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De Waarheidswereld
In de serie artikelen over de theorie van de lilaca
deze keer aandacht voor de Waarheidswereld
en alles daaromheen. Dit is het zevende artikel in de reeks. De Waarheidswereld met zijn
Waarheidsbewustzijn stijgt uit boven het menselijke denken. Dat maakt het moeilijk om over
de Waarheidswereld in concrete en begrijpelijke
termen te spreken. Het is een wereld die boven
het mentaal - het denken van de mens - uitstijgt,
en hij is met dat mentaal niet te begrijpen. Het
mentaal is geen geschikt instrument voor de
dingen van een hogere orde, het is te beperkt
in zijn functie om dat te kunnen overzien. De
Waarheidswereld is gelegen tussen de Absolute
Werelden van Zijn, Bewustzijn, Vreugde met de
allerhoogste Realiteit, het Lila, en de relatieve
wereld van het aardse bestaan, waar de mensheid
leeft en werkt.
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De Trap - deel 2

Overige rubrieken

In de Gouden Visie 10e jaargang nummer 2, van
april 2017, is een artikel verschenen over de verschillende verschijningsvormen en uitvoeringen
van trappen over de gehele wereld. Dit is het vervolg op dat artikel en omdat er zoveel aansprekende of bijzondere trappen in de wereld zijn gebouwd is er potentieel genoeg om nog een aantal
delen aan dit onderwerp te wijden. Voorlopig
is dit deel 2 echter gelijk het slotstuk voor de
aandacht voor trappen. Er komen trappen aan
de orde uit alle werelddelen, van eenvoudig van
opzet tot kunststukjes uit de wereld van 'design'.
Het bijzondere is dat bij elke trap wordt aangegeven wat de betekenis van die specifieke trap is
voor de ontwikkeling van de materie.
Rubriek lilaca en samenleving - Algemeen
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Kunst en muziek

De blijdschap om schoonheid

Kunst

Tekst: Sunya de la Terra

O

nder artistieke vorming wordt alles verstaan wat te maken heeft met vormen
en klanken. Deze vorming is niet begrensd, het zetten van een keuken of het
metselen van een muur is evenzeer kunst als het maken van een schilderij of
het componeren van een muziekstuk. Het gaat er bij de artistieke vorming vooral om,
de ware schoonheid en harmonie te leren kennen, die altijd gepaard gaat met ware
wijsheid, macht en perfectie. Wat de plaats van kunst is in een ontwikkeling van de
materie is de leiddraad in dit artikel.
Vormen van kunst
Er zijn drie vormen van kunst te
onderscheiden. Ze kan worden
gebruikt als een zuiver esthetische
vorm die het gevoel voor schoonheid bevredigt en verder niets. Daar
valt wel een heleboel buiten, want
deze kunstvorm is begrensd. Dit
is echter wel zoals ze meestal door
de mensheid wordt gebruikt en
gezien. Dit leidt tot het genieten
van mooie, mentaal geconstrueerde
vormen, van een kleur of een geur,
een klank. Dit kan een zuiverende
werking hebben in de mens door de
schoonheid van al deze vormen en
klanken.
Ze kan ook als middel worden
gebruikt in de opvoeding om gevoel
voor schoonheid en harmonie te
ontwikkelen, waarbij ook het intellect de schoonheid in de dingen
gaat zien. Daardoor leren kinderen hun gevoelens uit te
drukken bij een
Dwarsfluit
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bepaalde kunstvorm, maar
tevens kunnen zij die gevoelens op een mentale wijze formuleren en uitdrukken op een exacte
wijze.
Het hoogste doel van de kunst is
dat ze spiritueel is en dus iets tot
expressie brengt van de persoon,
de psyche. Dan blijkt uiteindelijk
dat alles mooi is, alles op zijn eigen
wijze. Mooi en niet-mooi bestaan
dan niet meer. Er zijn wel gradaties
van schoonheid te onderkennen.
Maar het gaat vooral om de psychische uitstraling van zo’n werk, het
straalt iets uit van de waarheid, van
de kern van de dingen. Het nodigt
enkelingen die daar gevoelig voor
zijn dan ook uit om zelf op zoek te
gaan naar die waarheid.
Kunst neemt daarom een belangrijke plaats in bij een ontwikkeling
van de materie omdat het een oefening is in het zien van de schoonheid van de dingen, de evenwichten in de vorm en alles wat daarin
een plaats heeft. Ook is het een
mogelijkheid om de ver-

Hobo

beelding, het creatieve denken en andere niveaus
van denken meer te universaliseren,
dus te verwijden en te verfijnen en
ze te richten op vereniging en uiteindelijk op de eenheid van alles
wat bestaat.
Specifieke denklagen, zoals het
kritische denken en het analytische denken kunnen beter worden
geoefend in de wetenschappelijke
sfeer. Er kan dan een gezonde kritiek worden ontwikkeld die niet
snijdend is of meteen verwerpt
wat ongewoon is, maar meer inlevend en begrijpend. Het wijst niet
direct meer af, het laat nieuwe en
ongekende ideeën toe. Het denken
wordt dan als vanzelf helderder,
meer lichtend en snel in zijn waarneming van de dingen. Het leert
daarbij te zien hoe een kunstvorm
eruitziet en of dit een ware vorm is
of een mentale constructie. Zonder
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te oordelen kan het een goed onderscheidingsvermogen ontwikkelen,
dat meer verfijnd, subtiel en snel
werkt.
Alle soorten kunst kunnen worden
gebruikt om dit onderscheidingsvermogen te oefenen vooral met de
visie, het oog. Muziek is een vorm
die het gehoor traint, het is de
kunstvorm die het meest grenst aan
de hogere spirituele gebieden in de
mens en vandaar ook als eerste de
psyche kan raken.
De psyche is heel gevoelig voor
ware schoonheid en alle soorten
van artistieke vorming zouden al in
het gezin en op school een plaats
moeten hebben vanaf de wieg. Niet
omdat het moet, maar om de blijdschap om schoonheid.
Het kan niet anders dan zo zijn
dat schoonheid en vreugde de basis vormen van alle kunst, want op
die energieën is het hele universum
gebouwd. Zonder die vreugde zou
er niets kunnen bestaan. De vreugde, blijdschap en liefde wakkeren
de aspiratie aan en daardoor wordt
kunst dan ook steeds meer een uitdrukking van de psyche. Het hele
menselijke bestaan heeft als enige
grond de ontplooiing van de psyche
en de ontwikkeling van de materie.
Deze elementen zijn ook de basis van alle psychische opvoeding,
als dit al zo genoemd zou kunnen
worden. Want de psyche wordt
niet opgevoed, zij wordt ontplooid
door blijdschap en schoonheid,
door harmonie en perfectie, door
evenwicht en het nobele, spirituele
doel. Zij zoekt altijd naar mogelijkheden, niet naar onmogelijkheden. Ware schoonheid en blijdschap
roepen ook de meest edele gevoelens op in de mens, gevoelens die
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een weerklank vinden in de psyche.
Er ontstaat in het wezen een verwondering over alles wat er bestaat,
tezamen met het intense gevoel van
schoonheid, een schoonheid die in
ieder ding is te vinden. Dit alles tilt
een mens ook uit boven het gewone
plezier en de ontspanning die hij
doorgaans zoekt. Als schoonheid
en blijdschap een plaats krijgen in
het leven van mensen en zij doen
hun werk op deze wijze, dan worden deze eindige vormen met hun
beeltenis uiteindelijk opgenomen in
de Oneindigheid van de Eeuwige,
waar ze meedelen in een complete
volheid van leven en bestaan, een
bestaan vol vreugde en liefde.
Oorsprong van de klank
Muziek grenst het dichtst aan
het Oneindige en het Oneindige
Wezen en aan de essentie van
de dingen. Haar basis ligt in de
Absolute wereld van Zijn. Het is de
wereld met een lichtende, heldere
straling van Zijn en een ‘zee’ van
onbeweeglijke causale materie. In
die causale materie, in die immateriële vormloze bewuste substantie,
is er het Vermogen van Zijn, de
impuls. Dit is de eerste beweging
in die materie, de eerste rimpeling,
geluid of vibratie. Met deze impuls
vangt de creatie aan. En met deze
eerste beweging in ether worden de
vormen gebouwd in de uitgebreidheid van bewustzijn, de ether die
materiële ruimte is. Ether is een zeer
fijne materiële stof die alles doordringt in die wereld. Klanken zijn
de vormen van de Ene, hij brengt
de allereerste klank voort in de
etherzee in het Absolute, de eerste
vibratie, geluid, de basis van gehoor.
Als die klank er niet was geweest,
bestond er geen geluid, geen gehoor

en ook geen muziek.
Ether is het etherlichaam dat het
geluid in zich draagt. Het horen
van dieren en van de mens steunt
op ethersubstantie.
Het menselijk oor zou eigenlijk
altijd moeten luisteren naar het
Oneindige en veel minder naar de
geluiden van het hectische oppervlakteleven. Het psychische oor
hoort altijd de stem van de lila in
ieder geluid, het is de lila zelf, als
eerste geboren in geluid, en met
een ritme dat overeenkomt met de
universele symfonie, die het heelal
doortrekt met al zijn klanken en
waar ook musici uit putten. Het is
als met gedachten, die komen ook
uit de universele ruimte, vanuit het universele mentaal.

Harp
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Gedachten zijn niet van mensen,
ook al eigenen ze zich deze toe. Zo
is het met de klanken hetzelfde, ze
komen allen voort uit de symfonie
die het universum zelf speelt.
Het oorspronkelijke geluid komt
uit het Absolute dat boven tijd
en ruimte is, het is tevens het
creërende woord, dat de klank van
de oorsprong in zich draagt.
Het gaat er in de relatieve wereld,
in het aardse bestaan, vooral om te
horen wat er in dat geluid is. Als
het gehoor kan raken aan de oorsprong, dan gebeurt er iets
anders, er komt een contact
met de subtiele realiteit die
achter de materiële klank
aanwezig is. De klank
van een fysiek woord of
een fysiek geluid is te
horen aan de oppervlakte, daarachter is
de werkelijkheid.
Contrabas

Achter een fysiek of materieel geluid is normaal gesproken een vitaal-fysieke realiteit van de bewustzijnskracht, die het geluid doorgeeft
aan het zintuiglijk denken, dit geeft
het door aan het mentaal-mentaal,
vervolgens komt het in de intelligentie en vandaar gaat het naar de
zintuigen, in dit geval het gehoor.
Het is de bewustzijnskracht die zich
naar de oppervlakte dringt en die
het geluid maakt en onderhoudt,
zodat het kan doorklinken in het
nerveuze wezen, in het vitaal-fysiek.
Dan wordt het geluid samengebald,
wat zorgt dat het blijft doorklinken
en wordt gehoord als een klank die
solide is en stevig tot hij vervliegt.
Deze actie van de bewustzijnskracht
maakt mensen gevoelig voor geluid of muziek en ze kunnen ervan
genieten. De klanken verdiepen de
emoties en zij gaan zich zodanig
harmoniseren, dat ze meestromen
met het geluid van de muziek.
Uiteindelijk vindt het gehoor zijn
rust en kalmte, zijn vrede in de
harmonie van de stilte, zodat het
oor altijd gaat luisteren naar de
Oneindige Lila, het oor hoort Hem
en de Stem van zijn lila Stilte altijd
en overal.
Het is de Geest die zich geboren
laat worden in Zijn geluid als een
vorm die meedeint met het allesomvattende muziekstuk van de Ene
Lila, Hij die de oorsprong is van
alle bestaan en geluid.
Ook het woord is een uitdrukking van de Geest waarmee
alles wordt gecreëerd. Het
is een symbool van dat wat
is, uitgedrukt in een materieel universum, zoals dit
met muziekklanken ook
het geval is. Dit woord is
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een vibratie van zuiver bestaan en
plant zich voort in grote kosmische
ritmen die vormen gestalte geven.
Deze ritmen zijn in de verte een
beetje te vergelijken met de lange
golven in de oceaan, die de veroorzakers zijn van passie, concentratie
en de creërende ritmen die daarbij
behoren. Daar rust het bewustzijn
met zijn kracht op de wateren die
vanuit de allerhoogste werelden
uitstromen naar de kusten van de
continenten der aarde. Het woord is
een uitdrukking van het Ene Zijn,
de Allerhoogste Realiteit, gegoten
in een vorm die een uiterlijk gemaskerd verschijnsel van hem is, de
gemaskerde Ene.
 entale kunst en psychische
M
kunst
Schoonheid is altijd een expressie
van de vreugde die in manifestatie is. Want schoonheid, evenals
liefde, is een vermogen van vreugde.
Deze schoonheid uit zich op geheel verschillende wijzen en op
verschillende niveaus. De verschillende gradaties ervan zijn overal
te zien aan de oppervlakte, want
ook dat wat lelijk wordt gevonden
is een expressie van schoonheid.
Schoonheid drukt zich vooral uit in
fysieke vormen, maar zij kan zich
ook uiten in een schone of mooie
gedachte, een schone handeling die
blijkt geeft van kennis en genegenheid, een gracieuze vitale beweging,
een ware emotie. Schoonheid die
opwaarts gaat en zich verheft boven
de manifestatie van deze relatieve
wereld wordt eerst universeel en in
het Absolute vormt zij een eenheid
met de vreugde.
Schoonheid en vreugde zijn altijd
de kern maar ook de oorsprong van
alle kunst. Zonder dat is kunst laag-
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bij-de-gronds, saai, het fascineert
niet. Er zijn heel veel manieren om
schoonheid in muziek en in het algemeen aan kunst te beleven. Kunst
zorgt ervoor dat schoonheid in het
leven van de mens een plaats krijgt,
maar het hogere doel is altijd om
een nog intensere schoonheid en
blijdschap mee te maken vanuit de
psyche. Het hoogste doel van kunst
is wanneer de kunstenaar de ziener
is, die laat zien wie hij is in zijn werken en die bij de beschouwer of toehoorder een vermoeden achterlaat
van werelden die nog te ontdekken
zijn. Het is tevens een middel om
tot een steeds grotere perfectie te
komen in alle werk, of dit nu kunst
is of een ambacht, kantoorwerk of
boodschappen doen. Altijd is ieder
werk een kunstwerk als het wordt
gedaan vanuit een psychisch gevoel,
een psychische kennis, een psychische genegenheid. Hierdoor groeit
een mens uit tot een wezen dat de
schoonheid kent die achter de oppervlaktevormen schuilt.
Bij mensen, mentale wezens, is
schoonheid strikt gebonden aan
regels en grenzen. Binnen dat begrensde terrein is er kunst die wordt
gewaardeerd vanwege goede kritieken, die bewonderd kan worden om
zijn mentale pracht en zijn krachtige uitdrukkingsvermogen. Als
er door het mentaal op deze wijze
kunst wordt gemaakt, dan is het een
constructie die past in het mentaalfysieke stramien, het is geen creatie.
Het mag er nog zo indrukwekkend
uitzien, en van een ambachtelijk
hoge kwaliteit zijn, toch blijft het
een mentale constructie, die niet
kan tippen aan de kunst van de
psyche.
Veel mentale kunst wordt beroemd
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Mona Lisa - Leonardo da Vinci

door nieuwigheidjes in technieken,
waardoor andere vormen kunnen
worden gemaakt, maar ze blijven
formeel binnen de grenzen van wat
vereist is. Het is geen vorm die iets
uitdrukt van de kunstenaar als een
psychische persoon, die probeert
iets neer te leggen in een kunstvorm
van een waarheid die altijd blijft,
die nooit verloren gaat en die hij
kent en doorgrondt. Het is ook
geen belichaming van een ervaring
die zijn schoonheid ontleent aan
een innerlijke psychische werkelijkheid. Zo een kunstwerk doet geen
beroep op de hoogste bron van
vreugde, die vol is van de dronkenschap van de spirituele wijn.
Altijd zijn er wel kunstwerken
geweest die verwondering opwekten
of bewondering afdwongen, door
een grote mentale perfectie of door
een moeilijke techniek die dan
volmaakt wordt uitgevoerd. Maar
ze zijn zelden geïnspireerd op de
schoonheid die wordt gevonden in
de psyche, dat is ook het doel niet
van de kunstenaar. Het zijn vooral
de ideeën die naar voren worden gebracht met een verdeelde waarheid

van één persoon, die dit zo ziet. De
meeste kunstwerken worden dan
ook gemaakt of beoordeeld volgens
een kritisch mentaal idee, en niet
naar het ware idee van schoonheid
dat eraan ten grondslag ligt. Dat
wordt niet gezien door het mentaal,
dat binnen enge grenzen kijkt en
grotendeels blind is voor de werkelijkheid.
De ware kunstenaar wil ware kunst
naar buiten brengen, hij wil de
grootsheid van de psyche en de
waarheid neerleggen in het werk.
Hij bemoeit zich niet met intellectuele waarheden, die geven hem
geen voldoening. Hij is niet gevoelig voor mentale kritieken op zijn
werk.
Hij zoekt de ware waarheid achter
al die verdeelde waarheden van het
mentaal, hij zoekt dat wat de waarheid is in zichzelf, datgene wat iets
uitdrukt van zijn eigen intieme
wezen, de psyche.
Juist in werken die voortkomen vanuit het psychische gevoel wordt harmonie
gevonden, maar ook de ware
schoonheid die naar buiten
wordt gebracht door de
psyche. Deze
werken kunnen niet

Violoncello
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gewoon worden beoordeeld binnen
de beperkingen van de grenzen van
het mentaal, want het zijn geen
mentale werken, en ze vallen niet
binnen de mentale regels die aan
schoonheid worden gesteld. Deze
kunst brengt tot expressie wat het
gewone oog niet ziet, wat het denken niet kan bevatten, en wat het
mentale oor niet kan horen als het
muziek betreft.
Als deze elementen in een kunstwerk aanwezig zijn wordt gesproken
van een universele of psychische
kunst, een kunst die uitgaat boven
mentale normen of stromingen, een
kunst die zich psychisch één voelt
met alles wat er bestaat. Dat is de
kunst die grote lijnen uitdrukt van
het universum en geheime betekenissen van de dingen die toch voor
een ieder voelbaar zijn, maar niet
te duiden. Een voorbeeld daarvan
is het beeld van de Venus van Milo
in het Louvre in Parijs. In dat beeld
heeft de maker de nadruk gelegd op
het zachte, het tedere, de zoetheid
van de psyche, alles vervat in een
vrouwenlichaam dat nog altijd heel
veel bewondering afdwingt. Want
de steen lijkt geen steen, maar is

Taj Mahal

zacht als fluweel, zoet als honing
en verrukkelijk als druivensap. Het
beeld brengt de schoonheid naar
voren van een eeuwige waarheid,
het verwijst naar een andere wereld
dan die van de oppervlakte. Ook
bij het schilderij van de Venus van
Botticelli is dat te zien. Vanuit een
anatomisch oogpunt gezien is zij
niet goed afgebeeld, maar dat wordt
vergeten door de wijze waarop
Botticelli haar heeft geschilderd in
al haar bevallige schoonheid en aantrekkingskracht. De Mona Lisa van
Da Vinci heeft ook een soort magische uitstraling die eenieder boeit.

Het beeld van de sfinx fascineert
vanwege het psychische geheim. En
de Taj Mahal is een symbool van
de psychische liefde die ook na de
dood niet ophoudt te bestaan. Een
liefde die er nog niet is, maar die de
zoete droom is van alle ware geliefden. Dat roept in mensen iets op,
een verlangen naar die schoonheid
en die liefde en vreugde die er nog
niet zijn, maar die wel ergens moeten bestaan.
Het mentaal legt de nadruk op
mentale perfectie, de psyche legt de
nadruk op de schoonheid van de
creatie die hij ontmoet in alles wat
er is op aarde.
 at wat het oor wel of niet
D
hoort

Traditioneel Indiaas harmonium
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Een oor dat alleen luistert naar de
geluiden aan de oppervlakte en
daarnaar ook is geprogrammeerd,
kan heel veel geluiden niet horen.
Als de god Krishna zijn zoete melodieën speelt op zijn fluit, wordt dat
maar zelden gehoord door de mens
in zijn hectische leven. Sommigen
zien hem en horen hem spelen,
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maar dat is niet voor iedereen zo.
Hij speelt ook niet zomaar iets, hij
gebruikt de klanken van de fluit om
mensen op te roepen tot worden
of om hen te laten ontwaken uit
hun duistere slaap van het onderbewuste. Sommigen zullen denken
dat ze gewoon mooie klanken
horen van iemand die op de fluit
een wondermooie melodie speelt.
Misschien voor een verre geliefde of
de schoonheid van de natuur. Wie
dat denkt heeft een hart dat nog
hardmoedig is en niet open voor de
klanken van de fluit. Niet iedereen
staat ook open voor hetzelfde. De
een is meer open voor schilderingen
of voor beeldhouwkunst, de ander
voor klanken en muziek, weer een
ander voor architectuur. Het één is
niet beter dan het ander, het is wel
anders. Het luisteren met het oor
is anders dan het zien met de ogen.
Religieuze woorden hebben ook een
zekere mentale klank die iemand in
het hart kan aanspreken, anderen
zijn meer aangetrokken tot dansende melodieën die het emotionele
aanraken of het hart. Iemand kan
ook geraakt worden door woorden
waar een psychische Kennis in
doorklinkt.
Allen hebben ze te maken met
geluid en klanken, want het ware
woord heeft een creatieve klank en
het kan op een zeer muzikale wijze
worden uitgesproken. De liefde van
Radha voor Krishna symboliseert
de psyche die ingaat op de klanken
die hij op zijn fluit speelt. Daaruit
vloeit de liefde voort die bloesemt
en een overgave die compleet is.
De herderinnen dansen in de maanlichte nacht van Brindavan op de
klanken die Krishna voortbrengt op
zijn fluit. Zij zijn vol passie, liefde
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gens op stuiten, er zijn geen barrières, alles gaat in hetzelfde ritme
voort. Zij speelt vaak op de citer, en
daarmee brengt zij klanken voort
die overal nieuw bewustzijn creëren.

