Lichaam, ziel en geest.
Hoe werk ik daarmee?

steinerinessentie

Ten geleide
In deze reader staat het boek Theosofie samengevat weergegeven. De Duitse
uitgave uit 1922 vormde daarvoor het uitgangspunt. Zoveel mogelijk zijn de
bewoordingen uit het boek zelf gebruikt.
Tussendoor staan gebeurtenissen, citaten en verhalen die vanuit verschillend
perspectief een licht kunnen werpen op de inhoud van het boek.
Deze reader is een uitgave in het kader van het project steinerinessentie,
antroposofie ontmoeten, begrijpen, doen, voor de cursus Lichaam, ziel en geest.
Hoe werk ik daarmee?
Luc Ambagts, april 2018
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Theosofie
Uit het voorwoord
Dit boek is bedoeld om onderdelen van de bovenzinnelijke wereld te
beschrijven. Degenen die alleen het zintuiglijke willen accepteren, zullen deze
beschrijving als een fantasie zonder betekenis beschouwen. Maar degenen die
de wegen willen vinden die uit de zintuiglijke wereld leiden, zullen al snel
begrijpen dat het menselijk leven alleen waarde en betekenis krijgt door inzicht
in deze andere wereld.
In zeker opzicht zal de lezer elke
pagina en zelfs afzonderlijke zinnen
moeten doorwerken. Waarheden
moeten ervaren worden. Geesteswetenschap heeft alleen op die
manier waarde.
Door de basiswaarheden te geven
uit het hele gebied van de
geesteswetenschappen
wordt
duidelijk welke vragen er verder
gesteld kunnen worden. Bewustwording van het bovenzinnelijke is
niet alleen iets voor de theoretische
behoefte, maar ook voor een ware
levenspraktijk.
De auteur van dit boek weet dat er
niets in staat dat niet herkend kan
worden door iedereen die als basis
de huidige natuurkundige kennis
neemt. Hij weet dat het mogelijk is
om aan alle eisen van wetenschappelijkheid te voldoen. Juist
daardoor kan men de beschrijving
die hier van de bovenzinnelijke
wereld gegeven wordt, in zichzelf
gegrondvest vinden.
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Wetenschap
Jan Diek van Mansvelt, emeritus
hoogleraar alternatieve landbouw,
vat zijn wetenschappelijke basisprincipes samen in twee vragen: “Wat
vindt dat wat ik onderzoek zelf van
wat ik over het onderzochte denk?
Wat vindt bijvoorbeeld die koe
daarvan, wat ik allemaal over haar
beweer?” Zijn tweede vraag is: “Hoe
vertel ik dat zo aan mijn buurman dat
hij het ook begrijpt?”
Steiner wijst er herhaaldelijk op dat
voor geesteswetenschappelijk onderzoek dezelfde nauwgezette, op het
denken gebaseerde werkhouding
nodig is als in de natuurwetenschap.
De werkwijze is verschillend. Geesteswetenschap onderzoekt innerlijke
ervaringen, de natuurwetenschap
onderzoekt uiterlijke gebeurtenissen.
Tegenwoordig is kennistheorie naar
de achtergrond verdwenen. Het herhaalbare experiment dat een theorie
bevestigt is basis voor wetenschappelijke overtuigingen geworden.

Inleiding
Hogere kennis wordt voorafgegaan door de ontwikkeling van menselijke
vermogens. Wat vóór zo’n ontwikkeling buiten de grenzen van het menselijk
kennen ligt, dat ligt na het ontwaken van deze vermogens - die in ieder mens
sluimeren - beslist daarbinnen.
Men heeft bepaalde vaardigheden
nodig om deze kennis te vinden.
Eenmaal gevonden, zijn mededelingen over die kennis door ieder
mens te begrijpen. Om leraar te zijn
in deze hogere gebieden van het
bestaan, is echter ook wetenschap
nodig, net als op het gebied van de
gewone werkelijkheid.
Om in de volle zin van het woord
mens te zijn, is het nodig het wezen
en de bestemming van de mens te
kennen, zoals die blijkt uit de kennis
van het bovenzinnelijke.
De auteur van dit boek, wil alleen
dat naar voren brengen wat voor
hem in dezelfde zin een feit is, als de
ervaringen in de buitenwereld voor
ogen en oren en het gewone
verstand.
Men benadert de dingen van de
bovenzinnelijke wereld op de juiste
manier, als men ervan uitgaat, dat
gezond denken en ervaren in staat
zijn alles te begrijpen wat vanuit die
hogere werelden als ware kennis kan
stromen. Met dit begrip legt men de
stevige basis, om ook zelf een
belangrijke stap te zetten in de
richting van het eigen schouwen.

Kant
Immanuel Kant (1724-1804) heeft op
een grondige manier beargumenteerd
waarom kennis van het wezen van de
dingen buiten het bereik van de mens
ligt. De basis voor zijn redenering is de
scheiding van subject en object. Je
vormt als “buitenstaander” op basis
van
onvolkomen
waarnemingen
begrip van de werkelijkheid.
Steiner laat in zijn filosofisch werk zien
dat de scheiding tussen subject en
object een gevolg is van een
onvolledige waarneming van het
denken. Zowel de waargenomen
wereld, als de begrippen die daarbij
horen, nemen we waar. De eerste door
onze zintuigen, de tweede door ons
denken. “Zowel de kleur van de roos,
als het begrip dat ik me van haar vorm
horen bij haar.” Beiden zijn vormen
van hoe het wezen dat ik tegenover me
heb zich aan mij openbaart.
Het werk van Kant werkt nog steeds
ver door in de gangbare wetenschapsopvattingen. “Hoewel de fout in de
redenering gemakkelijk aan te tonen
is,” aldus Steiner.
Meer hierover is te lezen in de Filosofie
der Vrijheid.
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Het wezen van de mens
De mens kan zijn aandacht vestigen
op drie gebieden. Het eerste omvat
de objecten waarvan voortdurend
door de poorten van de zintuigen
ervaring binnenkomt. Die kan hij
voelen, ruiken, proeven, horen en
zien. Het tweede gebied bestaat uit
de indrukken die deze ervaringen op
hem maken. Die worden gekenmerkt door plezier of onvrede,
verlangen of afkeer. En het derde
gebied is de kennis die hij verwerft
over de objecten zelf. De wereld
verschijnt aan de mensen op deze
drievoudige manier. In die zin
bestaat de mens uit lichaam, ziel en
geest.
Door zijn lichaam is de mens
verwant aan de dingen die zich van
buitenaf aan zijn zintuigen presenteren. Met zijn zintuigen kan hij ook
zijn eigen fysieke bestaan waarnemen.
Plezier en ongenoegen, vreugde en
pijn kan noch ik, noch iemand
anders, met fysieke zintuigen
waarnemen. De ziel draagt de mens
als zijn eigen wereld in zichzelf. Door
de geest wordt de buitenwereld
hem echter op een hogere manier
duidelijk. De mens kijkt naar de
sterrenhemel: de vreugde die zijn
ziel ervaart, behoort hem toe; de
eeuwige wetten van de sterren, die
hij met zijn verstand, geestelijk
omvat, behoren niet hem toe, maar
de sterren zelf.
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Onderscheid maken
Op het concilie van Constantinopel in
869 heeft de kerk het onderscheid
tussen ziel en geest veroordeeld als
ketters. Vanaf dat besluit mocht alleen
nog over de ziel gesproken worden.
In de huidige materialistische opvattingen dreigt ook het begrip van de
ziel te verdwijnen. Menselijk gedrag
verklaren we uit erfelijkheid en hormonale processen.
Het lichaam blijft uiteindelijk nog over,
maar degradeert tot een mechanischchemisch geheel.
Steiner geeft opnieuw inhoud aan de
begrippen lichaam, ziel en geest en
brengt ze in onze levende realiteit.
Zowel het lichaam, de ziel als de geest
blijken uit verschillende geledingen te
bestaan. Die geledingen kunnen we in
onze eigen ervaring herkennen.
Cruciaal is het onderscheid tussen
lichamelijke
zintuigwerking
en
zielsmatige gewaarwording. Was het
oog alleen een camera, dan zag ik het
beeld binnenin het oog zelf. Geleiden
de zenuwen het beeld naar de
hersenen, dan zou ik het beeld binnen
in mijn hoofd moeten zien. Maar ik zie
het in de buitenwereld.
De indrukken van mijn lichamelijke
zintuigen worden in mijn ziel tot
gewaarwordingen, die ik door er over
na te denken leer begrijpen in relatie
met de wereld om mij heen.

I. Het lichaam
Net als de mineralen bouwt de mens
zijn lichaam op uit de stoffen van de
natuur; als de planten groeit en
reproduceert hij zich; als de dieren
neemt hij de voorwerpen om hem
heen waar en ervaart hij innerlijke
belevenissen.
De mens onderscheidt zich van de
overige natuur door de ontwikkeling van zijn hersenen en
vermogen tot kennisverwerving.
Daardoor vormt hij naast de
mineralen, planten en dieren nog
een rijk op zichzelf.

Drieledigheid
Sla een toon op de piano aan en je
hoort hard of zacht geluid, met een
specifieke toonhoogte en een eigen
klankkleur. Hetzelfde geldt voor elk
geluid van een muziekinstrument.
Je kunt je op een van die drie
kwaliteiten richten, maar de een treedt
nooit zonder de andere twee op.
De geest heeft de ziel nodig om zich
met het aardse te verbinden. De ziel
heeft het lichaam nodig om de aarde
waar te nemen en op aarde te werken.

