich geen voorstelling kon
vormen.
Burg·er van het lagere natuurrijk door ZIJn !ageren
aard, behoort aan den anderen kant ook de mensch
door zijn hoogeren aard tot het rijk van de hoogere
werelden, van waar ui t zij n we ze n op ge b o u w d
is. En zóó staat de mensch met zijn innerlijk tusschen
twee gebieden.
Nu zien wij, uiterlijk, het leven van den enkelen
mensch zich afspelen tusschen geboorte en dood, en
wij zien, hoe hij door waarneming van de uiterlijke
werelden steeds rijker en rijker aan ervaring wordt.
En wij vragen ons af: Wat is het en waar blijft het,
wat de mensch in al dien tijd in zich opgenomen heeft ?
Dat, wat wij opgenomen hebben, verandert zich door
den dood in een kiem van andere ontwikkeling.
De som der levenservaringen heeft onze ziel bereikt,
en op het oog en blik des doods ligt de vrucht des
levens daar als een kiem. In een nieuw leven, in eene
nieuwe belichaming ontvouwt zich die kiem . Dit kunnen

waarnemen rn de ontwikkeling van een mensch
van de geboorte af.
Wat wij waarnemen kan niet alleen uit dit eene
leven verklaard worden. Zooals de plantenkiem ons
voert tot een vroegere plant, zoo voert ons deze geestelijke zielekiem tot een vroeger geestesleven. Dit is ...
tot wat men gewoon is reïnkarnatie te noemen.
Ieder leven maakt de ziel rijker met de vruchten van
dat leven, en elk leven treedt de mensch rijker binnen:
alles wat wij bezitten in ons, hebben wij in vroegere
levens verworven. En wij weten ook, dat wat thans in
gedachten in deze wereld leeft, de vrucht is van
vrÓegere menschheidsontwikkelingen. Maar WIJ zien
dat zoowel de onde sproken en mythen als wat
WIJ tegenwoordig onze "wetenschap" noemen slechts
vormen zijn van de menschelijke ontwikkeling, en dat wij hierna weder andere en hoogere vormen
daarvan zullen bereiken.
Als wij dit alles overzien, dan zijn wij in staat de brug te
slaan tot den dichter Goethe en tot den wijsgeer Regel.
In het geheele wezen van Goethe vinden wij van
den beginne af aan den grond van Theosofisch gevoelen. De knaap Goethe zoekt reeds uit zijne geestelijke ervaringen zijn eigen goddelijke, geestelijke natuur
te vinden.
De 7 jarige knaap kan de uiterlijke godsdienstvormen
van zijn tijd niet als de zijne erkennen, hij richt zich
zelf een altaar op van een lessenaar en daarop legt hij
steenen en planten uit zijns vaders geologische verzameling ... Natuurproducten, die hij gevoelt, als uitingen van het goddelijk Leven. En dan wil hij een
offervuur ontsteken, en hij laat de eerste stralen van
de ·opgaande zon door een brandglas vallen eri de offerkaars ontsteken op zijn zelf opgericht altaar.
WIJ
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Ook als kunstenaar zoekt hij bijv. op ZIJn Italiaansche n ;izen niets anders dan het grootc leven
van de bovenzinnelijke wereld. Hij spreekt het dán
ook uit, dat de Kunst de waardigste tolk is van die
geestelijke wereld. Zoo zie men ook in zijne brieven
aan 'vVinckelmann, waar hij schrijft zijne meening, dat
alles wat in de natuur bestaat aan orde, harmonie
en maat, in den mensch is weerspiegeld, waar het opjuicht tot den hoogsten top van volmaking.
Schiller schrijft aan Goethe: "Schon lange habe ich,
erachtester Freund, den Gang Ihres Geistes, ob zwar
aus der Ferne zugesehen - S ie suchen es auf einem
schwierigen W ege, aber Sie finden es sic her .... " enz.
Van den aanvang af gevoelt Goethe zich geboren
uit de geestelijk kosmische natuur.
