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HISTORISCH OVERZICHT

... Indien manas zijn aangewezen taak: de beheer-
sing der zinnen, zal vervullen, moet het zelf het
ideale voorbeeld tueerspiegelen, dat in de hemelen
van Buddhi besloten is. Slechts wanneer dat voor-
beeld in zijn spiegel wordt weerkaatst, heeft het
de standaard volgens welke geoordeeld kan wor-
den ... Ook moeten wij niet van mening zijn, dat
het bezit van zulk een goddelijke standaard, vol-
gens welke wij het doel mogen beoordelen, ver
boven ons ligt, als iets waarnaar wij in een ver
verwijderde toekomst zouden kunnen streven. Hier
en nu is het Voorbeeld in ons.

Shri Krishna Prem

Annie Besant

THEORETISCH beschouwd, heeft de beoefening
van meditatie ten doel het denken van de persoon-
lijkheid te onttrekken aan het voortdurend bezig
zijn met wereldse zaken en het te oefenen zich bezig
te houden met onderwerpen die tot het begrijpen
van geestelijke waarheden voeren. Wanneer men
deze eenvoudige verklaring nader beschouwt, blijkt
dat voorondersteld wordt, dat er verschillende hoog-
ten van menselijk denken bestaan en dat evenzo
de mogelijkheid voor de mens bestaat om de hoogte
te kiezen, waarop hij zijn aandacht wil bepalen.
Voordat wij dus de techniek van meditatie kunnen
begrijpen, moeten we enige studie maken van de
aard en de capaciteiten van de mens. Het is een
feit dat vanaf de vroegste tijden instructie over
meditatie werd voorafgegaan door, en samenging
met de studie van de wetenschap, die nu psycho-
logie wordt genoemd.
Slechts weinigen weten hoe overoud deze bij el-

kaar behorende studies zijn. Het volgende vluch-
tige overzicht van sommige aspecten van het In-
dische en vroeg-Europese denken beoogt de bestu-
deerder perspectief te verschaffen, waardoor de
speciale studie, die volgen zal, duidelijker kan wor-
den gezien. Uit de aard der zaak is bij dit over-
zicht een keuze gedaan, waarbij de geschiedenis
van slechts een enkele tak van psychologisch onder-
richt en het gebruik van een bepaalde groep oefe-
ningen wordt nagegaan.
Grote geleerden hebben de overeenkomstige erva-

ringen, die de mystici van alle tijden en godsdien-
sten verbinden, opgemerkt en behandeld, en bestu-

De Verhevene is niet waarlijk voor ons verborgen,
want Hij kan zich niet voor Zichzelf verbergen, en
te denken dat Hij voor ons verborgen kan zijn, die
Hem zelf zijn, is de meest subtiele van alle maya's,
is illusie. Hij is ons diepste Zelf en het hart van
ons wezen.
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deerders kunnen hun werken opslaan voor bijzon-
derheden hierover. 1) Wij trachten hier slechts een
schets te geven van de samenhang van de Indo-
Europese traditie vanaf de vroegste tijden in India
tot op onze tijd, ten opzichte van de verschillende
hoogten, waarop het menselijk bewustzijn zich uit-
drukt, en eveneens betreffende bepaalde traditio-
nele oefeningen, waardoor de meer geestelijke
aspecten van de menselijke aard kunnen worden
gewekt. Onder deze laatste bekleedt meditatie in
zijn verschillende vormen een belangrijke plaats.
Algemeen wordt verondersteld dat het filosofisch

denken in India zijn eerste vorming ontving tijdens
de vroege Arische volksverhuizingen daarheen. Mo-
derne historici geven als tijdstip, enkele verschil-
len daargelaten, vanaf 6000 v C.; bestudeerders
van het occultisme stellen het veel vroeger. Tijdens
de volksverhuizingen ontstonden bepaalde hymnen,
waarschijnlijk als man trams gezongen, liederen met
magisch effect. Later werden ze door de priesters
van commentaren voorzien en nog later werden
de diepzinniger leringen door filosofen uit die tijd
verklaard. Deze laatste fase bracht de serie heilige
geschriften voort, die bekend staan als de Upo-
nishads en nog altijd de kern vormen van de In-
dische filosofie. Alle liederen werden in die dagen
gezongen en aldus van leraar op leerling overge-
bracht. Op deze wijze kwamen zij tenslotte in de op-
geschreven Sanskriet literatuur, welke de grootste
schat van India is. 2)
In de Upanishads kan men het oorspronkelijk

onderricht in meditatie vinden, dat eeuwen lang
door vele Indo-Europese volken is gebruikt. In
de Taittiriya Upanishad, die erkend wordt als een
van de oudste, staat het volgende:

1) Varieties of religiaus experience, door William
James; Studies in the Psychalagy of the Mystics, door
Joseph Maréchal,
2) lndian Philosophy, door S. Radhakrishnan: Deel I,
Inleiding - V.

"Dat hetwelk de stralende ruimte in het hart is,
daarin verblijft de mens, met het denken verbonden,
de dood te boven gaande, schitterend van inwezen".
Dan volgt een duistere regel, die nu kan worden

uitgelegd als aan te geven dat de slijmklier .In-
dra's geboorteplaats' is of het verenigingspunt tus-
sen de innerlijke mens en zijn fysiek bewustzijn;
daarna komt:
"Zelfheerschappij bereikt hij, beheersing van het

denkvermogen wint hij, beheersing van de taal,
beheersing van het zien, van het horen, van het
begrijpen.

"Dan wordt hij Brahm, wiens lichaam lichte ruim-
te is, wiens wezen waarheid is, de vreugde van
het leven, in wie het denken zaligheid vindt, ver-
vuld van vrede, de dood te boven gaande. Aanbid
dan, gij, die zich gereed hebt gemaakt voor de
aloude kunst". 3)
Hieruit zou blijken dat de kunst van zelfdiscipline

reeds goed ontwikkeld en heel oud was, toen het
Arische ras in India kwam.
Het Hindoese denken houdt zich gaarne bezig

met abstracte materie en de periode, die op de
volksverhuizingen volgde, was een tijdperk waarin
filosofische bespiegelingen schijnen te hebben ge-
bloeid. De Hindoese voorschriften voor het zoeken
naar verlichting, zoals dit nog steeds genoemd
wordt, waren omstreeks 500 v. C., de tijd waarin
aangenomen wordt dat de Boeddha leefde, goed
uitgewerkt. Zij waren te zeer geclassificeerd, te wei-
nig beleefd en door een stelsel van ascetische prak-
tijken verstikt, die het doel van meditatie eerder
verduisterden dan bekend maakten. De vorstelijke
Zoeker zocht instructie in de ,woudscholen' van de
asceten, maar ging verder en vond wat hij zocht,
niet in routine en zelfkastijdingen, maar in een
verlicht inzicht in de menselijke aard. Dit bracht

3) Taittiriya Upanishad: 6; vert. Mead en Chatto-
padhyaya.
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hem tot het besef dat de wortel van het lijden
menselijke onwetendheid is, in het bijzonder het
zich niet bewust zijn van het doel van de in-
carnatie van de mens in een stoffelijke vorm. Om
deze diep gewortelde onwetendheid te overwinnen,
gaf hij een voorschrift, dat het edele achtvoudige
Pad genoemd wordt. De treden van dit Pad zijn
in zekere zin progressief, ofschoon op den duur alle
nodig zijn om verlichting te bereiken. De eerste twee
behandelen juiste kennis, de volgende drie juiste
handeling, en de laatste drie - juiste inspanning,
juiste concentratie en juiste meditatie - kunnen
worden samengevat als de juiste ontwikkeling van
het denken. .Hieruit blijkt duidelijk dat meditatie,
welk woord hier gebruikt wordt om de laatste
drie treden van het Pad samen te vatten, niet
alleen een integrerend deel van het Boeddhisme
is, maar zelfs het hoogtepunt van zijn andere lerin-
gen, wetten en oefeningen'. 4)

De Boeddhistische methoden van meditatie zijn
erop gericht die allereerste onwetendheid te over-
winnen aangaande het doel van het bestaan, dat
de Boeddha beschouwde als de oorzaak van ver-
keerd handelen, daaruit voortkomend lijden en
herhaalde wedergeboorten. Geluk, de overwinning
van alle smart, is mogelijk. Het achtvoudige pad
is de weg. Meditatie, de laatste lering op het pad,
werd door de Boeddhistische broeders en hun
leraren uitgewerkt in een diepgaand en stimulerend
onderzoek. De formulering werd ongetwijfeld door
verschillende Hindoese hervormers beïnvloed, maar
zij blijft doortrokken en doorstraald van de edele
verdraagzaamheid en welwillendheid van de Boed-
dhistische levenswijze. 5)
Wij gaan nu, wellicht te snel, over naar het klas-

sieke Hindoese gezichtspunt betreffende de mens

4) Concentration and Meditation, Boeddhistische Ver-
eniging, Londen: Introductie.
ó) Buddhist Meditation, door G. Constant Lounsbery.
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en de toepassing van meditatie, zoals de grote
leraar Patanjali en Shankarächärya naar voren heb-
ben gebracht. Deze Hindoe-leer zal om verschil-
lende redenen enigszins gedetailleerd beschreven
worden. Zij is ten volle gedocumenteerd in littera-
tuur, die gemakkelijk verkrijgbaar is; het is stimu-
lerend ze zowel met bepaalde Griekse als met
moderne theosofische ideeën te vergelijken; ook
werpt zij helder licht op enige moderne psycho-
logische theorieën.
Een van de verhandelingen, die meditatie tot

onderwerp hebben en het meest uitgebreid bestu-
deerd wordt, wordt toegeschreven aan de Hindoese
wijze, die als Patanjali bekend staat. Behalve zijn
naam is zeer weinig van hem bekend. Klaarblijke-
lijk legde hij de denkbeelden over meditatie vast,
die in de Hindoese scholen in omloop waren en
gegrond waren op de Sänkhya filosofie. Zijn ver-
handeling was in versregels, kon van buiten ge-
leerd worden en werd zo doorgegeven totdat zij
opgeschreven werd. Zij zijn nu in vele talen ver-
taald als de Yoga Sûtras van Patanjali.
Terwijl wij de vraag naar de tijd, waarin Patan-

jali leefde, en naar de filosofie, die aan de lerin-
gen ten grondslag ligt, terzijde laten, willen wij
stilstaan bij zijn inzicht over de psychologie van
de mens. Dit inzicht wordt grotendeels zonder
godsdienstig dogma gegeven. Het is mogelijk de
gegeven methoden te gebruiken als een gelovige,
maar ook als een ongelovige, indien laatstgenoemde
althans een waarlijk wetenschappelijke geest heeft
en zich voorgenomen heeft de aard van zijn eigen
denken te ontdekken en van dat wat er boven
uitgaat. 6)
Patanjali beschrijft de aard van het denken en

6) Yoga Sûtras van Patanjali. De vertaling door Dvivedi,
gepubliceerd door het Theosophical Publishing House,
Madras, India, is nauwkeurig. De vertaling, die toe-
gevoegd is aan G. Coster's Yoga and Western Psyche-
logy, is voor westerse lezers waarschijnlijk begrijpelijker.
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de afkomst en de samenstelling van het persoon-
lijke gedachteleven als volgt: De mens is in wezen
zuivere geest (purusha): de wezenlijke mens be-
staat zowel boven als binnen het gedachteleven. De
verbinding van de individuele menselijke geest
(purusha) met de vorm van energie, die denken
(manas) wordt genoemd, leidt tot bewustwording
van individuele ondervindingen ~ individueel be-
leefde sensaties, gevoelens, innerlijke reproducties
van de omgeving - en zo tot de vorming van het
persoonlijke gedachteleven. Het persoonlijke den-
ken is gewoonlijk alleen maar een reeks automa-
tische beantwoordingen en gedachten, die de mens
met meer of minder succes aan zijn omgeving bin-
den. Zuiver menselijk bewustzijn (purusha) ligt
binnen en boven de verzameling van automatische
beantwoordingen (vasana's) en is er verantwoorde-
lijk voor, maar gewoonlijk kan het 't waak bewust-
zijn niet bewust maken van zijn bestaan, omdat
de automatische beantwoordingen, zwaar geladen
met gevoelens (kama), zo overheersend zijn in het
persoonlijke leven. Terwijl dus deze automatische
beantwoordingen onbetwist blijven bestaan, wordt
de geestelijke mens erdoor van het waakbewustzijn
gescheiden. Het gevolg is dat de persoon zich onge-
lukkig voelt, het dagelijks leven wordt doorgebracht
met verwarde, slecht begrepen voorvallen en af-
gescheiden van het onderscheidende innerlijke Zelf
- de altijd bestaande purusha, de Ziener. Het is
onwetendheid omtrent de ware aard en het be-
staan van het Zelf, die tot een gedrag leidt dat
smart veroorzaakt, smart, die gelukkig de mens op
den duur ertoe brengt naar een verklaring van zijn
lijden en dus van het leven zelf, te zoeken. Indien
de automatische handelingen tot rust kunnen wor-
den gebracht en het Zelf kan worden ontdekt, dat
versluierd is achter het verwarrend gedrag van
gedachten en gevoelens, kunnen de fundamentele
betrekkingen begrepen worden en worden verlich-
ting en geluk mogelijk,

U

In de puntige stanza's van de oude gedichten
gaat de wijze voort met aan te geven hoe dit auto-
matisch beantwoorden, zelfs wanneer het diep is
doorgedrongen, kan worden overwonnen. Hij be-
schrijft de stappen, die de mens moet doen om aan
het persoonlijk denken helderheid en duidelijkheid
te hergeven en dit voor de Ziener tot een instru-
ment van onderzoek te maken. Boek 111 beschrijft
de aard van de verschillende wijzen van denken,
die ervaren kunnen worden, wanneer de beheersing
van het stoffelijke lichaam en daarna de beheersing
van de aandoeningen de verheldering van het denk-
instrument toelaat.

Over 't geheel zijn er vier trappen of soorten van
kennen: twee persoonlijk en onbetrouwbaar, en
twee van hogere orde. Daarboven ligt zuivere be-
wustwording, zonder denkvorming. Kennis begint
met het critisch gadeslaan van sensaties en gaat
voort met de waarneming van psychologische onder-
vindingen, die zowel objectief als subjectief wor-
den gestimuleerd. Deze beide vormen van denken
zijn van minder waarde en als er overdreven aan-
dacht aan gegeven wordt, kan dit de helderheid
van het denken in de weg staan. Kennis van de fun-
damentele natuurwetten, verbonden met het ver-
mogen om correct te generaliseren en met abstracte

, beginselen te kunnen omgaan, verschaft een basis,
van waaruit men tot een helder' inzicht van de
waarheid kan komen. En wanneer dit goed ont-
wikkeld wordt, leidt dit tot directe bewustwording
van het Zelf en van de aard van het heelal.

Tenslotte kan de Ziener, door volharding en strikt
vasthouden aan het onpersoonlijke zoeken naar
waarheid, het bewustzijn bevrijden van het ver-
band met de lichamelijke vorm en zichzelf kennen
zoals hij leeft in fijne essen tie en zelfs als zuiver
Bestaan. Aan het slot van boek IV wordt uitgelegd
dat hij, die de aard van purusha heeft verwezen-
lijkt, dat zowel het Zelf is als de éne innerlijke
Essentie, waarvan ieder Zelf in tijd en ruimte



slechts een gedeeltelijke uitdrukking is, niet langer
begeert naar afleidingen, die het denken vertroebe-
len. .Dan wordt het kenbare gering' - want de
Wortel van alles wordt gekend.

Het werk van Shri Shankarächärya staat bij de
Hindoese bestudeerders in nog hoger aanzien dan
dat van Patanjali. Hij is waarschijnlijk de meest
vermaarde uitlegger van de Vedänta filosofie. 7) In
zijn vele werken liet hij waardevolle leringen na
over de aard van het denkvermogen en over de
methoden om verlichting te bereiken. Voor onze
studie is vooral van belang de analyse van de mens
als een vijfvoudig wezen; de samenstellende delen
komen vrijwel overeen met wat Patanjali de trap-
pen van bewuste ervaring noemt.
Er is een stoffelijk omhulsel en een levensomhul-

sel: het stoffelijke lichaam en zijn levengevende
tegenhanger, die de prikkels van de zintuigen
overbrengt. Het derde omhulsel is het ijle lichaam
dat zeer gecompliceerd is maar ten naaste bij over-
eenkomt met instinct, aandoeningen en het ge-
wone verstand. Dan is er een ijler verstandelijk
bewustzijn, het voertuig van onderscheidingsver-
mogen, dat soms het oorzakelijk lichaam wordt
genoemd omdat het de essentie der ondervindin-
gen bewaart. Tenslotte is er het voertuig van zalig-
heid, de laatste 'omhulling' van het Zelf. Deze
analyse is .klassiek', d.w.z. zij kan in de Upanishads
gevonden worden (zie de aanhalingen op blz. 8/9).
Zij komt ook overeen met de leringen van de noor-
delijke school van het Boeddhisme 8) en verschijnt

7) lndian Philosophy, door S. Radhakrishnan: Deel 11,
hoofdstuk 7, afdelingen XIV en XXXV; The Crest
[euiel of Wisdom door Shankarächárya: 88-134, enz.
Atmdndtmd Vioeka, door Shankarächärya, vert. Chat-
terjee. in Compendium of Rdja Yoga Philosophs, uit-
gegeven door Tookaram; The Self and lts Sheaths,
door Annie Besant.
8) The Secret Doctrine, door H. P. Blavatsky, Adyar
Edition: Deel I, 212.
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vrijwel intact in de leer van Plato en in de moderne
Theosofie. (zie hoofdstuk 2).
Omdat de werken van Shankarächärya doortrok-

ken zijn van de oosterse leer: de noodzaak zichzelf
te bevrijden van menselijke beperkingen en zo be-
vrijding te bereiken, is het voor westerse psychologen
niet gemakkelijk deze leer naar waarde te schatten.
Maar nooit is zijn analyse van de menselijke aard
overtroffen en zijn invloed is merkbaar in volgende
eeuwen.
De wisselwerking tussen India's denken en de

vroeg-Europese cultuur is eerst kort geleden erkend.
De scheppende periode der Grieken en de opkomst
van de Griekse wijsbegeerte is over 't algemeen als
een op zichzelf staand en zuiver Europees verschijn-
sel beschouwd, maar nu wordt ingezien dat dit
geenszins de waarheid is. Professor Radhakrishnan
haalt Aurobindo Ghose aan, die het denkbeeld
steunt van een gemeenschappelijke bron van lering
voor de oudste Indische geschriften en voqr de
godsdienstige gedachtengang, die later ontwikkel-
den tot de Orfische en Eleusinische mysteriedien-
sten van Griekenland en Klein-Azië.P) Prof. Rad-
hakrishnan zelf is voorzichtig zowel in zijn schat-
ting van data als in zijn veronderstellingen en af-
leidingen, maar mevr. Blavatsky steunt het denk-
beeld, dat Plato's leer van oosterse afkomst is. 10)
Zij, die met deze onderwerpen bekend zijn, zullen

erop wijzen, dat aangezien de data, die nu aan
Patanjali en Shankarächärya worden toegeschre-
ven, 600 A.D. of later zijn, men zich schuldig maakt
aan een grof anachronisme door te spreken over
hun invloed op Plato en de vroegere Christelijke
leer. Maar de bestudeerders weten ook dat het in
India de gewoonte was, dat vele elkaar opvolgende
leraren dezelfde naam droegen. Alles wat wij over de

9) lndian Philosophy: I 69-70, editie van 1929.
10) The Secret Doctrine: I 176; III 47, 242; IV 353;
V 36, enz.
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wijzen achtereenvolgens gebruikt. Het proces ont-
wikkelt zich van louter gissingen, die op zin-
tuiglijke waarnemingen gegrond zijn, via geloof
in de mening van anderen, tot redeneren en zo
verder tot een verlicht inzicht in de grondbeginse-
len. Het bestaan van het éne Leven in de natuur
en de identiteit van de mens met dat Leven kunnen
zeer goed een innerlijke lering der mysteriën zijn
geweest, waarover niet te openlijk mocht worden
gesproken, maar in de Timaeus wordt erop gezin-
speeld. 13) Deze gehele zeer moeilijke dialoog wordt
veel beter begrepen, indien hij gelezen wordt in
het licht van Shankarächärya's metafysica en psy-
chologie.
De viervoudige opvolging, die tenslotte voert tot

het contact met het Werkelijke, komt ook voor in
het Symposium, in de leringen van Diotima over
de ware aard van liefde, en tevens in de Timaeus.
In de Phaedrus wordt de viervoudige mens met
een wagenmenner vergeleken, met zijn paarden en
wagen - een symbool dat in de oudste Upanishads
wordt gevonden en in de klassieke letterkunde van
!ndia dikwijls herhaald .wordt. De nous (de Geest)
IS de wagenmenner, WIens taak het is de twee-
voudige psyche (de ziel) te leiden, wier beide paar·
den verschillend geaard zijn: één omhoogstrevend
op machtige vleugels, de ander eveneens gevleu·
geld, maar met een neiging naar omlaag te vallen.
De wagen is het menselijke lichaam. De gave der
vleugels komt van de goddelijke Eros, de liefde
voor de waarheid. 14) De geest van dit alles is zui-
ver Grieks, maar de voorstelling is een traditioneel
oosters beeld.

In een .afdeling van de Timaeus over de zorg
voor de ZIel worden aan elk deel van de mens zijn
noodzakelijke handelingen toegekend, maar ,wat

huidige sûtra's weten is, dat iemand die Patanjali
genoemd werd, ,waarschijnlijk' verbonden is met
hun laatste vormgeving omstreeks het aangegeven
jaartal. Zeker is het materiaal veel ouder, want
het komt voor in de oudste U'panishads en had
invloed op de Boeddhistische gebruiken.
Mevr. Blavatsky verklaart in De Geheime Leer

herhaaldelijk dat de esoterische leringen van Egypte,
ofschoon zij oorspronkelijk afkomstig waren uit het
verre westen en daardoor van de reeds lang ver-
geten beschaving van Atlantis 11), door het her-
haald contact met de Hindoese cultuur en leer
aangevuld en gedurig hervormd werden. Pythago-
ras maakte door de mysterieleer van Egypte met
de wijsheid van het oosten kennis en langs
die weg, evenzeer als door het contact overland
via Perzië ontvingen de Grieken veel wat later
door de westerse wereld opnieuw werd uitgelegd.

Het duidelijkste bewijs van de samenhang tussen
de oosterse traditionele leringen en de Griekse
vinden we in de werken van Plato en Plotinus.
Hoewel er bepaalde leringen waren die Plato, zo-
als hij zegt, onder de eed van geheimhouding had
ontvangen en dus niet openlijk kon uitleggen, ont-
hult hij genoeg om duidelijk zijn contact met het
oosten en de traditionele beschouwing van de mens
aldaar te bewijzen. De beschrijving van de mens,
die in het Symposium, de Phaedrus, de Republiek
en tenslotte in de Timaeus wordt gegeven, laat
geen twijfel bestaan, dat er een of ander verband
moet zijn geweest tussen de Hindoese en Griekse
leringen. Zo kan de schematische voorstelling van
de trappen van het denken in de Republiek 12)
gemakkelijk op één lijn worden gesteld met de
analyse van Patanjali. Plato zegt dat de aard van
de mens dusdanig is, dat hij verschillende denk-

13) Timaeus: 90 A, B, C; vert. Cornford in Plato's
Cosmology.
14) Plato, Phaedrus: 245-257.

11) Plato, Timaeus; Inleidende bespreking; The Secrei
Doctrine: IV 330, enz.
12) Plato, Republiek: VI, 509 D·511 E; vert. Cornford.
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de zeer, verheven vorm van de ziel in ons aangaat,
moeten wij ons voorstellen dat de hemel ze ons
gegeven heeft als een leidende genius.... Wan-
neer de mens in beslag wordt genomen door be-
geerten en ambities en al zijn zorgen daaraan
besteedt, zullen al zijn gedachten sterfelijk zijn ....
Maar als zijn hart op liefde tot kennis en ware
wijsheid is gericht en hij dat deel van zichzelf
bovenal geoefend heeft, zal hij zeker onsterfelijke
en goddelijke gedachten hebben'. 15)
,Zij moeten het oog der ziel opheffen om datgene

te aanschouwen, wat licht over alle dingen uit-
straalt, en wanneer zij het Goede Zelf gezien heb-
ben moeten zij dit tot voorbeeld nemen voor
de juiste ordening van staat en individu, zichzelf
inbegrepen'. 16)
De invloed van Plato en zijn Academie duurde

voort tot in het christelijke tijdperk en de ge-
schriften van de grote neoplatonist Plotinus dien-
den als een brug, waarover veel van dezelfde ge-
dachtegang naar het eerste Christendom ging, via
de oudste Alexandrijnse Vaders. G. R. S. Mead
heeft een interessante vergelijking gemaakt tussen
de leringen van Plotinus en die van Shankarä-
chärya.J") Evenals alle andere grote denkers, die
wij hebben aangehaald, zeide Plotinus dat de be-
oefening van deugd en het overpeinzen van de
waarheid tot de groei van het vermogen leiden om
in directe verbinding te treden met het Ene; wan-
neer dit bereikt is, kan het éne in elk onzer één
worden met het Ene van het heelal.

Thans wordt erkend dat na het sluiten van de
Academie en de verspreiding van veel van haar
letterkunde over de scholen van het Midden-Oosten

en latere centra van geleerdheid in die streek, de
Griekse leringen de Perzische wijsbegeerte deden
herleven. Hoewel het mogelijk is dat deze leer oor-
spronkelijk juist uit deze streek tot Griekenland
kwam, keerde ze nu terug en werd als nieuw op-
genomen. Zo kwamen via verscheidene Arabische,
Joodse en Alexandrijnse wijsgeren varianten van
de Griekse, Hebreeuwse en Perzische tradities naar
het middeleeuwse Europa terug.
Specialisten zijn bezig de bijzonderheden uit te

werken hoe de klassieke kennis weer werd opgeno-
men in het Europa der middeleeuwen, maar de
orthodoxe bestudeerder komt er niet gauw toe
rekening te houden met het bestaan van de een
of andere ,verborgen traditie', die godsdienstige
oefeningen en het doen ontwaken van de ziel voor
haar innerlijke kracht zou omvatten. Toch ligt het
bewijs dat zulk een traditie bestaat, in de echte
alchemistische en rozekruisers geschriften uit de
Middeleeuwen en uit later tijd. Deze kunnen het
beste worden verklaard, indien zij gelezen worden
in het licht van de occulte traditie van het oosten.
In die donkere dagen van religieuze onwetend-
heid en fanatisme moest elk onafhankelijk onder-
zoek zwaar gesluierd worden, anders zou het onmo-
gelijk zijn geweest: Dit is de oorzaak van de duis-
ternis van de filosofische geschriften uit die tijd. 18)
De christelijke beoefening van meditatie in die

periode wordt in hoofdstuk 3 van dit boek behan-
deld. In grote lijnen worden de klassieke voor-
schriften gevolgd, te beginnen met het zedelijk
gedrag, daarna de verstandelijke discipline (het
gebed) en zo voortgaande naar rust en de inner-
lijke vereenzelviging van het persoonlijke leven
met dat van het ideale Wezen, de Christus.
De waarachtige zoeker blijkt door dezelfde stadia

van ondervinding te gaan, hetzij hij behoort tot

15) Timaeus: 90 A, B, C; vert. Cornford in Plato's
Cosmology.
16) Plato, Republiek: IV 441; VII 540; vert. Cornford.
17) Plotinus, door G. R. S. Mead, Inleiding tot de uit-
gave van Bohn's Bibliotheek der Select Works ot
Plotinus.