II. De ziel
De ziel is de eigen innerlijke wereld. Die onderscheidt zich van de
lichamelijkheid. Elke zintuigindruk maakt deel uit van die innerlijke wereld
(denken).
Aan die gewaarwording koppelt zich het gevoel waarmee de mens een tweede
wereld voor zichzelf creëert naast de zintuiglijke (voelen).
Door de wil werkt de mens weer van zich uit op de buitenwereld in (willen).
III. De geest
De mens weet dat hij zijn taak als mens alleen waardig vervult als hij zich laat
leiden door de juiste gedachten, zowel bij het kennen als bij het handelen.
Het zielenleven wordt door de wetten van het lichaam, door natuurlijke
noodzakelijkheid bepaald. Door de wetten van het denken laat het zich leiden
omdat het in vrijheid hun noodzaak erkent. Zo wordt de mens lid van een hogere
orde dan degene tot wie hij door zijn lichaam behoort. En deze orde is de
geestelijke orde.
Het reflecteren op het eigen zelf, om het verschil tussen lichaam, ziel en geest
duidelijk te maken, is een eis die gesteld moet worden aan degenen die
helderheid wil verkrijgen over het wezen van de mens.
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IV. Lichaam, ziel en geest
De mens kan zichzelf alleen goed begrijpen als hij de betekenis van het denken
doorziet.
Dezelfde stoffen en krachten die ook in het mineralenrijk aanwezig zijn, zijn in
het menselijk lichaam terug te vinden. En wel zo, dat door de bouw van de
hersenen het denken mogelijk wordt. Deze minerale structuur zullen we het
fysieke lichaam noemen.
Door voortplanting en groei onderscheidt het levende zich van het levenloze.
Hoe een levend wezen zich ontwikkelt hangt af van de soort waartoe het
behoort. Deze soort-vormende kracht wordt levenskracht genoemd. Zoals
minerale krachten zichtbaar worden in kristallen, zo drukt de vormende
levenskracht zich uit in de soorten of vormen van het planten- en dierenleven.
De mens ziet de kleuren van de plant, hij ruikt zijn geur, maar de levenskracht
blijft voor deze waarneming verborgen. Die is pas waarneembaar voor de mens
als hem daarvoor het orgaan wordt geopend. Dan neemt hij in elke plant, in elk
dier, naast de fysieke vorm ook de door leven vervulde geestgestalte waar. Deze
geestgestalte noemen we hier het etherisch lichaam of levenslichaam. Het
etherisch lichaam is een zelfstandig wezen, dat de fysieke stoffen en krachten
tot leven wekt.
Het levenslichaam is voor de mens nog steeds iets uit de buitenwereld. Met de
gewaarwording reageert het innerlijk zelf op de prikkels van de buitenwereld.
Elke gewaarwording ontstaat alleen in de ziel van de ontvanger van de
zintuiglijke indrukken.
De activiteit waardoor de gewaarwording een feit wordt, verschilt
fundamenteel van de activiteit van
de levenskracht. Vanuit allerlei
richtingen ontvangt men indrukken.
Tegelijkertijd moet men zichzelf
voorstellen als bron van de activiteit
die de gewaarwordingen teweeg
brengt. Deze bron van activiteit
wordt
gewaarwordingsziel
genoemd. Ook de wereld van de
gewaarwordingen kan voor de mens
een gebied van bovenzinnelijke
waarnemingen worden.
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Gewaarwordingsziel

Stel je een volle concertzaal voor
waarin een groot orkest muziek ten
gehore brengt. Langzaam zwelt het
volume van het orkest aan. Voor het
eerst in de muziekgeschiedenis wordt
hier een crescendo toegepast. Het
publiek dat dit ook voor het eerst
beleeft, staat met het sterker worden
van de klanken op. Als het orkest
geleidelijk weer zachter gaat spelen
gaat langzaam iedereen weer zitten.
Dat is gewaarwordingsziel.
(naar Willem Veltman)

Kleursensaties zijn alleen mogelijk met een goed gebouwd oog. Zo beïnvloedt
de lichamelijkheid – het fysiek lichaam en het etherlichaam - de ziel. De kracht
die de grens van de gewaarwordingsziel bepaalt, komt dus voort uit het fysieke
lichaam. Zo bestaat er tussen het fysieke lichaam en het etherische lichaam
enerzijds en de gewaarwordingsziel nog een speciaal element van het menselijk
lichaam, het zielenlichaam of het gewaarwordings-lichaam.
Net als met het lichaam treedt de gewaarwordingsziel ook in wisselwerking met
het denken, met de geest. De gewaarwordingsziel is dus anders dan het hoger
ontwikkelde deel van de ziel, dat het denken in haar dienst stelt. Dat deel van
de ziel kunnen we verstandsziel noemen, of gemoedsziel.
Als kennis mij gelukkig maakt, is die vreugde belangrijk zolang ze in mij leeft;
de waarheid heeft zijn zelfstandige betekenis, ongeacht deze vreugde. En zoals
bij het ware, zo is het ook met het goede. Het zedelijk goede is onafhankelijk
van neigingen en hartstochten. Zowel het zedelijk goede als de waarheid heeft
eeuwigheidswaarde.
Wat de ziel als waar en goed in zich draagt is onsterfelijk. De waarheid is waar,
zelfs als alle persoonlijke gevoelens tegen haar in opstand komen. Het deel van
de ziel waarin deze waarheid leeft moet bewustzijnsziel genoemd worden. De
bewustzijnsziel wordt hier onderscheiden als een afzonderlijk deel van de ziel,
naast de verstands-gemoedsziel.
Zo zou men, net als in het lichaam, ook in de ziel drie delen moeten
onderscheiden: de gewaarwordingsziel, de verstands-gemoedsziel en de
bewustzijnsziel.
Van onderaf werkt de lichamelijkheid begrenzend op de ziel. Van bovenaf werkt
het geestelijke verruimend op haar. Want hoe meer de ziel gevuld is met het
ware en goede, hoe uitgebreider het eeuwige in haar wordt.
Door zijn zelfbewustzijn noemt de mens zichzelf een onafhankelijk wezen, een
“ik”. Hij kan zijn lichaam en ziel aanduiden als de “hulsels” waarin hij leeft. In de
loop van zijn ontwikkeling leert hij deze hulpmiddelen steeds meer te gebruiken
als dienaar van zijn “ik”. Alleen van binnenuit, alleen door zichzelf kan de ziel
zichzelf “ik” noemen. Door “ik” tegen zichzelf te zeggen, begint iets in de mens
te spreken wat verschilt van de werelden waar de eerder genoemde “hulsels” uit
zijn gehaald.
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Bedrijfsindividualiteit
Een boer vertelt met enthousiaste nuchterheid over zijn koeien, de tuin, de
zorgtak, de energiewinning met zonnepanelen en koolzaadolie, over de lage
melkprijs en de verschillen met de buurman. De deelnemers aan de excursie boeren, burgers en medewerkers van het bedrijf - gaan daarna aan het werk het
bedrijf met een activiteit en een beroepssituatie te karakteriseren.
Het samenbrengen van de ervaringen van de aanwezigen is heel verrassend. In
de beroepsbeelden is een grote diversiteit: dirigent, dokter, herder, pedagoog,
musicus. In de activiteiten komt juist een gemeenschappelijke dynamiek naar
voren. Iets van omhullen, verzorgen, behoeden, in combinatie met ontwikkelen,
bewegen, sturen: ‘zorgend leiden’.
De volgende stap is: welke vraagstukken leven er op dit bedrijf en hoe zien
mogelijke oplossingen eruit? De tuinderij zou er eigenlijk veertig klanten bij
moeten hebben voor een goed rendement. ‘Te weinig klanten’ roept direct
plannen voor een marketingoffensief op. Na aandringen om te proberen de
gevonden dynamiek van de bedrijfsindividualiteit bij de tips te betrekken komt
als tip: ‘Verzorg de bestaande klanten goed.’ Het is treffend te horen dat Fred
Beijleveld, de tuinder, daar net zo over denkt. Het verloop van de klanten blijkt
namelijk groot te zijn. Dus investeren in klanten vasthouden kan dan tot meer
klanten leiden. De eerste stappen richting bestaande klanten heeft Fred al
gezet: door middel van een enquête wil hij het aanbod beter afstemmen op de
wensen van de klant en via de nieuwsbrief geeft hij openheid over de
kostprijsopbouw.
Bij deze werkwijze zet je je als bezoeker helemaal in. Je neemt waar (fysiek),
leeft je in (ziel) en je brengt je eigen ervaring in je leven in relatie met wat je op
deze boerderij meemaakt. De beroepsbeelden zijn beelden die je zelf hebt leren
kennen. De activiteiten heb je zelf ergens verricht (bewustzijn/geest).
De vraag naar een beroepsbeeld (imaginatie) en het woorden, begrippen
zoeken voor die activiteit (inspiratie) gebruik je voor het voorbereiden van een
nog gefantaseerde handeling. Het idee om een enquête te houden is al een
manier om de huidige klanten meer bij de tuinderij te betrekken. Je hebt dan
een mogelijk vorm van de toekomst voorgedacht. In het dagelijkse werk kunnen
dan nieuwe mogelijkheden (intuïtie) opgemerkt worden.
Hier zie je hoe je door reflectie op je werk, je bewustzijn van je werk en van
nieuwe mogelijkheden vergroot. Een manier van werken die de nieuwe
mogelijkheden verkent die de bewustzijnsziel ons biedt. Nieuw, ten opzichte
van het logisch beredeneren vanuit het verstand, of impulsief vanuit je gemoed.
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De zintuiglijke fenomenen openbaren zich aan het “ik” van de ene kant, de geest
van de andere zijde. Lichaam en ziel geven zich aan het “ik” om het te dienen.
Het “ik” geeft zich over aan de geest om door haar vervuld te worden.
Het “ik” doorstraalt vanuit de bewustzijnsziel de hele ziel en werkt van daaruit
op het lichaam. De geest leeft in het “ik”, zoals het “ik” in lichaam en ziel leeft.
De geest vormt het “ik” van binnen naar buiten toe, de minerale wereld van
buiten naar binnen. De geest die een “ik” vormt en als “ik” leeft, wordt
“geestzelf” genoemd. De intuïties van het geestzelf zijn openbaringen van de
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geestelijke wereld in het “ik”, zoals van de andere kant de zintuiglijke
gewaarwordingen een openbaring van de fysieke wereld zijn.
Net zoals de mens uit de fysieke omgeving de stoffen absorbeert en verwerkt in
zijn fysieke lichaam, zo absorbeert hij het spirituele uit de geestelijke wereld en
maakt het tot iets van zichzelf. Deze onafhankelijke spirituele mens wordt
“geestmens” genoemd. De mens heeft een geestelijke huid, die de geestmens
scheidt van de totale geestelijke wereld. De geestmens leeft in dit hulsel. Dit
wordt opgebouwd door de kracht van het geestelijk leven, net zoals het fysieke
lichaam wordt opgebouwd door de fysieke levenskracht. Daarom moet men, op
dezelfde manier als men over een etherlichaam spreekt, spreken van een
“levensgeest” in relatie tot de geestmens.
Het geestelijke wezen van de mens is dus verdeeld in drie delen: de geest-mens,
de levensgeest en het geestzelf.
De menselijke aura bestaat uit twee in elkaar doordringende delen. De ene geeft
kleur en vorm aan het fysieke bestaan van de mens, de andere aan zijn geestelijk
wezen. Het ik geeft de scheiding tussen de twee aan. De fysieke wereld bouwt
voor hem een lichaam op, waarin de ziel kan leven. Het “ik” laat de geest in
zichzelf leven, die nu op zijn beurt de ziel doordringt en haar het doel in de
geestelijke wereld geeft.
Het lichaam bouwt zich op vanuit de fysieke wereld, zodanig dat het op het
denkende “ik” gericht is. Het is doordrenkt met levenskracht en wordt zo het
etherlichaam of levenslichaam. Als zodanig opent het zich naar buiten met de
zintuigen en wordt het een zielenlichaam. Dit zielenlichaam doordringt de
gewaarwordingsziel en wordt er een eenheid mee. De gewaarwordingsziel heeft
ook een eigen leven, dat net zo gestimuleerd wordt door het denken aan de ene
kant als door de gewaarwordingen aan de andere kant. Zo wordt ze
verstandsziel. Ze kan dit doen door naar boven toe de intuïties te ontsluiten,
zoals ze naar onderen de zintuigindrukken ontsluit. Zo wordt ze bewustzijnsziel.
De geestmens is door het orgaan voor de intuïties verbonden met de
bewustzijnsziel, net als het fysieke lichaam met de gewaarwordingsziel in het
zielenlichaam. Bewustzijnsziel en geestzelf vormen een eenheid. In deze eenheid
leeft de geestmens als een levensgeest. Zoals het fysieke lichaam zich sluit in de
fysieke huid, zo omhult de geestmens zich in een geestelijk hulsel.
Zielenlichaam en gewaarwordingsziel zijn een eenheid in de aardse mens;
bewustzijnsziel en geestzelf ook. Dit resulteert in zeven delen van de aardse
mens:
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1 het fysieke lichaam
2 het etherlichaam
3 het gewaarwordende zielenlichaam
4 de verstandsziel
5 de geest vervulde bewustzijnsziel
6 de levensgeest
7 de geestmens
Het ”ik” licht in de ziel op, ontvangt de geest en wordt zo drager van de
geestmens. Zo neemt de mens deel aan de “drie werelden”. Hij is geworteld in
de fysieke wereld door het fysieke lichaam, het etherlichaam en zielenlichaam
en bloeit door het geestzelf, de levensgeest en de geestmens in de geestelijke
wereld. De stam, die aan de ene kant is geworteld en aan de andere kant bloeit,
is de ziel zelf.
Hoewel het “ik” van de mens oplicht in de bewustzijnsziel, doordringt hij toch
de hele ziel. Als men dan de verstandsziel en bewustzijnsziel als de twee
verwante hulsels van het ik opvat en deze als de kern van hen, dan kan men de
mensen verdelen in: fysiek lichaam, etherlichaam, astraallichaam en ik.
In het astraallichaam werken allereerst de menselijke driften, begeerten en
hartstochten, en de zintuiglijke waarnemingen. Als het “ik” zich met het
geestzelf doordringt, dan doorstraalt de ziel het astraallichaam met het
geestzelf. De driften, begeerten en hartstochten worden dan verlicht door wat
het “ik” van de geest heeft ontvangen. Het “ik” is dan meester geworden van
zijn driften, begeerten en hartstochten. Daarmee is het astraal lichaam
omgevormd.
Een vergelijkbaar proces verloopt in de mens wanneer hij de levensgeest
opneemt in zijn “ik”. Dan verandert het etherlichaam. En als het “ik” de
geestmens opneemt, krijgt hij de sterke kracht om het fysieke lichaam ermee te
doordringen.
Op basis van dit alles is het ook mogelijk om de volgende structuur van de mens
te geven:
1 fysiek lichaam
2 etherlichaam
3 astraallichaam
4 ik als kern van de ziel
5 geestzelf als omgevormd astraallichaam
6 levensgeest als omgevormd etherlichaam
7 geestmens als omgevormd fysiek lichaam
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Reïncarnatie en levenslot
Mijn oog ervaart de kleur van de
roos zolang als de roos voor haar
staat en het oog geopend is. De
aanwezigheid van zowel het ding in
de buitenwereld als van het zintuigorgaan zijn noodzakelijk opdat er
een waarneming is. Maar wat ik in de
geest heb herkend als waarheid over
de roos, dat blijft, ook als de roos er
niet is.
De ziel wordt geplaatst tussen
heden en duur, doordat ze het
midden inneemt tussen lichaam en
geest. Door het geheugen onttrekt
ze het heden aan de vergankelijkheid en neemt het op in de duur
van haar geestelijk bestaan. Ook
geeft ze het tijdelijk voorbijgaande
haar eigen stempel, door de acties
die ze uitvoert. Als ik een tak van een
boom snij, is er door mijn ziel iets
gebeurd dat de gang van zaken in
de buitenwereld volledig verandert.
Door de herinnering bewaart de ziel
het verleden; door de handelingen
bereidt ze de toekomst voor.
Mijn daden zijn iets blijvends, zoals
mijn indrukken van gisteren blijvend
zijn geworden door het geheugen.
Zou het kunnen zijn dat de gevolgen
van een volbrachte daad, een neiging krijgen om weer naar mij terug
te keren, net zoals een indruk die in
het geheugen bewaard is gebleven,
herleeft als er een aanleiding toe is?
In de volgende overwegingen onderzoeken we of dit realiteit kan zijn.