Krishna (met fluit) en Radha

en toewijding naar hem. Het zegt
dat iedereen, hoe ongeschoold of
eenvoudig hij is van afkomst, toch
gefascineerd kan raken door de
fluittonen die hij voortbrengt. De
Vreugde speelt ook vaak op de fluit
en meestal kan het niet anders dan
zo zijn, dat iemand die het hoort
wel naar hem toe moét gaan, zo fascinerend is dat spel.
En wie kan luisteren naar de
harpenklanken van La Dama
Blanca, de Evolutiekracht, wordt
daardoor betoverd zodat hij, als de
laatste harmonische klank wegebt in
de schemering van de zomernacht,
helemaal uitgerust en fit het leven
weer vol avontuur en blijdschap tegemoet ziet.
De Liefde bespeelt het harmonium
niet voor de muziek, maar voor de
concentratie van de materie van het
lichaam. Dit is ook geen muziek,
het zijn klanken uit een andere wereld van Waarheid, die het hart stil
maken en overgegeven.
Saraswati is de godin van de waterstromen, van de rivieren, zij is van
de vloeiende bewegingen die ner-

Apollo, de god van de schone kunsten, muziek en dichtkunst, bespeelt de lyra ook. Hij is de dirigent
van het koor van de Muzen, de
dochters van Zeus en Mnemosyne,
de ouders van alle goden. Hij wordt
wel afgebeeld als god van de muziek, hij heeft dan een lauwerkrans
om en bespeelt de lyra met een
plectrum. En ieder die zijn melodieën hoort, wordt er door betoverd.
Hij moet blijven luisteren, of hij het
wil of niet.
De Moeder van Harmonie bespeelt
de harp op een unieke wijze, wie
deze melodieën hoort, raakt zo geboeid erdoor, dat hij alle tijd vergeet
en altijd bij haar in de buurt blijft
om te horen wat zij speelt.
Alles wat deze goden en godinnen
spelen op hun instrumenten is er
voor de vreugde van bestaan, het
is de raison d’être van alles. Het
zijn spirituele klanken die de mens
oproepen tot worden.
Er zijn echter maar weinig mensen
die deze vreugdevolle spirituele
klanken horen, zij zijn nog doof
voor de psyche en de waarheid. Zij
geloven meestal ook niet in goden.
Maar geloof is niet nodig, als er
ontmoetingen met hen hebben
plaatsgevonden, ze bestaan dan net
zoals mensen op aarde, alleen op
een veel hoger niveau in het universum.
En zo zijn er vele instrumenten die
de mens wakker kunnen maken uit
zijn diepe, onbewuste slaap, waarin
hij niets hoort. Maar de zoete
7

de Gouden Visie
Jaargang 11, nummer 2, april 2018

klanken zijn er wel, en ze drijven
op de wateren van het bewustzijn
als net geopende lotusbloemen of
waterlelies die al hun harmonie en
vermogen laten zien. Ieder die het
wil horen wordt ontroerd door de
melodieën die niet van de relatieve
wereld, de aarde, zijn, en die het
hart doen smelten en sneller doen
kloppen van verwachting. Want
de melodie van de waarheid dringt
door in de psyche en in het bewustzijn van de cellen, waardoor deze
even ontwaken en hun bestemming
herkennen.
Het doel van muziek
Muziek is er in de eerste plaats om
naar te luisteren en er de klanken
uit te puren die het hart aanspreken, op wat voor wijze dan ook.
Muziek werkt direct in op de bovenmentale intuïtie of de emoties,
er hoeft niet veel bij te worden
gedacht. Vanuit die hogere gebieden
van het denken dalen de klanken
vervormd neer in de oppervlakte,
zowel in de lichamelijke sfeer als op
het emotionele niveau.
Iedereen gebruikt muziek op
zijn eigen wijze, of dat nu

is door componeren, door ernaar
te luisteren, door te zingen, door te
bewegen op muziek, bijvoorbeeld
de dans in al zijn vormen, of nog
andere manieren. Muziek heeft een
ritme en dat heeft een bepaalde
uitwerking. Klassieke muziek heeft
een heel andere uitwerking dan de
house of techno muziek. Het eerste
kan veel meer bij de psyche komen,
niet altijd maar het is wel mogelijk,
het ander stimuleert de onbewuste
en onderbewuste patroonmatige
machinerie van denken en gevoel in
de mens.
Muziek, en vooral de psychische
muziek, is er in de eerste plaats om
mensen te helpen om hun bewustzijn te verheffen naar een grotere
spirituele hoogte.
Het is ook een hulp om zich wat te
distantiëren van seksbegeerten, verlangens en lagere vitale begeerten,
ze inspireert tot hogere doelen.

Hoe muziek klinkt en hoe deze
overkomt op een toehoorder, hangt
helemaal af van de componist en
diegenen die de muziek uitvoeren,
maar ook van de toehoorder zelf.
Muziek kan heel lichtvoetig zijn of
zwaar. In de muziek kunnen heel
gemakkelijk stemmingen worden
uitgedrukt, vrolijk klinkt meestal
lichter dan zwaarmoedige expressies. Dat klinkt dan ook zwaar,
somber, vaak met een heel orkest
met instrumenten, dat zich als een
lawine over het publiek kan uitstorten. Het is dan wel vol, maar vol
zwaarte en vaak vermoeiend voor
het lichaam.
De klank van de zuivere materie
is te horen als Sonemus, een psychisch boek waarin die klank wordt
beschreven en ook kan worden
gehoord. In het boek staan notenbalken zonder noten, terwijl de
teksten erbij toch gezongen kunnen
worden, want de vibraties geven dit
aan. De vibraties zingen de notenbalken, die niet lijken op de mentale notenbalk. Het boek kan alleen
gehoord worden door het psychische oor.
Het lied wordt geschreven voor
het gevoel, voor de inwerking op
het hart. Teksten voor liederen zijn
meestal eenvoudig, de muziek die
ervoor wordt gemaakt moet vooral
het hart raken.
Beginnende psychische
muziek

Concertvleugel
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Beethoven is bij uitstek iemand die
iets van de blijdschap vertolkt uit
een andere wereld dan die van de
oppervlakte, een vibratie van de
blijdschap van het leven. Dit is ook
bij Bach het geval. Het geeft mensen mogelijkheden om verder te
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beleving van schoonheid die raken
aan de psyche en het hart van de
mens. Want het geluid is de parfum
van de muziek, de vorm is de harmonische opeenvolging van klanken, en de klank die het instrument
of de stem eraan geeft is de kleur,
de klankkleur, die heel veel doet.
Diegenen die muziekstukken uitvoeren hebben dan ook de lastige
taak om te gaan aanvoelen wat de
componist wilde vertellen in zijn
werk.

Apollo Kitharoidos - Palazzo Altemps Rome

zoeken naar wat voor een wereld dit
is, waar deze muziek vandaan komt.
Zij geeft wel aan de toehoorder het
gevoel dat er meer moet zijn dan
alleen maar het leven in uiterlijkheden. Toch is het voor velen moeilijk
om die overstap te maken. Meestal
is het alleen de ontroering van het
hart die meespeelt bij het horen van
de klanken, dit leidt echter niet tot
een psychisch zoeken naar andere
mogelijkheden. Beethoven en Bach
worden alleen gewaardeerd vanwege de schoonheid waar mensen
door worden aangeraakt, niet een
dieper gevoel dat gaat zoeken naar
een sleutel om te ontsnappen uit de
vicieuze cirkel van het menselijke
bestaan. Muzische verrukking en
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schoonheid worden alleen gevonden daar waar mensen vanuit een
ander horen en een andere bron
putten dan alleen vanuit een mentale interesse tezamen met een gevoel
voor schoonheid van muzieknoten
die in een bepaalde volgorde worden gezet.
Om deze muziek, die neigt naar
het psychische, op waarde te schatten is er geen mentaal criterium te
hanteren, maar moet er een psychische gevoel zijn ontwikkeld wat
niet wikt en weegt, niet spreekt over
goed of niet goed, maar dat psychische kennis inzet om te weten
wat deze muziek uitstraalt. Dan is
er pas een ware verrukking en een

De Duitse muziek heeft een grootse
stijl die vooral is op te merken in
het muzikale werk van de personen
van Bach, Beethoven en Wagner.
Hun muziek heeft een zo sterke
intuïtieve inslag, het sprak mensen
zo aan, dat ze een complete revolutie teweegbracht in het muziekminnend Europa van die tijd. Dit
intuïtieve gevoel en de visie die
spreekt uit deze muziek hebben
een diepgaande uitwerking in de
muziek maar ook in andere takken
van kunst. Dit nieuwe maakt zo’n
indruk, dat het de gehele kunst in
Europa op een veel hoger niveau
brengt. Ook de filosofie profiteert
ervan mee,

Lyra
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zoals Schopenhauer en Nietszche.
Allen hebben ze op een wijze die bij
hen past een intuïtieve visie ontwikkeld waardoor het Europese denken
van die tijd totaal verandert.
Oorspronkelijke werelden
van muziek en kunst
In de Absolute wereld is alles anders
dan een mens gewend is. Daar zijn
de klanken die nog geboren moeten
worden maar die er in de kern al
zijn, ze zijn onhoorbaar aanwezig.
Het is een muziek die nog gespeeld
moet worden, maar ze blijft in
het Absolute verborgen voor het
menselijke oor. Voor wie contact
heeft met die Absolute wereld via
het psychische gehoor, kan iets van
ongespeelde muziek opvangen,
maar niet als klanken of als muziek.
Want er is daar een wereld van eenheid, en daarin worden geen aparte
klanken gehoord. Iedere klank is
de éne klank die alle klanken is. Er
is een zuivere klank in de etherstof
die zich voortzet naar de wereld
van de Geest. Daar horen de
psyches de klank van de zuivere
substantie die daar is in de
Eeuwige Oneindigheid. In
de stilte van de Absolute
Wereld liggen alle klanken van de ene klank
te wachten tot ze
worden gewekt en
gevormd door het
creërende vuur
van

Elektrische gitaar
Fender Stratocaster
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Beethoven

de Bewustzijnskracht. Deze klank is
boven tijd en ruimte.
Het is de wereld van Stilte, van een
witheid en transparantie die nergens
anders wordt gevonden. Alleen een
intens transparant licht, dat geen
schaduw geeft, een klank die nog
geboren moet worden uit de lila.
Voor de schilder is hier weinig te
schilderen, er is geen perspectief,
geen licht dat schaduw geeft aan de
vormen, geen kleur, alles is transparant en stil, er is geen beweging
in deze substantie, hoewel ze er
wel is. Het is de leegte waarin alles
bestaat en is en waaruit alles wordt
geboren. Een wereld van intens
eenheidslicht zonder dag en nacht.
Voor de beeldhouwer en architect is
hier ook niets te zien.
In de Waarheidswereld, gelegen
boven de relatieve wereld, is er ook
muziek. Muziek die eindeloos lijkt
te duren en nooit ophoudt, maar
die wel een begin en een einde
heeft. Deze muziek is zo waar, dat
het psychische hart ervan kan
gaan schreien, de tong kan
even de nectar proeven van
de klank, de neus kan een

moment het parfum ruiken, het
oor hoort even de ware klank van
de materie, het oog ziet het orkest
en dit alles is voelbaar als ware vibraties, die de huid strelen en het
lichaam omvatten als een gouden
deken van fluweelzachte substantie.
Ze wekt een intens verlangen op
naar het zijn in deze wereld. Deze
muziek doet aan alsof er enorme
orkesten spelen terwijl koren van
duizenden krachten en personen
daarbij zingen. Het is een machtig
en krachtig, compact geweld, dat
ook zoet en zacht en harmonisch is,
vol schoonheid en waarheid.
Dit is de wereld waar de muziek al
te horen is, die daarna zal neerdalen
in de relatieve wereld. In het bovenmentale is de muziek al voor een intuïtief levend mens te horen. Enkele
componisten worden geïnspireerd
vanuit dit gebied en schrijven
vandaaruit de muziek op, met alle
vervormingen die daarbij horen als
het oor nog niet goed kan opvangen
wat daar is. In de Waarheidswereld
zijn klanken zo compleet, dat het
gewone oor té grof is om ze te kunnen horen. Het is ook niet zomaar
na te zingen of na te spelen, het
zijn vaak ongekende klanken, meer
muzikale vibraties dan wat anders.
Soms kan iemand die contact heeft
met die wereld, er een klein beetje
van vertolken via een compositie
of via zang. De klanken worden
gehoord met het psychische oor en
de instrumenten worden gezien met
het psychische oog. Deze wereld
is er een van de eenheid in verdeeldheid, vandaar dat er al aparte
klanken te horen zijn, die toch een
eenheid vormen.
In de waarheidswereld is voor de
mens nog onbekende muziek, ze is
niet melodieus in menselijke zin,
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maar ook weer wel. Valse tonen bestaan daar niet, evenmin als in het
Absolute. Alle klanken zijn precies
zoals ze moeten zijn, ze vertolken
allen een bepaalde zijnstoestand
van krachten en energieën die daar
werkzaam zijn. Er is alleen een
spiritueel-materiële gouden klankvorm, compact en schitterend.
Deze muziek is in de eeuwige tijd
en de oneindige ruimte.
Voor schilders, architecten en
beeldhouwers zijn hier ware vormen
te zien in gouden substantie. Er is
geen perspectief of soms ook wel,
geen schaduw, alles is doortrokken
van de ware gouden substantie. Het
gouden licht van de Waarheidszon
schijnt altijd.
Werelden van mentale kunst
In de hogere mentale niveaus, gelegen in de relatieve wereld, zou men
kunnen spreken van enkele verschillende werelden waar aparte kunstuitingen zijn geconcentreerd. Dit is
niet precies afgebakend, het is geen
schema waar precies aangeduid kan
worden waar wat is gelegen. Deze
werelden strekken zich uit over verschillende lagen en ze bevinden zich
op de ene plaats meer geconcentreerd dan op de andere. Het zijn de
koninkrijken die gelegen zijn in de
hoogste lagen van het mentaal.
Er is een wereld van gedachten,
waar bijvoorbeeld schrijvers hun
inspiratie kunnen opdoen. Het is
een mentale wereld waar gedachten worden gevormd vanuit het
mentale principe. Deze gedachten
worden naar de hersenen gebracht
vanwaar mensen die dat kunnen, de
gedachten kunnen sorteren en uitkiezen naar believen, als was het een
expositie waar van alles aan gedachten voorbij trekt. Als een Chinees
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gedachten kiest die hem bevallen,
worden ze in het Chinees naar zijn
hersenen gebracht, en zo gaat het
met alle talen waar volkeren zich
van bedienen. Filosofen kunnen
uit deze gedachtenwereld ook de
nodige gedachten en systemen uitkiezen. Alles trekt aan hen voorbij
en ze kiezen uit wat hen past. Het
zijn gedachten die nog zuiver zijn,
ze zijn nog niet in een stelsel of een
taal geformuleerd, alles is universeel. Ook toneelschrijvers kunnen
hier uitkiezen wat van hun gading
is. Pas als het bij de kunstenaar of
filosoof of schrijver in de hersenen
terechtkomt, wordt alles geformuleerd naar zijn eigen aard en kleur,
dus vervormd. Deze wereld is niet
van iemand speciaal, het is wel een
koninkrijk, maar niet een bezit, ook
al bestaat het in de verdeeldheid. Ze
is er voor die personen die hiervoor
openstaan en die de gedachten
of schema’s op kunnen schrijven
omdat hun concentratie daarnaar
uitgaat.
Iedere kunstenaar die zijn naam
geeft aan de dingen die hij door
inspiratie krijgt, doet eigenlijk iets
wat niet passend is, want het is niet
van hem, alles is van het universum.
Dit geldt ook voor alle gedachten
en invallen die ieder mens heeft.
Toch wordt er natuurlijk een naam
gegeven aan kunst of aan filosofische gedachten, dat behoort bij het
mentale niveau waar alles is afgescheiden van elkaar en verdeeld.
In deze wereld of dit koninkrijk is
in de hoogste laag een nog ongevormde wereld van gedachten, het
zijn meer lichtende gedachtegolven
die allerlei kleuren hebben.
Er is ook een muzikale wereld van
gevoelens en klanken die heel vitaal

en fysiek aanvoelt, het is het koninkrijk van de muzen, de goden
en godinnen waar componisten uit
kunnen putten als ze de mogelijkheid hebben. Zij halen uit deze wereld de klanken die zij mooi vinden
en zij geven er een muzikale vorm
aan. Ook in deze hogere wereld is
er een andersoortige muziek, die
nog ongevormd genoemd zou kunnen worden. Het zijn lichtvibraties
die als het ware zijn opgenomen in
een golvende stroom, zoals die in
de oceanen wel te zien is en waarin ook het geluid is te horen. Een
stroom die almaar door en door
gaat. Uit deze stroom komen de
verschillende klanken voort, in de
stroom zelf zijn ze nog niet te onderscheiden. Ook hier kan diegene
die er oor voor heeft, de klanken
uitzoeken als was hij in een muziekwinkel van klanken. Als ze in de
hersenen worden opgevangen, zijn
ze meestal al behoorlijk vervormd.
Toch is de oorspronkelijke schoonheid
nog te horen voor
het psychische oor.
De wereld van de schilderkunst, van de beeldhouwkunst, de architectuur,
alles wat met het vormen heeft te maken,
is ook een apart
koninkrijk. Het is
een fysieke wereld
waaruit schil-
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ders, architecten, beeldhouwers en
andere mensen die met vormen
bezig zijn, bijvoorbeeld industriële
vormgevers, hun inspiratie kunnen krijgen als ze er ontvankelijk
voor zijn. Er zijn nog geen duidelijk omschreven zichtbare vormen,
alles is hier als een soort prototype
aanwezig.
En ook deze wereld heeft een niveau waar alles nog heel zuiver is,
waar nog geen vorm is die is vastgesteld, er is niets gefixeerd.
Niet iedere kunstenaar kan uit deze
werelden putten, maar alles wat er
wordt gecreëerd komt er wel vandaan, hoewel vrijwel niemand dat
weet. Iedere kunstenaar denkt dat
het zijn inspiratie is, en die inspiratie eigent hij zich ook toe. Ook
mensen eigenen zich de gedachten
en de inspiratie toe die zij krijgen,
hoewel er niets van hen bij is. Het
is allemaal universeel en van het
universum, hoewel sterk vervormd
en ontdaan van zijn oorspronkelijke
licht, klank, kleur en vorm.
Boven dit alles, het is alweer een
manier van spreken, ligt er nog een
wereld van licht, waar geen vorm
is, waar geen klank is, geen geluid,
geen gedachte. Er zijn slechts werkzame energieën en krachten die daar
hun eigen vormenspel, klankenspel,
gedachtespel en lichtspel spelen.
Iedere mens die daartoe in staat
is en contact kan leggen met
deze wereld kan deze
krachten