18) The Secret Tradition in Alchemy, door A. E. Waite,
speciaal hfdst. I en Il.
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een orthodoxe groep of niet, en bereikt tenslotte
dezelfde innerlijke verlichting en contact met het
Ene. Maar de literatuur van de moderne christe-
lijke leer over dit onderwerp wordt niet alleen erg
verduisterd door dogma's, maar mist ook de psyche-
logische achtergrond van de vroegere geschriften.
De terminologie van Paulus is verwant aan die
van Plato en als dit begrepen wordt, krijgen de
Brieven een nieuwe betekenis. 19)

Het is interessant dat in de ontwikkeling van de
moderne psychologie de aandacht opnieuw uitgaat
naar de oosterse traditionele leringen, al is het heel
natuurlijk dat dit zou gebeuren. Patanjali en zijn
volgelingen en verklaarders waren zeer goed beo
kend met wat nu genoemd wordt ,onbewust den-
ken en voelen' en zij hadden hun eigen methoden
om complexen, fixaties en dergl. te behandelen.
De letterkunde betreffende de vergelijking tussen
oosterse en westerse uitspraken neemt in omvang
toe. 20) Wellicht is de meest opmerkelijke parallel
die, welke ontwikkeld is door de onafhankelijke
en lang voortgezette waarnemingen van Professor
Carl Jung. Deze grote psycholoog heeft de vier
trappen van analyse gerangschikt op een wijze, die
tot een nauwkeurige vergelijking met Patanjali en
met de ganse eeuwenlange traditie van het zoeken
naar verlichting gelegenheid geeft. Eerst komt de
belijdenis - het zich herinneren en onder de ogen
zien van de feiten van verwarde ondervindingen
in het verleden; daarna verklaring en inzicht -
de toepassing van het rationele denken om de be-
tekenis van het verleden te begrijpen; vervolgens
een nieuwe discipline, een periode, waarin het
scheppende verstand in werking moet komen en
de vrijheid van creatieve ervaring niet alleen ont-
dekt, maar gebruikt en genoten moet worden. Ten-
slotte komt het stadium van herschepping - voor

hen, die in staat zijn zo ver te komen. In deze
laatste fase wordt ,de oude mens' ter zijde gescho-
ven en een nieuwe geest treedt van binnenuit naar
voren, die scheppend en verkwikkend is en een
nieuwe kijk op de betekenis en de bedoeling van
het oude leven geeft. 21) Wij treffen hier opnieuw
de vier trappen van de Hindoese klassieke leer en
van Plato aan, evenals de vier stadia van het ont-
waken der ziel bij Plotinus.

Het wil mij toeschijnen dat de psychologische
leer, die aan de Upanishads is ontleend, niet alleen
deugdelijk, maar verlichtend is. Waarom zou men
zich hierover verwonderen? Onder fossielen van
kalksteen, die tenminste 750.000 jaren oud zijn, zijn
de beenderen van een aapmens gevonden, een aap-
mens die vuur gebruikte (Australo-pithecus-prome-
theus). Als 750.000 jaren of meer nodig waren om
de mens van die ontwikkeling tot zijn tegenwoor-
dige ervaringssfeer te brengen, wat betekenen dan
een 3000 jaren op het punt van natuurlijke groei?
Het belangrijke is dat bij het aanbreken van onze
Indo-Europese cultuur een geïnspireerd ziener de
weg aangaf, waarop de mens zichzelf weloverwogen
ter hand kon nemen en zodoende sneller zijn verre
doel kon bereiken. Deze wegwijzer is inderdaad
een gids voor velen geweest sinds hij in de eerste
tijden van India in hoofdlijnen werd aangegeven,
en er is een steeds toenemend aantal dat getuigen
zal dat deze aanwijzingen betrouwbaar zijn.
Het is waar dat er in het moderne leven nieuwe

problemen zijn en ook nieuwe methoden om oude
materie te behandelen. Maar de zo uiteenlopende
geaardheid van de menselijke ziel is in deze wei-
nige millennia niet veel veranderd. Zoals Jung
terecht erkent, zijn er ook nu nog mensen met
primitief verstand, die zich bezighouden met de
voldoening van hun begeerten. Dan zijn er die-

19) The Gospel of Rightness, door C. Woods.
20) Bijv. Yoga and Western Psychology, door G. Coster.

21) Modern Man in Search of a Soul, door C. G. Jung:
Vraagstukken der moderne therapie.
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genen, die rationeel denken, vaak materialistisch
gezind, omdat de materiële wereld hier is, onmid-
dellijk, overheersend, en met deze wereld als ach-
tergrond schijnt het mogelijk een ,rationeel' be-
staan te leiden. Verder is er de zoeker naar ver-
klaringen welke meer voldoening geven dan die,
welke voortkomen uit de ,logica der feiten', de
idealist die een flits heeft opgevangen van een of
meer der hoogste waarden - goedheid, waarheid
en schoonheid: hij staat klaar om het gevleugelde
paard, dat zijn wagen naar de werelden van het
innerlijke zien zal opheffen, te liefkozen en te voe-
den. En ook zijn er nog, ofschoon gering in aan-
tal, de zoekers die hun doel kennen en een pad
volgen, dat hen snel daarheen leidt.
Het is belangrijk voor de beide laatste groepen

om te weten dat er waardevolle godsdienstige oefe-
ningen bestaan, die niet dogmatisch en misschien
onorthodox in de ogen van westerlingen zijn, maar
tot een type behoren, dat eeuwenlang gebezigd is
door degenen, die meer licht zoeken op onze
steeds terugkerende menselijke problemen. De oefe-
ningen zijn progressief, en beginnen met het stre-
ven om gezonde moraal en sociaal gedrag tot een
gewoonte te maken; zulk een gedrag moet op allen
als een sociale verplichting van toepassing zijn. Er
is voorts voor de ware zoeker geregelde, moeilijker
wordende training om hem allereerst te helpen
zijn eigen aard en moeilijkheden en de trappen,
waarop deze werkzaam zijn, te begrijpen; en ver-
volgens de rust van het gedisciplineerde denken te
ontwikkelen dat, gericht op het ware en werke-
lijke, langzamerhand de verborgen betekenis en het
doel van ons wereldplan leert inzien.
De mensen verschillen in hun bereidheid en ge·

schiktheid voor zulke oefeningen. Enkele met bij-
zondere aanleg kunnen de vormen ter zijde stellen
en een volkomen innerlijke methode van zelfver-
wezenlijking bezigen. Anderen worstelen en struike-
len bij de eerste stappen, terwijl de meerderheid

22

zowel een goed systeem als voortdurende oefening
behoeft om de greep van het leidende Zelf over
het weerspannige denken vast te houden. Voor alle
typen is de factor, die het effect van de training
zal bepalen, de mate van interesse, van intense
belangstelling, die ieder bij het onderzoek mee-
brengt.
Daarom kan smart nuttig zijn. Zij dwingt de mens

dikwijls voorwaarts te gaan met zijn streven naar
het absolute.
Waar geluk kan verkregen worden, maar zijn enige

bron is in de mens en niet buiten hem. Wanneer
men de aandacht naar binnen keert en niet geheel
naar buiten, wordt een poort geopend in wat tot
nu toe een blinde muur scheen te zijn. Zij, die
leren door die poort te gaan, treden een nieuwe
wereld binnen.
Het doel van dit boek is in eenvoudige moderne

taal methoden van zelfstandige training aan te
geveri, waarvan bij vele generaties van bestudeer-
ders gebleken is dat zij tot dieper inzicht leiden.
Dit boek is een leergang met oefeningen.ä-) Het
geeft feiten betreffende het gedachteleven, die men
moet kennen ten einde controle over het gebruik
ervan te verkrijgen, en het wijst de eerste essentiële
oefeningen aan, die een vaste grondslag leggen
voor verdere stappen. De ziel kan door benutting
van de aangegeven methoden en hun toepassing
in het dagelijkse leven bevrijd worden van de auto-
matische binding aan wereldse gebeurtenissen, ter-
wijl de bestudeerder misschien met meer succes dan
tevoren leert met zijn medemensen gelukkig te
leven. Het leven in de wereld is nodig en bedoeld
om de mens aan te sporen tot het zoeken naar
wijsheid. Toch wordt het op een bepaald stadium
blijkbaar nodig, ten einde het leven zo te leven

22) Oefeningen en suggesties voor studie in verband
met elk hoofdstuk worden in Aanhangsel A aange-
troffen.
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dat wijsheid zich meer en meer ontplooit, iets te
begrijpen van de aard van het denken en van het
vermogen tot zelfbestuur, dat ieder mens bezit.
Meditatie is een rechtstreekse methode om tot zulk
een inzicht te komen.
Deze onze wereld heeft ontzaglijke behoefte aan

meer mensen, die zich met de innerlijke waarden
bezighouden. Ook heeft ze, zoals vele bezielde spre-
kers nu openlijk verklaren, een rijker en dieper
begrip van de menselijke aard van node, dan in
de moderne tekstboeken gevonden wordt. Zulk een
begrip kan niet verworven worden door methoden
van onderzoek in laboratoria of door deelneming
aan geleerde academische gesprekken. Het komt in
~e .eerste plaats voort uit diepe waarneming, uit
inzicht en dus uit innerlijke ervaring. Zulk een
inzicht kan actief gestimuleerd worden door ver-
standig gebruik van de oefenschool, die meditatie
wordt genoemd.
Door analyse is veel gedaan om de verschillende

trappen van het menselijk denkvermogen opnieuw
te ontdekken, maar er is meer in de mens dan
alleen een verscheidenheid van wijzen van voelen
en denken. De techniek van meditatie werd be-
dacht, en bestaat nog altijd, om mensen individueel
te helpen in zichzelf dat diep verborgen Middel-
punt van het éne scheppende Leven te ontdekken,
dat het goddelijke geboorterecht van ieder lid van
het menselijke ras is. Vanuit dat Middelpunt kan
veel begrepen worden wat anders duister blijft.
Vanaf die hoogte kan veel gedaan worden voor de
wereld, want hoewel onze wereld voedsel behoeft
voor millioenen hongerige monden, is er nog drin-
gender behoefte aan licht in de duisternis van haar
myriaden menselijke zielen.
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Hoofdstuk 1

MEDITATIE EN HAAR BEDOELING

Me~itatie ..is het onuitsprekelijke verlangen van
de innerlijke mens naar het Oneindige.

H. P. Blavatsky

Meditatie bestaat in de poging om in het uiaak-
bewustzijn, d.w.z. in het bewustzijn in zijn nor-
male staat van w~:kzaamheid, enig besef van
het hogere beurustzijn te brengen .... Het is het
streven van denken en voelen om het ideaal te
bereiken, en het openen van de deuren van de
gevangenis van het lager bewustzijn voor de in-
vloed van dat ideaal.

J. I. Wedgwood

DE bedo.eli?g van meditatie is de omzetting van
de p~lantelt van het persoonlijke denken, zodat
het ~Iet langer automatisch antwoordt op de aan-
d~eI?-Inge~ en de zinnen, maar ter aansporing en
leiding ZIch natuurlijkerwijze liever wendt tot het
goddelijk Z~lf, de Wortel van alles. 1)

Het gebruik van meditatie voor dit doel houdt
de aanvaarding van bepaalde beginselen in, die
men als waar erkent. (zie hoofdstuk 2) Het voor-
naamste hiervan is de mens te beschouwen als een
,god i~ wording' 2):. die alle vermogens om het
godde!IJk !even en zIJn w~tten te begrijpen, sluime-
rend In Zich bergt en die eveneens in zich heeft
alle krachten, die nodig zijn om ten volle met deze
wetten samen te werken. Een ander essentieel be-
ginsel is de tweevoudige aard van de mentale we-

1) Vergelijk de leringen van Patanjali, zie blz. 11.
2) The Secret Doctrine, I 214; V 449, 452.



reld en van het denkvermogen van de mens. 3)
Het denkvermogen kan Of naar buiten gekeerd
zijn, naar de wereld der zinnen om de ervaringen
van het fysieke leven te weerspiegelen, Of naar bin-
nen om de werkelijkheden van het geestelijke beo
staan te reflecteren. Er zijn ook andere belangrijke
beginselen en feiten bij betrokken, maar het doel
van meditatie kan niet worden verklaard zonder
deze beide vooropstellingen. Stem hiermede in en
het doel is duidelijk. Dit is, in de eerste plaats,
het persoonlijke denken het voortdurend gehecht
zijn aan de indrukken van de fysieke en psychische
zinnen af te wennen. Dan komt de noodzaak om
het naar willekeur leeg te maken van zijn vele
beelden, die hoofdzakelijk zijn opgebouwd uit de
herhalingen van zintuiglijke ondervindingen van
,dingen die gezien en gehoord worden' en door
gevoelens verwrongen worden. En naarmate het
denkvermogen dan onder controle begint te komen,
kan het als een heldere spiegel naar de wereld van
de geestelijke werkelijkheid worden gekeerd. ,Wan-
neer gij deze hebt gezien, verlangt gij niet meer
naar die andere. 4)

Het doel van meditatie bestaat echter niet uit
louter persoonlijke zelf-ontwikkeling. Hij, die dit
pad volgt, mist het ware doel. Tenslotte is het de
bedoeling de persoonlijke aard zo voor te bereiden,
dat deze in staat is het verband met het Universele
Zelf te weerspiegelen en tot uitdrukking te bren-
gen. En wanneer dit innerlijk verband eenmaal
gevestigd is, kan de aspirant werkelijk nuttig wor-
den in het goddelijk plan, want dan is hij in staat
geestelijke wijsheid in het dagelijkse leven te brengen.

Terwijl dit het einddoel en oogmerk van medio
tatie is, zullen de toegepaste methoden, mits ze

3) The Secret Doctrine, II 47, 48; IV 210 voetnoot; V
488, 499; The Key to Theosophy, door H. P. Blavatsky,
afdeling over .De zevenvoudige mens'.
4) Aan de Voeten van de Meester, door J. Krishnamurti,
hoofdstuk I.

goed zijn, opmerkelijke veranderingen in de gehele
persoonlijkheid teweegbrengen. Dit is een troost
want de volledige heroriëntatie van het denkver-
mogen neemt licht verscheidene levens in beslag. 5)
Voorafgaande oefeningen in concentratie kunnen
de gewone gedachten rustig maken en zuiveren.
Vastberaden oefeningen, verenigd met een correct
gedrag, veranderen het karakter grondig. Het rustige
denken, dat het gevolg is van geslaagde meditatie,
is een uitstekend middel om het zenuwstelsel veer-
krachtiger te maken en maakt ook alle reacties op
het dagelijkse leven evenwichtiger. Dit zijn resul-
taten, die practische waarde hebben en wanneer
men enige vaardigheid heeft verkregen in de be-
heersing der gedachten, kan deze gebruikt worden
tot genezing en hulp voor anderen en ter bevorde-
ring van openbaar en internationaal werk.
Terwijl bovenstaande verklaring als een axioma

zal worden beschouwd door degenen, die reeds vele
jaren meditatie hebben beoefend als een belang-
rijke factor in hun geestelijk leven, is het toch goed
een ogenblik stil te staan bij de overweging van
bepaalde vaak gehoorde kritiek, namelijk dat de
geregelde beoefening van meditatie geen nut heeft
voor het ontwaken van een dieper innerlijk be-
wustzijn.
Zeker is het waar dat, zolang men geheel in beslag

wordt genomen, op aangename of onaangename
wijze, door zijn omgeving, of zelfs wanneer men
wel tevreden is met de dingen zoals ze zijn en niet
bereid is zichzelf of deze dingen te veranderen,
waarschijnlijk geen mentale gymnastiek, hoe groot
ook, geestelijk inzicht zal doen ontwaken. De cor-
recte waarneming van voorwerpen kan reeds door
oefeningen worden getraind, het geheugen kan ver-
beterd worden, en zo voorts, maar dagelijkse oefe-
5) Zie voor de theorie van reïncarnatie de gebruikelijke
theosofische leerboeken, in het bijzonder Reincarnation,
door Irving S. Cooper en Reincarnation door Annie
Besant.
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ningen zullen geen nieuwe middelpunten van be-
wustzijn openen_
.Zulke oefeningen zijn het meest vruchtbaar, in-

dien er onvoldaanheid is over het eigen leven, het
verlangen om diepere kennis te zoeken en de be-
reidheid om zich op nieuwe gebieden van onder-
zoek te begeven. Het richten van de wil op het
zoeken naar verlichting wordt tegenwoordig .be-
langstelling' genoemd; in de literatuur van het
verleden werden hieraan vele namen gegeven, o.a.
.op-één-punt-gerichtheid'i ë) Het verlangen naar
bevrijding uit de kringloop van geboorte en dood
geeft het Boeddhistisch standpunt weer; de Christe-
lijke uitdrukking is ,honger van de ziel naar God'.
Wanneer de zoeker waarlijk hongert naar het con-
tact met de goddelijke natuur, zal hij verder gaan,
hij zal het zoeken niet staken voordat hij de ver-
vuIling van zijn verlangen heeft gevonden. Hij zal
streven naar diepere verwezenlijking, hij zal uit-
leggingen toetsen en trachten te leven in het licht
van datgene wat hij begrijpt.
Maar er zijn velen in wie zulk een vurig streven

nog niet ontwaakt is, terwijl zij toch verlangen tot
een of ander onderzoek over te gaan. Zij zijn als
werklieden, die werktuigen willen gebruiken, waar-
mee zij niet vertrouwd zijn, of als iemand met een
goede stem, doch zonder kennis van uitspraak of
ademhaling, die een spreker wil zijn. Meditatie kan
voor zulke mensen, die van een nieuwe innerlijke
wereld een flits opvangen, een belangrijke rol spe-
len. De techniek van verstandelijke zelfbeheersing
kan bestudeerd worden en in dit pogen komt veel
waardevols aan het licht.
,Wat de mens denkt, dat wordt hij'. Dit is ook

uit de Upanishads afkomstig. Het is zeer zeker
waar, want het denken is altijd bezig - stimu-
lerend of verzwakkend, scheppend of herhalend -
terwijl het aldoor in het bewustzijn van de denker

de gewoonte-gedachten opbouwt. Regelmatig uit
het hoofd leren vergroot de inhoud van het ge-
heugen, maar op scheppend werkzaam te zijn moe-
ten nieuwe ideeën worden verwerkt en toegepast
en niet louter herhaald worden. Zo is het met elk
levens proces, met alle groei. De groei der ziel maakt
daarop geen uitzondering. Dit is de kern van het
vraagstuk en een helder begrip van de beginselen,
die bij het verwerken betrokken zijn, zal de vraag
of meditatie oefeningen al dan niet succes heb-
ben, duidelijk maken. J

Bij het nuttigen van voedsel moeten de voedings-
stoffen worden uitgezocht, regelmatig worden op-
genomen en verteerd. Het groeiproces, dat dan
gewoonlijk plaats vindt, voltrekt zich onbewust.
Terwijl geestelijke groei onmogelijk kan tot stand-
komen alleen door machinale herhaling, voorziet
de geregelde gewoonte van juist gekozen verstande-
lijke oefeningen de aspirant van mentaal voedsel
dat hij kan verteren. Het is de toepassing van
nieuwe denkbeelden in het dagelijkse leven, die hun
opneming bevorderen; geen meditatie over het
Oneindige, hoe vaak ook beoefend, zal geestelijk-
heid wakker roepen in hem, die de oefening ver-
geet als hij zijn kamer verlaat. De twee factoren -
meditatie en haar toepassing in het leven - vullen
elkaar aan en wanneer ze tezamen worden toe-
gepast, veranderen ze ongetwijfeld het karakter,
verbeteren de gezondheid en kunnen leiden tot
meer bekwaamheid om anderen te begrijpen en te
helpen.
De beoefening van meditatie is dus een poging

van de ware mens om de gewone, automatische
reacties van de persoonlijkheid te veranderen, zo-
dat deze rustig wordt en meer open voor de invloed
van de geest. Dit gaat in tegen de belangen van
de persoonlijke ,lichamen' 7), want deze zijn juist

6) Yoga Sütras of Patanjali: Boek I, 20-23.
7) Idem: Boek 11. Grondbeginselen der Theosofie, door
C. ]inarajadasa, hoofdstuk VI.
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gesteld op de opwinding en drukte van krachtige
persoonlijke en emotionele prikkels - maar het is
in het onmiddellijk belang van het geestelijk ont-
waken, Als wij de waarheid niet in onszelf kunnen
zien, hoe zullen we de waarheid omtrent het leven
om ons heen dan kennen?

Hoofdstuk 2

DE WEZENLIJKE ACHTERGROND

De aard van de meditatie oefeningen kan worden
gewijzigd om geschikt te zijn voor individueel of
groepswerk_ Er zijn vele scholen en boeken, die
voor verschillende doeleinden speciale oefeningen
aanbevelen. Wanneer eenmaal meditatie in het
algemeen begrepen wordt, krijgen al deze oefenin-
gen de hun toekomende plaats.
Zij die ernstig belangstellen in deze studie en

meditatie nog niet beoefenen, moeten regelmatig
elke dag een rustig ogenblik afzonderen om ten-
minste enkele van de oefeningen, die aan het einde
van dit boek worden gegeven, in praktijk te bren-
gen. Als men het boek voor zelfstudie gebruikt,
moet elke oefening tenminste een maand worden
toegepast. Als het onderwerp in een groep wordt
bestudeerd en de bijeenkomsten eens of tweemaal
per maand worden gehouden, kan elke oefening
worden toegepast gedurende de periode tussen twee
bijeenkomsten.
Vanzelfsprekend kan wat gedrukt staat, gelezen

worden zonder enige toepassing of zonder de aan-
gegeven punten te overdenken, maar het onderwerp
zal veel beter begrepen worden wanneer de bestu-
deerders en lezers zelf experimenteren en zo de
waarde van het onderricht voor zichzelf kunnen
nagaan.

Er is een zelf, dat uit de essentie van stof be-
staat - er is een ander innerlijk zelf van leven,
dat het eerste vult - er is een ander innerlijk
zelf van de gedachte - er is een ander innerlijk
zelf van waarheid - kennis - er is een ander
innerlijk zelf van zaligheid.

Taittiriya Upanishad

MEDITATIE wordt om verschillende redenen be-
oefend, die in hoofdzaak door het temperament
bepaald worden. De ene mens houdt van rust, ter-
wijl een ander de gelegenheid waardeert om over
een bijzonder ideaal, hetzij persoonlijk of onper-
soonlijk, na te denken. Sommigen zijn vervuld van
toewijding en aspiratie jegens een bepaalde leraar
en worden in zijn tegenwoordigheid opgeheven lou-
ter door zich met hem te vereenzelvigen.
Hier wordt meditatie beschouwd als een geeste-

lijke wetenschap, de eeuwenoude wetenschap van
het trainen van de persoonlijke aard, zodat hij het
leven van de geest tot uitdrukking kan brengen.
Het stelsel biedt veel variaties en kan van veel
zijden worden benaderd. Hoewel toewijding een
machtige hulp is bij de beoefening van het stelsel,
is ze niet essentieel. Devotie geeft vleugels, ma~r
lopen is ook mogelijk. Het is van belang voor een
vruchtbaar gebruik van de methode, met of zon-
der toewijding, om een duidelijk begrip te hebben
van de daarbij betrokken factoren en vooral van
de aard van de persoonlijkheid, die getraind moet
worden en van de geestelijke vermogens, die men
hoopt te doen ontwaken en tot uitdrukking te
brengen.
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In wat nu volgt wordt aangenomen, dat de lezer
reeds enigszins op de hoogte is van de elementaire
theosofische leringen en vertrouwd is met het denk-
beeld van het zevenvoudig heelal, de verschillende
lichamen van de mens en het algemene occulte
stelsel van evolutie. 1) Slechts bepaalde gedeelten
van deze leringen, die speciaal betrekking hebben
op de studie van meditatie, zullen in de loop van
dit boek worden behandeld.
De menselijke geest is een uitdrukking van het

éne Leven, dat ons heelal draagt en onderhoudt.
Wanneer hij volmaakt is geworden, is hij in feite
de meest volledige uitdrukking van dat Leven in
ons stelsel, want hij kan volkomen bewust en schep-
pend worden. De mens is niet een schepsel, een
geschapen wezen; hij is een geest, een directe
emanatie van het goddelijke Woord. Zijn lichamen
zijn geschapen, zij zijn gevormd volgens de wetten
van actie en reactie met behulp van de onzichtbare
helpers in de natuur. Maar de menselijke geest
heeft in zich een vonk van dat wat Is; het vertoont
in zichzelf, in het klein, het model van de godde-
lijke Schepper.
De ware mens, die in de theosofische terminologie

het ego wordt genoemd, is drievoudig van aard;
hij bezit de vermogens van keuze (wil, átmá), in-
zicht (intuïtie, buddhi) en abstract denken (hogere
manas). Dit ego komt tot bestaan op een bepaald
ogenblik, als een vonk van het éne Leven in staat
is zich te verbinden met een hoog ontwikkeld dier-
lijk denkvermogen en het gehele dierlijke bewust-
zijn voor eigen gebruik tot zich te richten. 2) Shan-

1) Zie lnleidende Studies in Theosofie (No. 2 van deze
reeks) voor algemene behandeling van deze pun-
ten, of boeken zoals De grondbeginselen der Theosofie;
Elementary Theosophy door Rogers, enz.
2) Grondbeginselen der Theosofie: Hoofdstukken lIl,
VI en VII; Een studie over het bewustzijn, door Annie
Besant: Hoofdstuk XI; Voor Shankaráchárya's leer, zie
,Historisch Overzicht'.

karächärya noemde dit deel van de mens het oor-
zakelijk lichaam, want het wordt de oorzaak van
alle opeenvolgende menselijke incarnaties en de
verzamelplaats van alle menselijke ervaringen.
De dierlijke mentaliteit, gevoelens en instincten,

verbonden met de nu opgerichte fysieke vorm, geeft
de mens datgene, wat in theosofische termen zijn
persoonlijke ,lichamen' wordt genoemd. Deze zijn
alle ontwikkeld in de lagere natuurrijken en aards-
gezind, gevuld met de zogenaamde ,maankrach-
ten', de atavistische tendenties van de psycholoog.
De drievoudige geest, het ego in de mens, is ,van
de zon', straalt naar buiten, voorziet in eigen be-
hoeften en is scheppend. Aldus is er in de mens
een onvermijdelijk conflict ten gevolge van zijn
tweevoudige samenstelling en hierover is in de
godsdienstige letterkunde veel geschreven. In de
orthodoxe terminologie wordt gezegd, dat de geest
in staat is de lichamen te herscheppen, waarmede
bedoeld is dat de persoonlijke aard beheerst en
daardoor aan het geestelijke dienstbaar kan wor-
den gemaakt. Dit is een langdurig proces.
Het begint wanneer het volledig ontwikkeld dier-

lijk bewustzijn bij de individualisatie met een oor-
zakelijk menselijk middelpunt verbonden wordt.
Het ego kan dan omlaag dalen en zich uitdrukken
door middel van het embryonisch denkvermogen,
de gevoelens, de instincten en fysieke gewoonten
van de dierlijke lichamen. Deze combinatie maakt
de rudimentaire mens, die nu klaar staat en ver-
langend is naar verder verstandelijk ontwaking en
ontwikkeling. Occult beschouwd, is dit het doel
van de ontwikkeling van het dier in het langdurige
verleden - eenvoudig om een menselijk ego de
middelen te verschaffen bewust te leven in de drie
dichtste gebieden van ons stelsel, die van de ge-
dachten, gevoelens en handelingen.