Levensopgave
Een vriend vertelt mij over zijn
naderend vertrek bij een bedrijf waar
hij meerdere jaren met hart en ziel
heeft gewerkt in een leidinggevende
positie. Verschil in inzicht over de te
volgen koers heeft hem doen besluiten
zijn taak daar neer te leggen.
“Ik wil samenwerken,” vertelt hij mij
“maar de anderen vinden het toch
belangrijk dat één persoon de leiding
neemt en knopen doorhakt.” Zijn
uitspraak verbaast me. Ik ken hem als
iemand die pas tevreden is als de zaak
de kant opgaat die hij noodzakelijk
acht. Daar zit volgens mij ook zijn
kracht: keuzes maken en daar
verantwoordelijkheid voor nemen.
In het gesprek gaan we op zoek hoe hij
een omgeving zou kunnen vinden
waar hij zijn wens samen te werken kan
vervullen. Samenwerken ziet hij als een
levensopgave, als iets waar deze tijd
ook om vraagt. Hiërarchie is iets ouds
voor hem.
“Zoek iets waar je iemand bij nodig
hebt wat je zelf volstrekt niet kunt,”
suggereer ik. “Ja, dat heb ik altijd al
gedaan,” is zijn reactie. “Voor wat ik
zelf niet kan zoek ik mensen die dat
dan kunnen uitvoeren.” Mijn suggestie
past hij zo direct in bij zijn leidinggevende kwaliteiten. “Tot nu toe ben ik
altijd ingegaan op wat er op mij
afkwam,” besluit hij. “Misschien moet
ik inderdaad nu zelf actief op zoek.”
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Door de waarneming vindt er in de ziel iets plaats waardoor de mens, door
processen in zichzelf, weer een voorstelling kan hebben van iets waarvan hij
eerder een voorstelling gehad heeft. De door het geheugen gecreëerde
voorstelling is nieuw en niet de oude.
Je herinnert je niet alle ervaringen die je in je jeugd hebt meegemaakt tijdens
het leren lezen en schrijven. Maar je zou niet kunnen lezen en schrijven als je die
ervaringen niet had gehad en hun vruchten niet in de vorm van vermogens
bewaard zouden zijn gebleven. Dat is de transformatie die de geest met de
schatten uit de herinnering volbrengt.
De menselijke geest groeit door de verwerkte ervaringen. Men vindt de effecten
van de ervaringen uit het verleden in de vaardigheden die de mens heeft
verworven.
Binnen bepaalde grenzen zijn de mensen wat hun vorm betreft hetzelfde. Er is
slechts één menselijke soort. Alles wat in de menselijke soort gevonden wordt,
wordt bepaald door de vererving van voorouders naar de nakomelingen. Zoals
de fysieke gelijkenis van de mens duidelijk zichtbaar is, zo onthult zich voor de
geestelijke blik de diversiteit van hun geestelijke gestalte. Het bestaan van de
biografie maakt dat duidelijk. Bij een leeuw, of een duif heeft men het individu
in alles begrepen, als men de soort heeft beschreven. Als de mens slechts een
soortwezen zou zijn, zou er geen biografie kunnen zijn. Niet twee mensen
hebben dezelfde geestelijke vorm. Ik heb het niet over mijnheer Jansen uit
Nergenshuizen als ik zijn zoon of moeder beschrijf. Ik moet zijn eigen biografie
kennen. Wie nadenkt over de essentie van de biografie, wordt zich ervan bewust
dat in spirituele opzicht ieder mens een soort op zich is.
Als geestelijk persoon heb ik mijn eigen vorm, omdat ik mijn eigen biografie
heb. Ik kan dus deze vorm van niemand anders hebben dan van mezelf. En
aangezien ik de wereld met een hele specifieke geestelijke aanleg ben
binnengegaan, kan mijn werk aan mij niet zijn begonnen op het moment van
mijn geboorte. Voor mijn geboorte moet ik als geestelijke mens al aanwezig
geweest zijn. Iedereen begint zijn levenscyclus met een heel eigen aanleg, als
een opnieuw geboren worden van juist die geestelijke mens.
Men kan hiervoor externe bewijzen eisen, zoals men gewend is van de gewone
wetenschap. Maar de wedergeboorte van de geestelijke mens is immers een
proces dat geheel in het geestelijke gebied plaatsvindt. Tot dit gebied heeft
alleen het denken toegang. Degenen die niet willen vertrouwen op de kracht
van het denken kunnen zich geen helderheid verschaffen over hogere spirituele
feiten.
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De ziel vormt de schakel tussen
lichaam en geest. Ze verleent het
zielenlichaam de mogelijkheid tot
gewaarwordingen en dringt in het
geestzelf door met de bewustzijnsziel. In het zielenlichaam komt
het uiterlijke, persoonlijke karakter
van iemand tot uitdrukking. Het is
dus ook de drager van wat van dit
karakter geërfd wordt van de
ouders. Het feit dat psychische
eigenschappen ook door vererving
kunnen worden overgedragen,
komt doordat het zielenlichaam
beïnvloed kan worden door de
gewaarwordingsziel.