Klarinet
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N
bundelen, als was het een boeket
bloemen, in een van de werelden
van kunst. Dit vertaalt zich via de
hersenen tot de latere creaties van
de kunstenaar.
Naast deze werelden zijn er nog
talloze andere koninkrijken die
zich weer met andere energieën en
krachten bezighouden.
Deze muziek of kunst is in de tijd,
het is een aardse kunstuiting.
Twee klanken
De muzieknoot sol of de g-klank
neemt een aparte plaats in op de
notenbalk, want ze wordt gebruikt
als een sleutel om de toonhoogte
vast te stellen die een noot op die
lijn heeft. In de symboliek geeft
een sleutel altijd toegang tot andere
gebieden in iemand zelf, in dit geval
is het een solsleutel, die toegang
geeft tot de weg naar de zon, een
psychisch gebied in de mens. Deze
noot geeft iets weer van de belofte
die komt, de belofte dat er eens een
mens zal zijn die psychisch leeft en
ook de verdere weg wil gaan die nog
voor hem ligt. Het is een ongekende klank, waar zon en maan in
samenvallen, waarin hemel
en aarde elkaar

omhelzen en kussen, waarin dag
en nacht hetzelfde zijn, waarin de
aarde en de wateren en het vuur
een eenheid vormen. Deze klank
vertolkt de nieuwe creatie die gaat
komen, een nieuwe wereld van psychisch levende mensen, die gewoon
tussen de andere mensen leven,
en die op pad zijn naar een geheel
nieuw wezen dat de evolutie zich als
doel heeft gesteld.
Deze spirituele sol-klank herbergt
het toekomstperspectief in zich
dat vertelt over de nieuwe creatie,
de komst van een nieuw wezen op
aarde.
De klank is de belofte dat er een
dag zal komen, dat de mooiste
dromen werkelijkheid zullen worden, en wel van een realiteit die
veel mooier is dan alles wat een
mens zich maar kan voorstellen in
de droom. Het is een belofte die
verder gaat dan het verstand ooit
kan komen met zijn beperkte en
egocentrische dromen.
Er is ook een klank die de nieuwe
creatie verwelkomt, een niet voort
te brengen klank met de menselijke
stem, een lila klank van vreugde en
instase.
Deze twee klanken komen in iedere
suprolo-llocing voor. Ze zijn de
kern van de vreugdeliederen van de
aarde.
Suprolo-llocing doen
Suprolo-llocings zijn de lila vreugdeliederen van de aarde, het zijn
de klanken die iets laten horen
van de psychische blijdschap van
het waarheidswezen, de spirituele
mens, en de instase in de cellen
die er is in het lila lichaam dat zijn
perfecte perfectie heeft bereikt.
Er is een constant brandend vuur,
de flamboise, dat reikt tot in de
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allerhoogste realiteit. De flamboise
is het creërende vuur waar alles uit
kan worden gevormd door iemand
die een lila is. Het zijn de grote,
uitgebreide en weidse lange en korte
golven met al hun ritmen en hun
verrukkelijkheden, die zijn als een
zee vol vreugde, liefde en schoonheid die almaar door stroomt. Het
zijn lichtelektronen en lichtatomen
die op hun beurt weer lichtmoleculen en lichtcellen vormen. Als deze
ritmen opgevangen worden met het
lila oor, dan vormt zich in de geestmaterie weer een vreugdelied van
de aarde uit de materiële klank, die
de Geest, het Zijn, de Oneindige
zelf is.
Wat daar in de cellen te horen is,
is zo onbeschrijfelijk mooi dat de
suprolo-llocing die als een fysieke
vorm tevoorschijn komt aan de
oppervlakte, daar maar een flauwe
afspiegeling van is.
Het zijn originele klanken die direct
vanuit het Oneindige Zijn komen,
maar dan van het Oneindige Zijn
in zijn aardse vorm. Het is de essentie van de klanken die er in de
cellen te horen is, maar deze essentie kan niet op een precieze wijze
tot expressie worden gebracht, daar
zijn de menselijke instrumenten
niet geschikt voor. Ze zijn te grof
voor de verfijnde structuur van deze
klanken. Ook de oren kunnen deze
materiële klanken, die een lila zuiverheid in zich dragen, niet horen
als zodanig. Ze beantwoorden niet
aan de regels van de mentale muziek en worden dan ook niet geklasseerd als muziek.
Het zijn melodieën voor grote en
kleine orkesten en koren, maar
niet zoals ze gehoord worden in
deze aardse sfeer. Ieder speelt of
zingt zijn eigen partij en dat klinkt
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heel erg vol en perfect, compleet.
Het doet het lichaam ook zachtjes
vibreren van verrukking, hoewel
het niet meebeweegt, zoals dat bij
hedendaagse concerten zo vaak
wordt gezien, waar mensen met
hun armen zwaaien op de maat en
uit hun dak gaan voor een idool.
Het lichaam houdt de verrukkingen
bij zichzelf, het heeft het niet nodig
ze te etaleren. Deze melodieën kenmerken zich door een allerhoogste
eenvoud die tegelijkertijd complex
kan zijn.
Elke suprolo-llocing is een lila
elektron. Ze worden door de elektronen gezongen die alles automatisch doorgeven naar de cellen, waar
een lila oor de suprolo-llocing kan
horen en reproduceren als dit past.
Dit is een meer directe manier van
klanken beluisteren dan te putten
uit de werelden van kunst in het
universum of uit het Absolute, want
het lichaam is heel dichtbij en eigen
aan de persoon, de psyche.
Suprolo-llocings worden zo genoemd, om aan te geven dat het
geen muziek is in de mentale
zin. Suprolo-llocings worden ook
niet gezongen, ze worden gedaan. De vreugdeliederen van de
aarde behoren tot het lila spel van
Onsterfelijkheid en EeuwigheidOneindigheid

die daarbij de gehele aarde betrekken en alles wat er op leeft. Iedereen
die dit wil kan meedoen met dit
spel, iedereen kan de schoonheid,
de vreugde en de liefde ontdekken
in de suprolo-llocings door er met
zijn psyche naar te luisteren en niet
met zijn mentale muziekbewustzijn.
Want dat muziekbewustzijn keurt
de suprolo-llocings meteen af, het
is slechte muziek. Dat zal zeker zo
zijn, want het is geen muziek en de
criticus beoordeelt dus iets, waar hij
niets van weet of kent.
Suprolo-llocings wekken alles tot
leven, want zij brengen ieder mens
die ze hoort in contact met zichzelf, zijn psyche. Als iemand de
werkelijkheid wil horen van deze
spiritueel-materiële muziek, moet
het mentaal-fysiek open staan voor
het Oneindige, het moet een lila
mentaal-fysiek lichaam zijn dat
een pauwblauwe kleur heeft doortrokken met diamantwit licht. Als
iemand de psychische klanken wil
horen zal hij psychisch moeten leven. Het gewone oor hoort alleen
muziek dat het leuk vindt of niet.

Tabla's
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Het woord psyche
Vroeger, nu en verder

W

Tekst: K.M.H Klachter

ie wordt gevraagd naar de betekenis van het woord psyche, weet meestal
niet zo meteen te antwoorden. Aarzelend komt dan naar voren: het innerlijke van de mens of datgene wat de psychologie of de psychiatrie bestudeert. Wat het innerlijke is en wat deze wetenschappen bestuderen wordt daarmee niet
meteen duidelijk. Een zoektocht langs hedendaagse woordenboeken toont ook een
scala aan omschrijvingen.
De psyche wordt omschreven als ‘je gedachten en gevoelens’ (www.woorden.org), als
‘hetgeen zich in iemands hoofd afspeelt en een verklaring kan zijn voor zijn gedrag’
(www.dokterdokter.nl/encyclopedie), en als ‘het denken, voelen en willen van de
mens, het onbewuste of onderbewuste’ (www.muiswerk.nl).
Geen eenduidigheid
Maar het woord psyche wordt evengoed vereenzelvigd met geest, ziel,
innerlijk en binnenste, met adem en
leven, en het kan zelfs een synoniem
zijn voor een grote spiegel waarin
men zich helemaal kan zien.
En als dat nog niet genoeg is, is de
psyche ook de naam van een planetoïde, de titel van een boek, de
naam van een schilderij en van een
geslacht nachtvlinders.
Eenduidigheid is er niet te vinden. In het Groot Woordenboek
der Nederlandse taal van VanDale
maakt men alvast een onderscheid
tussen de klassieke voorstelling en
de visie van de hedendaagse psychologie en psychiatrie. In de klassieke
voorstelling verwijst dit woordenboek naar de psyche als levensprincipe, in hedendaagse voorstelling als
het object van studie in de psychologie of psychiatrie en als de ziel
14

in de betekenis van de zetel van de
bewustzijnsverschijnselen. Maar wat
daarmee wordt bedoeld is onhelder
en vaag.
Het bevestigt wel meteen dat het
woord ‘psyche’ in de loop van de
geschiedenis verschillende betekenissen heeft gekend.
Etymologie
Het woord psyche [Ψυχή] vindt
etymologisch zijn oorsprong in het
oude Griekenland. Het Griekse
psuchè verwijst naar het levensprincipe, de levensadem, het leven, de
geest en de ziel. Het is afgeleid van
‘psuchein’ wat blazen betekent. Het
verwijst naar een geest of ziel, een
niet-fysieke entiteit die tot gewaarwording en zelfbewustzijn in staat is
en na de dood voortbestaat.
Griekse mythologie
In de Griekse mythologie is er
een wonderschone vrouw met de

naam Psyche. Ze wordt regelmatig afgebeeld als een meisje met
vlindervleugels, samen met haar
geliefde Eros. Hun liefde was vaak
het symbool van het verlangen van
de ziel naar de hereniging met de
godheid.
De mythe is neergeschreven
in de tweede eeuw na Christus
door de Romeinse auteur Lucius
Apuleius. Het is het verhaal van
Psyche en Eros (of Cupido voor de
Romeinen), waarbij Psyche voor de
ziel staat en Eros voor de goddelijke
liefde. De boodschap van Apuleius
luidt: ‘De ziel kan door de goddelijke liefde te veroveren haar definitieve vervulling vinden’.
Griekse literatuur
Ook buiten de mythologie is in de
Griekse literatuur het woord psyche op diverse plaatsen te vinden.
Daarin verwijst psyche meestal naar
een onsterfelijke geest.
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In Homerus’ Ilias en Odyssee (achtste eeuw voor Chr.) komt naar
voren dat het lichaam levenloos is
als de psyche verdwijnt. De schimmen in de onderwereld hebben
geen psyche en dus ook geen kracht
om iets voor elkaar te krijgen.
De filosoof Plato laat in het werk
Phaedo over de dood van zijn meester Socrates, Socrates zelf aan het
woord. Deze vertelt dat sterven
geen straf maar een bevrijding is:
‘Het lichaam is de gevangenis van
de ziel’. De ziel is onsterfelijk en
vormt de brug tussen het aardse leven en de eeuwige Ideeën, de bron
van alle kennis. Na de dood verlaat de psyche het lichaam. Plato’s
Socrates stelt ook dat de psyche na
de dood beter in staat is om wijsheid te bereiken, omdat hij niet
meer wordt belemmerd door het
lichaam.
Plato

Aristoteles

ziel de vorm die het lichaam bijeenhoudt. Hij heeft het over een
fijnstoffelijke geest die zowel materieel als psychisch is. Aristoteles gaat
ervan uit dat er drie psyches zijn:
vegetatief (planten), sensitief (dieren) en rationeel (mensen met het
vermogen om het goede te kennen).
Mogelijks hebben zijn inzichten
over de psyche van alles te maken
met zijn visie over kennis. Hij gaat
er immers vanuit dat een mens
kennis opdoet via waarneming en
deze abstraheert met zijn denken.
De psyche wordt hier dan ook al
onverbrekelijk verbonden met het
lichaam, het deel van de mens dat
makkelijk waar te nemen is. Zijn
visie over de psyche en de kennis
is van grote invloed op de verdere
evolutie van het denken.
 e invloed van het moderne
D
denken

Bij de filosoof Aristoteles krijgt de
ziel al enigszins een andere betekenis. In zijn verhandeling over de
psyche [Περί Ψυχ ς - Perì Psūchês]
ook bekend als de Anima, bouwt hij
aan zijn theorie over de psyche. De
ziel maakt in zijn ogen onverbrekelijk deel uit van het lichaam, maar
vergaat niet samen met het lichaam.
Alle materiële wezens bestaan uit
materie en vorm. Voor hem is de
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De oorspronkelijke betekenis van
het woord psyche als levensprincipe,
ziel en onsterfelijke geest, staat ver
af van de betekenis die de hedendaagse psychologie aan het woord
psyche heeft.
Dat het woord zo’n betekenisverandering heeft ondergaan heeft
alles te maken met wat er sinds de
moderne tijd als echte kennis wordt
aangemerkt.

In de filosofie van de oudheid zijn
al sporen te vinden van de zoektocht van de mens naar kennis, kennis waar men zeker van kan zijn dat
hij ‘waar’ is. Vanaf de 17de eeuw
komt dit in de Westerse wereld weer
volop in de belangstelling. Over het
algemeen laat men het moderne
denken starten met René Descartes.
Hij is één van de filosofen die naar
zekere waarheden zoekt.
Van Descartes kennen we de bekende uitspraak ‘Cogito ergo sum’
oftewel ‘Ik denk, dus ik ben’. Deze
uitspraak is een gevolg van een
gedachte-experiment. Descartes
start zijn experiment door ervan uit
te gaan dat hij van niets zeker is, dat
hij alles kan betwijfelen. Van één
zaak is hij echter wel zeker, namelijk
dat hij aan het twijfelen en denken
is, en voor hem is het logisch: wie
denkt, bestaat.
Descartes

Hij wil ook zekerheid over de ziel
vinden en gaat in dode lichamen
snijden. Na veel snijwerk legt hij
de ziel in de pijnappelkier in de
hersenen. Hij gelooft dat van daaruit deeltjes vertrekken die de passies van het lichaam en de actieve
gedachten van de ziel overbrengen.
Het is een soort verbinding tussen
geest en lichaam.
Descartes legt de grondslag voor het
rationalisme. Een stroming die er15
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van uitgaat dat men door te denken
ware kennis kan verwerven.
Een filosofische stroming die daaraan tegengesteld is, maar eveneens
op zoek is naar ‘zekere’ kennis is het
empirisme. Deze stroming gaat ervan uit dat echte kennis voortkomt
uit zintuiglijke ervaring. Kennis
verkrijgt men dan bijvoorbeeld
door waarneming.
Immanuel Kant is de filosoof die
beide stromingen verzoent in een
synthese door de rede en de ervaring te combineren. Kant meent dat
alle kennis begint met zintuiglijke
ervaring. Vandaaruit krijgt men
inzicht en de rede voltooit het
proces. Kant beschouwt dit als de
hoogste en meest zekere kennis die
een mens kan bereiken. Op deze
visie over het verwerven van kennis steunt de hedendaagse moderne
wetenschap.
Kant

Door de nadruk te leggen op het
feit dat alle kennis begint met zintuiglijke ervaring en binnen het
domein van de ratio, het denken,
valt, is alles wat als ‘geest’ en dus
onzichtbaar is, moeilijk te bestuderen. Het woord psyche als levensprincipe, ziel en onsterfelijke geest
is gedoemd te verdwijnen, tenzij
men aan het woord een andere invulling geeft.
16

En zo geschiedde het. In de 19de
eeuw met de opkomst van de psychologie kan het woord psyche zijn
oorspronkelijke betekenis niet meer
behouden en krijgt het een andere
inhoud.

Freud

Voor Sigmund Freud, de vader van
de psychoanalyse en de grondlegger
van de moderne psychologie is de
psyche (hij benoemt het als Seele)
samengesteld uit drie componenten:
Het ES, dat grotendeels onbewust
is en de instincten van een individu
betreft.
Het ÜBER-ICH, dat het geweten
van een persoon betreft en de internalisering van maatschappelijke
normen en moraal.
Het ICH, dat bewust is en de
instincten van het Es wil verenigen
met de normen en verboden van
het Über-Ich.
Het woord psyche verwijst naar
elementen in het individu die het
denken, het gedrag en de persoonlijkheid beïnvloeden.
Heden
Nu, in de 21ste eeuw, gelooft
niemand nog in de functie die
Descartes aan de pijnappelklier gaf
en ook de visie van Freud is bijgesteld. Daarmee is echter de verwarring rond het woord psyche nog
niet verdwenen.
Het woord psyche in het moderne

denken is veranderd van betekenis
tot hij past in de materialistische en
rationalistische visie over kennisverwerving gebaseerd op zintuiglijke
waarneming en ratio. Ook al weet
men dat de zintuigen een mens
aardig kunnen bedriegen en dat de
met de rede gebouwde theorieën
geen stevige constructies zijn, toch
gaat men onverminderd door op
dit pad.
Er zijn zelfs tendensen om de
geest en dus de psyche helemaal te
schrappen en enkel nog te focussen
op ‘het brein’. Getuige hiervan is
bijvoorbeeld hersenonderzoeker en
auteur Dick Swaab met zijn boek
‘Wij zijn ons brein’. Anderen zijn
voorzichtiger en vragen zich af of de
hersenen wel identiek zijn aan het
bewustzijn.
Maar ondertussen is het woord
psyche een verzamelnaam geworden
voor elementen van het denken en
de roerselen in het emotionele en
vitale wezen.
Het moge duidelijk zijn dat de
beeldschone Psyche in haar gouden
paleis, hunkerend naar de goddelijke liefde, in deze optiek een
sprookje is geworden.
Een kentering?
In de wetenschappelijke wereld zijn
er enige tendensen te bespeuren die
op de grenzen botsen van wat in de
vorige eeuwen als ‘zekere’ kennis
gold. Er gaan stemmen op om de
opdeling tussen materie en geest
opnieuw te bekijken, om met een
andere blik naar de werkelijkheid
te kijken dan de laatste drie eeuwen
het geval is geweest.
De lilaca, een wetenschap die het
lila bestudeert in al zijn verschijningsvormen, is hier alvast mee
bezig. Zij heeft ontdekt dat er geen
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onderscheid is tussen materie en
geest. Waar materie een grofstoffelijk substantie is, is de geest een
stof van een meer subtiele substantie. Het zijn twee gezichten van
eenzelfde realiteit, die zich om die
reden ook uitdrukt in verschillende
soorten substanties.
In de lilaca is de psyche ontdekt
als een entiteit die zijn oorsprong
heeft in de Allerhoogste Realiteit.
Het psychische wezen is de vonk
van de Vlam die één blijft met de
Allerhoogste Realiteit. De psyche is
de onsterfelijke vonk die van leven
naar leven gaat om zich te ontplooien en de materie te vervolmaken.
Hij bouwt hier op aarde, in de relatieve wereld, vormen van materie in
samenwerking met de Allerhoogste
Realiteit. Zo bouwt hij fysieke, vitale en mentale werelden waarin hij
zichzelf steeds meer ontplooit. En
als hij zich voldoende heeft ontplooid, bouwt hij ook werelden die
daaraan voorbij gaan, namelijk een
waarheidswereld en zelfs een Lila
wereld.
De lilaca ziet de psyche als de
persoon van een mens, het is diegene die hij in de realiteit is. Deze
persoon die afkomstig is uit de
Absolute Wereld boven het universum, daalt af in een relatieve wereld
waarin hij een evolutieproces kan
doormaken in een aards lichaam
waardoor hij weer identiek wordt
aan diegene die hij in die Absolute
Wereld was, maar nu als een aards
wezen. Hij kan in dit evolutieproces
zover komen, dat hij een eenheid
vormt met het lichaam, dat daardoor gehoorzaamt aan alles wat de
psyche wil. Ze vormen ook een eenheid doordat beiden helemaal licht
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Symbool van de psyche
Op de Pauwekroon is in het rosarium het symbool van de psyche als kunstwerk uitgebeeld. Dit kunstwerk bestaat uit losse stalen platen die in de juiste
vorm zijn gesneden en voorzien van een poedercoating in de correcte kleurstelling. Het geheel is op afstandhouders op een tegelvloer gelegd.
De gouden cirkel in het midden is de kern van de psyche, de drager van de
identiteit. Daaromheen in het wit de vier hoofdkrachten, de pijlers van de
psyche. Daaromheen nog 12 verschillende psychische krachten. In de werkelijkheid zijn dat er oneindig veel meer.
Elke kracht heeft zijn eigen specifieke persoonlijkheid en kracht.

zijn geworden.
De ontdekking van de psyche
die zijn oorsprong heeft in de
Allerhoogste Realiteit en er voor
altijd is en zal zijn, raakt veel meer
aan de oorspronkelijke betekenis
die in de Griekse oudheid is terug
te vinden.
Deze oorspronkelijke betekenis
beperkt zich overigens niet tot de
Griekse oudheid alleen, ook in het
oosten kent men een onsterfelijk
beginsel in alle wezens, maar dan
onder een andere naam.
Echter, in de lilaca zijn de psyche en
het materiële lichaam de spil waar
alles om draait als het gaat om een
verder gaand evolutieproces naar
meer eenheid van geest en lichaam.
Pas in de twintigste eeuw is de tijd
rijp om als mens verder te werken

aan een nieuw stadium in de evolutie, het tijdperk waarin de psyche
van de mens het voor het zeggen zal
krijgen en niet het mentaal, zoals
dit nog steeds het geval is.
Langzamerhand zal deze insteek
meer terrein gaan winnen, vele
mensen zoeken naar een meer
psychisch leven, ook al weten ze
niet goed wat dit inhoudt. In de
mêlee van de vele richtingen die
zeggen iets te doen met de psyche,
is het echter moeilijk om precies te
vinden wat de ware weg is die leidt
naar zo’n psychisch leven. Juist dat
maakt het interessant om ook eens
te bekijken hoe de lilaca hier tegenaan kijkt.

