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Het denken
Dit artikel past in de reeks artikelen over de
grondslagen van de wetenschap lilaca. In vorige
nummers van de Gouden Visie zijn de lagen van
het onbewuste, onderbewuste, het fysieke en
het vitale al de revue gepasseerd. Deze keer een
uitgebreide uiteenzetting over de eigenschappen,
niveaus en mogelijkheden van het denken, het
niveau van het mentaal.
Het artikel wordt verduidelijkt met illustraties
met name om de samenhang tussen de verschillende lagen van het mentaal aan te geven.
Dit artikel is in een iets aangepaste vorm opgenomen in de publicatie ‘Het spel van het bewustzijn’ geschreven door Sunya de la Terra.
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Napoleon Bonaparte
Er zijn bibliotheken volgeschreven met boeken,
artikelen en studies over de persoon Napoleon
Bonaparte. Elke levensfase, elke veldtocht en al
zijn invloeden op het leven van vele Europeanen
en de structuur van de samenlevingen is bestudeerd. Toch blijkt het mogelijk om nog een
specifiek en nooit eerder omschreven aspect van
deze persoon aan de orde te stellen. In dit artikel
worden de daden van Napoleon en de effecten
daarvan op vele landen en volkeren in Europa
in het licht gezet van de Bewustzijnskracht. Er
wordt beschreven hoe Napoleon een bruikbaar
instrument was om een forse bijdrage te leveren
aan de evolutie van de materie. Dat hij dit niet
gewaar was omdat hij een extreem groot ego had
doet daar kennelijk niets aan af.
Zijn tamelijk roemloze einde en de jarenlange
verbanning naar het eiland Sint-Helena komen
naar aanleiding van de inhoud in een ander licht
te staan.
Rubriek lilaca en samenleving - Algemeen
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Kunst

De roos in de schilderkunst
Tekst: Tanja Soes

E

r zijn heel veel schilders geweest die geboeid waren
door rozen. Diverse schilders hebben ze dan ook
op vele verschillende wijzen geschilderd en getracht
daarbij een eigen persoonlijke symboliek aan de roos mee
te geven. In dit artikel komen een aantal voorbeelden van
rozenschilderijen van diverse schilders aan bod.
Schildersrozen
De Franse rozenkweker Georges
Delbard heeft een hele serie rozen
genoemd naar bekende Franse
schilders, waarbij bekeken is welke
roos het beste past bij hun schilderijen. In het geval van Claude
Monet is dat de sterke theehybride
met de wonderlijke strepen in roze,
rode, gele en witte kleuren1. Hij
heeft een aangename geur en bloeit
met een overvloed aan bloemen.
De roos Claude Monet (DELmovi)
hoort thuis in de serie schildersrozen tezamen met de Henry Matisse,
Marc Chagall, Alfred Sisley, Paul
Cézanne, Camille Pissarro, Edgar
Degas, Guy Savoy, Maurice Utrillo
en Paul Gauguin.
Claude Monet
Deze schilder is in 1840 in Parijs
geboren en in 1926 in Giverny
overleden.
Monet heeft rozen geschilderd die
1 Z ie afbeelding bij de titel van dit artikel

2

in zijn tuin in Giverny stonden,
maar ook rozen die in tuinen van
bevriende schilders groeiden. Hij
schildert ze ook staande in vazen of
in de haren van vrouwen. Monet is
bevlogen van zijn tuin, hij is er altijd in bezig, hij maakt daar in feite
zijn kleurenpalet dat hij gebruikt
bij het schilderen. Gedurende zijn
leven is hij altijd bezig zijn tuin te
ordenen op kleur. Bloemen die het
niet doen of er lelijk uitzien, haalt
hij weg, de tuin moet mooi zijn.
Ook verwelkte bloemen worden
door hem onmiddellijk weggedaan,
hij houdt niet van de dood. Hij is
daarin nogal absoluut. Zijn gezin
leert hij ook bezig te zijn in de tuin,
en als hij wat ouder wordt heeft hij
een heel leger van achttien tuinlieden die zijn tuin onderhouden en
deze aanleggen en onderhouden
zoals hij het wil. Niets wordt aan
de planten overgelaten, ze moeten
groeien zoals Monet dat gebiedt.
Dat doet hij bij zijn waterlelies, die
in ovalen moeten worden geknipt
door de tuinman, zodat de blauwe
kleur van het water nog te zien is.

Monet wil zijn eigen wereld maken
en dat kan in Giverny.
Monet wil alleen de schoonheid van
zijn tuin zien, alles wat te maken
heeft met aftakeling en sterven wist
hij weg. Hij is gericht op het schone, het mooie, het meer absolute,
de aarde wil hij niet zien. Hij heeft
een idee dat de dood niet tegelijkertijd bij het leven aanwezig mag zijn,
hoewel dit in de praktijk van het
leven wel zo is. Daarmee blijkt, dat
Monet maar één kant van het leven
wil zien, de lichte en prettige kant,
en dat hij niet de donkere en dode
kant wil accepteren.
Les Roses
Het schilderij ‘Les Roses’ schildert Monet met veel plezier. Dat
is te merken aan zijn manier van
werken, die los is en zacht en vol
genegenheid. Het is alsof de rozen
zachtjes op een briesje door de lucht
zweven, heel ijl en ver van de mensheid af. Ze leven hun eigen leven,
ver van het aardse. Monet droomt
in deze rozen weg omdat hij verlangt naar een ander leven, zonder
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Les Roses - Claude Monet
Olieverf op doek, 130 x 200 cm, 1925-1926
Musée Marmottan Monet - Paris

moeilijkheden. Hij is aan het einde
van zijn leven, hij schildert deze
rozen in het jaar van zijn dood. Hij
is dan al jaren een geslaagd schilder
die goed verkoopt. Hij is vrij om te
schilderen wat hij wil. Alles krijgt
als vanzelf vorm terwijl hij het penseel hanteert. Het doek is niet eens
helemaal bedekt met verf. Hij heeft
een heel breed kleurgebruik, alle
kleuren van de regenboog zijn in de
rozen terug te vinden. Niets heeft
een begrensde vorm, alles vloeit in
elkaar over en alles danst mee in de
beweging van de stroom. Het lijkt
zelfs alsof hij geen idee heeft wat
hij zal gaan schilderen. Het is een
tafereel wat hij zeker in zijn eigen
tuin heeft gezien, en dat nog op
zijn netvlies staat. Zijn hart is al
in een andere sfeer van leven, zijn
ogen kunnen niet goed meer zien
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doordat ze allebei zijn aangetast
door staar. Hij kan zijn eigen wereld
niet meer beheersen, hij moet zich
onderwerpen aan andere machten,
die van zijn lichaam, zijn ogen, die
niet meer werken zoals voorheen.
Misschien daarom kiest hij ook een
groot formaat schilderij, daarin kan
hij zich ruim en vrij voelen. Geen
kaders, alleen rozen, ijl zwevend
door de hemelsblauwe lucht, naar
verre ongeziene oorden waar hij wel
enig idee van heeft, kijkend naar
zijn zwevende, ijle rozen in een
zachtblauwe lucht.
De toeschouwer moet eerst ver
van het doek gaan staan om het
ten volle te appreciëren. Dichterbij
komend kan men zijn schildertechniek bestuderen, die getuigt van zijn
meesterschap met het penseel.
In dit schilderij heeft hij zijn hart

gelegd, zijn liefde, hoe gebrekkig
ook, hij adoreert het leven, maar
hij voelt ook wel, hoe hij weldra
zal zijn in de eeuwige blauwen die
hij zo graag schildert, en ook bij
zijn geliefde waterlelies, die na zijn
dood nog steeds zullen bloeien. Hij
schildert nog een keer hoe hij van
het leven houdt, maar tevens hoe
overrompelend het is, te beseffen
dat hij niet lang meer leeft. Dat is
de boodschap die hij met heel zijn
hart schildert op het doek van ‘Les
Roses’.
 aison vue du jardin aux
M
roses
Er zijn zes doeken die Monet achtereenvolgens schildert na de staaroperatie die hij ondergaat in 1923.
Vanaf 1912 is te merken dat hij niet
alles meer ziet. Monet kan daarna
3
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bijna alleen een soort donkerviolet
licht zien, wat in zijn schilderijen
waarneembaar is in overgangen van
warme rode kleuren naar het violet.
Uiteindelijk ziet hij geen rood en
geel meer, alleen blauw en violet.
Dit is het laatste schilderij uit de serie die hij maakt van het huis gezien
vanuit de rozentuin in Giverny. Zijn
mooie wereld, die hij kon overheersen en maken, is niet meer.

Maison vue du jardin aux
roses - Claude Monet
Olieverf op canvas
89 x 100 cm
1922-1924
Musée Marmottan Monet
- Paris

La maison à travers les roses
Zijn tuin is het palet dat hij hanteert als hij schildert, alle kleuren
mengen zich in een zoete harmonie
waarin de rozen zich voegen naar
het oog van de schilder. Alles zingt
van levensvreugde, de rozen zijn
de roze harmonieën waar Monet
zo van houdt en die hij in zijn
tuin dagelijks kan zien en die hem
ontroeren.

La maison à travers les
roses
Claude Monet
Olieverf op doek
100 x 200 cm
1917
De Albertina - Wenen

La Maison entre les roses
In dit en het vorige werk met hetzelfde onderwerp is te zien hoe in
1917 Monet nog alle kleuren redelijk kan waarnemen, terwijl in 1925
alles veel donkerder van toon wordt.
Dit laatste schilderij maakt hij na
zijn tweede staaroperatie en zoals hij
zijn omgeving in die tijd ziet, met
donkere kleuren. Want zijn zicht
is nog steeds heel slecht. Hij heeft
wel een bril die alles wat corrigeert.
De rozen blijven dezelfde rozen die
Monet in zijn hart heeft gesloten,
maar zijn ogen zien hen anders, met
minder licht, met minder kleur,
met minder zachte sprankelingen
van licht, met minder geur zelfs. Ze
doen meer denken aan de donkerte
van de dood, die Monet zo schuwt.
Hij leeft nu in een zekere duisternis,
iets wat hij niet kan appreciëren.
Hij ervaart zichzelf als iemand die
4

La Maison entre les roses
Claude Monet
Olieverf op canvas
92,3 x 73,3 cm
1925
Museo Thyssen-Bornemisza - Madrid

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 11, nummer 1, januari 2018

Ze zijn een levend jubelspel, als een
hart dat klopt voor de waterlelies
die stil dromend in de vijver liggen.
Het is de liefdevolle omhelzing van
een mens, die leeft voor zijn mooie
tuin, de mooie rozen en de mooie
waterlelies.
Vanaf die tijd schildert hij alleen
op de uren van de dag dat het licht
heel zacht is. Zijn ogen worden
anders pijnlijk, vol tranen.

Les arceaux fleurie
Claude Monet
Olieverf op canvas
Giverny 1913
Phoenix Art Museum Arizona

 e chemin des roses à
L
Giverny
Donker is de rozenboog, even
donker als de ogen van Monet
hem zien. Zijn ogen gaan heel erg
achteruit. Zijn liefde voor de roos
blijft bestaan, hij wil hen nog steeds
schilderen, maar hij ziet hun lichtende en zachte uitbundige kleuren
niet meer. Hij gaat steeds abstracter
schilderen, ook uit nood.
De rozen kan hij niet meer dwingen
te groeien zoals hij het wil. Hij kan
ook niet meer afdwingen dat zijn
ogen weer alles zien. Langzaam kan
Monet zich daarin schikken, hij
moet wel, het kan niet anders.

Le chemin de roses à
Giverny
Claude Monet
Olieverf op canvas
89 x 100 cm
1920-1922
Museé Marmottan Monet
- Paris

Coin de jardin
à Montgeron
Claude Monet

Coin de jardin à Montgeron

Olie op canvas
175 x 194 cm
1876
Hermitage Sint-Petersburg

schildert in heldere, tintelende
kleuren en lichten. Hij kan het niet
meer zien, maar hij weet dat hij
slechts donkerte kan aanbrengen op
zijn doek. Hij moét zich wel overgeven aan dit feit, hij kan niet anders,
hij wordt door zijn ogen geregeerd.
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Les arceaux fleurie
De rozenboog in de tuin van
Giverny is een werk waarin hij nog
heel goed de kleur en luister van de
rozen kan vastleggen in het schilderij. Alles glinstert en tintelt nog van
licht, de rozen schitteren in de zon.

Op dit doek is duidelijk zichtbaar
hoe Monet getroffen wordt door
rozen. Hoe hij speelt met het licht,
hoe hij speelt met kleuren. Hoe hij
het licht toelaat in zijn hart en zijn
denken. Hoe hij zo de sprankelende
kleuren van water, rozen, lucht en
landschap schildert die hij bewaart
in zijn hart. Nog heeft hij een heel
goed en scherp oog voor details
en grote gehelen, nog kan hij zich
verheugen in de bloeiende rozen
en de zachtblauwe luchten die zich
spiegelen in het bewegende water
dat stroomt en stroomt en stroomt,
zonder ophouden.
5
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Monet is een bloemenliefhebber,
hoewel hij hen wel verplicht mooi
te zijn. Ze moeten van alles van
hem, vooral mooi zijn. Ondanks
dat heeft hij iets gemerkt van de
krachtige betovering van de roos,
de bloem van psychische energieën
en psychische harmonische ware
macht. Door er te zijn werkt zij in
op zijn hart en zijn leven zonder dat
hij enige notie heeft van wie de roos
is in haar wezen.
Pierre-Auguste Renoir
Piere-Auguste Renoir is in 1841
geboren in Limoges en hij sterft in
Cagnes-sur-Mer in 1919.
Renoir heeft sneller bekendheid
gekregen als schilder dan zijn tijdgenoten.
Wat schilders al niet kan overkomen is onvoorstelbaar. Was het bij
Monet de staar die hem verhinderde
veel te zien, Renoir krijgt vanaf
1888 last van reumatoïde artritis,
een soort reuma. Na een jaar kan hij
zijn arm bijna niet meer gebruiken
bij het schilderen, hij is verlamd.
Maar hij gaat door met werken,

hij verzint een truc. Hij heeft veel
pijn, maar hij schildert nu met een
penseel die hij aan zijn pols heeft
gebonden. Dat is natuurlijk wennen, en heel nauwkeurig schildert
dat niet. Vingers zijn veel gevoeliger
voor het penseel dan een pols. Maar
hij heeft er alles voor over om te
kunnen blijven schilderen.
Roseraie 1870-1873
De rozentuin van Renoir maakt
mensen zacht en teder terwijl het
toch een nuchtere afbeelding is. De
rozenstruiken staan wat verspreid
in de tuin, ieder op hun eigen wijze
groeiend, wijd uitgespreid, alsof
ze elkaar en de hele wereld willen
omarmen. De kleuren zijn die waar
Renoir zo van houdt, het warme
roze, het diepe felle rood, het
goudachtige geel en wat oranje. De
bloemen bewegen zich als het ware
in de ruimte, het zijn geen dingen
maar levende gestalten die omvat
worden door groen in allerlei kleurschakeringen.
In deze wereld danst alles van genegenheid en zachtheid, zelfs de kerk-

toren beweegt mee in alles wat er
is aan gevoelens die het hart raken.
De tuin is overspoeld door licht en
golvende, ronde bewegingen die zo
eigen zijn aan de schilder. Alles is
rond en los, zachtjes meebewegend
met de ervaringen van de maker.
Femme avec une rose
Dit jonge meisje met de rode roos
in het haar is de vriendin en het
model van Renoir sinds 1875.
Marguerite of ook wel Margo
Legrand komt heel veel voor op
zijn schilderijen, en zij kijkt de
schilder guitig en vrolijk aan bij het
poseren. Het is alsof zij luistert naar
wat Pierre-Auguste haar te vertellen
heeft. Zij is ook nieuwsgierig hoe
zij op het doek ontstaat onder zijn
handen. In haar losjes opgemaakte
haar heeft zij een rode roos van de
liefde, die vlamt als een vurig object. Zij is tot haar dood op 23-jarige leeftijd zijn vriendin en model
gebleven. De schilder heeft haar geportretteerd naar wat hij voor haar
voelt. De roos is de getuige van hun
liefde voor elkaar. Haar twinkelende

Roseraie
Pierre-Auguste Renoir
Olie op canvas
38,5 x 46,5 cm
1870 - 1873
Sammlung André Firmenich - Geneve
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en guitige oogopslag, en het feit dat
zij zich wendt tot de kijker in een
innig contact, geeft dit schilderij
een sfeer van vertrouwdheid, zoals
die was tussen haar en Renoir.
De losse penseelstreken en de
kleurstellingen geven het geheel een
warm effect.
Roses

Femme avec une rose - Renoir
Olie op canvas - 35,5 x 27 cm -1876
Privé-bezit (Rau-collection)

Roses - Pierre-Auguste Renoir
1878

Roses près de la fenêtre - Renoir
1879

3Inhoudsopgave

De volheid van de vaas vol rozen
springt naar voren in dit schilderij.
Deze vertelt de kijker iets over de
overvloed aan harmonie en genegenheid die er uitgaat van rozen
in hun verschillende kleuren roze,
rood en een enkele goudgele tussen
frisgroen blad.
De vaas zelf is ook van een ongekende overvloed, met zijn vele
rijke kleuren en de bobbels die er
in zitten. De luxe springt er als
vanzelf uit. Die enorme weelderigheid en charme worden nog extra
benadrukt door de losse rozen die
naast de vaas liggen. Alles is zo vol
rijkdom en geluk, dat de vaas ervan
overvloeit. Het kan niet meer zijn,
in de ogen van de schilder.
Daarbij is er dan nog de donkere
achtergrond vol stromingen die ook
weer terugkomen in de ondergrond
waar de vaas op staat en waarbij de
rozen liggen. Het is als een golvende
zee van emoties die steeds weer
terugkeren en bij elkaar komen in
de harmonie van de rozen.
Ondanks het feit dat het doek in
donkere kleurstellingen is geschilderd, zijn er overal de lichtende
plekjes te zien in de achtergrond, de
rozen en de vaas. Een tintelend en
vol geheel, dat iets weerspiegelt van
de geluksgevoelens van Renoir.

Roses près de la fenêtre
Deze creatie stroomt over van
zoete tederheid, hij vertelt over
een paradijs dat op aarde te vinden
moet zijn. Dat is bij het raam, waar
Renoir doorheen kijkt, en waar de
volle rozen bewogen worden door
een zachte wind.
Opmerkelijk in veel van de schilderijen van Renoir is de constante
beweging die er is. De rozen lijken
wel levende wezens te zijn, geboren
uit het hart van Renoir. De helderblauwe lucht die op het doek
is neergezet in een onuitsprekelijk
mooi blauw, omhelst de rozen, en
de schilder omhelst beide. Alles
beweegt mee in de levensadem van
de schilderende hand die weer bewogen wordt door het gevoel voor
schoonheid en rijkdom. De wind
maakt alles tot een instrument van
haar kracht, die niet alleen rozen en
hemelsblauw beweegt, maar alles
wat er maar bestaat oproept tot
worden, ook al weet Renoir dit zelf
niet.
Roseraie à Wargemont
Renoir logeert vaak bij zijn vriend
Paul Bérard en zijn gezin. Deze
bewonen een landhuis op een heel
mooie plek in een parkje, aangelegd
volgens de Engelse stijl. Het huis
ligt rondom in het groen, tamelijk
geïsoleerd van de omgeving. Het
schilderij laat de rozentuin zien die
bij het achttiende-eeuwse landhuis
ligt. Het landhuis is eigendom geworden van Bérard door een erfenis
van zijn grootmoeder. Het ligt ongeveer tien kilometer ten noorden
van Dieppe en het op een kasteel
lijkende huis is voor Renoir ideaal
om zich wat te ontspannen en wandelingen te maken in de omgeving
en langs de kust van de zee.
7
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Roseraie à Wargemont - Pierre-Auguste Renoir
Olieverf op canvas - 63,5 x 80 cm - 1879 - Privécollectie

Hij geniet hier van de frisse zeelucht
waar hij zo van houdt.
In deze streek, tintelend van licht
en lucht en wind, schildert hij het
Normandische huis van zijn vriend,
met de voorgevel die door de tijd
heen een zeker patin heeft gekregen.
Het huis rijst als het ware op uit
het rosarium, dat helemaal bezaaid
is met verwelkte rozen en andere
bloemen.
In elk schilderij van Renoir is hij
te zien als een mens die het geluk
wil uitbeelden in alles om zich
heen. De rozen zijn daar een ideaal
symbool voor, zeker als ze in grote
getale aanwezig zijn, zoals in de
8

rozentuin. Hun zachte ronde, volle
kleuren maken het hart dat hard
is zacht, het stroomt dan over van
liefde en blijdschap, zoals dat bij
hemzelf het geval is als hij zit te
schilderen met het penseel in zijn
hand.
Les Roses de Wargemont
Ook deze rozen ademen de sfeer
waarin Renoir leeft. Zo beleeft hij
zijn leven en zijn vrienden, alles
is rond en er zijn nergens scherpe
hoeken te zien. En alweer zijn hier
de dansende bewegingen te ervaren
van de rozen van zijn geluk, van
zijn leven, dat ademt door rozen.

Zwierig zijn ze en elegant, voor
hem zijn het vrouwen die voor hem
dansen en hun rokken wijd openplooien om het geluk te bezingen,
zij zijn de rozerode rozen, sierlijk
zwevend in een ruimte die niet te
ontwaren is.
Zacht zijn de groentinten, helemaal
in overeenstemming met de sierlijke
bloemen, die een uiting zijn van
het geluk dat Renoir beleeft bij het
schilderen. Het zijn de rozen uit de
roseraie van zijn vriend Bérard.
Les Roses au rideau bleu
Een vuriger tafereel is nauwelijks
voor te stellen. De rozen in de
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komen wordt het bruin-geel-groenrode gordijn aangestoken door de
gloed van de rozen. De gloed van de
liefde, genegenheid en het geluk.
Het is een scheppend vuur, dat
de harten in vuur en vlam zet.
Duidelijk is te zien dat zijn penseelstreken veel grover zijn, hij gebruikt
het penseel aan zijn pols.
Hij heeft er nog wel plezier in om
de rozen zo uit te beelden, dat ze
iets uitdrukken van zijn eigen blijdschap dat hij hen nog kan schilderen.

Les Roses de Wargemont
Pierre-Auguste Renoir
Olieverf op canvas
38 x 46 cm
1885

Rozenstruik in bloei
Les Roses au rideau bleu
Pierre-Auguste Renoir
Olieverf op canvas
47,5 x 55,5 cm
1912

Rozenstruik in bloei
Vincent van Gogh
Olieverf op canvas
42 x 33 cm
1889
National Museum of Western Art - Tokyo

blauwgroene vaas spatten aan alle
kanten hun vrolijkheid naar buiten, naar de toeschouwer. Het is de
combinatie van rozen die Renoir
het meest apprecieert: rood, roze
en zachtgeel. De vaas staat op een
ronde tafel die voor twee gedrapeerde gordijnen staat, allebei met
verschillende motieven, echter
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allebei vurig en druk. Hun drukte
wordt echter tenietgedaan door het
vuurwerk van de rozen. Het blauwe
gordijn benadrukt rust en kalmte,
met enkele lichtende motieven, het
andere gordijn munt uit door de
vele kleurschakeringen die in een
normaal gordijn nooit ingeweven
kunnen worden. Bij het blauw ge-

Dit schilderij maakte Vincent van
Gogh in Saint-Rémy-de-Provence
een jaar voor zijn dood. Het doek
ademt een zekere matheid, de
rozen zijn niet gloeiend of zonnig
geschilderd. Er is ook geen zon. De
bloemen liggen soms verlept op de
grond. Het beeld straalt geen vrolijkheid uit, het heeft een vibratie
die op ontbinding duidt, misschien
zelfs op vergankelijkheid van het
leven. Want de bloei en het afvallen
zijn er tegelijkertijd. Waarschijnlijk
geeft dit doek aan hoe angstig
Vincent was om een zogenaamde
zenuwcrisis te krijgen. Hij hoopt
dat de rozen hem weer wat blijdschap zullen geven, maar hij ervaart
de slapheid in zijn lichaam die hij
overbrengt op het doek. Deze rozen
brengen geen liefde, geen saamhorigheid, maar juist eenzaamheid en
dood, waarvan de overwegend witte
rozen die hij schildert een symbool
zijn. Hij wil iets uit de rozen halen
voor zichzelf, hij wil zijn ego er
aan te goed doen. Hij schildert ze
niet omdat hij hun schoonheid en
geur waardeert, maar omdat hij ze
nodig heeft voor zichzelf. Op het
schilderij komt dan een rozenstruik
9
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tevoorschijn die nogal scheef is
gegroeid, zoals hij zelf ook zo scheef
en ontdaan in het leven staat.
J ohn William Waterhouse
(1849-1917)
De prerafaëlitische Engelse kunstschilder John William Waterhouse,
schilderde veel vrouwen met rozen,
iets wat wel heel erg past bij zijn
manier van werken. Zij zijn heel
psychische wezens die voor hem
een symbool zijn van schoonheid
en eenvoud. Het verwelken van
bloemen behoort ook bij de vrouw,
evenals het nieuwe leven dat uit hen
wordt geboren. Zij zijn als bloemen, die het nieuwe leven in zich
dragen. Vrouwen en bloemen zijn
bij hem aldus onlosmakelijk met
elkaar verbonden, beiden zijn ze
voor hem psychisch in zijn illusoire
denken. Dat houdt in dat ze gevoelig, teer, zacht, snel gekwetst en
vaak sentimenteel droevig zijn. Het
is geen wonder dat vrouwen erg op
zijn schilderijen vallen, ze voelen
zich aangesproken, zowel seksueel
als in hun pseudo-psychisch gevoel
van het ego. Waterhouse heeft veel
gevoel voor drama, en dat legt hij
telkens weer vast op het canvas.
In de jaren 1908 tot 1914 schildert
hij verschillende doeken waarin
hij het verband tussen vrouwen
en bloemen wilde uitdrukken. De
bloem heeft voor hem dezelfde
betekenis als een vrouw.
 ather Ye rosebuds while ye
G
may
Twee schilderijen ‘Gather ye rosebuds while ye may’ ofwel ‘Pluk de
rozen zolang het kan’ uit 1908 en
eentje uit 1909 zijn zeer gelieerd
met de roos. Waterhouse maakt
10

Gather ye rosebuds while ye may
John William Waterhouse
Olieverf op doek - 61,6 x 45,7 cm - 1908
Privécollectie

de driedelige 2 serie ‘Gather ye
rosebuds while ye may’ naar aanleiding van een gedicht van Robert
Herrick, een zeventiende-eeuwse
Engelse dichter. Het gedicht heet
‘To the Virgins, to Make Much of
our Time’.
Het couplet luidt als volgt:
Gather ye rosebuds while ye may,
Old Time is still a-flying;
And this same flower
that smiles today
Tomorrow will be dying.
In het Nederlands vertaald als:
Pluk de rozen zolang het kan,
Vroegere tijden vervliegen zacht,
Waardoor dezelfde bloem
die heden lacht,
Morgen sterven zal.
2 In dit artikel worden twee van de drie
schilderijen besproken.