Erfelijkheid
Niet alleen Johann Sebastian Bach,
maar ook zijn zonen en neven
beschikten over muzikaal talent.
Als erfelijkheid de belangrijkste
oorzaak is voor genialiteit zou je grote
muzikaliteit bij de voorouders verwachten. De juiste combinatie levert
dan een nog muzikaler iemand op.
Maar het lijkt erop dat het genie juist
aan het begin van een "erfelijke" reeks
muzikale mensen staat en dus min of
meer uit het "niets" verschijnt.
Een speciale aanleg, zoals muzikaliteit,
kan je uit iets anders, in een vorig
leven, ontwikkeld hebben en als iets
van jezelf meebrengen in je leven nu.

De ziel ontvangt van de geest de
gave om in het ware en goede te
leven, en zo de geest tot uitdrukking
te brengen in zijn neigingen, impulsen en passies. De ervaringen gaan zelf
voorbij. Maar hun vruchten blijven over. Het feit dat het geestzelf met de
gebeurtenis verbonden was, maakt op het geestzelf blijvende indruk. Bij een
nieuwe vergelijkbare ervaring zal de mens zich anders gedragen dan bij de
eerste keer. Daarop is al het leren gebaseerd. Zo worden de geest de vruchten
van het leven ingeprent als de begaafdheden van een persoon. Die
begaafdheden moet men beschouwen als vruchten van ervaringen, die het
geestzelf eerder heeft gehad. En omdat ze niet in dit leven zijn verworven,
komen ze dus uit een eerder leven. Een door het denken geleide waarneming
komt tot deze conclusie. Degene die dit idee verwerft door gewoon nadenken,
die bereidt zich daarmee voor op bovenzinnelijke waarneming.
Niet alleen de geest – door aanleg en herinnering – maar ook de daden die je
verricht hebt, prenten de ziel haar belevenissen in. Net zo min als de mens
‘s morgens niet opnieuw geschapen wordt, is de menselijke geest nieuw
wanneer hij de reis van zijn aardse leven begint. Er verschijnt een fysiek lichaam
dat zijn vorm aanneemt door de wetten van de erfelijkheid. Dit lichaam wordt
drager van een geest die een eerder leven in een nieuwe vorm herhaalt. Tussen
hen staat de ziel, die een eigen, op zichzelf staand leven leidt.
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De fysieke wereld die de menselijke geest binnenkomt, is voor hem geen
vreemde omgeving. De sporen van zijn daden zijn erin afgedrukt. De menselijke
geest zal zijn “ik” niet alleen zoeken in zijn ontwikkelingsimpulsen die van
binnenuit komen, maar ook in wat zijn leven van buitenaf beïnvloedt. In wat
hem “overkomt” zal hij zijn eigen “ik” herkennen. Men kan leren de ervaring van
het lot waar te nemen in hoe een eerdere daad van de ziel de weg naar het “ik”
vindt. Het geestzelf omringt zich in een nieuw leven noodzakelijkerwijs met
datgene waarmee het door vorige levens verwant is. Ons leven op een nieuwe
dag hangt af van de effecten van de daden van de vorige dag. Zo is het met de
daden van de eerdere incarnaties. Zij zijn met je verbonden als je lot.
Het fysieke lichaam is onderworpen aan de erfelijkheid. De menselijke geest
moet daarentegen steeds weer incarneren; en haar wet is dat zij de vruchten van
vorige levens meeneemt in de volgende. De ziel leeft in het heden. De
incarnerende geest brengt zijn lot met zich mee uit zijn vorige incarnaties. Welke
indrukken de ziel zal hebben, welke verlangens ze zal kunnen bevredigen, met
welke vreugde en lijden ze zal opgroeien, met wie ze zal samenkomen; dit hangt
af van hoe de daden in de voorafgaande incarnaties van deze geest waren.
Drie dingen bepalen iemands biografie tussen geboorte en dood. En op drie
manieren is het afhankelijk van factoren die aan de andere kant van geboorte
en dood liggen. Het lichaam is onderworpen aan de wetten van de erfelijkheid;
de ziel is onderworpen aan het zelf gecreëerde lot. En de geest is onderworpen
aan de wetten van de reïncarnatie.

Leren
‘Leren is ervaren. Al het andere is alleen maar informatie.’
Albert Einstein
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De drie werelden
I. De Zielenwereld
De relatie van de mens tot de
werkelijkheid
wordt
goed
geïllustreerd in Goethes woorden:
"Tevergeefs proberen we het
karakter van een persoon te
beschrijven. Stel je daarentegen een
overzicht van zijn daden op, dan zal
het beeld van zijn karakter ons
daarin tegemoet komen. … we
moeten kleur en licht allebei
beschouwen als behorend tot de
natuur als geheel, want de natuur
wil zich als geheel op een
bijzondere manier aan het oog
openbaren. … Zo spreekt de natuur
tot andere zintuigen, bekende en
onbekende en miskende.” Een
wezen is vaak zo rijk dat het zich aan
andere zintuigen in nog andere
vormen kan openbaren. Wat
geopenbaard wordt behoort toe
aan het wezen, alleen vanwege de
beperking van de zintuigen is het
niet het hele wezen.
De
mens
kan
door
eigen
inspanning, ziele- en geestelijke
waarnemingsorganen ontwikkelen,
waardoor de zielenwereld en de
geestelijke wereld voor hem
worden geopend. Het zou voor veel
mensen gemakkelijk zijn om iets
van deze "hogere werelden" te
weten, als ze zich niet zouden
voorstellen dat ze toch iets verfijnd
fysieks zouden moeten waarnemen.
Zoals we een mens niet goed