Het einddoel van dit huwelijk tussen het drie-
voudige geestelijke Zelf en de meer compacte licha-
men is dat het Zelf, door werkzaam te zijn als
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permanent middelpunt voor vele menselijke in-
carnaties, langzamerhand zal ontwaken en zich ont-
plooien, totdat het zijn volledig scheppend bewust-
zijn op alle trappen van menselijke ondervinding
tot uitdrukking kan brengen. De goddelijke Vonk
heeft de prikkelende stimulans nodig, die door het
bewuste contact met de meer compacte werelden
wordt verschaft, om haar in staat te stellen alles,
wat latent in haar is, op te roepen en te leren
gebruiken. De mens is waarlijk ,een god in wor-
ding': de grootsheid van zijn toekomst is onbe-
grensd.3) De occulte leer zegt: ,Word wat gij zijtl"
Om echter zijn ver verwijderd doel te bereiken,

moet de mens zijn persoonlijke lichamen, bij de
individualisatie verkregen, ontwikkelen, trainen en
verfijnen en dit wordt niet in één leven volbracht,
zelfs niet in twintig. De voorafgaande ontwikkeling
van de lichamen draagt ertoe bij ze krachtig en
op-zichzelf gericht te maken, dus niet op het ware
Zelf. Tegen de tijd dat ernstige meditatie wordt
beproefd, is de persoonlijke aard - alledaags den-
ken, persoonlijke gevoelens, enz. - gewoonlijk goed
ontplooid en kan hij het normale denken, voelen
en handelen van de mens gemakkelijk en dikwijls
met vaardigheid uitdrukken. Maar het brandpunt
van de grootste belangstelling is gevestigd in het
,onware ik', de tijdelijke, ietwat afgezonderde ver-
tegenwoordiger van het Zelf, dat het middelpunt
van iedere incarnatie is.
Daarbij heeft elk lichaam een eigen bewustzijn,

dat gewoonlijk dé stoffelijke, geveels- en verstands-
elementaal wordt genoemd. Deze zijn opgebouwd
uit elementale kernstof en op de neergaande boog
van involutie, waar zij dichtere vormen voor hun
expressie zoeken. 4) Daarom genieten zij van een
ruw leven, opwinding en dergelijke dingen, die
geen hulp zijn op de weg naar geestelijke ervaring.

De beoefenaar moet nu, ten einde de lichamen te
trainen als werktuigen voor de geest, nieuwe ge-
woonten uitkiezen, die hij wil ontwikkelen, en de
elementalen leren deze aan te nemen. De nieuwe
levenswijze zal verbinding geven met fijnere soorten
van elementaal leven, terwijl de grovere worden
uito-edreven om elders lessen te leren.
Een van de oorzaken dat meditatie louter sleur

wordt en daardoor zonder uitwerking blijft bij
velen, die ze beoefenen, is dat zij niet bereid zijn
oude gewoonten van voeding, slapen, ademhalen
en van gedrag in het algemeen te veranderen, en
dat zij in het bijzonder onwillig zijn vaste denk-
gewoonten en gevoelens om te zetten. Zo kan bijv.
een aspirant welwillendheid en teergevoeligheid
aankweken en wellicht tegenover dieren of kinde-
ren in praktijk brengen; maar indien hij toelaat
dat een gevoel van vijandigheid jegens hen, die met
hem van mening verschillen, niet wordt bestreden,
zal het karakter van zulk een aspirant niet wezen-
lijk veranderd worden. 5)
Wanneer een belangrijke of minder belangrijke

keuze moet worden gedaan, is het heel nuttig de
gewoonte aan te kweken deze te bezien vanuit het
gezichtspunt van het belang van de keuze voor de
geestelijke aard. Is deze daad, dit gevoel, deze ge-
dachte alleen het gevolg van een oude gewoonte
en als zodanig door zijn diep-gewortelde aard be-
geerd, d.w.z. door het elementa1e leven van de
lichamen, of is zij aangepast aan wat ik begin te
zien als de geestelijke kijk op het leven?

Bij de behandeling van de lichamen als een ge-
heel is het een hulp om de bedriegelijke aard van
alle gewaarwordingen, niet alleen de verslagen van
de stoffelijke zintuigen, maar ook van de psychische,
helder voor ogen te stellen. Alle zintuigen werken
begoochelend: alleen een kritisch onderzoek van

3) Zie de verwijzing op blz. 25, Hoofdstuk 1.
4) Zie de verwijzing op blz. 29, Hoofdstuk I.

5) Zie hoofdstuk VI over .Hinderpalen' voor verdere
stof dienaangaande.

34



wat zij berichten door het verlichte verstand zal
bedriegelijke indrukken onderscheiden van de fei-
ten, die eraan ten grondslag liggen. Bepaalde tin-
ten blauw bijv. zullen groenachtig lijken, als ze
naast geel worden geplaatst; dezelfde tint zal blauw-
achtig schijnen naast rose. Hieruit blijkt dat ge-
waarwordingen afhankelijk zijn van de factoren der
omgeving. Ook worden zij beïnvloed door de be-
langstelling of de vermoeidheid van de waarnemer.
De uitwerking van omgeving, vermoeidheid, be-

paalde toestanden van allerlei aard is zelfs nog meer
uitgesproken bij het psychische zintuig wegens de
veranderende aard van de stof, waarin dit werkt,
en de krachtige uitwerking van gevoelens en ge-
dachten juist op die mechanismen, welke gebruikt
worden om psychische aangelegenheden gade te
slaan. De psychische wereld wordt in het occultisme
steeds ,de wereld van illusies' genoemd zowel om
deze reden als ook omdat ze zo persoonlijk is en
zo gemakkelijk verwrongen kan worden door zelf-
zucht. en van-zich zelf-vervuld zijn. De onpersoon-
lijkheid, die vereist wordt om meditatie, als een
geestelijke oefening, tot een succes te maken, is
gelukkig ook de beste houding, die denkbaar is
voor het juiste begrip van psychische verschijnse-
len, en voor de toetsing van flitsen van psychische
ervaring, die van tijd tot tijd kunnen voorkomen.
Een waakzame kritiek op de indrukken der zin-

tuigen en op alles wat door de ondervinding ter
overweging wordt aangeboden, wordt onderschei-
dingsvermogen tussen het werkelijke en onwerke-
lijke genoemd. Dit zijn verfijnde eigenschappen, die
het denkvermogen moet ontwikkelen om een nauw-
gezet dienaar van de geest te worden.
De tweevoudige aard van de wereld van het ver-

stand werd in het vorige hoofdstuk behandeld. Het
behoort tot de aard van de gedachtestof, het mate-
riaal van de mentale wereld, om de vorm aan te
nemen van elke aandrang, die erop wordt uit-
geoefend. Het feit dat het denkvermogen (man as)

met hetzelfde gemak twee soorten van ervaring
in zichzelf weerspiegelt, moet overpeinsd en ver-
werkt worden. De twee wijzen, waarop het denk-
vermogen in de mens werkt, waarbij de éne met
objectieve gebeurtenissen te maken heeft en de
andere met abstracte denkbeelden, verschaffen een
belangrijke sleutel om de bewuste werkzaamheden
van de geest op te roepen.
Het is een algemene ervaring dat het objectieve

denkvermogen zich gemakkelijk verbindt met de
indrukken van de zintuigen, met gevoelens, en met
herinneringen en plannen, die betrekking hebben
op het dagelijks leven. 6) Dat de hogere kant van
het denken zich even gemakkelijk en natuurlijk op
het buddhisch leven richt en onmiddellijk reageert
op een ruime visie, op onpersoonlijke idealen en
zuivere intuïtie, wordt niet zo ten volle erkend.
De hoedanigheid der gedachten, die met het hogere
denken verbonden zijn, zijn gevoel voor volledig-
heid en zijn intuïtief begrip, kan worden overge-
bracht op het gewone waakbewustzijn, als de aan-:
dacht regelmatig elke dag gedurende een bepaalde
tijd gericht wordt op de onderwerpen, waarmede
dit hogere denken zich van nature bezighoudt.
Enige tijd, al is het maar twintig minuten per dag,
moet zo geregeld worden, dat het gewone denken
kan terzijde worden geschoven en rust heerst, ter-
wijl het waakbewustzijn leest en denkt over onder-
werpen, die onpersoonlijk, filosofisch en van alge-
meen - niet persoonlijk - belang zijn.
Zoals reeds eerder gezegd, beschikt de geest in

de mens over andere, grotere vermogens, die ook
gewekt en uitgedrukt kunnen worden in het dage-
lijks leven. Het gevoel van eenheid (buddhi) groeit
wanneer wij anderen in waarheid meer liefhebben
dan onszelf, wanneer wij trachten anderen ver-
standig te dienen en diegenen trachten te begrij-
pen, die zeer veel van ons verschillen. De schep-

6 Patanjali: Boek I, 1-11, commentaar door Dvivedi.
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pende macht van de wil (ätmä) ontwaakt door
moeilijke kwesties aan te pakken en wordt versterkt
door volharding bij het ten uitvoer, en tot een goed
einde brengen van elke taak, die men op zich heeft
genomen. De wil wordt ook geoefend door een
opzettelijk loslaten. Fysieke ontspanning is een
echte wilsoefening, een opheffing van spanning
door evenwicht en innerlijk stilzijn. 7) Het vrij-
willig opgeven van onze aanspraken op anderen,
van naar bezit hakende gevoelens en drgl. betekent
ontspanning van de emotionele aard. Het denk-
vermogen wordt ontspannen door te leren rustig
te blijven bij één gedachte of toestand. Zulke oefe-
ningen zuiveren en oefenen de lichamen en roepen
de geestelijke wil wakker.
Rust in de persoonlijkheid is een hulp voor de

groei van het meer verheven denken, want de vrede
van de geest kan alleen gekend worden wanneer
het gevoelsleven tot rust is gekomen. Het bereiken
van persoonlijke rust bevordert niet-gehecht-zijn
in de lichamen der persoonlijkheid en niet-gehecht-
zijn is eveneens een eigenschap, die zeer nodig is
om meditatie te doen slagen. 8)
Deze twee belangrijke factoren, onderscheidings-

vermogen en niet-gehecht-zijn, worden door ver-
schillende leraren verschillend genoemd. Waar ze
in de sûtra's van Patanjali voorkomen, worden zij
gewoonlijk vertaald als rechtstreekse inspanning en
niet-gehecht-zijn. Een andere lezing geeft besluit-
vaardigheid en zelfbeheersing. De Boeddhistische

7) Er zijn verschillende boeken over ontspanning, die
niet altijd gemakkelijk verkrijgbaar zijn. You must
relax, door jacobson is betrouwbaar en grondig; Power
through Repose, door A. P. CaU geeft eenvoudige
oefeningen. Hoofdstuk 6.
8) Onderscheidingsvermogen en niet-gehecht-zijn wor-
den zeer nuttig besproken in Aan de Voeten van de
Meester. Zie voor de verzorging en training van de
lichamen In den Buitenhof en Een inleiding tot Yoga,
beide door Annie Besant.
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uitdrukking voor onderscheidingsvermogen is het
equivalent van .het openen van de deuren van het
denkvermogen'; die voor ongehechtheid is 'gereed
zijn voor handeling' of leren goed te leven uit eigen
wil en niet om andere redenen. In wezen houdt
het éne in het ontwaken van de geestelijke wil en
het andere een toenemend zich terugtrekken uit de
verwikkelingen van persoonlijke gevoelens.
De algemene houding, die nodig is om meditatie

met succes toe te passen, kan als volgt worden
samengevat. Eerst komt een groeiend besef, dat
de mens geestelijk van aard is, met onmetelijke
scheppende vermogens, die verborgen zijn en wach-
ten op passende middelen om zich te uiten. Dan
volgt een begrip van de bedriegelijke, afgescheiden
en in 't algemeen van eigenbelang vervulde ge-
woonten, die eigen zijn aan de persoonlijkheid,
die ,van beneden af' opgegroeid is en niet beter
weet. Een bereidheid om deze persoonlijke gewoon-
ten te beteugelen en ze te veranderen ter wille van
ruimere geestelijke ervaring moet met volharding
worden gesteund, daar men nu tracht snel iets tot
stand te brengen, waarvoor anderen vele levens van
langzame groei nodig hebben, waarbij zij nu eens
een weinig voorwaarts gaan, dan weer afdrijven en
later opnieuw vooruitgaan. Met de training van
de persoonlijkheid en de poging ze eenvoudiger
en beter te maken behoort samen te gaan het rich-
ten van de aandacht op de dingen van de geest,
en juist dit zal op de snelste wijze de positieve krach-
ten van het ego doen ontwaken, zijn wil, zijn in-
zicht en zijn altijd aanwezige liefde voor de mens-
heid als geheel en zijn bereidheid haar te dienen.
Als zijn belangstelling en aandacht gewekt zijn,
wordt de geestelijke mens actiever en schenkt krach-
tige hulp bij de verandering der lichamen om tege-
moet te komen aan zijn verlangens, die nu erkend
worden. Het behoort tot het werk der meditatie
dagelijks een schakel te vormen tussen de ontwaakte
geest en de nog weerspannige persoonlijkheid. Op
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zulke ogenblikken wordt de persoonlijkheid tot
stilte gebracht en luistert zij, en het innerlijk be-
wustzijn kan zich doen gevoelen als vrede, kracht
en wijsheid.
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Hoofdstuk 3

VERSCHILLENDE METHODEN

De wegen tot God zijn even talrijk als de adem-
halingen in de lichamen der mensen. '

Soefi spreuk

MEDITATIE is in vrijwel alle godsdiensten een
voorgeschreven oefening, maar het spreekt vanzelf
dat gedurende lange tijdsbestekken en in verschil-
lende beschavingen uiteenlopende methoden zijn
ontwikkeld. De diverse soorten kunnen gerang-
schikt worden overeenkomstig het temperament, de
techniek of het godsdienstige inzicht, dat aan de
methoden kleur geeft.
Een analyse van de wijze, waarop meditatie vol-

gens de verschillende godsdiensten wordt beoefend,
is niet gemakkelijk, omdat bij alle godsdiensten
leden van uiteenlopende typen behoren en metho-
den gebruiken, die overeenkomen met hun per-
soonlijke richting. In de volgende alinea's wordt
de nadruk gelegd op de verschillen, maar elke
godsdienst omvat een verscheidenheid van oefe-
ningen.
Het geloof der Hindoes erkent zes verschillende

stelsels van wijsbegeerte als geldig en omvat vele
secten, die toegewijd zijn aan bijzondere guru's of
leraren, of aan aspecten van de éne waarheid. In
deze grote veelomvattende groep worden alle vor-
men van yoga gebruikt. Bij velen is Sri Krishna
het voorwerp van toewijding, vereerd als de Heer
van Liefde. Meditatie over Zijn geboorte als een
hulpeloos kind en over onderdelen van Zijn leven
op aarde leiden tot mystieke vereniging met Hem.
Boeddhistische oefeningen zijn gericht op bevrij-
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ding van de persoonlijke aard van onwetendheid
betreffende denkgewoonten en gewoonten van het
lichaam, die de mens aan wedergeboorte binden.
Dit brengt met zich de studie en het begrijpen van
de Goede Wet; de inachtneming hiervan leidt tot
bevrijding van herhaalde incarnaties. Er bestaat een
systematische en volledige reeks van meditaties over
aanzichten van de Wet, over eigenschappen, die
aangekweekt of vermeden moeten worden, over
vrede, dood, de goddelijke toestanden, enz. Het
volgen van de middenweg is de sleutel tot de oefe-
ningen. Het noordelijk en zuidelijk Boeddhisme
zijn zeer verschillend in hun leringen.
De Islam is in wezen een godsdienst van devotie;

evenals in het Christelijk geloof vormt de toe-
wijding tot één Leraar de kern ervan. Deze levens-
beschouwing kan veel inspiratie geven voor de
mens van actie en voor de mysticus. Een zeer be-
kende mystieke groep in deze godsdienst is die
van de Soefi's, maar mystiek is, over 't geheel ge-
nomen, niet karakteristiek voor dit geloof.

De leer van het grootste deel der Christelijke
godsdienstige gemeenschappen heeft meer te maken
met het opzeggen van gebeden en lofzangen, voor-
geschreven of voor de vuist weg, dan met stille
meditatie, ofschoon er bepaalde groepen zijn, met
name het genootschap der Kwakers, die geen rituaal
hebben en het ingaan in de stilte zowel aanbevelen
als in praktijk brengen. Toch bestaat er heel wat
Christelijke literatuur, zowel klassiek als modern,
over het onderwerp van meditatie en in veel reli-
gieuze gemeenschappen wordt de wetenschap der
meditatie ten volle begrepen en beoefend. Een van
de Christelijke methoden begint met meditatie over
de voorvallen in het leven van Jezus van Nazareth.
Zij is gebaseerd op de cyclus van het Christelijk
jaar en het doel is bepaalde gevoelens en deugden
aan te kweken, die opgeroepen worden door de
overdenking van Christus' leven. In de meer ont-
wikkelde stadia treedt men in mystieke vereniging
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met het bewustzijn van Christus om dan door toe-
wijding naar Zijn gelijkenis te worden gevormd.
Gebeden en het gebruik van de rozenkrans kun-
nen worden gebezigd om innerlijke stilte te ver-
krijgen, terwijl meditatie over, of gedurende de
H. Mis een hulp is om Christus in ons te realiseren.
Naargelang van de verschillende temperamenten

kan men een algemeen onderscheid maken tussen
hen, die volgens hun aard meditatie benaderen als
mysticus, en anderen, die dat doen als occultist.
Het verschil tussen de twee groepen wordt licht
overdreven, maar het bestaat in alle godsdiensten,
speciaal in de eerste stadia van geestelijk onder-
richt.

De mysticus is geneigd eenvoudig en direct te zijn
in zijn verstandelijk benaderen van godsdienstige
onderwerpen; zijn kenmerken zijn krachtige toe-
wijding en éénpuntigheid. Zijn methode is door
middel van toewijding zijn bewustzijn op te heffen
tot eenheid met het éne Leven, dat zijn ideaal
hem voorhoudt. Hij vereenzelvigt zich met het
leven van dat ideaal, dat persoonlijk of onpersoon-
lijk kan zijn.
De occultist heeft de neiging in zijn beschouwin-

gen wetenschappelijk te zijn en benadert geeste-
lijke onderwerpen ook op deze wijze. Hij bestudeert
de natuurwetten, met inbegrip van de wetten, die
het menselijk bewustzijn betreffen, en toont een
onderzoekende geest, als hij zijn aandacht richt op
godsdienstige studie en oefening.

Soms wordt gezegd dat de occultist verdraagzamer
is dan de mysticus, terwijl laatstgenoemde groter
enthousiasme en zelfopoffering toont. Ieder type
heeft de fouten, die gepaard gaan met zijn sterke
eigenschappen. Het is waarschijnlijk dat de twee
paden aan het einde van de training samenvallen.
Het stelsel van meditatie dat gebruikt wordt, zal
op verschillende stadia voor elk type anders zijn,
maar de occultist zal uitzien naar methoden, die
studie en zelfonderzoek vereisen, terwijl de mysti-
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cus de voorkeur geeft aan toegewijde handelingen,
innerlijk schouwen en de meer contemplatieve
vormen van meditatie. Een analogie kan helpen
om het verschil en de overeenkomst van deze twee
typen duidelijker te maken. De occultist gaat, wan-
neer hij beproeft de innerlijke trap van zijn be-
wustzijn te bestijgen, stap voor stap en begrijpt de
stadia van het proces, dat hij doormaakt. De erva-
ring van de mysticus is rechtstreeks, alsof hij in
een lift omhoog werd gevoerd. Maar tenslotte moet
ieder iets leren van de wijze van omhooggaan van
de ander, anders zal zijn ervaring niet volledig zijn.
De meest volledige analyse van geestelijke trai-

ning, die bekend is, wordt aangetroffen in de
zeven scholen van yoga, die door de Hindoes erkend
worden. Zij worden hier gegeven om de verschil-
lende meditaties te tonen, die voor verschillende
typen een hulp kunnen zijn. 1)
a) Hatha yoga werkt in op het stoffelijk lichaam

en gebruikt fysieke tucht als een middel om de
geestelijke wil te doen ontwaken. De ademhaling
komt onder controle en moeilijke houdingen wor-
den aangenomen ten einde het lichaam te .tern-
men', het te oefenen zoals een paard wordt ge-
oefend om zijn berijder te gehoorzamen, waarbij
de berijder in dit geval de geestelijke mens is. Ver-
standelijke oefeningen worden met deze fysieke
houdingen verbonden. Zulke oefeningen kunnen
het levenslichaam en de psychische centra beïnvloe-
den en soms leiden tot een uitgebreider bewustzijn,
maar zij worden gemakkelijker misbruikt en zijn
dan oorzaak van bijzondere gevaren. 2)

b) Mantra yoga bestaat in het zingen van heilige
zinsneden met toewijding en geconcentreerde aan-

1) Deze lijst is gepubliceerd in de Advanced Study
Course in T'heosophy, uitgegeven door het Comité voor
studie en oefening, Theosofische Vereniging, 50 Glou-
cester Place, London, W.1. Zij, die een vollediger uit-
leg van de Hindoese uitdrukkingen wensen, kunnen
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dacht. Het heeft ten doel de persoonlijke geaard-
heid af te stemmen op een verhevener grondtoon
dan het gewone waakbewustzijn. zodat het dé Stem
van de Stilte kan .horen', het Woord, Gods uiting
van Zijn eigen identiteit. Het juiste gebruik van
verschillende mantra's is een diepzinnige weten-
schap, maar vele toegewijden gebruiken slechts een
enkele.

c) Laya yoga, de yoga van het vuur, zoekt de
mysterieuze scheppende kracht van kundalini te
wekken, en voor dit doel zijn bepaalde mentale en
fysieke oefeningen voorgeschreven. Als kundalini
op de juiste wijze kan worden geleid naar de psy-
chische en geestelijke middelpunten in het lichaam,
wordt de goddelijke scheppende kracht vrijgemaakt.
.De natuur wordt volledig herschapen door het
vuur'.

d) Karma yoga is de yoga van handeling of werk;
plicht vervuld ter wille van de plicht, zonder te
verlangen naar het resultaat ervan zoals de be-
loning van succes of goedkeuring, en zonder teleur-
stelling in geval van mislukking. Het doel is be-
kwaamheid in handelen en de training van al de
lichamen om te antwoorden op de wil van het Zelf.
Dit kan een zeer gewijzigde en zeker een veiliger
vorm van hatha yoga worden genoemd. De medi-
tatie, die aanbevolen wordt, is opgaan in de taak,
die vervuld moet worden, en volledige concentratie
daarop. Men kan voorgeschreven meditatie op be-
paalde tijden volgen, gedeeltelijk om het bewustzijn
te herinneren aan het hoge doel, en ook om de
lichamen te oefenen in efficiëntie en onpersoon-
lijkheid.
e) Bhakti yoga concentreert zijn krachten op toe-

deze vinden in Sel! Realization through Yoga and
Mysticism, door J. Ransom, einde van hoofdstuk 1.
2) The Chakras, door C. W. Leadbeater: Afdeling over
.Het gevaar van ontijdig doen ontwaken van Kun-
dalini'. .
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wijding voor een ideaal en op de liefde tot God
of op een bijzonder geestelijk leraar. Symbolen,
rituaal, eredienst en mantra kunnen alle gebruikt
worden als hulpmiddelen om de vereniging met
het goddelijke te bereiken. Dit is de weg van menige
godsdienst en gewoonlijk die van het zuivere mysti-
cisme, zonder het gebruik van ritualen. De vormen
van meditatie lopen uiteen, maar zij bevatten altijd
een gedeelte, waarin het bewustzijn met het ideaal
vereenzelvigd wordt.

f) [nána yoga, de yoga der onderscheiding, be-
staat in de ontwikkeling van een steeds groter
onderscheidingsvermogen tussen het werkelijke en
het onwerkelijke, tussen het Éne en de vele vormen
die Het aanneemt. Zij streeft naar kennis van het
Zelf, die door helder denken en dus door een ver-
helderd begrip van het gehele stelsel van open-
baring wordt verkregen. De methoden van medi-
tatie lopen uiteen, naarmate de innerlijke visie
geopend wordt, maar zij omvatten alle de poging
om de waarheid omtrent de verschillende werk-
zaamheden van de persoonlijkheid te leren ken-
nen, ten einde bewuste vereniging met het Zelf
te bereiken. Regelmatige studie wordt noodzake-
lijk geacht om het verstandelijk bewustzijn te oefe-
nen en uit te breiden.
g) Rdja yoga of koninklijke yoga is de meest om-

vattende van al deze oosterse vormen. Zij vereist
geen geloof of het aannemen van een dogma en
kan worden ondernomen als een zuiver experiment.
Het doel is het volkomen rustig maken van het
persoonlijke leven, aldus leidende tot Zelf-ver-
wezenlijking. Hiervoor is ontspanning nodig van
de fysieke bewogenheid en de ontwikkeling van
emotioneel niet-gehecht-zijn en verstandelijke rust,
ten einde tot een volkomen harmonische persoon-
lijkheid te komen, onder controle van de geeste-
lijke wil. Het is een stelsel waaraan degenen, die
ernstige occulte training op zich nemen, bovenal
de voorkeur geven. De vormen van meditatie, die
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gebruikt worden, verschillen wederom naargela~g
van de behoeften van de betrokken persoon en zIJn
trap van ontwikkeling, maar zij zijn nauw verb?n-
den met die, welke in jnäna yoga worden gebr~.lkt.
In zulk een kort overzicht ontbreken onverrnijde-

lijk vele punten, maar het bovenstaande kan die-
nen om de zeer grote verscheidenheid van metho-
den te illustreren, die in de loop der tijden bij de
beoefening van meditatie zijn gebezigd.
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Succes in het geestelijk leven wordt minder ver-
kregen door hevige worstelingen met de lagere
aard dan door op te gaan in de kennis en waar-
dering van hogere dingen.