Het gedicht zegt eigenlijk: geniet
vandaag, want morgen kan het misschien niet meer. Want de roos is
vergankelijk, hij komt in de knop,
bloeit open en vervalt dan heel snel.
Hij verliest zijn frisheid, zijn geur
verandert, zijn bloemblaadjes vallen uit en dwarrelen zacht naar de
aarde, de grond waarin ze zullen
gaan ontbinden. De tijd gaat voorbij, ook voor de plukster, ook zij
is op weg naar de dood. Dus, stel
niets uit dat vandaag kan gebeuren,
want anders kan het misschien niet
meer. Pluk de dag, carpe diem. Je
leeft maar één keer, een gezegde van
de huidige tijd.
De vrouw op het schilderij staat in
een kamer voor een raam met glasin-lood voorstellingen die spiegelen, zodat haar achterhoofd te zien
is. De rest van de kamer is don-
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somber, ondanks de vrolijke kleedjes van de vrouwen.
Waterhouse schildert exact en
nauwgezet wat hij ziet. Dat is wat
er kan worden gezegd. Geen liefde,
wel een soort verborgen gehouden
seks, maar toch serieuze bedoelingen. Het lijkt erg tegenstrijdig. Het
zal de rozen niet deren.
The soul of the rose

Gather ye rosebuds while ye may
John William Waterhouse
Olieverf op doek - 101 x 82,5 cm - 1909

ker, alleen de vrouw staat er met
de bloemenschaal in de hand. De
bloemen verbeelden de vergankelijkheid maar ook schoonheid, want
de schaal ligt vol met roze rozen,
sommigen meer wit, enkelen meer
rood. De vrouw heeft haar lippen
half geopend, wat sexy aandoet. Ze
kijkt de toeschouwer aan alsof ze
wil zeggen: ‘Hier ben ik, kom!’ Zij
is zelf de vergankelijkheid en haar
uitnodigende houding is er een vol
verwachting. De rozen, die de psychische liefde voorstellen maar hier
meer iets vertellen over eigenliefde,
nodigen daar ook toe uit. De rozen
zijn met veel zorg geschilderd.
Het is bijna onnodig te zeggen dat
de psyche voor Waterhouse slechts
de pseudo-psyche is, de gevoelens
en emoties van het ego die door
hem voor het hogere worden aangezien.
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Op het schilderij uit 1909 staan
twee rozen plukkende vrouwen nabij een beekje in een landschap vol
pijnbomen. Op de achtergrond is
nog een vrouw die bloemen verzamelt in haar rok. De grond is bezaaid met bloemen. Hoe zij deze rozen kunnen plukken zonder schaar
of mes is een raadsel, maar ze doen
het. Ook hier is niets van blijdschap
te zien om het leven of het landschap of de bloemen. Er is alleen
drama, alles lijkt wel heel moeilijk
te zijn, hoewel dat niet uitgesloten
is bij rozen plukken met de blote
hand.
De eerste indruk van het schilderij
is, dat hier een heel moeilijke taak
ten uitvoer wordt gebracht. En
hoewel de vrouwen mooi zijn als de
bloemen, is er niets van de schoonheid van een glimlach te zien. De
zon schijnt niet, het landschap oogt

De vrouw op dit schilderij staat
in een ommuurde hof waar overal
rozen groeien. Ze lijkt helemaal euforisch te zijn van de zachtroze roos
waar ze aan ruikt. Bij Waterhouse
is er altijd de vraag wat de vrouw
die hij schildert beweegt. Ze geeft
meestal niet veel prijs van haar
gevoelens. Ze blijft mysterieus, niet
te begrijpen voor mannen.
Toch ruikt ze aan de roos alsof ze
aan een man ruikt, die daar voor
haar staat in plaats van de muur.
Haar hand legt ze op de muur,
zoals een vrouw normaal de hand
op de borst van de man legt als ze
hem omhelst of kust. Nu is het de
zoete zachtroze roos, die zij omarmt. Maar hij is het niet en dat
stemt haar weemoedig, ze voelt de
koelheid van de muur en niet de
warmte van een man. Dat maakt
een sterk contrast, de harde muur
met de verfijnde vrouwenhand. Ze
moet het doen met een muur vol
rozen, en de man waar ze op wacht
is er niet. Het is een heel sensuele
vrouw die daar staat, die op een
heel subtiele manier kenbaar maakt
dat ze tot over haar oren verliefd is
op een man.
Het schilderij is gebaseerd op een
gedicht van Alfred Tennysson
‘Come into the garden Maud’ waar
in het zesde couplet de strofe voorkomt: ‘... and the soul of the rose
11
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De roos

The soul of the rose / My sweet rose
John William Waterhouse
Olieverf op canvas - 91,4 x 61 cm - 1908
Privé collectie

went into my blood’ dat wil zeggen
dat de liefde van de roos voorgoed
in zijn lichaam, in zijn bloed is.
Maar deze liefde die Waterhouse
uitbeeldt is in een ommuurde tuin
met rozen, de vrouw is opgesloten
in haar eigen gedachten en verdriet,
de roos is haar enige troost dat hij
ooit nog zal komen hoewel dat er
niet naar uitziet. Hij komt in haar
bloed en hij kan daar nooit meer
uit verdwijnen. Dat is romantisch
en speelt in op vele emoties in het
oppervlaktelichaam van mensen.
De vrouw is zowel fysiek gevangen
alswel gevangen in haar liefdesverdriet. Een liefdesverdriet dat geen
verdriet is om de geliefde, maar een
dramatische zelfbeklag, de vrouw
krijgt haar zin niet.
12

Het is een warm schilderij, alles
ademt weelde en rijkdom, het kleed
van de vrouw, haar opgemaakte
haar, haar verfijnde hand. Haar
blozende wangen verraden de
verliefdheid als ze ruikt aan de rijk
geurende roos. Het is zomer, dat is
de uitstraling van het beeld. Maar
de vrouw leeft in haar eigen gedachten en herinneringen, en hoewel de
man in het beeld afwezig is, is hij
wel aanwezig in haar.

De roos is aanwezig in talrijke
andere schilderijen van de meest
uiteenlopende schilders. Dat zegt
dat de roos als bloem een eervolle
plaats inneemt in de schilderkunst.
Als teken van liefde, als teken van
een geliefde die weg is, als teken van
de menselijke gevoelens die altijd
egogericht zijn. Dat wat wordt uitgebeeld door mensen, is nooit wat
het is. Zij kennen het wezen van
de roos niet, en wie het wezen niet
kent van de roos, kent ook zichzelf
niet. Waterhouse kent de vrouwen
niet die hij schildert, ook al wordt
hij hevig door hen gefascineerd,
omdat ze zogenaamd psychisch zijn.
Waterhouse schildert meestal
naar aanleiding van gedichten
van Ovidius, Keats, Boccaccio,
Shakespeare, Tennyson, Shelley
en Dante. Alles in hem neigt naar
de hartstocht voor vrouwen, die
geboren wordt vanuit de illusie dat
vrouwen zo teer zijn, zo verfijnd,
zo overeenkomend met zijn eigen
gevoelens. Hij speelt met liefde en
dood, wateren en de natuur die hij
met gevoel uitbeeldt. De vrouw en
de roos, dat is Waterhouse ten voeten uit. Hij is echter geen warme,
vrolijke, liefdevolle man, hij houdt
het meer bij duisternis, melancholie
en wateren waarin mensen willen
verzinken vanuit een liefdesverdriet
dat eeuwig zal duren vanwege alle
frustraties in hun seksuele leven.

Tennysson heeft natuurlijk geen
flauw idee waar hij het over heeft als
hij spreekt over de ‘ziel van de roos’,
want hij kent het wezen van de roos
niet, evenmin als Waterhouse.
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Het denken

Eigenschappen, niveaus en mogelijkheden
Tekst: Sunya de la Terra

O

nder het denken of het mentaal worden verschillende dingen verstaan in de
omgangstaal en daarbij worden vaak woorden gebruikt die een verkeerd beeld
geven over verschillende soorten substantie. Er wordt wel gezegd: Denken en
geest zijn hetzelfde, bewustzijn is denken. Maar denken en geest zijn niet hetzelfde en
alle bewustzijn is geen denken. In dit artikel wordt het denken in al zijn niveaus beschreven en de mogelijkheden ervan belicht gezien vanuit de waarnemingen en ontdekkingen van de lilaca.
Het mentaal of het denken
Denken heeft als functie ordenend te zijn en waar te
nemen. Denken is niet synoniem voor de geest. De
geest is een essentieel bewustzijn van ijle substantie. Dat
denkt niet en neemt niet waar, de geest zelf is essentiële
of directe kennis. Zo kan bewustzijn ook geen denken
zijn, want bewustzijn is essentiële bewuste substantie
van zijn, terwijl het denken ordenend en logisch is en
waarneemt en bestaat uit denksubstantie.
Dat alle denken spirituele substantie is, hoeft ook niet
altijd zo te zijn. Een deel van het denken kan een spirituele inslag hebben en gericht zijn op het lila of de
waarheid, maar vaak zijn denkniveaus in oppositie met
elkaar.
Denken heeft ook zijn voorkeuren, soms wil het liever
rationeel zijn of wetenschappelijk of kunstzinnig. In
spirituele substantie is deze tegenstrijdigheid niet aanwezig. Daar is alles gericht op één doel, de waarheid.
Er heerst ook de opvatting dat het lichaam slechts
materie is, niet bewust, en daarom heel anders dan het
spirituele deel van de natuur.
Het lichaam is een bewust wezen, gehoorzaam aan het
denken, dat is het zo gewend, maar dat verloopt niet
altijd vlotjes. Het lichaam heeft een lichaamsbewustzijn,
een dienstbaar bewustzijn, maar het kan ongehoorzaam
zijn of het kán niet gehoorzamen omdat er iets van
wordt gevraagd dat het niet vermag te realiseren. Als
het gaat om ziekten handelt het grotendeels zelf en kijkt
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niet om naar het denken. Ook als het vermoeidheid
voelt, kan het weerstand bieden aan wat het denken van
het lichaam vraagt. De benen kunnen wel het bevel van
de hersenen krijgen om te gaan lopen, maar zij moeten
eerst wennen aan dat bevel, ze doen het niet meteen,
zoals bijvoorbeeld bij kleine kinderen het geval is, zij
kunnen niet meteen het ritme van lopen te pakken
krijgen. Ook handen moeten leren pakken, zij kunnen eerst het voorwerp niet vinden, grijpen er naast,
maar uiteindelijk leren ze het na training. Het lichaam
kan dus een heleboel dingen doen, maar het moet het
allemaal nog leren. Dat is het lichaamsbewustzijn wat
opzichzelfstaand kan opereren. Het lichaam bestaat uit
bewuste fysieke materie en het draagt altijd ook iets

Z

olang het mentaal zich bezig
blijft houden met alleen het oppervlaktebestaan, is er voor de
mens niet de mogelijkheid om zich
naar binnen te keren, zichzelf te leren
kennen en bewust te worden.
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van de geest in zich mee, omdat alles uit de geest wordt
geboren. Dat wil echter nog niet zeggen dat fysieke
materie spiritueel is op een bewuste wijze. Ze kan het
wel worden omdat de geest erin zit verborgen.
Het is duidelijk dat niet alles over één kam kan worden
geschoren, er zijn wel degelijk grote verschillen tussen
het een en het ander. De woorden denken, bewustzijn
en geest en materie worden hier in de zin gebruikt zoals
ze zich in de realiteit voordoen.
Na het vitale wezen kan het denken of het mentaal zijn
plaats innemen in het bestel. Dan wordt er een menselijk wezen gecreëerd dat voornamelijk leeft in zijn denken. Hij probeert veel dingen te beheersen en te overheersen, hij zet alles naar zijn hand met zijn mentale
wil. Zijn zelfexpressie, zijn doelen, interesses, mentale
ideeën of idealen moeten zich schikken naar hem. Het
is daardoor moeilijk voor een mens om tot een zekere
harmonie te komen, hij heeft het druk met dit alles.
Hij moet het ook allemaal overzien, wat niet altijd lukt.
Hij zal als eerste proberen om het leven en het lichaam
aan het mentaal te onderwerpen en deze te dwingen
zijn instrumenten te zijn. Zij worden zelfs zo ver mogelijk op de achtergrond gehouden, zodat ze het mentaal
zo min mogelijk verstoren. Dat is nog een heel karwei,
want lichaam en leven zijn al lang heersende vermogens en ze zijn ook sterk. Ze kunnen dan ook met een
onweerstaanbare druk zichzelf aan het mentale wezen
opdringen. Het denken is vaak niet bij machte om dit
te weerstaan, want het onbewuste en het onderbewuste
dringen zich daarnaast ook aan hem op. Hij is wel verplicht toe te geven aan die druk en hij leeft daardoor
bijna niet vanuit zijn mentale wezen, maar veel meer
vanuit de onbewuste, fysieke en lagere vitale regionen
van zijn natuur. Een mens leeft, net als het dier, voornamelijk vanuit indrukken die opkomen uit het onderbewuste.
Zolang dat mentaal zich bezig blijft houden met alleen het oppervlaktebestaan, is er voor de mens niet de
mogelijkheid om zich naar binnen te keren, zichzelf te
leren kennen en bewust te worden. Als hij dit zou kunnen, zou hij een meester van zichzelf zijn. Maar hij rent
over de wegen om in conditie te blijven, moét sporten,
moét studeren, doet van alles om anderen te overheersen, door kennis of door vaardigheden. Hij is geen
meester over zichzelf, de meester is het onderbewuste en
de lagere vitale delen vanwaaruit hij leeft.
14

Het ontstaan van het mentaal
Onder druk van het mentale principe, de psyche en het
lila komt het mentaal uit de vitale materie naar voren
en zo ontstaat er een nieuwe denkende vorm, het mentale wezen of de mens. Het mentaal is een denkprincipe
en alle ideeën die het krijgt, worden door het vitale
vormgegeven en met behulp van het fysieke, de materie,
gemaakt tot een vorm of lichaam.

Het fundament van het mentaal
Het mentaal gebruikt het vitale voor zijn eigen doelen,
evenals de materie. Het heeft het vitaal en fysiek ook
nodig, want alleen met een idee kan er in het relatieve
universum niets worden gecreëerd. De ideeën blijven
dan ideeën zonder kracht en vorm. Het mentaal probeert altijd het vitale en het fysieke aan zich te onderwerpen, want het wil heer en meester zijn over het vitale
en fysieke, deze moeten doen wat het mentaal wil. Het
vitale wil het fysieke aan zich onderwerpen. Tussen deze
drie is het altijd oorlog. Want het fysieke weerstreeft het
vitale en het vitale wil zich niet onderwerpen aan het
mentaal. Deze strijd is de basis van alle menselijk leven.
Desondanks wordt het mentaal toch behoorlijk beheerst door vitale ingevingen en energieën, door fysieke
behoeften en begeerten die boven komen drijven en
het mentaal bereiken. Dat zorgt voor een flinke onrust
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in het mentaal, er zijn talloze gedachten en wensen die
het moet verwerken. Dat is de oorzaak van een verward
denken, dat van de hak op de tak springt. Ook kan het
hoofd helemaal vol zitten met gedachten uit het universele bewustzijn die nog moeten worden uitgewerkt
en geselecteerd. Kortom, het is een hele drukte in het
mentaal en meestal heeft het niet geleerd om deze dingen, die ook nog vanuit het onderbewuste naar boven
kunnen komen, te beheersen en buiten zich te houden.

zijn verbinding met alles wat zich manifesteert in alle
werelden. Het leeft in contact daarmee en ziet de essentie van alles tot een bepaalde graad.

De verschillende niveaus in het mentaal
Er zijn veel niveaus in het mentaal van de mens maar er
worden er maar weinig gebruikt. De mens is nog maar
net komen kijken in het evolutieproces dat al miljarden
jaren gaande is, en zijn mentale vermogens zijn nog
lang niet allemaal ontwikkeld. Hij gebruikt eigenlijk
alleen de drie onderste mentale lagen die zich voornamelijk richten op de uiterlijkheden van het menselijk
bestaan, het oppervlakteleven. Zelfs dat doet ook lang
niet iedereen, de doorsneemens gebruikt maar één laag,
hoogstens twee lagen van de mentale niveaus die er zijn.
Dus er zijn nog mogelijkheden genoeg voor een verdere
mentale ontwikkeling.
De mentale niveaus worden van bovenaf naar beneden
toe besproken. Het bovenmentaal is de hoogste laag
in het mentaal, het grenst aan de Waarheidswereld die
daarboven is gesitueerd. Deze laatste wereld behoort
niet meer tot het mentaal en ook niet tot de relatieve
wereld waarin de mensheid leeft.
Het bovenmentaal
Het bovenmentaal heeft als functie om de oorspronkelijke voorbereidende arrangementen te maken die
nodig zijn om dingen in de relatieve wereld te realiseren. De oorsprong is het Waarheidsbewustzijn, waar
deze plannen al bestaan op het Waarheidsniveau. In het
bovenmentaal wordt Waarheid omgezet in verdeelde
waarheid. Hoe verder dit alles naar lagere niveaus wordt
gebracht, hoe meer het zijn vermogens en krachten
verliest. In het bovenmentaal bestaan de verdeelde
ware vibraties die aangeven hoe iets moet worden in de
lagere regionen. Deze laag van denken wordt ook wel
als het spirituele denken benoemd, hoewel alle denken
hier is opgehouden te bestaan. Dit denken kenmerkt
zich door het zich volledig bewust zijn van zichzelf, het
weerspiegelt de waarheid voor zover het dat kan in de
verdeeldheid, het ziet en begrijpt de aard van het zelf en
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Het bovenmentaal is het hoogste van alle niveaus in het
denken. Het is een wereld vol intens goudachtige lichten en veel heel lichtblauw licht, met gedeeltelijk ware
vermogens. Dit niveau van denken is al onderworpen
aan de verdeeldheid. En hoewel er slechts een kleine
graad van onbewustheid is, is het niet compleet zoals
in de werelden daarboven. Deze hoogste graad van het
denken bezit het meest intense en vermogende licht dat
er bestaat in de relatieve wereld.
Alle waarheden zijn verdeeld, het zijn opzichzelfstaande
waarheden geworden. Zodra deze verdeelde waarheden
in de lagere gebieden van het mentaal terechtkomen
worden ze nog meer verdeeld, tot ze in het gewone denken, het leven en het lichaam belanden. Dan zijn ze totaal verdeeld, alles is tot fragmentjes vervallen van datgene wat er in de Waarheidswereld bestaat aan Waarheid.
Er is geen essentie meer, geen ware macht, wijsheid,
15
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harmonie of perfectie. In het bovenmentaal heeft iedere
waarheid zijn eigen koninkrijk waar hij regeert. Er is wel
een communicatie met de andere rijken. Soms werken
ze samen, soms doen ze dingen apart, soms lijkt het tegenstrijdig. Iedere god uit deze bovenmentale godenwereld volgt zijn eigen lijn om zijn waarheid te realiseren.
De Reële Idee uit de Waarheidswereld is hier gesplitst
in vele gezichtspunten die moeten worden gerealiseerd
door de kracht van de idee.
Hier is ook de kosmische Maya van Kennis te vinden,
de Maya die de grote onwetendheid mogelijk maakt in
de lagere regionen, waardoor er nergens meer iets zichtbaar is van de essentie van de dingen. Het is de kosmische illusie waarin de mens leeft. Het bovenmentaal
is een wereld die prachtig is om in te vertoeven, maar
toch is er niet die ervaring van een lichtende eenheid,
weidsheid en harmonie die er in de Waarheidswereld
is. Hier is er al afgescheidenheid en de verdere val in de
diepten van de onwetendheid is al onvermijdelijk geworden met deze eerste tekenen van verdeeldheid.
Hier is onder andere de wereld van de goden en godinnen, van de prachtige steden met huizen die met goud
zijn versierd en de zingende wateren met golfjes vol
goudgele honing, waar de vreugde en de waarheid van
snoepen door er met hun tong van te proeven.
Alles is daar zon, in ieder rijk is er intens zonlicht en
warmte en verhevenheid en nobele gevoelens. De goden
en godinnen dansen daar statig op de klanken van de
muziek die uit de waarheidswereld naar beneden is gekomen. Alles is vol overvloed en weelde, alles is kalmte, met
een weids en uitgestrekt zicht in ruimte en tijd. Ieder ziet
daar alles, maar wel vanuit zijn eigen gezichtspunt.

Het bovenmentaal bestaat uit verschillende lagen, waarvan er vier interessant zijn om te noemen. Gewone
mensen kunnen hier niet komen, een enkeling mag
daar wel eens een moment een kijkje nemen. Maar niet
lang, want zijn lichaam is daar niet voor geschikt. Het
kan het intense licht dat daar is niet verdragen.
Het waarheidsbovenmentale
Dit ligt helemaal tegen de Waarheidswereld aan. Het
wordt ook de bovenmentale gnosis genoemd omdat het
waarheidslicht hier het sterkst is. Hier ligt alle waarheidskennis verdeeld uitgestrekt over de vele koninkrijken die hier zijn. Er is bleekblauw licht vermengd met
gouden licht.
Het ware bovenmentale
Dit grenst aan het waarheidsbovenmentale. Het heeft
een zekere gelijkenis met de Waarheidswereld, maar
er is een totaal andere sfeer, die van verdeeldheid en
begrenzing in de tijd en ruimte.
Het hoogste denken
Het hoogste denken wordt ook wel het intuïtieve bovenmentale bewustzijn genoemd.
Dit is een veel ruimere en meer uitgebreide, meer lichtende intuïtie dan het intuïtieve mentaal, dat onder het
verlichte mentaal ligt en dat werkt met flitsen. De lichten hier zijn vaak heel helder lavendelblauw. Het is het
openbarende denken dat de dingen altijd reëel en met
een volstrekte zekerheid weergeeft. Voor diegene die hier
vertoeft is er een gevoel dat het lila overal is en dat geeft
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de mogelijkheid om direct en constant met dit niveau in
contact te zijn en kennis daaruit te ontvangen.

chelarij, geen vijandige krachten. De vijandige krachten
komen daar niet, zij zijn niet graag in het licht.

Dit intuïtieve bewustzijn werkt met vier vermogens die
de vormen van de waarheid op dit niveau creëren.
• De lichtende innerlijke idee van de waarheid wordt
opgeroepen en geformuleerd.
• 	De ware idee wordt gerangschikt tussen andere ideeën, hij krijgt daar een plaats in het geheel.
• 	Het horen van het ware woord uit het Waarheids
bewustzijn geeft de mogelijkheid tot belichaming van
de vorm.
• 	Als laatste wordt naar aanleiding van de oorspronkelijke idee de essentie en aard van de vorm aangegeven
in een openbarend beeld dat duidelijk en helder toont
hoe de vorm of het lichaam kan worden.
Op deze wijze worden de vormen gecreëerd die vervolgens neerdalen in de meer mentale lagen en daar hun
uiteindelijke vorm krijgen die niet meer zo lijkt op de
oorspronkelijke vorm en idee.

In het bovenmentale zijn er geen tegenstellingen maar
aanvullingen op elkaar. Zelfs als het intellect ze tegenstrijdig vindt, zijn ze dat niet.

Het hogere denken of het mentaal bovenmentale
Dit niveau is boven het gewone denken en het reikt tot
aan de grenzen van het waarheidsbewustzijn. Het is een
mentaal niveau, het creëert alle vormen in de mentale
wereld. Het licht van de waarheid kan hier al moeilijker
doordringen. De gedachtenkennis is minder lichtend,
minder direct dan van de bovenliggende niveaus. Het
mentaal bovenmentaal ordent en rangschikt de intelligentie in het mentaal van de lagere niveaus. De kleur
van het licht is vaak donkerblauw vermengd met wit of
soms wat goud.
Alle lagere niveaus moeten helemaal zijn gezuiverd
voordat dit gebied kan worden betreden. Het bovenmentale moet zich ook openen wil men zicht krijgen op
de waarheidswereld. Het is wel mogelijk boodschappen
uit die gebieden te krijgen en er kan ook een invloed
zijn van het Waarheidsbewustzijn, maar dat is niet direct, alleen zijdelings.
Het bovenmentale moet naar beneden komen en denken en leven en lichaam veranderen in de zin van dat er
nieuwe inzichten worden verkregen.
In het bovenmentale is alles helemaal zuiver en er zijn
geen gevaarlijke situaties, er zijn geen leugens en hui-
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igen aan het gewone denken is
het waarnemen, het begrijpen,
het beoordelen van zaken op
een objectieve wijze, het ordenen,
tellen en het logisch denken.