Vier niveaus van luisteren
Claus Otto Scharmer beschrijft vier
niveaus van luisteren:
Downloaden - Luisteren naar het
bekende, naar wat je verwacht dat er
gezegd gaat worden. Je ontvangt
indrukken, maar neemt geen deel aan
een gesprek.
Dialoog - Luisteren naar de inhoud van
wat gezegd wordt. Daar reageer je op
met argumenten, kritiek, instemming.
Het rationele gesprek, het debat.
Empathie – Behalve naar de inhoud
van de woorden “luister” je ook naar
wat er omgaat in degene met wie je
spreekt. Wat ligt er achter de
woorden? Wat wil de ander zeggen?
Ruimte – Zoals een dirigent de solist
ruimte geeft een cadens in een aria in
te vullen. Hoe hij daar met het orkest
juist een ruimte van stilte biedt waarin
de solist in vrije expressie kan stralen.
Zo luisteren dat je de ander een
mogelijkheid biedt dat in zichzelf te
ontdekken waarvan hij nog niet wist
dat het daar om te doen was.
Onmiddellijk dringt zich een waardepatroon op. De vierde manier van
luisteren lijkt de hoogste vorm. Maar
alle vormen hebben een eigen functie
en een eigen toepassingsgebied.
Otto Scharmer, Theorie U
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kennen als we alleen maar een idee hebben van zijn fysieke verschijning, zo
kennen we ook de wereld die ons omringt niet als we alleen weten wat de fysieke
zintuigen ons openbaren.
Net zoals de stoffen en krachten waaruit onze maag, ons hart, onze longen, onze
hersenen bestaan, uit de fysieke wereld komen, zo komen ook onze ziele
eigenschappen, onze driften, verlangens, gevoelens, passies, wensen,
gewaarwordingen uit de zielenwereld. De ziel van de mens is een onderdeel van
deze zielenwereld. De zielenwereld is in alles veel fijner, flexibeler, beeldender
dan de fysieke wereld. Ruimtelijke expansie en beweging zijn eigen aan fysieke
vormen. Gevoeligheid voor prikkels en hunkering zijn eigen aan de dingen en
wezens uit de zielenwereld. De dingen in die delen van de zielenwereld, die
buiten de menselijke ziel liggen, verschillen van de zielenkrachten die daarin
liggen. Net zo, als de fysieke stoffen en krachten van de fysieke buitenwereld
verschillen van de delen, die het menselijke lichaam vormen. (De ziel van de
mens is gebonden aan het fysieke lichaam van de mens en aan de menselijke
geest. De processen die hierin waar te nemen zijn, worden dus tegelijkertijd
beïnvloed door de fysieke en de geestelijke wereld.)
In de zielenruimte is de interactie tussen twee gestalten die elkaar ontmoeten
afhankelijk van hun innerlijke kwaliteiten. Ze doordringen elkaar, groeien als het
ware samen als ze verwant zijn. Ze stoten elkaar af wanneer hun wezens elkaar
weerstreven. In de zielenruimte verschijnt alles aan de toeschouwer op de
afstand die het door zijn innerlijke aard heeft.
Om je te oriënteren kan je de gedaantes in de zielenwereld op een vergelijkbare
manier onderscheiden, zoals je vaste, vloeibare en gasvormige lichamen in de
fysieke wereld onderscheidt. Daarvoor moet je de twee basiskrachten kennen:
sympathie en antipathie. Sympathie is de kracht waarmee een zielenstructuur
anderen aantrekt, ermee probeert samen te vloeien. Antipathie is de kracht
waarmee een zielenstructuur anderen afstoot, uitsluit, waarmee ze zichzelf doet
gelden.
De gedaantes in de zielenwereld verschillen door de manier waarop sympathie
en antipathie erin werken.
1. Begeertegloed
Antipathie overheerst de sympathie: zelfzuchtig, onverzadigbaar, lagere
driften (vast).
2. Vloeiende ontvankelijkheid
Antipathie en sympathie in evenwicht: neutrale inwerking (vloeibaar).
3. Wensen
Meer sympathie dan antipathie: aantrekken, overal omheen stulpen (gas).
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4. Lust en tegenzin
Enkel sympathie binnen de zielenvorm zelf: (meer of minder) welbehagen.
5. Zielenlicht
Enkel sympathie: het andere zich laten uiten, stralen (licht).
6. Actieve zielenkracht
Enkel sympathie: anderen bij elkaar brengen.
7. Zielenleven
Enkel sympathie: anderen tot leven wekken.
Deze zeven gebieden doordringen elkaar.
II. De Ziel in de Zielenwereld na de dood
De ziel is de verbinding tussen geest en lichaam. Terwijl de ziel in het lichaam
leeft, is ze betrokken bij wat er in dat lichaam gebeurt. Wanneer de activiteiten
van het lichaam regelmatig plaatsvinden, ontstaat in de ziel verlangen en
behagen; wanneer deze activiteiten worden verstoord, is er onvrede en pijn. En
ook in de activiteiten van de geest heeft de ziel haar aandeel: de ene gedachte
vervult haar met vreugde, de andere met weerzin.
De geest is het centrum van de mens. Het lichaam is de bemiddelaar, waardoor
de geest de fysieke wereld leert kennen en er in werkt. De ziel is de bemiddelaar
tussen lichaam en geest.
Na de dood volgt voor de menselijke geest een tijd waarin de ziel haar neiging
tot het fysieke bestaan aflegt om weer de wetten van de geest- en zielenwereld
te volgen en de geest te bevrijden. Hoe meer de ziel gebonden was aan het
fysieke, hoe langer deze tijd zal duren.
Een lekkerbek zal blij zijn met eten. Dat plezier is iets van de ziel. Om het
verlangen te bevredigen is echter het bijbehorende fysieke orgaan nodig. Na de
dood heeft de ziel dat verlangen niet onmiddellijk verloren, maar heeft ze niet
langer het fysieke orgaan, dat het middel is om het te bevredigen. Zo is het met
alles wat de ziel vraagt en wat alleen bevredigd kan worden door de fysieke
organen. Dat duurt zo lang tot de ziel leert niet langer te verlangen naar wat
alleen bevredigd kan worden door het lichaam.
Het proces dat daarbij in de zielenwereld plaatsvindt maakt dat alle antipathie
in de ziel geleidelijk wordt overwonnen door de krachten van sympathie, die tot
grote hoogten worden gevoerd. Door deze hoge graad van sympathie zal de
ziel als het ware in de zielenwereld opgaan, er één mee worden. De geest wordt
van haar bevrijd.
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Sterven
Een tijd geleden had ik een patiënt die op bed met haar laptop op schoot zat te
werken. Haar gezicht was blauw, grijs, grauw. Ze lag daar dood te gaan. Ik vroeg
wat ze aan het doen was, op die laptop. Ze zei dat ze bezig was met een
belangrijke zakelijke deal, die morgen rond moest zijn. Haar man en twee zoons
staarden naast het bed wat voor zich uit. Ik dacht: what the hell gebeurt hier?
Op de gang overlegde ik met de verpleegkundige. Ik zei: we gaan haar nu
confronteren. Toen ben ik de kamer weer in gelopen en zei: 'Ik denk dat u
morgen geen deal heeft. Ik denk namelijk dat u morgen dood bent.'
Haar ogen gingen open. Er bleef niets meer van haar over. De volgende dag
lees ik in het dossier: 'Mevrouw heeft haar computer na het gesprek niet meer
aangeraakt. De familie heeft uitgebreid met elkaar gesproken.'
Nooit zeg ik: het valt wel mee, want dat doet het meestal helemaal niet. Ik wil
dat mensen eerder en meer over de dood spreken. In ziekenhuizen gebeurt dat
veel te weinig. Je moet vragen: wat is belangrijk voor u de komende tijd? Wat
wilt u nou echt? Hoe hard moeten we u blijven behandelen? Als je echt gaat
praten over die vraag, zeggen mensen vaak: nou, ik vind het wel mooi geweest
zo. Soms veert er dan een dochter op die zegt: pap ik wil je nog helemaal niet
kwijt. Dan zeg ik tegen die dochter: je moet wel goed naar hem luisteren, want
het is zíjn lichaam. Hij is de baas over hoe het verder gaat.
Er bestaat een studie over 151 terminale longkankerpatiënten. De ene helft
kreeg standaardzorg, de andere helft kreeg palliatieve zorg. Die laatste groep
leefde drie maanden langer. Die studie is nooit herhaald en het is nooit verder
uitgezocht hoe dit komt. Dat is bizar. Iemand die ongeneeslijk ziek is heeft veel
meer nodig dan alleen medicatie of een operatie. Mensen zitten vol vragen.
Waarom overkomt míj dit? Hoe kan ik nog kleur geven aan mijn leven? Angst
en depressie komen gigantisch veel voor in deze groep.
Soms zeg ik dat ik ook geen antwoord heb. Ik word óók koud van dat soort
vragen. Maar je moet er wel aandacht voor hebben. Ik probeer vooral te
luisteren en door te vragen. Ik ben ontzettend blij dat ik een geestelijk verzorger
in mijn team heb. Ik schakel haar vaak in.
Je hebt het recht om niet te weten. Maar ik vind dat ik ook een informatieplicht
heb, dus ik ga er in dat geval wel doorheen. Dan zeg ik: we gaan het wel over
de dood hebben. Ik vind dat je dat woord dood letterlijk moet benoemen. Niet
van: u gaat vertrekken. Je moet er niet omheen draaien.
Uit een interview met Sander de Hosson, longarts, Volkskrant 16-3-2018
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In de zielenwereld zijn zeven gebieden te onderscheiden:
1. Begeertegloed
Hier wordt al wat in de ziel leeft als egoïstische, aan het lichaam gebonden
verlangens, uitgedreven.
2. Vloeiende ontvankelijkheid
Overgave aan beuzelarijen, het genot van voorbijgaande indrukkende, de
waan van de dag, de gehechtheid daaraan laat de ziel hier achter.
3. Wensen
Alle wensen sterven geleidelijk omdat het onmogelijk is ze in vervulling te
laten gaan.
4. Lust en tegenzin
De ziel neemt, zolang ze in het lichaam leeft, deel aan alles wat dit lichaam
aangaat. Het opkomen van lust en ongenoegen hangt daarmee samen. Na
de dood ontbreekt het lichaam als bron van het zelfgevoel. Daardoor voelt
de ziel zich uitgehold. De werking van dit vierde gebied vernietigt de illusie
van het aan het lichaam gebonden zelf. De ziel leert deze lichamelijkheid niet
langer als iets wezenlijks te voelen. Op deze manier overwint ze wat haar
eerder sterk aan de fysieke wereld ketende. Nu kan ze de krachten van
sympathie volledig ontvouwen. Ze kan met mededogen in de algemene
zielenwereld opgaan.
5. Zielenlicht
Bijvoorbeeld het plezier hebben in je omgeving, het genot in de natuur als
zintuiglijke beleving, wordt hier gezuiverd. Zo ook een religies gevoel dat op
het eigen welzijn gericht is.
6. Actieve zielenkracht
De drang tot handelen die geen egoïstisch karakter heeft, maar toch zijn
motieven heeft in de bevrediging die de daden brengen. Veel artistieke
karakters en degenen die zich overgeven aan de wetenschap horen hier. Wat
hen bindt aan de fysieke wereld is het geloof dat kunst en wetenschap er zijn
voor het genot dat hun resultaten opleveren.
7. Zielenleven
Hier bevrijdt de mens van zich van zijn laatste verlangen. Wat de geest hier
nog omringt is de mening dat haar activiteit volledig gewijd zou moeten zijn
aan de zintuiglijke wereld, zoals bij een materialistische levensvisie. Ook dit
geloof moet afgelegd worden.
Als de ziel het laatste restant van haar aardse leven overwonnen heeft, vloeit ze
uit in haar wereld.
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III. Het Geestenrijk
Deze wereld is geweven uit het
weefsel waaruit het menselijk
denken bestaat. In deze wereld
kunnen de geestelijke oerbeelden
van alle dingen en wezens uit de
fysieke en geestelijke wereld
worden waargenomen. Dat een
schilderij als gedachte al bestaat
voordat het geschilderd wordt, dat
is een voorbeeld van wat bedoeld
wordt met oerbeeld. De fysieke
dingen en wezens zijn nabeelden
van deze oerbeelden. In de
geestelijke wereld is alles echter
voortdurend in beweeglijke actie,
onophoudelijk aan het scheppen.
Bij het oerbeeld voegt zich de
oerklank. In deze tonen drukken de
wezens van de geestelijke wereld
zich uit. Ze openbaren de oerwetten
van hun bestaan, hun onderlinge
relaties en verwantschappen. Ook in
het geestenrijk moet men een aantal
elkaar doordringende gebieden
onderscheiden, om zich te kunnen
oriënteren.
Het eerste gebied bevat de
oerbeelden van de fysieke wereld.
De dingen en wezens uit de fysieke
wereld zijn daar als "holtes"
aanwezig. De bewegende activiteit
van de oerbeelden vindt plaats in de
tussenruimten.
Het tweede gebied bevat de
oerbeelden van het leven. Hier
wordt duidelijk dat al het leven een
eenheid is.
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De Hiërarchieën
Dionysius de Areopagiet heeft vanaf
de zesde eeuw filosofie en theologie in
Oost en West beïnvloed. Zijn negen
engelenkoren worden altijd weer
uitgebeeld.
De Serafijnen, de geesten van de
alomvattende liefde nemen direct het
scheppingslicht in hun wezen op.
De Cherubijnen, de geesten van de
harmonie dragen in hun wezen de hele
schepping.
De Tronen, de geesten van de wil
offeren hun wil, opdat uitgevoerd
wordt wat anderen slechts nog kunnen
denken.
De Kyriotètes, de geesten van de
wijsheid schenken al het leven.
De Dynameis, de geesten van de
beweging leven in gemoedskrachten
en scheppen de natuurritmen.
De Exousiai, de geesten van de vorm
leggen alles wat aan vluchtige
gestalten en bewegingen is ontstaan
vast in blijvende vormen.
De Archai, de geesten van de
persoonlijkheid zijn de leiders van de
grote cultuurperioden.
De Archangeloi, de aartsengelen
verbinden zich met groepen mensen.
De Angeloi, de engelen staan het
dichtst bij de mens: als beschermengel
waken zij over onze individualiteit.