17

de Gouden Visie
Jaargang 11, nummer 2, april 2018

De Waarheidswereld
De wereld van ware kennis

D

Tekst: Sunya de la Terra

e Waarheidswereld met zijn Waarheidsbewustzijn is zo ver weg van het menselijke denken, dat deze nauwelijks concreet is te beschrijven met de woorden
die beschikbaar zijn. Het is dan ook een wereld die boven het mentaal - het
denken van de mens - uitstijgt, en hij is met dat mentaal niet te begrijpen. Het mentaal is geen geschikt instrument voor de dingen van een hogere orde, het is te beperkt
in zijn functie om dat te kunnen overzien. De Waarheidswereld is gelegen tussen de
Absolute Werelden van Zijn, Bewustzijn, Vreugde met de allerhoogste Realiteit, het
Lila, en de relatieve wereld van het aardse bestaan, waar de mensheid leeft en werkt.
Eenheid en veelheid
De Waarheidswereld is een wereld die zowel de
Absolute Eenheid van de bovenliggende werelden bevat
als de Veelheid, die in de wereld daar beneden, het
relatieve, door het mentale principe tot verdeeldheid
wordt gemaakt. Dit geeft speciale mogelijkheden om
met verschillende soorten substanties te werken en ze
te transformeren tot een stof die er heel anders uitziet,
hoewel ze in wezen hetzelfde is.
Alles uit de Absolute Wereld van de Geest wordt in
de Waarheidswereld omgezet in relatieve stof van de
aardse werkelijkheid. Oneindigheid wordt gemaakt
tot begrensde ruimten, Eeuwigheid wordt verdeeld in
tijdsmomenten, Waarheid in vele kleine waarheden die

niets meer bevatten van de ware Waarheid, Geest wordt
gestolde, bevroren en verdeelde materie.
De Waarheidswereld bevat de zelfdeterminerende
Waarheid van het lila bewustzijn. Dat wil zeggen dat dit
bewustzijn zelfbepalend is, omdat het handelt volgens
de waarheid en de allerhoogste kennis die het zelf is en
dat het niet wordt beïnvloed door uiterlijke omstandigheden.
In deze wereld wordt gewerkt aan de creatie van waarheid in de lagere regionen. Als de waarheid terechtkomt
in de wereld van verdeeldheid, de relatieve wereld
waarin de mensheid leeft, dan is het niet meer één
waarheid, zoals deze in zijn eigen wereld bestaat. Het
wordt een verdeelde waarheid in een wereld van denken
waar geen eenheid is.
Het Waarheidsbewustzijn is alle Kennis, Wijsheid en
Vermogen, Licht en Gelukzaligheid van de Lila, de
Realiteit, in zijn Waarheidswereld.
Oorsprong en ontstaan van de Waarheidswereld
De bron waar deze wereld uit voortkomt is de Ene, de
Allerhoogste Realiteit, de Lila die alles is en alles creëert
vanuit zichzelf, het Zijn. Het is een van de gezichten of
vormen van de Ene.
De Waarheidswereld is ontstaan doordat de Ene de
vreugde wil beleven om zichzelf niet alleen te zien in
zijn onaantastbare eenheid, maar ook op ontelbare
andere wijzen. De Ene heeft daarom vanuit zichzelf
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een wereld van Eenheid en Veelheid gecreëerd, waardoor een Waarheidswereld ontstaat die beide in zich
draagt. Op die manier kan eenheidssubstantie worden
omgezet in veelheidssubstantie, zodat er een relatieve
wereld van verdeeldheid kan worden geschapen. In die
relatieve wereld is het mentale principe datgene, dat de
veelheid omzet in een uiterste verdeeldheid van allerkleinste deeltjes, die allemaal nog de complete Ene met
zijn Kracht en de Vreugde bevatten. In die wereld van
verdeeldheid zijn er volop mogelijkheden voor de Ene
om ontelbare vormen van zichzelf te creëren die allemaal in een evolutieproces weer kunnen worden tot de
allesomvattende ene op aarde, de lila. De Absolute Ene
is dan op aarde, in een aards lichaam, dezelfde als in het
Absolute, met dezelfde vermogens en kwaliteiten.
Een lichtende wereld van Waarheid
De Waarheidswereld wordt wel een overgangswereld
genoemd, omdat er de mogelijkheid is om Absolute
ijle eenheidssubstantie van de Geest, de Lila, om te
zetten in relatieve uiterst verdeelde materie en vice
versa. De veelheid zorgt via het mentale principe voor
een verdelende werking op de substanties die worden
uitgestort in de relatieve wereld. Als er ontwikkeling
van de materie plaatsvindt in de aardse sfeer, wordt
de verdeelde materie in deze wereld uiteindelijk weer
tot een eenheid gebracht. Het is dan ook een wereld
met grote vermogens, het is als een smidse waar de ene
materie door vuur in een andere kan worden omgezet.
Deze omzettingsprocessen van de verschillende substanties gebeuren ook door middel van het Vuur dat de
Bewustzijnskracht is.
Hier werken het Zijn, Bewustzijn-Bewustzijnskracht

D

e Waarheidswereld
vormt de overgang van
Waarheidsmaterie naar relatieve materie, maar ook een overgang
van Waarheidsmaterie naar de Absolute Wereld met zijn ijle transparante
substantie, het is een wereld van Eenheid en Veelheid.
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en Vreugde in de smidse, waar zij Eenheid omsmelten
in Veelheid. Daar creëren zij de ware vormen die uiteindelijk in de duisternis van de wereld hun essentie
verliezen, maar wel uitgerust zijn met de Geest en de
Waarheid.
De overgang op de grens van mentaal naar Waarheids
bewustzijn is een zeer beslissende fase voor diegene die
bezig is met een ontwikkeling van zijn lichaamsmaterie. Het denken wordt veranderd in ware kennis. Hier
worden de laatste restjes van de onwetendheid en de
onbewustheid afgeschud van het menselijke wezen. De
mens die voor deze drempel staat, is mentaal helemaal
ontwikkeld en kan zijn psychische wezen tot een volledige ontplooiing laten komen. Hij zal gaan leven in
de Waarheid, in een bewustzijn dat eeuwig en oneindig
is in een lichtende waarheidswereld van eeuwige tijd en
oneindige ruimte. Hij kan niet meer worden aangetast
door duisternis, leugen, lijden en vergissingen.
Hier bestaat Waarheid en tevens Waarheidsvermogen,
de werkingen van de ware natuur in die wereld. Als de
drempel wordt overschreden, is op dat moment het
menszijn zoals het was verdwenen. Er is een psychisch
wezen met ware kennis en vermogen, vol kracht en
blijdschap over een zelfvervulling die nog niet eerder
was ervaren in het mentale menselijke bestaan. De
waarheid zit op de troon in de psyche, het subtiele
lichaam heeft een gouden uitstraling van waarheid, die
weer zijn invloed heeft op het grofstoffelijke lichaam.
Hier in de waarheidswereld is de waarheid het heersende regiem, hij is diegene die de ware macht uitoefent
in zijn eigen koninkrijk.
Zelfs het allerhoogste zuivere denken van een mens
blijft mentaal en verdeeld, het is niet de Ware Kennis.
Zelfs de allerhoogste vorm van intuïtie in het bovenmentaal is niet het Waarheidsbewustzijn. Ze wordt wel
wat verlicht door de Waarheid, maar ze is niet zelf in de
Waarheid. Want de Waarheidskennis is zelfverlichtend,
authentiek. Het Waarheidsbewustzijn gaat uit boven
alle denken, het is zelf alle kennis, het denkt er niet
over, het heeft geen denken.
De Waarheidswereld is de lichtende wereld waarin
het gouden waarheidslicht alles doordringt en waar
schoonheid, macht, harmonie, wijsheid en perfectie
hun ware vervolmaking vinden in alles wat daar is:
steden, landschappen en weiden waar bloemen eeuwig
kunnen bloeien en waar ieder ding blijvend is, want
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waar. Er zijn alle seizoenen tegelijkertijd, want hier zijn
verleden, heden en toekomst tegelijkertijd aanwezig. De
Waarheid kan niet worden aangetast door aanvallen van
buitenaf, ze blijft altijd in stand omdat ze onschendbaar
is.
Een overgangswereld
De Waarheidswereld is een universele wereld van
Waarheid, Waarheidsstof, van Waarheidswezens. Het
is een wereld van transformatie van de materie, geestsubstantie wordt omgezet in aardse geestmaterie en vice
versa. Deze wereld is de overgang van Waarheidsmaterie
naar relatieve materie, maar ook een overgang van
Waarheidsmaterie naar de Absolute Wereld met zijn ijle
transparante substantie, het is een wereld van Eenheid
en Veelheid.
In deze wereld zijn vier hoofdkrachten werkzaam, die
van Wijsheid, Macht, Harmonie en Perfectie. Dit zijn
de vier gezichten van de Ene Bewustzijnskracht, die
werkt in de Allerhoogste Realiteit, waar zij een volstrekte Eenheid vormen. Op het universele vlak, in de
kosmos en in de Waarheidswereld is Zij het creërende
principe dat alle energieën en vormen ondersteunt.
Alle andere krachten zijn afgeleiden hiervan en ook
weer gezichten van de bewustzijnskracht.
Het Waarheidsbewustzijn is een alles bevattend, alles creërend, alles vervolmakend bewustzijn. Het is het
Lila, niet in zijn absolute bestaan, maar in zijn actie als
de schepper van zijn eigen Ware Werelden. Het zorgt
in de relatieve wereld voor de opeenvolging van tijd,
afgebakende ruimte en voor verdeeldheid, zonder dat
zou er geen ontwikkeling mogelijk zijn. Het Lila is in
alle vormen die het schept aanwezig met zijn zelf openbarende licht. Het is onzichtbaar verborgen in werkelijk
alles, ook het meest kleine deeltje dat nog niet is ontdekt door de fysici. Zonder het lila zou er niets kunnen
bestaan en zou er geen evolutie van materie zijn.
De Waarheidswereld bestaat uit een zeer compacte substantie, die zeer dicht is. Het Waarheidslicht is meestal
een goudkleurig licht en de voorwerpen en objecten in
die wereld zijn vaak van zuiver goud.
Dit ware Lila Bewustzijn heeft overal zijn verblijfplaats,
in alle materie. Het is daar verborgen aanwezig als een
goudwit lichtje in het binnenste van ieder materiedeeltje.
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Het waarheidswezen
De mens die een waarheidswezen is geworden is niet
hetzelfde als alle andere waarheidswezens. Want in de
Waarheidswereld is er Eenheid in Veelheid en er is dus
een oneindige veelheid aan wezens die allemaal hun basis vinden in het waarheidsbewustzijn, de eenheid van
hen allen. Maar allemaal hebben ze hun eigen identiteit
en ze handelen daar ook naar. Ze kunnen niet anders
dan zo zijn, hun subtiele lichaam is al een gedeeltelijke
weerspiegeling van de inwonende psyche. Het hele
leven, denken en handelen worden door de psyche en
de waarheid beheerst. Heel het leven is gericht op het
bewuste wezen, de lila, en op de psyche, de persoon.
Hij ervaart in alles de tegenwoordigheid van het lila, in
zijn gehele lichaam en in iedere cel van zijn lichaam. In
dit bewustzijn werkt en leeft hij in een volledige vrijheid, vol blijdschap en ware vreugde. In zijn leven zal
hij altijd het genoegen vinden om een perfect kunstwerk af te leveren, of dit nu is door vuilnisman te zijn,
directeur van een bedrijf of een rechter die in de rechtbank werkzaam is. Hij is in de wereld om zijn verdere
vervolmaking te bereiken en het werk is daar een uitstekend middel voor. Hij werkt ook niet in de eerste plaats
voor geld, hoewel hij het wel moet verdienen omdat
geld nog noodzakelijk is om te kunnen leven, maar
zijn eerste doel is een verdere perfectionering van alles
wat hij is door werk. Want in het werk blijkt, hoe ver
het is gesteld met de vervolmaking van het wezen. Op
het moment dat dit zo in een psychisch levend wezen
leeft, werkt hij niet meer, maar is alles ingebed in de
ontwikkeling van al zijn vermogens en mogelijkheden.
Hij heeft altijd vakantie, want de ontwikkeling is geen
werk. Het is de hoogste voldoening die een mens kan
ervaren in zijn leven tot op dat moment, omdat het alle
mogelijkheden biedt voor een steeds verdere ontplooiing van zijn wezen.
Iemand die een waarheidswezen is en psychisch leeft,
zal altijd die dingen doen die alles naar een harmonie
voeren, naar meer perfectie, naar meer wijsheid en psychisch leven. Daar vaart iedereen in zijn omgeving wel
bij. Hij is geen eenling die zich afzondert van anderen,
hij voelt zich universeel en alles ervaart hij als zichzelf.
Hij is een individu, hij is een kosmisch en universeel
wezen en de Realiteit werkt in hem en rondom hem.
Hij is een wezen waarbij psyche en subtiele lichaam
een eenheid kunnen vormen, hij is het biune wezen, de
tweevoudige ene die hij en zij is, het kind dat speelt met
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de materie in zijn zandbak van de werelden. Zijn ogenschijnlijke gekheid is de allerhoogste wijsheid en het
denken staat vaak verstomd van de eenvoud die deze
wijsheid vertegenwoordigt. Het denken denkt dan ook
altijd: ‘Dat ik daar niet op ben gekomen’, maar dat is
omdat het niet ziet wat de allerhoogste wijsheid is.
Zo wordt de psychisch levende mens een perfect en
compleet wezen, hij is vervuld door de voldoening over
zijn groei en zijn uitdrukkingsvermogen. Want al deze
dingen worden door de bewustzijnskracht naar steeds
hogere hoogten gebracht. Dit wezen streeft naar harmonie en volmaaktheid, er zijn geen begrenzingen meer.
Voor ieder psychisch levend wezen ziet dit alles er weer
anders uit, de accenten liggen anders, de voldoening is
anders, alles is heel typisch behorend bij één persoon,
niemand is gelijkaardig. Hij heeft geen zorgen, want hij
is één met de waarheid, hij ziet wat juist is op elk moment en handelt daar ook naar, zonder zich te bekommeren om anderen die uit zijn op eigenbelang of andere
motieven hebben die door het ego zijn ingegeven. Zijn
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e onverstoorbaarheid
van de Waarheidskennis is
de traagheid van massa
uit het onbewuste
die hier is omgezet in
ware onverstoorbaarheidssubstantie.

kracht en uitstraling zorgen dat er gebeurt wat er moet
gebeuren ook al is er tegenweer. Want wat de waarheid wil, vindt altijd zijn uitwerking en realisatie in het
dagelijkse leven van de psychisch levende mens. Alles
in hem geeft uitdrukking aan wat de waarheid wil en
voorschrijft en dat gaat er dan gebeuren, ook al kost het
veel inspanningen en strijd.
Want hij leeft in het waarheidsbewustzijn en dat bepaalt
zijn leven en denken en handelen. Dat gebeurt in een
volmaakte vrijheid van de actie en in een soevereiniteit
die een vermogen is van dit waarheidsbewustzijn. Hier
is niet het ego aan het woord, maar de psyche die zijn
vrijheid is ingegaan in het waarheidswezen. Zijn indi-
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viduele vervulling is ook de vervulling van de ander, hij
heeft geen sympathie nodig van anderen, hij kent alleen
de waarheid en dat is zijn hoogste vervulling.
De invloed van een psychisch levende mens is van een
extreme importantie in de wereld en in het wereldbewustzijn. Want hij is iemand die automatisch en als
vanzelf de waarheid uitstraalt in de materie, door zijn
zelf, zijn psyche en zijn lichaam. Gewoon, door er te
zijn.
Enkele kenmerken van het waarheidsbewustzijn
1. De Reële Idee
De Reële Idee is de Realiteit van het Waarheidsbewust
zijn dat alle realiteiten in zich draagt. Alles wat er is
gerealiseerd in het verleden, in het heden en wat er in
de toekomst nog zal worden gerealiseerd is allemaal tegelijkertijd aanwezig. In de Reële Idee zijn alle realiteiten van het fysieke, het vitale en het mentale aanwezig.
Ook is er het ware beeld aanwezig van de toekomstige
nieuwe creatie, het nieuwe wezen op aarde na de mens,
zoals het dit heeft meegekregen van de Ene, de Lila, in
de Absolute werelden.
2. Het zichzelf determinerende bewustzijn
Dit bewustzijn is zelfbepalend en het beslist zelf over
wat het wil zijn, hoe het eruit wil zien volgens de Reële
Idee van de Waarheid die het zelf in zich draagt. Het is
soeverein, laat zich niet beïnvloeden door omstandigheden van buitenaf. Het is alleen Waarheid van Zijn,
Bewustzijn, Bewustzijnskracht en Vreugde die een spel
met de materie speelt in alle werelden.
3. Het zichzelf differentiërende bewustzijn
Het Waarheidsbewustzijn is het zichzelf differentiërend
bewustzijn, dat zich kan laten zien op ontelbare wijzen
en met vele vormen en gezichten, zowel in de relatieve
wereld als in hogere regionen van bewustzijn. Het is het
creatieve Waarheidsvermogen, het Licht en de Kracht
van de Allerhoogste Realiteit, het Lila. Het ziet zichzelf
als een god of godin, als een mens, een dier, een plant,
een eencellig wezen, een ding, een elektron, een atoom,
een cel, een oneindig klein deeltje, een zwart gat en als
alles wat er bestaat. Het is de Ene Waarheid verdeeld
in oneindig veel kleine waarheidjes die allemaal op de
achtergrond toch het ene nog in zich dragen.
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4. Het Ware Kennisbewustzijn
In deze wereld is alle originele Ware Kennis aanwezig. Alles wat het Waarheidsbewustzijn creëert
wordt vanuit die kennis gedaan. De Geest, want het
Waarheidsbewustzijn is een bepaald gezicht van de
Geest, de Ene die alles is, kent alles als zichzelf en in
zichzelf en kent dus alles compleet, als Waarheid en ook
als een verschijningsvorm die niet meer beantwoordt
aan de Realiteit of de Waarheid.
Het is de Reële idee, die alle lichtende realiteiten en
waarheidskennis in zich houdt en niet afhankelijk is
van aanwijzingen of logische stappen zoals dit bij het
mentaal het geval is. Het is zelf alle kennis, het is de allerhoogste wijsheid die alle waarheid is, ook in de lagere
vormen van bestaan, hoewel het daar verborgen aanwezig is. Het hoeft nergens naar te zoeken zoals het mentaal dat moet doen, het heeft direct contact met alles,
het heeft de directe visie, het zoekt ook geen Waarheid,
want dat is het zelf. Er is geen twijfel, alles is absoluut
zeker, vanzelfsprekend, zichzelf vervullend en niet te beschadigen. Deze Kennis is eeuwig en is overal. De Reële
Idee is een waar beeld dat zichzelf verwezenlijkt, het is
de Idee en Wil van de Geest in een directe actie die zich
hier realiseert in een materiële waarheidssubstantie.
Alle Kennis houdt in: kennis van de relatieve wereld,
de kennis vol waarheid, of de spirituele kennis van het
Absolute. Deze Kennis is totaal, er ontbreekt niets aan.
In de lagere regionen heeft het deze eigenschappen ook,
maar als een verborgen kwaliteit waar op dat moment
geen gebruik van kan worden gemaakt, omdat het een
ongeweten, onbewuste aanwezigheid is.
Het Waarheidsbewustzijn is helemaal vrij van vergissingen, er is daar een absolute zekerheid over de dingen
omdat het die in essentie kent.
5. Kennis door identiteit
Het waarheidsbewustzijn ziet alles als zichzelf, of het nu
een wezen is of een ding, dat maakt niet uit. Niets kan
ervan zijn afgescheiden, want het is alles wat er bestaat.
Het kent dus vanzelfsprekend alles, zowel zichzelf als
het hele universum en al zijn creaties daarin, ook in de
relatieve wereld. Het is een totale en universele Kennis
die ook de Absolute Kennis bevat, er ontbreekt niets
aan. Met zijn allesoverstijgende visie ziet het de juiste
verhoudingen en relaties van ieder ding en wezen, waar
het zich ook bevindt. Alle essentie is bekend, het kent
alle oneindige realiteiten. Het kent het Absolute, het
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relatieve, het universele. Het kent ieder individueel ding
of wezen apart, in zijn essentie en zijn bestaan, maar
ook de plaats die het heeft in de totaliteit, in het geheel.
En het ziet het allemaal als van zichzelf met een totale
visie op ieder wezen en ding. Hier kent men de ander
door identiteit, de psyche vereenzelvigt zich met de ander. Dit Waarheidsbewustzijn kent direct, onmiddellijk
en spontaan. Het denkt niet, het kent vanuit zichzelf.
6. De Waarheidsgedachte
Het fenomeen van de waarheidsgedachte is een vorm
van kennis door identiteit, het is een instrument
van de Reële Idee. Het is een effect van de Eenheid
in Veelheid, waarbij de waarheidsgedachte een bepaalde reële idee, een voorstelling of beeld van die
ene Waarheid uit de Reële Idee oppakt en deze presenteert aan de Waarheidsvisie. De Waarheidsvisie
kent de essentie van deze Waarheid door identiteit,
de Waarheidsgedachte vertaalt dit in kennis van de
idee en wil, zodat het correspondeert met de Visie-wil
en deze de Waarheidsgedachte kan gaan creëren. De
Waarheidsvisie laat deze idee, de voorstelling die het
te zien krijgt van de Waarheidsgedachte, altijd zien als
een lichtende zijnssubstantie, lichtende bewustzijnsstof,
die een gedachtevorm aanneemt die de betekenis ervan
laat zien voor de psychische waarnemer. Deze Ware
Idee of Waarheidsgedachte is uitgerust met alle kennis
en Waarheid, Bewustzijn en Bewustzijnskracht en de
Vreugde van de Reële Idee. De gedachte is dus zelf weer
een complete reële idee en het lichaam van een realiteit.
Dit is de ware vormgegeven gedachte door de visie-wil,
die voor een psychisch wezen te zien kan zijn als een
gouden puntje dat door de ruimte beweegt.
De Waarheidsgedachte bedient zich van drie dingen: de
directe gedachtevisie, de verklarende visie die verwijst
naar wat het voor een idee is, en als derde een verbeeldende visie die de vorm laat zien van de idee. Deze drie
dingen werken altijd als een eenheid.
7. Waarheidskennis en intelligentie
De Waarheidskennis van dit bewustzijn is veel groter
dan dat van de intelligentie, het gaat daar ver bovenuit.
Alles wat het doet, alles wat het ‘denkt’, alles wat het
leeft is de Waarheid, het juiste. En zo kan het overal
opereren en dingen gestalte geven, overal behoudt het al
zijn Waarheid en Vrijheid in zichzelf, dat kan door niets
worden verstoord of aangeraakt. Die onverstoorbaar-
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heid is de traagheid van massa uit het onbewuste die
hier is omgezet in ware onverstoorbaarheidssubstantie.
De Waarheid raakt in het relatieve wel verdeeld, maar
het blijft de waarheid in alle dingen, het is in ieder elektron en oneindig klein deeltje aanwezig als een goudwit
lichtje dat geen mens ziet.
De intelligentie denkt, en het denken is altijd verdeeld,
het kan de Eenheid niet zien, het maakt vergissingen en
kent altijd maar een stukje van de dingen. Het ziet het
geheel niet van objecten, van zichzelf. Het is, hoe hoog
de intelligentie is, toch een denken dat blijft opereren
in de halve duisternis van het leven.

G

eest wordt omgezet in materie
en materie in Geest.
Alles uit het Absolute wordt
in de Waarheidswereld omgezet naar
materie die in een relatief universum
volkomen inert, onbewust en onwetend is.