Dat Goethe het geestelijke in den mensch erkend
heeft, toont niet alleen een gedicht uit de Söer jaren
van de r Se eeuw, "Das Geheimniss" waarin hij spreekt
over het Rozenkruisers symbool: het zwarte kruis met
de roode rozen; nóg schooner geeft hij zijne geloofsbekentenis in het sprookje van "Die Griine Scltlang-e
und die schöue Lilie" en in zijne Faust dichting.
Spr. wijst op Goethe's brieven aan Eckermann, waar
hij zegt dat zijne Faust uit twee punten bezien kan
worden: in de eerste plaats is het iets voor de menschen
in het theater, maar dan ook echter, is daarin iets voor
den ingewijde, die achter het zinnelijk leven van den
mensch het geestesleven ziet.
"Wer das nicht hat, der stirb und werde; er bleibt
nur ein trüber Gast auf dieser dunklen Erde".
Dan haalt spr. meer aanwijzingen nog aan, aan de
meesten zoo welbekend, maar door zoo weinigen, ook
niet door de meeste Goethe-Commentatoren begrep.en:
De proloog, waar Goethe spreekt van de "sferen-har-

monie" en de hemelsche koren; de weder-verschijning
van de Helena-figuur in de tweede acte. Helena die
toch reeds gestorven was, en ten slotte de Homunculus, waarmede hij niets anders wil aanduiden, als
datgene van den mensch wat van belichaming tot belichaming gaat: de ziel : "Er wurde gar zu gern verkörperlicht".
Beknopter is spr. over Hegel, voornamelijk wegens
het reeds gevorderde uur der vergadering.
Hegel is nog een tijdgenoot en in vele opzichten
de leerling van Goethe. Alles verstond hij in Goethe,
alleen den theosofischen grondslag niet. Hegel toont,
hoe ver ie1nand komen kan, die niet de bovengezegde
grondslagen der Theosofie kent.
Neem een glas met water: ge kunt daaruit slechts
water scheppen als het daarin is; en de mensch kan
slechts wijsheid putten uit eene wereld, die zelf van
wijsheid opgebouwd is. Dit te bewijzen heeft Hegel
getracht.
Hegel erkent de Ideeën-wereld als eene samenhangende
geestelijke wereld, onafhankelijk van de natuur. En
noemt die wereld die reine Log-ik.
"Logos" heeft voor Hegel de beteekenis van: het
groote oerplan der wereld, de som der Ideeën, die
aan deze wereld ten groridslag liggen .
Spr. wijst dan op de bekende systematiek van Hegel,
en gaat na, hoe deze spreekt van de drie aanzichten
der Ideeën: de Idee in aanleg - de Idee in de
natuur, uitgebreid naar Ruimte en Tijd, waar zij zichzelf zal bewust worden, afdalende in verschillende vormen, tot op den mensch en verder dan de Idee,
terugkeerende in_ eigen rein wezen, zich in zich zelf
bewust geworden.
Toch, zegt spreker, draagt Hegel m zich al de
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bekrompenheid van zijn tijd. Wij :noeten niet alleen zien
de filosofische lijnen, niet de "Ideeën-wereld" beschouwen
als iets absoluuts (spreker maakt den indruk, te bedoelen:
niet als een coucreet ding-].
Voor Hegel was de wetenschappelijke wereldbeschouwing iets absoluuts geworden, en men heeft altijd het
gevoel dat Regel meent, dat als de mensch de Ideeënwereld begrepen heeft, de menschheid dan tot haar
einde gekomen is. Hegel wist niets van de oneindigh ei d van vormen, waardoor die Ideeën-wereld zich
langzamerhand in leven na lev en bewust wordt,
en dat de mensch den Logos des Gevoels, zoowel als
den Logos der Idee moet leeren leven en beleven .
Uit de Hegelsche filosofie ontstond een soort materialisme.
Na bijna twee volle uren onvermoeid, met groote
geestkracht gesproken te hebben, besluit deze buitengewone redenaar zijne voordracht niet de zoo treffende
woorden van Goethe:
"Wät'e nicht das Auge sonnenhaft
Wie könnte uns die Sonne entzücken?