In het derde gebied zijn gewaarwordingen, gevoelens, instincten, passies, enz.
geestelijk aanwezig als de oerbeelden van alles uit de zielenwereld.
De oerbeelden uit de vierde regio leiden de oerbeelden van de drie lagere
regio’s en verzorgen hun samenwerken.
Vanuit het vijfde, zesde en zevende gebied geven de entiteiten de oerbeelden
van de lagere regio's de impuls voor hun activiteiten. De ideeën waarmee de
menselijke geest creatief werkt in de fysieke wereld zijn de schaduw van deze
kiemgedachtewezens van de hogere geestelijke wereld. Hier worden klank en
toon vertaald in een "geestelijke taal" en openbaren de dingen en wezens hun
"eeuwige namen". Men moet zich voorstellen dat deze kiemgedachtewezens
van samengestelde aard zijn. Uit de elementen van de denkwereld worden als
het ware alleen de hulsels genomen. Die omvatten de kern van het leven. De
kern zelf komt uit nog hogere gebieden.
IV. De Geest in het geestenrijk na de dood
Terwijl de mens geïncarneerd is, drukt hij dat wat zijn geest bedenkt in fysieke
vormen uit. Tijdens het fysieke leven treedt de geest zo in wisselwerking met de
fysieke wereld. Maar net zo als het plan van een huis in het kantoor van de
architect wordt gemaakt en niet pas op de bouwplaats, zo worden de doelen
van het leven op aarde in het geestenrijk ontwikkeld.
De mens leert tijdens zijn werk de eigenschappen van de fysieke wereld kennen,
waarin hij zijn gedachten en ideeën wil belichamen. Zo is de aardse wereld
tegelijkertijd een plaats waar gecreëerd wordt én geleerd. In het geestenrijk is
de geest bevrijd van de fysieke lichamelijkheid. Ze werkt aan de vruchten van de
ervaringen van zijn eerdere levensloop. Dat doet ze door de verschillende
gebieden te doorlopen. De mens ervaart zichzelf in een nieuw gebied als hij
daartoe de innerlijke vermogens in zichzelf heeft verworven.
In het eerste deel van het geestenrijk wordt de mens omgeven door de
geestelijke oerbeelden van de aardse dingen. Wat hij tijdens zijn aardse leven
met zijn zintuigen waarnam, ontmoet hij nu als gedachtevorm. De mens is als
het ware in de gedachtenwerkplaats waar de aardse dingen gevormd worden.
Daaronder is ook de gedachte die de eigen fysieke lichamelijkheid vormt. Je
leert kennen hoe die tot de buitenwereld behoort. De eigen belichamingen
versmelten hier met de rest van de wereld tot een eenheid. De mens wordt zich
bewust, dat hij van nature tot de wereld van de geest behoort. In dit onderste
deel van het geestenrijk vindt hij als levende gedachtewezens zijn
omstandigheden in de fysieke wereld terug. De familiale liefde die hij heeft
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beoefend, de vriendschap die hij heeft getoond, komt in hem van binnenuit tot
leven en zijn vaardigheden worden in deze richting versterkt.
In het vloeibare, geestelijke gebied merkt men hoe het leven als eenheid
verschijnt en van individuen losgekoppeld is. Deze eenheid drukt zich uit als een
weerspiegeling van de verering die de mens getoond heeft. Het religieuze leven
van mensen komt hieruit voort. Hier wordt het vermogen ontwikkeld om
zichzelf als lid van een geheel te herkennen. Alles wat in het leven naar een
zuivere, nobele moraal heeft gestreefd, zal kracht uit dit gebied putten.
In het derde gebied van het geestenrijk (dat van de ziel) is geen egoïsme. Hier
vormen alle verlangens, wensen, begeertes en ongenoegens een eenheid. De
gewaarwordingen en gevoelens van alle wezens zijn een gemeenschappelijke
wereld. Alles wat de mens in het aardse leven ten dienste van de gemeenschap,
in onbaatzuchtige toewijding aan zijn medemensen heeft bereikt, zal hier in
deze ‘atmosfeer’ zijn vruchten afwerpen. De grote weldoeners van de mensheid,
hebben hun vermogens in dit gebied ontwikkeld.
De oerbeelden van zuiver menselijke creaties, zoals die van de kunsten en
wetenschappen, de technologie en de staat, bevinden zich in het vierde gebied
van het geestenrijk, waaruit kunstenaars, geleerden en grote uitvinders hun
impulsen putten. De hoedanigheid waarin mensen de culturele ontwikkeling op
aarde hebben verlaten speelt hier nog steeds een rol. In de nog hogere regio's
van het geestenrijk is de menselijke geest van alle aardse ketens ontdaan.
In de toestand tussen twee incarnaties bevindt de mens zich in de
aanwezigheid van al die verheven
wezens voor wiens blik de goddelijke wijsheid zich onverbloemd
uitspreidt. Elk kristal, elke boom, elk
dier en ook alles wat in het domein
van de menselijke schepping
gerealiseerd wordt, geeft slechts een
nabeeld van het geestelijke doel. De
mens kan tijdens zijn incarnaties
alleen aansluiten bij deze imperfecte
nabeelden van volmaakte intenties.
Wat hij in feite als geest is, komt
daarom pas aan het licht, wanneer
hij tussen twee incarnaties in het
vijfde gebied van het geestenrijk
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De Triniteit
Van oudsher wordt in de christelijke
kerken
over
de
Drie-eenheid
gesproken van Vader-God, Zoon-God
en de Heilige (Helende) Geest.
In de evangeliën komt de Heilige Geest
tot de apostelen en inspireert hen in
hun wanhoop om het verhaal van het
leven, dood en opstanding van
Christus te gaan vertellen. JezusChristus is Gods Zoon die mens werd
en de dood overwon.
Deze ‘Christelijke Mythologie’ is een
uitdrukking van de werkzaamheid van
nog hogere wezens dan de wezens uit
de hiërarchieën van Dionysius.

komt. Wat hij hier is, dat is hij echt zelf. Nu bevindt hij zich in het gebied van de
intenties en doelen. Het zelf bevrucht de doelen van het geestenrijk met de
resultaten van zijn vorige leven. Een soort geheugen voor zijn vroegere leven en
de profetische vooruitblik voor een volgend licht op. Het geestzelf leeft in deze
regio, voor zover het al ontwikkeld is. Iemand die dit niveau heeft bereikt geeft
zichzelf doelen om in een volgende incarnatie te bereiken.
In het zesde gebied van het geestenrijk zal de mens in al zijn handelingen
volbrengen wat het beste past bij de ware aard van de wereld. Hij kan alleen
zoeken naar wat volgens de juiste loop van de wereldorde moet gebeuren.
Het zevende gebied van het geestenrijk leidt naar de grens van de "drie
werelden". Hier wordt de mens geconfronteerd met de "levenskernen" die van
nog hogere werelden naar de drie werelden worden overgebracht om hun taken
te volbrengen.
V. De fysieke wereld en zijn verbinding met de zielenwereld en het geestenrijk
De geledingen van de in zijn lichaam levende mens zijn verbonden met de
geestelijke
wereld.
Het fysieke
lichaam, het etherlichaam,
de
gewaarwordingsziel en de verstandsziel zijn te begrijpen als in de zintuiglijk
waarneembare wereld verdichte oerbeelden uit het geestenrijk.
Het fysieke lichaam ontstaat doordat het oerbeeld van de mens zo ver verdicht
wordt, dat het voor de zintuigen verschijnt. Het is een tot zintuiglijke
waarneembaarheid verdichte entiteit van het eerste elementaar rijk. Het
etherische lichaam ontstaat doordat de zo ontstane gestalte in beweging wordt
gehouden door een entiteit die met haar activiteit rijkt tot in het zintuiglijke
gebeid, maar zelf niet zichtbaar wordt. Dit wezen vindt zijn oorsprong eerst in
de hoogste regio's van het geestenrijk en vormt zich in het tweede gebied tot
een oerbeeld van het leven. Als oerbeeld werkt het in de zintuiglijke wereld. Op
vergelijkbare wijze vindt het wezen, dat het gewaarwordende zielenlichaam
opbouwt, zijn oorsprong in de hoogste gebieden van het geestenrijk. Het wordt
oerbeeld van de zielenwereld in het derde gebied.
De verstandsziel wordt echter zo gevormd, dat het oerbeeld van de denkende
mens in de vierde regio van het geestenrijk tot een gedachte wordt gevormd en
als zodanig direct als denkende mens in de zintuiglijke wereld optreedt.
Zo werkt de geest aan het fysieke lichaam, aan het etherische lichaam en aan
het voelende zielenlichaam. Zo verschijnt deze geest in de verstandsziel.
Op de drie onderste geledingen van de mens werken dus de oerbeelden in de
vorm van wezens, die op een bepaalde manier buiten hem staan. In zijn
verstandsziel neemt hij zichzelf (bewust) ter hand.
28 - steinerinessentie

De entiteiten die aan zijn fysieke lichaam werken zijn dezelfde die de minerale
natuur vormen. Aan zijn etherlichaam werken wezens van dezelfde soort die in
het plantenrijk werken. Aan zijn zielenlichaam werken wezens die het dierenrijk
leven. Zo werken de verschillende werelden samen. De wereld waarin de mens
leeft is de uitdrukking van deze samenwerking.
In die zin is de drieledige wereld als volgt gestructureerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

het rijk van de vormloze wezens (eerste elementaar rijk);
het rijk van de vormscheppende wezens (tweede elementaar rijk);
het rijk van de zielenwezens (derde elementaar rijk);
het domein van de geschapen gestalten (kristalvormen);
het rijk waaraan de gestalte-scheppende wezens werken (plantenrijk);
het rijk waaraan ook de gestalte-scheppende wezens en de in de zielenwereld
actieve wezens werken (dierenrijk);
7. het rijk waarin de gestalte-scheppende en de in de zielenwereld actieve
wezens werken en waarin de geest zich zelf in de zintuiglijke wereld
manifesteert in de vorm van gedachtes (mensenrijk).