Het verlichte denken
Het verlichte denken is in feite een uitvloeisel van het
hogere denken (mentaal bovenmentaal) dat heel helder
is geworden en daardoor meer open is voor vormen van
intuïtie en inspiratie van het bovenmentaal. Er is een
verdeelde kennis vol helderheid met een directe flitsende intuïtieve visie.
Het staat in contact met de waarheidswereld en het wil
altijd een dienend instrument zijn van het lila, zodat de
transformatie goed kan verlopen. Het laat zich niet in
met de lagere vitale bewegingen in het denken.
Het verlichte denken is zuiver spiritueel licht, soms wat
lichtblauw getint, de helderheid van een spirituele intelligentie. Het is al wel wat verbleekt, wat afgezwakt en
verstrooid. Het doet aan als rustig daglicht, maar met
een intense glans en schittering. Dat licht bevat de vurige gloed van een realisatie van kennis en een onbeschrijfelijk verrukkelijke blijdschap die daaruit voortvloeit.
Het werkt vooral met de visie, het denken is een ondergeschikte expressieve beweging en wil van deze visie.
Het intuïtieve denken
Het intuïtieve denken vertaalt de waarheid naar mentale begrippen en woorden. Het ziet de dingen in flitsen
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en speelt met combinaties van licht. Vermogens zijn
het openbarend zien, de inspiratie van het horen en een
intuïtie die meteen kent in essentie. Het zet ook de dingen automatisch op de juiste plaats. Het kent veel acties
van het denken, zoals de logische intelligentie die direct
alle relaties onderkent tussen de dingen. Het is helder
en lichtend, het kan doordringen in lagere denkniveaus
en kan daar wel iets veranderen, maar niet veel.
Dit denken is het grootste vermogen dat een mens kan
bereiken zonder een waarheidswezen te zijn. Er is contact met de waarheidswereld maar niet zo dat het wezenlijk of volledig is. Het krijgt dingen door uit de
waarheidswereld in flitsen en die worden omgezet in
intuïtieve ideeën. Als er contact is met dit denken dan
kunnen er lichtflitsen uit naar voren komen, constant
of een enkele keer. Deze ideeën zijn altijd correct, maar
wanneer ze in lagere denkniveaus komen of in het vitale
dan worden ze vervormd en komen ze niet meer overeen
met de oorspronkelijke idee. In de ontwikkeling moeten
alle delen van het wezen, zowel lichaam, vitaal als het
denken intuïtief zijn geworden, zodat alle dingen die er
in het ego en daaromheen gebeuren als vanzelf helder
en duidelijk worden. Daarbij is een vereiste dat ook de
visie-wil helemaal zijn samengevallen en bewustzijn-bewustzijnskracht dus niet meer gescheiden optreden.

Er bestaat echter al een intuïtie op elk niveau met elk
zijn eigen licht of duisternis. 1
De bevrijde intelligentie
Deze is nauw verwant aan het intuïtieve denken maar
heeft ook een direct contact met de onderliggende
mentale lagen. Het licht is hier nog meer verstrooid en
minder helder. Op dit niveau wordt al gebruikgemaakt
van denken, hoewel het intuïtieve het ook beïnvloedt.
Het is een bemiddelaar tussen de hogere denklagen en
het gewone denken. Meestal is hier blauw licht te zien.
Het denken
Het denken bestaat uit drie lagen:
• Het mentaal-mentaal of de denkende rede die ook
het wetenschappelijke mentaal omvat; het heeft zijn
centrum net boven het hoofd.
• Het vitaal-mentaal of de dynamische intelligentie; dit
heeft zijn centrum tussen de ogen, het centrum van
de visie-wil.
• Het fysiek-mentaal of het expressieve mentaal; dit
heeft zijn centrum in de keel.
Dit gebied kenmerkt zich door geel licht van allerlei
aard, een enkele keer blauw als het in een heel helder
mentaal-mentaal te zien is.

In het lagere denken kunnen de intuïtieve flitsen ook
verkeerd worden begrepen. Het denken heeft ook snel
de neiging om intuïtieve flitsen na te bootsen, en dan
wordt het een beetje moeilijk om te weten wat wat is.
Dit is de reden waarom het intellect deze dingen wantrouwt, het wil alles bewezen hebben omdat het vaak
niet lijkt te kloppen. En dat is ook zo als de flitsen mentale constructies zijn. Het intuïtieve denken mist het
licht en de zekerheid die er uitgaat van de bovenmentale intuïtie. De kleur van de lichten is vaak blauw, soms
wat lavendelkleurig getint.

Ad 1 - Mentaal-mentaal of denkende rede en wetenschappelijk mentaal
Dit is het gewone mentale bewustzijn, dat bezig is met
ideeën en kennis binnen zijn eigen mogelijkheden. Dit
denken wordt meestal bij problemen in het leven door
het vitaal als zijn instrument gebruikt. Eigen aan dit
denken is het waarnemen, het begrijpen, het beoordelen
van zaken op een objectieve wijze, het ordenen, tellen
en het logisch denken. Het wil ook graag bewijsvoering.
Het is een mentaal dat graag openstaat voor heldere
momenten en voor dingen die uit zijn omgeving op
hem afkomen, zeker als het een hulp is om goed te
kunnen observeren. Het is ook blij met alles wat nog
verborgen is of niet geweten maar dat langzamerhand
duidelijk wordt via helderheid vanuit hogere mentale
gebieden of vanuit het hart. Deze processen werken nog
helemaal niet perfect, het mentaal-mentaal is nog zeer
afhankelijk van de begrenzingen die het heeft. Zo zijn

Een mens die alleen nog in het begrensde ego leeft, kan
in deze weidse wereld niet vertoeven.

1	Voorbeelden van intuïtie op andere niveaus zijn o.a. op het
(mentaal)vitale niveau (ergens een neus voor hebben) of
op het onderbewuste niveau (de slimheid van de straat).

In het intuïtieve denken is de kennis van de Waarheid
niet bolvormig of een geheel vormend, maar deze komt
uit allerlei hoeken en gaten, het zijn flitsen van de waarheid die erachter ligt, het ziet dit en dat, het ziet eigenlijk puntjes, geen geheel.
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een heleboel mensen nog niet in staat goed te ordenen,
zij vergelijken vaak appels met peren. Dat betreft ook
de zintuiglijke waarneming die lang niet optimaal is en
de disharmonie en chaos in het emotionele gebied. Bij
alles wat er op dit denken afkomt speelt de intellectuele
voorkeur mee en ook de inertie die zich onvermijdelijk
opdringt omdat ze in dit denken al volop werkzaam
is. Vervorming van de dingen die doorkomen is er ook
door begeerten en eigenbelang.
Veel filosofen, denkers, wetenschappers, intellectuelen, mensen vol nieuwe ideeën, schrijvers en sprekers,
idealisten, wijzen en ook dromers maken gebruik van
het wetenschappelijke mentaal waarin ze grote hoogten
kunnen bereiken. Ook sommige dichters putten uit dit
gebied of uit hogere mentale lagen. Het zijn allemaal
wezens die vanuit hun intellect leven en denken. Zij
zijn al mensen waarvan het denken verder is ontwikkeld dan van de doorsneemens. Zij hebben het fysieke
en vitale onder controle met hun mentaal en zij hebben
dus minder storingen die vanuit het onderbewuste, het
fysieke en het vitale komen.
Het licht in dit gebied is te kenschetsen als van een
simpele helderheid, een wat ‘droog’ licht. Het is geen
intens licht, het ziet er heel dun uit. Het kan een enkele
keer blauw zijn maar meestal is het geel.
Achter dit oppervlakte-denken is er het innerlijke denken, dat met zijn zintuigen open is voor alles wat er aan
mentale krachten in werking is. Dit mentale wezen verwerpt hogere dingen niet zo snel, het ziet deze als reëel
en behandelt ze dan ook als zodanig. Het zal proberen
ze eigen te maken in zijn leven en ze ook zo mogelijk
tot expressie te brengen. De mens die dit daadwerkelijk
gestalte geeft staat wat denken betreft op het hoogste

3Inhoudsopgave

niveau waarop een mens zich op dit moment kan bewegen. Natuurlijk zijn er nog verdere stappen te doen,
maar mentaal gesproken zijn deze mensen op hun toppunt van kennis en kunnen, zeker als ze altijd vanuit
dit niveau leven. Uiteindelijk zal de psyche zijn invloed
op het denken krijgen en het intellect als intermediair
gebruiken voor zijn doel, zodat het zich gaat verdiepen
in meer innerlijke zaken.
Ad 2 - Vitaal-mentaal of dynamische intelligentie, de
visie-wil
Wat in het mentaal-mentaal binnenkomt als een idee
wordt in het vitaal-mentaal gerealiseerd, met het centrum van de visie-wil.
Dit gewone vitale denken op zich is heel spontaan en
wordt voornamelijk geleid door het vitale deel ervan.
Maar er is meer, want achterliggend is er het zintuiglijk
denken, dat een heel fijnzinnig en ingewikkeld instrument is waarmee de zintuigen worden aangestuurd.
Als er in het mentaal-mentaal iets is uitgedacht worden
de mentale krachten uitgestuurd voor de realisatie van
de idee, ze gaan naar het centrum van dit denken, de
visie-wil. Daar is het planbureau ingericht. Hier worden
bij wijze van spreken aan de tekentafel de ontwerpen
gemaakt over hoe de idee kan worden uitgewerkt. Er
is hier geen beperking in het zicht, er wordt gehandeld
via de idee en de rede. Alle mogelijkheden worden van
alle kanten bekeken. Deze intelligentie handelt meestal
snel, meer dan het beschouwende deel van het denken.
De visie-wil, de werkingen van bewustzijn-bewustzijnskracht, staan hier centraal. Dit centrum ligt tussen de
ogen, net in het voorhoofd.
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Het is een bewustzijn dat nauw verbonden is met imaginatie. Het bouwt op, het maakt de plannen, stelt zich
van alles voor, arrangeert dingen en gedachten. Het
kijkt naar de toekomst en wat het daarin kan uitwerken als de gelegenheid zich voordoet. Het is altijd bezig
met verbeelding, met denken en plannen over wat het
met dit of dat zal gaan doen en hoe het dat in het vat
zal gaan gieten. Mensen die heel actief leven maken gebruik van dit element in het vitaal-mentaal, evenals de
mensen die het ver hebben geschopt in het leven. Maar
ook als niet alles praktisch kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld doordat de omstandigheden niet gunstig zijn
op een bepaald moment, dan nog zullen zij gebruikmaken van hun vitaal-mentaal. Door bijvoorbeeld prachtige verhalen te vertellen over wat ze allemaal hebben
gepresteerd in het leven en hoe goed ze wel niet zijn.
Zij zijn helden en hebben grootse daden verricht in het
leven. Anderen luisteren ademloos toe. Zij voelen zich
klein bij al die grootsheid. Het is een gewoonte om dit
allemaal zo te etaleren en het is lastig om er vanaf te komen. De status hangt ervan af. Het vitale deel heeft een
sterke bezitsdrang, het is vol begeerten, wil altijd bezig
zijn, kan niet stilzitten, is altijd uit op eer en roem met
wat het heeft uitgewerkt. Het wil graag worden geprezen. Het heeft gewone ego-gevoelens en de gewone vitale ego-reacties. Het is vol verlangens, houdt zich bezig
met geluk en ongeluk, kracht en prestaties, geven en
nemen, bevrediging en bezit, blijdschap en lijden, succes en falen, het is totaal gericht op uiterlijke dingen,
het gaat er altijd om belangrijk te zijn. De mensen die
dit zo doen hebben dit vaak niet in de gaten, zodat dit
bij de toehoorders vaak wat wrevel kan opwekken. Er
mag ook niets van worden gezegd, want dan is kwaadheid en ongenoegen het gevolg. Vaak ook het totaal
terugtrekken in het ego, zodat er nergens meer over valt
te praten.
Het ongecontroleerd spreken, zonder dat het denken
erbij te pas komt, eigenlijk zomaar wat kletsen of opscheppen, is typisch iets van het vitaal-mentale en zijn
gewoonten. Het kan niet wachten om iets te zeggen,
het moet eruit en het kan niet worden tegengehouden.
De tong wordt dan ook wel een ongezeglijk, onhandelbaar en niet te beteugelen lichaamsdeel genoemd. Hij
moet eigenlijk worden gedisciplineerd, door voordat
er iets gezegd gaat worden eerst eens te kijken óf het
wel moet worden gezegd. Want het is alleen goed iets
20

te zeggen als het past en het moet ook een bijdrage zijn
aan datgene wat gaande is. Meestal is een mens zo trots
op het feit dat hij kan praten, dat hij niets liever doet
dan dat. Hij wil zich overal mee bemoeien om maar te
kunnen kletsen. Het is een automatische gewoonte, dieren kunnen het niet en daarom is een mens er ook trots
op dat hij het wel kan. Het is erg moeilijk om van de
gewoonte van het zinloos praten en kletsen af te komen
zonder de invloed van het lila licht. De tong gaat zijn
eigen gang.

D

e neus is een heel vitaal element in het zintuigelijk denken. Het is een doorgang voor
de levensadem. Een fijne neus hebben voor dingen wil ook zeggen dat
iemand er gevoel voor heeft om met
die vitale neus dingen op te sporen
die een ander vaak niet vindt.

Het vitaal-mentaal is erg beperkt, vaak nogal dom en
traag, instabiel. Het onderwerpt de redelijkheid aan zijn
vele idiote invallen, het verzint altijd uitvluchten om
zich vrij te stellen van schuld en zich te verontschuldigen in vele situaties. Het gebruikt de rede voor zijn
eigen levensdoelen, het staat ten dienste van het eigenbelang. Het is een zeer benard denken dat wordt vernauwd door het kleine vitale zicht en de gevoelens. Het
vitaal-mentaal beheerst over het algemeen het leven van
de denkende mens, hij wordt niet geleid door de denkende rede. Het is doorgaans energiek en creatief, ook
als het zijn mechanische rondjes draait in de tredmolen.
Als het lila haar licht laat schijnen in het vitaal-mentaal
verliest het zijn mechanische acties.
Ad 3 - Fysiek-mentaal of expressief mentaal
Dit niveau van denken is gelegen rond het keelcentrum,
waar door woorden uitdrukking wordt gegeven aan gedachten uit het mentaal en gevoelens uit het vitaal. Dit
hoeft niet alleen via woorden te zijn, het kan ook door
schrijven, schilderen en andere vormen die uitdruk-
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Het zintuiglijk denken
Dit is een onderdeel van het vitaalmentaal, de visie-wil waarvan het
centrum ligt net boven de neus
in het voorhoofd. Het heeft geen
speciale plaats in het lichaam. Het
is een onbepaald basisbewustzijn
dat ook het mentale, vitale en fysieke omvat, en het wordt bepaald
in gedachten, herinneringen, wensen en sensaties, waarnemingen,
gevoelens en impulsen. Het onderbewuste deel van dit bewustzijn houdt ook oude gewoonten
vast tezamen met oude indrukken.
Vaak komen deze via dromen bovendrijven.
Essentieel voor dit zintuiglijk denken is de werking van dit basisbewustzijn. Het wordt ook wel aangeduid als denkstof of algemene stof
van het mentale bewustzijn. Het
fungeert als een passief geheugen.
Dit bewustzijn is een doorgeefkanaal voor de oppervlakte-organen,
die zintuigen worden genoemd.
Het zintuiglijke denken is de actieve kant van dit basisbewustzijn, het is in feite de bewustzijnskracht ervan, de wil. Zicht, gehoor,
smaakzin, tastzin, reukzin, evenwicht, behoren bij het denken,
het is het mentale contact dat een
lichaamsbewustzijn heeft met zijn
omgeving. Het zintuiglijk denken
is wel helemaal afhankelijk van de
organen van het lichaam, die verbonden zijn met het zenuwstelsel.
Omdat het basisbewustzijn een
soort opslagplaats is voor herinneringen uit het oppervlakteleven, kan het ook geuren, beelden,
smaken in zijn bewustzijn opslaan.
Vandaar dat geuren vaak herinneringen oproepen, bijvoorbeeld van
vroegere vakanties, of de geur van
een geliefd persoon.
Het basisbewustzijn kan gewoon
gedachten zonder meer opslaan in
het geheugen. Het kan zelf niet uitzoeken wat het wel of niet tot zich
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wil toelaten. Daar moeten de vitale wil of het denken, of een hogere
kracht bij helpen. Pas later als het
wordt getransformeerd krijgt het
de capaciteit om zelf te selecteren
wat het wil ontvangen of niet.
Het leuke van dit bewustzijn is,
dat het ook een soort spelletje
kan spelen. Het kan wensen, sensaties en impulsen ontvangen die
het doorgeeft aan het vitale en het
denken. Deze maken er formaties
van zodat dit naar het intellect
wordt doorgegeven. Maar ook kan
het zo zijn, dat het basisbewustzijn de gedachten van het intellect overneemt en ze verandert in
wensen, sensaties en impulsen. Zo
wordt er steeds van alles heen en
weer gebracht naar verschillende
gebieden van het wezen.
Helderzienden, helderhorenden,
overdracht van gedachten of van
impulsen, telepathie, het lezen
van de gedachten, bij dit alles
wordt gebruikgemaakt van dit uiterlijke basisbewustzijn. Meestal is
dit vermogen bij de doorsneemens
weinig ontwikkeld en er is ook niet
veel interesse voor als men leeft
vanuit het fysiek-mentaal, dat alleen is gericht op de oppervlakte.
Bij sommigen komt het spontaan
naar voren, bij anderen incidenteel. Doorgaans is dit alles niet erg
betrouwbaar omdat het vervormd
wordt door het uiterlijke denken.
Bij dieren wordt het instinct vanuit
dit basisbewustzijn gevoed.
Er is ook een innerlijk zintuiglijk
denken dat niet afhankelijk is van
de oppervlaktezintuigen. Dit zijn
de psychische zintuigen die aansluiten bij de zintuigen en hun
organen in het lichaam. Er bestaat een psychisch horen, een
psychisch zien, een psychische
aanraking, een psychische smaak
en reuk. Zij ontvangen allemaal
de beelden die zijn gevormd in

de subtiele materie van het mentaal of de psychische ether. Het
kunnen fysieke beelden zijn, die
overal zijn opgedaan en ze worden
gemakkelijk waargenomen op allerlei verschillende manieren, slapend, wakend, met de oppervlakte-ogen. Soms met de psychische
oren, ogen en de andere zintuigen,
waardoor het mogelijk is met de
ogen dicht toch alles te zien. Als dit
psychische horen en voelen wordt
gebruikt zijn de waarnemingen
meer betrouwbaar hoewel ze ook
vervormd kunnen worden door
gedachten en vitale krachten. Alleen meer psychisch levende mensen kunnen gebruikmaken van
deze vermogens als ze door het lila
in werking zijn gesteld.
De oren zijn een doorgang tussen
het innerlijke mentaal en de gedachten van de Universele Natuur.
Als deze doorgang is geopend,
vangen ze de vibraties, signalen,
geluiden en gedachten op van de
Algemene Natuur. In essentie is
het horen het gevoel voor ritme
of intensiteit van de vibraties die
in zichzelf de essentie van de vorm
bevatten, het zijn creërende vibraties van de bewustzijnskracht. Aan
de oppervlakte resulteert dit in
een fysiek geluid of in het gesproken woord.
De neus is een heel vitaal element
in dit denken, het is een doorgang
voor de levensadem. Een fijne
neus hebben voor dingen wil ook
zeggen dat iemand er gevoel voor
heeft om met die vitale neus dingen op te sporen die een ander
vaak niet vindt. Detectives behoren eigenlijk altijd zo’n neus te
hebben die ruikt waar de boeven
zitten. Meestal werken ze met het
logische verstand, maar gemakkelijker is een speurneus.
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king geven aan alles wat in een mens leeft. Het handelt
vooral in contact met de hersenen. Als er vanuit het
planbureau de ontwerpen worden uitgestuurd, komen
ze in het fysiek-mentaal terecht, dat er een uiterlijke
vorm aan moet gaan geven. Dit is het bouwcentrum
dat zorgt voor externe ordeningen en uitvoering van de
plannen, zodat er iets van de grond komt aan de oppervlakte.
Dit is het laagste niveau van de intelligentie, het werkt
helemaal vanuit de hersenen en met zijn oppervlaktezintuigen. Het is vooral bezig met de praktische uitvoering van zaken. Het is geïnteresseerd in dingen die zo
vlug mogelijk kunnen worden gerealiseerd en waar ook
mogelijkheden voor zijn, het zijn de gewone, dagelijkse
dingen. Dingen die lang duren en die veel intellectueel
inzicht vragen worden door het fysiek-mentaal niet in
behandeling genomen. Het moet vlug gaan en het moet
ook klaar. Afgehandeld is afgehandeld, er wordt niet
meer naar omgekeken. Ook niet of het wel is wat het
moet zijn. Als het maar klaar is, is het goed. Het wordt
dan afgestreept van de lijst ‘te doen’.
Het fysiek-mentaal is heel praktisch, het gebruikt alles
voor zijn eigenbelang, zijn gemak, zijn bevrediging. Het
houdt zich voornamelijk bezig met fysieke gebeurtenissen en voorwerpen. Omdat het een fysiek bewustzijn is
kan het alleen deze dingen begrijpen, want alleen het
gelijke kan het gelijke in ogenschouw nemen en de oppervlakte is de enige waarheid die het kent. Het kan
maar heel moeilijk iets aanvangen met hogere krachten.
Als het iets van het hogere accepteert ziet het dat als iets
wat kan helpen beter te leven, het ziet het als een extra om zijn verbeelding de vrije loop te laten, maar niet
als een innerlijke realiteit. Het is ook heel sceptisch van
aard en wil eigenlijk niets met hogere dingen te maken
hebben. Het heeft daar geen ervaring mee en het kan er
ook niets van vatten. Als er wel eens een glimpje van zo
een ervaring binnenkomt, wordt deze al snel vergeten.
Het heeft er al gauw totaal geen indruk meer van en
gelooft er ook echt niet in. Het fysiek-mentaal van de
doorsneemens houdt het bij het vertalen van oppervlakkige zintuiglijke waarnemingen.
Het neemt alles op van wat het heeft gehoord of gezien
en gebruikt het voor zichzelf, het aapt alles na en zegt
alles na en doet dan net alsof het dit zelf heeft verzonnen. Het trekt er wel conclusies uit, vaak niet de juiste,
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omdat het wantrouwig is. Het denkt bijvoorbeeld altijd
dat er dingen worden gezegd die gelogen zijn om het
te ontmoedigen en dat zijn de typische stupiditeiten
van dit bewustzijn. Het redeneert ook niet, het leeft
van nukken, bevliegingen en gewoonten. Het neemt
het leven gemakkelijk, het moet niet moeilijk zijn, daar
houdt het helemaal niet van. Soms kan het wel eens
een intelligent idee oppakken uit het denken, maar het
heeft veel meer relaties met het vitale denken. Het is
een heel erg onwillig instrument en heel eigenzinnig.
Het is het bewustzijn waarin de meeste mensen leven,
tezamen met het mentaal-fysiek uit de fysieke lagen.
Deze niveaus hebben een nauwe relatie met elkaar.

D

e dood is een gevolg van de
verdeeldheid, van mooi en
lelijk, goed en kwaad, zonde
en genade, waarheid en leugen, liefde
en haat. Alleen door weer in de Eenheid te leven kan de dood worden
opgeheven.

Mensen leven vanuit dit fysiek-mentaal omdat ze zich
identificeren met het lichaamsbewustzijn. Wanneer dat
niet meer zo is, zijn de hersenen alleen een passief en
stil kanaal, dat de dingen van het hogere bewustzijn
door kan geven. Vaak worden de activiteiten van het
fysiek-mentaal het intellect of de rede genoemd, hoewel het daar totaal niet op lijkt en het er ook niets mee
heeft te maken.
Het kan onder invloed van het lila licht dingen gaan
zien zoals ze zijn en ermee handelen vanuit een meer
waar denken, dat vanzelf een juist zicht heeft op de
dingen.
Het fysiek-mentaal is als het in verandering is gekomen,
juist omdat het zo behoudend en repeterend is, een
heel kostbaar instrument voor het vasthouden van het
Waarheidslicht en de Waarheidskracht in het materiële
lichaam.