Meditatie voor eerstbeginnenden.
J. I. Wedgwood

HET den~beeld van gedachtebeheersing wordt op
de zonderlinge, omgekeerde wijze, die zo kenschet-
send is voor menige persoonlijke ervaring, dikwijls
verkeerd begrepen, nl. als een proces, waarbij de
bestudeerder zich inspant en zwoegt om zijn ge-
dachten in kanalen te leiden, die ongewoon en
moeilijk zijn. Zulk een benadering draagt ertoe bij
de poging zeer gecompliceerd te maken en vertroe-
belt de zaak. Wanneer de gedachtewereld aan zich-
zelf wordt overgelaten, verschaft ze inderdaad een
heel vrij en ontvankelijk medium. Het persoonlijke
denken, dat opgebouwd is uit het materiaal van
de gedachtewereld, reageert even vlot op de in-
drukken van de zintuigen als op de ingevingen
van het geestelijk Zelf.
Het is slechts door lang gevestigde gewoonte, dat

het gewone menselijke denken meer aandacht
schenkt aan de indrukken van de zinnen en aan
herinneringen van .dingen, die gedaan zijn en die
moeten worden gedaan', dan aan de belangrijker
~~esties van het geestelijk leven. En de persoon-
Iijke gewoonten, die de gebruikelijke denkwijze
aanmoedigen - zoals iemands voortdurende ver-
eenzelviging met zijn stoffelijk lichaam, en zijn be-
hoeften, of zijn heftige reacties op het gedrag van
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Hoofdstuk 4

OPEENVOLGENDE TRAPPEN:
CONCENTRATIE

anderen -, komen meer op in de begeerteaard dan
in het denkvermogen. Het denkvermogen onder-
houdt al zulke gewoonten echter graag door een
aaneenschakeling van mentale beelden te verschaf-
fen, die maken dat de begeerteaard gestimuleerd
en dominerend blijft.
Ten einde de beheersing over de gedachten te

ontwikkelen, moeten de vaste gewoonten van deze
persoonlijke psyche, d.w.z. van het verstandelijk/
emotionele paar, dat zo lang heeft samengewerkt,
worden gadegeslagen en bestreden. Het beeld hun-
ner gedragingen moet verbroken, en volgens een
heel ander plan opnieuw gevormd worden. Tijdens
dit proces, dat gewoonlijk lang duurt en trapsge-
wijze tot stand komt, keert het denkvermogen lang-
zamerhand terug tot zijn zuivere toestand. Hoe
reiner en eenvoudiger het gedachtelichaam wordt,
des te beter kunnen de toppen van het geestelijk
bewustzijn erin weerspiegeld worden. Terwijl er
eerst alleen een opeenvolging van onvolmaakte
beelden was, opgeroepen door persoonlijke begeer-
ten, kan nu iets van de waarheid, zelfs van de
werkelijkheid, onderscheiden worden. 1)

Inspanning is noodzakelijk: men leert weinig ten-
zij men bereid is vol te houden met vervelende, en
voor het ogenblik schijnbaar nutteloze pogingen
om het brandpunt van de aandacht te veranderen.
De meeste mensen zijn niet gewend om de wil te
gebruiken ten einde hun gedachten op een bepaald
onderwerp blijvend te richten. Maar de inspanning
komt overeen met wat nodig is bij het leren rijden
of schaatsenrijden of iets anders wat men persoon-
lijk wil. Men gebruikt als 't ware een nieuw stel
,spieren' en zij worden alleen geschikt voor de
gewenste handeling, nadat men enige tijd bezig is
geweest met vastberaden pogingen om de nieuwe
techniek te leren. Naarmate de techniek verkregen

1) Zie "The Lake of Beauty" en .Desiralessness" door
Edward Carpentier; opgenomen in Towards Democracy.
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is, wordt de handeling eerst zonder moeite verricht
en daarna min of meer automatisch.
Bij de toepassing van de drie algemeen aangeno-

men trappen in de praktijk van gedachte beheersing
moet de leerling eerst duidelijk inzien, dat de ter-
men, die gebruikt worden om deze trappen aan te
duiden, van minder belang zijn dan de opeenvol-
gende ervaringen, die erin besloten liggen. Ver-
scheidene schrijvers bezigen de termen in verschil-
lende volgorde of geven de trappen andere namen,
maar bij nauwkeurige bestudering merkt men dat
de opeenvolgende ondervindingen gewoonlijk de-
zelfde zijn. Een leerling, die het verloop van zijn
eigen denkprocessen begint gade te slaan, merkt
toevallig op dat de poging om zijn aandacht te
vestigen op een bepaald onderwerp nuttig is, niet
op zichzelf, maar als middel om de weg te ontdek-
ken dat gedachte en wil kunnen samenwerken, en
ook om de aard van zijn eigen normale gevoelens
waar te nemen. Ook is het een feit, dat ontdekt
wordt door veie herhaalde en onafhankelijke proef-
nemingen, dat verdere oefeningen het meeste succes
hebben wanneer zij in een zekere volgorde worden
genomen. Die, welke de aandacht vasthouden op
één punt, komen eerst, en die, welke het denkver-
mogen verruimen en het rustig laten opengaan tot
de uiterste grenzen, die het bewustzijn kan berei-
ken, hebben meer uitwerking, nadat een zekere
voorbereiding voor zulk een rust is getroffen.
Wij zullen bij deze studie de termen concentratie,

meditatie en contemplatie in die volgorde gebrui-
ken. Technisch gesproken is concentratie het naar
welgevallen gericht houden van het denkvermogen
op een enkel denkbeeld. Het brengt mee, dat het
denken vrij blijft van het gewone verband met
begeerten en gevoelens, door oefeningen, die zijn
bevooroordeelde en zwervende gedachten doen uit-
komen, waarna het rustig op een enkele gedachte
gevestigd blijft. De wil wordt op het denken ge-
richt, speciaal door middel van de keuze van onper-

soonlijke onderwerpen voor zulk een concentratie,
onderwerpen zonder gevoelsassociaties.
Bij meditatie wordt de denker ertoe gebracht om

rustig bij een begrip te blijven dat vele associaties
heeft. Toegestaan wordt dat deze associaties het
hele bewustzijn vullen zodat niets wordt waar-
genomen dan dat éne begrip in al zijn volheid.
Een dergelijke meditatie staat bekend als medi-
tatie .met zaad'; d.W.Z. zij houdt zich bezig met een
bepaald denkbeeld en gaat over tot verdere ver-
standelijke werkzaamheid, welke dieper inzicht
brengt. Zij kan worden onderverdeeld in verschei-
dene trappen of graden van ontwikkeling.
Contemplatie is meditatie ,zonder zaad', -het in-

gaan tot een toestand zonder woorden, waarbij
alles wat normaal bekend staat als denken, ophoudt
te zijn. Deze toestand is practisch alle beschrijving
te bovengaande.

Coneen tratie
Over dit onderwerp bestaan veel bewonderens-

waardige geschriften en Coneentration door Mr.
Ernest Wood kan bijzonder aanbevolen worden,
daar het nuttige wenken en een uitvoerige reeks
van oefeningen voor de tijd van 6 tot 9 maanden
geeft.
Het is gewenst om krachtig de nadruk te leggen

op het belang van de ontspanning van het lichaam
en van rustig, gemakkelijk ademhalen in verband
met oefeningen in concentratie, omdat wanneer iets
nieuws beproefd wordt, men dikwijls bij de poging
gespannen is. Wat juist nodig is, is dat spanningen
en zorgen van allerlei aard worden ontgaan. Diepe
a~emhaling, mits gemakkelijk en zonder inspan-
mng, tezamen met een ontspanning van zenuwen
en spieren, bevordert het rustig worden van het
denkvermogen. 2)

Een goede volgorde om een periode van coneen-

2) Zie de verwijzing op blz. 38.
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tra tie te beginnen zal nu aangegeven worden. Na-
dat men het onderwerp, waarop men zich wil con-
centreren, tevoren heeft vastgesteld, begint men
met het lichaam te ontspannen. Verzeker u ervan,
dat het een gemakkelijke en aangename houding
heeft. Haal enige malen zonder inspanning diep
adem en laat lichaam, gevoelens en gedachten tot
rust komen. Houd u dan duidelijk voor ogen dat
gij de volgende ogenblikken slechts met een enkel
onderwerp bezig moet zijn, nl. te leren hoe het
denken onder de controle van het innerlijk Zelf
kan worden gebracht. Dit geeft een toestand van
,bezinning', waarbij het hele bewustzijn wordt bij-
eengehouden en voorbereid. Wanneer deze voor-
bereiding is afgelopen, wordt het denkvermogen
daarna gericht op het gekozen onderwerp en daar-
op gedurende de vastgestelde tijd vastgehouden.
De onderwerpen, die men in het begin voor de

concentratie kiest, moeten geheel onpersoonlijk en
objectief zijn, niet een bloem of een kleur of iets
met gevoelsassociaties. Dit is een oefening om de
wijzen van denken te doen uitkomen en de ge-
dachten moeten, voor zover mogelijk, bij de eerste
oefeningen op zichzelf blijven. De ongewoon te om
op die manier gedachte van het gevoel te schei-
den, veroorzaakt vaak verveling of geprikkeldheid.
De leerling zal zeggen: het zou zoveel gemakkelijker
zijn op iets te concentreren, waarvoor men belang-
stelling heeft, dan op een potlood, vlakgom of
lucifer. Dit is het ogenblik om in te zien dat het
doel van de oefening is het gebruik van de wil
te trainen door vast te houden aan een bepaalde
keuze, evengoed als zij dient voor de bestudering
van de werking van het denken.
Er moet echter geen poging worden gedaan om

de menselijke wil te positief te gebruiken om aan-
dacht te [arceren, Het natuurlijk gebruik van de
wil is als dat van een middel om kalm uit te wis-
sen of weg te schaven wat niet bij een bepaald
project behoort, zodat het gereed is voor het ge-

kozen doel. De wil in de mens moet scherp onder-
scheiden worden van begeerte, die zijn weerspiege-
ling en tegenhanger is op het gebied van de per-
soonlijkheid en een hoogst nuttig bestanddeel bij
de menselijke groei. Maar begeerte gaat altijd uit
naar datgene, wat buiten het bewustzijn ligt, op
welk gebied ook, terwijl de wil van binnen naar
buiten werkt, niet naar buiten getrokken, maar
uit eigen kracht. Het is een zeer rustige, zeer inner-
lijke menselijke eigenschap. 3)
Deze rust van de wil komt gedeeltelijk voort uit

het feit, dat hij meer een tegenhoudende kracht is
dan een die positief werkzaam is. Begeerte grijpt,
stuwt, drijft aan tot handeling. Als de wil goed
gebruikt wordt, schuift hij alleen alle hinderpalen
terzijde, maakt het veld vrij en laat een plaats
open, waar het denkvermogen kan waarnemen of
scheppen. Dit is een belangrijk beginsel, dat niet
gemakkelijk verstandelijk begrepen kan worden.
Het wordt goed geïllustreerd door het verband
tussen wil en ontspanning. Bij ontspanning is er
alleen een terughouden van alle spanning; men
buigt de spieren niet, noch rekt ze, men laat ze
gaan, zonder meer. Dit is misschien het beste en
meest rechtstreekse voorbeeld van de wil als een
werktuig, dat tegenhoudt of schoonveegt. Hij staat
ontspanningen toe; hij staat rust van het denken
toe.
Wanneer derhalve de psyche weerstand biedt, als

zij gedwongen wordt drie minuten lang een enkel
voorwerp, vrij van gevoelsassociaties, te beschou-
wen, moet de beoefenaar rustig zijn wil gebruiken

3) Personality and the Will, door Aveling; hoofdstuk V.
Dit beschrijft verscheidene experimenten om de aard
van de wil in werking te onderzoeken. Aangetoond
werd; dat inspanning en streven ophouden naarmate
en wanneer de ware wil werkzaam is. Zuiver willen is
,koud', kalm, zeker en kan tegengesteld aan instinct of
gevestigde gewoonte handelen. Zie ook Een studie over
het bewustzijn, deel 11, speciaal hoofdstuk VII.
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om het veld van zijn aandacht vrij te houden van
gevoelens en insluipende 'gedachten. .Dit niet, dit
niet.' Het denkvermogen blijft dan rustig bij het
gekozen denkbeeld; en wanneer het zich zeker be-
gint te gevoelen, zullen de onderbrekingen ophou-
den. Als en zodra het denkvermogen erin slaagt
los te breken en te gaan zwerven, kan de leerling
de techniek toepassen, die beschreven is in de oefe-
ning voor hoofdstuk 3, om zijn weg terug te gaan
naar het gekozen onderwerp.
Een waardevolle concentratie oefening bestaat in

het tellen van de ademhalingen, waarbij men ge-
makkelijk ademt, maar zo langzaam als zonder
fysieke inspanning kan worden volgehouden. Het
denkvermogen moet alleen gericht blijven op de
normale ademhaling en de ademhalingen worden
tot tien geteld en dan wederom tot tien. Wanneer
men dertig ademhalingen kan tellen zonder dat
een andere gedachte dan die betreffende het adem-
halen het denkvermogen binnenkomt, heeft men
zo iets als concentratie van aandacht bereikt. In
geen geval mag de adem worden ingehouden of
abnormaal worden geademd; en mensen met hart-
afwijkingen moeten deze oefening niet beginnen.
Indien er enige spanning schijnt te ontstaan, moet
het lichaam nog beter worden ontspannen of de
oefening moet worden gestaakt. Dit is een oude
Boeddhistische oefening, eeuwen lang door Boed-
dhistische monniken toegepast, waarbij sommigen
hunner de concentratie konden volhouden gedu-
rende 300 langzame ademhalingen - ongeveer drie
uren lang!
De regelmatige toepassing van elke eenvoudige

oefening in concentratie onthult bijna onmiddel-
lijk de automatische verstrikking van gedachten en
gevoelens in persoonlijke zaken evenals de bekwame
wijze waarop de psyche alle zintuiglijke aandran-
gen beantwoordt. Wanneer men probeert aan een
potlood te denken, wordt het lichaam te warm,
men zit of staat niet gemakkelijk; de bel luidt,
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iemand niest - en dadelijk geeft het denken ant-
woord. Of kettingreacties komen tot stand, zoals
aangegeven zijn in de oefening in het terugden-
ken, en het wordt bijna onmogelijk de aandacht
op het gekozen onderwerp gevestigd te houden.
Dit alles is louter gewoonte; het is niet inherent aan
de aard van het denkvermogen. Men kan het denk-
vermogen leren genieten van de weerkaatsing van
de rust van het innerlijk zelf of van het stilstaan
bij één denkbeeld, juist zoals het in 't verleden
geleerd heeft snel te reageren op een verscheiden-
heid van uiterlijke stimuli. Maar deze hernieuwde
opvoeding vereist herhaalde inspanning en heel
veel tijd.
Het resultaat zal des te eerder worden bereikt,

als de beoefenaar zijn aandacht concentreert op
wat hij overdag doet en het denken rustig aan-
dachtig richt op elke kleine taak, die op zijn weg
komt. Zulk een weloverwogen vestiging van de
aandacht op elke bezigheid breidt de periode van
technische training in concentratie over de gehele
dag uit en brengt aldus snellere resultaten voort,
terwijl zij eveneens de zelfbewustheid stimuleert.
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Hoofdstuk 5

OPEENVOLGENDE TRAPPEN: MEDITATIE,
CONTEMPLATIE

Tot God opstijgen is in zichzelf binnentreden.
Want hij, die door aldus omhoog te klimmen
en binnen te treden, boven en voorbij zichzelf
gaat, stijgt waarlijk op tot God. Het denken moet
zich dan boven zichzelf verheffen en zeggen:
Hij, die ik boven alles nodig heb, gaat al het-
geen ik ken, te boven. En zo leert het denken,
meegesleept in zijn duisternis, maar zichzelf
samentrekkend in dat alomvattend goede, zich-
zelf thuis te gevoelen en met al zijn genegen-
luid trouw te blijven- en zich vast te hechten
aan het hoogste goed daarbinnen. Verblijf dan,
totdat gij onveranderlijk wordt en dat ware
leven ingaat, dat God zelf is, voortdurend, zon-
de?' enige wisseling van ruimte of tijd, in dat
innerlijke, vredige en verborgen tehuis van de
Godheid.

Albert, bisschop van Ulm, leraar van
de heilige Thomas Aquinas.

J

ER is een duidelijk onderscheid tussen concentratie
en meditatie, hoewel deze in de praktijk dikwijls
verbonden worden. Het doel van concentratie is
het denkvermogen te begrijpen en te beheersen,
zodat het niet langer rusteloos reageert op gebeur-
tenissen, zoals het dat in het verleden placht te
doen; in plaats daarvan wordt het geleerd, in op-
dracht van het Zelf, voortdurend aandacht te geven,
zelfs aan heel vervelende onderwerpen. Concen-
tratie oefeningen zijn een technische 'hernieuwde
opvoeding van het lager denken, zodat het leert
gehoorzamen aan het Zelf en ophoudt her- en der-
waarts te fladderen.

Het doel van meditatie is het nu tot rust gebrachte

denkvermogen te oefenen om bij een gekozen
onderwerp, bij voorkeur met een diepe of geeste-
lijke betekenis, te blijven, zodat dit onderwerp zijn
rijke inhoud aan het mediterende bewustzijn kan
overdragen. Concentratie op wereldse zaken ga~t
alleen in meditatie over, wanneer de tuaarheid
aangaande de zaak wordt gezocht. Met a~dere
woorden, meditatie is een oproep tot de subtielere
verstandelijke werkzaamheid; het begrip, waarover
gemediteerd wordt, wordt als een ontkiemend zaad
in de gedachte gehouden, totdat de een of andere
innerlijke betekenis duidelijk wordt.
Zo is dus het doel van meditatie tenminste twee-

voudig. Meditatie wordt toegepast om de intuïtieve
werkzaamheden van het verstandelijke leven tot
ontwaking te brengen, en om in het gewone denken
meer licht en waarheid te brengen dan voorheen.
Terzelfdertijd kweekt zij eigenschappen aan, die
de geestelijke mens voeden en tot uitdrukking
brengen. Ook kan de verandering in de mentale
werkzaamheid leiden tot een intuïtief benaderen
van alle vraagstukken en mettertijd kan de groei
in inzicht en sereniteit een open verbindingslijn
tot stand brengen tussen het waak bewustzijn en
zijn geestelijke bron, zijn Vader in de Hemel.

De techniek van intuïtief onderzoek.
De techniek van intuïtief onderzoek of het ge-

bruik van de intuïtie om de waarheid te leren
kennen omtrent moeilijke vraagstukken, plichten
die met elkaar in conflict zijn en dergelijke, ver-
eist als voorafgaande voorbereiding de beoefening
van concentratie en de ontwikkeling van onper-
soonlijkheid tot een tamelijk hoge graad. Het ver-
werven van dit alles is uitgebreid behandeld in de
theosofische Iiteratuur.T) Wanneer onpersoonlijk-

l) Zie Aan de Voeten van de Meester, onder Onder-
scheidingsvermogen, Beheersing van het denkvermogen,
enz.; Geestelijk leven voor de mens in de wereld, door
Annie Besant.
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heid en een zekere mate van concentratie aanwezig
zijn als een probleem zich voordoet aan de be-
oefenaar of aspirant, kan het denkvermogen ertoe
gebracht worden al de aspecten van de betrokken
zaak met ongehechtheid te overzien, zowel haar
uitwerking op anderen als op zichzelf, haar grond-
slagen in het verleden en haar mogelijkheden in
de toekomst. Voor een wetenschappelijk, literair of
technisch probleem moeten, voor zover redelijker-
wijze mogelijk is, al het ter zake dienende mate-
riaal worden nagegaan. Dit is nodig om het lager
denkvermogen voor te bereiden en af te stemmen.
Het moet het materiaal verschaffen en rangschik-
ken, waardoor het probleem ten volle en naar
waarheid wordt gesteld. Later kan het juist dit-
zelfde materiaal en deze achtergrond behoeven om
het in staat te stellen het verkregen inzicht te ont-
plooien en tot uitdrukking te brengen.
Wanneer alle kanten van het vraagstuk nauw-

keurig zijn onderzocht en geanalyseerd, kan een
flits van inzicht het gevolg zijn - gewoonlijk een
oplossing door het gezond verstand, die voortkomt
uit een zuiver rationeel proces. Is dit niet het ge-
val, dan moet men verbinding zoeken mei het
hoger Zelf op een tijdstip, dat geschikt is voor
meditatie, met het voornemen om een diepere
grond voor begrijpen te bereiken. Op dat bepaalde
ogenblik moet men, na in het kort het bijeenver-
zamelde materiaal te hebben nagegaan, het bewust-
zijn stil laten staan bij een ruim overzicht van de
gehele kwestie, waarbij men het probleem opheft
tot een sfeer van stille, zwijgzame beschouwing.
Maak het persoonlijk denken ledig en wacht op
verdere verlichting. De waarheid bestaat; de juiste
oplossing kan worden gekend. Wacht erop, dat zij
zich openbaart.
Als deze poging slaagt, zal er een flits van ver-

lichting komen, een flits van een wellicht nieuwe
kijk op de feiten of, als dit gewenst werd, de schets
voor een lezing. Soms is dit duidelijk, soms weinig
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bepaald. Neem op wat ko~t en. he~.haal het e."pe~i-
ment later, als het nodig IS. Dikwijls wordt m die
tussentijd een klein beetje inzicht, een .vage fl.its
wat duidelijker en gaat over tot volledig begrip.
Wanneer, zoals gebeuren kan, plotseling volledig
inzicht komt, dan is er veel tijd voor nodig om
dit helder op te nemen in het lager denkvermogen
en het in woorden uit te drukken. Veel van het
materiaal, dat tevoren verzameld was, kan dan
nuttig blijken en moet worden herschikt en op-
nieuw geordend om het nieuwe inzicht te kunnen
weergeven. 2)

Het andere gebruik van meditatie komt meer
voor. Veel beoefenaars wensen eigenschappen aan
te kweken, of reactievormen, die het ware Zelf in
het dagelijks leven tot uitdrukking zullen brengen.
Tevoren kunnen deze zich nu en dan getoond heb-
ben, maar zij zijn niet opzettelijk gekoesterd. Nu
is het de wens ze sneller te ontwikkelen. Het is
waar dat de waarde van zo'n opzettelijk aankweken.
door sommige moderne psychologen betwist wordt,
omdat zij vrezen dat het een zuiver kunstmatige
geestestoestand zou kunnen teweegbrengen, waar-
in beweerd zou kunnen worden dat het goede en
ware bestaat, maar die niettemin een persoonlijke
toestand van wantrouwen en angst onveranderd
laat. Dit is werkelijk een probleem: de bestrijding
door de psychologen kan niet genegeerd worde~l.
Een zuiver verstandelijke herhaling van een uit-
drukking, bijv. dat God liefde is en alle mensen
Zijn kinderen zijn, heeft geen andere uitwerking
dan degene misleiden, die zulk een verklaring uit-
spreekt. Indien men verlangt naar enig begrip van
de betekenis van universele liefde, moet men op-
recht en diep doordringen tot de betekenis, de

2) Deze techniek wordt ook beschreven in This dyna-
mie Uniuerse, uitgegeven door het Theosofisch Research
Centrum, Londen: artikel door E. L. Gardner over
,Fohat en intuïtief onderzoek'.
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werkelijkheid, die in de woorden ligt opgesloten,
totdat er een verwerkelijking van de hoedanigheid
of de ervaring, die deze woorden bevatten, tot stand
komt, met als gevolg daarvan een verandering in
de verstandelijke en emotionele aard. Alleen wan-
neer zulk een verwerkelijking begint te komen,
kan de poging meditatie worden genoemd.
Onderwerpen, die geschikt zijn voor zulke medio

taties, verschillen uit de aard der zaak van die,
welke voor concentratie worden gekozen, hoewel
het bij de aanvang van elke meditatie nuttig is
zich enige minuten te concentreren op de objec-
tieve kant van het onderwerp. Hoedanigheden van
de ziel, zoals vriendelijkheid, moed, hoffelijkheid,
volharding, enz. zijn geschikt voor dit werk, maar
elke beoefenaar zal voor zichzelf kiezen èf wat hij
voelt nodig te hebben, óf onderwerpen, door de
omstandigheden aangegeven.
Het gewone voorspel van ontspanning en gemak-

kelijk ademen is van veel waarde, waarop enkele
ogenblikken volgen van volgehouden concentratie
op de betekenis van de uitgekozen hoedanigheid
en de gewone wijze, waarop deze zich uitdrukt, of
bijzondere persoonlijke voorbeelden hiervan. Dit
stemt het denkvermogen op de vereiste toon af.
Dit zal voor de beginneling naar alle waarschijn-
lijkheid het langste deel van de oefening zijn.
Ware meditatie begint wanneer de gedachte of

voorstelling rustig kan blijven liggen in het denk-
vermogen, terwijl de wezenlijke aard ervan wordt
ervaren, als een gezongen lied of de wind, die over
de ziel waait. Het bewustzijn wordt dan door-
drenkt met de essence ervan en uitgebreid door
het zich bewust worden van haar boventonen. Dik-
wijls zal een geheel nieuw begrip van het denk-
beeld opkomen, zoals dat het geval was met een
vrouw, die erg bang was en over moed mediteerde
en eindelijk tot een punt kwam waarop ze uitriep:
.Ik dacht dat men zijn moed bij elkaar moest rapen
om vreselijk onpleizierige situaties onder de ogen

te zien, maar dat is 't niet! Het betekent jezelf in
het leven terug te laten vallen!'
Om doeltreffend te werken, moet meditatie over

dezelfde deugd of voorstelling dagelijks herhaald
worden, wellicht voor een maand of langer. Later
kan het nodig zijn gedurende lange perioden tel-
kens weer terug te keren tot dezelfde meditatie,
als de eigenschap wortel moet schieten in het karak-
ter en de plaats moet innemen van een tegenge-
stelde zwakheid. Onvolmaaktheden in het karakter
zijn waarschijnlijk gedurende vele levens onbestre-
den gebleven: men kan niet verwachten, ~at zij
in een jaar, laat staan in twee weken volledig zul-
len zijn verwijderd. De eerste uitwerking is inder-
daad dikwijls dat men zich zo bewust wordt van
zijn zwakheid, dat ze sterker dan ooit schijnt. Dit
is bedriegelijk. De moeilijkheid kan echter aan de
oppervlakte worden gebracht en valt daardoor
meer in het oog. 3)
Evenals bij concentratie kan weinig bereikt wor-

den, tenzij men de gewenste eigenschap ook in het
dagelijks leven tot uiting brengt. De morgenmedi-
tatie kan de grondtoon aanslaan, maar de wereldse
zaken kunnen elk spoor van die toon overstem-
men, tenzij de gehele dag het leven opnieuw be-
leefd wordt en het 't nieuwe ritme aangeeft. Deze
kant van meditatie roept de geestelijke wil even-
zeer op als de toepassing van concentratie 't doet.
Sommige beoefenaars aanvaarden gretig het denk-

beeld, dat er Oudere Broeders zijn, die bereid zijn
aspiranten te helpen. Anderen staan twijfelend,
zelfs sceptisch, hier tegenover. Meditatie kan, zo-
als gezegd is, als een zuivere wetenschap worden
beoefend, zonder toewijding tot enig persoonlijk
ideaal. Maar toewijding is een hulp en zij, voor
wie het bestaan der Oudere Broeders aannemelijk
is, zullen kracht ontvangen door zich tot Hen te

3) In de Buitenhof: hoofdstukken over .De bouw van
het karakter' en ,Geestelijke alchemie'.
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wenden en te streven naar het ideaal, dat Zij zo
krachtig vertegenwoordigen, gedurende een gedeel-
te van de dagelijkse meditatie. Zij, die toegewijd
zijn aan Christus, kunnen veel tot stand brengen
door hart en hoofd op te heffen tot Zijn tegen-
woordigheid.s)
Slechts wanneer men regelmatig oefent en vol-

hardt in de toepassing, zullen merkbare verande-
ringen in de persoonlijkheid plaats grijpen. Maar
zij vinden plaats, zoals duizenden kunnen getuigen.
Geregelde meditatie en practische toepassing langs
de aangegeven lijnen kunnen het ,oog van de ziel'
in staat stellen zich opnieuw open te stellen voor
de wereld van de geest, omdat de dagelijkse oefe-
ning de ziel langzamerhand eraan went zich tot
het Zelf voor leiding te keren als er moeilijkheden
zijn. De ziel ziet dan in dat het licht van het Zelf
altijd in elk onzer schijnt; het begrensde waak-
bewustzijn is zich dit gewoonlijk niet bewust, maar
het is er.