De mens als basis
Voor dit onderdeel is als samenvatting de uitwerking van de fysieke mens
vrijwel volledig uit het boek overgenomen. Aan deze beschrijving van de mens
kan duidelijk worden hoe de fysieke wereld als verdichting van de geestelijke
wereld op te vatten is.
Bij een concreet voorbeeld kan aan een onderdeel het geheel duidelijk worden.
Een compacte samenvatting werkt abstract. Dat treedt ook op bij de schema’s
en overzichten. We gaan dan denken in abstracte begrippen en verliezen de
werkelijkheid uit het oog. Het schema neemt de plaats van het levende begrip
in. Voor de verbinding met de werkelijkheid zijn steeds concrete verhalen nodig.
In dit geval wordt aan de mens de hele (geestelijke) werkelijkheid zichtbaar. Dat
is methodisch uitgangspunt voor de antroposofie: de mens (en dat ben ik zelf)
vormt de basis om de wereld te begrijpen.
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Als men eenmaal de zintuiglijke wereld op deze manier heeft begrepen, ontstaat
het begrip voor nog andere wezens, dan die in de vier bovengenoemde
natuurrijken werken. Zoals bijvoorbeeld de volksgeest. Die uit zich in de
gewaarwordingen, gevoelens en neigingen die het gemeenschappelijke van een
volk uitmaken. De volksgeest vormt zijn lichaam uit het materiaal van de
zielenwereld. Het is als een wolk waarin de leden van een volk leven. De
gevolgen daarvan komen in de zielen van de betrokkenen te voorschijn, maar
ze stammen niet daaruit. Iets vergelijkbaars kan gezegd worden over de
tijdgeest.
Lagere soorten van dergelijke wezens zijn de salamanders, sylfen, undines,
kabouters, zinnebeelden van een geestelijke werkelijkheid die alleen door
gelijkenissen kan worden weergegeven.
Geestelijk gevoelige mensen worden onrustig als ze een andere wereld dan de
zintuiglijke om zich heen vermoeden, en daar als een blinde rondtasten. Alleen
heldere kennis van deze hogere gebieden en het begrijpen wat er in gebeurt,
kan de mens sterk maken en hem zijn ware bestemming laten zien.

Groepsinvloed
Als ik een van mijn kinderen op bezoek heb, krijg ik altijd de neiging grappig te
doen. Uit de psychologie is het bekend dat mensen in een bekend systeem van
relaties, gedrag vertonen dat voor hen bij dat systeem hoort. Je eigen gedrag
schept mee aan wezens, die met jou en de anderen dat karakter van die groep
vormen.
De nawerking van een heftige ruzie, of een zakelijk conflict, kun je ook zien als
een wezen dat ontstaan is uit de emoties die daarbij speelden. Het werkelijk
oplossen van het conflict betekent ook een verlossing voor dat wezen.
VI. De gedachtenvormen en de menselijke aura
Net zoals ruimtelijke gebeurtenissen door het oog als kleurverschijnselen
kunnen worden gezien, zo kunnen gevoelens, instincten, gedachten door de
innerlijke zintuigen waargenomen worden.
Een gedachte stroomt werkelijk van de ene mens naar de andere. De manier
waarop deze gedachte op de ander inwerkt wordt waarneembaar als een proces
in de geestelijke wereld. De fysieke mens wordt het centrum van stromingen uit
de ziel en de geest. Gedachten over het zintuiglijke leven trekken in rode tinten
door de zielenwereld. In mooi helder geel verschijnt een gedachte waardoor de
denker zich tot hogere kennis verheft. De nauwgezette gedachte verschijnt als
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een structuur met duidelijke
contouren; het verwarde idee
verschijnt als een wazige vorm.
Het zielen- en geesteswezen van de
mens verschijnt zo als een bovenzinnelijk deel van de hele mens. De
kleureffecten die waarneembaar zijn
voor het geestelijk oog, vormen de
menselijke aura. Gemiddeld kan
men zich voorstellen dat de hele
persoon twee keer zo lang en vier
keer zo breed lijkt als de fysieke
persoon.
De
stroming
van
verschillende kleuren is een waarheidsgetrouw beeld van innerlijk
leven.
Bepaalde
blijvende
kwaliteiten, talenten, gewoontes en
karaktereigenschappen komen er in
tot uiting
Met de aura te beschrijven als kleur
wordt bedoeld dat de ziener aan de
aura een vergelijkbare ervaring
opdoet als de ziel in de fysieke
wereld beleeft wanneer hij de
betreffende kleur op zich in laat
werken. De ziener is zich bewust dat
deze ervaring niet lichamelijk is. Er
zijn veel voorbeelden te geven hoe
de aura kleurt bij verschillende
gemoedstoestanden,
gedachtes,
enzovoort.

Isenheimer altaar
Matthias Grünewald schilderde tussen
1510 en 1515 een altaarstuk voor het
klooster te Isenheim, bij Colmar (F).
Het altaarstuk werd vroeger getoond
aan zieke mensen. De schoonheid van
de schildering en het beeld van de
lijdende Christus zou bij kunnen
dragen aan hun herstel. Dit imposante
kunstwerk staat nu tentoongesteld in
Musée Unterlinden in Colmar.
Op een van de panelen is de verrijzenis
van Christus afgebeeld. Als een witte
gestalte in rood gewaad zweeft hij
boven de aarde, waar de soldaten die
het graf bewaakten verslagen liggen.
Zijn hele gestalte is omgeven door een
grote cirkelvormige aura van oranje
kleuren met een lichtblauwe rand,
scherp afstekend tegen het duister van
de nacht in de achtergrond.
Op het paneel met Maria en het kind in
haar armen is rond het hoofd van
Maria ook een aura afgebeeld. Die is
heel subtiel en doorschijnend geschilderd met blauwe en gele tinten.
“Dat is wel ongeveer zoals dat eruit
ziet,” zei iemand die naast me stond te
kijken.

De aura is een drievoudige uitdrukking van de bovenzinnelijke mens. De drie
geledingen, lichaam, ziel en geest, komen erin tot uiting. De eerste aura is een
afspiegeling van de invloed die het lichaam uitoefent op de ziel; de tweede
kenmerkt het leven van de ziel zelf, die boven het direct zintuiglijke uitstijgt,
maar nog niet gewijd is aan de dienst van het eeuwige; de derde weerspiegelt
het meesterschap dat de eeuwige geest heeft verworven over de vergankelijke
mens.
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Hoe meer de mens zijn driften laat varen, des te onopvallender wordt het eerste
deel van de aura. Het tweede deel vergroot zich dan meer en meer en vult het
kleurlichaam waarin de fysieke mens leeft steeds vollediger met zijn lichtende
kracht. En hoe meer de mens zich "dienaar van het eeuwige" toont, des te
sterker verschijnt de wonderbaarlijke derde aura, het deel dat getuigt van de
mate waarin de mens burger van de geestelijke wereld is. Want het goddelijke
zelf straalt door dit deel van de menselijke aura in de aardse wereld.
Zo drukt de aura uit wat de mens in de loop van zijn belichamingen van zichzelf
heeft gemaakt.
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Het pad van kennis
Alle kennis van de zielenwereld en
de geestelijke werelden is al in de
ondergrond van de menselijke ziel
aanwezig. Wat een ander uit de
diepten van de ziel naar boven heeft
gehaald, kan men begrijpend
volgen.
Het denken is het hoogste vermogen dat de mens in de zintuiglijke
wereld bezit. De basis van een
gedachte is een levende kracht.
Degene die kennis heeft van het
geestelijke kan wat hij geschouwd
heeft meedelen. Dat werkt in
degene die dat onbevooroordeeld
opneemt, als kiem voor het
vermogen tot hogere kennis. De
geesteswetenschapper vraagt zijn
leerling niet te geloven wat hij
vertelt, maar het tot de inhoud van
de eigen denkwereld te maken. Voor
de “ziener” is absolute gezondheid
van het zielenleven noodzakelijk.
Nauwgezet zuiver denken
is
daarvoor een waarborg.
De eerste eigenschap die degene die
tot inzicht in de geestelijke wereld
wil komen moet ontwikkelen is de
onvoorwaardelijke, onbevooroordeelde toewijding aan wat de wereld
hem toont. Degenen die de wereld
benaderen met het oordeel dat zij
uit hun leven tot nu toe meebrengen, zullen zich door zo’n
oordeel afsluiten voor de veelzijdige
werking die de feiten anders op hen
kunnen hebben. De leerling moet op
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De weg tot inzicht I
Op veel plaatsen beschrijft Steiner
oefeningen die je helpen om zelf de
geestelijke wereld waar te nemen. Die
beschrijvingen zijn verschillend.
Over de beschrijving in Theosofie
schrijft Roel Munniks in het nawoord:
In De weg tot inzicht in hogere
werelden beschrijft Steiner de verschillende bovenzinnelijke waarnemingsorganen, evenals de oefeningen die
deze organen tot ontwikkeling
brengen. Voor een van die organen, de
zesbladige lotusbloem, geldt dat er
"moet worden gestreefd naar volkomen beheersing van de gehele mens
door zijn zelfbewustzijn, zodat
lichaam, ziel en geest bij hem in
volmaakte harmonie verkeren. De
activiteiten van het lichaam, de
neigingen en hartstochten van de ziel,
de gedachten en ideeën van de geest
moeten volmaakt op elkaar worden
afgestemd." Het is denkbaar dat de
ontwikkelingsweg die in Theosofie
beschreven wordt in het bijzonder
dient om deze volmaakte afstemming,
dit volmaakte evenwicht van de ziel
tussen het geestelijke en het
lichamelijke, te bereiken; dan zou de
oefenweg van Theosofie op een
bepaald
onderdeel
van
de
ontwikkelingsweg het accent leggen,
die in de weg tot inzicht in hogere
werelden als geheel wordt beschreven.