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 11, nummer 1, januari 2018

Het ware fysiek-mentaal is het psychische bouwcentrum dat de idee ontvangt via het mentaal en vitaalmentaal en alles naar buiten brengt door haar dynamische en expressieve intelligentie.
Het heeft twee functies:
• Het organiseert en arrangeert alles voor de nieuwe
creatie, zodat met het uitspreken van het ware woord
de creatie ook een aanvang kan nemen.
• Het is een doorgangskanaal voor alles wat in de hogere denkwerelden is gezien en brengt dit tot expressie door het een uiterlijke materiële vorm te geven.
Dit ware fysiek-mentaal is bezig met de opbouw van
een psychische wereld.
De dood
Het fysiek-mentaal is de instantie die bepaalt of een
lichaam sterft of niet, omdat het zich bezighoudt met
uiterlijke dingen en de expressie daarvan. Het bouwcentrum bepaalt wat er wordt gecreëerd of wat kan wegvallen omdat het niet nodig is dat het verder voortbestaat.
In het menselijke bestaan is de dood er omdat het
lichaam er nog niet aan toe is om te ontwikkelen in
hetzelfde lichaam. Het is niet bewust genoeg, het moet
wel steeds wisselen van lichaam om verder te komen
in zijn levensprocessen en alles daaromheen. Als mentaal, vitaal en lichaam meer bewust worden en meer
soepel, is de dood niet meer nodig. Bij de dood wordt
de fysieke vorm opgeheven, hij ontbindt. Ontbinden is
een principe dat al is neergelegd in ieder atoom van het
lichaam, een mens kan er niet aan ontkomen. Het kan
lang duren of kort duren, maar het gebeurt.
Als het fysiek-mentaal ziet dat het lichaam door een of
andere oorzaak, een ernstige ziekte of een beschadiging
aan het lichaam die niet meer te herstellen is of gewoon
ouderdom, geen kansen meer heeft om goed verder te
leven, dan neemt het een besluit om het te laten overlijden.
Het subtielfysieke lichaam is verbonden met het oppervlaktelichaam via het hart. En wel door de draden van
de levenskracht, van de zenuwen van het zenuwgestel,
die verweven zitten in iedere vezel van het fysieke. Het
zenuwstelsel houdt niet op bij het oppervlaktelichaam,
het zet zich voort in het subtielfysieke lichaam. Het
fysiek-mentaal geeft opdracht aan het bewustzijn van
het lichaam de verbinding te verbreken. Het bewustzijn
van het lichaam volgt dit bevel strikt op en trekt deze
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verbindingsdraden eruit, alsof de stekker uit het stopcontact wordt gehaald. En dit gewelddadige afbreken of
snelle afbreken door een plotselinge dood, of het trage
losmaken van de levensdraden door een lang ziekbed
en een lange doodsstrijd, dit wegvallen van de verbindende kracht zorgt voor de dood. Daarnaast is er voor
een mens het probleem van het doodgaan zelf, de pijn
van het vertrekken, van een gewelddadig, meestal niet
gewenst afscheid van het leven, waaraan het heel gebonden is en waarvan het zielsveel houdt. Niet in het minst
vanwege geliefden, familie of vrienden of vanwege het
leven zelf.

D

e eigenzinnigheid van het
mentaal dat zich God waant,
brengt de gehele mensheid in
een moeilijk parket. Zolang het nog
blijft lopen op een zijweg, zonder
zich te bekommeren om de psyche,
zal de wereld in de hopeloze situatie
blijven waarin hij nu is.

Toch is de dood alleen een doorgang van de ene vorm
van leven naar een ander leven. Er is helemaal niets
dood en er is helemaal niets weg. Alle materiaal van het
afgelegde lichaam wordt weer hergebruikt voor andere
lichamen die worden geboren. Dus kunnen alle zorgen
omtrent de dood worden overgegeven, de vitale pijn
door gebondenheden heeft geen zin. Want deze pijn die
mensen verdriet noemen over de dood van iemand, is
geen verdriet. Het is slechts gebondenheid aan de persoon die als pijn wordt gevoeld, geen liefde, geen genegenheid, het is slechts eigenliefde, egopijn.
De dood is een gevolg van de verdeeldheid, van mooi
en lelijk, goed en kwaad, zonde en genade, waarheid en
leugen, liefde en haat. Alleen door weer in de Eenheid
te leven kan de dood worden opgeheven.
De dood kan voor de mens als persoon een voortdurende herinnering zijn aan het feit, dat hij zichzelf nog
niet heeft gevonden en dat hij dus nog zoekende is. Hij
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wordt achtervolgd door de dood, en daardoor kan hij
misschien op een dag op het idee komen dat er misschien nog iets anders bestaat dan alleen maar hetzelfde
doen, voortdurend weer doodgaan. Hij kan dan zoeken
naar de bedoeling en de mogelijkheden van de dood.
Want het leven is zelf niet onderhevig aan de dood, het
stoot slechts de vorm af waar het in woont. Ditzelfde
geldt ook voor het mentaal, het verlaat de vorm waar
het lange tijd mee verbonden was. De dood is een universele kracht en hij is gewoon één van de vele werkingen van de bewustzijnskracht.
Als de mens oneindig is geworden, als hij geen zwakheid kent, geen pijn en verdriet, dan gaat hij in in het
onsterfelijke bestaan. Dit is een bestaan van vreugde en
liefde in een aards paradijs vol leven en kracht en mogelijkheden. Maar dat is een optie die pas in een verre
toekomst gestalte kan krijgen, omdat er nog bijna geen
mens mee bezig is. Het is nu nog een uitdaging voor
enkelingen.
Onsterfelijkheid, eenheid en vrijheid zijn vermogens die
in ieder elektron verborgen liggen te sluimeren. Dood,
veelheid en gebondenheid geven de mogelijkheid dit te
ontdekken in het eigen lichaam.
Voor de psyche van de mens bestaat er alleen leven, hij
leeft voor altijd en gaat niet dood. Hij wisselt alleen de
lichaamsvorm waar hij in leven na leven werkzaam is.
Het innerlijk denken
Het innerlijk denken heeft contact met de universele
krachten en het staat open voor het hogere bewustzijn. Het kent direct alles wat er op het niveau van
het denken aanwezig is. Het is ook open voor de actie
van krachten die onafzienbaar zijn in het universum,
het kan de ideeën aanvoelen en andere invloeden van
velerlei aard die inwerken op de wereld van materie en
ook op het vitale vlak. Het innerlijk mentaal is heel
weids en strekt zich uit in het oneindige. Uiteindelijk
identificeert het zichzelf met de oneindigheid van het
Universele Denken. Dat wordt in de ontwikkeling de
universalisering van de mens genoemd, als ook het
vitale en fysieke daarin zijn opgenomen.
Deze dingen kan een mens die alleen in uiterlijkheden
leeft alleen maar vermoeden en niet direct ervaren.
Hij is daarvoor te veel geïnvolveerd in de oppervlaktenatuur.
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Het innerlijk denken is gelegen achter het oppervlakte-denken, het gewone denken van alledag, en er kan
alleen contact mee zijn als iemand in ontwikkeling is.
Als eenmaal de gewoonte om alleen in de oppervlakte
te leven er niet meer is, kan er contact komen met het
innerlijke denken. Soms kunnen dichters, filosofen en
andere hooggestemde mensen wel eens iets opvangen en
het in hun geschriften of schilderijen verwerken, vaak
ongemerkt. Het is alleen merkbaar voor diegenen die
zelf bekend zijn met het innerlijke denken. Anders lijkt
het alleen poëtisch of zelfs romantisch.

M

et het denken kan het
evolutieproces niet verder
worden gebracht, daar is
het als instrument niet voor geschikt.
De psyche moet weer het voortouw
krijgen, wil alles voortgang vinden in
de wereld.

Het Universele Denken of Kosmische Denken
Het mentale principe in het universum zorgt voor
verdeeldheid in dit relatieve universum. Het ziet alles als het ware in oneindig kleine puntjes. Het is
een vertegenwoordiger van de Reële Idee uit het
Waarheidsbewustzijn. Het is een principe dat een geheel is, volmaakt is, het is alwetend en alvermogend en
het staat in directe verbinding met de waarheidswereld.
Alle gedachten ofwel ideeën worden gecreëerd door
deze bron. Mensen vangen deze miljarden gedachten
op, vervormd door het eigen denken. Zij pakken eruit
op wat van hun gading is. Deze vervormde gedachten
geven mogelijkheden, meer niet. Het zijn geen ware
gedachten meer. Mensen eigenen zich deze gedachten
wel toe, ze zeggen dat zij ze zelf hebben bedacht. Dat is
dus niet juist.
Het Denken sluist gedachten door naar het Universele
Leven en dat maakt er materie van in de vorm van atomische wezens die ook het levensinstinct in zich dra-
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gen. Dat leven vormt hen en ze worden geleid door het
Denken dat de aanzet geeft tot formaties die worden
samengevoegd en zo vormen opleveren die zoveel als
mogelijk moeten corresponderen met de oorspronkelijke idee. Dat er atomen bestaan komt door de acties van
het Kosmische of Universele Denken.
Als men in contact komt met dit denken wordt iemand
zich bewust van dit Denken en de mentale krachten die
daarin werken. Ook hoe deze krachten inwerken op het
denken van de mens. Daardoor wordt er meer adequate
kennis vergaard en het vermogen dat er automatisch uit
voortvloeit. Het denken wordt aanzienlijk verwijd als
het dit contact heeft kunnen leggen. Het wordt ruimer,
meer open en het verliest zijn ergste beperkingen en
begrenzingen.
Kenmerken van het denken
Het denken is een verdelend principe en het heeft dan
ook gedachten die niet corresponderen met een realiteit. Alle denken is vervormd en het is zeer beperkt, het
kan moeilijk iets geloven wat het niet ziet. In denklagen
hoger dan het mentaal-mentaal is dat anders. Maar aangezien een mens alleen werkt met het beperkte gewone
denken, is hij altijd onderhevig aan deze limieten en
misvormingen. Het denken leeft tussen een beetje licht,
schemering en duisternis. Met waarschijnlijkheden en
mogelijkheden, maar er is nooit zekerheid. Het grabbelt
onwetend wat bij elkaar van wat het aanstaat en doet
dat ook met kennis, zodat het macht heeft. Het wordt
ook belangrijker daardoor. Maar zelfs al heeft het nog
zoveel kennis, het weet nooit waar het allemaal over
gaat. Het kent niet de essentie van de dingen en zegt
dus maar wat. Het is vanuit de Waarheidswereld gezien
het eerste gebied in de verdeeldheid dat zijn imperfectie
laat zien, zeker op het niveau van het gewone denken.
Gevolgen van de staat van het denken
Het denken is arrogant, vindt dat het alles kan en dat
het overal oplossingen voor kan vinden. Niets is minder waar. Het denken is een heel beperkt instrument,
dat onderhevig is aan zijn onbewuste bewustzijn, zijn
verdeeldheid en zijn kleinheid. Het kan in feite alleen
ordenen, sorteren en tellen. Het kan dingen logisch op
een rij zetten met het gewone denken als dit is ontwikkeld, want niet altijd kan het denken dit al.
De verdeeldheid is de oorzaak van dood en lijden.
Onwetendheid zorgt ervoor dat er niets wordt gekend,
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behalve dan een uiterlijk verschijnsel. Het mentaal
blijkt dan ook een leugenaar te zijn, dat dingen zegt en
verkondigt die niet overeenkomen met de realiteit. Het
is een onbewust bewustzijn en wat het waarneemt kan
dus nooit waar zijn, het zijn valse voorstellingen, heel
gemengd en onvolmaakt.
Het denken kan ook nooit een goed instrument van het
lila zijn, het is niet mogelijk ook maar iets tot uitdrukking te brengen van de bewegingen van het lila in een
afgescheiden, verdeeld en begrensd instrument. Het
vergist zich altijd en het is slechts in staat halve waarheden te produceren, zelfs al zou het deels zijn gezuiverd
van leugen en bedrog.
Bovendien is er ook nog het gegeven, dat de mens het
denken ziet als het hoogste wat er is. Het sluit de psyche, de persoon die de mens is, volledig uit.
Daardoor volgt de mensheid niet meer de lijn van de
evolutie, waarin het denken helemaal niet het hoogste
is wat er kan worden bereikt. Tijdens de ontwikkeling
van alle denkniveaus moet ook de psyche worden ontplooid, het instrument van ware kennis en vermogen.
Dat de psyche wordt uitgesloten van het menselijk wezen door zijn denken, brengt de mensheid in de benarde positie waarin de wereld nu is. Want alles wat zich
voordoet en waarvoor steeds maar oplossingen worden
gezocht met het denken, die toch niet adequaat blijken
te zijn, is te groot voor het kleine denkvermogen dat de
mens heeft ontwikkeld.
Als mensen zich aanwennen meer psychisch te leven en
minder te vertrouwen op het verstand, dat klein is en
onvermogend als het erom gaat wereldproblemen onder
ogen te zien, dan zou de situatie een stuk verbeteren.
Deze eigenzinnigheid van het mentaal dat zich God
waant, brengt de gehele mensheid in een moeilijk parket. Zolang het nog blijft lopen op een zijweg, zonder
zich te bekommeren om de psyche, zal de wereld in de
situatie blijven waarin hij nu is. Vol oorlogen, rampen,
vol diplomatie, vol van het eten van twee walletjes, vol
eigenbelang, waardoor er nooit harmonie en welzijn in
de wereld zal kunnen komen.
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Afzwaaier van het mentaal
Het mentaal is zo overtuigd van zijn eigenbelang en zijn
allesoverheersende kennis, dat het zich een God waant
op aarde. Het verbeeldt zich dat er geen grenzen meer
zijn, dat alles gekend kan worden en dat alles mogelijk
is wat het bedenkt. Dat is niet overeenkomstig de lijn
die de evolutie heeft uitgestippeld. In die lijn kan het
denken worden uitgebouwd tot zijn allerhoogste hoogten van het bovenmentaal, wat grote en rijke mogelijkheden heeft. Daar hoort echter ook de ontplooiing van
de psyche bij, de persoon die de mens is.
De mens is niet zijn lichaam en ook niet zijn vitaal en
ook niet zijn denken. Hij is de persoon, de psyche, die
altijd leeft en in leven na leven ervaringen opdoet in een
lichaam. Eerst in een materieel oneindig klein deeltje,
dan als eencellig wezentje, plant, dier en uiteindelijk
een menselijk lichaam met een denkvermogen.
Maar het denken vergeet de psyche voor het gemak, het
zet de psyche aan de kant en doet alsof het zelf alwetend en alkennend is. Deze eigenschappen zijn nu net
niet weggelegd voor het denken. Deze behoren bij een
psychisch wezen, dat alles in het evolutieproces verder
moet brengen.
Dit psychische wezen is al heel lang geleden aan de
kant gezet, in de tijd dat de uitspraken van de wijzen en
zieners niet meer telden en het denken voorrang kreeg.
En dat is nog steeds zo. Met het denken kan het evolutieproces niet verder worden gebracht, daar is het als
instrument niet voor geschikt. De psyche moet weer het
voortouw krijgen, wil alles voortgang vinden in de wereld. Tot die tijd is het worstelen, proberen, falen, weer
proberen en weer vallen en struikelen. Het denken zit
aan zijn plafond, er worden weinig nieuwe dingen meer
ontdekt. Het is slechts een uitbouwen van wat er al is.
Het denken wordt gezien als de hoogste orde, meer is er
niet. Dat sluit alles af voor andere mogelijkheden.
Pas als dat patroon van de mensheid wordt doorbroken,
kan er werkelijk iets gaan veranderen. Dat is mogelijk
als het mentaal, dat van het rechte spoor is afgeweken,
weer terugkeert naar het punt, waar het de lijn van het
evolutieproces heeft verlaten. Zodat het weer uitkomt
op de plaats waar het behoort. En het weer een directe
verbinding heeft met het allesomvattende spel van het
lila, dat alles in gang heeft gezet.
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De afzwaaier van het mentaal

De transformatie van het denken
Om tot een transformatie van het gehele denken te
komen is een psychische invloed noodzakelijk. Vooral
tijdens de ontwikkeling van de mentale niveaus boven
het gewone denken zal deze psychische invloed zich
steeds meer moeten doen gelden. Het gehele mentale
wezen wordt dan doortrokken van deze psychische, spirituele energie, waardoor het zich helemaal gaat richten
op het lila. Het lila neemt dan het heft in handen, het
gaat alles in het werk stellen om de veranderingen in
het mentaal gestalte te geven tezamen met de psyche, de
persoon van de mens.
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Het denken moet zich terdege rekenschap geven van dit
beslissende moment van transformatie van het lichaam,
dit is niet meer omkeerbaar op het moment dat het
waarheidsbewustzijn ermee is gemoeid. Alles is dan in
handen van het lila, er gaat nu datgene gebeuren wat
niet meer door het denken is te plaatsen in een mentaal
kader. Het krijgt te maken met een wereld, die volstrekt
onbekend is en die ook niet met het mentaal, het vitaal
of het fysieke gekend kan worden. Het voorliggende
terrein van actie is nog nooit belopen, gezien of ervaren.
Het mentaal is hier totaal machteloos, in deze wereld
kan het niets plaatsen, niets begrijpen. Alleen de psyche
kan dat.
In de praktijk zal het echter zo zijn, dat de rijkdom en
het geluk van het psychische leven allang de overhand
hebben op de redeneringen van het gewone mentaal.
In de grond is er al geen keuze meer te maken, het is
helemaal geïnvolveerd in het psychische leven en neemt
daaraan ook deel. Het laat zich helemaal meedrijven
in de stromingen die opwaarts leiden, naar de geest, de
waarheid en het gouden leven in het gouden tijdperk.
Alleen zwakkelingen keren terug op dit punt en wenden het waarheidsbewustzijn en de psyche de rug toe.
Zij zullen moeten wachten tot in een volgend leven de
kracht meer is toegenomen om zich dan misschien wel
te laten leiden door hun psyche en niet door hun zwakheden, hun inertie, hun onbewustheid en de vijandige
krachten die in het spel zijn.
Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden om tot
een goede samenwerking met de psyche en het lila te
komen tijdens deze tamelijk rigoureuze omwenteling
in het mentale wezen, die als vanzelfsprekend ook alle
andere delen van het wezen omvat. Het kan niet zo zijn
dat alleen het denken wordt getransformeerd, ook het
vitale en het fysieke delen daarin mee, dat is onvermijdelijk.
Om het lila licht te kunnen ontvangen en het ten volle
te laten werken in het subtiele lichaam, en zeer gradueel
in het grofstoffelijke lichaam, is er een bepaalde conditie en staat van de mens nodig waarin hij ermee instemt
dat hij deze dingen door het lila aan zich laat gebeuren.
Dat zijn als eerste een rust en een gelijkmoedigheid die
nergens door worden gestoord. Niet door denken, niet
door vitale bewegingen of lichamelijke onrust. Ook niet
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door uiterlijke reacties van mensen. Het denken blijft
rustig en standvastig, de persoon ziet de krachten die er
overal werkzaam zijn, hij ziet ook wat ze doen en wat de
uitwerking ervan is, maar hij blijft zelf ongestoord, gelijkmoedig en wordt door niets uit deze positie gehaald.
Gelijkmoedig zijn is onbeweeglijk zijn, het in alle rust
en vrede kijken naar alles wat er rondom gebeurt, zonder te oordelen want dat geeft conflicten. Wanneer deze
conditie er is, ook al is dit nog maar ten dele, leidt dit
tot een innerlijk, psychisch leven. Het is een toestand
die uiteindelijk blijvend moet zijn, ze is nodig voor de
transformatie van het zelf en ook voor de subtiele licha-

A

lles wordt successievelijk
onderhanden genomen en het
lichaam ondervindt er nooit
schade van, het voelt zich alleen maar
beter.

men van het mentaal, vitaal en het lichaam. Het ongestoord zijn betekent dat inertie is of wordt omgezet in
onbeweeglijkheid.
Deze rust en gelijkmoedigheid openen het gehele wezen
voor de hogere gebieden en werelden en ook voor het
kosmische bewustzijn. De lila kracht kan werken zonder dat iemand zelf iets doet, er moet wel de instemming zijn van de persoon om het werk te laten doen
door het lila. En er moet een dynamische en levendige
interesse zijn in alles wat het lila uitwerkt en toont.
Openheid en oprechtheid zijn van groot belang hierbij.
Ten tweede moet er een absoluut vertrouwen zijn, dat
wat het lila doet ook het beste is voor de persoon. Als
iemand graag een instrument van het lila wil zijn en
wil dat het lila in hem werkzaam is, dan weet hij ook,
dat alles wordt geleid door het lila. Zijn wil is in handen van het lila. Alles wat er wordt gedaan, ook wat de
persoon nog goed of slecht vindt, accepteert hij in het
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volle vertrouwen dat het hem verder brengt. Dit is geen
toekijken en nietsdoen, het is een dynamisch, actief en
volledig vertrouwen in het lila.
Ten derde is er ontvankelijkheid, dat is het vermogen om alles van het lila te ontvangen, er open voor te
staan, de aanwezigheid ervan te ervaren en te voelen.
Ook met volle instemming toestaan dat de lila krachten en vermogens ook in het wezen werken. Deze leiden dan de visie en de wil en alle handelingen die er
worden gedaan. Het lila vermogen en de aanwezigheid
ervan worden ook ervaren door de persoon. Het proces
van transformatie vraagt soepelheid en meegaan met
de acties die het lila bewerkstelligt in het denken, leven
en lichaam. Er moet geen tegenwerking zijn, omdat
iemand vindt dat hij het beter weet. Dan worden de acties onmiddellijk afgebroken en doet het lila niets meer.
Als deze soepelheid tot een gewoonte wordt gemaakt
van het bewustzijn in actie is dit een groot voordeel, het
gaat dan vanzelf. Deze flexibele houding moet er wel
alleen zijn naar het lila toe, zonder er ook maar enig ander element in toe te laten, of dit nu menselijke dingen
zijn of iets van vijandige krachten. Het enige dat telt is
wat het lila doet.
De krachten van het hogere bewustzijn komen gewoonlijk naar beneden via de bewustzijnscentra of energiecentra. Ze blijven dalen en dalen, tot ze alle centra
hebben aangeraakt. Als overal de vrede of rust is neergedaald, blijven deze bovenmentale krachten in actie, ook
door het waarheidsbewustzijn wordt het nodige gedaan.
De op-en-neergaande beweging van de lila energie zorgt
dat er rust komt in alle delen van het denken, daardoor
worden de gedachten stil. Want het denken wordt
gehinderd door constante storingen vanuit het vitale en
door signalen vanuit het lichaam. Er wordt nu lila licht
en kracht in de centra van het denken gevestigd. Vrede,
vermogen en licht moeten in het hele wezen hun plaats
vinden.
Als het bovenmentaal wordt getransformeerd worden
ook het verlichte denken, het hogere denken en het
intellect aangepakt. Al deze denklagen worden in het
mentaal bovenmentaal opgenomen. Ook het intuïtieve
denken wordt meegenomen in deze opgaande beweging. Daarna komt alles in contact met het waarheidsbewustzijn, dat de rest ter hand neemt.
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Als het hele denken spiritueel is geworden, is het zich
gewaar van het zelf en het weerspiegelt het lila in al zijn
niveaus. Het ziet en begrijpt het wezen van het Zelf, de
Geest, en van zijn relaties met de manifestatie en leeft
daarin of ermee in contact.
De handelingen van het veranderde fysiek-mentaal zijn
onontbeerlijk voor de verandering van het hele fysieke
bewustzijn. Dit bewustzijnsniveau heeft de juiste houding gevonden, gericht op het lila, en zo kunnen suggesties uit het onderbewuste niet zo gemakkelijk boven
komen drijven. Het houdt ze tegen, omdat ze niet passen in het patroon en daardoor verliezen ze steeds meer
hun kracht. Ook in het onderbewuste heeft dat zijn uitwerking, want dat wordt dan steeds helderder.
Naast het inpompen van licht en kracht in de diverse
lichamen maakt het lila gebruik van het instrument dat
ze heeft, de persoon in transformatie.
Alles wordt successievelijk onderhanden genomen en
het lichaam ondervindt er nooit schade van, het voelt
zich alleen maar beter. Schade berokkenen is ook niet
mogelijk, omdat het lila alle lichamen door en door
kent, zij heeft ze ook opgebouwd en houdt ze in stand.
In dit hele proces zijn het lila en de psyche de belangrijkste managers, zij sturen alles. Meestal wordt dit alles
door anderen niet opgemerkt, omdat men nog niet
bewust genoeg is geworden.
 itwerking van de illusies
U
in het mentale lichaam
1. De bewustzijnsillusie
De bewustzijnsillusie werkt in het onderbewuste vitaalmentale gebied van het vlees, dat verbinding heeft met
de hogere mentale niveaus. Dit gebied is gecentreerd
rond de ogen. Hij heeft als kernpunt de genade die uit
de hogere denklagen naar beneden komt in het wezen.
Maar alles wat er komt is slechts ongenade, ellende
en narigheid. Wat gebracht wordt als kostbaarheid is
waardeloosheid, wat als fijnzinnigheid wordt betiteld is
grofheid, de maagdelijkheid is hoererij, de zachtheid en
liefheid zijn bruut geweld en kilheid. Het zijn vijandige
energieën die hier werkzaam zijn. Alles is doortrokken
van seks die de genade moet zijn. Daardoor worden er
ook de nodige nummertjes gemaakt zodat er veel genade in het vlees stroomt. Alles zit vol angsten, vol jaloers-
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heid, vol begeerten en tirannie en kwaadaardigheid.
Alles is robotachtig, gekunsteld, niets is echt. Daardoor
leven mensen in deze illusie in een ware horrorfilm die
nooit ophoudt. Alles is heel verschrikkelijk, angstaanjagend. Een psychisch leven is in deze sfeer niet mogelijk.

maniak die in ieder mens alles stuurt, de hoofdrol. En
hij zal die hoofdrol nog lang behouden, want uit alles
blijkt, dat een mens dol is op seks, ook al wil hij dat beslist niet weten.