,... te weten
Bestaat eerder in het openen van een weg
Waardoor de gevangen heerlijkheid ontsnappen kan
Dan in het maken van een ingang voor een licht
Waarvan men denkt, dat het buiten ons is .. .' 5)

De beoefening van meditatie kan inderdaad ,een
weg openen'. Met dit doel werd ze aangewezen.

Contemplatie
Er kan niet veel gezegd worden over deze trap

van ervaring, want het doel ervan is het bewustzijn
boven de gedachtesfeer op te voeren en het niet
alleen open te stellen voor het éne Leven, maar
ook de eenheid daarmede te gevoelen. Bewuste
samadhi of volkomen opgaan in het Oneindige

4) Zie het hoofdstuk over .Het zoeken van de Meester'
in Meditatie voor eerstbeginnenden, door J. I. Wedg-
wood.
5) Paracelsus, door Robert Browning.
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vindt volgens Patanjali plaats wanneer ,de opeen-
volging van de wijzigingen van de guna's (de na-
tuurlijke processen) tot een einde komt'; het is
.de terugkeer van de kracht van zuiver bewustzijn
tot zijn essentiële vorm'. 6) Het is duidelijk dat
over zulke zaken weinig geschreven kan worden,
dat. enige waarde heeft, maar als de neofiet gereed
is, zal hij de noodzakelijke leiding onverwacht
dichtbij vinden.

6) Patanjali: IV, 34; vertaling door Dvivedi.
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Hoofdstuk 6

HINDERNISSEN EN HULPMIDDELEN

Gelukkig is de mens die, door voortdurend alle
beelden uit te wissen, door inkeer en het op-
heffen van zijn geest tot God, alle beelden ten-
slotte vergeet en achterlaat _.. Zie dan in dat uw
gehele taak tegenover God in u uitsluitend af-
hangt van uw zuiver verstand, gevoel en wil.
Want deze taak kan inderdaad niet worden ver-
richt door organen van het lichaam of uiter-
lijke zinnen, maar door dat wat de mens (in
wezen) uitmaakt - begrip en liefde.

Albert, bisschop van Ulm

Want wij moeten op de een of andere wijze de
ware weg van de Heer onderscheiden van uit de
verwikkelde landwegen en de hoofdverkeers-
wegen, die in alle richtingen of in gene lopen:
wij moeten leren de blijvende werkelijkheid van
de schijn te onderscheiden. Deze diepe experi-
mentele kennis aangaande de dingen Gods -
tegengesteld aan alle bespiegelende geestelijk-
heid, alle godsdienstige knapheid - ontwikkelt
en wordt nauwkeuriger, naarmate wij ze trach-
ten toe te passen.

The Golden Sequence, Evelyn Underhill

DE beoefenaar heeft thans wel ingezien, dat trai-
ning in gedachte beheersing een wetenschap uit-
maakt en dat er kanten aan haar meer gevorderde
stadia zijn, die alleen kunnen worden begrepen
naarmate iemands ervaring toeneemt. Bij vele stu-
dies en in het bijzonder bij wetenschappelijk werk,
is elementair individueel experiment onontbeer-
lijk, voordat een meer ontwikkelde techniek kan
worden gebruikt. Dit is zeer zeker waar bij de be-

oefening van meditatie, omdat verstandige ge-
dachtebeheersing de beoefenaar in toenemende
mate bewust maakt van het gedrag van zijn inner-
lijk bewustzijn. Spoedig begint hij enkele van de
diepgewortelde automatische werkingen van zijn
lichaam, gevoelens en denkvermogen te herkennen
en de moeilijkheid te beseffen om zijn aandacht
langs nieuwe banen te leiden. Groei, vooruitgang,
beweging in de nieuwe richting - hoe ge 't ook
wilt noemen - hangt van die tijd af van zijn vast-
beslotenheid om vol te houden ondanks deze ont-
dekkingen, en eveneens van zijn bereidheid het
vertrouwde, bekende op te geven ter wille van het
geestelijk avontuur.
De grootste hinderpaal voor succes bij meditatie

is dus de gewone weerstand van de persoonlijkheid
tegen het aannemen van nieuwe gewoonten. Het
is nuttig dit meer in bijzonderheden na te gaan.

Weerstand van de lichamen.
Elk van de persoonlijke lichamen is gegroeid op

het pad van uitgang, een fase van groei, waarbij het
volkomen natuurlijk is de nadruk meer op de uiter-
lijke dan op de innerlijke werelden te leggen. In
deze periode is elk der lichamen gevoed, opgewekt
en onderhouden naar zijn eigen aard, in hoofdzaak
door contacten van buitenaf. De stoffelijke wereld
is dus gewoonlijk de voornaamste, zo niet de enige
wereld, waaraan het bewustzijn, dat de lichamen
gebruikt, aandacht besteedt. Het vereist zeker in-
spanning om deze aandacht af te wenden van per-
soonlijke en wereldse zaken en ze te richten op
het leven van de geest. 1) Bovendien heeft elk
lichaam zijn eigen elementaal leven en soms wordt
gezegd dat de elementalen samenspannen om te
verhinderen, dat een radicale verandering plaats
grijpt, omdat zulk een verandering inhoudt dat

1 Vergelijk hoofdstuk 2, en de verwijzing op blz. 29,
hoofdstuk I.

65



·III~III

11111

de gewoonten, waaraan zij gewend zijn, teniet wor-
den gedaan en nieuwe gewoonten worden opge-
bouwd. Zo zullen verstand, gevoelens en ook het
stoffelijk lichaam met allerlei verontschuldigingen
aankomen ten einde niet te mediteren. Als de oefe-
ning wordt voortgezet, zullen ze van alles te baat
nemen om tussenbeide te komen. Het lichaam zal
onrustig zijn; de gevoelens zullen zich zorgen maken
over het komende ontbijt, de toebereiding ervan
en de tijd, die dit eist; terwijl de gedachten zich
bezighouden met boodschappenlijsten, belangwek-
kende lectuur of de ziekten van verwanten. Het
verstand steunt de gevoelens; de gevoelens bren-
gen het verstand in beroering.
Wanneer de beoefenaar weet dat dit normaal is,

zal hij niet ontmoedigd worden. Hij moet de onder-
brekingen rustig gadeslaan, nagaan tot welke soort
ze behoren en waaruit ze voortkomen, en ze steeds
weer van zich af zetten. Als het nodig is, stem
er mee in ze later af te handelen. ,Goed, na het
ontbijt zal ik erover denken, maar niet nu'.
De oefening van het terugdenken is hier een

hulp. 2) Ook is het een hulp het betrokken pro-
bleem duidelijk te zien door de aandacht van bui-
ten naar binnen te keren en te beseffen dat luiste-
ren naar dat wat van buiten komt, tot opwinding,
verandering, onrust leidt, terwijl bij het luisteren
naar wat binnen ons is, slechts rust ons in staat
stelt iets te .horeri'. Alles wat tevoren gezegd is

. over het gebruik .van ledige ogenblikken en over
de waarde van concentratie op wat men gedurende
de dag verricht, slaat op deze strijd met de licha-
men. Het is een strijd: tot nu toe werd hun de
vrije loop gelaten en hebben zij hun eigen neigin-
gen gevolgd. Nu moeten zij eraan gewennen om
de wil van het Zelf te volgen en het kost tijd en
volharding om ze onder controle te brengen.
Gewoonlijk wordt te weinig aandacht geschonken

2) Oefening voor hoofdstuk 3.

66

aan het proces, waardoor de psyche bevrijd of ont-
daan wordt van haar oude gewoonten. Het is van
belang, niet te heftig tegen een belemmering te
strijden, want deze kan groeien door het element
van eigenbelang, dat daarbij betrokken wordt, en
sterk in verzet komen juist doordat er zoveel na-
druk wordt gelegd op haar voortgezet bestaan. Zui-
vering is een tweeledig proces: een zich afwenden
van het oude patroon van denken en voelen, en
een vullen van het bewustzijn met nieuw leven van
een zelfgekozen soort. Deze beide moeten, althans
in het begin, samengaan. Na verloop van tijd kan
de beoefenaar een handigheid in het afweren ver-
krijgen, die bijna onmiddellijk effect heeft. Als de
wil door aanleg of door voorafgaande oefening kan
worden gebruikt snel uit te wissen en te vergeten,
is al wat nodig is, in te zien wàt uitgewist moet
worden, en dan kan men er zich dadelijk van ont-
doen. Maar het veroorzaakte vacuum moet auto-
matisch of opzettelijk worden aangevuld, want
anders kan de moeilijkheid terugkeren, soms lichte-
lijk vermomd. 3)

De omgeving.
Wanneer men een subtiele zaak van deze aard

op zich neemt, is het een grote hulp temidden van
anderen te zijn, die Of dezelfde methoden gebrui-
ken Of er sympathiek tegenover staan. Dat was, en
is nog, een van de voordelen van het kloosterleven .
Monniken en nonnen kunnen deskundige leiding
verwachten bij de moeilijkheden van het geestelijk
leven, ook bij die, welke men tegenkomt bij het
individuele gebed en meditatie. Sommige gods-
dienstige leiders geven ook raad aan leken, die er
om vragen, en in het oosten zijn vele scholen voor

3) Gedachtekracht, door Annie Besant, hoofdstukken
VI en VII; Inleiding tot Yoga: 4e lezing; The Play of
Consciousness, door E. L. Gardner: hoofdstuk over
,Will and Mind'. Zie ook de oefeningen voor dit hoofd-
stuk.
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yoga en ook kloosters. Voor de gewone westerse
mens echter, die met hard werken zijn onderhoud
verdient of anderen verzorgt, wordt de poging dik-
wijls onder moeilijke omstandigheden ondernomen.

Technische hulp,
Een uitstekende training voor de lichamen is om

te leren studie of ander belangrijk werk zonder
geprikkeldheid op te nemen en los te laten, maar
ernstige meditatie eist eenzaamheid en een ern-
stige beoefenaar moet in staat zijn, zonder zijn ver-
eisten te doen opvallen, voor een korte ononder-
broken periode van rust voor dit doel te zorgen.
De beste tijd is de vroege morgen voor het ont-
bijt. Om vele redenen is de late avond geen ge-
schikte tijd voor dit werk, hoewel een korte tijd,
besteed aan uitgezochte lectuur voor het inslapen,
een hulp is.
De waarde van een ogenblik van rustig, gemak-

kelijk ademhalen en van ontspanning voor de
meditatie is reeds medegedeeld. Dikwijls komt de
vraag naar een goede houding ter sprake. Elke
houding, die de ruggegraat rechtop houdt, en het
lichaam overigens geheel ontspant, is goed; zelfs
knielen, als het lichaam hieraan gewend is en zich
in die houding kan ontspannen. Liggen is niet
goed, want dit leidt tot een negatieve instelling
of zelfs tot in slaap vallen. De oosterse houding
met gekruiste benen is volmaakt evenwichtig, als
ze tegelijk aangenaam is, maar voor westerlingen
kan het beter zijn in een passende stoel te zitten,
met de rug rechtop. De combinatie van de rechte
ruggegraat, die bijdraagt tot een positieve verstan-
delijke houding, met de diepe ontspanning van de
overige lichaamsdelen, illustreert precies de toe-
stand van evenwicht tussen de uitersten, die het
meest gewenst is bij meditatie.
De algemene gezondheidstoestand moet worden

nagegaan en de uitwerking van denken en voelen
op de lichamelijke kracht. Daar angst en verstande-
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lijke inspanning tot nerveuze vermoeidheid leiden,
geeft het tot rust brengen van gedachten en aan-
doeningen uit de aard der zaak een herwinning
van vitaliteit. Elke oefening, die het hart schijnt
aan te doen of hoofdpijn veroorzaakt, moet worden
afgeraden en, als de moeilijkheid niet kan worden
overwonnen door verdere ontspanning, moet zulk
een bijzondere oefening niet worden gedaan.

Gevaren en remedies.
Zenuwoverspanning kan voortkomen uit te grote

intensiteit ten opzichte van het gehele onderwerp
van occulte studie en vertoont zich in storingen
bij de spijsvertering, hoofdpijnen, overgevoeligheid,
trekkingen en dgl. Verlichting hiervan kan ver-
kregen worden door de toepassing van diepe
ontspanning, door te leren werken met grotere
onpersoonlijkheid, minder eigenbelang, minder ver-
langen om uit te blinken, enz. Soms is een bepaalde
methode niet geschikt voor een of andere persoon
of het lichaam is niet gezond genoeg voor de trai-
ning. In zulke gevallen moet men raad vragen aan
een ter zake kundige.
In geen geval moet de aandacht worden samen-

getrokken op de psychische centra van het lichaam,
want deze worden gemakkelijk gestoord en zulk een
storing is gevaarlijk voor de gezondheid en het
geestelijk evenwicht en ook moeilijk te genezen. 4)

De zuiver negatieve methode van .zitten voor ont-
wikkeling', die bepaalde groepen aanbevelen met
cle bedoeling om de een of andere vorm van psy-
chische communicatie met de andere wereld te ver-
krijgen, moet niet worden toegepast. Het beste is
niet rechtstreeks te streven naar psychische ver-
mogens. Zij komen vanzelf tot ontwikkeling in een
veel latere periode en zijn dan .positief', d.w.z. zij
zijn dan onder bewuste controle. De woorden .posi-
tief' en ,negatief' verbijsteren de beoefenaren soms.

4) Zie de verwijzing op blz. 45, hoofdstuk 3.
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Hoe kan men positief zijn en toch luisteren naar
de stem van het innerlijk Zelf?

In. dit verband wordt het woord ,negatief' ge-
b~Ui.kt om een houding aan te duiden die vrij-
willig van de controle op de persoonlijke lichamen
afstand doet, de werkelijke structuur van deze licha-
~en losser maakt en dan afwacht in de hoop dat
.iets zal gebeuren', d.w.z. dat het een of andere
~ez~? van buitenaf de leiding zal nemen en zijn
ideeën kenbaar zal maken door automatisch schrift
of door andere middelen, die niet onder controle
van de ontvanger staan. Positief psychisme eist
daaren~.egen dat volledig zelfbestuur altijd behou-
den blijft, De ontvanger weet wat hij doet en treft
zijn eigen schikkingen. Bij deze twee methoden
worden verschillende middelpunten gebruikt en de
ma~.erie ~a.n de lichamen is verschillend geordend.
..BIJ posI.tleve psychische ervaringen zijn het de
IJler~ gebieden van stof, die op de innerlijke waar-
nemmge~ reageren, technisch gesproken de hogere
ondergebieden van elk gebied en gewoonlijk wor-
d~n de .ce~tra van hart en hoofd gebruikt. De tra i-
~mg, die m deze studie is aangegeven, maakt de
Iicharnen tenslotte gereed voor de ontwikkeling van
positief psychi~ch waarnemen, want de grovere stof
w~rdt Uit de lichamen van de persoonlijkheid ver-
wijderd en de fijnere middelpunten van hart en
hoofd w~rden acti~f. Het i~ niet waarschijnlijk,
dat psychische ervarmg spoedig komt, wellicht niet
eens in dit leven, maar als ze komt, zal ze van de
postieve s.oort ~ijn. Wedgwood geeft een nuttige
verhandelmg hierover in Meditatie voor eerstbe-
ginnenden. 5)

~r zal wel van tijd tot tijd een gevoel van ontmoedi-
gmg komen, omdat niet zo spoedig resultaten worden
bereikt; maar hier moet men geduldig tegenover

5!. Meditatie ,:oor eerstbeginnenden: afdeling ,Positief
zIJn e? psychische ontwikkeling'; zie ook Varieties ot
Psych/sm door dezelfde schrijver.
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staan. Voor de meeste mensen en in het bijzonder
voor diegenen, welke meditatie een nieuw avon-
tuur vinden, zullen de oefeningen vermoedelijk
geen psychische ervaringen en nog geen contact
met een Meester teweegbrengen. Vele deskundigen
wijzen erop hoe gemakkelijk de begeerte om uit te
blinken onder zijn medemensen in de wereld, kan
overslaan in een begeerte om in de geestelijke
wereld iets bijzonders te zijn. Het is een feit dat
een ernstige beoefenaar, die zich in dit leven op-
nieuw wendt tot de bestudering van het innerlijk
leven, bijna onmiddellijk enig contact kan hebben
met een leider of leraar, een ondervinding, die
hem zekerheid geeft dat hij op de goede weg is.
Daarna kan jarenlang niets meer van dien aard
gebeuren. Het is tijdsverspilling zulke ondervin-
dingen te zoeken of ontmoedigd te zijn als ze niet
plaats vinden. En men moet zich hoeden voor zelf-
bedrog, zoals b.v. helder zonlicht, dat op de ge-
sloten ogen valt, uit te leggen als een ,astrale' ver-
lichting of het nu en dan plaats vindend gevoel
van vervoering te overdrijven door er een .won-
derbaarlijke ondervinding' van te maken, enz.
Zulke voorvallen moeten zo mogelijk op fysieke
gronden verklaard worden; als er waarlijk aanwij-
zing is voor niet-fysieke contacten, overleg ze dan
in het hart en maak 'Ze niet onnodig belangrijk.

.Krachttoeren' van allerlei aard, zoals bijzondere
ademhaling, vasten, overmatige studie, overdrijving
van elk onderdeel van het werk, moeten zeer zeker
worden vermeden. Zij leiden gemakkelijk tot zenuw-
overspanning, zelfbedrog of erger, en zijn slechts
een andere wijze van verleiding van de kant van
de lichamen of van egoïsme, ten einde enige per-
soonlijke opwinding te putten uit een overigens
nogal vervelende taak.
De gulden middenweg tussen ijver en traagheid

is, zoals altijd, het ideaal. Dit betekent hier onper-
soonlijk volgehouden inspanning zoals die van een
goede wandelaar, die weet hot! lang hij een bepaald
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tempo kan volhouden, dat aangeeft en zich er dan
aan houdt.
In geen geval moet de beoefenaar zich van het

leven afwenden. Meditatie oefeningen zijn essen-
tieel een aspect van het leven. Zij vormen een
methode van training om in de wereld doeltreffen-
der te kunnen werken. Wanneer de lichamen onder
discipline komen en beter antwoorden op de gees-
telijke wil, kan de beoefenaar dieper inzicht in de
noden van anderen ontwikkelen en in staat zijn
zijn eigen problemen met grotere wijsheid tege-
moet te treden. Als zij, die met hem omgaan, zien
dat dagelijkse meditatie hem maakt tot een mede-
werker of familielid, die vriendelijker, beter begrij-
pend en welwillender is, en beter in staat is ver-
standige hulp te verschaffen als die nodig is, zullen
zij een gunstiger mening krijgen over de levensweg,
die hij gekozen heeft.
.Er is slechts één leven - het ,geestelijk' leven

bestaat daarin, dat het leven op een bijzondere
wijze wordt aangegrepen, zodat elke handeling
geladen is met contemplatie en het Oneindige ge-
diend wordt in en door middel van eindige din-
gen', 6)

6) The Golden Sequence, door Evelyn Underhill.
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Hoofdstuk 7

GROEPSMEDIT ATlE

Het redelijk deel van de ziel is niet onderwor-
pen aan de genii (elementalen), het is bestemd
voor de ontvangst van God, die het met een
zonnestraal verlicht.

Hermes. aangehaald in
De Geheime Leer, 376

"MEDITATIE, beoefend door een groep geschikte
personen, heeft sommige voordelen en sommige na-
delen, wanneer ze met de individuele oefening ver-
geleken wordt. Wanneer men apart mediteert, kan
men zijn eigen tijdschema, zijn eigen onderwerp
en denkrichting kiezen. In een groep, die nauw ver-
bonden is, hetzij door overeenstemmend tempera-
ment, hetzij door de aanpassing der leden bij
elkaar, ondersteunt het groepsbewustzijn de per-
soonlijke inspanning en zo kan meer doeltreffend
werk worden verricht in de vorm van het contact
maken met, en de verspreiding van nuttige invloe-
den. Om dit tot stand te brengen, moeten de
individuele leden zich echter aansluiten bij de
algemene richting van de groep en geen persoon-
lijke voorkeur doen gelden. Indien iemand een
sterke persoonlijke tegenzin heeft tegen geleide
meditaties, is het niet raadzaam eraan deel te
nemen.

Sommige mensen vrezen de spanning van de
groepsmeditatie, maar naar onze mening bestaat
er geen gevaar als de gecombineerde gedachten van
trap tot trap geleid worden en er een positieve
houding is, zowel van aspiratie als van toewijding.
Lange perioden van stilte zijn niet raadzaam, tenzij
de personen, die aan de groep deelnemen, aan een
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dergelijke stilte gewend zijn, z~~ls dat het geval
is bij de Kwakers. Hiervoor zlJ.n twee red~n~n.
Enerzijds kan een groepsbewustzIjn zonder leiding
geen vorm aannemen. Zij, die e.raan deelnemen,
blijven dan louter een verzamelmg van mensen,
elk met zijn eigen afgescheiden ge~~chten, hoe
mooi en vriendelijk deze ook mogen zIJn. Zul~ een
werkzaamheid .groepsmeditatie' te noemen, IS on-
juist. Anderzijds is het, wanneer gedurende een
lang volgehouden stilte een gedachtevorm wordt
opgebouwd, mogelijk dat het deva leven te sterk
wordt en wanneer dan de verspreiding niet geleid
wordt, kan dit aanleiding geven tot individuele
emoties of zelfs tot groepshysterie. Daarom is lei-
ding noodzakelijk, in de eerste plaats om de ge-
dachten te verzamelen, dan om ze rustig te maken
en tenslotte om het groepsleven doeltreffend te
verspreiden.

Meditatie in een bijeenkomst met gemengd
publiek, zoals b.v. voor een openbare voor~rac~t,
heeft weinig of geen waarde; het maakt dl~wljls
een nieuw binnenkomende zelfbewust of prikkel-
baar.
In een bijeenkomst van leden van een vereniging,

b.v. van een theosofische loge, zijn de gedachten
der leden althans enigszins afgestemd en men mag
verwachten dat er bepaalde gezamenlijke idealen
bestaan. Hier kan groepsmeditatie inderdaad van
waarde zijn. Speciale krachten werken door de
Theosofische Vereniging, zoals door elke andere
vereniging van mensen, die zich wijden .~an een
bijzonder werk. Het bestaan van deze bijzondere
invloeden maakt het niet raadzaam niet-leden tot
zulke meditaties toe te laten. Studieklassen voor
belangstellenden kunnen momenten van rustige
toewijding opleveren, indie? de aanwezigen er ~e~e
instemmen, en de beoefenmg van groepsmeditatie
kan worden verklaard. In loges, die belangstellen-
den hebben, moet de meditatie beperkt blijven tot
de leden alleen en de belangstellenden moeten
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later voor de studie worden toegelaten. Hierop
wordt de nadruk gelegd, omdat (om het werk zo
goed mogelijk te doen) het onderscheid tussen leden
en niet-leden, dat werkelijk is en diepe gronden
heeft, duidelijk gehandhaafd moet blijven, in het
bijzonder met het oog op loge meditaties. Geregel-
de opkomst is ook een grote hulp, maar niet essen-
tieel.
De hier gegeven aanwijzingen zijn gebaseerd op

een rijke ervaring met ernstige mensen, die gemeen-
schappelijke belangen hebben en samenkomen in
vacantie-leergangen of studie-weekeinden, waar ook
voordrachten en besprekingen plaats vonden. Bij
deze gelegenheden is gebleken dat een korte groeps-
meditatie elke dag in de morgenuren van veel
waarde is.
Als de groep gemakkelijk gezeten is, is de meest

doeltreffende volgorde: a. de groep vormen tot een
eenheid; b. aanbieding van deze eenheid voor
dienst; c. aspiratie en de aanroep tot een zegening;
d. verspreiding. Vijf tot tien minuten is voldoende
voor het gehele verloop, daar slechts weinig ge-
mengde groepen zulk werk krachtdadig langer kun-
nen volhouden.
De leider van een kleine groep behoeft slechts

bekend te zijn met de hoofdlijnen van de medi-
tatie, die gebruikt zal worden, en deze met een-
voud en wijding voor te lezen of op te sommen.
Verschillende vormen kunnen worden toegevoegd,
die menigmaal getoetst zijn. I) Voor een nieuw ge-
vormde groep is het 't beste te beginnen met een
meditatie, waarvan de volgorde zeer duidelijk aan-
gegeven is (zie de oefening voor dit hoofdstuk
blz. 108) en deze te gebruiken, totdat het de leden
gemakkelijk valt erin samen te werken.

Meer gedetailleerd: De voorbereiding behoort
hiermede te beginnen, dat elk lid het stoffelijk
lichaam o~tspant en een gemakkelijke houding

1) Zie aanhangsel B.

75



aanneemt. Daarna worden de aandoeningen rusti-
ger gestemd, met warme en vriendelijke ge,:oelens
voor alle aanwezigen en voor de wereld in het
algemeen. Hierop volgt het stil maken van de
gedachten en het openstellen van het gehele be-
wustzijn voor het werk dat moet worden gedaan.
Deze stadia behoeven niet te worden aangegeven
in een geoefende groep; een algemene aanwijzing,
om te ontspannen en te trachten een eenheid te
vormen, met een ogenblik rust om dit tot stand
te brengen, is alles wat nodig is.
De leider leert door ervaring zijn woorden op de

juiste tijd te zeggen, zodat een bepaalde snelheid
wordt in acht genomen. Sommigen houden van een
lange tijd voor elke fase, anderen gaan snel van
de ene op de andere over door de uitoefening van
de wil. Onvermijdelijk moet ieder zich schikken
naar het geheel en de leider moet zijn leden leren
kennen en in het begin zelfs vragen of zij korter
of langer tijd zouden wensen. Het is onmogelijk zich
naar allen te schikken; zoek een gemiddelde.
De daad van toewijding kan op verschillende

wijzen worden verricht. In een gemengde bijeen-
komst behoeft deze gedachte slechts even te wor-
den aangegeven, omdat sommigen schuwen zelf-
bewust worden als het groepswerk te devotioneel
of persoonlijk wordt. Gewoonlijk is het voldoen~e
als in overweging wordt gegeven het gezamenlijk
leven als een eenheid aan te bieden om de wereld
te dienen. Als men een bepaald doel reeds heeft
vastgesteld, zoals in een genezingsgroep, en als het
gewoonte is geworden zich aan dit doel te wijden,
dan kan het ogenblik van hernieuwde toewijding
slechts worden aangeduid als een nieuwe, gezamen-
lijke offerande.