Wäre nicht die Seele götterhaft,
Wie könnte göttliches uns entzücken !"

HET LEVEN VAN DEN MENSCH
VOLGENS DE
GEHEIME WETENSCHAP.
VOORDRACHT GEHOUDEN TE ARNHEM OP IO MAART 1908.
BEWERKT DOOR A. K.•

Door eenig nadenken kan men de verschillende
feiten in het leven met de vier afdeelingen der menschelij ke wezenheid: het physieke, etherische, astrale lichaam
en het "Ik" in verband bre ngen.
Op het oogenblik der physieke geboorte, wanneer de
. menschelijke kiem het moederlichaam verlaat, wordt
volgens de geheime wetenschap alleen het physieke
lichaam volkomen geboren, dit alleen wordt dan geheel
aan de uiterlijke elementen blootgesteld. Van het Theosofisch standpunt spreken wij van meer dan eene geboorte en daardoor kunnen wij het leven van den mensch
eerst ten volle verstaan.
De tweede geboorte heeft plaats omstreeks het zevende
jaar of juister wanneer de tanden worden gewisseld.
Evenals het physieke lichaam voor de geboorte ligt
besloten in de physieke baarmoeder zoo .is ook het
etherisch lichaam tot dezen tijd omgeven door een etherisch
vlies, dat men de etherische baarmoeder zou ku n nen
noemen en dit omhulsel wordt pas bij het wisselen der
tanden langzamerhand weggeschoven, zoodat eerst dan
het etherisch lichaam vrij staat tegenover de buitenwereld. Men moet dus niet vroeger op het etherisch
lichaam trachten in te werken, daar dit uiterst schadelijk
is. Vóór het zevende jaar moet men alleen letten op
de ontwikkeling van het physieke lichaam, alles wat in
dien tijd in aanleg aanwezig is, kan zich in het latere
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leven door groei verder ontwikkelen, maar men kan er
dan niets meer inbrengen. Tot het
jaar moet de
geheele opvoeding daarin bestaan, dat men den vorm
zoo goed mogelijk tracht te maken. Het tooverwoord
voor dit ontwikkelingstijdperk luidt: Nabootsen. Niets
is van meer gewicht voor de physieke ontwikkeling dan
nabootsing. Al wat het kind ziet in zijn omgeving werkt
physiek er op in, niet alleen de voorwerpen maar ook
de moreele voorvallen werken allereerst op den vorm
in tot aan het wisselen der tanden. Stel u een kind voor,
dat 7 jaar lang niets dan kwaad en slechte dingen heeft
gezien. Dit veroorzaakt in de hersenen zoodan ige vormen,
dat deze een hem eigen wordend instru:nent vormen
voor immoraliteit en door opvoeding is niets meer te
veranderen aan hetgeen men door onwetendheid verzuimd
heeft het kind in te planten.
Nabootsing is het tooverwoord, van buiten af inwerken
door datgene wat het kind kan zien. Laat ik u een
voorbeeld geven. Een moreel goed aangelegde jongen
neemt op zekeren dag geld uit de kas van zijn vader,
Dm er een anderen jongen mede te helpen. Hij bootst
eenvo udig na hetgeen hij zijn vader telkenmale heeft
zien doen, daar hem terecht is geleerd dat hij zijn
vader moet navolgen. Men behoorde tot grondstelling
aan te nemen in het bijzijn van kinderen slechts datgene te doen, wat zij mogen navolgen. Het komt hier
vooral aan op de plastische vorming. vVat de kleuren
betreft die wij onze kinderen moeten late n dragen,
daarbij moeten wij in aanmerking nemen, welken invloed
kleuren hebben op de ontwikkeling van de innerlijke
Drganen. Zien wij op een zwarten achtergrond een roode
vlek, dan treedt een groene na-indruk op. Dit beteekent
dat het innerlijke orgaan, terwijl wij op rood staren,
groen waarneemt ..Wij moeten daarom aan opgewonden,
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onrustig·e kinderen lichte, roode kleederen geven, en
aan lethargisch e kinderen groene, blauwe en donkere.