2. De illusie van perfectie of de lila illusie
Deze speelt zich af in de onbewuste en onderbewuste
denkmaterie, waarbij een mens denkt dat hij de psyche
is, god of het lila, maar waarin hij wordt gedomineerd
door vijandige krachten.
Deze illusie in het vlees houdt alle andere illusies in
zich. Het is een samengaan van de machtsillusie, de
liefdesillusie, de bestaansillusie en de bewustzijnsillusie
die opgaan in de ene allerhoogste God met zijn Witte
Boek. Hij is de supergod, die de allerhoogste absolute
lila is, een waanidee dat moeilijk te ontmantelen is.
Het is ook de illusie waarin het sadomasochistisch
vreugdespel iedere dag wordt gespeeld en waarin alleen
maar zon, zee, zand en zomer een rol spelen, naast een
vreugde die niet te stuiten is.
In feite is de vreugde alleen maar sadomasochistische
seks, waarbij de partners elkaar vernietigen en de grond
in stampen. Dat is hun enige plezier, elkaar te laten lijden door liefdeloosheid, vreugdeloosheid, afstraffingen,
genadeloze woorden en handelingen. Alles is onheilspellend, nooit is er iets goed. Er kan ook nooit iets goed
zijn, het kan altijd nog beter. En al doet iemand nog
zo zijn best, de hoogste perfectie zal niemand halen,
want dat is een onmogelijkheid. Ook dat doet weer
lijden, ook dat geeft weer faalangst. En zo is zon, zee,
zand en zomer geworden tot zonde, zedelijkheid, zandhoopjes en zomerellende. Lijden leidt tot vernietiging
en dat geeft genot, dat geeft aanleiding tot nummertjes
maken tot in het oneindige. De wellusten zijn daarom
ook talrijk, er is drankzucht, genotzucht, pronkzucht,
verspilzucht, vernielzucht, oorlogszuchtigheid, sadisme
en masochisme, heerszucht. Het zich verlustigen aan de
narigheid van een ander geeft veel genot. En zo moddert men voort in de moerassen van het leven, waar
gifbelten stinken en waar goede werken ontbinden in
hondenstront.
Het zijn de concentratiekampen van het leven, waar
iedereen elkaar tot bloedens toe afbeult.

Na de volledige ontwikkeling van het mentaal met al
zijn mentale niveaus is er al een rijk psychisch leven.
De psyche heeft zich vrijwel volledig ontplooid en de
mens is bijna aan het einde gekomen van zijn mentale
ontwikkeling die al helemaal doortrokken is van de
psychische kwaliteiten.
Nu is de tijd rijp voor het menselijke wezen om tot een
volledig psychisch leven te komen, een fase waarin de
psyche helemaal tot wasdom komt en al zijn vermogens
vrijelijk kan gebruiken.

Mentale wereld

De overstap naar het waarheidsbewustzijn is echter niet
zo eenvoudig. Hier houdt alle denken op. Het is dan
ook zo, dat bij het overschrijden van deze extreme grens
tussen relatief en waarheidsbewustzijn het denken het
aardse domein achter zich laat. Al zijn typische gewoonten laat het liggen en het ontsnapt uit het altijd nog
beperkte kringetje van verdeelde mentale waarneming
en kennis. Het stapt uit de gesloten cirkel, waarvan het
dacht dat er geen uitweg mogelijk was, en gaat zijn vrijheid tegemoet, opwaarts, naar nieuwe werelden met
andere vergezichten.
De overgang wordt gemakkelijker gemaakt doordat het
waarheidsbewustzijn meteen verder werkt aan de algehele spiritualisering van het nog mentale wezen. Want
hoe hoog het ook is gestegen op de spirituele ladder, het
is nog onderhevig aan het verdelende mentaal.
Deze stap naar de waarheidswereld is van een beslissend belang voor de persoon en voor de gehele mensheid. Want hier is de afzwaaier van het mentaal, die het
psychische leven belette, helemaal tenietgedaan. Het
menselijke wezen is weer op de juiste lijn van de evolutie beland.
Nu kan het psychische leven ten volle worden geleefd.

De kern van alle illusies van de mens is kort gezegd een
geslachtsdeel met een waanidee. Daarbij speelt de seks-
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Integrale Visie
Op het leven, God, het universum en alles
Auteur Ken Wilber
Uitgeverij Uitgeverij AnkhHermes - Utrecht
Tweede druk 2008, 232 blz
Het boek
Vertaling uit het Amerikaans door
Chris Mouwen.
Oorspronkelijke titel: The integral
vision. A Very Short Introduction to
the Revolutionary Integral Approach
to life, God the Universe, and
Everything
Op een wat neerbuigende, simplistische maar toch ingewikkelde wijze
wil de psycholoog Ken Wilber, die
zich een denker noemt, een nieuwe
wereldfilosofie poneren. In deze
filosofie brengt hij alles wat hij aan
waarheid vindt in wetenschap en
cultuur bijeen onder één noemer,
die hij de integrale visie noemt en
die een wereldfilosofie moet worden.
Hij geeft naar aanleiding van eigen
ervaringen en kennis uit Oosterse
filosofie en meditatie uitleg over
hoe het leven en denken van de
mens werken in het dagelijks leven.
Dit doet hij via vele schema’s en
kwadranten, lijnen en toestanden zoals hij dit zelf noemt. Deze
schema’s en lijnen die mensen op
een eenvoudige manier moeten
brengen naar het hogere bewustzijn
van Zijn, werken met kleuren die
de verschillende niveaus aangeven
waarop men zich spiritueel bevindt.
Dit is allemaal heel eenvoudig te
realiseren volgens de schrijver, die
alles wat maar te bestuderen valt
30

heeft bestudeerd. Hij baseert zich
vooral op werken van Maslow,
Gebser, Commons en Richards,
Piaget, Aurobindo, Graves, Kegan,
Loevinger en Cook-Greuter. Vooral
Aurobindo en Gebser hebben hem
naast de oosterse wijsheid zeer
geïnspireerd. Zijn groeifasen verlopen van helder licht in de hoogste
spirituele regionen tot infrarood
licht in de fysieke sfeer.
Op geen enkele wijze wordt uitleg
gegeven aan zijn terminologie. De
lezer moet gissen wat alles betekent
en er zijn eigen interpretatie aan
geven. Wat hij verstaat onder spiritualiteit, onder zijn, onder spirituele
bewustzijnstoestanden blijft duister. Volgens Wilber kan iedereen
een hoge spiritualiteit bereiken op
een zeer eenvoudige en moeiteloze
manier. Het woordje eenvoudig
komt dan ook zeer regelmatig voor
in de tekst.

Tekst: Sarah Delateren

Kindertaal
Wilber slaat zijn lezers niet erg
hoog aan. Hij gebruikt een soort
kindertaal om dingen duidelijk te
maken over zijn wereldfilosofie, die
vooral gericht is op bedrijfstrainingen en mensen die via meditatie
hogere spirituele toestanden willen
bereiken. Zijn taal is erg populair
Amerikaans, hij spreekt de lezer
altijd aan met je en jij, en: snap je?,
en: ‘Wanneer was je voor het laatst
high?’ ‘Oké, neem me niet kwalijk, etc.’ Dat is, omdat het zoveel
voorkomt, voor vele lezers irritant.
Het bemoeilijkt het lezen nogal,
omdat Ken Wilber zichzelf steeds
tussen de teksten door aan de lezer
opdringt. Hij maakt ook erg veel
reclame voor zijn eigen methoden
en zijn Integrale Universiteit, wat
storend is.
Dit alles maak het boek lastig leesbaar, en de platen, die kunstwerken
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worden genoemd, doen wat irreëel
en heel zwevend aan, herinnerend
aan New Age uit de jaren 70 van de
twintigste eeuw. De vele bladzijden
vol plaatjes die niets met de teksten te maken hebben, maken het
tot een boekje dat heel kinderlijk
aandoet. Ook de vele pagina’s met
teksten in heel grote letters maken
de opmaak rommelig en onoverzichtelijk. Het formaat van het
boekje, dat 17 cm hoog is en 14 cm
breed, draagt daar ook toe bij.
Hippietijdperk
Ken Wilber lijkt zelf een hippie
die nog leeft in dat tijdperk en niet
verder is gekomen dan dat. Hij lijkt
niet met beide benen op de grond
te staan, hoewel hij de lezer er wel
van wil overtuigen dat dit zeker zo
is. De kafttekst luidt: ‘Met behulp
van de integrale visie kunnen we in
het dagelijks leven gebruikmaken
van alle aanwezige hulpbronnen en
onze persoonlijke groei versnellen
naar een hogere, bredere en diepere
manier van zijn’ is eigenlijk nogal
misleidend. Want zoiets is niet
eenvoudig en in een ommezien gebeurd, het kost jaren tijd om verder
te komen, vooral als het over ‘een
diepere manier van zijn’ gaat, wat
dat ook moge wezen.
Er zijn in het boek ook vele hoofdstukken die erop duiden dat Wilber
toch niet helemaal weet waar hij
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het over heeft. Zo ziet hij het supramentale als het allerhoogste
zijn, de Zo-heid (blz. 131). Terwijl
het supramentale of het waarheidsbewustzijn een tussenwereld
van transformatie is, die is gelegen
tussen de Absolute Werelden van
Zijn en de Relatieve wereld van
worden. Wilber spreekt ook over
de ‘werkelijkheid’ alsof hij die kent.
En dat terwijl hij zelf leeft in een
kosmische illusie en daarbij nog de
menselijke illusie waarin ieder mens
leeft. Hij maakt daar geen gewag
van, op geen enkele wijze, waarschijnlijk weet hij het niet eens.
Wilber leeft zelf in de verdeeldheid
van het relatieve universum. Hij
denkt verdeeld, is onbewust en onwetend en wil vanuit die toestand
een integrale filosofie verspreiden in
de wereld. Het kan niet anders dan
zo zijn, dat die wereldfilosofie ook
verdeeld, onbewust en onwetend is,
al zegt hij van niet.
Onwetend en onbewust
Deze onwetendheid en onbewust
heid komen vooral goed naar voren
op blz. 154, waar hij een exposé
geeft over de geest. Daarin beweert
hij dat de geest niet tegelijkertijd

dronken en nuchter kan zijn, niet
tegelijkertijd wakker kan zijn en
kan dromen. Terwijl het nu juist
typerende eigenschappen van de
geest zijn, dat hij dit wel kan.
Zijn oefeningen voor drie lichamen op blz. 168, zijn ronduit
misleidend. Het gaat daar over het
causale lichaam, het subtielfysieke
lichaam en het fysieke lichaam.
Krachtoefeningen voor het fysieke,
en vervolgens ademhalingsoefeningen voor alle drie de lichamen.
Door in en uit te ademen en zich
over te geven aan de oneindigheid
krijgt men contact met de hogere
spiritualiteit in het causale lichaam.
Dit geldt ook voor het subtielfysieke lichaam, daarbij wordt ‘de volheid van het leven’ ingeademd, en
bij het uitademen keert men terug
naar het licht. Door de tong tegen
het verhemelte te leggen wordt de
microkosmische omloop voltooid
en ben je vrij en compleet.
In het fysieke lichaam wordt het
nog interessanter. Terwijl met de
handen de buik wordt aangeraakt,
gaat men in- en uitademen, en dan
verschijnen ‘Oneindige vrijheid
en volheid als dit kostbare menselijk lichaam.’ Door de grond aan te
raken, de aarde, is men verbonden
met alle wezens.
Toewijding is bijzonder gemakkelijk te bereiken. In vier richtingen
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buigen met de klok mee, en zeggen:
‘Moge mijn bewustzijn / en mijn
gedrag / dienstbaar zijn aan alle
wezens / in alle werelden / ze alle
bevrijdend / in de zo-heid / van dit
en elk ogenblik’. Zie blz. 174 en
verder.
Zo eenvoudig is het. Het lijkt ook
eenvoudig, want deze oefeningen
hebben niets met het causale lichaam te maken, maar vooral met
de levenskracht, Prana, die door het
fysieke lichaam stroomt en in feite
het ego verstevigt en maakt tot een
begeertelichaam.
Het is al onmogelijk om zomaar
contact te krijgen met het causale
lichaam, omdat dit in het Absolute
is. In de Absolute Wereld kunnen
alleen mensen komen, die psychisch
leven en een waarheidswezen zijn
geworden. Er kan hoogstens met
het zelf van de persoon even worden vertoefd, maar niet te lang.
Met het fysieke lichaam is dit niet
mogelijk, omdat het zelf schade zou
ondervinden van het licht dat daar
heel intens is en tevens verblindend
voor de ogen.
Integrale levenspraktijk
De matrix van zijn integrale levenspraktijk (blz. 170) geeft de
gewone bekende mentale manieren
aan om het lichaam te trainen, de
gevoelens en het denken. Het heeft
vooral als basis de zen-meditatie en
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andere middelen om het denken
stiller te maken. Het heeft in feite
niet zo veel van doen met spiritualiteit, iets wat boven het denken
uitgaat maar ook bestaat in ieder
kleinste deeltje materie. Over die
verhoudingen rept Wilber met geen
woord. Ook in deze matrix wordt
gewag gemaakt van het feit dat alles
zeer eenvoudig is, vooral zijn eigen
methodieken, die dan ook worden
aangemerkt met een gouden ster,
het bewijs dat zijn methode de
beste is.
Het woord transformatie wordt niet
op de juiste wijze gebruikt, maar
veel meer zoals het in de mentale
denkwijzen wordt gehanteerd. Het
heeft niet te maken met een wezenlijke verandering in de structuur
van het atoom of elektron. Wat hij
er wel mee bedoelt is niet duidelijk.
Wilber benoemt het persoonlijk onbewuste of het psychisch materieel
de Schaduw die wordt verdrongen.
Meditatie is de mogelijkheid om
met deze Schaduw in contact te komen of via psychotherapie. Zijn advies om deze ‘schaduwen’ tegemoet
te treden en ze te worden, is een
gevaarlijk advies. Omdat een mens,

en Wilber ook kennelijk niet, niet
weet waar hij mee te maken heeft.
En een vijandige kracht worden of
zich vereenzelvigen daarmee is een
kwalijke zaak. Bovendien wordt helemaal niet duidelijk gezegd wat hij
bedoelt met het persoonlijk onbewuste en het psychisch materieel,
hoewel uit andere, nogal ingewikkelde teksten blijkt, dat hij hiermee
het ego bedoelt.
De Geest
Zijn beschrijving van de Geest of
de Zijnsgrond is niet correct. De
Geest heeft geen drie perspectieven,
de Geest is de Eenheid die boven
alle werelden uitgaat. Wilber ziet
de Geest als een soort mentale
God zoals die in de Bijbel wordt
beschreven en die algehele vergeving moet schenken. Vergeving
schenken heeft niets van doen met
de Geest. Vergeving en zonde zijn
elementen van de verdeeldheid in
de wereld van het relatieve, waar het
mentaal het verdelende principe is.
Vergeving behoort thuis in de religies, die ook mentaal van aard zijn.
Hij dicht de Geest ook een Intellect
toe, terwijl de Geest boven alle
Intellect uitgaat, want de Geest vertoeft in de Absolute Werelden. Deze
Geestmodule van Wilber is geen
Geestmodule, het is een mentale
meditatietraining (blz. 198). Hij
benoemt het ook als: ‘Geestmodule:
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de onmetelijke openheid van je eigen Grote Intellect en Grote Hart.’
De idee is, zegt Wilber, dat de
Geest, terwijl hij zich manifesteert,
vier kwadranten heeft net als de rest
van de manifestatie, en dus kunnen we, wanneer we aan de Geest
denken, dit doen door gebruik te
maken van de vier kwadranten, of
eenvoudig de 1e, 2e en 3e persoonperspectieven van de Geest.
‘Geest 3e persoon is het Groots
Levensweb, de Totaliteit van bestaan, het Groots Het, een groots
systeem van Alle Wezens, of Natuur
met een hoofdletter N.’
‘Geest 2e persoon is een Groots Jij,
of Groots Gij, levende Intelligentie
en Liefde die de grond en reden van
alle bestaan is.’
‘Geest 1e persoon is een Groots
Ik of Ik-Ik, het Ik dat Getuige is
van het Ik, het zuivere oneindige
Zelf, het Atman dat Brahman is.
Het Grote Intellect dat op dit en
elk moment je echte bewustzijn
is. Welk van deze gezichten heeft
gelijk? Allemaal natuurlijk. Het
zijn de vier kwadranten of drie
gezichten van de manifeste Geest.
Je kunt om het even welk van die
perspectieven gebruiken dat goed
aanvoelt voor je, maar er bestaat een
bijzonder type integraal spiritueel
bewustzijn dat voortvloeit uit het
gebruiken van alle drie perspectieven of gezichtspunten, en dat is
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onze benadering.’
En dan geeft hij de 1-minuut module voor de Geest, die zich op alle
drie gezichten richt, het 1-2-3 van
God. Het zijn allemaal voorbeelden
van meditatiemethoden die hij daar
beschrijft.
Vooral beveelt hij aan nota te nemen van je huidige bewustzijn. Wat
dat huidige bewustzijn dan is, hoe
je daar nota van kunt nemen blijft
in het ongewisse.
Het boekje eindigt met een reclame voor zijn eigen Integrale
Universiteit in de VS, waar alles
weer heel eenvoudig is. Naarmate
het einde van het boek nadert,
wordt Wilber steeds meer euforisch
in zijn manier van schrijven.
Samenvatting
Dit boekje zal vooral in trek zijn
bij mensen die via meditatie en
psychologische oefeningen verder
willen komen met zichzelf in het
mentale vlak. De psyche en de geest
komen niet aan bod, ook al doet
Wilber alsof dit wel zo is. Sommige
adviezen zijn gevaarlijk, en dus niet
aan te bevelen om te doen.
Het boekje leest niet prettig, het
benadert de lezer erg van bovenaf.

Veel mensen zullen zich dom voelen
bij het lezen. Ook de euforie van
Wilber over zijn eigen methoden
doet niet prettig aan. Kortom,
Wilber is een heel mentaal ingesteld
persoon die veel tot zich heeft genomen over veel wetenschappen en
denkwijzen. Daardoor is dit boekje
een soort rommelpot waar van alles
in wordt behandeld waar men uit
kan kiezen. Ondanks zijn droom
om één integrale visie te ontwerpen
als de eenheid van alles, is dit niet
gelukt. Zijn integrale visie is geen
integrale visie. Dit komt voornamelijk omdat Wilber een verdeelde,
mentale opvatting heeft over integraal. Hij denkt dat integraal inhoudt dat alles op één hoop wordt
gegooid en dat men kan kiezen wat
bevalt. Het kiezen op zich vertelt al,
dat er niets anders dan een mentale
verdeeldheid is, want in de eenheid
is er geen keuze. Er is slechts één
ding. Zijn oproep aan het einde
van het boekje: ‘Sluit je alsjeblieft
bij me aan, vrienden, en laten we
tot slot nog één keer doen: Neem
nota van je huidige bewustzijn, etc’
doet nogal amicaal en overdreven
aan. Het nodigt mensen niet werkelijk uit om mee te doen met hem,
eerder het tegengestelde.
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Tuinen

Joséphine de Beauharnais
De Rozenkeizerin
Tekst: Tanja Soes

J

oséphine de Beauharnais is de eerste
echtgenote van Napoleon Bonaparte
en in haar latere leven een verwoed
rozenkweekster.
Zij wordt op 23 juni 1763, in de maand
van de rozen, op Martinique geboren en
krijgt de namen Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie. Door haar eerste huwelijk komt ze in Frankrijk, in Parijs, terecht.
Ze weet zich in de woelige jaren van de
Franse Revolutie goed te redden en loopt
dan tegen Napoleon aan die verliefd wordt
op haar. In dit artikel ligt de nadruk op
haar voorliefde voor exotische planten en
voor rozen in het bijzonder.
Het leven van Joséphine
Het Caribische eiland Martinique is
een kolonie van Frankrijk. Er wordt
daar veel suikerriet verbouwd, wat
behoorlijk geld oplevert. MarieJosèphe-Rose stamt uit een adellijke, creoolse familie, haar ouders
bezitten een suikerrietplantage
waar meer dan driehonderd slaven
werken en ook onderdak hebben.
Zij geniet dan ook van een onbezorgde jeugd op een eiland waar
het verrukkelijk leven is. Zij wordt
vrij opgevoed, er is geen noodzaak
voor discipline en een ontwikkeling
die tendeert naar studie of intellectuele bezigheden. Zij is een heel
34

Joséphine de Beauharnais
Olieverfschilderij van Andrea Appiani - 1808

mooi meisje, een West-Indische
schoonheid, en haar derde naam
Rose verwijst eigenlijk al naar haar
toekomst.
Als jong meisje van 16 jaar wordt
zij door haar ouders uitgehuwelijkt
aan een veel oudere neef van haar,
Alexandre de Beauharnais. Deze
man woont in Parijs, dus als goede
echtgenote moet zij gaan wonen
waar hij resideert. In het jaar 1779
is alles in de roes van de voordelen
van de Verlichting. Alles roert zich
daar, het nieuwe motto ‘vrijheid,
gelijkheid en broederschap’ moet
gestalte krijgen. Dat spoort niet met
de realiteit van de burgerbevolking

van Frankrijk, want deze is behoorlijk uitgemolken en gebruikt, terwijl
de adelstand, een kleine elite met
veel macht, geld uitgeeft alsof het
niets is. De Franse Revolutie dient
zich al aan.
Zij krijgt twee kinderen met
Alexandre, in 1781 Eugene en in
1783 Hortense. De echtgenoot
van Marie-Josèphe-Rose kan echter
niet ontsnappen aan de guillotine,
zij echter wel. Zij heeft de slimheid van de straat en weet zich
wel te redden, juist door haar vrije
opvoeding die haar ingeeft wat ze
het beste kan doen in moeilijke
omstandigheden. Gedurende de
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tijden van het Schrikbewind weet
ze zich in te dringen in de allerhoogste Parijse elite, en ze wordt
al snel heel erg bekend als één van
de Merveilleuses, zoals de vrouwen
worden genoemd die het helemaal
hebben gemaakt in het leven.
Joséphine en Napoleon
In het jaar 1795 ontmoet MarieJosèphe-Rose Napoleon Bonaparte
tijdens een diner. Zij is bekender
dan hij. Zij is een belangrijke vrouw
geworden en verkeert in de hoogste
kringen, een vrouw ook die wordt
gezien als belangrijk om als vriendin
of kennis te hebben.
Napoleon lijkt wel het tegengestelde
van haar, hij is tamelijk onbekend,
afwerend, staat bekend als een
agressieve man. Hij is wel zeer
intelligent en even egocentrisch.
Hij is niet deugdzaam, maar wel
een groot man. Hij wordt direct
verliefd op haar. Hij wil haar niet
bij haar geboortenaam noemen, die
vindt hij niet mooi. Vandaar dat hij
haar met een koosnaam aanspreekt,
Joséphine. Het is een verkleinwoord
van Josèphe. Ze trouwen al snel,
op 9 maart 1796. Haar bruidskleed
is helemaal bezet met viooltjes, de
lievelingsbloem van Napoleon. Veel
tijd om van elkaar te genieten is
er niet, drie dagen na de bruiloft
vertrekt Napoleon met zijn leger
naar Italië.
Napoleon adopteert volgens de
wens van Joséphine haar beide
kinderen en ook een nicht van haar,
Stephanie de Beauharnais.
Vanaf dat moment wordt Napoleon
heel erg bekend. Hij maakt carrière
in het Franse leger en Joséphine lift
met hem mee. Napoleon krijgt veel
aanzien en macht, die ook uitstraalt
op Joséphine. Zij krijgt steeds meer

3Inhoudsopgave

roem en aanzien. In 1799 wordt hij
consul en zij ‘consulesse’, vervolgens
worden zij in 1804 keizer en keizerin. Joséphine is daarmee de eerste
keizerin van Frankrijk geworden.
In 1799 koopt zij Malmaison, het
huis van haar dromen en dan begint
al iets te blijken van de hobby’s die
zij heeft, het verzamelen van alles
wat de natuur te bieden heeft aan
bijzonderheden en schatten. Haar
man is altijd op het oorlogspad in
Europa. Ze ziet hem weinig hoewel
ze wel een geregelde briefwisseling
hebben. Zij stuurt hem vaak viooltjes mee in haar brieven, als blijk
van haar liefde voor hem.
In 1809 gaat Napoleon van
Joséphine scheiden. Niet omdat
ze niet meer van elkaar houden,
maar om politieke redenen en nog
een tweede, belangrijke reden,
Joséphine geeft hem geen troonopvolger. Bij de scheiding schenkt
Napoleon het kasteel Malmaison
aan haar. Ze krijgt van hem een
ruim jaargeld van vijf miljoen
francs. Ze zit nu goed in haar slappe
was en heeft genoeg middelen om
het huis helemaal op te knappen en
te verbouwen naar haar wensen.
Napoleon trouwt met Marie Louise

van Oostenrijk, die hem wel kinderen schenkt.
Joséphine gaat nu voor altijd in
Malmaison wonen en verliest zich
helemaal in haar hobby’s: het naar
haar zin maken van het huis en de
gehele tuin rondom.
Het zal al snel duidelijk worden,
dat nog nooit iemand voor of na de
Franse keizerin zo een grote invloed
heeft gehad op de cultuur en het
opkweken van rozen.
Napoleon is altijd van haar blijven
houden. Als hij wordt verbannen
naar het eiland Saint-Helena, neemt
hij twee planten mee die hem
herinneren aan Joséphine. Dit zijn
de Acacia longifolia (Sydney Golden
Wattle) en de Bracteantha bracteata
(Australian Golden Everlasting),
tegenwoordig Helichrysum bracteatum genoemd, een strobloemsoort.
Beide plantensoorten leven nu nog
voort op het eiland.
Malmaison
In 1785 verhuist Marie-JosèpheRose naar een huis in Croissy-surSeine, dat zij via een vriendin ter
beschikking krijgt. Zij heeft daar
uitzicht op een klein kasteeltje, dat
haar van het begin af aan heel erg