Het volgende punt, dat van het contact zoeken
met een hoog ideaal, en het ontvangen van een
zegening, is nog moeilijker duidelijk aan te geven
in een gemengd gezelschap. Men moet in gedachte
houden dat zelfs in de Theosofische Vereniging
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geloof in het bestaan der Meesters van Wijsheid
in geen enkel opzicht noodzakelijk of onvermijde-
lijk is. Ook kan men in deze tijd er niet op ver-
trouwen, dat een zuiver Christelijke zienswijze of
terminologie zal worden geaccepteerd. In grote ge-
mengde groepen kan de een of andere algemene
term worden gebruikt, zoals iemands ,hoogste
ideaal'. Maar in kleinere groepen, waar het geloof
van de deelnemers bekend is, kan een meer be-
paalde verwijzing naar de Christus of de Meesters
van Wijsheid volkomen op haar plaats zijn.
Als de eenheid tot stand is gekomen en er op-

rechte toewijding is, kan er op dit ogenblik of zelfs
eerder een aanhoudend gevoel van eenheid, ont-
spanning en rust optreden, dat aangeeft ~at ~e
ijle lichamen van de deelnemers tot een tijdelijk
groepswezen aangeschakeld zijn. Zulk een so?rt
wezen wordt altijd gevormd en door engelenm-
vloeden versterkt. Zulke invloeden hebben ver-
schillende hoedanigheden en soms grote kracht.
Hoewel bij vele van dergelijke bijeenkomsten het
bestaan van een ,overziel' een niet te betwijfelen
feit is, moet hiernaar niet bewust gestreefd wor-
den en evenmin moet er na afloop over gesproken
worden, want dan wordt zijn waarde teniet ge-
daan. Zelfs in een kleine loge kan het leven, ver-:
kregen door een ernstige groepsmeditatie, verras-
send sterk. zijn, want het hangt af van de toe-
wijding, en niet van een ~oot aantal lede?, va~
bekwaamheid of geleerdheid. De Engelen zien Uit
naar gelegenheden om met de mensheid samen. te
werken: wij bieden hun te weinig. Zelfs machtige
Engelen worden aangetrokken tot groepsbijeenkom-
sten, die harmonisch en van een idealistische karak-
ter zijn, en versterken deze. Dit is in het bijzon-
der het geval, wanneer hun tegenwoordigheid als
vanzelfsprekend wordt beschouwd. Er zijn echter
ook andere soorten van invloeden. Er zijn kleinere
wezens, die van persoonlijke opwinding en over-
gevoeligheid houden, of die worden aangetrokken
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door psychische nieuwsgierigheid en dwaas gepraat
over de innerlijke werelden. Zulke invloeden kun-
nen tot hysterie leiden en tot het opgeblazen ge-
voel van persoonlijk gewichtig te zijn. Als derhalve
een zegening gevoeld wordt of de aanwezigheid van
ongeziene invloeden opgemerkt wordt, laat men
het dan aanvaarden zonder meer. Behulpzame on-
geziene leden van de groep zullen komen en hun
werk doen en dan vertrekken met wederzijdse zege-
ning en goede wil, juist zoals de zichtbare leden.
Of ze worden opgemerkt of niet, doet er niet toe.
De wet van het innerlijk leven is dat nooit een
zuiver kanaal voor zijn doeleinden wordt geopend,
of het wordt onmiddellijk gevuld en tot het uiterste
gebruikt. Er is behoefte aan zulke kanalen; er is,
als 't ware, een aandrang vanuit de wereld van de
geest en geen afvoerkanaal zou kunnen worden
overzien, evenmin als water niet zou vloeien uit
een opening van een gevuld reservoir. Het kan
soms gebeuren dat in een groep een of ander per-
soon aanwezig is, die door slechte gezondheid, ver-
keerde gevoelens of de een of andere verborgen
invloed het contact met de innerlijke werelden
tegenhoudt, evenals er bijeenkomsten zijn, waarin
zulke contacten ongewoon krachtig zijn. Ook in die
gevallen is het beter dit niet in de groep te be-
spreken, maar slechts te doen wat mogelijk is om
de beste voorwaarden voor het werk te scheppen.
Evenals bij persoonlijke meditatie, is de beoefe-
ning van groepsmeditatie een wetenschap. Men kan
deze zeer zeker tegemoettreden in een geest van
toewijding, maar haar techniek kan ook geheel
onpersoonlijk worden bestudeerd. Experimenteren
met verschillende werkwijzen is een middel om de
uitwerking van verschillende arrangementen, for-
mules en methoden te bestuderen.

Over 't geheel genomen is het niet raadzaam ver-
schillende werkwijzen in één groepsbijeenkomst te
vermengen. Het zou b.v. niet verstandig zijn voor
loges, die de een of andere vorm van groepsmedi-
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tatie gebruiken om de wereld in 't algemeen te
helpen, aan zulk een bijeenkomst toe te voegen een
speciale genezingsgedachte voor een lid, dat ziek
is. Individueel kunnen de leden een vriend in hun
bewustzijn opnemen als onderdeel van de groeps-
activiteit; of leden kunnen persoonlijk gedurende
de tijd van het uitzenden hun wil erop richten van
nut te zijn voor degenen, die hun in het dagelijks
leven na staan. Maar de genezing van personen is
een bijzondere taak, die enige training vereist, en
in 't algemeen is het beter deze taak niet toe te
voegen aan een algemene groepsmeditatie, die
andere doeleinden beoogt. (Zie het volgende hoofd-
stuk).
Sommigen willen graag deelnemen aan de ogen-

blikken van toewijding, die over de gehele wereld
in alle godsdiensten voor dat doel worden ge-
bezigd: bij zonsopkomst, het ogenblik van de mid-
dag en zonsondergang. Wanneer Big Ben (de grote
klok van het Parlementsgebouw in Londen)
's avonds negen uur slaat, is dat het ogenblik voor
vele verschillende groepen, om een gedachte te
wijden aan wereldvrede. In crisisperioden wordt
zulk een gemeenschappelijk denken merkbaar
sterker.
Alles samenvattend: Het is duidelijk dat groepen

doeltreffende middelpunten kunnen zijn voor de
concentratie en verspreiding van geestelijke kracht.
De techniek vereist, evenals bij elke andere nuttige
werkzaamheid, zowel studie als oefening. In deze
tijd van verward denken, zorg en onzekerheid kun-
nen toegewijde groepsgedachten zeker nuttig zijn
om stromen zuiverend en stabilizerend geestelijk
leven vrij te maken. Harmonische bijeenkomsten,
die met dit doel gehouden worden, versterken de
organisatie die het werk verricht, evenals de leden
die eraan deelnemen.

~
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Hoofdstuk 8

HET HELPEN VAN ANDEREN DOOR

GEDACHTEN

Deel Mijn Leven uit aan elkander. Open de
poorten. Sluit niet één van hen af. Herken Mijn
Aanraking, wanneer deze u beroert. Neem Mij
waar met de ogen der ziel en word tot een geheel.
Pelgrim van de dag! ga verder en zie in ieder
gelaat de Verreiene. Indien hij ontwaakt zal hij
u begroeten en uw deel zal verdubbelen. Indien
hij sluimert, groet hem dan in stilte. Doe hem
niet ontwaken. Hij kent zijn eigen uur en God
heerst over allen.

Woorden vanuit de Stilte.

INDIEN men zich heeft ingespannen de licha-
men te oefenen, zodat de gedachten tot op zekere
hoogte kunnen worden gecontroleerd en bestuurd,
is het niet meer dan natuurlijk dat men verlangt
de gedachtekracht te gebruiken om anderen te
helpen. Maar het is een delicate zaak in te grijpen
in het leven van iemand anders, want alles wat
in deze verhandeling is gezegd wijst erop, dat het
verband tussen 's mensen bewustzijn en de licha-
men, die het gebruikt, helemaal niet eenvoudig is.
Wie kent zichzelf in werkelijkheid? Hoeveel moei-
lijker is het de geestelijke noden van iemand anders
te peilen! Men kan in nederigheid aanbieden wat
men te geven heeft in de hoop, dat het van nut
mag zijn, maar tenslotte is het de ontvanger die
beslist welk gebruik hij van de hulp zal maken.

Kan de ene mens de andere genezen? En zo ja,
op welke wijze?
De enige wijze waarop werkelijke genezing kan

worden gegeven is door middel van dat, waarin
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wij allen delen - door het leven van de Geest. 1)
Het is het Leven waarin allen geworteld zijn, dat
gewone aansluiting mogelijk maakt, dat begrip doet
groeien tussen mannen en vrouwen van verschil-
lende typen en rassen, dat maakt dat men deel
heeft aan een gemeenschappelijk bewustzijn, zodat
eenzame mensen door anderen kunnen worden
opgewekt en ideeën en aandrangen van denkver-
mogen tot denkvermogen gaan. Deze zelfde grond-
eenheid maakt dat genezende kracht kan overgaan
van de ene persoon naar een andere. Tenslotte
geneest of helpt men nooit door persoonlijke werk-
zaamheid. Het is 't Leven, dat geneest; de genezer
of de dokter opent slechts de kanalen, waardoor
het leven zijn werk kan doen.

Bevrijding van spanning, verdriet of pijn, welke
tot genezing voert, heeft op velerlei wijze plaats.
Zij kan instinctmatig en toevallig zijn, zoals het
sussen van een verschrikt kind door een vriende-
lijke verzorgster; of zij kan verlicht en .wonder-
baarlijk' zijn, zoals het genezend werk van de
Christus. Zîj kan oppervlakkig en tijdelijk zijn, of
met opzet langdurig aanhouden en het resultaat
zijn van vakopleiding voor zulk werk.

Zogenaamde wonderen zijn het gevolg van de
werking der wet op weinig bekende gebieden. Zij
kunnen worden opgeroepen, maar soms vinden ze
plaats door een blijkbaar toevallige' groepering van
de daarvoor nodige factoren. Voor volgehouden ge-
nezingswerk, mentaal of anderszins, is het goed
zoveel mogelijk te weten van de innerlijke wetten,
die daarbij betrokken zijn. Als men de algemene
beginselen begrijpt, die hier werkzaam zijn, is men
geneigd nederig en meer onpersoonlijk te blijven.
Belangstellenden zullen goed doen een en ander
uit de aanbevolen literatuur over dit onderwerp

1) Aan de Voeten van de Meester, slot van hoofdstuk I.
Same Unrecognized Factors in Medicine, Theosophical
Research Centre, hoofdstukken 111 en IV.
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te bestuderen en niet alleen maar te lezen. Zij
moeten proberen onderscheid te maken tussen de
factoren, die altijd aanwezig zijn, en die, welke in
de volgende toepassingen van elkaar verschillen:
genezing door levensmagnetisme; suggestie en auto-
suggestie; toevallig genezen, zoals soms gebeurt
na een flinke huilbui door een woord van troost;
en bij de samengestelde verschijnselen, die bij
openbaar genezend groepswerk voorkomen, zoals
op de bedevaartsplaatsen of bij seances van spiri-
tualistische genezers. Het is altijd het leven dat
genezing brengt; maar de mechanismen zijn zeer
verschillend en kunnen tenminste gedeeltelijk wor-
den begrepen.
De grondoorzaak van ziekte is een insnoering

van de levensstroom, door verkeerd voedsel, ver-
moeidheid, verwarring en verdriet of door ver-
standelijke verwikkelingen. Genezende krachten
kunnen op elk van deze gebieden (stoffelijk, dat
dat levenskrachten, of psychologisch) worden toe-
gepast. Hier houden we ons alleen bezig met ver-
standelijke of geestelijke genezing. Deze kan be-
proefd worden zowel bij afwezigheid van de patiënt
als in zijn tegenwoordigheid. Ten einde een door
en door bekwame mentale genezer te worden, zijn
zowel aangeboren geschiktheid voor het werk als
oefening nodig, maar iedereen kan zo nu en dan
een weinig doen, bij wijze van proefneming; en
met de toepassing komt groter vertrouwen en meer
bekwaamheid om te helpen.
Gelukkig is de beste training voor dit werk juist

die, welke nodig is voor de groei van het geeste-
lijk bewustzijn en de expressie daarvan in het
dagelijks leven, en als zodanig is ze in deze studie
geschetst. De genezer moet al zijn persoonlijke
lichamen ontspannen en zuiveren, zodat zij een
open kanaal worden voor de stroom van het ge-
nezende leven. Bovendien kan hij zichzelf aanbie-
den aan onze Oudere Broeders en hun leerlingen
in de innerlijke werelden om voor dit werk ge-
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traind te worden. Een groot deel van het genezings-
werk wordt zeker 's nachts gedaan, wanneer men
uit het lichaam is, maar het wordt verricht door
diegenen, welke zich er voor gereedgemaakt hebben
in hun waakbewustzijn, en is alleen doeltreffend
wanneer de training goed verlopen is. 2)
Een grondslag voor mentale genezing ligt ver-

vat in het veroorzaken van een verandering in het
bewustzijn van de patiënt door a) een sterke
realisatie door de genezer van het vermogen van
het leven om te genezen; en b) de projectie van
dit vrijgemaakte leven om de patiënt heen totdat
deze er ook op antwoordt en bewust of onbewust
de hinderpalen wegneemt, die in hemzelf bestaan.
Dit komt zeer nauw overeen met het verschijnsel
in de natuurkunde, dat inductie wordt genoemd.
Twee draadwindingen worden opgesteld (rondom
een ijzerkern); zij hebben onderling geen contact.
Wanneer een periodiek onderbroken stroom wordt
gezonden door de binnenste spoel, en de andere
goed aangebracht is ten opzichte van de eerste,
wordt een stroom geïnduceerd in de buitenste
spoel, die benut kan worden. Hoe beter dit voor-
beeld wordt begrepen, des te duidelijker zal het
beginsel worden. Een voorbeeld zal de werking
van dit beginsel bij de genezing verduidelijken.
Een vriend of patiënt lijdt aan acute neerslach-

tigheid. De genezer brengt zichzelf in de juiste
houding van geest en lichaam voor zijn werk. Hij
stemt zichzelf af op de vrede en de zekerheid van
het Zelf. Hij stelt zich de patiënt voor als in vrede
zijnde en gevuld met het licht van het hoger be-
wustzijn. Vanuit het onbegrensde reservoir van het
Leven, waarin beiden delen en waaruit beiden kun-
nen putten, baadt hij de patiënt in levenskracht,
brengt hem in evenwicht of geeft hem kracht om
aan zijn nood tegemoet te komen.
Indien de behandeling succes heeft, ondervindt

2) Onzichtbare Helpers, door C. W. Leadbeater.
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de patiënt dat een gevoel van vrede in hem op-
welt; zijn smart of zelfbeklag is voor het ogenblik
minder door de hernieuwing van het contact met
de éne Bron van alles. Hij is - althans tijdelijk -
.beter', Een nieuwe energiestroom is van binnen-
uit naar buiten geïnduceerd en als hij deze op-
neemt en ervan gebruik maakt, zal hij voortgaan
met in de geest op te leven en tenslotte zal dit
ook het lichaam helpen, als dit lijdende is. Als
hij niet goed afgestemd is om te reageren op de
inspanning van de genezer, gebeurt er niets. Als
hij het niet voor zichzelf gebruikt, gaat de uitwer-
king spoedig verloren.
Een soortgelijk deelhebben aan een gemeenschap-

pelijk bewustzijn heeft voortdurend plaats in de
natuur en onder de mensen. Stemmingen zijn be-
smettelijk, denkbeelden ,zweven in het rond'. Som-
mige mensen zijn moeilijk om mee om te gaan,
anderen gemakkelijk, evenzeer vanwege de stem-
ming, die hun tegenwoordigheid in anderen op-
roept als door wat zij openlijk zeggen of doen. De
genezer moet een specialist worden in het opwek-
ken van stemmingen die genezen, van houdingen,
die de spanning verminderen en zo de levensstroom
naar beneden tot op het gebied van het fysieke
präna en het fluïdum der spijsverteringsorganen
herstellen.
Het vaststellen van de juiste diagnose is ingewik-

keld. Vele geestelijke en mentale genezers speciali-
seren zich niet op de genezende gedachte, die zij
uitzenden; zij laten de diagnose voor wat ze is,
maar zenden met groot vertrouwen liefde, licht en
leven uit en laten de patiënt opnemen wat hij kan.
Er bestaat geen twijfel aan of zo'n houding, indien
hij toegewijd en oprecht is, trekt helpers uit de onge-
ziene werelden, Engelen of mensen, aan, en het ge-
concentreerde denken roept wezenlijke helende ,ge-
nade' op, die effectief wordt toegepast door zulke wer-
kers, die gewoonlijk hoogst bekwaam zijn in dit werk.
Dit maakt alles deel uit van het onderlinge leven,

dat opgeroepen wordt tussen de mensheid en het
Engelenrijk, evenals tussen de mensen onder elkaar.
De verborgen krachten in de mens zijn werkelijk
en het vermogen om gedachte-invloeden te bestu-
ren, zodat zij helpen en genezen, is één ervan.
Toch is het de moeite waard de occulte oorzaken

van ziekten zorgvuldig te bestuderen, in het bij-
zonder de wetenschap der overeenkomsten.ü) Een
begrip van het verband tussen angst en hart-
kwalen, tussen egoïsme en pijn in de ruggegraat,
enz.; of van het feit dat tegengestelde psycho-
logische houdingen hetzelfde resultaat kunnen heb-
ben; dit alles werkt verhelderend en is een hulp
bij de behandeling van bijzondere gevallen. Met
zulke bijkomstige kennis wordt de genezer in staat
zijn gedachten in bepaalde gevallen te specialiseren
en kan daardoor de tijd van behandeling verkor-
ten, als zijn analyse juist is. Als men in twijfel
verkeert, is het 't beste de algemene formule te
gebruiken. Een dergelijke diagnose, waarmede
onvermijdelijk een element van psychologische
analyse gepaard gaat, moet niet aan een patiënt
worden aangeboden of gegeven, tenzij hij erom
vraagt.
Het werkt natuurlijk verhelderend ook voor zich-

zelf de betrekking te bestuderen tussen de ware
ziekteoorzaak en haar genezing. Indien degene, die
een genezer wil worden, zijn eigen spanningen
nagaat, hun oorzaken opspoort en middelen vindt
om ze kwijt te raken (zie de oefening voor hoofd-
stuk 6), kan hij zijn .gezondheid demonstreren'.
Om een echte genezer te worden heeft men inder-
daad een krachtige, persoonlijke overtuiging nodig
van het vermogen van het geestelijk leven om
radicale veranderingen in psychologische en mate-
riële toestanden teweeg te brengen. Voeg hierbij
ware nederigheid ten opzichte van zichzelf en echte

3) Some Unrecognized Factors in Medicinet Hoofd-
stuk v.
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liefde voor anderen, dan zal het inzicht groeien
en daarmee komt wederom een toenemend ver-
mogen om te helpen en te genezen.

Het is een goede gewoonte om dit genezingswerk
te proberen aan het einde van de persoonlijke
meditatie, aangezien de lichamen dan gewijd en

'verenigd zijn en zo open staan voor de stroom van
het innerlijk leven. Houd ze rustig en laat ze ge-
vuld worden met dat Leven en met vrede. Noem
dan de namen van degenen, die hulp nodig heb-
ben, ieder apart, denk aan ieder een ogenblik en
stel hem of haar voor badend in helend licht en
kracht. In bijzondere gevallen kan men de een
of andere nuttige eigenschap in gedachte geven
overeenkomstig de behoefte.

Hoewel het in het begin enige tijd kan vergen
zich elke persoon voor te stellen en te beseffen
dat het 'leven naar hem uitgaat, wordt men spoe-
dig aan de techniek gewend en kan men snel wer-
ken. Ook is het niet nodig de gehele lijst elke dag
te herhalen. Het is voldoende als men een patiënt
eenmaal in de week op deze wijze noemt, onder
voorbehoud dat hij in de tussentijd, telkens als hij
in de gedachte komt, verstandelijk in helend licht
wordt gehouden.

Het lijkt misschien een te simpele techniek om
uitwerking te hebben, maar ze is goed beproefd.
De doeltreffendheid ervan hangt af van de alge-
mene beginselen, zoals boven aangegeven, en van
bepaalde hoedanigheden van patiënt en genezer.
De genezer heeft geloof of overtuiging nodig, en
volkomen oprechtheid en onpersoonlijkheid. Ook
behoeft hij geduld, want in sommige gevallen moet
de behandeling over een lange periode worden
herhaald, voordat de patiënt ervan blijkt te profi-
teren. Hoe minder persoonlijke gevoelens aanwezig
zijn, des te beter verloopt het werk. De levens-
stroom wordt alleen al verstoord door het verlan-
gen om van dienst te zijn, of de vrees iets verkeerd
te doen. Wat de patiënt betreft, kan hij - met
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de beste voornemens ter wereld en het verlangen
om beter te worden - zijn verhouding tot de ge-
nezer of tot het leven zelf zo verward maken, dat
weinig resultaten geboekt kunnen worden. Dat gaat
de patiënt aan: de genezer kan soms helpen, en
soms weinig doen. In sommige gevallen moet men
ermede ophouden, ofschoon daarvan minder zijn,
dan men zich zou verbeelden.
Gevallen op verstandelijk gebied geven bijzonder

veel weerstand; ze betekenen dikwijls een vlucht
uit omstandigheden, die zo ondragelijk zijn dat zij
niet onder de ogen kunnen worden gezien. Bij het
denken aan hen, die mentale moeilijkheden heb-
ben, is het nuttig te trachten het eigen geestelijk
middelpunt aan te raken en op die hoogte een
brug te vormen naar het ego of het geestelijk mid-
delpunt van de patiënt, terwijl men hierop een
beroep doet om naar omlaag te komen en zich te
bemoeien met zijn ingesloten of verwarde persoon-
lijkheid, om hem aan te sporen met zijn werk door
te gaan. Het ego kan zich van een geheel onbe-
vredigende persoonlijkheid terugtrekken en als 't
ware in devachan 4) gaan slapen. Zo'n beroep kan
het doen ontwaken, maar men moet voortgaan met
samen te werken en de persoonlijkheid van hulp
te voorzien.
Wonderbaarlijke genezingen komen voor als er

iets gebeurt dat het hart van de patiënt opent
voor een wijder leven of een speciale kracht aan
de genezer verleend wordt. Crises of een dwingende
noodzaak kan heel gewone mensen tot genezers
maken en zelfs een chronische invalide tot gezond-
heid en activiteit brengen.
Zulke wonderen geregeld tot stand te brengen is

alleen mogelijk voor hen, die het uiterste vertrou-

4) Devachan is een toestand van opgaan in wat men
ondervonden heeft aan goedheid, waarheid, schoon-
heid, ongeacht verdere stoffelijke expressies van die
ondervindingen. Zie De dood en daarna, door Annie
Besant: Afdeling over Devachan.
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wen hebben in de kracht die door hen vloeit,
onverschillig hoe ze genoemd wordt. Dit vertrou-
wen is het dat vele spiritualisten tot zulke krach-
tige magnetische genezers maakt. Zij voelen, dat
hun .gidsen' de leiding hebben en stellen slechts
hun eigen lichamen ter beschikking om gebruikt
te worden, ofschoon de besten onder hen zeer
intuïtief te werk gaan. Voor bewust werk heeft
men eenzelfde toewijding, eenzelfde vertrouwen no-
dig en een herhaald bewust openstellen van het
gehele wezen voor het genezende Leven; maar deze
zijn verbonden met een beheerst denkvermogen en
met onderscheidingsvermogen bij het gebruik van
de helende kracht. 5)
Het beste is niet te veel naar bewijzen te zoeken

uit de verkregen resultaten. Laat de genezer zijn
mislukkingen bestuderen. Daaruit kan men veel
leren, hoewel zij geenszins altijd zijn fouten zijn.6)

Genezingsgroepen .
Groepswerk voor genezingsdoeleinden is vrijwel

gelijk aan iedere andere groepsmeditatie. Om de
beste resultaten te verkrijgen moet de groep alleen
voor dit doel worden gebruikt, en de leden moe-
ten dagelijks individuele meditatie beoefenen ten
einde hun gedachten en gevoelens voor dit ge-
zamenlijke werk voor te bereiden. Het is uitstekend
als evenveel mannen als vrouwen aan de groep
deelnemen, maar noodzakelijk is het niet. Groeps-
werk moet niet ondernomen worden door hen, die
zelf ziek zijn. Als iemand genezing zoekt, kan hij
zijn naam op een lijst doen plaatsen of genezings-
diensten bijwonen, maar hij moet zich niet voegen

5) Colonel Olcott, de eerste President van de Theo·
sofische Vereniging, was gedurende vele jaren een
krachtig genezer van dit type. Zie Oude Dagboekblo-
den, deel 11.
6) Zie over karma en genezing: .Note on Karma and
Health', aan het slot van Healing Methods: Old af}

New.
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bij degenen, die mediteren om anderen te genezen.
Dit behoeft niet een altijd geldende regel te zijn.
want ziekten verschillen, maar het is een goed
algemeen beginsel.
De theosofische Orde van Dienst, afdeling Ge-

nezing (in Engeland), heeft een uitstekende een-
voudige oefenschool en rituaal voor hen, die aan
zulke bijeenkomsten willen deelnemen, en zij die
hiervoor belangstelling hebben, kunnen navraag
doen bij het Londense Hoofdkwartier.
Bij alle soorten van groepswerk of van half-open-

baar genezingswerk moeten de namen en ziekten
van hen, die hulp vragen, zo min mogelijk genoemd
worden en alles wat het werk betreft, moet in
strikt vertrouwen geschieden. Er zijn natuurlijk
openbare genezingsdiensten in verschillende ker-
ken en orden. Waar het opleggen der handen wordt
toegepast, wordt de genezing ten dele levensmagne-
tisch en ten dele mentaal of geestelijk, en degene
die dit bewerkt, is de individuele priester of ge-
nezer, al kan hij worden bijgestaan door geregelde
bezoekers, die de bijeenkomsten bijwonen om te
helpen door gebed of meditatie, en ook door onge-
ziene werkers.
In wezen is de beoefening van genezing door

groepsgedachten dezelfde als die van groepswerk
om de wereld te helpen. Zij, die eraan deelnemen,
vormen een vat of reservoir door de verenigde wer-
king hunner stoffelijke (Ievens-), gevoels- en ge-
dachtelichamen. Wanneer deze gezuiverd zijn door
aspiratie en toewijding tot dienst, worden zij ver-
bonden door de gemeenschappelijke werkzaamheid,
en dit roept van binnenuit op een bijzondere,
directe uitstorting van genezende invloeden, waar-
bij een bepaalde orde van genezende Engelen mee-
werkt, een deva-orde van grote betekenis en kracht.
In gedachte, door vermelding van de initialen of
het stilzwijgend noemen door de leider van die-
genen, die om hulp hebben gevraagd, wordt de
patiënt met het reservoir verbonden en overstroomd
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met zijn leven en kracht. Soms hecht. zich een
speciale Engel aan een patiënt en verzorgt hem
enige tijd. Het innerlijk werk wordt verricht zon-
der een bewuste wilsuiting van de kant van de
menselijke leden van de groep. Deze gaan uit elkaar
en hun eigen weg, maar de innerlijke groep gaat
voort met genezende kracht uit te stralen, in over-
eenstemming met de ontwikkeling van het werk
en van de deelnemers. De resultaten hangen, zo-
als altijd, af van de toewijding en de intelligentie
van de leden en van de ontvankelijkheid van de
patiënt.
Niemand moet zonder zijn toestemming op de

ziekenlijst worden geplaatst. Men kan hulp aan
vrienden aanbieden zonder vooraf toestemming te
vragen, indien ze nederig en onopgemerkt wordt
gegeven, maar het is gebleken dat het beter is het
groepswerk tot diegenen te beperken, die bereid
zijn mede te werken. Resultaten moet men niet
zoeken en ook niet te zeer verlangen. Indien een
patiënt schrijft dat hij beter is, is het goed, maar
indien hij fysiek minder wordt, kan toch waarde-
vol werk verricht zijn. De gegeven hulp kan in
zoverre uitwerking hebben, dat een les beter wordt
opgenomen of het contact met anderen verbeterd
wordt.