Dit alles geldt all een tot den leeftijd van het wisselen
der tanden. Van groot gewicht is ook het speelgoed
dat de jong·e kinderen in handen krijgen ; en hierbij
is de voornaamste vereischte dat het de verbeeldingskracht bij het kind in werking zal breng·en - een pop
uit een ouden doek gemaakt, wordt met behulp der
verbeeldingskracht meestal tot een veel dierbaarder
voorwerp dan een prachtig geverfde pop.
Over de voeding heerschen veelal verkeerde begrippen:
men meende vro eg e r het kind te moeten voeden met
vele eieren. Voor dezen leeftijd moet men echter volstrekt niet boven de eiwithoeveelheid die voor de
instandhouding van het lichaam noodzakelijk is, uitgaan.
Want door overmaat van eiwit verl iest het kind de
voedingsinstinkten om zijn vormen op te bouwen .
Met het wisselen der ta nden trekt zich het etherisch
omhulsel terug, dit is d e tweede geboorte; nu moet men
met alle kracht van buiten af werken om het etherisch
lichaam te ontwikkelen, den drager van al wat de mensch
begrijpt door beeld, en niet door het droog verstand.
Op het I 5e jaar bij de geslachtsrijpheid, trekt z'ieh
het astraalomhulsel terug; dan vindt de derde geboorte
plaats. In den tijd tusschen het 7e en r 5e jaar geldt
het tooverwoord: Autoriteit. Het is niet voldoende het
kind goede lessen bij te brengen, men moet door
autoriteit op hem inwerken; en door beelden moet men
hem leeren, wat hij over de natuur weten moet; gedurende de ontwikkeling van zijn etherisch lichaam moet
het ki11d door zijn gevoelens de geheimen der natuur
doorleven; eerst daarna is hij gereed het verstandelijk
begrip er over op te bon wen en niets is nadeeliger dan
om het zuivere verstand 111 te spannen, vóór een grond

van weten reeds aanwezig is. Het kind moet leeren
vergelijkingen te · maken waardoor het later zal kunnen
oordeelen, hetgeen eerst mog·elijk wordt met de geboorte
van het astraallichaam, op het r 5e jaar. Het tooverwoorcl voor het tijdperk dat hiermede intreed t, is: Nastreven. Hier komt het er dus op aan om verheven
idealen te kweeken. In deze periode is de mensch nog
niet in staat de wereld objectief te bezien ; maar alles
komt nu uit wat in vroegere levens verzameld werd ,
met de frissche kracht van het nieuwe astraallichaam.
Wee den mensch die de verwachtingen en idealen der
jeugd tegemoet treedt met cynisme en ze tracht te
verbreken! want in dezen tijd botten de gunstigste
levenskrachten uit, die bij goede leiding ons astraallichaam voor het geheele leven vast en bestendig maken.
Bij het zoe jaar wordt het eigenlijke "Ik" in den mensch
volkomen geboren, clan komt hij in het vrije verkeer
met de buitenwereld. Daarna begint liij af te slijpen
tot het 3 5e jaar. Dit is h et keerpunt in het menschenleven, waarin alle ontwikkeling tot een punt van afsluiting komt. Hij heeft nu alles ingezameld, en begint
terug te gaan. Dit duurt tot het 4oe jaar. Zijn lichamen
beginnen nu langzamerhand af te sterven en hij leeft
terug met het voortschrijde n der jaren, vandaar de geleidelijk terugkeerencle herinneringen. Tot het 3 5e jaar
stroomden de krachten in het physieke lichaam tot
opbouw, van nu af aan stroomen zij in zijn geestelijk
lichaam en dit wordt meer en meer het geval naarmate
de lagere lichamen tiitteren; er treedt dus verhoogd
g·eestelijk leven op. Deze waarheid is van ouds bekend
geweest en de voorwaarde voor inwijding in de geheime
scholen was dat de candidaat met zichzelf niets meer
te doen had, dat hij op den teruggaanclen boog was.