Château de Malmaison
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bevalt, het heet Malmaison. Zij
weet natuurlijk niets van de geschiedenis van dit huis, dat het ‘slechte
huis’ heet. Niemand weet ook
waarom het die naam heeft.
Het huis diende in de zesde eeuw
als koninklijke villa van een zoon
van Chlodwig I. Enige eeuwen
later woont er een Schotse ridder
in het huis, weer later, in de veertiende eeuw komt het in bezit van
de koninklijke adviseur Robbert de
Lorris.
In het begin van de zeventiende
eeuw wordt het huis verbouwd door
een nakomeling van Guillaume
Goudets. Joséphine gaat wel eens
wandelen bij Malmaison en droomt
haar dromen over haar droomhuis.
Ze stelt zich er van alles bij voor.
Hoe ze het in zal gaan richten, hoe
ze de omgeving zou gaan verzorgen.
Ze vraagt zich wel af, hoe het komt
dat het onbewoond en onderkomen
is.
Tijdens haar huwelijk met
Napoleon koopt zij Malmaison aan
in 1799. Al voordat alles in kannen
en kruiken is droomt ze over tuinen
waarin prachtig bloeiende bloemen
en struiken staan, met grote geparfumeerde kassen vol tropische
vruchtbomen. Ook exotische dieren vinden daar een plaats in haar
droom. Zij droomt van haar geboorte-eiland en op Malmaison wil
ze daaraan herinnerd worden. Daar,
op Malmaison wil ze haar eigen,
heel speciale, keizerrijk opbouwen.
Want daar wil ze zijn, in een soort
droom, in Martinique.
Natuurlijk kan ze zelf de prijs van
het huis niet betalen. Ze kan alleen
de eerste aanbetaling doen door
geld te lenen van een bevriend bankier. Als aan het einde van het jaar
36

Napoleon de rest van het geld heeft
bijeengegaard, wordt Malmaison
hun eigendom. Het is dus veel
meer een huis van Napoleon dan
van Joséphine, hoewel ze daar nooit
over spreken. Tijdens het huwelijk
wonen zij vooral in de Tuileriën, de
residentie van de Franse koningen.
Malmaison gebruiken ze om te ontspannen, het is hun privéhuis, waar
alles minder officieel toegaat.
Joséphine heeft al gezorgd dat er
zwarte zwanen uit Oceanië in de
vijver zwemmen, en er zijn al vele
rozen door haar geplant. Exotische
bomen zijn er genoeg en ook zeldzame planten. Het is daar heerlijk
stil, een plekje gemaakt voor het
geluk, de geluksdroom van hen
beiden. En Napoleon zowel als
Joséphine voelen zich daar werkelijk thuis, in hun droomhuis
met het droomgeluk. En hoewel
Joséphine nooit verliefd is geweest
op Napoleon, is ze het wel op dit
huis en de tuin.
Iedereen wil wel te gast worden gevraagd in dit paradijsje. Het is dan
ook een heel hoge eer als Joséphine
de gasten persoonlijk begeleidt door
de heerlijke tuinen en de kassen vol
planten en het gehele park dat het

huis omringt.
Het huis wordt helemaal verbouwd
door de twee Franse architecten
Charles Perrier en Pierre Fontaine,
aangesteld door Napoleon.
Na de echtscheiding in 1809 koopt
Joséphine alle gronden op rondom
Malmaison. Bossen, kastelen, landerijen gaan bij het kasteeltje behoren.
Ze kan daar haar hobby de vrije
loop laten. Ze is gefascineerd door
dieren en planten. Het is niet op te
noemen wat er allemaal is: struisvogels, gemzen, emoe’s, fazanten,
lama’s en heel veel apensoorten.
Het park is in 1799 al aangelegd
als Engelse tuin, met een landschappelijke stijl. Zij huurt daarvoor speciaal Engelse tuinlieden
en landschapsingenieurs in. Er zijn
wandelpaden, grotten, paviljoens.
Er wordt in de kassen ook uit zaad
gekweekt.
In 1800 laat zij een verwarmde
oranjerie bouwen die groot genoeg
is voor 300 ananasplanten. Vijf
jaar later laat zij een gebouw zetten dat een broeikas wordt. Deze
wordt verwarmd met twaalf kolen
gestookte kachels. In de tijd van
1803 tot haar dood in 1814 kweekt

La Serre chaude
Auguste Garneray - aquarel - 163 x 243 cm
Museé national des châteaux de Malmaison & Bois-Préau
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stelling van Joséphine. Ze heeft de
meest bijzondere soorten in haar
bezit. Er wordt niet bezuinigd op
de aankopen voor Malmaison, er
wordt volop geld uitgegeven, kosten
tellen voor Joséphine niet. Als ze
haar eigen keizerinnenrijkje daar
maar kan creëren, haar droom, haar
droomparadijs Martinique.

Intérieur de la serre-chaude à la Malmaison
Auguste Garneray - aquarel - 163 x 243 cm
Musée national des châteaux de Malmaison & Bois-Préau

ze ongeveer 200 nieuwe planten in
Malmaison.
De warme broeikas wordt in 1804
gebouwd door Jean-Marie Morel,
en is eind 1805 klaar. Het is het
eerste gebouw in Frankrijk met
zoveel glas. Het is 50 meter lang en
19 meter breed en is gescheiden in
twee delen. Er is het verwarmde gedeelte, waarin bomen kunnen groeien van vijf meter hoogte en waar ze
ook de Parmaviooltjes kweekt voor
haar geliefde Napoleon. Hij is toch
de man van haar dromen geworden,
ook al was ze nooit verliefd. Haar
koosnaam voor hem is dan ook
gewoon ‘Napoleon’.

Naast de verwarmde kas is een
gedeelte voor ontvangsten met
een centrale ronde ontvangstsalon,
van waaruit de zeldzame planten
in de warme serre kunnen worden
bekeken. De Grande Serre Chaude
is het pronkstuk van het park. Hij
staat centraal in het park en er staan
bijzondere tropische planten in, die
ze laat aanrukken uit alle streken
van de wereld.
Deze planten worden neergezet in
het park of in de grote plantenkassen. Tussen 1804 en 1814 is de
aanvoer van deze hele levende have
dagelijks werk. Maar vooral de
rozen hebben de bijzondere belang-

Malmaison. Vue du parc, prise du château
Auguste Garneray - aquarel - 163 x 243 cm
Musée national des châteaux de Malmaison & Bois-Préau
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In de tijd dat Joséphine op
Malmaison woont, worden in de
wereld heel veel plantkundige ontdekkingen gedaan. Vandaar dat zij
er plezier in heeft, om alle bijzondere planten in haar collecties te
hebben. Doordat zij voortdurend
bezig is met dieren en planten, kan
zij zich in korte tijd verstaan met
wetenschappers op dit gebied en
is ze op de hoogte van de nieuwste
plantenvondsten in de wereld.
Zo wordt Malmaison een botanische tuin waar iedereen in Frankrijk
van heeft gehoord. Vooral de rozentuin van Malmaison is beroemd.
Daarin staan alle rozen die in die
tijd bekend zijn, meer dan 250
soorten.
De schilder Pierre-Joseph Redouté
gaat vaak in het park of in de kassen zitten schilderen, vooral de rozen hebben zijn belangstelling, hij
maakt van hen allen een portret.
De mensen vinden het prachtig,
zijn schilderingen verkopen goed.
Mede hierdoor wordt Joséphine de
Rozenkeizerin genoemd.
Na de dood van Joséphine in 1814
verkommert het mooie park en ook
de kassen raken in verval, het onderhoud is veel te duur. Toch blijft
veel bekend over haar rozencollecties, vooral door de waterverfschilderijen van Redouté.
37
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 e verzamelwoede van
D
Joséphine
De verzameldriften van Joséphine
voor haar paradijsje kennen geen
einde. Vooral als het om planten
gaat is het nooit teveel. Zij heeft
geld genoeg omdat Napoleon haar
onderhoudt, en haar kennissen
in de hogere kringen zorgen dat
er genoeg aanvoer is van alles wat
er maar wordt ontdekt aan botanische vondsten. Uit de gehele

Engelsen zelfs om een blokkade
voor Frankrijk even op te heffen
om een roos te laten doorgaan naar
Parijs voor Joséphine en schepen die
exemplaren van planten vervoeren
voor Joséphine worden vrije doorgang verleend in oorlogsgebied.
Voor haar, de keizerin, die de mooiste tuin van de hele wereld heeft.
Door haar worden dan ook veel
nieuwe plantensoorten bekend in
Europa.

en Alexander von Humboldt. Ze
plant bijzondere plantensoorten
aan waaronder acacia- en eucalyptussoorten en ze is bezig met het
kweken van dahlia’s en rozen. Haar
grote collectie Zuid-Afrikaanse
lelie-achtigen is beroemd, evenals
haar hortensiasoorten.
Vooral rozen ontroeren haar in hoge
mate, en niet alleen in verband met
de naam ‘Rose’ die zij draagt. Zij
wil er alles van weten en ze kent
al hun namen. Van haar personeel
in de tuin leert ze heel veel. Vooral
uit Engeland krijgt ze veel rozen,
ondanks het feit dat Frankrijk in
oorlog is met dat land. Zij wordt
gezien als de beroemdste beschermvrouwe van de rozen.
Talrijke bloemen zijn naar haar genoemd, zoals Lapageria rosea, naar
haar meisjesnaam Rose, Josephinia
imperatricis, Brunsvigia josephinae,
de candelaberlelie.
J oséphine en haar liefde voor
de roos

L'imperatrice Joséphine avec un herbier
Robert Lefèvre - 1805 - olieverf op canvas
216 x 175 cm
Museo Napoleonico, Rome

wereld wordt alles vervoerd naar
Malmaison. Het gaat zelfs zover,
dat er botanici meereizen op de
expedities van Napoleon om vondsten te verzamelen. Ook Napoleon
doet mee, hij laat honderden zaden
naar Parijs sturen. Hij gelast de
38

Door haar hobby wordt ze gedwongen om zich te interesseren voor botanie. In korte tijd weet ze zich heel
goed te profileren op dit gebied. Ze
kan spreken met botanici over hun
werk, ze houdt contact met ontdekkingsreizigers zoals Nicolas Baudin

Door de hobby van Joséphine worden rozen in Europa heel gewild.
Zij worden overal gevraagd en de
verkoop van rozen neemt een grote
vlucht, ook al zijn ze nog duur.
Joséphine beschouwt haar rozen
als een troost en compensatie na
de scheiding van haar Napoleon in
1809. Wist ze eerst niet goed wat
ze met die magere Corsicaan aan
moest, in de loop van de tijd gaat
ze hem waarderen en ook van hem
houden.
In Malmaison staan vooral botanische rozen, de eerste rozen die er
voorhanden zijn in die tijd. Het zijn
de Rosa alba, Rosa moschata, Rosa
gallica, Rosa centifolia en de Rosa damascena. Deze rozen bloeien niet zo
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lang in de zomer. De
nieuwe rozen komen
uit China, en Joséphine is er verrukt
van. Ze bloeien veel langer. Dat zijn
de rozen die doorgelaten moeten
worden in de oorlog, de rozen van
liefde waar de Engelsen voor moeten wijken.
Het is nog niet goed bekend, dat de
Chinese rozen niet geheel winterhard zijn. Ze gaan dood en er moet
nieuwe aanvoer worden gezocht.
De Chinezen, die al heel lang rozen
kweekten voordat dit in Europa bekend was, gebruiken het stuifmeel
van de naar thee geurende Chinese
rozen voor het kruisen om zo nieuwe soorten te krijgen. Deze bloeien
langer door, de gehele zomer. Zo
ontstaan dan de remontanthybriden
en de theehybriden, die begerenswaardig zijn voor Joséphine om
in haar rosarium in Malmaison te
planten.

Rosa Centifolia

Rosa gallica officinalis

Deze rozen zijn nooit in een catalogus opgenomen, en het is niet
duidelijk wat zij allemaal had staan
in haar tuin en de kassen. Wel is bekend dat ze een Bengaalse roos had,
Rosa indica, met zwarte vlekken,
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lons, in de tuin, ook op haar kleren
zoals in het boek van Redouté te
maakte ze versierselen van rozen en
zien is. In Malmaison bloeiden alle
geïmporteerde planten het eerste, ze andere verse bloemen. Het hoort bij
hebben een primeurtje in Frankrijk. haar leven van alledag.
Bijvoorbeeld de paarse magnolia, de Toch is dit niet alleen door ijdelheid of koketterie ingegeven. Zij
Paeonia suffructicosa, de hibiscus en
is een vrouw die gegrepen is door
de camelia.
de kennis van bloemen, ze blijft
Ze schrijft een eerste geschreven
altijd nieuwsgierig, ze draagt er
handleiding voor het cultiveren van
zorg voor dat rozen worden behoed
rozen, en het schijnt zo te zijn dat
voor uitsterven, ze geeft ze ook aan
zij de eerste rozententoonstelling
anderen, zodat ze kunnen voortheeft verzorgd in Malmaison in
bestaan. Ze heeft daarom ook een
1810.
heel grote warme plantenkas waar
Haar hovenier André Dupont
ze alle rozen bewaart. Haar invloed
houdt zich ook bezig met de mois groot, plantenjagers doorkruisen
derne bestuiving van rozen door
de wereld om haar nieuwe soorten
een gecontroleerde, kunstmatige
te bezorgen. In Europa leert men
bestuiving. Van de ongeveer 250
vele nieuwe rozen kennen door haar
rozen die Joséphine had, zijn er
doen en laten.
zeker 25 door Dupont gekweekt in
zijn dienst bij haar. Haar collectie is
in alle opzichten uniek.
Dertig jaar na haar dood in 1814
zijn er zeker nog wel 1000 nieuwe
rozensoorten op de markt gebracht,
waaronder de roos ‘Souvenir de
la Malmaison’ in 1844. De eerste
exemplaren ervan worden geRosa damascena
plant in de keizerlijke tuin in Sint
Petersburg.
Er is haar niets teveel om van
Het rosarium ‘La Roseraie de
Malmaison een keizerlijk paleis te
l’Haÿ-des-Roses’ is eigenlijk een
maken dat die naam waardig is. Ze
nalatenschap van Joséphine de
maakt van het park iets verrukkeBeauharnais. Het is een zwakke
lijks, waar planten en dieren samenafspiegeling van haar droomparaleven voor zover mogelijk. Door de
dijs op aarde, want niet alle rozen
vele plantenvariëteiten die vergezijn meer te krijgen en ook is niet
zeld gaan van exotische diersoorten,
bekend wat er allemaal groeide en
zwarte zwanen, struisvogels, zebra’s
bloeide op Malmaison.
en antilopen is dit park ook te verJoséphine is iemand die helemaal
geïnvolveerd is in de roos. Meer dan gelijken met de tuin van Eden. Op
die manier wil zij het doel bereiken
bij anderen is het een vurige pasdat ze zich heeft gesteld: ‘het moet
sie. Zij heeft een goede smaak, gaat
de mooiste en meest vreemde tuin
voorop als het om iets nieuws gaat.
worden in Europa, een voorbeeld
Rozen zijn voor haar bloemen die
van goed kweken.’ Ondertussen
altijd rondom haar moeten zijn.
zoekt ze naar een harmonisch saOveral zijn ze te vinden, in haar sa39
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nog op een aparte manier eer bewezen, door in een bloemperk de
rozen op een bijzondere manier
neer te zetten, zodanig dat haar
naam daar te lezen is.

Standbeeld van Joséphine de Beauharnais in Malmaison

mengaan van planten en dieren.
De grootste faam verwerft zij altijd
nog door haar rozencollectie.
Ook heden ten dage is dit park van
Malmaison nog een wonderlijk
paradijs om in te vertoeven, het is
voor zover mogelijk hersteld in de
oude staat. Het heeft echter niet de
luister van weleer.
Manier van werken
Joséphine stuurde Franse tuinlieden
naar Engeland en Engelse tuinlieden liet ze in
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Franse tuinen ervaring opdoen. Ze
liet hen ook opleiden in die twee
landen. Haar grootste wens is om
mooie en zeldzame planten uit de
hele wereld te verzamelen, waarbij
zowel wetenschappers als diplomaten en zelfs soldaten haar helpen.
Ze streeft ernaar om zo mogelijk alle bekende rozensoorten in
Malmaison te telen, zij onderhoudt
daarom contacten met alle betekenisvolle Europese rozentuinen en
kwekerijen en tuinbouwscholen,
zodat ze alles kan krijgen wat ze wil
op het gebied van rozen.
Voor de bekende Chinese theeroos
Rosa indica wordt een aparte
wapenstilstand afgesproken. Aimée Bonpland,
Joséphines tuinman en
plantenkenner, zorgt
ervoor dat, hoewel
Frankrijk en Duitsland
in oorlog zijn, er toch
een hele zending planten
uit Schönbrunn en Berlijn
naar Joséphine toekomt.
En ook haar schoonzus
Catherine, die in Duitsland
woont, zorgt voor nieuwe rozen.
Aimée Bonpland heeft Joséphine

Als zij sterft laat zij 167 gallicarozen na, 27 centifoliarozen, 3 moschatarozen, 9 damascenarozen, 22
Bengaalse rozen van de chinensis
soort, Provinsrozen, 4 pimpinellifoliarozen, 8 alba soorten, 3 foetidasoorten. Ook zijn er specifieke
soorten van de moschataroos, van
de alpina, bansiae, laevigata, rubrifolia, rugosa, sempervirens en setigera. Al deze rozensoorten uit die
tijd worden nu nog gekweekt. De
Provinsroos is uit 1250, de York en
Lancasterroos zijn uit 1551.
Heden ten dage is er nog de rozentuin in Malmaison. Hij omvat 2500
vierkante meter. In het middenste
gedeelte staat de Rosa ‘Souvenir de
Joséphine’. De kweker zegt dat de vederlichte blaadjes de sfeer oproepen
van de vederlichte japonnen van de
keizerin.
Andere rozen die aan de
Rozenkeizerin herinneren zijn
Rosa ‘Impératrice Joséphine’, Rosa
‘Souvenir de Malmaison’ uit 1843.
Pierre-Joseph Redouté
Redouté is de meest beroemde
bloemenschilder tot nog toe. Hij
is geboren in Saint-Hubert, dat
indertijd bij Luxemburg behoorde,
maar dat tegenwoordig in België
ligt, en overleed in Parijs. Hij wordt
geboren in een schildersfamilie, die
vooral decoraties in kerken verzorgt.
Hij wordt vooral bekend als hij
waterverfschilderijen gaat maken in
de tuin van Malmaison. Hij werkte
voor Marie-Antoinette, voor wie

Rosa 'Souvenir de la Malmaison'
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hij al planten schildert. Hij heeft de
opdracht om alle nationale tuinen
de documenteren.
Daarna komt hij in dienst bij
Joséphine de Beauharnais. Zijn
talent komt dan pas goed tot leven,
want hij kan daar bloemen tekenen
die overal vandaan komen, uit alle
windstreken. Hij tekent veel rozen
die in Malmaison zijn geplant.
Zijn verdienste is vooral dat hij de
wetenschap diende. Hij maakt meer
dan 2.100 tekeningen van 1.800
verschillende soorten planten. Hij
wordt wel gewaardeerd, gezien de
bijnamen die hij krijgt: Rembrandt
van de rozen, of: Rafaël van de
bloemen.
Bij zijn bloemenschilderkunst
profiteert hij van de botanische
rage uit die tijd, ontketend door
Joséphine. Zij liet vele exotische en
zeldzame planten naar Frankrijk
komen. Iedereen doet eraan mee,
iedereen moet zijn tuin of park
van de nieuwste bloemen voorzien. Botanische schilders zijn dan
van groot belang om alle nieuwe
soorten heel precies af te beelden.
Pierre-Joseph Redouté is iemand,
die daar heel erg bedreven in is, hij
heeft al jarenlange ervaring. Hij is
diegene, die de meest exacte beelden van bloemen heeft vastgelegd
op papier, zodat overal ter wereld
plantkundigen en ook plantenliefhebbers kennis kunnen nemen van
de nieuwe soorten.
Zijn tekeningen en schilderingen
van rozen, lelies en andere bloemensoorten zijn tot nog toe nog niet
overtroffen. Vooral zijn wetenschappelijke precisie valt daarbij op, maar
ook de schoonheid die ze uitstralen.
Hij wordt ook gevraagd om lessen te geven in botanisch tekenen
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aan het hof van de koning LouisPhilippe. Hij maakt voor Joséphine
de schitterendste bloemaquarellen.
Zijn boeken Les liliacées en Les roses
zijn bij alle kenners bekend. Zij zijn
hoogtepunten in de geschiedenis
van het botanisch bloemtekenen.
In de hogere kringen in Parijs
wordt hij de lieveling van de dames,
ondanks zijn onhandige en lelijke
voorkomen. Hij weet door zijn
charme en de schoonheid van zijn
werk de dames toch te bekoren. Hij
versiert iedereen met zijn tekeningen van bloemboeketten.
Keizerin Joséphine laat haar hele
slaapkamer vol hangen met zijn
aquarellen. Zij zijn geschilderd op
vellum, het zeer luxe perkamentpapier.
Een van zijn mooiste botanische
boeken is Les liliacées, acht delen in
eigen beheer gedrukt met een speciale techniek van de stippelgravure,
door hem zelf ontwikkeld. Deze
techniek is helemaal toegesneden op
de weergave van de lelies.
Een van de mooiste afbeeldingen
daarin is de Amaryllis josephinae,
een eerbetoon van hem aan de
keizerin. De bloem bloeide in haar
tuin. Hij stelt dit boek samen van
1802 tot 1816.
Het andere werk dat er uitspringt is
Les roses uit 1817, waarin hij honderdvijftig verschillende rozen uit
de tuin van Malmaison uitbeeldt.
Rozen die van de vreemdste plaatsen op de planeet komen.
Ondertussen staat hij aan het
hoofd van een atelier, is graveur,
medewerker bij het maken van
Sèvresporselein, botanist, tuinman,
uitgever, leraar en vriend van vele
artiesten uit die tijd.
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Kleine reconstructie rozentuin

Malmaison

Florilegia
De plantencollecties van koningen
en keizers worden vereeuwigd in
prachtig geïllustreerde, heel exclusieve boekwerken, de florilegia.
Pierre Joseph Redouté doet dit voor
de tuin van Malmaison. Hij maakt
er wel meer dan 500 gravures van
de plantencollecties die daar zijn.
Deze werken zijn de enige documentatie die er is van de collectie
planten die er zijn op Malmaison.

Kleine reconstructie rozentuin

Na haar scheiding van Napoleon
wordt Redouté nog altijd door
Joséphine uitgenodigd als gast in
haar droomwereld.
Joséphine wordt in het boek helemaal niet genoemd in de tekst,
en Malmaison slechts één keer,
voornamelijk omdat ten tijde van
de uitgave de Bourbons aan het
bewind waren. Zij wilden niets met
de voormalige keizerin te maken
hebben.

Malmaison
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Napoleon Bonaparte
Een genie die in eenzaamheid
strijdt voor de wereld
Tekst: Sarah Delateren

N

apoleon is een persoon waar heel verschillend over wordt gedacht en geoordeeld.
De een vindt hem verschrikkelijk, de ander geniaal, weer anderen zien allebei die
kanten in hem. Maar wie en wat is Napoleon in de werkelijkheid van de wereld, welke
rol heeft hij daarin?
Wakker schudden
Het is gemakkelijk om Napoleon 1
te verguizen vanwege de hem toegedachte wreedheid en zijn verregaand egocentrisme, of hem op
te hemelen vanwege zijn scherp
inzicht en zijn hoge idealen die
uitgaan naar een groot rijk waar hij
over kan heersen. Alles heeft een bepaald doel in de geschiedenis van de
mensheid, niets gebeurt voor niets.
Ook Napoleon heeft een bepaalde
taak in het geheel van de dingen.
Wat is die taak en hoe kan hij op
zijn waarde worden geschat? Want
Napoleon is niet zomaar een grootheid, hij is geboren om de wereld te
wekken uit zijn onderbewuste slaap,
waarin ze niet wil worden gestoord.
Woorden of redelijkheid werken
niet in die toestand, er worden
daden en handelingen gevraagd die
mensen even doen opschrikken uit
hun inerte rust.

1 Beeltenis van Napoleon: uitsnede van
het schilderij 'Portrait du général Bonaparte' van Louis Albert Guislain Bacler
d'Albe, gemaakt in 1796 in Château de
Malmaison.
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O

ne called Napoleon a tyrant and imperial
cut-throat;

but I saw God armed striding through Europe.
Sri Aurobindo

Men noemt Napoleon een tiran en keizerlijke genadeloze moordenaar;
maar ik zag God gewapend voortschrijden door Europa.