Het is een groot voorrecht in een goed geleide
groep van deze aard te arbeiden en de deelnemers
kunnen veel leren uit deze praktijk, zowel per-
soonlijk als ten opzichte van genezen in het alge-
meen.

Besluit
Meditatie is een levensstudie en de hier gegeven

schets is slechts een introductie tot de praktijk.
Geen enkel voorschrift zou voor ieder tempera-
ment kunnen passen. Iedereen moet zijn eigen yoga,
zijn eigen weg naar integratie, zijn pad naar ver-
eniging met het Éne vinden. Louter herhaling van
een dagelijkse oefening is alleen nuttig in het
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begin om een rustige denkgewoonte aan te kweken.
N adat het Zelf er enigszins aan gewend is geraakt
leiding te geven aan de lichamen, moet de oefening
gevarieerd worden en moet er geëxperimenteerd
worden. Maar het doel moet onveranderlijk blij-
ven: een dieper inzicht te verkrijgen in de aard
van het Zelf en zijn leiding gevende invloed op
alle ervaringen van het geïncarneerde leven te ver-
sterken.

Meditatie kan van grote practische waarde zijn,
omdat de persoonlijkheid er door getraind kan
worden meer begrip te tonen en vriendelijker en
nuttiger te zijn in het dagelijkse leven. Meditatie
kan ook, zoals aangegeven is, het denkvermogen
trainen, zodat het direct benut kan worden om
anderen te helpen.
Bij sommige beoefenaars kan, wanneer het denken

helder wordt, de aandoeningen tot rust komen en
het lichaam naar welgevallen ontspannen kan wor-
den, de geest daarna streven naar de verkenning
van uitgestrekte nieuwe velden van kennis en
ondervinding. Hiervoor is de leiding van een
expert, of althans de medewerking van gelijkwaar-
digen nodig. Zulk een hulp zal komen wanneer de
aspirant voor dit werk gereed is. Vergevorderde
vormen van meditatie zijn echter heden ten dage
slechts voor weinigen bestemd. Voor de meerder-
heid zijn er de eerste stadia om hen vrij te maken
van verwarring en onzekerheid. De sluier, die de
persoonlijkheid van het Zelf afsluit, wordt lang-
zamerhand ijler; de beoefenaar beseft een nieuwe
betekenis in oude dingen; nieuwe verbanden met
anderen brengen rust, waar eerst verwarring was,
kracht, waar eerst zwakheid en twijfel waren.
Dan ziet men tot zijn verwondering dat het be-

loofde land niet langer ver verwijderd is, ,over de
Jordaan', maar hier en nu, zeer nabij. Francis
Thompson heeft dit in een gedicht weergegeven,
dat men na zijn dood tussen zijn papieren gevon-
den heeft:
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a world invisible, we view thee,
a world intangible, we touch thee ...

Not where the wheeling systems darken,
And our benumbed conceiving soars!
The drift of pinions, would we harken,
Beats at our own clay-shuttered doors.

(Vrij vertaald)
a onzichtbare wereld, wij ontwaren u,
a ontastbare wereld, wij raken u aan ...

Niet waar de wentelende stelsels verduisteren
En onze gebrekkige voorstelling zich in de hoogte

[verliest!
Als wij goed luisterden, klopt de vleugelslag
Aan onze eigen met aarde afgesloten deuren.

/
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AANHANGSEL A

Oefeningen, lectuur en onderwerpen voor discussie,
voor elk hoofdstuk

HISTORISCH OVERZICHT

Suggesties voor studie. De stof van dit hoofdstuk
is beter geschikt voor individueel of groeps·speur·
werk dan voor beperkte bespreking in een ge-
mengde studieklasse. Ze is reeds voor dit doel ge-
bruikt door een speurgroep en de stof, die daarbij
verzameld is, staat beschikbaar voor andere groe-
pen, die er belangstelling voor hebben. Aanvra-
gen kunnen gericht worden tot de secretaris van
de Theosophical Research Centre, 50 Gloucester
Place, London, W.l.
Voor een studieklasse van een loge wordt aan-

bevolen, dat elk lid het hoofdstuk zorgvuldig leest
en dat daarna in de studiebijeenkomst de verschil-
lende perioden en hun leringen aangegeven wor-
den op een bord of groot stuk papier en afzonder-
lijk zowel als in onderling verband worden be-
sproken.

HOOFDSTUK 1

Eerste oefening:
Zorg ervoor dat ge 10 tot 15 minuten niet ge-

stoord wordt. De beste tijd is in de morgen, bij
voorkeur na een bad en na enige gemakkelijke
ademhalingsoefeningen; maar elke tijd tussen 4
uur 's morgens en 10 uur 's avonds is ook goed.
Meditaties later in de avond zijn niet gewenst.
Kies elke avond een onderwerp uit voor de vol-

gende morgen. Enkele geschikte boeken worden
hierna genoemd.

Ga op het gekozen ogenblik rechtop zitten in
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een gemakkelijke, rustige houding. Ontspan de
ogen, de achterzijde van de hals, de schouders en
de rug, terwijl de ruggegraat rechtop blijft.

Ontspan de spieren van de dijen, de knieën en
de voeten. Laat het gewicht van het lichaam op
uw zitplaats rusten. Het kan wel 5 minuten duren
om ontspannen te geraken, maar het is van belang
die ontspanning te beoefenen tot ze een gewoonte
wordt.
Wanneer het lichaam ontspannen is, richt dan het

denken rustig op het gekozen onderwerp. Dit kan
een deugd zijn of een zinsnede. Probeer het denk-
vermogen op dat éne denkbeeld tenminste drie
minuten vast te houden en blijf er ontspannen bij.
Denk eraan dat concentratie geen kwestie is van
fysieke inspanning.
Haal enige malen diep adem, strek uw lichaam

volledig uit en keer langzaam terug tot uw nor-
male werk.

Deze oefening moet regelmatig worden herhaald,
ook a! lij~t het vervelend. Goede stoffelijke ont-
spannIng IS de grondslag om te leren het lichaam,
de aandoeningen en het denkvermogen te beo
heersen.

Punten voor discussie of voor persoonlijke over-
weging:

1) De twee beginselen, in het begin van het hoofd-
stuk. ve~mel~, als grondslag voor de praktijk van
~edItatIe, eisen zorgvuldige overweging. De opvat-
tIn~, dat de mens een god in wording is, wordt vol-
ledig behandeld in Goden in ballingschap, door
J. J. van der Leeuw. De tweevoudige aard van de
mentale wereld is uiteengezet in De sleutel tot de
Theosofie, zie blz. 26.
2) G~ na waarom meditatie opmerkelijke ver-

arideringen in. de persoon.lijkheid teweegbrengt.
3) Waarom IS ontspannIng zo belangrijk? Wat

veroorzaakt spanning in het lichaam? Kan men
spanningen in gevoelens en gedachten opheffen,
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als men ze ontspant in het stoffelijk lichaam? Welke
elementen van het hoger Zelf kunnen dit bewerk-
stelligen? (Zie blz. 45 hoofdstuk 2).
4) Laat de groep openhartig spreken zowel over

de waarde van geregelde meditatie als over het
mislukken ervan in sommige gevallen om de erva-
ring of het karakter te veranderen. Ga de beginse-
len na, die betrokken zijn bij de oefeningen die
slagen, en bij die welke mislukken.

Algemene lectuur over dit onderwerp:
Meditatie voor eerstbeginnenden, door J. I. Wedg-

wood.
Concentration, Meditation, etc., door Ernest

Wood.
Concentration and Meditation, uitgegeven door

de "Buddhist Society", Londen.
Gedachtekracht, door Annie Besant.
Goden in ballingschap, door J. J. van der Leeuw.

Boeken, geschikt voor dagelijkse studie en medi-
tatie:
Aan de voeten van de Meester, door J. Krishna-

murti.
De Bhagavad Gita.
Bloemen en Tuinen, In zijn Naam, Is en zal zijn,
Wat wij zullen leren, enz., door C. Jinarajadasa.
Het Koninkrijk van het Geluk, door J. Krishna-

murti.
HOOFDSTUK 2

Aanbevolen oefening voor het gebruik in groepen
of voor persoonlijk gebruik:

Zit rustig, zoals tevoren aangegeven, en ontspan
het lichaam.
Zeg (of denk zeer bepaald): "Mijn lichaam is ont-

spannen, is in rust". Adem rustig en regelmatig en
laat het lichaam meer en meer tot rust komen.
Zeg: "Mijn lichaam is ontspannen, maar ik ben
niet het lichaam". Pauze.
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Zeg: "Mijn gevoelens worden rustig". Gevoel
~iendelijkheid, goede gezindheid zoveel mogelijk
Jegens allen. Laat het gevoel van vrede en rust
uw ziel doortrekken. Zeg: "Mijn gevoelens zijn tot
rust gebracht, maar ik ben mijn gevoelens niet".
Pauze.
Zeg: "Mijn denkvermogen moet rustig worden".

Denk aan een of ander vergezicht, als vanaf een
bergtop of over de wijde zee. Laat uw denken zich
langzaam uitzetten, zonder opwinding, en stel u
open voor stilte en vrede. Zeg: "Mijn denkvermo-
gen is stil, ontvankelijk, maar ik ben niet het denk-
vermogen". Pauze.
Zeg: "Ik ben het Zelf; sterk, zuiver, vervuld van

licht en leven, één met alle andere zelven". Houd
deze gedachte vast. Indien men dit wenst, wende
men zich eerbiedig tot het ideaal van de Christus
of van een bijzondere Meester. Tracht niet in woor-
den te denken, maar de vrede in te gaan.
In een groep kan de leider de volgende zinnen

zeggen met tussenpozen, ten einde de leden in staat
te stellen zich telkens aan te passen:
Richt u weer tot het denken en zuiver dit met

het leven van het Zelf.
Richt u op de aandoeningen en gevoel deze als

lieflijk en krachtig.
~icht u op het fysieke lichaam, haal enige malen

diep adem en gevoel u verfrist en versterkt.
Sta rustig op na deze oefening en behoud de

innerlijke vrede ervan in uw hart, ook wanneer
ge druk bezig zijt met uw dagelijks werk.

Punten voor discussie:
I) Bespreek het soort studie en de lectuur, die

het denkvermogen helpen in de voorbereiding tot
meditatie; moet deze intellectueel of devotioneel
zijn, of beide?
2) Wat is een persoonlijke elementaal? Wat is

zijn aard en waarom wordt gezegd, dat hij op het
pad van inwikkeling is? (Zie de noot op blz. 29).
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3) Bespreek de aard van het conflict tussen het
leven van de geest en dat van de persoonlijkheid.
Wanneer zal dit conflict waarschijnlijk tot een
hoogtepunt komen - in de eerste of in latere perio-
den van de menselijke ontwikkeling? Geef voor-
beelden van dit conflict uit het dagelijks leven.
4) Geef enige aandacht aan de woorden controle,

training en verfijning van de lichamen. Hoe kun-
nen deze oefeningen geholpen worden door ont-
spanning?

5) In welke opzichten kan erkenning van het
leven van de geest ons helpen in het dagelijks leven?

Studieboeken:
In de Buitenhof, door A. Besant.
Aan de Voeten van de Meester, door J. Krishna-

murtÎ.
Introduction to the Study of Yoga, Lecture I,

door A. Besant.

HOOFDSTUK 3

Aanbevolen oefening:
De ondervinding met de reeds aanbevolen oefe-

ningen zal de beoefenaar een denkbeeld hebben
gegeven van enkele moeilijkheden, die hem wach-
ten, als hij daadwerkelijk beheersing van het denk-
vermogen wil verkrijgen. Dit hoofdstuk zal hem
de grote verscheidenheid hebben doen zien, die ten.
opzichte van de methoden bestaat. Nu is het ogen-
blik gekomen dat hij enige tijd een fundamentele
?efening moet volgen, die een erkende grondslag
IS voor alle vormen van mentale training. Dit wordt
genoemd de oefening van het terugroepen. De
oefening roept het natuurlijk verzet van het denk-
vermogen tegen gedwongen discipline op, terwijl
ze de beoefenaar de beste methode leert om dat
verzet de baas te worden.
Ernest Wood wijdt in zijn boek Concentration

een hoofdstuk aan deze oefening en dit moet men
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zo mogelijk lezen. Het volgende is een korte samen-
vatting van de oefening.
In plaats van het denken gevestigd te houden op

één onderwerp of eigenschap, kiest men een cen-
trale gedachte en laat dan het denken gaan over
allerlei gedachten, die met het gekozen denkbeeld
verband houden. Zodra echter het verband met de
centrale gedachte verloren gaat, richt men de aan-
dacht terug op het uitgangspunt en begint op-
nieuw. Hierbij moet men de gedachtengang terug
volgen tot het punt, waar men het uitgangspunt
verliet.
Bij voorbeeld: Het gekozen onderwerp is de wijzer-

plaat van een horloge. Terwijl men de ogen ge-
sloten houdt, maakt men een helder beeld van het
horloge en men is dan vrij te denken aan de tijd,
de uren en minuten (zoals door het horloge zijn
aangegeven); aan de lengte van de wijzers, aan
andere soorten horloges (in vergelijking met dit
horloge). En misschien is het op dit ogenblik, dat
het denkvermogen overspringt naar elegante hor-
loges uit vroegere eeuwen, naar kleren uit verschil-
lende perioden, naar de Franse revolutie.... en
de beoefenaar beseft dat hij het contact met het
uitgangspunt verloren heeft. Hij denkt aan vorige
levens, aan alle mogelijke dingen, behalve aan de
wijzerplaat.

Nu moet hij achterwaarts werken: vroegere levens,
Franse revolutie, kleding uit die tijd, elegante hor-
loges - stap voor stap - totdat hij terug is bij het
uurwerk in zijn hand. Het mag eenvoudig schijnen,
maar wanneer vijf minuten hieraan kunnen wor-
den gegeven, zonder dat men het contact met de
centrale gedachte verliest, heeft men iets geleerd
over gedachtenbeheersing.
Wood· geeft ook te kennen dat een positieve hou-

ding in het dagelijkse leven een hulp is bij deze
oefening. Kies uit wat ge wilt doen; doe het zon-
der morren; wijzig uw keuze als ge dat beter acht,
maar houd de inspanning vastbesloten vol. Indien
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het leven schijnt te bestaan uit werkzaamheden, die
alle minder aangenaam zijn, heeft men altijd nog
keus om de volgorde te veranderen. Vestig uw aan-
dacht op wat ge doet en vermijd mijmeringen, te
denken wat men graag wil en ledigheid, die niet
scheppend is. Zulk een levenswijze verheldert de
gedachten en gevoelens. Het vereenvoudigt iemands
automatische reacties en brengt deze in harmonie
met de wil van het Zelf.

Punten voor discussie:
I) Is het een hulp te overwegen of men een mysti-

cus of een occultist is? Heeft het enige waarde om
de wijze te kennen, waarop men volgens eigen aan-
leg het Zelf benadert?
2) Bespreek de waarde van toewijding tot een

persoonlijk leraar of leider, wanneer men niet in
staat is in de stoffelijke nabijheid van die leraar
te zijn. Hoe beïnvloedt de geestelijke gesteldheid
van de leraar de betrekking?
3) Waarom wordt meditatie op de middelpunten

van het zenuwstelsel of op de psychische chakra's
gevaarlijk geacht? (Zie de verwijzing naar C. W.
Leadbeater's The Chakras op blz. 45). .
4) Indien meditatie een wetenschap is, moet dan

niet iedereen ze in een wetenschappelijke geest
tegemoettreden? Is meditatie ook een kunst?
5) Wat wordt bedoeld met meditatie ,door zich

te verliezen in het werk, dat men verricht'?
6) Bespreek de volgende aanhaling: ,Het is een

kant van onze tweevoudige gesteldheid, dat het
éne deel van ons wezen nooit gezuiverd kan wor-
den apart van het andere', The Golden Sequence,
door Evelyn Underhill.

Studieboeken:
Practical Mysticism, door Evelyn Underhill.
Self-Realizations through Yoga and Mysticism,

door J. Ransom.
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HOOFDSTUK 4

Aanbevolen oefening:
I) Ga de oefeningen na, die in de tekst vermeld

zijn, zoals de oefening in het terugdenke~ (hoofd-
stuk 3) en de opmerkingen over ademhal~ng, ont-
spanning en verschillende houdinge~. Experimenteer
zelf dienaangaande, beproef verschillende metho~~n
en vergelijk de uitkomsten op uw eigen bewustzijn.

2) Concentratie op een voorwerp. Ontspan .~,
haal rustig adem; zorg dat het lichaam op zIJn
gemak is.
Stel u het gekozen voorwerp voor ogen, in dit

geval een inktfles van een merk dat ge kent. Zie
de juiste vorm, het etiket en de kleur. Merk op
of ze gevuld of leeg is. Bekijk eerst zo nodig een
werkelijke fles en neem in u op haar kleur, om-
trek, voet en hals.
Sluit uw ogen en maak een beeld van het voor-

werp, eerst de dichtstbijzijnde kant, dan van de
achterzijde, van boven, van beneden. Wanneer ge
ze volkomen in gedachten kunt zien, laat dan het
denkvermogen rusten, terwijl het één is met het
voorwerp. Houd de gedachtevorm als een geheel
tenminste één minuut vast in uw denken, zo moge-
lijk langer, tot drie minuten toe.
Waarschijnlijk zal er oefening voor nodig zijn,

voordat men het gehele voorwerp kan zien, hoe
eenvoudig dit ook moge zijn. De bekwaamheid om
dit te doen, neemt toe door herhaalde oefening
en dit is een nuttige vorm van gedachtebeheersing.
Als de poging succes heeft, is het mogelijk dat

het beeld nog enige tijd blijft bestaan. Mocht dit
zo lang duren dat het hinderlijk wordt, verbreek
dan het beeld opzettelijk en gebruik de wil om het
uit te wissen telkens als het opnieuw verschijnt.

Punten voor discussie:
I) Waarom is de beoefening van concentratie

moeilijk?
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2) Bespreek de relatieve waarde van concentratie
op een onpersoonlijk doel of op een onderwerp
met emotionele inhoud.
3) Bespreek het belang der concentratie van de

volle aandacht op een bepaalde taak en daarbij
niet denken aan andere werkzaamheden.
4) Beschouw het gebruik van de wil als een werk-

tuig, dat schoonveegt. (Zie blz. 53).

Studieboeken:
Als aangegeven in de tekst; en bovendien
Concentration, door Ernest Wood.
Mind and Memory Training, door Ernest Wood.
Concentration and Meditation, Part One,

Buddhist Lodge.
Meditatie voor eerstbeginnenden (hoofdstuk over

Concentratie), door J. 1. Wedgwood.

HOOFDSTUK 5

Oefening in meditatie:
Meditatie over een eigenschap, in dit geval vrien-

delijkheid.
Ontspan u en adem als tevoren aangegeven; voel

dat het lichaam gemakkelijk rust.
Neem het woord ,vriendelijkheid' en denk er enige

tijd aan, zoek naar de diepere betekenis, bijv. con-
sideratie jegens anderen, pogen te begrijpen, wel-
willendheid in praktijk gebracht, tederheid, wel-
levendheid, enz.
Als er geen synoniemen in uw denken opkomen,

of wel voor de variatie na enige dagen, denk dan
aan vriendelijke mensen die gij kent en probeer
aan te voelen hoe zij het leven bekijken. Zij zijn
wellevend, veroorzaken geen last, interesseren zich
voor het standpunt van anderen, oordelen niet
hard, enz.

Ga in gedachten over tot de vriendelijkheid, die
de Oudere Broeders leerden en lieten zien; het ver-
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haal van de barmhartige Samaritaan, de zorg van
Christus voor zijn moeder en vrienden, zijn liefde
voor kinderen en voor hen, die leden. Indien gij
overeenkomstige tradities kent over andere grote
Leraren, overdenk dan ook deze.
Pauzeer even en gevoel persoonlijke vriendelijk-

heid jegens hen met wie ge verbonden zijt. Trek
u diep terug in uw hoger Zelf en gevoel vriend-
schap jegens allen, een zuivere onpersoonlijke
vriendschap, die uitstraalt naar alle richtingen zon-
der een bepaald doel.

Haal enige malen op uw gemak diep adem en
behoud het gevoel van algemene vriendelijkheid
als ge tot andere bezigheden overgaat.

Deze oefening kan een week of zelfs een maand
lang herhaald worden en zal toenemen in beteke-
nis en uitwerking, indien de eigenschap ook in
het dagelijks leven wordt getoond.

Punten voor discussie:
I) Bespreek de trappen van intuïtieve meditatie:

a) Overzicht van het terrein van werkzaamheid.
b) Rationele schikking van de stof.
c) Het moment van luisteren en ontvankelijkheid.
d) Verheldering van een nieuw gezichtspunt.
Waarom is de ontwikkeling van onpersoonlijk-

heid een hulp bij deze techniek? Op welke wijze
helpt concentratie? Noem enige factoren of om-
standigheden, die vermoedelijk het slagen van de
werkwijze in de weg staan.

2) Waarom is concentratie op het gekozen onder-
werp nuttig als voorbereiding tot meditatie?

Oefening in contemplatie.
Contemplatie over de goddelijke Mens:
Zorg voor de gewone voorbereiding, beter nog

dan anders en breng het fysieke lichaam tot rust.
Lees zo mogelijk iets dat betreffende het onder-

werp .de goddelijke Mens' stimulerend of verhelde-
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rend werkt (Joh. 14: 9-15; 15: 1-13; Bhagavad Gitá
X, enz.) of zeg een kort, zeer toepasselijk ge-
dicht op.
Gevoel vrede en welwillendheid jegens allen.
Mediteer over het bestaan van de Oudere Broe-

ders van alle rassen en landen, die zich wijden aan
de dienst der mensheid en de openbaring der
waarheid.
Denk aan de goddelijke Verlossers, de Avatara's

of dragers van het goddelijk Leven. Zij komen tot
de wereld uit mededogen, om inzicht en eenheid
te brengen. Zij tonen hoe de menselijke aard kan
worden; Zij openbaren alles wat de menselijke vorm
van de goddelijke aard kan tonen.

Aanschouw de Christus, de Heer Maitreya of
elke andere manifestatie van Hem, die voor u leeft
en tracht dan in stilte Zijn Tegenwoordigheid te
naderen. Open uw hart voor Zijn licht, voor Zijn
zegen.
Verblijf in de vrede van die Tegenwoordigheid

zonder woorden; laat dit u veranderen en de geest
in u voeden.
,Wat Gij zijt, moge ik worden!'

Richt u naar buiten en laat de zegen van de
Meester door u stromen tot allen die lijden, tot
hen die gij liefhebt, tot hen met wie ge 't moei-
lijk hebt, tot allen die gezag uitoefenen, opdat zij
wijs en verlicht mogen worden.
Laat Zijn zegen uw denkvermogen, gevoelens en

stoffelijk lichaam zuiveren en kalmeren. Draag de
zegen met u mede wanneer ge terugkeert tot uw
gewone taak.

Ingeval ge gestoord wordt, haal dan diep adem
voor ge u beweegt, zorg ervoor dat ge niet terug-
komt met enig gevoel van verzet of bezorgdheid.
Spreek met niemand over de een of andere inner-

lijke ervaring van nabijheid tot de Meester. Indien
gij er behoefte aan hebt om er uiting aan te geven,
schrijf het dan op, om het alleen voor uzelf na te
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lezen. Indien gij raad nodig hebt, zoek dan iemand
die in zulke dingen wijs is, en niet alleen maar een
persoonlijke vriend.

Studieboeken:

Vele boeken zijn over dit onderwerp geschreven.
Het boek Concentration and Meditation van de
"Buddhist Society", waarnaar reeds verwezen is,
geeft een maximum van stof in een klein bestek,
met waardevolle wenken, die gegrond zijn op lang-
durige ervaring van zoekers naar verlichting.
Inleiding tot Yoga, door Annie Besant.
Practical Mysticism, door Evelyn UnderhilI.
Zie ook de noten in het hoofdstuk.