8. De Waarheidsrede of Soevereine Rede
Een onderdeel van het Waarheidsbewustzijn is de
Waarheidsrede die alle intelligentie waarneemt overal in
de werelden, in één grote lange voortdurende waarneming.
Er is geen herinnering in dit bewustzijn, maar alle
Kennis is altijd op de achtergrond aanwezig, ze kan naar
voren komen of niet. Altijd is ze er als het nodig is op
een bepaald moment. Alles kan worden opgeroepen of
niet, al naargelang de situatie. De Waarheidsrede kent
ook een Ware Logica, die wordt gebruikt om kennis
aan kennis te koppelen, het kan verbanden leggen om
harmonieën aan te brengen die zaken met elkaar verbinden. Het is een Soevereine Rede die eigenlijk zo niet
kan worden genoemd, omdat het dan erg herinnert aan
de denkende rede van de mens en daar heeft het totaal
niets mee van doen. Ook de woorden logica en verbanden leggen worden hier gebruikt in een poging iets te
verduidelijken wat niet te verduidelijken is, maar om
bij benadering een beeld te geven van wat deze Ware
Logica zou kunnen zijn.
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9. Bewustzijn / bewustzijnskracht zijn een eenheid
Het Waarheidsbewustzijn is naast zijn bewustzijn ook
een verlichte, directe en spontane Waarheidswil. Er is
daar geen tegenstelling, verdeeldheid of verschil tussen
de Wil en de Kennis.
Er is ware Harmonie, ware Wijsheid, ware Macht en
ware Perfectie. Kennis en Wil handelen als één, zij
hoeven nooit op elkaar te wachten. Alles wordt gezien,
alles wordt gekend, er is geen falen en daardoor is er een
spontane zichzelf vervullende Waarheid van de Geest.
De bewegingen van de Bewustzijnskracht zijn vervuld
van een directe en totale kennis en de daarbij behorende handeling. In alles, zelfs in de materie en overal is
ook deze actie van het Waarheidsbewustzijn en de Wil
aanwezig, wel verborgen, maar toch actief.
Het is het zichzelf verlichtende Bewustzijn, dat alles ziet
zoals het is, met de Bewustzijnskracht met haar Licht
en Kennis in zichzelf. Dit Bewustzijn heeft een bolvormige visie, waarmee alles gezien en gekend wordt overal
in het universum tegelijkertijd. Het heeft als het ware
ontelbare ogen waarmee het overal kijkt en deze Visiewil is altijd actief, hij slaapt nooit. Hier is ook de visie
van verleden, heden en toekomst in één onverdeelde
beweging, het één bevat het ander.
10. Hogere bewustzijnslagen in het
Waarheidsbewustzijn
In het Waarheidsbewustzijn zijn veel verschillende
niveaus, die ieder hun eigen kenmerk hebben.
In regionen boven de Waarheidsrede is alles nog ruimer,
weidser, van een meer lichtende intensiteit, gebiedend
en heel direct. De reikwijdte van de actieve kennis gaat
veel verder en raakt nog meer aan kennis door identificatie. De Reële Idee is een nog intenser, verdicht licht
dat met een bolvormige visie kijkt in het al en totaal
onafhankelijk is van wat dan ook.
11. Alomtegenwoordigheid
Het Waarheidsbewustzijn heeft alle substantie uit de
Absolute wereld van de Geest uitgestort in de verdeeldheid van de relatieve wereld van materie. Het
Waarheidsbewustzijn wordt zelf ook verdeeld, tezamen
met de Bewustzijnskracht, het Zijn en de Vreugde.
Zo vindt er, naarmate de substantie in lagere regionen
komt, een steeds grotere verdeeldheid plaats. Maar er
is tegelijkertijd een involutieproces, waarbij alle krachten en vermogens uit het waarheidsbewustzijn worden
23

de Gouden Visie
Jaargang 11, nummer 2, april 2018

ingekapseld in de materie.
Het waarheidsbewustzijn is zodoende overal, op alle
niveaus, zelfs in het onbewuste van de materie, in het
materiële wezen. Ook in het oneindig kleine deeltje is
het compleet aanwezig en in de grote Oceaan van de
Originele Kosmische Onwetendheid. Het kent alles,
alle duisternis en alle licht, maar zelf is het voor niemand waarneembaar in deze opgesloten vorm. Er heeft
een involutie plaatsgevonden waarbij het onzichtbaar
zijn werk doet in alles wat er bestaat. Het moet wel
overal in aanwezig zijn, omdat er anders geen proces
van evolutie zou kunnen zijn. Want dat is de bedoeling
van het lila spel, dat naarmate de materie in ontwikkeling komt, uiteindelijk het waarheidsbewustzijn weer
tevoorschijn komt uit alle subtiele atomen.
12. Eeuwige Tijd en Oneindige Ruimte
Het Waarheidsbewustzijn is in de Eeuwige Tijd en de
Oneindige Ruimte. Dat houdt in dat het zijn basis
heeft in het Allerhoogste Bewustzijn van de Tijdloze
Oneindigheid, boven Ruimte en Tijd, maar dat het
die Oneindige Energie ook in de tijdruimte kan aanwenden. Dit zijn geen aparte verschijnselen, het is een
eenheid. Dit houdt praktisch in dat dit bewustzijn altijd
in verleden, heden en toekomst tegelijkertijd is, dat het
het Absolute in zich houdt maar ook het relatieve. Een
mens kan dit vermogen pas gebruiken als het psychische bewustzijn is geopend en in actie is.
13. Wereld van transformatie
Geest wordt omgezet in materie en materie in Geest.
Alles uit het Absolute wordt in de Waarheidswereld
omgezet naar materie die in een relatief universum volkomen inert, onbewust en onwetend is. De
Bewustzijnskracht kan ook van materie weer gewoon
geest maken. In het atoom zit een verborgen intelligentie en wil, misschien eerder een intuïtie van de Geest te
noemen, die zijn invloed heeft op alles wat er bestaat.
Maar alles is slapend, onwetend daarvan. Toch wil het
atoom tot bewustzijn komen, maar dat gaat traag, heel
traag.
Met de uitstorting van alle substantie van de Geest
door het Waarheidsbewustzijn is het Absolute niet
leeg geworden. Vanuit de Bron van alle Materie, de
Allerhoogste Realiteit, worden altijd weer nieuwe realiteiten geboren, gedroomd door de Ene Lila. Het proces
blijft dan ook eeuwig doorgaan in een op-en-neergaan24

de beweging van uitstorting naar beneden en vervolmaking van de materie in een opgaande lijn.
De elektronen zijn de bouwstenen van het lichaam, en
ze maken onvolmaakte atomen dus ook onvolmaakte
moleculen en cellen. Als het licht erin wordt bevrijd,
gaan ze vanzelfsprekend ware elektronen en atomen
bouwen, die zorgen voor een perfecter lichaam.
Als de transformatie van het denken plaatsvindt,
wordt het intuïtieve denken opgenomen in het
Waarheidsbewustzijn en wordt daar vervolmaakt. Het
Waarheidsbewustzijn maakt gebruik van drie vermogens, die onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden,
hoewel ze wel goed te onderscheiden zijn.
• Het verklarende Waarheidsbewustzijn komt overeen
met het intuïtieve denken. Het laat de grondoorzaak
zien van gebeurtenissen die zich kunnen uitwerken
in de aardse materie. Deze intuïtie is daarmee een
vermogen geworden van het Waarheidsbewustzijn. In
het mentaal was het een mogelijkheid waar gebruik
van kon worden gemaakt of niet, geen vanzelfsprekend vermogen.
• Het uitbeeldende Waarheidsbewustzijn komt overeen
met inspiratie. Het beeldt uit wat er in werking is op
een zeker moment. Deze inspiratie van het intuïtieve
wordt hier Ware Inspiratie. Ook dat was een mogelijkheid in het mentaal, geen automatisch vermogen.
Iemand kent de werkingen in gedachten en de acties
die daarbij behoren. Vaak kan iemand zeggen wat er
zal gebeuren of hoe iets zal gebeuren als het gebeurt.
Ook kan gezegd worden wat iemand denkt. In mentale bewoordingen wordt dat gedachtelezen genoemd.
Hier is dat geen lezen, want dat is een mentale activiteit, maar een kennis door identiteit.
• Het imperatieve of gebiedende Waarheidsbewustzijn
komt overeen met het openbarend bewustzijn. Het is
altijd waar. Niemand kan verhinderen wat dit bewustzijn doet. Het is Kennis die zichzelf vervult door
zijn eigen onvervreemdbaar vermogen. Het openbarende aspect van het intuïtieve denken is in het
mentaal ook een mogelijkheid die kan worden benut
of niet. Het is daar geen vanzelfsprekend werkend
vermogen.
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14. Het Waarheidszintuig
Het Waarheidszintuig werkt niet via fysieke organen
maar via bewustzijnscontact met het object of wezen
dat daardoor wordt gekend. Daarbij wordt het object
helemaal opgenomen in dit bewustzijn en dan kan het
alles van dit object of wezen aftasten en kennen. Het
kent de Waarheidsvisie, het Waarheidshoren, er is de
Ware aanraking die contact maakt met het bestaan van
ieder ding in de Waarheidswereld, het kent de Ware
geur en smaak van de objecten. Dit zintuig is onbegrensd, het is als het ware een onafzienbare oceaan
zonder einder waarin een specifieke zintuiglijke kennis
eruitziet als een druppel of golfje in die oceaan, een
geconcentreerd zintuigbewustzijn.
De stof van het Waarheidslichaam is helder en lichtend
en ziet er vaak goudkleurig uit. Deze ware substantie
zendt ware trillingen uit van rust, evenwicht, kennis,
wijsheid en perfectie. Het subtielfysieke lichaam van
een waarheidswezen zendt al deze vibraties uit door de
gehele wereld van materie.
Als dit ware lichaam zich persoonlijk laat zien, bestaat
het uit triljarden goudwitte puntjes die zich verspreiden
door de ruimte. Het zijn lichtatomen bestaande uit
lichtelektronen die zich vrij kunnen bewegen op aarde
en ook overal in het universum. Het waarheidslichaam
kan al die puntjes een vorm aan laten nemen van een
sferische bol, die overal kan kijken, in de aarde, in het
universum, in lichamen in alle werelddelen tegelijkertijd. Deze puntjes kunnen ook een snelheid hebben
die de lichtsnelheid verre overtreft, zij kunnen kijken
in verleden, heden en toekomst. Er zijn geen geheimen voor dit lichaam, in geen enkele wereld. Er is een
Alziende Visie die tegelijkertijd alles kent en alwetend
is. Het Waarheidslichaam kan zo ook overal zijn. De
Visie heeft nog andere instrumenten ter beschikking die
tegelijkertijd werkzaam zijn, zoals het Ware horen en de
Ware aanraking. De complete essentie en de betekenis
van de dingen, hun verhoudingen tot elkaar, worden
hier duidelijk zonder de aarzeling of twijfel, die zo eigen
is aan het mentaal. Deze zintuigen werken allen met
vibraties, ritmen, bewegingen die gekend worden door
identiteit via de psyche.
Ook de spraak, het Ware Woord, neemt een belangrijke
plaats in in dit geheel. Het is de visie of de gedachte
die zich hult in een woord om zich uit te drukken. Dit
kan uit hogere gebieden naar beneden komen als een
woord, een boodschap of inspiratie. De gedachte kan
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zich hullen in een woord, maar ook kan hij zich hullen
in de lichtende substantie van de Waarheid, die gezien
kan worden met waarheidsogen. Dit Ware Woord
laat zich zien als een licht en vermogen, een ritme of
gedachte of een ritme van een zeer intens geluid, het
is dan het levende en trillende lichaam van de Ware
Gedachte en van de visie en dit drukt zich dan uit in de
taal. Hoewel die taal kan lijken op het mentale spreken, is ze qua betekenis toch anders dan de taal van het
beperkte intellect. Ook het menselijke gevoel geeft er
niet de juiste betekenis aan, zowel intellect als gevoel
zijn vervormd en kunnen de ware betekenis van het
Ware Woord niet vatten. Dit Woord is gevormd in het
Waarheidsbewustzijn en de psyche kan er iets van horen
als hij wat meer is ontplooid. Als er een Waar Woord
wordt uitgesproken gaat dit altijd in vervulling.
Het Waarheidswezen ziet alles wat het meemaakt aan de
oppervlakte in het licht van de realiteit van de psyche
en het zoekt altijd naar de essentie van de dingen.

H

et waarheidswezen, het psychische wezen, is de mens op zijn
toppunt.
Hij leeft in de waarheidswereld, hoewel hij meestal een gewoon, onopvallend aards wezen is dat tussen de
mensen leeft en werkt.

De zeven Zonnen van het Waarheidsbewustzijn
In de Waarheidswereld zijn het deze zonnen die creëren,
zij zorgen voor de belichaming van de ideeën die er in
de Reële Idee tot expressie worden gebracht, zowel in de
Waarheidswereld als in de relatieve wereld.
De zonnen zijn in het Waarheidsbewustzijn allemaal
witblauw van kleur. Ze dalen neer in de energiecentra
van het lichaam, gelegen in het subtielfysieke. Normaal
zijn al deze centra gesloten of ze zijn slapende, ze zijn
zwart van kleur. De aangegeven kleuren van de centra
zijn er pas wanneer ze geopend zijn of ontwaken door
de instraling van psychisch licht en lila licht. Dit gebeurt als er een ontwikkeling plaatsvindt in de materie.
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De centra verbinden de subtielfysieke lichamen met
het grofstoffelijk oppervlaktelichaam en bevoorraden
zodoende dit oppervlaktelichaam met wat energie en
licht. Niet veel, want door gesloten centra kan niet veel
energie en licht doordringen naar de oppervlakte, maar
net voldoende om mensen te laten leven en werken en
de dingen te laten doen die ze graag doen.
Een zon is altijd een symbool van een centrum van
waarheid en vermogen.
1. De Zon van de Ware Waarheid, het KennisVermogen die de waarheidscreatie voortbrengt.
Bloembladen: 1000
	In het lichaam is dit het centrum boven het hoofd,
de kleur is daar blauw met goud eromheen.
	Dit is het hoogste en meest georganiseerde centrum
in het lichaam en als het op zijn top is gekomen, kan
er een direct contact zijn met de waarheidswereld.
Dit centrum regeert het hogere denken, verlichte denken en het opent het intuïtieve denken waardoor er
uiteindelijk ook een contact kan zijn met de onderliggende lagen.
2. De Zon van Waarheidslicht en Wilsvermogen, die
het Kennisvermogen doorzendt als dynamische
visie. Geeft opdracht om te creëren, om een basis te
leggen en om alles te organiseren wat nodig is voor
de nieuwe creatie.
Bloembladen: twee
	In het lichaam is dit het centrum van de visie-wil,
tussen de ogen met de kleur wit.
	Dit centrum overziet het gehele denken, fysiekmentaal, vitaal-mentaal en mentaal-mentaal.
3. De Zon van het Ware Woord, die de Kennis en
het Vermogen belichaamt en opdracht krijgt om
de Waarheidscreatie tot expressie te brengen en te
arrangeren.
4. De
	 Zon van Ware Liefde, Schoonheid en Vreugde,
die de Zon van Kennis-Vermogen, de psyche, bevrijdt om de Waarheidscreatie te bezielen en te
harmoniseren.
Bloembladen: 12
	In het lichaam is dit het hartcentrum met de kleur
goud met roze.
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5. De Zon van Waarheidskracht, gedynamiseerd als
een vermogen en bron van leven om de waarheidscreatie te ondersteunen, het vitale vermogen.
Bloembladen: 10
	In het lichaam is dit het centrum bij de navel met
de kleur violet.
Beheerst het hogere vitale, het machtscentrum.
6. De Zon van Levensstraling die de levensbewegingen
verdeelt en deze laat uitstromen in concrete vormen.
Bloembladen: 6
	In het lichaam is dit het centrum tussen navel en
materiecentrum met de kleur purper
Het lagere vitale wordt erdoor geregeerd.
7. De Zon van Ware Substantie-Energie en VormEnergie die gemachtigd is om het Waarheidsleven te
belichamen en de Waarheidscreatie te stabiliseren.
Bloembladen: 4
	In het lichaam ligt dit centrum bij het stuitje met de
kleur rood.
	Dit centrum reikt tot in het onderbewuste onder de
voeten.
Wanneer al deze centra in het lichaam zijn geopend,
gebruikt de zon van de ware waarheid de hersenen als
het kanaal waar de waarheidsenergie door kan stromen
naar alle gebieden in het lichaam. Dit geeft een gevoel
een lichtend wezen te zijn dat contact heeft met de
Absolute Werelden. Als het hartcentrum zich opent is er
een enorme blijdschap te voelen door het hele lichaam,
tezamen met de vrede en een liefde voor alles en iedereen. Dit is een licht dat het hele lichaam verlicht als was
het zelf een stralende zon. Maar meestal worden deze
lichten niet als zodanig waargenomen, omdat de meeste
mensen het zicht en het gevoel daarvoor niet hebben
ontwikkeld. Bovendien komt het niet zo heel veel voor
dat deze centra zijn geopend, dus is het niet vaak waar
te nemen.
De realiteit van het universum
1. Het universele Denken, Vitaal en Fysiek
De Universele Kracht creëert alle universele wezens en
dingen. Zij wordt ondersteund bij al Haar acties door
het Lila, de Allerhoogste Realiteit.
Het Universele Denken, Leven en Lichaam zijn on-
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derdeel van de Bovenmentale wereld. Het is daarom
ook begrensd, het is bedoeld voor de eindige creaties
in de tijd op aarde. Deze principes worden ook wel het
Mentale Principe, het Vitale Principe en het Fysieke
Principe genoemd. Onder druk van deze principes, die
er al waren voordat er een evolutie plaatsvond, worden
uit de materie de overeenkomstige bewustzijnden en
vormen gecreëerd. Ze staan onder leiding van het lila en
de psyche.
Deze principes zijn door het Waarheidsbewustzijn gecreëerd om deze staten van zijn te realiseren in een wereld waar alles nog moet worden opgebouwd.
Het denken is het verdelende principe dat alle veelheidssubstantie die uit het waarheidsbewustzijn wordt
uitgestort in de relatieve wereld, nog verder en verder
verdeelt. Alles komt uiteindelijk totaal verdeeld en ook
bevroren, ogenschijnlijk zonder licht, terecht in de
Oceaan van Originele Kosmische Onwetendheid.
Het Vitale Principe geeft de ideeën van het Mentale
Principe een fysieke, materiële vorm, dit zijn de lichamen. Vanuit deze onbewuste, oneindig verdeelde materie moet alles weer worden opgebouwd door de bewustzijnskracht en de psyche in samenwerking met het Lila.
Deze oceaan is duister, heel duister, hoewel in ieder
klein deeltje een lichtje zit van de bewustzijnskracht van
de Geest. Wie psychisch kijkt naar deze duistere oceaan
ziet geen duisternis, maar een enorm, weids en alomtegenwoordig iriserend vuur.
Heel langzaam en traag komt er een bewustwordingsproces op gang in deze uiterst verdeelde, duistere brij,
waar alles woelt en kreunt onder de zwaarte en de
inertie, de onbewustheid en de onwetendheid.
Beetje bij beetje gaat er heel langzaam een fysieke wereld ontstaan, omdat de bewustzijnskracht bezig is om
met al die heel kleine deeltjes materie iets op te bouwen. Uiteindelijk vormt ze met elektronen een atoom.
Dat is het begin van een fysieke wereld op aarde, die
onder druk van het Fysieke Principe en de fysieke psyche ontstaat.
En steeds weer komt er onder druk van het bijbehorende principe iets nieuws uit de materie tevoorschijn.
Na het fysieke komt het vitale uit de materie voort, na
het vitale de mentale of denkmaterie, de mens.
Dat is nog niet het einde van het evolutieproces, er
kunnen nog meer stappen worden gedaan. Dat is wat
er op dit moment gaande is, dat mensen met behulp
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van de psyche en het Lila een
verdere stap nemen in het proces van evolutie. Daarbij zijn het
Waarheidsbewustzijn en de Lila
betrokken, want alleen zij kunnen
deze verdere stappen realiseren in
de mens.
2. Condities om deze staat te
bereiken
Het is een hele grote overgang
van het denkend wezen naar een
waarheidswezen. Het denken is
niet meer noodzakelijk, alleen voor
enkele dagelijkse dingen. Het wordt
alleen gebruikt waar het voor is. Dit
denkend wezen komt nu in een wereld van het Waarheidsbewustzijn,
dat heel anders werkt. Het is een
bolvormig Waarheidsbewustzijn dat
overal ziet, het heeft miljoenen ogen
die overal in het universum, in de
aardse sfeer en in het absolute kunnen kijken. Het waarheidswezen
heeft een subtiel lichaam vol van
waarheidskennis. Het lichaam is een
zichzelf vervullende actie vol waarheidsvermogen.
Om in die staat te komen moet
er een ware eenheid zijn die ook
diversiteit is.
Er moet een identificatie zijn met
alles rondom, met alle bestaan. Ook
een samenvloeien met het universele waarin in het Al alles is. De
psyche ervaart zich als oneindig, de
wereld om zich heen als in zichzelf.
Het is niet afgescheiden van de werelden of van mensen of dingen.
Zodra iemand ook maar even in
zijn ego valt, zal dat het oude bewustzijn weer naar voren brengen
en zal hij terugvallen in de relatieve
wereld. Het is geboden om een universeel wezen te zijn, dat geen egoafhankelijkheden meer heeft. Hij
is niet meer gebonden aan de eisen
28

De Universele principes
In een evolutief proces dalen het Fysieke principe, het Vitale principe, het Mentale principe en het Waarheidsprincipe succesievelijk neer in de aardse materie
om vorm te kunnen geven aan fysieke, vitale, mentale en waarheidslichamen.