De grootsheid van mensen
Er zijn enkele groten der aarde
geweest in de historie van de wereld
en niemand was hetzelfde. Allemaal
hebben ze andere kwaliteiten en tekortkomingen. En misschien is het
wel zo, dat juist die tekortkomingen
hen groot maken. Want zij hebben
allen buitengewone bekwaamheden, op welk gebied dan ook, en
deze zorgen ervoor dat zij opvallen
tussen anderen. Zij hebben grote
capaciteiten, ofwel qua denkvermogen, of een vitaal dat heel krachtig
tot handelen kan overgaan.
Goedbeschouwd hebben deze
grootse mensen in vergelijking met
gewone mensen meer tekorten,

waarschijnlijk ook omdat zij meer
opvallen in de massa. Alexander de
Grote is wreed, Shakespeare steelt
als het hem uitkomt, Napoleon is
gewelddadig en uitermate arrogant,
hij kan liegen alsof het gedrukt
staat. Zij zijn echter wel wezens die
gebruikt worden door een hogere
Kracht om dingen te verwerkelijken
in de wereld. Grootsheid is dus
blijkbaar niet alleen af te meten aan
deugden of zwakten, er zijn andere
maatstaven die moeten worden
gehanteerd.
Het lila kijkt ook niet naar deugden
of zwakten als zij haar instrumenten zoekt. Zij kijkt veel meer naar
de energie, de bekwaamheid en de
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vermogens om iets in de wereld
gestalte te geven. Het lila kent geen
deugdzaamheid en ook geen zwakten, het enige dat zij zoekt is een
persoon die bekwaam is om uit te
voeren wat zij voor ogen heeft. Dat
is bij Napoleon het geval, hij is een
geschikt instrument om de wereld
eventjes wakker te laten worden.

opstelling van het leger uitkiezen,
zodat het voordeel het gunstigst is
ten opzichte van de vijand. Maar hij
blijft een eenling, zowel op school
als later, alleen tussen de mensen.
Hij zoekt ook graag de eenzaamheid
op.

Leven
Napoleon is een Franse keizer en
generaal. Hij wordt geboren op het
eiland Corsica in Ajaccio op 15 augustus 1769 en overlijdt in gevangenschap op het eiland Sint-Helena
op 5 mei 1821. Hij heet bij zijn
geboorte Napoleone di Buonaparte
en stamt uit een Italiaanse familie.
Zijn vader bezorgt hem een studiebeurs en hij vertrekt naar
Frankrijk, waar hij eerst Frans moet
leren en vervolgens een militaire
opleiding volgt. Hoewel hij goed
Frans spreekt, heeft hij altijd zijn
Corsicaanse accent behouden.
Het deert hem niet, hij heeft geen
gevoel voor talen. Zijn sterke kant
is de wiskunde, hij heeft ook veel
belangstelling voor geschiedenis.
Literatuur heeft zijn interesse, zijn
voorkeur gaat uit naar schrijvers
als Plutarchus, Rousseau, Caesar,
Voltaire en Corneille. Na zijn militaire opleiding doet hij een vervolgstudie aan de Militaire School in
Parijs. Hij is daar een buitengewoon
goede leerling en is al op zijn zestiende jaar klaar met zijn studies.
Hij is uitmuntend in kaartlezen en
in rekenen. Hij kan onder andere
de baan die een kanonskogel maakt
heel precies berekenen, zodat hij
precies weet waar deze terecht zal
komen. Dat is handig om te weten
voor een generaal in het leger. Door
het kaartlezen kan hij de precieze
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meer hoe te handelen om alles in
bedwang te houden. Vanaf 1799,
als de revolutie op zijn einde is,
trekt Napoleon alle macht naar zich
toe en laat zichzelf in 1804 tot keizer kronen. Hij is diegene die orde
schept in de chaos, die burgers een
beter bestaan wil geven, die structuur aanbrengt in het land door
wegen, kanalen aan te leggen door
het land. Dit is vooral om het leger
de kans te geven om goed verder te
komen op de krijgstochten die erop
zijn gericht zoveel mogelijk landen
te veroveren ter meerdere eer en
glorie van Napoleon Bonaparte.
Napoleon als mens

La Révolte de Pavie (uitsnede)
Paul Emile Boutigny - 1895

Als in 1789 de Franse Revolutie
uitbreekt sluit hij zich daar onmiddellijk bij aan. Het is ook een
hele omwenteling, het koningshuis
wordt afgeschaft en de Eerste Franse
Republiek is een feit. De oude
ideeën van kerk, adel en geestelijkheid zijn niet meer leidend, politieke groeperingen en gewone burgers
strijden voor het principe wat nu
helemaal op de voorgrond staat: liberté, égalité, fraternité. De revolutie heeft niet alleen haar uitwerking
in Frankrijk, maar in geheel Europa.
Dit alles gebeurt niet zonder slag of
stoot, er is burgeroorlog en terreur
door het gehele land. Het is een
enorme chaos want niemand weet

Napoleon is niet iemand, die je
zomaar over het hoofd ziet, en ook
al gaat de legende dat hij klein van
postuur was, het blijkt dat dit volgens de laatste naspeuringen niet zo
is. Hij had een normale lengte voor
die tijd, 1,67 m. Zijn lichaamsstructuur kenmerkt zich door bezit,
liefde, eer en roem.
Hij wordt geboren met een lichaam
dat vol is van een enorme begeerte
naar macht en bezit. Hij is een
verslinder, hij wil de hele wereld wel
verzwelgen, hem helemaal in zich
opnemen om zijn geweldige zucht
naar macht te verzadigen en zich
zo vervuld te voelen. In zijn leven
wil hij alles hebben wat hij ziet en
ontmoet. Dat kunnen mannen
zijn, vrouwen, maar ook roem en
eer, en zelfs koninkrijken, legers,
volkeren. Hij vindt ook dat hij er
recht op heeft dit alles te bezitten,
en als het niet van hem is, zorgt
hij ervoor dat hij het krijgt. Zijn
natuur, zijn lichaam, zegt hem dat
hij dat recht heeft, en dat is ook de
rechtvaardiging ervoor dat hij alles
waar zijn oog op valt en dat hem

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 11, nummer 1, januari 2018

aanstaat, direct verklaart tot zijn
bezit. Hij heeft daar ook wel een
leuke uitdrukking voor die zegt dat
hij weet wat hij doet, maar dat op
een charmante manier goedpraat:
„Anderen hebben het recht niet om
deze dingen te doen, maar Ik ben
Napoleon.”

Frankrijk is zijn bezit, daar houdt
hij ook van. Zijn moeder krijgt zijn
liefde omdat zij hem het licht deed
zien, en zijn leger is zijn eer en glorie, omdat het hem overwinningen
kan bezorgen. Zijn soldaten hebben
zijn liefde doordat zij voor hem
strijden. Meer liefde dan eigenliefde

ander, juist omdat hij de gehele
wereld wil bezitten en erover wil
heersen, zodat alles onderdanig zal
zijn aan hem. Hij heeft geen politieke kwaliteiten, maar hij heeft wel
greep op de politiek en de regering.
Ook bepaalt hij de wet en hoe de
maatschappij moet functioneren.

Napoleon
Standbeeld bij de Grotte du Casone op Corsica waar Napoleon als kind de eenzaamheid zocht.

Napoleons concept van het leven
is heel simpel, hij houdt van alles
dat zijn bezit is, wat hem dient en
zijn eer en roem bevordert. Liefde
is hem onbekend, alleen het aimabele en zijn charme die hij inzet
om dingen in bezit te krijgen, zoals
dat bij Joséphine, zijn echtgenote,
ook het geval is. Hij houdt van haar
omdat zij zijn bezit wil zijn en hem
kan bevredigen naar behoefte. En
zij heeft genegenheid voor hem, iets
wat zegt dat hij de moeite waard is.
Haar zorg voor hem en het huis,
haar plaats in de maatschappij
maken haar tot een vrouw die hem
waardig is.
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kent hij niet en hij offert dan ook
alles op aan zijn eer en roem, hele
legers gaan ten gronde, maar ook
liefdes gaan ten onder in die zucht
naar bezit.
Hij heeft hersens die nooit vermoeid zijn, een zeer scherpe herinnering die niets vergeet of uit het
oog verliest, een helder inzicht dat
alles op de juiste manier ordent en
op zijn plaats zet en houdt met een
accuratesse die bewonderenswaardig
is. Hij is een practicus, een meer
bekwaam practicus dan wie ook.
Hij is een soeverein figuur, niemand
kan hem weerstaan of tegenspreken, hij kan oorlog voeren als geen

Hij ziet alles in de grote lijnen en in
het detail.
Napoleon kan de hele wereld op
zijn schouders dragen, zoals Atlas de
wereldbol. En met die last bij zich
kan hij ook nog met een enorme
vaart vooruit komen, zonder een
stap verkeerd te zetten, zonder te
struikelen, zonder moe te worden, zonder te versagen. Hij is een
Kracht in actie die Europa verder
moet brengen dan alleen maar
slapen in een onbewuste droom.
Daarom vraagt alles wat hij doet
ook bewondering, want hij is een
mega-instrument in de handen van
de Bewustzijnskracht.
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Napoleon als instrument
Napoleon heeft in de Franse
Revolutie zelf niet zo’n prominente rol gespeeld. Hij is er wel in
geïnvolveerd en verleent militaire
bijstand bij de staatsgreep in 1799,
waarbij hij leider van de Nieuwe
Franse Republiek wordt door zijn
grote militaire macht. In 1802 laat
hij zich tot consul voor het leven
benoemen en in 1804 laat hij zich
tot keizer kronen. Niemand durft
daar tegenin te gaan, en hijzelf
vindt het allemaal vanzelfsprekend.
Hij behoort consul te zijn, hij
behoort keizer te zijn. Wie zou dit
anders kunnen zijn dan hij?
Frankrijk is in de 18e eeuw een heel
vooruitstrevend land. De wetenschap bloeit, er is de Verlichting, er
is de Franse literatuur. Frans wordt
overal in Europese landen door de
elite gesproken. Juist daarom maakt
de Franse Revolutie ook veel indruk
op omgevende landen, niet in het
minst door de wreedheden die er
worden gepleegd.
De Franse Revolutie wordt gezien
als de meest ingrijpende en grootste
omwenteling in de westerse geschiedenis. Het gevestigde regime wordt
omvergeworpen, het koningshuis
afgeschaft, de geestelijkheid verliest zijn invloed. Dit is een situatie waarbij de Bewustzijnskracht
Napoleon kan gebruiken om een
frisse wind door Europa te laten
waaien.
Napoleon doet een tijdje een inbreuk op de vrijheid van Frankrijk
door zijn dictatorschap. Maar het
land en zijn bevolking zijn ook nog
niet rijp om de vrijheid ten volle te
kunnen smaken. Het Franse volk
is niet gewend aan vrijheid, en er
moet na de revolutie discipline
komen. In zekere zin moet iedere
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burger Napoleon’s militaire discipline aanvaarden om aan het uiteindelijke doel te geraken. Het Franse
parlement is in chaos, en dat is zijn
kans om alles goed te organiseren
en op die manier Frankrijk te redden van een wanorde zonder einde
en zonder uitzicht op iets beters.
Europa verzet zich tegen de
Revolutie in Frankrijk, het is bang
dat de anarchie hoogtij gaat vieren,
en als reactie vertoont Frankrijk een

Napoleon
Lieutenant-Colonel du 1er bataillon
des Gardes nationaux corses
1792
Henri Félix Emmanuel Philippoteaux

heel agressief gedrag naar Europa
toe. Het land wil niet gedwarsboomd worden in zijn streven naar
vooruitgang nu het eenmaal wakker is geworden. Europa heeft het
idee dat revolutie altijd anarchie
betekent, maar het zal moeten gaan
ontdekken dat revolutie vooral een
reorganisatie is van oude waarden
en wetten. Daar hoeft op zich geen
anarchie aan te pas te komen. Deze
omwenteling in Frankrijk blijkt
ook een reorganisatie te zijn die veel
meer kracht in zich herbergt dan de

oude orde.
Door deze goede organisatie in
Frankrijk is Napoleon in staat om
heel veel Europese landen te veroveren, iets wat hem tot tevredenheid
stemt en zijn zucht naar nog meer
land sterk bevordert.
Hij wint vele veldslagen vooral op
eigen terrein, dat wil zeggen dat
hij zelf de plaats bepaalt waar het
gevecht zal gaan plaatsvinden. Hij
kan dan zijn rekenkunde en kaartkennis beiden inzetten in de strijd.
Hij kan daardoor ook legers heel
snel verplaatsen voor die tijd, over
honderden kilometers, wat vaak een
voordeel betekent op de vijand die
dit niet kan. Hij kan organiseren als
de beste, ook op bestuurlijk gebied.
Hij laat zijn rijk achter met een
orde en doeltreffendheid die niet
werd gevonden in de chaos die hij
aantrof in het begin van zijn keizerschap. Bij nieuwe wetgevingen laat
hij zich adviseren door de meest
uitgelezen juristen.
Het kan hem niet zoveel schelen
dat er meer dan een miljoen soldaten en burgers sneuvelen door zijn
capriolen, maar hij is nooit wreed
in zijn handelingen. Als hij maar
meer roem en eer kan behalen is hij
tevreden. Napoleon heeft geen klein
ego, hij heeft een enorm ego. Er
is niets wat hij voor anderen doet,
ook al lijkt dit zo. Hij is alleen maar
uit op het vergroten van zijn ego.
Alles is gericht op eigenbelang, als
hij van viooltjes houdt of van eau
de cologne, is dat om te laten zien
hoe verfijnd hij is. Alles moet hem
dienen, en het is geen wonder dat
hij een dictator is waarmee niet valt
te spotten. Hij is niet geschikt voor
democratie, alleen voor dictatorschap. Hij heeft geen politiek gevoel, hij heeft ook nooit iets gedaan
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met partijen of parlementen, ook
niet met gemeenten. Hij kan wel
heersen, maar geen politiek bedrijven. Dat kan door velen als een
defect worden gezien, maar voor
wie de werkwijze van Napoleon zelf
doorziet, is het eerder een voordeel
en geen defect. Want hij kan daardoor snel en adequaat handelen,
zonder medewerking van anderen.
Dat stemt ook overeen met wat de
Bewustzijnskracht in hem bewerkstelligt. Zij kent geen democratie,
ook geen politiek stelsel. Zij handelt
naar de Waarheid en de Eenheid en
die geeft zij Napoleon in.
Een instrument zoals Napoleon is
nodig in de geschiedenis omdat hij
een kracht en een bekwaamheid
is om die veranderingen teweeg te
brengen die nodig zijn om de mensheid niet te laten blijven steken in
gezapigheid en onwil. Omdat hij
een instrument is van de Ene, vol
grootheid, vol moed, kracht en onstuimigheid, is hij een uitmuntende
vechter, die als het nodig is iedereen
dood stampt. Daarin is hij groot,
en daarin moet hij worden gekend.
Al deze handelingen worden door
de Bewustzijnskracht geleid en hij
voelt dat ook zo, het is zijn Natuur,
deze zegt hem wat hij moet doen.
Juist de eigenschappen die mensen
slecht of niet deugdzaam vinden,
zijn de meest geschikte eigenschappen voor het doel waartoe hij is
aangesteld om dat te bereiken.
Napoleon is diegene, die Europa
wakker moet schrikken. Nu, dat
heeft hij gedaan, met zijn bezitsdrang waarmee hij half Europa
onder de voet loopt met zijn legers.
Hij is een waardig instrument
van de Ene Bewustzijnskracht, zij
beweegt hem, zij laat hem handelen
en spreken en vechten. Zo wordt
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Frankrijk en ook Europa eindelijk wakker. Zij vinden dan als ze
‘s morgens opstaan geen gezapige
ontbijtshow waaraan ze kunnen
aanzitten, maar een Europa dat
helemaal op zijn kop staat door het
handelen van Napoleon. Geen tijd
om rustig te gaan ontbijten dus.
Dromen en dichten
Napoleon heeft een hevige afkeer
van dromers en van ideologieën.
Hij moet er niets van hebben, hij

Napoleon als eerste consul
1799
Andrea Appiani

vindt dat zwak en slap. Het speciale
is dat hij zelf een grote dromer is,
maar wel eentje die zijn dromen ten
uitvoer brengt. Zijn hoofd vloeit
over van ideeën, en dat geeft hem
nu juist die enorme kracht waarmee hij zijn dromen kan vervullen.
Alexander de Grote is ook zo’n
voorbeeld van een grote dromer vol
ideologische gedachten. Beiden zijn
in feite dichters en aan de rol die
zij hebben gespeeld in de geschiedenis is te zien dat zij echt geen
zwakkelingen waren of onbekwame
personen.
Beiden willen zij een koninkrijk
waarin de zon nooit ondergaat. En

Alexander bereikt dat ook, want
op zijn 30e jaar heeft hij een rijk
dat zich uitstrekt van de Ionische
zee tot aan de Himalaya. Hij wint
de strijd altijd, en hij wordt wel
gezien als een van de meest grootse
bevelhebbers die ooit heeft geleefd
tot nog toe. Zowel hij als Napoleon
hebben een veroveringsdrang die
niet te stuiten is, gevolg van de
dichterlijke dromen van beiden.
Zij zijn dichters die hun dichterlijke
gevoelens niet gebruiken om woorden op papier te zetten, helemaal
niet, verre van dat. Zij plaatsen
zichzelf als een levend gedicht in
het middelpunt van een wereld
die hun grootse ideeën en dromen
en lyrische gedachten waar moet
maken. Zij zijn het middelpunt van
het universum, zij zijn de wereld en
de wereld is hen. Zij zijn dichters
die door de Bewustzijnskracht zijn
uitgerust met heel speciale condities waardoor zij handelen zoals zij
handelen. Zij schrijven hun gedichten vaak neer met in bloed geschreven letters op de aarde. Zij luiden
andere tijden in, zij doen het onmogelijke en zij worden door latere
generaties bewonderd of verguisd.
Zij zijn de onbegrepen dromers, de
onbegrepen dichters die heel alleen
de wereld beheersen. Zij staan op
eenzame hoogte, niemand kent hen.
Zij hebben een vurig en heldhaftig
temperament, maar tevens een heel
groot en diep gevoel voor dichterschap en idealen. Zo een temperament kan alleen maar voortkomen
uit volkeren die dit in zich dragen,
zoals Napoleon die van huis uit een
Italiaan is, en Alexander de Grote
als Griekse Macedoniër.
Allebei lijden zij aan grootheidswaan en ze hebben een grootse
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Premier empire - 1812

imaginatie. Zij willen het onmogelijke mogelijk maken en het ook
uitvoeren, desnoods over lijken. Zij
zijn niet opzettelijk wreed of tiranniek, maar ze zijn wel mensen
die ongevoelig zijn voor moraal,
voor gewone of edele menselijke
gevoelens. Alleen als zij opgewonden zijn door dingen die hen even
overmeesteren, of als zij zich laten
gaan in hartstochten, dan pas wordt
zichtbaar wat anders verborgen
blijft: een vaak waanzinnige tirannie. Alexander de Grote laat dit
heel duidelijk blijken, bij Napoleon
heeft zich dit in veel mindere mate
in zijn lichaamsmaterie vastgezet.
Napoleon beschouwt zijn leven als
een soort gigantisch heldendicht.
Alles wat er niet in past wist hij uit
of hij verandert het. Inzichten die
niet stroken met zijn eigen zicht op
zichzelf, of die zijn persoon in een
48

kwaad daglicht stellen, vervalst hij
zonder een spier te vertrekken. Hij
moet de held blijven, de hoofdpersoon die de leiding heeft over zijn
rijk. Hij heeft geen enkele moeite
om gegevens te vervalsen of ze
botweg te ontkennen, zijn geweten
zwijgt stil.
Als er iets niet goed gaat bij de dingen die hij doet, wil hij dat beslist
niet weten. Als hij erop wordt aangesproken, weet hij van niets, wil
het ook niet corrigeren met alle gevolgen van dien in de positie die hij
bekleedt. In zijn grootheidswaan is
hij ervan overtuigd, dat alles vanzelf
goed zal komen en zich zal voegen
naar zijn eigen dromen en ideeën.
Hij is heel zelfzuchtig, alleen op zijn
eigenbelang gericht en in zichzelf
gekeerd, een persoon die alleen is en
op eenzame hoogte opereert.
Het geluk is altijd aan zijn zijde, zo

lijkt het, altijd slaagt hij in alles wat
hij doet, zonder al te veel inspanningen. Het is alsof hij het zelf niet
eens doet. Maar als het noodlot dan
toeslaat, stort heel zijn droom en
ook hijzelf ineen als een huis dat is
opgebouwd met losse luciferstokjes.
Napoleon sterft dan ook in eenzaamheid op de rots van het eiland
Sint-Helena. Een eiland waar niets
te beleven valt, ver van de bewoonde wereld, waar bergen niet
gehoorzamen aan zijn dictatoriale
macht. Daar blaast een grote geest,
een groot man zijn laatste adem
uit voor altijd, omdat hij geen
instrument meer wil zijn van de
Bewustzijnskracht en zijn leven een
wending geeft door zijn eigen zin te
doen in zijn dichterlijke dromen vol
grootheidswaan.
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 e praktische inslag van
D
Napoleon
Door de strijd die er moet worden
gevoerd om vrijheid, gelijkheid en
broederschap te bereiken is alles in
chaos. De oorlog is nu niet direct
het eerste dat leidt tot vrijheid en
alles wat ermee te maken heeft.
Eerst is er een nog grotere onvrijheid, die gepaard gaat met dood en
verderf. Maar het enthousiasme, de
passie en de gedrevenheid leidt wel
tot het omvergooien van barrières.
Vooroordelen, in zichzelf opgesloten
zitten door oude regels en maatstaven, kunnen niet langer zonder slag
of stoot in stand worden gehouden.
Er is met Napoleon een nieuw
tijdperk aangebroken, waarin er
meer vanuit het hart wordt gecommuniceerd, want broederschap doet
daar wel een beroep op. Napoleon
wil regering en maatschappij veranderen. Het is een poging die niet zo
succesvol is, maar die juist doordat
hij faalt, Europa totaal in verandering brengt. De basis van de ideeën
en principes tot verandering zijn
al langer bekend, maar het verschil
met anderen is, dat Napoleon ze
ook werkelijk praktisch gaat uitvoeren. Dat is in het Europa van die
tijd een onbekend verschijnsel. En
zo moeten onderworpenheid en onderdrukking, ongelijkheid, geweld
en eigenbelang worden veranderd in
vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Dat gaat niet zonder slag of stoot,
hoewel Napoleon dat wel denkt.
Zijn eigen voortvarendheid dicht
hij ook anderen toe, maar dat is een
misrekening. Mensen veranderen
niet zo snel, ook heden ten dage
niet.
In die tijd, aan het begin van de 19e
eeuw, is de wereld zeker niet klaar
voor die boodschap, maar een eerste
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aanzet is nooit verloren. Het is de
taak van Napoleon, om de aanzet
te geven naar een andere ideeënsfeer in Europa, naar een werkelijke
omwenteling en hij doet het met
de Bewustzijnskracht als ondersteuning op de achtergrond. Zij leidt
zijn handelingen die hem op het
lijf zijn geschreven. Hoewel hij daar
totaal geen besef van heeft, werkt
hij in Europa als het instrument van
de Ene, die zijn plannen oplegt aan
zijn Natuur. Hij doet dat precies
zoals dat wordt vereist, want het is
de tijd en het moment, en hij is het
instrument dat die bekwaamheid
heeft, zowel qua kracht als kundigheid.
Hij begint met de politiek te veranderen en vervolgens beïnvloedt
hij de burgers, helemaal volgens
zijn militaire strategie, waar eerst
de generaals voor het idee moeten
worden gewonnen en daarna gaat
de rest vanzelf mee. Uit die manier
van werken blijkt het geniale van
Napoleon, hij torent ver uit boven
andere leiders in Frankrijk van die
tijd.
Zijn geloof en vertrouwen in de
revolutie is vast, zonder een enkele
aarzeling volgt hij zijn ideeën zonder daar ook maar een moment aan
te twijfelen. Door dat rotsvaste vertrouwen kan hij alles organiseren,
hij, de aartsegoïst, misschien wel
de grootste egoïst uit de geschiedenis. Hij dicteert vrijheid en die
moet er dan ook komen, gewild of
niet. Hij is de keizer die de gelijkheid beschermt, en hij weet zonder
principes alle principes te organiseren zodat er een roep om broederschap naar voren komt. Vanuit dit
oogpunt kan Napoleon ook een
genie worden genoemd, want hij
krijgt het voor elkaar dat iedereen

met hem meegaat. Dit is dan ook
de praktisch uitvoerende kracht die
nodig is om grote omwentelingen te
veroorzaken in een wereld die maar
niet wil veranderen en blijft zoals
hij is. Dat kan niet met redelijkheid
gebeuren, dat heeft een geweld nodig dat alles ontwortelt in de maatschappij. Dat is waarom Napoleon
als instrument kan worden gebruikt
door de Kracht, hij is een dictator,
despoot, zonder gevoel, alleen uit
op eigenbelang, hij werkt met zware
mokers, niet met fijnzinnige instrumenten. Hij kent geen medelijden,
geen mededogen, geen liefde, alleen
eigenbelang. Dat soort mensen
zijn krachtige instrumenten om de
slaperige, inerte wereld van de mens
overhoop te halen. Zonder te kijken
naar de doden die vallen, zonder
te voelen wat het voor leed veroorzaakt. Want het moet gebeuren,
anders blijft de mensheid steken in
onbewustheid en mechanismen die
eeuwig doorgaan door hun traagheid van massa en hun onverstoorbaarheid.
Het Franse volk weet ook nauwelijks wat er met die praktische
uitwerking van de dingen moet
gebeuren, het maakt er een soort
geloof en een socialistisch idee van.
Alles moet nu opeens berusten op
de vrijheid, niets uitgezonderd,
het volk is helemaal vol van het
idee van vrijheid in werkelijk alles. En de broederschap wordt tot
iets gemaakt dat praktisch niet te
realiseren is. Het wordt een soort
fundamentalisme dat alle vuur van
enthousiasme smoort. Gelijkheid
moét, wie het niet wil moet een
kopje kleiner worden gemaakt.
Napoleon is een mens, die zonder
dat hij daar enig benul van heeft,
als een instrument wordt geleid en
49
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gebruikt door de Bewustzijnskracht.
Zij gebruikt zijn capaciteiten zodanig, dat er een doel wordt bereikt
dat een basis kan zijn voor verdere
ontwikkelingen. Napoleon laat
zich ook graag gebruiken, hij heeft
daar geen weerstand tegen, want als
instrument volgt hij als vanzelfsprekend zijn Natuur en alles wat daar-

in gebeurt wordt ingegeven door
de Kracht. En hij volgt, zonder
een enkele tegenwerping, want zijn
eigen ideeën worden ogenschijnlijk
zonder ook maar enige moeite te
doen ten uitvoer gebracht.
Zijn ideaal is om een groot imperium te overheersen en hij is daar
zeker in geslaagd. Hij heeft ook