HOOFDSTUK 6

Aanbevolen oefeningen:
I) Soms zijn bepaalde moeilijkheden zeer hardnek-

kig. Zie het probleem eerlijk onder de ogen en
tracht tot de wortel ervan door te dringen, noem
het bij zijn ware naam. Bij voorbeeld is verlegen-
heid dikwijls met egoïsme verbonden; wrevel over
onrecht, anderen aangedaan, is gewoonlijk verbon-
den met iemands eigen teleurstellingen, angsten,
enz. Probeer achter de oppervlakkige moeilijkheid
te komen, hoe onaangenaam de poging ook moge
zijn. Tob er niet over, maar besteed er onmiddel-
lijke aandacht aan en behandel het in scheppen-
de zin.
Als dat niet helpt, zoek dan de oorzaak in het

leven, dat achter u ligt. Dit is een oude klooster
oefening, die nu weer bekendheid heeft verkregen
door de moderne psychologie. Wanneer voelde ik
me vroeger juist als nu, kort geleden, in mijn jeugd
of in mijn vroegste kindsheid? Laat de daarmede
verbonden denkbeelden rustig in uw denkvermogen
verwijlen. Zoek er niet naar. Na verloop van tijd
kan, als de methode succes heeft, de een of andere
begraven herinnering, iets dat reeds lang vergeten

t:

was, opgekomen, bijna altijd verbonden met een
sterke emotie. Laat die emotie in al haar volheid
toe, doorleef ze opnieuw. Dikwijls is er een kinder-
lijk gevoel van onmacht of verdriet bij. Neem er
volledig nota van.
Wanneer de emotie is uitgewerkt, beschouw dan

de ondervinding vanaf het tegenwoordig ogenblik.
Dat was voor het kind normaal; misschien onver-
mijdelijk, de omstandigheden van toen in aan-
merking genomen. Moet ik dat gevoel nu nog her-
halen? Men kan het geval nu zo bezien, dat men
volledige sympathie heeft voor de ondervinding
van het kind, maar nu anders wenst te zijn. Om
van de uitwerking los te komen kan het nodig
zijn, dat men een andere kijk op ouders. vrienden
of toestanden bepaald aankweekt, bijv. met meer
begrip of grotere liefde. Een bepaalde keuze van
meditatie kan een tijd lang nodig zijn om dit
nieuwe gezichtspunt te verkrijgen. Soms kan er een
bijna wonderbaarlijke bevrijding van diepliggende
spanningen zijn; soms zijn er jaren voor nodig om
ze uit te roeien. Maar het is een hulp om hun
oorsprong te vinden en dan in te zien dat de vol-
wassene andere wegen voor de ontwikkeling van
zijn gevoel kan kiezen. Het is een wonderlijk feit
dat ware liefde, zonder verlangen naar erkenning
of beantwoording, vele oude banden en spannin-
gen kan oplossen. Als karma het toestaat, kunnen
eenvoudige daden van welwillendheid en hulp
jegens hen, die met de moeilijkheid in verband
staan, ertoe bijdragen om een nieuwe verhouding
tot stand te brengen. Maar verwacht geen snelle
resultaten.
Hier moet een woord van waarschuwing bijge-

voegd worden tegen alle vormen van openbare of
groepszelf-analyse, welke namen ze ook mogen
hebben. In sommige psychiatrische klinieken wor-
den soms groepsdiscussies aangemoedigd over vroe-
gere toestanden, maar altijd onder leiding van een
hoogstaand psychiater. Tegen een dergelijke be-
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handeling is niets te zeggen. Maar in de laatste
tijd is in vele landen een half-publieke belijdenis
van oude herinneringen in zwang gekomen, op·
geroepen door een vrije associatie van gedachten,
waarbij op zijn hoogst een onbevoegde beoefenaar
van een van deze zelf-analyserende bewegingen
tegenwoordig is. Zulke bijeenkomsten moeten om
vele redenen vermeden worden. Het meest opval-
lend is hun grove neiging tot vertoon ervan; het
belangrijkste is dat er voor sommige naturen werke-
lijk gevaar schuilt in de plotselinge vrijmaking van
normaal verdrongen beelden. Hysterie en zelfs het
volkomen verlies van zelfbeheersing kan het gevolg
zijn en wanneer dit eenmaal gebeurd is, is het
niet gemakkelijk de normale beschermende afslui-
tingen te herstellen, die het bewustzijn gebruikt
om die onverwerkte krachten in bedwang te hou-
den, die niet- erkend in vele naturen bestaan. Mocht
diepgaande analyse vereist worden, dan moet hier-
voor individueel hulp gevraagd worden aan be-
voegde personen, geen amateurs en niet in het
openbaar.
2) De leer van de daad. In Concentration and

Meditation (Buddhist Society in London) vindt
men een interessant hoofdstuk onder deze titel.
Zeker is dat het leven tot zijn vervulling komt,
wanneer het geleefd wordt en niet wanneer ge·
tracht wordt van het ene aspect naar het andere
te vluchten. Het afdoende antwoord op remming,
ontevredenheid en dergelijke gevoelens ligt geheel
en al in onszelf. Door de ontdekking van iemands
eigen potentieel geheel-zijn, van wat Berdjajew
misschien zou noemen de engeschapen vrijheid van
het menselijk bewustzijn, ontstaat de mogelijkheid
van scheppende verhoudingen tot anderen en in
zichzelf.
De waardevolle oefening, die technisch genoemd

wordt ,de leer van de daad', helpt de mens om het
leven te aanvaarden zoals het op 't ogenblik is, niet
meer te verlangen noch te verwerpen wat men
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heeft. Zij moet alleen worden toegepast wanneer
de beoefenaar vertrouwd is geraakt met de een-
voudiger vormen van concentratie en tot op zekere
hoogte het vermogen heeft ontwikkeld om aan de
gedachte over één onderwerp vast te houden. Zij
kan als volgt worden samengevat.
Tracht bij het verrichten van elke kleine daad

volledig bewust te blijven van de gehele omvang
van uw bewustzijn. Aanvaard de situatie en geef
ze uw volle aandacht. Het is door oefening moge-
lijk bewust te blijven van alle zintuigelijke reac-
tie's, bijv. bij het afwassen, en eveneens van de
opgewekte gevoelens en de werkzaamheid van het
denkvermogen, zodat men het volledig accoord van
dat ogenblik van leven geniet. Dit roept de wil-
tot-daad op en kan een één-makende of genezende
ervaring zijn. De stof over de wil in hoofdstuk 4
moet opnieuw worden overwogen in verband met
deze oefening.

Het kan zijn dat toepassing van deze oefening
ertoe leidt niet alleen enkele reacties te veranderen
- die nu overbodig schijnen - maar zelfs de keuze
der werkzaamheden. In elk geval moet men ze ge-
bruiken voor aangename, vervelende en onaange-
name ondervindingen. Herhaal ze ad libitum. Hun
waarde vermeerdert door de herhaling.

Punten voor discussie:
1) Bespreek de weerstand van de lichamen tegen

verandering; neem elk op zijn beurt ter hand en
ga na wat het vreest en wat het gewoonlijk ver-
langt.

2) Vindt ge de oefening van het terugdenken nut-
tig voor het verjagen van binnendringende ge-
dachten?

3) Heeft het lichaam neiging gespannen te geraken
bij de meditatie? Zo ja, waarom? Bestudeer op
welke wijze de wil de ontspanning tot stand brengt;
span een spier, bijv. van de arm, en ontspan ze
en ga zorgvuldig na het verschil bij de poging om
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de spanning te vergroten en ze te verminderen.
4) Maak een duidelijk onderscheid tussen posi-

tieve en negatieve methoden van psychische ont-
wikkeling. (Zie Varieties of Psychism, door J. 1.
Wedgwood).
5) Bespreek het verband tussen meditatie en het

dagelijks leven.

Studieboeken:
Hints on the study of the Bhagavad Gîta, door

Annie Besant.
Goden in ballingschap, door J. J. van der Leeuw.
Mount Eoerest, door George Arundale.
Steps in Spiritual Growth, door Basil Wilberforce.
The Golden Sequence, door Evelyn Underhill.

HOOFDSTUK 7

Aanbevolen oefening:
l) De leden moeten gemakkelijk in hun stoelen

zitten en de ogen, de nek, de ruggegraat en de
ledematen ontspannen. Haal twee of driemaal rus-
stig en gemakkelijk adem. Dan zegt de leider rus-
tig: "Mijn lichaam rust ... maar ik ben niet mijn
lichaam". Pauze.
"De aandoeningen zijn sterk, oefenen aandrang

uit. Ik wil mij vredig, kalm, rustig houden".
Pauze. "Ik ben mijn aandoeningen niet; ik kan ze
beheersen en leiden. Ik zend welwillendheid en
warmte tot de gehele groep en tot allen rondom
mij". Pauze.
"Het denkvermogen is levendig en vol beelden.

Ik kan de werkzaamheid ervan leiden. Laat het
denken aan een wijd vergezicht, een door de zon
verlichte zee of vallei. Laat het stil zijn bij de
vredige aanschouwing van een wijde ruimte". Pau-
zes naar behoefte.
2) "Laten wij ons wijden aan het werk, dat voor

ons ligt. Het Zelf in ieder is zuiver, sterk, één met
al de andere Zelven". Pauze.
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3) "Laat ons het leven van de groep als geheel
opheffen in de tegenwoordigheid van het hoogste
ideaal, dat wij kennen (of tot de Heer Christus),
en het aanbieden voor dienst. Moge (Zijn) zegen
op ons rusten". Pauze.
4) "Laat het licht en de vrede, die wij ontvangen

hebben, over de wereld uitstromen:" (pauzes naar
believen) "naar allen, die gezag uitoefenen, opdat
zij wijs mogen zijn; naar de Vereniging en haar
werkers alom; naar allen, die geestelijk, lichame-
lijk of door omstandigheden lijden; naar allen, die
wij liefhebben."
5) "Laat de vrede en de kracht van het Zelf in

ons denken verblijven" (pauze), "in onze gevoe-
lens" (pauze) "en onze lichamen krachtiger maken".
De leden halen daarna enkele malen rustig adem

en hernemen dan de vrijheid van beweging.

Punten voor discussie:
I) Bespreek de voor- en nadelen van elk soort

nauwverbonden gezamenlijk werk, zoals meditatie.
2) Noem de vier trappen van groepsmeditatie, die

in het hoofdstuk zijn aangegeven en bespreek ze,
eerst ieder voor zich en dan in onderling verband.
3) Waarom is het wat moeilijk geheel natuurlijk

en eenvoudig te zijn bij de samenwerking met
ongeziene engelen krachten? (Zie de aanbevolen
lectuur).
4) Bespreek het werk van een groep als een mid-

delpunt van zegening en van zuiverende invloeden
in de wereld.

Studieboeken:
De Wetenschap de?' Sacramenten, door C. W.

Leadbeater. (Zie het register onder Engelen, enz.).
De verborgen zijde der dingen, door C. W. Lead,

beater. (Zie het register onder Engelen, Deva's,
Gedachte, enz.).

Brotherhood of Angels and of Men, door Geoffrey
Hodson.
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Nature Spirits, door D. N. Dunlep.
De Grondbeginselen del' Theosofie, doorC. Ji·

nara jadasa. (Zie register).

HOOFDSTUK 8

Een genezingsoefening voor persoonlijk gebruik:
Tenminste 10 minuten zijn hiervoor nodig, maar

langer dan een half uur mag zij niet duren. De
eerste helft kan worden gebruikt om het inslapen
te bevorderen.
Ontspan het stoffelijk lichaam langzaam en zo

volledig mogelijk, in het bijzonder de ogen, het in-
wendige van het hoofd en de nek. Ga met het volle
gewicht op een stoel zitten of op de grond liggen.
Haal één of tweemaal diep adem. Ontspan bewust
de zenuwspanningen (etherisch lichaam); ontspan
ze bij het uitademen en laat het uitvloeien als lang
gras in water.
Doe een bewuste poging om u uit het stoffelijke

en levenslichaam terug te trekken en laat ze ont-
spannen, rustig, achter. Ga niet in vervoering op,
maar voel uzelf rusten in het gevoelsbrandpunt
van uw bewustzijn. Gevoel uw gewone spanningen
daar, uw begeerte, onthouding of wat daar ook
moge zijn. Ontspan deze even bewust als gij met
de zenuwspanningen hebt gedaan. Denk aan zon-
licht, warmte, aan het gemakkelijk contact met
iemand, met wie ge dit reeds hebt. Gevoel, dat
uw emotionele aard kalm is, open, doorstroomd,
door het leven.
Trek u vervolgens bewust terug uit het brandpunt

der gevoelens en word bewust van uzelf als den-
ker. Ontspan daarop het denkvermogen, zijn inner-
lijke werkzaamheid en snelle vlucht van het éne
ding naar het andere. Laat het verpozen in een
wijd vergezicht van de natuur. Kalmeer het den-
ken, laat het stil zijn als water in een onbewogen
vijver, open voor het zonlicht.

Trek uzelf verder terug naar het stille middel-
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punt van het ware Zelf. IK BEN .... kalm, sereen,
rustig .... één met alle anderen. Voel de eenheid
van het Zelf achter alle schijn. Bied uw leven aan
ten dienste van allen.... ten dienste van uw
hoogste ideaal of Leraar. Benader het leven van
dat ideaal, laat het uw wezen vervullen.
Stort de vrede, die gij gevonden hebt, uit over

allen om u heen.
Keer in gedachte terug tot het denkvermogen,

houd het rustig en verruimd. Keer terug tot uw
gevoelsaard, die ge waarneemt als verlicht en sterk.
Keer terug tot het stoffelijke lichaam. Haal enkele
malen diep adem en laat de energie door uw
lichaam stromen als ge in- en uitademt. Strek de
schouders en maak uw lichaam geschikt voor actie,
voordat ge opstaat.

Als deze handelwijze gewoonte is geworden, kun-
nen veranderingen worden aangebracht binnen de
algemene lijnen, die zijn aangegeven.

Punten voor discussie:
1) Bespreek het verschijnsel, dat inductie genoemd

wordt en zijn verband met mentale en geestelijke
genezing.

2) Bespreek het verschil tussen magnetische en
mentale genezing. Is het mogelijk een duidelijk
onderscheid te maken tussen deze en geestelijke ge-
nezing?

3) Hoe beïnvloeden wij onbewust onze buren?
4) Waarom is het nuttig onze fouten te bestuderen

bij genezingswerk en in het algemeen?

Studieboeken:
Zie de lijst bij hoofdstuk 7 en die, welke vermeld

zijn in de noten. Goede boekenlijsten vindt men
in verscheidene van de genoemde.

111



A a n w ij zin gen voo r het geb r u i k
Bij de voorbereiding van dit boek werd heel

wat nuttig materiaal verzameld en onderzocht, dat
niet in de tekst is opgenomen. Veel hiervan is nu
bijeengebracht in dit aanhangsel, omdat het
waarde heeft voor beoefenaars of geschikt kan zijl).
voor groepsgebruik in loges, enz.

De bijgevoegde concentratie oefeningen spreken
voor zichzelf.

De aangegeven groepsmeditaties zijn alle toege-
past, enkele ervan menigmaal in verschillende groe-
pen en plaatsen, door de schrijfster of door de per-
soon, wier naam is aangegeven. Bij het gebruik
van zulk een duidelijk vastgestelde vorm, die door
een andere beoefenaar is ontwikkeld, moet de lei-
der of lezer het gegeven materiaal wel goed aan-
voelen, voordat hij probeert het in een groep toe
te passen. De betekenis van de te nemen volgorde
als geheel moet goed overwogen worden, de woor-
den zelf moeten worden overdacht, zodat de groeps-
leider zich deze tot zijn eigendom maakt.

Het voorlezen moet zeer onpersoonlijk gebeuren,
met rustige stem, kalm, zonder onnodige nadruk
erop te leggen, en met voldoende pauzen. Dit laat de
luisteraars vrijheid om het op hun eigen wijze uit te
leggen, en geeft hun tevens de tijd om dit te doen.
In een nieuwe groep of wanneer vreemden aan-

wezig zijn, kan de meditatie worden ingeleid door
een korte voorlezing. Een boekenlijst is aan het
slot toegevoegd. In een goed aaneengesloten groep
is de gewone aanwijzing om zich te ontspannen
en rustig te gaan zitten, het enige wat nodig is

AANHANGSEL B
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voor de voorbereiding. Daarna volgen enkele minu-
ten stilte.

Eenvoudige concentratievormen
voo r per s 0 0 n I ij k geb r u i k

I) Kies een persoon van wie ge houdt en tracht
hem nauwkeurig voor ogen te stellen. Hoeveel van
het gelaat kunt gij zien, hoeveel van een karakte-
ristieke beweging of houding van het hoofd? Houd
uw gedachten zo mogelijk gedurende drie tot vijf
minuten gericht op het mentaal bekijken van één
persoon. Als dit kan, zie dan naar de werkelijke
persoon tussen de oefeningen in, ten einde uw
herinnering op te frissen.
Voeg bij het beeld het gevoel van zijn persoon-

lijke tegenwoordigheid: wat is voor uw begrip het
karakteristieke, dat hij met zich brengt, als hij een
kamer binnenkomt? Wat zegt zijn handdruk u?
Neem één persoon tegelijk, en steeds dezelfde ge-
durende een week. Verander dan van onderwerp,
als dat interessanter is.
2) Concentreer uw aandacht op de een of andere

geur, die ge u eerst werkelijk als een stoffelijke
ondervinding kunt verschaffen, bijv. lavendelwater
of wierook. Houd met uw gedachten de reuk vast
en analyseer de uitwerking op uzelf in de eenvou-
digste bewoordingen. Ruik de geur telkens weer
en blijf de aandacht vasthouden op de zintuiglijke
indrukken. Neem verschillende geuren, indien ge
dit wenst, maar houd dezelfde oefening een week
lang vol.

3) Pas dezelfde concentratie toe op de tastzin.
Neem stof met een karakteristiek oppervlak, zoals
linnen of fluweel, en laat uw gehele bewustzijn zich
concentreren in de vingertoppen, als ge deze erover
heen laat gaan. Tracht de ingewikkelde gedachte-
associaties, die de neiging hebben zich te willen
opdringen, te verdrijven en houd uw aandacht ge-
richt op de lichamelijke reactie van de tastzin.
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Deze oefeningen hebben ten doel controle te ver-
krijgen op de aandacht en om de wil in werking
te zetten om die aandacht en de mentale concen-
tratie te leiden. Het resultaat in de vorm van de
een of andere interessante of onaangename gron-
dige ervaring, is van weinig belang, hoewel het
leerzaam of zelfs amusant kan zijn.
Ernest Wood geeft in Concentration een goede

oefening voor de vrijwillige beheersing ~~~ het
gehoor, maar voor beginners is dit te moeilijk. De
smaak kan op dezelfde wijze worden bestudeerd,
maar het is moeilijk om dit aan te geven.

Per s 0 0 n I ij ket 0 e w ij din g 0 f toe w ij--

ding in een groep

Na voorafgaande ontspanning:
Laten wij al onze daden wijden aan 's Meesters

dienst. Pauze.
Denk aan de dingen, die ons vervelen of prikke-

len en wijd ze als een daad van dienst. Pauze.
Denk aan het werk, waarin wij ons verheugen en

onszelf verliezen, en wijd het, opdat wij mogen
leren aan de Meester te denken zowel in vreugde
als in smart. Pauze.
Laten wij besluiten deze wijding de gehele dag

in herinnering te houden, in ons gewone spreken,
onze bewegingen en ons gedrag. L~ngere pa~ze.
Laat de aandoeningen vervuld ZIJn van UIterste

toewijding tot de Meester (of tot de Christus). Na
iedere zin de gebruikelijke pauze. .
Laat ze .uitluchten', zodat alle gevoel ZUIver en
fris is, als het aan Hem gewijd wordt.... Laat
alle wrevel, hoe gering ook, elk gevoel van d~uk
of spanning varen. . .. Laat .de gevoelens op lief-
lijke wijze, vanzelf, tot Hem UItgaan. Langere pa,,::ze.
Kalmeer nu de aandoeningen door het toegewijde

denken. . .. Stel dit rustig, bewust open tot de
Meester. . .. De gedachte moet onsch~~di~, o~:
recht, vriendelijk zijn, waar dit mogelijk IS; ZIJ
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moeten gegrond zijn op brede beginselen. . .. en
plooibaar zijn. Langere pauze.
Wees stil, zoals in de tegenwoordigheid van de

Meester. Laat Zijn leven de weg door u vinden; ....
offer Hem alles ....

Deze meditatie vormt een zeer goede voorberei-
ding om genezende gedachten naar anderen uit te
zenden.

Wij din g van d e zin t u i gen, persoonlijk of
in een groep

Zeg na voorafgaande ontspanning rustig met ge-
schikte pauzen:

Het Zelf in mij is werkzaam in mijn lichaam:
het beheerst de zintuigen.
Ik wijd mijn zinnen aan het Zelf, als een levend

offer.
Reuk: de stoffelijke wereld. .
Denk aan de vroege morgen en de geur der bloe-

men; de geur van het voedsel; denk aan fijne geur.
Bij het in- en uitademen ruik ik de geuren der

wereld, waarbij ik de aangename en onaangename
opmerk.
Ik offer dit zintuig van de reuk aan het Zelf.

Smaak: de aandoeningen.
Het zintuig van de smaak onderscheidt het heil-

zame van het vergiftige.
Heet, koud, bitter, zoet, scherp, pikant; de smaak

onderscheidt ze alle.
Ik offer het zintuig van de smaak aan het Zelf.

Gezicht: de mentale wereld.
Het oog opent en sluit zich, de pupil verwijdt zich

of trekt zich samen.
Het oog ziet en registreert.
Moge het Zelf mijn gezicht leiden; moge het Zelf

mijn denken leiden!
Gevoel: buddhi.
De tastzin is overal in het lichaam, de handen,
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de huid. Ruwen glad, gebogen en vlak, hard en
zacht. de tastzin kent ze alle.

Ik offer mijn tastzin aan het Zelf. Moge ik alles
aanraken en er één mee zijn!
Gehoor: de wil.
Het oor luistert naar elk geluid; daardoor onder-

scheiden we de betekenis van klanken.
Hoog en laag, zacht en schel, krassend en melo-

dieus - het Zelf in mij hoort alles.
Moge ik, bij het luisteren naar de klanken van

de wereld, de Stem van het Zelf horen!
Ik offer al mijn zinnen aan het Zelf.
Geen uitzending, maar pauzeer enige tijd.

Groepsmeditatie

Zeg na de gewone voorbereiding; met tussenpozen
tussen de zinnen:

Ik ben de geur van de aarde.
Het Zelf is Eén.

Ik ben de zuiverheid der wateren.
Het Zelf is Eén.

Ik ben het vuur van het denken.
Het Zelf is Eén.

Ik ben de vreugde van alle aanraking.
Het Zelf is Eén.

Ik ben de harmonie van alle klanken.
Het Zelf is Eén.

Ik ben algehele liefde, wijsheid en wil.
Het Zelf is Eén.

Zoals deze heerlijkheid uitstraalt van de Meester
in eeuwige schoonheid om de werelden te zegenen,
Moge zij van ons uitstralen om te dienen en te

troosten.
[osephine Ransom
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Groepsmeditatie over liefde

Verwezenlijking

Laat ons liefde zien in haar stoffelijke uitdruk-
king als schoonheid.

Pauze.

Laat ons liefde beseffen in onze gevoelens als
warmte.

Pauze.

Liefde wordt verstandelijk uitgedrukt als sym-
pathie.

Pauze.
De buddische eigenschap van liefde is inzicht.

Pauze.

Liefde is het Zelf, Ätmá en is Eén-zijn.
Pauze.

Liefde is geestelijke uitstraling.
Pauze.

Uitzending
Door het Zelf geef ik uitdrukking aan liefde als

bewust-zijn.
Pauze.

Door buddhi geef ik uitdrukking aan liefde als
vriendelijkheid.

Pauze.

Door het denken straalt liefde als inzicht.
Pauze.

Door de gevoelens straalt liefde als tederheid.
Pauze.

Door het lichaam geef ik uitdrukking aan liefde
door schoonheid.

Pauze.
[osephine Ransom
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Meditatie over het Éne Leven als

Li ch t

(gegrond op Hermetische spreuken)

a) Zie uit naar het Licht
.Het Licht is overal verborgen; het is in elke rots
en elke steen. Het Licht is meer nabij dan iets
anders, het is in ieders hart. Alles komt voort uit
het Licht, en tot het Licht zal alles wederkeren'. 1)
Zie uit naar het Licht.

Pauze

b) Volg het Licht
,Volg het Licht, gij zult zijn glans weerspiegelen'. 2)
.De stralen der zon schijnen op allen gelijkelijk;
hij, die hun warmte op zijn huid wil voelen, moet
zijn afgesloten omhulling verlaten en de open lucht
opzoeken. Hij, die het goddelijk Mededogen in zijn
ziel zou willen ervaren, moet de engte van het zelf
verlaten en het ruimere leven zoeken. Hij moet
omhoog streven, buiten zichzelf en de slagbomen
verbreken, tot het huiswaarts vloeiende getij wordt
gevoeld en hem meevoert'. 3)

Volg het Licht.
Pauze

c) Ik ben het Licht
.In het midden van ons wezen staat de Heer van
verleden en toekomst. Het innerlijk Zelf is altijd
gezeteld in het hart des mensen. Laat hij dat Zelf
met volharding uit zijn lichaam te voorschijn bren-
gen. Laat hij dat Zelf kennen als het Stralende,

1) Man, Whence, How and Whither, blz. 284 e.v.
A. Besant en C. W. Leadbeater.
2) Tao Teh King, vert. door Myers.
3) The Yoga of the Bhagavad Gitd, blz. 93, Shri Krishna
Prem.
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I
het Onsterfelijke, ja, als het Stralende, het On-
sterfelijke'. 4)
Ik ben het Licht.

Pauze

d) Laat het Licht schijnen
,Gij lieden zult uittrekken in blijdschap en met
vrede voortgeleid worden. Maak u op, word ver-
licht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des
Heeren gaat over u op'. 5)
.De pracht van de gehele wereld zal de uwe zijn
en alle duisternis zal van u wegvlieden'v'')
Laat het Licht schijnen.

Pauze
Uiteengaan.

Corona Trew

M e dit a tie 0 ver het i n n e r Iij kIe ven
(gegrond op aanhalingen uit het Tao Teh King,
vert. Myers)

,Ten einde het innerlijk leven te bezitten, moeten
wij er heengaan door onze eigen ingang. Wij doen
dit om in overvloeiende volheid het bezit der
werkzaamheid van het innerlijk leven te kennen'.
Het innerlijk leven wordt in ons gevonden - laat
ons de deur naar dat Leven openen en binnen-
treden.

Pauze
,Indien gij een steeds toenemende overvloed hebt
van Teh (wijsheid), is uw innerlijk leven onover-
winnelijk.
Indien uw innerlijk leven onoverwinnelijk is,
Kunnen zijn grenzen niet gekend worden.
De bezitter van Tao (het Pad), de Weg
Zal eeuwig leven en oneindige visie hebben'.

4) The Upanishads.
5) Jesaja 55, 12 en 60, 1.
6) The Emerald Tablet of Hermes.
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Het innerlijk leven is onoverwinnelijk, onbegrensd,
altijddurend en oneindig.

Pauze
,Het hart van de mens, die zichzelf beheerst, is
altijd in het innerlijk Koninkrijk.
Hij trekt de harten van alle mensen in zijn eigen
hart:
In het innerlijk leven verblijvende, zijn wij één
met allen.

Pauze
Tenslotte wenden wij ons tot onze dagelijkse wereld:
,Wees werkzaam met de daadkracht van het inner-
lijk leven;
Dien met het dienstbetoon van het innerlijk leven;
Verspreid de geur van het innerlijk leven;
Zijn vrede wordt gemakkelijk behouden'.

Pauze
Uiteengaan.

Corona Trew

Me dit a tie 0 ver v red e in g roe p s v e r-
band
a) Laat de lichamen ontspannen en rustig zijn

(zoals in de oefening voor hoofdstuk 7).
b) Laat ons rustig en in harmonie blijven nu wij

deze groep als een kanaal voor de krachten van
vrede en goede wil aanbieden om uit te gaan naar
de gehele wereld ....

c) Laten wij onszelf gevoelen als in de tegenwoor-
digheid van de Heer van Leven en van Liefde ....
Moge Zijn zegen op ons rusten ....
Moge Zijn vrede door ons op alle mensen neer-
dalen ....
Moge Zijn vrede en zegening door ons uitgaan tot
allen, die gezag uitoefenen, opdat zij wijs en ver-
licht mogen zijn ....
Moge Zijn liefde uitstromen naar alle natuur-
rijken . . .. tot allen, die onrecht lijden.... tot
allen, die pijn verduren ....
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d) Moge ons denken doorstraald worden met Zijn
wijsheid ....
Moge onze harten vervuld worden van Zijn lief-
de .... onze lichamen sterk en zuiver zijn ....
Adem rustig en herneem uw vrijheid als tevoren. •
Een boekenlijst, geschikt ter inleiding van groeps-
meditatie

Edward Carpenter, Towards Democracy; uittrek-
sels daaruit, in het bijzonder ,The Lake of Beauty',
,Detachment', enz.
Rabindranath Tagore, Gitanjali.
Bhagaved Gitá, 11 47-53; 70-72; IV 7-11; 16-23;

VI 20-23; 24-28; 29-32; IX 26-28; XII 13-19; 26-31.
XVIII 45-49; 54-58.
Lao Tzu, Tao Teh King (vert. Ir. A. J. Blok),

gedeelten naar keuze vanaf blz. 27.
J. Krishnamurti, Aan de Voeten van de Meester.

Vele geschikte passages.
Verder de lijst, vermeld in Aanhangsel A (hoofd-

stuk I).
De passages moeten altijd kort zijn, met een krach-

tige inslag.

,.;
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