van zijn lichaam, leven en denken.
Altijd zal hij op de Waarheid zijn
gericht en nergens anders op. Alles
zal dan ook door de Waarheid
worden geleid, die vrijelijk toegang
moet hebben tot het wezen. Er
zal een complete overgave moeten
zijn, een complete oprechtheid,
een compleet vertrouwen. Als deze
condities nog niet zijn vervuld, kan
het wezen nog niet ingaan in het
Waarheidsbewustzijn, het zal nog
enige tijd moeten spelen in de men-

tale werelden en de spirituele energieën laten werken in zijn denken,
leven en lichaam.
Overgave betekent geen slapheid,
maar een actieve, lichtende kracht
in de persoon zelf die zichzelf
gewild aanbiedt aan het lila ter bewerking. Er is dan ook de ontvankelijkheid aanwezig waardoor het
werk dat de lila kracht doet in de
psyche en de lichaamsmaterie wordt
ondersteund.
Het psychische wezen weet dan,
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dat het in alle werk een instrument van de Waarheid
is en niet de werker, dat is de bewustzijnskracht. Het
is vrij van begeerten en verheerlijkt het ego niet. Alles
in het leven is toegewijd aan het Lila en de Waarheid,
en altijd weer wordt het lichaam aangeboden aan de
Bewustzijnskracht zodat zij haar werk erin kan doen.
Oprechtheid en vertrouwen in het lila zijn een noodzakelijkheid, zonder dat kan er niets gebeuren op het
punt van de transformatie.
Transformatie
Een mens verandert in een waarheidswezen door de
transformatie van de lichaamsmaterie, nadat de psyche
het waarheidswezen in zichzelf heeft ontplooid. Dat
houdt in, dat zijn subtielfysieke elektronen worden
tot gouden elektronen vol ware eeuwige en ruimteloze
energie en kracht, die ook de tijdruimte zijn. Het elektron schept vanaf dat moment allemaal elektronen met
ware kenniskracht, ware levenskracht, ware lichaamskracht en ware vreugdekracht. Dat houdt de ware visie
in, waarbij alles wat wordt gezien meteen gestalte krijgt
in de subtielfysieke materie.
Het elektron is de bouwsteen van het gehele universum,
de bewustzijnskracht schept er door hen te structureren
tot atomen alle vormen en lichamen mee. De elektronen zijn dan zwart, hard en bevroren, met in hun binnenste de opgesloten Geest en de Kracht. Het transformatieproces gebeurt door instraling van licht in het
elektron door de psyche en het Lila. De harde korst die
rond het elektron zit, het gestolde licht, wordt langzaam
gesmolten, zodat de zon die in het binnenste van het
elektron is, wordt bevrijd. Dan komt het elektron weer
in vuur en vlam te staan, de zon die eerst was verborgen
in de materie is nu weer vrij en ongebonden. Het elektron heeft zijn oorspronkelijke licht prijsgegeven, en het
hele subtielfysieke lichaam is nu een lichtend lichaam
geworden dat een volstrekte eenheid kan vormen met
de inwoner, de lichtende zon van de psyche, de persoon
die de mens is. Licht kan een totale eenheid worden
met licht en zo kan de psyche een eenheid vormen met
het lichaam.
De imperfectie van het subtiele lichaam is overwonnen,
waardoor ook het grofstoffelijke lichaam perfecter is
geworden. Ook dat lichaam zal uiteindelijk helemaal
licht worden, ook daar kunnen de elektronen hun licht
laten zien.
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Alle onbewustheid, onwetendheid, inertie en verdeeldheid zijn nu bijna verdwenen. Er is nu nog één stap te
zetten, en dat is de laatste fase in het evolutieproces.
Het waarheidswezen en dan?
Het waarheidswezen, het psychische wezen, is de mens
op zijn toppunt. Hij leeft in de waarheidswereld, hoewel hij meestal een gewoon, onopvallend aards wezen
is dat tussen de mensen leeft en werkt. Hij heeft wel
zijn invloed op de mensheid, want zijn psychische
uitstraling en kracht werken automatisch in alle materie
gewoon door er te zijn. Zijn hele subtielfysieke lichaam
is getransformeerd door het Lila en de psyche en is van
waarheidsstof geworden. Dit heeft een directe invloed
op zijn oppervlaktelichaam, dat daardoor als vanzelf
al een enorme verandering heeft ondergaan. Hij is
geïnvolveerd in het spel van het kennis-vermogen, het
wils-vermogen, het vreugdevermogen, dat boven het
mentale niveau is, en het lichaam speelt mee.
Toch is dit nog niet het eindstation. Er is nog meer
mogelijk. Want het menselijke wezen is nu uitgestegen
boven de onwetendheid en de onbewustheid, het is helemaal bewust geworden. Maar zijn oppervlaktelichaam
moet nog grotendeels worden getransformeerd.
Hij kan nu als vanzelf het pad gaan belopen op weg
naar de Ene, de Lila, de weg die leidt naar de Vreugde
voor altijd. Want een waarheidswezen, een psychische
persoon die nog grotere hoogten wil bereiken vindt zijn
hoogtepunt en eindbestemming in de Vreugde van het
Zijn, het vreugdebestaan op aarde. Het waarheidswezen
dat alle kennis is geworden, kan nu een vreugdewezen
gaan worden, dat zijn intense vreugdelicht uitstraalt
door de gehele wereld van materie.

29

de Gouden Visie
Jaargang 11, nummer 2, april 2018

Atom and archetype
The Pauli/Jung letters, 1932-1958
Auteur W. Pauli / C.G. Jung
Uitgeverij Princeton University Press - Princeton USA
Druk 2001

Het boek
Geredigeerd door C.A.Meier, met
de medewerking van C.P Enz en
M. Fierz. Vertaald uit het Duits
door David Roscoe; met een inleidend essay van Beverley Zabriskie.
Oorspronkelijk gepubliceerd in het
Duits onder de titel Wolfgang Pauli
und C.G.Jung - Ein Briefwechsel,
1932-1958 door uitgeverij
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
1992.
Bevat tekeningen en facsimile’s van
de handschriften van Pauli en Jung,
appendices en een foto van Pauli
en Jung, beiden rokend. Er is een
register met trefwoorden en een
personenregister.
Inleiding
Na een inleiding over het leven van
Wolfgang Pauli, de fysicus en Carl
Gustav Jung, de psycho-analist,
volgt een uitgebreid register van
psychologische termen en natuurkundige begrippen. Vervolgens
een hoofdstukje van de vertaler die
daarin de moeilijkheden beschrijft
van de vertaling van een werk dat
zoveel aandacht en begripsvorming
vraagt dat dit nauwelijks is uit te
drukken. Hij moet van alles op de
hoogte zijn, van de oude Griekse
filosofie tot aan hedendaagse wijsgeren, fysica en psychologie.
Na deze inleidingen op het werk
30

volgt de correspondentie tussen
Pauli en Jung, die uiteindelijk abrupt eindigt in 1958, vlak voor de
dood van Pauli.
Brieven
De correspondentie tussen de
Oostenrijkse fysicus Wolfgang Pauli
en de Zwitserse psychiater C.G.
Jung is vooral interessant doordat
zij proberen om een relatie te vinden tussen de analytische psychologie en de kwantumfysica. Dit
zijn twee gebieden die op het eerste
gezicht eigenlijk niets met elkaar
te maken hebben en waar dus ook
geen verbindingen zijn te vinden.
Maar Pauli, die bij Jung te rade gaat
omdat hij zich heel erg onevenwichtig in het leven voelt staan, wordt
allengs van een patiënt meer een
wetenschapper die samen met Jung
probeert de raakpunten te vinden
tussen de twee totaal verschillende
wetenschappen. Zij hebben groot
respect voor elkaar, en zijn ook allebei erudiete wetenschappers.
In de fysica zoekt Pauli naar vereniging, terwijl zijn leven één grote
versplintering en verdeeldheid is.
Hij gaat bij Jung in behandeling op
zijn 30e jaar. Pauli is al even gepassioneerd voor Jung’s theorie over
het onbewuste als hij is voor de
fysica. Hij schrijft al zijn dromen
voor hem op en maakt er bovendien

Tekst: Sarah Delateren

illustraties bij en een geschreven
uitleg voor zover hij dat op dat moment weet. Het is niet verwonderlijk dat hij heel veel in zijn dromen
ziet over natuurkundige processen,
die dan samen met Jung worden geanalyseerd en inzicht geven in hoe
Pauli leeft en hoe hij tot een meer
harmonisch leven kan komen. Jung
is eerst alleen geïnteresseerd in Pauli
als cliënt, maar al snel merkt hij, dat
hij om te kunnen duiden wat hij
ziet enige kennis van natuurkunde
moet hebben. Zo wordt Pauli een
soort psycholoog van zichzelf en
Jung een soort natuurkundige die
ook psychiater is. Bij deze verkenningen op elkaars terrein wordt alles
erbij gehaald wat er maar bijgehaald
kan worden, de archetypen uit het
collectief onbewuste, de droomduiding, de alchemie en de gnosis,
de filosofie van Plotinus, Plato,
Archimedes, alle natuurkundigen
die Pauli kent, vooral Einstein en
Bohr, talrijke personen passeren de
revue, omdat ze allemaal te maken
hebben met de beelden in de dromen die Pauli ziet in de nacht.
Respect
In alle brieven valt het enorme
respect op dat die twee hebben voor
elkaar. Zij spreken elkaar altijd aan
met Professor Jung of Mr Jung of
Mr of Professor Pauli. Nooit zul-
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len ze elkaar pressen om direct te
antwoorden op brieven met dromen. Ze geven elkaar altijd de tijd
om alles grondig te bekijken en
te bestuderen. Voor Pauli zijn de
archetypen uit het collectief onbewuste een symmetrische structuur
van materie, de vereniging waar hij
al zo lang naar zoekt. Deeltjes zijn
voor hem een psychofysische eenheid, waar de natuur in aanwezig is,
de geest in de materie, zoals dat ook
al eens is gezegd door Paracelsus en
nu ook door Jung.
Pauli heeft door de therapie en de
duidingen van Jung nooit de rust
gevonden die hij zoekt. Hij is ervan
overtuigd dat Jung’s psychologie
moet worden omgezet in een filosofie, hij vindt de therapeutische toepassingen veel te eng. Hun beider
poging is om verbanden te leggen
tussen emoties en intellectuele
kwaliteiten, intuïtieve ingevingen
en waarnemingen, beeldvorming
en concept. De correspondentie is
plotseling gestopt, waarschijnlijk
omdat zij niet meer uit de voeten
kunnen met elkaar en elkaar vrij
laten om ieder op zijn eigen wijze
verder te gaan met zijn ontdekkingen.

veel mindere mate bezit. Hij kan
de analyses van Pauli wel goed
lezen en er zijn voordeel mee doen.
Toch is alles heel mentaal bedacht
en mentaal geïnterpreteerd, vooral
omdat opvalt dat er geen ruimte
is voor een meer vrije interpretatie
van dromen en gebeurtenissen die
synchroon lopen. Allebei zoeken zij
naar de verbinding tussen psychologie en fysica, maar het blijft een
mentaal zoeken. Hoe geniaal Pauli
is in zijn denken en hoe Jung ook
maar blijft zoeken naar parallellen

met zijn collectief onbewuste, de
archetypen, het ego, de schaduw
en de psyche, het zal niet tot een
vergelijk komen. Jung situeert de
psyche vooral in het denken, en
deze is deels bewust maar toch grotendeels onbewust. Het collectief
onbewuste is dan ook een psychisch
gebied. Dit collectief onbewuste
wordt door alle mensen, van welk
ras ook, gedeeld. De archetypen
zijn de schaduw, de jongeling, de
boze geesten, de helden. Het zijn
oerbegrippen die de persoon van
de mens hun structuur geven. Zij
komen voor in dromen, maar ook
in sprookjes, mythen. Zij zijn de
basis voor religie en culturen, die
vaak dezelfde rituelen gebruiken in
alle delen van de wereld.
Enkele opvattingen van Jung zijn:

De analyse
Pauli heeft een enorm groot analytisch vermogen, iets wat Jung in
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Het individu is het ego of ik, met
daaromheen het zelf. Dat is het
geheel van het ik dat zowel bewust als onbewust is.
Het persoonlijk onbewuste heeft
contact met het collectief onbewuste. Dit is een dieper gelegen
laag in het onbewuste, het persoonlijk onbewuste is de bovenlaag.
Het collectief onbewuste heeft
geen grenzen, de laagste lagen zijn niet bewust te maken.
Realisatie van het zelf gebeurt
door het samengaan van tegenstellingen in de mens: die van
goed en kwaad, licht en schaduw,
binnen en buiten.
Door dit alles te leren kennen
en zich bewust te worden van
al deze onbewuste en onderbewuste processen, hoeft een mens
zich niet langer te laten ringeloren door iets wat in het verleden
is gebeurd en dat niet goed is
verlopen.

De psyche ziet Jung als de persoon
in zijn geheel: gedachten, gevoelens,
gedrag, bewust of onbewust bestaan. Het is voor hem een algemene term die de substantie aanduidt
van alle verschijnselen van de innerlijke wereld. De psyche kan naar
binnen gericht zijn of naar buiten,
hij is dan introvert of extravert.
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De geest is voor Jung een specifieke
categorie van deze substantie van
de psyche, dit zijn alle inhouden
die niet kunnen worden afgeleid
van het lichaam of van de externe
wereld.
Persona is dat wat men voorgeeft
te zijn maar het niet is. Het is het
masker dat ieder mens heeft om iets
te zijn om zo belangrijk te zijn voor
de ander.
Schaduw is het dierlijke in de mens
met al zijn begeerten.
Anima en animus zijn het mannelijk en vrouwelijk meer gevoelige
tegendeel.
Het zelf houdt alle archetypen in,
zij vormen een eenheid in dit zelf.
Alles is daar ook geordend en duidelijk. Alleen via dromen is dit zelf
te ontdekken en kan men dit leren
kennen.
Jung heeft zich veel bezig gehouden met synchroniciteit, waarbij
gebeurtenissen die op het eerste
gezicht niets met elkaar te maken
hebben met elkaar samenvallen.
Bijvoorbeeld dat er een droom is,

die de volgende dag aan de oppervlakte ook zichtbaar is in een gebeurtenis.
Grappig is wel dat als Jung in
een artikel van hem schrijft, dat
archetypen een krachtveld vertegenwoordigen dat vergeleken kan
worden met radioactiviteit, Pauli
hem onmiddellijk rectificeert door
te zeggen: „Dit zal door geen enkele
fysicus worden begrepen omdat hij
nooit een krachtveld zal vergelijken
met radioactiviteit, ook geen elektromagnetisch veld of welk ander
veld dan ook.”
Pauli legt Jung ook uit, dat het
kleinste massadeeltje bestaat uit
een deeltje en een golf, en dat het
archetype dus gezien kan worden
- als een structuurelement van het
onbewuste - dat bestaat uit een statische vorm aan de ene kant en aan
de andere kant uit een dynamisch
element.
Daarbij valt op dat beiden de mening van de ander respecteren maar
dat zij elkaar wel direct corrigeren
als dit nodig is. Dat is de vruchtbaarheid van hun correspondentie.
Pauli is voor Jung wetenschappelijk
gezien een bron van plezier, hij
schrijft hem dan ook: „Uw moed
om de problemen die ik heb in
mijn psychologie om zeep te helpen
is voor mij een bron van blijdschap
en het vervult me met grote dank-
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baarheid.”
Maar zij beseffen met al hun pogingen om fysica en psychologie bij
elkaar te brengen, dat dit eigenlijk
een onmogelijke opgave is. Deze
verbinding is zo extreem, apart en
zo bijzonder in zijn eigenschappen,
zo moeilijk te bevatten, met het
resultaat dat niemand daaraan wil
gaan beginnen, iedereen is ermee
gestopt. Zij beiden noemen het een
kamer zonder bodem, beiden wetenschappen zijn eigenlijk nergens
thuis, zij zijn thuislozen.
De dromen van Pauli
In dit boek zijn wel wat dromen
van Pauli opgenomen, maar lang
niet alle. Jung heeft deze voor eigen
gebruik in zijn bezit. Waar dan wel
dromen zijn opgenomen met tekeningen zijn deze zeer interessant.
Duidelijk is dat de symboliek door
Pauli en Jung totaal anders wordt
geduid dan in de lilaca gebruikelijk
is. Zo hoort Pauli veel stemmen die
door hen beiden serieus worden
genomen, maar in de lilaca zouden
worden geduid als stemmen van
negatieve krachten. Ook de zwarte
vrouw wordt geduid als een bijzondere figuur, terwijl zij in feite ook
een negatieve kracht is, die onrust
zaait. In de weinige dromen die er
zijn gepubliceerd komt duidelijk
naar voren dat Pauli een man is die
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vooral heel intellectueel bezig is en
zijn lichaam vergeet. Dat is te zien
in de feitelijkheden dat Pauli zijn
vrouw vaak kwijt is. Ze is opeens
weg of ze is er niet. Zo zijn er veel
voorbeelden te noemen, waarin op
een simpele wijze inzicht kan worden verkregen in de hele gesteldheid
van Wolfgang Pauli. Maar er is té
weinig om daar een goed zicht op
te krijgen. Leuk is vooral dat Pauli
heel veel te zien krijgt in de sfeer
van de kwantummechanica en de
fysica. Hij kan dan ook heel goed
tekenen wat hij ziet.
Alle dromen worden uitgelegd volgens de ideeën van Jung, wat onvermijdelijk is. Pauli zelf maakt er heel
veel werk van zijn dromen volgens
die richtlijnen te duiden.
Vereniging van wetenschappen
Als grote verdienste van Jung en
Pauli kan worden gezien dat zij deze
poging hebben gewaagd om twee
zo verschillende wetenschappen tot
elkaar te brengen, ook al zijn zij er
niet in geslaagd om die vereniging
tot stand te brengen. Zij hebben

tijdens de correspondentie die meer
dan 25 jaar in beslag neemt, de
gedachtewereld van elkaar totaal
veranderd. Jung is geïnteresseerd
geraakt in de kwantumfysica, en
Pauli in de analytische psychologie.
Zij vullen elkaar gedurende lange
tijd aan, net zo lang tot het geen
vruchten meer afwerpt.
Het boek is heel interessant om te
lezen. Het vraagt wel een grote kennis van de fysica en de theorie van
Jung. Ook een behoorlijke kennis
van de Griekse filosofieën uit de

Wolfgang Pauli

oudheid is vereist om alles met elkaar in verband te kunnen brengen.
Het is een boek dat zorgvuldig gelezen moet worden, het is boeiend en
spannend en geeft een beter zicht
op deze twee personen dan in het
algemeen bekend is over hen.
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Plotinus

Grondlegger van het neoplatonisme

Filosofie

Tekst: Tanja Soes

P

lotinus moet rond 204 n. Chr. zijn geboren in het
plaatsje Assioet in Egypte, op 375 kilometer ten
zuiden van Caïro. Hij is overleden in het jaar 270.
Hij heeft heel speciale opvattingen over het leven en is
samen met zijn leraar Ammonius Saccas de grondlegger
van het neoplatonisme. Hij heeft zelf nooit gezegd dat hij
een neoplatonist is, maar zo is het gegroeid in de loop der
tijd. Plotinus is vooral bekend door zijn werk de Enneaden,
waarin een voorwoord staat van zijn leerling Porphyrius.
Dit biografisch voorwoord geeft veel informatie over Plotinus
leven en denken.
Invloed van Plotinus
Het voorwoord bij de Enneaden is
een belangrijke bron van informatie over deze wijsgeer, anders was
er niet veel om aan te refereren.
Plotinus kon zijn aantekeningen
zelf niet uitwerken, hij was bijna
blind. De notities op kleine papiertjes konden niet zomaar bij elkaar
worden gezet, vandaar Porphyrius’
inspanningen. Plotinus is met de
Griekse taal opgevoed, maar hij
spreekt en schrijft dat gebrekkig.
Dat maakt hem niet uit, hij heeft
nooit moeite gedaan goed Grieks te
leren, het gaat om de kern van zijn
notities.
Porphyrius heeft de hele redactie
van het werk op zich genomen en er
een voorwoord bij geschreven.
Het werk van Plotinus heeft grote
invloed gehad op vele mystici en
metafysici van velerlei aard.
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Typerend voor deze man is zijn
afkeer van de materie, inclusief
zijn eigen lichaam. Hij heeft er
dan ook een hekel aan zich te laten
portretteren. Er zijn heel weinig
afbeeldingen van hem. Ook vertelt
hij nooit iets over zijn leven aan de
oppervlakte. Hij is niet alleen een
filosoof, maar hij heeft ervaringen
vanuit zijn yoga waarop hij zijn
filosofie baseert. Het is de filosofie
van een mysticus. Hij leeft alleen
voor de spiritualiteit en een hoge
moraal. Hoe edel en vooruitstrevend Plotinus ook is, zijn lichaam
is niet in transformatie en het blijft
dus bij het zoeken naar hogere doelen zonder dat dit uitmondt in een
werkelijke verandering in de elektronen van het lichaam. Het blijft
ook voor hem een zoeken vanuit
onwetendheid en duisternis.