Napoleon als keizer
1805-1815
Francois Gérard
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andere doelen: burgers een beter
bestaan geven, meer gelijkheid tussen mensen, meer zorg voor elkaar,
goede wetten en een goede infrastructuur.
Hij slaagt erin om in geheel Europa
evenwichten te verstoren om deze
nieuwe dingen te prepareren, en dat
gebeurt overal. Op het Franse platteland en de stad gebeurt het, waar
gewone burgers opeens weg van
huis moeten om in dienst te treden
van Napoleon, maar het gebeurt
zelfs tot in Nederlandse stadjes en
dorpjes en in huizen van de gewone
man, die rustig zijn werk doet, maar
dat nu niet meer kan volhouden.
Zonen trekken naar onbekende
gebieden, sterven, en komen nooit
meer terug. Anderen komen gewond terug uit de oorlog. Wie kan
nog zeggen dat de tijden niet zijn
veranderd?
Napoleon houdt van nationalisme
en hij wakkert dat stevig aan waar
hij ook komt, of het nu in Italië,
Duitsland, Polen of Frankrijk is.
Ook dat wordt gestimuleerd en
ingezet door de Bewustzijnskracht
want nationalisme maakt sterk
en er kan dan met samengebalde
kracht iets worden gedaan voor de
natie of het Koninkrijk. Al die grote
koninkrijken worden door hem
gevormd en zij zijn de harmonie
voor dat moment, de harmonie die
nodig is om in de directe toekomst
Europa te dwingen de reorganisaties
te accepteren die nodig zijn op sociaal en politiek gebied. Verandering
kan in de meeste gevallen alleen
maar gebeuren door hevige rampen,
oorlogen, uitbarstingen en woede
van volkeren, tot alles in elkaar stort
en er een nieuw gebouw kan worden opgetrokken. Dat is te merken
aan Napoleon, die als een ijzige
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winterstorm door Europa trekt,
niets ontziend, alles veroverend
wat veroverd kan worden voor zijn
meerdere eer en glorie.
De vooruitgang
van de mensheid
Maar toch heeft Napoleon net
niet datgene wat nodig is om de
mensheid in zijn geheel verder te
brengen. Hij wordt gedreven door
zijn ideeën en dromen, hij is een
man die pragmatisch te werk gaat
en zich laat leiden door zijn ideeën
vol idealisme, iemand die geleid
wordt door de driften van zijn natuur, die bestuurd worden door de
Bewustzijnskracht. En zolang het
instrument doet wat zij wil, is er
niets aan de hand, maar als dat niet
meer zo is, zoals dat in het latere leven van Napoleon het geval is, dan
laat zij het instrument vallen, want
het is niet bruikbaar meer. En zo
kan het dan gebeuren dat Napoleon
valt, gevangen wordt genomen, en
een ellendig einde van zijn leven
meemaakt.
Mensen als Napoleon zijn van
tijdelijk belang, hoewel van groot
belang. Zij veranderen de wereld
en kunnen anderen leiden en dat
doet Napoleon ook. Door zijn
egocentrisme was hij goed te gebruiken en als was in de handen
van de Kracht, veel meer dan dat hij
zelf iets deed. Napoleon moet dan
ook niet worden bekeken als een
gewoon mens, maar als een kracht
in een lichaam dat wordt bewogen
door de Bewustzijnskracht. Die
Ene Bewustzijnskracht schrijdt
door Europa met zijn wapenrusting
aan en doet wat nodig is om een
omwenteling te veroorzaken. Dat
weidse en razende materielichaam
is een genie vol onstuimigheid en
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dadendrang dat mensen Napoleon
noemen, maar dat in de realiteit
de Ene Kracht is die het lichaam
gebruikt voor Haar doel. Dat
lichaam kan zich onmogelijk kalm
en zich schikkend naar de omstandigheden voordoen, integendeel.
Het staat voor zijn doel en zal er
alles aan doen om het te bereiken,
ook al kost dat vele mensenlevens.
Want Napoleon is niet vatbaar en
niet gevoelig voor lijden en menselijk ongeluk. Alles moet ten dienste
staan van hem, en van hem alleen.
En zo kan ook alleen hij ten dienste
staan van de Bewustzijnskracht, ook
al denkt hij dat hij het voor zichzelf
doet. Hij is een van de grootsten op
aarde en een van de meest dominante figuren. Niemand is zoals hij,
zo praktisch bekwaam. Hij kan alles
met ondersteuning van de Kracht,
en dat is iets waar de mensheid hem
dankbaar voor zou kunnen zijn.
Want het dient de vooruitgang van
de gehele mensheid en dat is zelfs in
de huidige tijd te merken.

Napoleon
dans son cabinet de travail
1812 - Jacques-Louis David

Napoleon liet Frankrijk kleiner
achter dan toen hij het kreeg. Dat
is ook passend, want Napoleon
was er niet om Frankrijk te vergroten, maar om slapende mensen wakker te schudden. Daar is
de Bewustzijnskracht die in hem
werkt mee bezig. Napoleon is
een instrument dat de mensheid
dient. Zelfs zijn falen is een succes, want ook daarmee dient hij
de Bewustzijnskracht en kunnen
er voorbereidingen gemaakt worden voor een toekomst die nooit
meer zo zou zijn als voorheen. Zijn
enorme grote militaire operaties
verstoorden alles in Europa en ze
dienden om een nieuwe orde te vestigen. Daar slaagde hij ook volkomen in.
Hij is de vernietiger van het oude
leven, hij prepareert een nieuwe tijd
en een nieuwe manier van leven,
maar met het heden kan hij niet
overweg. Hij kan er niet uithalen
wat erin zit, hij kan het heden niet
op de juiste manier gebruiken,
vooral omdat hij vol ongeduld is en
teveel vraagt van mensen. Dat is de
reden van zijn val en zijn dood.
De mens die psychisch ziet en in
staat is om zijn visie handen en voeten te geven, bezit het ware menselijk vermogen en de ware kennis.
Hij laat zich volledig leiden door de
psyche, de kenner, het bewustzijn,
die toeziet op de uitvoerende, praktisch handelende bewustzijnskracht.
Hij is in het bezit van het vermogen dat hij gebruikt en toepast. Hij
heeft een contact met de ZienersWil van de Bewustzijnskracht, diegene die alles kent en het universum heeft gecreëerd en alle materie
en substanties kent. Echter, er zijn
maar weinig of bijna geen men51
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sen die deze kwaliteiten combineren. Het is uiterst zeldzaam om zo
een mens tegen te komen, want
dat moet een mens in ontwikkeling zijn, iemand die de lijn van de
Evolutiekracht volgt. Hij moet zijn
voorkeuren en begrenzingen achter zich hebben gelaten. Dan is hij
vrij, waarlijk vrij. Dan kan hij ook
vrij bekijken wat het beste is in alle
gevallen, zowel voor de burger, voor
de maatschappij, voor de regering
en voor zichzelf. Dit is een mens
die toekomstgericht is en werkt op
een zodanige manier, dat anderen er
ook mee verder kunnen.

gehoorzaamt, maar zijn eigen wil
en zin gaat doen. Doordat hij de
Bewustzijnskracht wil gebruiken
voor zijn eigen doelen, breekt
ze hem, waardoor hij zijn leven
eindigt op Sint-Helena. Toch ziet
de Bewustzijnskracht alles als een
instrument van haar, zij heeft ze
allemaal gecreëerd. Er zijn instrumenten die als een kostbare schat
worden bewaard of gebruikt, andere
worden terzijde gelegd of gebroken, in stukken geslagen zodat de
stukjes verstrooid liggen over de
gehele aarde, zoals dat bij Napoleon
gebeurt.

De abdicatie van Napoleon in 1814

De ondergang van Napoleon
Als een grootse figuur ten onder gaat omdat hij niet meer het
geëigende instrument is voor de
Bewustzijnskracht, en hij dus niet
meer wordt ondersteund door haar
in zijn streven, gaat hij neerwaarts
in het leven met grote moeilijkheden. Dat is bij Napoleon het
geval. Hij wordt vernietigd door
het verregaande egoïsme vanwaaruit hij leeft en waardoor hij
de Bewustzijnskracht niet meer
52

De grootheid van mensen ligt
daarin, dat ze niet door hun eigen kracht grote omwentelingen
veroorzaken, maar dat zij dienstbare, bruikbare en speciaal in de
smidse van de Bewustzijnskracht
gesmede instrumenten zijn voor
het Vermogen dat bepaalt wat er
met hen gebeurt. En als Napoleon
vernietigd en weggeworpen is,
houdt de Franse Revolutie niet op,
die gaat gewoon door, want het is
een gewilde manifestatie van de

Evolutiekracht.
De grootheid van individuen is niet
hun grootheid, het is de grootheid
van de eeuwige Bewuste Energie die
in hen werkt. Alleen diegenen die
dat beseffen, zullen overleven in de
tijd, in de toekomst.
Alle werkelijk groten der aarde
zijn mensen die heel krachtig het
Vermogen in zich voelen werken,
hoe ze ook waren, zoals Napoleon.
Zij zijn de instrumenten die nodig
zijn om de wereld verder te brengen.
Napoleon riep: „Wat is de Franse
revolutie? Ik ben de Franse revolutie.” In die zin zegt hij eigenlijk,
dat hij meer is dan een gewoon
mens, hij zegt eigenlijk dat hij in
zijn wezen de eigen kracht en het
vermogen is van de Ene in actie,
en dat geeft hem zulk een enorme
energie en dat maakt hem tot een zo
krachtige persoonlijkheid. Maar zijn
denken is beneveld door de inertie,
hartstocht en begeerten, hij kan
niet zien dat het blote feit dat hij de
Franse Revolutie is, hem zou hebben
moeten richten op grotere idealen
dan hij had. Hij zou dan hebben
opgemerkt, dat hij niet alleen maar
zijn vitale macht en opperheerschappij moest bevredigen. Hij zou zijn
grootheidswaan hebben opgemerkt
en het hebben gelaten. Dan zou hij
een volk hebben kunnen leiden dat
rebels is en woedend en dat in chaos
leeft. Dan zou hij een psychisch leider geweest kunnen zijn. Maar door
zijn enorme begeerten moest hij wel
vallen en hem treft dan hetzelfde lot
waardoor zo velen in Europa werden getroffen door hem; hij wordt
gedood doordat de Ene gaat trappelen in de wijnpers, verscheurd door
verdriet en pijn, door de hel waarin
de wereld leeft.
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Fascinatie
Dat Napoleon nog steeds veel
mensen fascineert, zegt dat zij wel
voelen dat er iets speciaals aan de
hand is met hem. Wat dat speciale
is, kan moeilijk worden onderkend,
maar het is er wel. Meestal weten
zij niet eens wat hen fascineert.
Wel ervaren ze, dat er iets in hem
werkt dat anders is dan bij andere
persoonlijkheden. Ze kennen de
Bewustzijnskracht niet die hem
stuurt onder alle omstandigheden,
want er zijn maar weinigen in de
wereld die de Bewustzijnskracht
kennen. Als de nederlagen zich gaan
voordoen, is dat het teken dat de
Kracht zich heeft teruggetrokken.
Als Sri Aurobindo spreekt over God
die gewapend door Europa schrijdt,
bedoelt hij niet de God van de
Westerse religies. Het is de Ene
Bewustzijnskracht die hij ziet, en
deze heeft niets met God zoals westerlingen deze zien, te maken. Het
is de Allerhoogste Ene, die tegelijkertijd Zijn, Bewustzijn en Vreugde
is en die een evolutie op gang heeft
gezet, zodat Hij zichzelf kan zien in
triljarden vormen en gestalten.
Velen droomden van grote rijken
of over verdere uitbreiding van
hun rijk zodat de gehele wereld in
hun bezit zou zijn. Karel de Grote,
Duitsland, Engeland, allemaal
volgen ze de droom over een rijk
waar de zon nooit zal ondergaan.
Meestal lukte dit niet, ze worden niet ondersteund door de Ene
Bewustzijnskracht. De veroverde
landen vallen weer uiteen, want een
centraal gezag ontbreekt en volkeren willen zich niet aanpassen.
Alleen de ware kennis van de psyche
geeft waar leiderschap. Dan kan
iemand werken voor de mensheid,
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Standbeeld Napoleon bij de Dôme des Invalides in Parijs
Dit bronzen beeld weegt 5 ton en is 3,74 meter hoog. Het is gemaakt van Oostenrijkse en Russische kanonnen die zijn gebruikt gedurende zijn veldtocht in
1805 en die bewaard zijn in het arsenaal van Metz. Het is gemaakt door Charles
Emile Marie Seurre in 1833.
Hij draagt zijn mantel, ook wel redingote genoemd, zijn bicorne, de steek, en
houdt de hand op zijn maag. Het heeft een uniform aan dat hij graag draagt, dat
van de chasseurs à cheval de la Garde, van de cavalerie. Op zijn borst draagt hij
de onderscheiding van het Légion d’honneur en ook het insigne van la Couronne
de fer. Het zijn twee onderscheidingen die hij zelf instelde in 1802 en 1805. In
zijn hand heeft hij zijn lorgnet, een attribuut dat hij broodnodig heeft om het
slagveld goed te kunnen overzien.
Aan de linkerkant het zwaard dat hij waarschijnlijk bij zich had bij de Driekeizersslag bij Austerlitz in 1805. Bij zijn voeten liggen een bom en kanonskogels die
herinneren aan zijn opleiding tot artillerist.

voor een land, voor de wereld.
Napoleon kon werken voor de wereld tot aan een zeker punt. Daarna
hield zijn rol in de geschiedenis op.
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De spiegel
Tekst: Sarah Delateren

D

e Spiegel is een lilaïsch kunstwerk dat staat aan de Flamboyantlaan in vak 10,
op een punt waarbij hij is te zien vanaf het Bospad. Direct valt hij op, of omdat het zonlicht erin schijnt, of gewoon, omdat hij er staat en zijn licht flauw
weerkaatst in de verte. De Spiegel staat voor een prunushaag, die is geplant toen het
recht van overpad via het terrein van Elektoor werd opgeheven.
Prunushaag
De prunushaag is heden ten dage
zo hoog, dat hij het uitzicht op
het pad dat daar nog achter loopt,
ontneemt. Naast de haag ligt een
enorme boomstronk begroeid met
Lonicera periclymenum, de kamperfoelie. Het is een afgelegen plaats
in het bos van de Pauwekroon waar
de Spiegel staat, langs de grens met
de buren met een graspad dat daar
loopt. Af en toe rijdt de tuinman
van de buurvrouw vrolijk voorbij
op zijn grasmaaimachine, hij maait
regelmatig de paden voor haar. De
Pauwekroonpaden steken dan ook
schril af tegen de keurig onderhouden paden daar vlak in de buurt,
net buiten de afrastering.
De verwaarlozing
van de Spiegel
De Spiegel is een nogal kaal kunstwerk, dat al zijn charme heeft verloren nadat de Italiaanse cipressen die
hem flankeerden zijn doodgegaan.
Zij gaven een zuidelijke sfeer in het
bos, daar, waar het vaak warm is in
de beschutting van de hoge bomen
en struiken. Vak 10, waar de Spiegel
is gesitueerd, is ook een warm vak,
54

De Spiegel

dat omgeven is door groen en waar
in het binnenste een warmte is die
elders niet wordt gevoeld. Het vak
ligt ook beschut tegen de wind die
in de winter vaak blaast uit het
noorden of noordwesten.
De bloemen die rondom de Spiegel
zijn gezet een aantal jaren geleden
zijn bijna allemaal overwoekerd.
Er is weinig meer van over. Overal
is gras, de Spiegel moet het doen
met een grastapijt, sinds 2016 ook
op de wegen die daar lopen, de
Beukenlaan en de Flamboyantlaan.
Het zouden graspaden worden,
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maar het zijn meer graspollen, waar
het niet gemakkelijk op lopen of
fietsen is. Ze worden ook nooit
gemaaid, iets wat moet gebeuren bij
graspaden.
Een opknapbeurt
De Spiegel is weer aan een opknapbeurt toe. Als hij wordt weggehaald
omdat hij een nieuwe entourage
krijgt, wordt geconstateerd dat de
achterkant is verrot en de paal waar
hij op staat ook. De vernieuwing
begint dan ook met een vernieuwing van alles wat er aan de Spiegel
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zit: zijn paal en zijn achterzijde.
Na enige tijd is de Spiegel als nieuw,
en kan hij weer naar zijn plek worden gebracht.
Een nieuw begin
Voor de Spiegel breekt nu een
nieuwe episode aan, waarin hij weer
een entourage krijgt. In het begin is
er nog niet alles, maar wel een deel.
Het begint met het uitgraven van
het gras rondom in de vorm van de
Spiegel zelf.
Eerst wordt de ronding van de
Spiegel uitgestoken, dan wordt de
paal - het paadje ernaartoe - voorbereid. De ronding is een perk dat nu
vrij is van gras, en het paadje leidt
naar de Spiegel zelf. Eerst wordt de
grond geëgaliseerd, dan worden er
kasseien in het rond gelegd, die de
vorm van de Spiegel aangeven.
Binnen deze contouren wordt
het geknipte gronddoek aangebracht, waar de kasseien op rusten.
Vervolgens worden er zakken grind
aangevoerd die in de ronding van
de Spiegel op de aarde worden
gestort. Ook het pad, de paal, krijgt
een rand met kasseien, waarbinnen
ook weer gronddoek wordt gelegd
waarop grind komt te liggen.
Er wordt bekeken waar de steenbank - bestaande uit een oude
granieten stoeprand - zal komen die
nu nog niet beschikbaar is, maar bij
het Gouden Paard, het utiliteitscentrum van Elektoor, staat.
De twee obelisken die de Spiegel
zullen flankeren in plaats van cipressen, zijn nu nog in het rosarium
aanwezig als ornamenten.
Zowel de steenbank als de obelisken
vormen onderdeel van het kunstwerk de Spiegel, en ze zullen daar
wel komen als de tijd daar is.
Er wordt nog wel uitgemeten waar
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de obelisken precies komen te staan,
en daartoe worden twee stokjes in
de grond gezet die de plaats aangeven. De Spiegel zelf wordt precies in
het midden van de entourage gezet.
Hij staat ook precies in het midden
van de Flamboyantlaan gezien vanaf
het Bospad.
Dit gebeurt allemaal tussen 11 en
15 augustus 2017.
Rust
Dan is er rust. Het is wachten tot
het zover is dat de obelisken en de
steenbank er komen. Nu is dat nog
niet zo, er zijn veel andere bezigheden die de aandacht vragen. En de
Spiegel staat er al, met zijn dubbelganger in grind op de aarde. Een
Spiegel die staat in een spiegel, dat
is iets wat heel spontaan is gebeurd.
Er waren heel andere plannen.
Bijvoorbeeld van een pad dat van
wijd naar smal uitloopt naar de
Spiegel, met allemaal weidebloemen
rondom. Maar dat mentale plan
verdwijnt als vanzelf als de Spiegel
zelf aangeeft hoe zijn entourage kan
worden. Dan werkt alles mee, zoals
een model uit de hand knippen dat
precies past en ook symmetrisch is.
En een pad dat een paal verbeeldt.
De Spiegel staat daar, bewegingloos,
haast transparant, hij weerspiegelt
gewoon alles wat in zijn buurt is, hij
kent geen onderscheid. Hij is een
Spiegel, hij is objectief, en spiegelt
alles wat er is, hij kent geen goed of
slecht, alles is voor hem wat het is.
De rust duurt bijna drie weken.
Over de obelisken
Op een dag, als er wordt begonnen om het westelijke deel van het
rosarium te egaliseren, staan de
obelisken in de weg. Ze vallen ook
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bijna om, want de perken waar ze
in staan zijn ontdaan van grond en
mijnsplit. Dan is het de tijd om hen
naar de Spiegel te brengen. Het is 5
september 2017.
De eerste vraag is hoe dit te doen.
De obelisken zijn heel zwaar en
naar de plaats waar ze nu staan
zijn ze gerold op palen. Er moet
een eenvoudiger methode zijn. De
stenenkruiwagen wordt gehaald en
daar worden ze voorzichtig op gekanteld. Eén voor een vallen ze keurig op de stenenkruiwagen, die hen
ook afzonderlijk naar de kniklader
brengt, die net buiten het rosarium
staat te wachten. De stenenkruiwagen past precies tussen de lepels van
de kniklader, die de obelisken moet
vervoeren. Ze kunnen zo worden
opgetild zonder mankracht erbij te
gebruiken en worden vervoerd naar
de Spiegel.
Daar aangekomen worden de obelisken één voor één vanaf de lepels
van de kniklader in de gegraven
gaten gekanteld, waar ze door goti’swetenschappers keurig rechtop in
worden gezet. Zonder enige moeite,
alleen moeten ze recht gehouden
worden, tot de aarde hen omsluit en
hen stevig omvat zodat ze niet om
kunnen vallen. De aarde wordt nog
eens extra aangestampt.
De obelisk is een lichaam dat zich
richt op de zon en het verheft zich
naar de zon. Het is een symbool van
een lichaam dat ontvankelijk is voor
de invloed van het licht van het lila.
Het betreft hier gele graniet, het is
een mentaal-fysiek heel erg materieel lichaam dat vol aspiratie is.
De obelisken staan naast de spiegel,
waar zij als een lichtende steen kunnen worden, als zij zichzelf bewust
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worden van zichzelf door een bewustwordingsproces. Zij verbeelden
het stenen lichaam van de mens, dat
door bewustwording een versneld
evolutieproces kan meemaken.
De steenbank
Het nodigt uit om bij het vervoer
met de steenbank hetzelfde procedé
te volgen. Deze bank ligt voor het
Gouden Paard, al jaren. Hij is daar
ooit blijven liggen omdat hij te
zwaar was om te kunnen vervoeren.
Hij was bedoeld als een pilaar voor
de Japanse tuin, maar hij is daar
nooit aangekomen door zijn gewicht. Niemand zag het zitten hem
daarheen te brengen.
Nu is de tijd gekomen om hem met
de lepels netjes op te tillen en hem
zonder enige menselijke inspanning te vervoeren naar de Spiegel
in vak 10. De zware steenbank is
gewillig, hij ligt stil op de lepels en
laat zich vervoeren zoals de mens
dat wil.
Bij de Spiegel zijn al drie betonblokken neergelegd waar hij op zal
komen te rusten. De kniklader laat
hem op de betonblokken zakken.
Hij wankelt wat. Er wordt geprobeerd erop te zitten, maar de bank
staat te hoog en wiebelt teveel. Als
iemand erop zit, kan hij zichzelf
niet meer in de Spiegel zien, het
hoofd zit te hoog.
Dus tilt de kniklader de steenbank
weer een stukje op, goti’s halen
aan iedere kant een blok weg en de
bank kan weer zakken. Nu ligt hij
keurig, zodanig dat het gerieflijk
zitten is op de steenbank. Iedereen
kan zichzelf in de Spiegel van het
bewustzijn spiegelen. Op een prettige manier, anders dan voorheen,
toen iedereen staande maar moest
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bekijken hoe hij zichzelf in de
Spiegel kon zien.
De steenbank is een voorbeeld van
de zwaarte van de materie, van het
onbewuste, dat zo traag beweegt
dat het is alsof het nooit beweegt.
Vandaar dat hij nooit van zijn plaats
komt. Hij maakt dan ook een zeer
traag en onverstoorbaar wordingsproces mee. Nu wordt hij echter
meegenomen in de stroom van het
zelfbewustzijn, van de zelfwording,
dat de Spiegel uitstraalt in heel zijn
omgeving. Zo komen de stenen tot
leven en kunnen zij langzaamaan
komen tot zelfbewustzijn. Wie op
de steenbank zit, kan zich bewust
worden van zijn leven als steen en
zichzelf een vraag stellen daarover.
 et nieuwe lilaïsche kunstH
werk de Spiegel
Er staat nu een totaal ander kunstwerk aan de Flamboyantlaan. De
Spiegel is iets opvallends geworden.
Hij verbeeldt een deel van het
bewustzijn, waarin eenieder zichzelf
kan zien. De twee obelisken verbeelden de hardheid en de grimmigheid van een mentaal-fysiek
lichaam dat zich niet gewonnen
wil geven, maar uiteindelijk moet
meegaan met de wil van het zelfbewustzijn. Zij richten zich op het
licht en worden zo ontvankelijk
voor het licht.
De steenbank geeft de gelegenheid
even rustig bij zichzelf te vertoeven
en zich te realiseren hoe steenachtig
en zwaar en traag alles werkt in de
onbewuste lichaamsmaterie, vol
repetitie en onwil en haat naar de
werkelijkheid van de dingen.
De Spiegel straalt zijn bewustzijn
uit in de omgeving, en ieder die
daar ontvankelijk voor is, gaat zich
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langzamerhand gewonnen geven
aan een kracht, die sterker is dan
hijzelf. Hij wordt zich gewaar van
zichzelf, hij weet dat hij bestaat en
steeds meer gaat bestaan.
En overal is grind en steen omgeven
door gras en bomen en struiken.
Alleen de Spiegel is transparant en
lichtend in de helderheid van de
dag, waarin weer nieuwe dingen
duidelijk kunnen worden.
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