elk moment in staat zijn om zichzelf
leeg te maken, opdat de vreemde
wereld binnenstroomt. Daarvoor is
het nodig dat elk oordeel, elke kritiek
die van hem uitgaat, zwijgt. Door dit
zwijgen kunnen de hogere spirituele
feiten die de mens overal omringen
binnenstromen.
Je kan dit vermogen doelgericht in
jezelf ontwikkelen. Bijvoorbeeld door
je tegenover andere mensen van elk
oordeel te onthouden. Je probeert de
mensen louter uit zichzelf te
begrijpen.
Door deze oefening maakt de mens
zich ontvankelijk voor alles wat hem
omringt. Zolang de mens nog
geneigd is zichzelf belangrijker te
vinden dan de wereld om hem heen,
zal hij de toegang tot hogere kennis
buiten bereik houden. Wie zich - met
betrekking tot iets in de buitenwereld
- overgeeft aan de lust of tegenzin die
zij hem geven, leert niets over de
dingen, maar alleen over zichzelf.
Hoe meer men het vermogen
ontwikkelt om af te zien van een
oordeel op basis van sympathie en
antipathie, hoe meer men een fijnere
gevoeligheid in zichzelf ontwikkelt.
Met gelatenheid moet je lust en
tegenzin ervaren. Dan begin je ze te
begrijpen. Ik zou een verlangen alleen
maar moeten gebruiken om daardoor
de zaak te begrijpen die mij plezier
doet. Dan kom ik tot de essentie
ervan.

De weg tot inzicht II
Ook in de voordracht Geest, natuur
leven (1 maart 1913) geeft Steiner aanwijzingen voor de oefenweg: Als
geest-onderzoeker concentreert men
zich een bepaalde tijd op een
eenvoudige voorsteling. Zodat men
in een toestand geraakt waarin men
niet meer met de zintuigen
waarneemt, zoals in de slaap en waar
ook het verstand slaapt. Dat wat dan
uit de ziel opstijgt, is niets anders dan
het uitvloeisel van de ziel zelf.
De geest-onderzoeker moet nu door
zijn sterke wil uit kunnen wissen wat
daar op die manier voor hem
verschijnt. Kan hij dat niet, dan was hij
als iemand die een voorwerp ziet en
zijn blik daar niet meer van kan
afwenden. Als hij tot dit uitwissen in
staat is, dan ontwaakt de geestonderzoeker
tot
een
hoger
geestesleven in vergelijking waarmee
het wakkere dagleven een soort
slaaptoestand is. Die stap is
vergelijkbaar met de overgang die
het kind maakt als het rond het derde,
vierde jaar tot zelfbewustzijn komt,
maar dan op een hoger niveau. Bij het
uitwissen van zichzelf blijft een rest
over die niet uit te wissen is. Dat is de
eigenlijke kern van de geestonderzoeker zelf. Bij nader onderzoek
daarvan ontdekt hij hoe die kern door
meerdere aardelevens gegaan is.
(samenvatting: steinerinessentie)
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Lust en tegenzin veranderen dan van louter gevoelens in zintuiglijke organen
waardoor de buitenwereld wordt waargenomen. Wanneer een persoon zijn lust
en tegenzin zodanig gebruikt dat ze waarnemingsorganen worden, dan bouwen
ze de eigenlijke organen op in zijn ziel, waardoor de zielenwereld zich voor hem
opent.
Onze gedachten nemen voortdurend een loop die hen opgedrongen wordt door
de fysieke natuur: nutteloos en warrig. Zolang de mens zich alleen maar wijdt
aan de taken van het zintuiglijke leven, wordt zijn verwarde gedachtegang
steeds weer gecorrigeerd door de werkelijkheid. Als ik een verkeerd inzicht heb
over de vorm van een plant, dan corrigeert de realiteit me en laat me het juiste
denken. In mijn relatie met de hogere bestaansgebieden is dat heel anders. Daar
moet mijn denken mij zekerheid geven, anders zal ik niet de juiste weg vinden.
Want de geestelijke wetten die daar leven zijn niet gecondenseerd tot in het
fysieke. Ze oefenen dus niet dezelfde dwang op mij uit. Wie vooruitgang wil
boeken, moet zich bevrijden van iedere persoonlijke willekeur en de eisen van
het denken zuiver volgen. Dan vloeien de wetten van de geestelijke wereld in
hem.
Zoals voor het denken, is het ook voor het handelen. Dit moet in staat zijn om
de wetten van het edele schone en het eeuwige ware te volgen, zonder storende
invloeden van de persoonlijkheid. In het dagelijks leven laten mensen zich
bepalen door wat hen zelf bevredigt en wat vruchtbaar is. Daarbij dwingen zij
de aard van hun persoonlijkheid aan het verloop van de verschijnselen op. Zij
verwerkelijken hun willekeurige eisen. Maar men werkt pas in de zin van de
geestelijke wereld, als men zich alleen aan haar wetten houdt en zich
onbaatzuchtig overgeeft om door de geest de richting te laten bepalen.
Als de kenniszoeker deze wetten in acht neemt, dan groeien de gevoelens, lust
en tegenzin, vreugde en pijn uit tot organen van de ziel. Een grote vreugde zal
hem niet langer meeslepen, maar verkondiger zijn van kwaliteiten in de wereld
waar hij eerder aan voorbij ging.
Als ik een steen, een plant, een dier, een mens observeer, moet ik me realiseren,
dat in dit alles iets eeuwigs wordt uitgedrukt. Ik zou mijzelf moeten kunnen
afvragen: wat leeft als het blijvende in de vergankelijke steen, in de vergankelijke
mens? Elk blad, elke kever zal ons ontelbare geheimen onthullen wanneer niet
alleen onze ogen op hen gericht zijn, maar ook door het oog de geest. Het hangt
af van de houding die we op dit gebied aannemen, of we tot geestelijke
schouwen komen.
Spoedig merkt de mens door dergelijke oefeningen de transformatie die in hem
plaatsvindt. Hij leert van alles de ware aard kennen. Op deze manier krijgt de
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zoeker naar kennis de mogelijkheid om te handelen in overeenstemming met
de eeuwige wereldorde. Hij geeft richting aan zijn daden vanuit de in hem
levende kennis van het eeuwige. Dit handelen vanuit een innerlijk weten kan
slechts een ideaal zijn waar men naar streeft. Maar de kenniszoeker moet de wil
hebben om dit pad te zien. Dat is zijn wil tot vrijheid. Want vrijheid betekent op
eigen initiatief handelen. En alleen degenen die hun motivatie ontlenen aan het
eeuwige, mogen op eigen initiatief handelen. Iemand die dit niet doet, werkt
tegen de wereldorde. En die moet dan over hem zegevieren. Willekeur van het
individu vernietigt zichzelf.
Wie zo aan zijn innerlijk leven werkt zal de waarheden over de geestelijke wereld
door eigen ervaring bevestigd zien. Hij krijgt de zogenaamde ‘inwijding’ van de
“grote geestelijke mensheidsleiders “. Van nu af aan praat hij niet meer met de
dingen die gevormd worden door de geest, maar met de vormgevende geest
zelf.
Vrijheid van de vooroordelen van persoonlijkheid, van twijfel en bijgeloof zijn
de kenmerken van degene die op het pad van kennis het niveau van leerling
bereikt heeft.
De onderzoeker van het geestelijk verwerft het vermogen om de ziel in
afzondering van de zintuiglijke werkelijkheid te brengen, zonder dat deze
afzondering hem tot een wereldvreemd mens maakt.

Verder lezen
Bij de kerst-conferentie van 1923 heeft Rudolf Steiner de Antroposofische
Vereniging een nieuwe vorm gegeven en zelf het voorzitterschap op zich
genomen. Meteen daarna is hij een serie voordrachten begonnen waar hij het
mensbeeld zoals hij dat in Theosofie heeft beschreven opnieuw verwoordde.
Zijn streven was de beschrijving van de mens dichter bij de eigen ervaringen van
zijn toehoorders te brengen. Deze voordrachten zijn in het Nederlands vertaald
onder de titel: Antroposofie - Een nieuwe benadering.
In De wetenschap van de geheimen der ziel beschrijft Steiner uitgebreid de
werkelijkheid van slaap en dood, de ontwikkeling van mens en aarde en de weg
van de inwijding. Dat laatste thema wordt op een andere manier en veel
uitgebreider behandeld in De weg tot inzicht in hogere werelden.
In het project steinerinessentie worden regelmatig boeken en reeksen
voordrachten van Rudolf Steiner op een nieuwe manier toegankelijk gemaakt
voor lezers met interesse in antroposofie. De resultaten daarvan zijn te volgen
op de website steinerinessentie.nl.
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