Jeugd en volwassenheid
Plotinus heeft een zwakke gezondheid en leeft ascetisch. Hij is ook
een overtuigd vegetariër. Hij gaat
naar Alexandrië en begint daar op
27-jarige leeftijd aan zijn studies,
waar hij elf jaar lang al zijn tijd
aan besteedt. Hij is helemaal niet
tevreden over wat er daar wordt
aangeboden aan wijsheid en kennis.
Pas als hij Ammonius Saccas leert
kennen, een Alexandrijns filosoof,
heeft hij het gevoel iemand te
hebben ontmoet waarnaar hij lang
heeft gezocht. Ammonius Saccas
blijft lange tijd zijn leraar, en samen
leggen zij de basis voor het neoplatonisme zoals dat later is genoemd.
Als hij 38 jaar is gaat hij de filosofische leerstellingen bestuderen van
de Perzische en Indiase filosofen.
Om op een gemakkelijke manier
in Perzië te komen gaat hij dienen
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in het leger van de Romeinse keizer
Gordianus III, die juist een tocht
naar Perzië aan het voorbereiden is.
Die tocht is een grote mislukking,
Gordianus gaat dood en Plotinus
moet alleen zijn weg terugvinden
naar Antiochië, een stad in de
Romeinse provincie Syria, het huidige Syrië. Dit avontuur zegt heel
veel over Plotinus. Als het om het
hogere gaat is niets hem te veel, hij
zal zijn doel bereiken.
Zijn verdere leven in Rome
Na het fiasco van zijn tocht naar
Perzië en India gaat hij op zijn
veertigste jaar in Rome wonen.
Hij blijft daar vrijwel zijn gehele
verdere leven. Er zijn veel studenten die graag worden onderwezen
door hem, waaronder Amelius
Gentilianus Porphyrius uit Toscane.
Onder zijn leerlingen zijn veel
mensen die zijn vertrouweling zijn
en waarmee hij tot aan het einde
van zijn leven bevriend is geweest.
Hij woont gedurende zijn verblijf in
Rome lange tijd in het huis van een
vrouwelijke leerling, Gemina.
De laatste dagen voor zijn dood verblijft hij op het landgoed Campania
dat zijn vriend Zethos hem heeft
nagelaten na zijn vroege dood.
Volgens Plotinus’ vriend Eustochius
die hem bijstaat tot aan zijn dood
zijn de laatste woorden die Plotinus
spreekt: „Streef ernaar om het
Goddelijke in jezelf terug te geven
aan het Goddelijke in het alomvattende”.
Plotinus heeft nooit iets met de
Academie van Plato van doen
gehad, hoewel hij zich wel een
navolger van Plato noemt. Hij heeft
grote bewondering voor Plato,
die volgens hem als enige filosoof
heeft begrepen waar hij het over
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heeft als hij schrijft over absolute
transcendentie, Het Ene, het Zijnde
en de Geest. Plotinus wil eigenlijk
alles wat er maar aan Griekse filosofieën bestaat bijeenbrengen, een
leer waarbij dan wel de Platoonse
metafysica in het middelpunt staat.
Hij is dan ook een heel originele en
diepgaande filosoof op zijn eigen
terrein. Hij bewerkt alles wat hij
vindt bij vroegere filosofen en ook
van diegene die lijnrecht tegenover
zijn ideeën staan. Op die manier
ontwikkelt hij het vindingrijke
en scherpzinnige systeem dat hij
presenteert in zijn beschouwingen. Plotinus geeft er blijk van een
streng wetenschappelijk denken te
hebben, waarmee hij uit de voeten
kan met zijn ervaringen.
De Enneaden
Plotinus begint aan zijn enig bekende boek de Enneaden rond 253 als
hij 49 jaar is. Hij schrijft eraan tot
enige maanden voor zijn sterven.

Dit boek is opgebouwd uit notities
en essays van hem, die hij gebruikt
bij zijn colleges aan studenten en in
debatten. Omdat hij heel slecht kan
zien, kan hij zelf deze geschriften
niet redigeren. Dat doet Porphyrius
voor hem, en hij ordent alles en
doet de noodzakelijke uitgebreide
redactie van het werk. Porphyrius
zet alles ook om in goed Grieks,
zonder fouten.
Het boek is door Porphyrius opgedeeld in zes groepen van negen
essays, vandaar de naam Enneaden,
van het Griekse woord ennae, dat
negen betekent. Porphyrius heeft in
het boek veel verwijzingen gegeven
naar oude Griekse filosofen. Hij wil
Plotinus beschrijven als een mens
die de kracht van de Geest in zijn
lichaam draagt en de vereniging
met Het Ene heeft bereikt en dus
gelijk is geworden aan God.
In deze essays behandelt Plotinus
ook de verhouding tussen mens en
dier. Ze zijn niet gelijk, de mens
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ziet hij als nobel. De dieren zijn er
om de wereld te versieren, om hem
glans te geven. Ze leven in hun
eigen dierenrijk. Het gaat erom hen
te accepteren zoals ze zijn, ze moeten niet met het menselijk denken
worden beoordeeld. Hij vindt dat
een mens niet moet klagen over
dieren die gevaarlijk zijn, dat hoort
bij hun natuur. In de grond zijn ze
niet gevaarlijk, ze willen gewoon
voorzien in hun voedselbehoeften
net zoals mensen dat doen. Dat ze
mensen niet vertrouwen is dan ook
volkomen terecht.
De dieren vallen ook onder de
Intelligentie, hoewel op een heel
onvolmaakte manier, die weer per
soort verschillend is. Hier geeft
Plotinus er blijk van, dat hij niet
meeloopt met de massa en er een
geheel eigen zicht op de natuur op
nahoudt, dat erg afwijkt van wat er
in die tijd over word gedacht.
Het bijzondere van Plotinus is, dat
hij zijn kennis afleest in het universum. Dat is mogelijk voor hem omdat alles met alles is verbonden. Dat
alles volgens hem met alles verbonden is, zegt nog niets over eenheid,
want alles is wel verdeeld en dat ziet
hij ook zo. Er is zeker wel een grote
keten waar alles in past, de mens
wordt daarin door hem op een plek
gesitueerd die ligt tussen goden en
dieren. Mensen hebben echter de
mogelijkheid om te kiezen in welke
richting de ontwikkeling kan gaan,
dieren hebben die mogelijkheid
niet. Hij ziet de dood niet als dood,
het is een schijn, want later komt
de psyche weer terug, in een ander
lichaam, met andere kleding. De
dood is een overgangssituatie. De
psyche sterft nooit, wel het lichaam,
dat hij de ‘schaduw’ noemt.
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Filosofie van Plotinus
Deze is grotendeels gebaseerd op
uitspraken van Plato en doorweven
met zijn eigen ervaring en inzichten.
Plotinus ziet de wereld als gesplitst
in twee delen. De bovenzinnelijke
wereld, die de ideeën en het ware
Zijn bevat, en de waarneembare
wereld, die totaal anders is dan
de eerstgenoemde. Daarin stemt
hij overeen met Plato. Plotinus
heeft wel een specifiek zicht op de
Godheid of Het Ene, iets wat bij
Plato niet zo naar voren komt.
Waar Plato dus de nadruk legt op
het bestaan van een bovenzinnelijke
wereld tegenover de wereld die zo
wordt waargenomen, heeft Plotinus
veel meer de Godheid in beeld.

Alles draait bij Plotinus alleen
daarom. Alle kennis heeft maar één
enkel doel en dat is om dichter en
dichter bij de Godheid te komen.
Hierbij geeft hij geen verklaringen,
ook onderbouwt hij zijn stellingen
niet met feitelijkheden, hij werkt
veel meer met vergelijkingen om tot
het doel te komen. Zoals hij bijvoorbeeld God ziet als de bron van
alles wat bestaat, een bron die niet
op kan drogen.
De mens krijgt daarbij ook de
mogelijkheid, om innerlijk de godheid te kunnen ervaren, net zoals
Plotinus dat zelf kan. Dit is in de
filosofie van Plotinus heel typerend.
Hij zegt dat iedereen kan wat hij
ook heeft gedaan. Hij ziet in ieder
mens de mogelijkheden.
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De bovenzinnelijke wereld van
Plotinus bestaat uit drie niet gemanifesteerde niveaus van het zijnde.
Hij noemt dat hypostasen of de lagen van realiteit. Deze drie niveaus
benoemt hij als Het Ene, vervolgens
de Geest of Nous en de Wereldziel,
de psyche. Daaronder komt de
zichtbare, gemanifesteerde wereld.
De uitstroming naar andere niveaus
wordt door hem een emanatie genoemd. Emanatie is bij Plotinus een
proces dat door de Ene is gewild.
Het verstand of intellect, Nous,
wordt direct door de Ene gecreëerd
en pas uit Nous komt de ziel voort.
Vanuit de ziel wordt de materiële
wereld geschapen.
God of de Ene is een absolute
eenheid waaraan alle dingen hun
eenheid ontlenen en dus ook een
zekere volmaaktheid. Maar ze zijn
ook een onderdeel van een veelheid.
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Dus moet die absolute eenheid die
God is, Het Ene, boven het Zijn
staan. Plotinus maakt altijd duidelijk, dat over Het Ene niets kan
worden gezegd, al helemaal niet
over zijn verstand of de vrijheid van
zijn handelingen. Het Ene staat boven alles wat bepaald kan worden,
het is totaal onbepaald. Het enige
wat erover gezegd kan worden is,
wat Het Ene niet is. Hoe dit alles zo is ontstaan legt Plotinus niet
uit. Hij houdt het bij vergelijkingen
over de zon die altijd blijft schijnen
en vol kracht haar stralen over de
materiële wereld uitzendt. Het Ene
is als het witte licht dat ook alle regenboogkleuren is.
De mens is ook een stroom vanuit
die Ene bron, maar deze mens kan
ook in zichzelf iets ontdekken over
die onzichtbare niveaus. Daarmee
zorgt Plotinus voor een zekere levendigheid in zijn filosofie, de mens

is niet een wezen dat alles zomaar
ondergaat, hij kan er zelf iets van
meemaken als hij dat wil, hij leeft
erin en is erbij betrokken. Daarvoor
moet het lichaam echter worden
onderdrukt, anders kan de psyche
de eenheid met Het Ene niet ervaren. Het lichaam is een hinderpaal
bij het ontmoeten van Het Ene.
Volgens Plotinus is de ware filosoof
die mens, die de binnenwereld
aan de buitenkant kan ervaren.
Plotinus wordt door velen de eerste
mysticus genoemd. Hij is dat ook
ten volle, want hij vergeet bij zijn
zoeken naar het Hogere dat zijn
materie, zijn lichaam niet mee kan
daarin. Dat is alleen mogelijk door
transformatie van de materie. In de
tijd van Plotinus was dit echter nog
altijd een onbekend terrein en het
is ook typerend voor de mysticus
dat hij zich niet bekommert om zijn
lichaamsmaterie. Daar is niets mee
aan te vangen.
Het samenvallen met de Ene is
alleen mogelijk als een ontwikkeld
mens ook lichamelijk samenvalt
daarmee door een transformatie van
de lichaamsmaterie. Zonder dat,
is het samenvallen met de Ene een
onmogelijkheid. Er is wel de mogelijkheid om psychisch een eenheid
te vormen met de Waarheid die in
de Waarheidswereld is. Maar daar
spreekt Plotinus niet over.
Het Ene
Het Ene kan niet worden verdeeld,
het is enkelvoudig en niet meervoudig, het is volledig transcendent.
Het gaat boven alle zijn uit, of dit
nu zijn of niet-zijn is. Zijn is iets
van een mens in zijn dagelijkse
beleving, Het Ene valt daar volledig
buiten. Het is geen object, het is er
al voordat het bestaan er was. Hij
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kan niet menselijk worden benaderd, dus niet met het verstand, dat
zo eigen is aan de mens. Zo formuleert Plotinus het niet, maar daar
komt het wel op neer. Want Het
Ene heeft ook geen gedachten die
onderscheid maken tussen diegene
die denkt en datgene waarover hij
denkt. Die scheiding is er niet in
Het Ene. Het Ene is voor Plotinus
iets, dat niet waarneemt, geen
zelfbewustzijn heeft en ook niet
handelt. Toch moet Het Ene wel
een zuivere dynamiek hebben, want
alles komt voort uit hem. Zonder
actie zou er dan niets bestaan.

A

Het Ene verwijderen, zoals de hitte
van de zon op aarde alleen nog
maar warmte is en geen vuur. Het
Ene blijft altijd hetzelfde, wat er
ook allemaal aan uitstroming is.
Het Ene is niet alleen een intellectueel begrip, maar iets dat ervaren
kan worden. Een ervaring die boven
alle veelheid uitgaat. Plotinus zegt
dan ook: „We hoeven zelfs niet te
zeggen dat hij wil zien, maar hij zal
dat zijn wat hij wil zien, en het is
inderdaad onmogelijk een onderscheid te maken tussen ziener en
zien, en er kan ook niet recht toe
recht aan worden gezegd dat de

ls alle dingen aan elkaar gelijk zouden zijn,
dan konden ze niet bestaan.

Plotinus

Plotinus vergelijkt Het Ene dan ook
wel met Het Licht, de Nous met De
Zon, en de psyche met de Maan.
Deze laatste ontvangt zijn licht van
de zon.
Toch is Het Ene volstrekt zonder
handeling, onveranderlijk, onbeweeglijk en volmaakt, hij noemt
het ook wel het Goede en de
Schoonheid, zoals Plato het ook
verwoordde. De stromen uit die
bron moeten er wel uit kunnen
komen, dus gebeurt dat in verschillende fasen die eerst meer perfect
zijn en steeds minder perfect worden naarmate ze in lagere niveaus
komen. Het zijn processen die
nooit ophouden en altijd blijven
doorgaan. Zo stroomt het minder
perfecte noodzakelijkerwijze naar
beneden vanuit de perfectie van Het
Ene. De emanaties verliezen steeds
meer kracht, als ze zich verder van
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twee één zijn.”
Zo is Het Ene in de opvatting van
Plotinus eigenlijk identiek aan dat
wat de Perzische en Indiase filosofen
al schrijven in hun geschriften zoals
de Veda’s. Plotinus heeft volgens
zijn leerling Porphyrius vier keer
het aangezicht van Het Ene mogen
aanschouwen in mystieke ervaringen. Die mogelijkheid is er zeker,
een moment de Ene aanschouwen
in een lagere uitstroming, zoals in
de Waarheidswereld, maar die kent
Plotinus niet. De vraag is dan, wat
hij heeft gezien. Wel iets uit heel
hoge regionen, maar wat is niet
duidelijk. Echter, het aanschouwen
van de Ene zonder meer is een
onmogelijkheid, de Ene heeft geen
aangezicht en laat zich ook niet zien
aan stervelingen. Maar nog belangrijker is de fysieke onmogelijkheid
om Het Ene te zien, want daartoe

is het menselijke lichaam in die tijd
zeker nog niet in staat. Het heeft
geen transformatie van de materie
ondergaan, iets dat pas bekend is
geworden in de twintigste eeuw.
Nous, de eerste uitstroming
Nous is de gedachte van de geest,
de levenskracht die de orde van het
universum bepaalt, het is zuiver
spiritueel intellect. Hij kent zichzelf
als alle Ideeën, de totale Idee, hij
vormt een geheel met zijn gehele
Ideeënwereld, hij is het Intellect, de
Wil tot het Goede, het is de Zon.
Hij is buiten en boven de tijd.
Het leven bestaat alleen uit een
schouwen, een schouwen dat het
meest ware beschouwen is, dat ook
het denken van de Geest is. Het
denken op het universele niveau is
het volmaakte denken. Het is het
universele Intellect. Dit denken is
hetzelfde als het denkobject, wat
inhoudt dat als dit intellect denkt,
het zichzelf denkt. De activiteit van
het Intellect is de hoogste activiteit
van leven. Uit deze beschrijving
van Plotinus zou kunnen worden
opgemaakt, dat hij met Nous de
waarheidswereld bedoelt. Zeker is
dat niet te zeggen, want Plotinus
schouwt natuurlijk op zijn eigen
wijze naar Nous.
Leven wordt door Plotinus verbonden met begeerte. Maar in het
hoogste leven, in het leven van het
Intellect, daar wordt de hoogste
vorm van begeerten gevonden.
Deze begeertevorm wordt eeuwig
verzadigd door het beschouwen
van Het Ene door de hele reeks
van Vormen die het innerlijk heeft.
Daardoor verdwijnen de lagere
begeerten naar de achtergrond, vandaar ook de ascese van Plotinus.
Duidelijk is, dat Plotinus de begeer-
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ten niet kan wegduwen of veranderen. Ze blijven in zijn lichaam
aanwezig en alleen de sterke discipline en zijn begeerte naar het
Hogere zorgen ervoor dat hij er niet
door wordt geregeerd. Voor hem
zijn de door hem gekwalificeerde
‘hogere begeerten’ het Goede.
Doordat hij ascetisch is, wil hij zijn
lagere begeerten niet beschouwen.
Dat brengt minder gedisciplineerde
mensen als Plotinus in verlegenheid als ze zijn mystieke pad willen
volgen. Want daar worden ze de
hele dag geconfronteerd met deze
lagere begeerten, die niet zomaar
zijn uit te wissen. Ze zitten ingebakken in het lichaam van de mens
en ze zijn vaak moeilijk te negeren.
Alleen sterk gedisciplineerde mensen zullen dus met Plotinus een
enkele keer iets van de Ene in zijn
Waarheidskleed kunnen zien.
Dan is vier keer in een leven wel
heel weinig, en er moet heel wat
voor worden verzet en afgezien,
want een mens moet het zelf doen.
De Ene helpt er niet bij. Althans,
daar wordt door Plotinus niet over
gesproken dat dit mogelijk zou zijn.
De ziel of psyche
Uit Nous komt een hogere en lagere
wereldziel voort. De hogere wereldziel is Psyche, de lagere wereldziel is
de natuur. Uit de wereldziel komen
ook de individuen voort, de menselijke psyches en ver daar beneden,
in de diepte en in het laagste niveau
in de kosmos, de materie. De ziel is
onstoffelijk volgens zijn inzichten.
Hoewel Plotinus de materie verafschuwt en deze vaak ‘het kwaad’
noemt, heeft hij wel in de gaten dat
deze ook uit Het Ene voortkomt.
Zij heeft dus evengoed een goddelijke oorsprong, alhoewel het een
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laagste uitstroom is vanuit Het Ene.
De psyche is de Maan, die zijn licht
van de Zon ontvangt. De persoonlijkheid is voor Plotinus iets dat
groeit omdat er dingen aan worden
toegevoegd die aan de psyche gaan
kleven doordat deze een contact
heeft met de materie waardoor hij
eraan gelijk wordt. Het is eigenlijk
een bijkomende werking van de
psyche die heerst over de materie.
Ieder psychisch verschijnsel wordt
als het ware tot een individueel
persoon door een intelligentie,
en iedere specifieke kwaliteit van
de psyche is al als een gedachte in
de psyche gegrift door Nous. De
kern van de psyche is voor hem als
vanzelfsprekend in de oorsprong
Intelligentie. De speciale kwaliteiten van ieder individu die afgeleid

H

uitdrukt. Waarom die noodzakelijkheid er dan is, zegt Plotinus niet.
Een mens kan echter wel de passiviteit, de inertie van de materie
doorbreken, dan komt deze in een
staat van altijd weer veranderende
ontvankelijkheid, een chaotische
kneedbaarheid. Als deze lagere
ziel met de persoonlijkheid wordt
gezien als iets dat meer is dan alleen
een patroon dat zich beweegt tussen
zuivere zintuiglijke waarneming van
de oppervlakte en het oordeel, dan
is alles van de psyche verdwenen,
hij wordt dan hoger gewaardeerd
dan wat hij is en kan. Deze persoonlijkheid is dan alleen nog een
valse schijn van het oorspronkelijke
bestaan, een masker, dat wordt
onderhouden en gevoed door de beschouwende Psyche, de hogere ziel.

ij, het Ene, doet ons uitstijgen boven alle
denken en bewustzijn, tot een toestand van
zalige verrukking, waarin wij, bevrijd van alle
bewustzijn, een zijn met het Ene.
Plotinus

zijn van het contact met de materie,
zijn dingen die afgestoten kunnen
worden omdat ze alleen dienen om
de ware natuur van de psyche te
vervormen. Het doel van de psyche
is altijd in contact te zijn met Nous
en vandaar uit met Het Ene. De
wereldziel is in iedere psyche aanwezig in al zijn totaliteit, iedereen
heeft het hele universum en alles
wat daarboven is, in zich.
Het lagere deel van de psyche,
waarin de persoonlijkheid van de
mens is neergelegd, is een ‘ongelukkig maar noodzakelijk toevoegsel
aan de psyche’, zoals Plotinus het

Alles wat een psyche bezit, van
mensen tot de meest onbetekenende plant, handelt om de begeerten
te bevredigen. Deze begeerten zoeken vooral dingen die er buiten zijn
gelegen, zoals bijvoorbeeld voedsel.
Ook het verlangen om te slapen, is
het verlangen naar een andere staat
dan de staat waarin men nu leeft.
Een begeerte om nageslacht voort te
brengen, is het verlangen naar onsterfelijkheid.
Ondanks alles blijft de materie goddelijk omdat ze voortkomt uit Het
Ene en vanuit Nous en de wereld39
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ziel. Het menselijk bestaan blijft een
drama, ook al is dit alles, ook Goed
en Kwaad, daarboven in Het Ene
bedacht volgens een ontwerp.
Een mens moet gaan zien, dat hij
een lichaam gebruikt als instrument
om in één tijdelijk leven dienst te
doen, een lichaam dat ook weer
wordt afgelegd bij de dood. Er is
een onderscheid tussen de persoon,
waarmee Plotinus waarschijnlijk het
ego bedoelt, en het samengesteld
geheel van psyche en lichaam. De
persoon is altijd in conflict omdat
hij kan denken maar ook onderworpen is aan toestanden die hij niet
kan beheersen of kennen, zoals het
moeten eten en de emoties die niet
te beteugelen zijn.

Iemand moet eerst door Nous heen
om Het Ene te bereiken, dat de
enige, absolute oorsprong is van
alles. Dit correspondeert met het
zicht van Plato op deze dingen.
Alleen door het Goede of door
Schoonheid kan een mens Het Ene
ontdekken en het herkennen, in
materiële dingen eerst en vervolgens
in Vormen. Geluk kan er alleen zijn
als men binnenin het bewustzijn
leeft en verinnerlijkt.
Het is aldus niet mogelijk om
de Ene te worden met ziel en lichaam, Plotinus kan hem alleen
psychisch even bereiken, zoals hij
het zelf ook zegt. Zo kan het dan

De terugkeer naar Het Ene
Volgens Plotinus is het mogelijk de
‘henose’ te bereiken, de terugkeer
naar Het Ene. Dat is de vereniging
in de extase, die hij zelf vier keer
heeft bereikt volgens zijn leerling.
Er is dan verlichting, bevrijding in
de vereniging met Het Ene. Dat
is ook het menselijke geluk dat
Plotinus nastreeft. Ander geluk dan
de vereniging met Het Ene bestaat
er niet. Het lichaam is niet de
persoon zelf en als de ziel verenigd
is met Het Ene, maakt het niet uit
wat er met het lichaam gebeurt. Dat
is wat Plotinus nastreeft, hij laat het
lichaam het lichaam en concentreert
zich alleen op het geluk van de ziel.
Hij beschouwt Het Ene en ziet
Hem in het gelaat. De Intelligentie,
Nous, beschouwt Het Ene. De lichaamsmaterie komt er bij hem niet
aan te pas, alleen psychisch geluk
telt. Zo vlucht hij eigenlijk weg uit
de wereld om op te stijgen naar Het
Ene en zo de wereld de wereld en
het lichaam het lichaam latend.
40

ook niet het gezicht van de Ene
zijn dat hij aanschouwt, het is een
ander gezicht van de Ene, dat wat
zich op een lager niveau bevindt,
een gezicht van Waarheid in een
wereld van Eenheid en Veelheid,
de Waarheidswereld. Dat gezicht
kan hij slechts even aanschouwen,
want lichamelijk kan hij er niet een
eenheid mee zijn, ook niet met het
subtielfysieke lichaam. Bovendien
zegt hij zelf dat Het Ene niet is te
bepalen, Het Ene kan dus geen gezicht hebben, want dat is een bepaling. Als Plotinus erover spreekt dat
hij het gezicht van Het Ene aanschouwt, bedoelt hij waarschijnlijk
één van de gezichten van Het Ene
in de wereld van Waarheid.
Filosoof of mysticus

Plotinus
Uitsnede uit 'School van Athene' van
de schilder Raphael Sanzio

Hoewel Plotinus meestal wordt
gezien als een filosoof, is hij niet uit
op alleen kennis en wijsheid. Hij
is een practicus, die zijn filosofie
baseert op zijn eigen yogische ervaringen en de realisatie ervan. Hij
kent deze uit geschriften uit India
en Perzië. Om die reden wordt hij
wel een mysticus genoemd, omdat
hij hartstochtelijk streeft naar een
vereniging van zijn psyche met
Het Ene. Zijn mystiek is tot dan
ook totaal onbekend in de Griekse
filosofie, ze is wel verwant met de
Indiase filosofie.
Plotinus heeft evenals Plato veel gezien van wat zij beiden de bovenzinnelijke wereld noemen. Dat komt
helemaal overeen met de Oosterse
filosofie, die Het Ene betiteld als
de Allerhoogste Brahman. In de
lilaca wordt dit aangeduid als de
Allerhoogste Realiteit. Alles wat
Plotinus aangeeft over Het Ene is
getrouw met de Werkelijkheid zoals
deze zich voordoet voor het psy-
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chische oog dat ziet. Plotinus en de
Oosterse wijzen kunnen soms even
komen tot een psychische eenheid
met Nous, vanwaar zij even een blik
kunnen werpen op Het Ene, dat
daar ver boven ligt. Dat is dan voor
een moment de grootste psychische
gelukzaligheid die zij kunnen ervaren in hun psychische wezen. Het
lichaam blijft zoals het is, er is niets
in veranderd.
Deze ervaringen kunnen zich meermalen voordoen, zoals bij Plotinus
ook is gebeurd. In zijn geschriften
spreekt hij ook vaak over Het Ene,
en daar probeert hij dan dat wat
niet gezegd kan worden omdat het
zo anders is dan het verstand kan
bevatten, te beschrijven. Hij uit zich
dan op een zeer specifieke wijze,
met heel aansprekende, mooie
beelden. Dat komt vooral omdat hij
dus niet alleen filosoof is, maar in
de praktijk iets heeft meegemaakt
van wat Het Ene is in zijn lagere
vorm in Nous.
Zijn beschrijvingen spraken de
dichter Samuel Taylor Coleridge, en
de filosoof Ralph Waldo Emerson
heel erg aan. Zij voelen zich erg
verwant met deze filosofie van
Plotinus. Ook Henri Bergson,
W.B. Yeats en Georg Wilhelm
Friedrich Hegel waarderen zijn
werken bovenmate.
Plotinus is niet gemakkelijk te
lezen omdat hij als een nogal abstracte schrijver voor het voetlicht
komt. Hij wil iedereen die zijn
beschouwingen leest graag zien als
iemand die alles net zo ervaart als
hij, anders klopt het niet. Het is
Plotinus niet duidelijk, dat ieder
mens anders is en de dingen dan
ook als dusdanig ervaart. Niets is
hetzelfde en dat wil hij juist heel
graag. Daaruit blijkt, dat Plotinus
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ondanks al zijn hogere ervaringen
aan de oppervlakte in een zeer strak
stramien leeft. Plotinus heeft met
zijn neoplatonisme heel veel invloed
gehad op de Westerse filosofen en
theologen.
 lotinus en de realiteit van
P
het materiële universum
Hoewel er niet een strikte vergelijking is te maken met de filosofie
van Plotinus en de lilaca, zijn er wel
zaken die enigszins te duiden zijn.
Wat door Plotinus wordt benoemd
als Het Ene, het onzegbare, dat
wat boven alle menselijke denken
uitgaat, is de Allerhoogste Realiteit,
het Lila.
Daaronder liggen de Absolute
Werelden van Zijn, Bewustzijn
en Vreugde. Die monden uit
in de Waarheidswereld, in de
verte te vergelijken met Nous, de
geest met zijn Intelligentie. De
Waarheidswereld heeft uit Het Ene
de Reële Idee ontvangen, dat wat
altijd Waar is en onschendbaar. De
Waarheidswereld is een overgangswereld, waar Absolute Realiteit
en de eenheidssubstantie daarvan
worden omgezet in verdeelde
substantie. De Waarheidswereld
kan dus worden gekenschetst als
een wereld die zowel de Eenheid
als de Veelheid in zich houdt. De
Waarheidswereld is dus Het Ene in
zijn staat van Eenheid in Veelheid.
Daaronder is de Relatieve Wereld
van verdeeldheid, de aarde met alles
wat erop leeft in al zijn opgedeelde
stukjes eenheid. Dat is de indeling
die in de verte een beetje correspondeert met de bevindingen van
Plotinus.
Er zijn heel veel verschillende werelden te onderkennen en deze werelden zijn ook veel meer uitgebreid

dan Plotinus aangeeft, bovendien
zijn ze allemaal materieel van aard,
iets wat Plotinus ontkent.
In de realiteit is er een involutieproces waarin zowel substantie als
psyche zich via de Waarheidswereld
uitstorten in een wereld van verdeeldheid waarbij alle uitgebluste
en bevroren eenheidsmaterie uit
de Absolute Werelden van de Ene
wordt tot een Oceaan van Originele
Kosmische Onwetendheid. Daar
is niets meer te zien van eenheid,
er is alleen maar verdeeldheid en
onbewustheid. Hieruit moet de psyche en alle materie weer oprijzen in
een evolutieproces waarin alles weer
terugkeert naar de Ene, zowel psychisch als fysiek en dus materieel.
De verdeling van de psyche in een
lagere en hogere psyche bestaat niet
in de realiteit. Er is éen Centraal
Wezen dat zijn psychische vonken in een verdeeldheid uitstort
die immens is, en de psyche moet
ook uit die Oceaan van Originele
Kosmische Onwetendheid oprijzen
als diegene, die de leidraad is in het
evolutieproces, tezamen met het
Lila, De Ene.
Een eenheid worden met de Ene
als de Waarheidspersoon, meer
dan alleen in een enkel psychisch
moment, is heden ten dage geen
onmogelijkheid meer.
Duidelijk is dat Plotinus een zeer
bijzonder mens was in zijn tijd, die
iets bereikt heeft wat maar weinigen
indertijd konden ervaren in zichzelf.
Hij is net zoals Plato een zeer wijs
en groot man, die mensen op zijn
eigen wijze naar een weg wilde leiden omhoog, daar waar hij zelf het
geluk heeft gevonden.
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De trap

In zijn verschillende verschijningsvormen
					Deel 2
Tekst: Tanja Soes

D

it artikel is het vervolg op het gelijknamige artikel in de Gouden Visie, 10e
jaargang nummer 2 van april 2017. De trap is in de lilaca een belangrijk element. Hij kan worden voorgesteld als een gewone trap, maar ook als een trap
die de berg opgaat. Zo kunnen er heel veel soorten trappen zijn die allemaal een eigen
betekenis hebben voor de persoon in kwestie. Want iedereen heeft zijn eigen trappen,
die passen bij de persoonlijkheid en de specifieke ontwikkeling. Er is geen enkele persoon gelijk aan de ander, dus zijn er ook talrijke soorten trappen die kunnen worden
getoond in lila processen of later in ervaringen. om dat te verduidelijken zijn er hier
weer een aantal voorbeelden van trappen verder uitgewerkt, met waar mogelijk een
aanwijzing voor de betekenis van die specifieke trap bekeken vanuit de lilaca.
Mozaïektrappen

Spanje - Sant Juàn de las Águilas - Andalusië
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Mozaïektrappen spreken vooral
tot de verbeelding van mensen
door hun kleuren en de motieven
die erin zijn verwerkt. Het mozaïek geeft iets aan over de uiterste
verdeeldheid die samengebracht
kan worden tot één patroon dat
een mentale schoonheid uitstraalt.
Dit kan op heel veel verschillende
manieren tot expressie worden
gebracht, want overal ter wereld zijn
mozaïektrappen te vinden.
In San Juan de las Águilas in
Andalusië is een stijlvolle trap met
pilaren te vinden die helemaal is
gemaakt van tegels, steentjes en
bakstenen en in een mozaïekvorm
is gebracht volgens de Andalusische
traditie. Een zeer opvallende mooie
trap vol ruimte met een verfijnde
kleurstelling, uitstraling en symboliek. Een trap die het verlangen
oproept naar weidse verten en
oneindige oceanen en aldus aanzet
tot meer psychisch leven.
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VS - Moraga steps - San Francisco - Californië

De Moragatrap in Californië in de
stad San Francisco is in 2005 geopend. Hij is gemaakt met behulp
van plaatselijke artiesten en buren.
Hij is 163 treden hoog en boven
aangekomen is er een ruim uitzicht
op de oceaan, de maan, zon, sterren
en de blauwe hemel. In de avond
kan er nog wel eens mist opzetten
en dan is dit alles niet te zien.
De trap is gelegen aan de Moraga
Street en wordt daarom de
Moragatrap genoemd of ook wel de
‘Hidden Garden Steps’ omdat de
trap vrij verborgen ligt in de stad.
De trap is een gift van donateurs en
aanwonenden aan de stad. In het
midden is een passiebloem gemaakt
die de dankbaarheid vertegenwoordigt aan ieder die geholpen heeft
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om deze trap te kunnen creëren en
realiseren. Er is vijf jaar aan gewerkt. Iedere vrijdag wordt de trap

door vrijwilligers schoongeveegd.
Ook de tuinen langs de trap worden door vrijwilligers onderhouden. De gemeente brengt ook haar
aandeel in door onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Graffiti
wordt ook door hen verwijderd zo
snel als mogelijk. Het lage gedeelte
van de trap is bij Kirkham Street,
16th Avenue.
Deze trap is vol verrassingen met
fleurige afbeeldingen en spreuken.
Hij geeft de haastige en drukke
mens de gelegenheid om even stil
te staan bij dankbaarheid en compassie. Het verre uitzicht over de
oceaan en het strand raakt het hart
en laat het sneller kloppen. Zowel
de trap als het uitzicht boven geven
mensen rust en kalmte als ze daar
zijn. Een ogenblik stilte in een leven
vol gejaagdheid en onrust.
De Lincolnpark trap is eveneens
gelegen in San Francisco en is
gemaakt van handgemaakte keramische tegels.
Het is oorspronkelijk een oude vervallen trap uit begin 1900 die helemaal is hersteld en in een modern

VS - Moraga steps - San Francisco - Californië (2014)
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intens en sterk te krijgen. Ze verkleuren ook niet in de zon.
Deze trap verbeeldt de overgang
van het fysieke naar een meer vitaal
gebied in het lichaam.

VS - Lincoln Park steps - San Francisco - Californië

jasje gestoken. Aan Aileen Barr, een
plaatselijke artiest, wordt in 2007
gevraagd om een speciaal ontwerp
voor de trap te maken op grond van
keramische tegels. Na zeven jaren
van werk mag het resultaat er zeker
zijn. Aileen heeft de trap tot leven
gebracht met veel kleurige patronen en veel groen. De trap ligt aan
het einde van de California Street,
gelegen aan de rand van de stad,
het voorportaal van de natuur die
zich daarna laat zien. Dit wordt tot
uitdrukking gebracht in de trap.
Het initiatief is hetzelfde als bij de
Moraga steps, georganiseerd door
de buurtgemeenschap, donateurs en
de Vrienden van het Lincoln Park.
Aileen Barr heeft iedere tegel
zorgvuldig met de hand getekend,
uitgesneden in klei en gebakken en
daarna geglazuurd. Deze kleuren
zijn met geen ander materiaal zo
44

De vlaggentrap is een beroemde
mozaïektrap in Brazilië, die spelenderwijs is ontworpen door de
Chileense schilder Jorge Selarón,
die vanaf 1983 in Rio de Janeiro
woont. De trap is ook gelegen in
Rio de Janeiro en wel naast zijn
huis. De trap ziet er zo armzalig uit,
dat hij het niet kan nalaten hem
te beleggen met tegels in de kleuren van de Braziliaanse vlag: blauw,
groen en geel. Het is een obsessie voor hem geworden. Hij moest
veel schilderijen maken om tegels te
kunnen kopen en verder te kunnen
met zijn werk. Het duurt lang om
de trap helemaal met tegels, keramiek en spiegels te bekleden, als

Brazilië - escaderia de Selarón - Rio de Janeiro
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een eerbetoon aan het Braziliaanse
volk. Eerst komen ze van de vuilnisbelt en later krijgt hij veel cadeau.
Er zijn ook tegels bij van Selaróns
hand, zij stellen een zwangere
Afrikaanse vrouw voor. Hij wordt
vaak door mensen bespot als hij bezig is met dit werk.
De trap bestaat uit 215 treden en is
125 meter lang. Hij is bedekt met
tegels die komen uit 60 landen.
Selarón heeft na deze trap nog vele
andere gemaakt. De trap loopt
van de Joaquim Silva straat en de
Pinto Martinstraat naar de Santa
Teresabuurt in de stad. In 2013
overlijdt hij op de trap met brandwonden op zijn lichaam.
Een kleurrijke trap geboren uit
fascinatie voor het land en zijn
bewoners. Als trappen verwaarloosd
zijn kunnen ze niet meer dienen
om hogerop te komen in het bewustzijn. Ze zijn dan onbruikbaar
geworden, maar hier hebben zowel
de trap als de mens nog een kans
gekregen om verder te komen.
In het Nederlandse Gronings museum is ook een heel mooie mozaïek-

trap te vinden. Deze trap is ontworpen door Alessandro Mendini, een
veelzijdige Italiaanse architect en
dichter. Hij heeft zich jarenlang ingezet om het museum in Groningen
weer tot leven te brengen.
Zijn mozaïektrap is robuust en toch
heel elegant om te zien. Dit komt
vooral door het lijnenspel van de
spiralen die de mozaïeken laten
zien. De gehele centrale hal van het
museum en de binnenkant sluiten
aan bij het ontwerp van de buitenkant van het gebouw.

Het plafond laat een kunstwerk zien
van François Morellet, ‘Mouettes,
seins et fesses’ uit 1994, een lichtinstallatie in kleur. Hij bestaat uit
rode neonbuizen die in een interfererend patroon zijn aangebracht
en voortdurend aan-en-uitgaan. De
mozaïektrap geeft toegang tot de
museumzalen.
De steentjes zijn aangebracht door
Italianen die hun vak verstaan. De
zuil met een groot Swarovski kristal
staat centraal in de hal, het weerspiegelt kleuren en steentjes en het
lichtkunstwerk aan het plafond.
Deze trap is een waar kunstwerk en
spreekt mensen aan op hun gevoel
voor schoonheid, harmonie en
ruimtelijkheid. Het kristal is een
voorbeeld hoe zand tot een kristalhelder materiaal kan worden gemaakt. Het refereert aan de absolute
wereld waar alles is gecreëerd van
een heldere, transparante materiële
stof.
Museumtrappen

Nederland - mozaiektrap Groninger Museum - Groningen
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Vele musea zijn getooid met bijzondere trappen. Zo is het ook
het Victoria en Albert museum in
Londen vergaan. Daar is een prachtige marmeren trap voor een dag of
45
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acht omgetoverd tot een kleurrijk
geheel in het kader van het London
Design Festival in 2010. Hoewel hij
dus maar kort te zien is geweest, is
hij interessant omdat de omlijsting
van de trap er naar believen op kan
worden aangebracht of weer wegge-

de verfijnde marmeren trap die leidt
naar de zalen voor architectuur.
Deze statige marmeren trap is heel
even omgetoverd tot een object dat
veel humor in zich draagt, iets wat
in de ontwikkeling van de materie
volop aanwezig is.

van de mens gemakkelijk maken.
Hij hoeft maar één keer te leren om
trappen te lopen en hij kan het zijn
hele leven. DNA is het symbool
voor fixaties die voor altijd vastgelegd zijn in het menselijke vlees en
alleen door de lila energie blijvend
kunnen worden veranderd. Het is
het DNA-molecuul dat zorgt dat
mensen niet in verandering willen zijn en het bij het oude willen
houden.
Tempeltrappen

Engeland - Victoria en Albert Museum - Londen

haald. De omlijsting is gemaakt van
in totaal 600 meter lange stroken in
vele kleuren inclusief een gedeelte
van bladgoud. Het geheel is samengebracht om een uitbarsting van
kleur te bereiken zodat men als vanzelf de trap betreedt en als het ware
naar boven wordt gedreven door
het zigzagpatroon. De ontwerper is
Stuart Haygarth die samenwerkte
met John Jones, een kunstenaar die
voornamelijk werkt met omlijstingen. De naam van het kunstwerk is
dan ook ‘Frame’ en is geplaatst op

In het Vaticaans museum in Italië
vormt de trap een dubbele helix. Hij is in 1932 geplaatst in het
museum en is ontworpen door
Guiseppe Momo in opdracht van
Paus Pius de elfde. Hij is zodanig
geconstrueerd dat op-en-neergaand
verkeer elkaar niet kruist of ontmoet. Hij heeft de structuur van
DNA al was dat nog niet bekend
op het tijdstip waarop hij werd gebouwd.
In het DNA-molecuul zijn de
patronen opgeslagen die het leven

Vaticaanstad - Musei Vaticani
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Tempeltrappen zijn meestal gemaakt als een bijzondere uitdaging
voor de mens. Dit hangt vaak
samen met boete doen en goed en
kwaad. In Cambodja zijn de trappen van Angkor Wat te vinden
met een heel hoge en moeilijk te
belopen trap. Angkor Wat betekent
hoofdtempel en deze wordt beschouwd als het grootste religieuze
tempelcomplex ter wereld. Hij is
een symbool van het land en men
kan hem ook vinden op de vlag. De
tempel is gewijd aan Vishnoe.
De trappen doen een beroep op
mensen om goed te leven. De
hemel is moeilijk te bereiken en dat
is duidelijk bij het beklimmen van
deze trap. Hij heeft een stijging van
70% en leidt naar de hoog gelegen
tempels van Angkor, waar de hemel
bereikbaar wordt voor iedereen die
dit kan. Het zijn angstaanjagende
trappen, waarbij vaak op handen
en voeten of op de knieën gelopen
moet worden. Ook moet men zich
af en toe optrekken aan touwen.
Kortom, een trap voor doorzetters die iets willen bereiken in het
leven en vooral voor diegenen, die
het goed en kwaad graag achter
zich willen laten. Op zich is dat
niet moeilijk, want goed en kwaad
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Cambodja - Angkor Wat tempel

bestaat niet. Alleen in de illusoire
waan waarin een mens leeft gelooft
hij dat het bestaat.
Hetzelfde is in China in
Zhangzhajie het geval met de trap
van 999 treden die de trap naar de
Hemelpoort’ wordt genoemd.
Deze hemelpoorttrap is gelegen in
de Chinese provincie Hunan. Zijn
Chinese naam is Tianmen Shan of
wel ‘De berg met de poort naar de

hemel’. Deze berg dankt zijn naam
aan de enorme natuurlijke boog
die hij maakt, waardoor een gat
ontstaan is dat de lucht zichtbaar
maakt. Men kan dan de veronderstelling hebben dat men door de
Hemelpoort gaat.
Het is lastig om bij deze trap
te komen. Hij ligt 8 kilometer
ten Zuiden van de Chinese stad
Zhangjiajie. Vanaf deze stad is hij
bereikbaar door een passagiers-

China - Tianmen Shan - Zhangjiajie, Hunan
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kabelbaan te nemen van 7,5 kilometer lang. Vervolgens komt er
een busreis van 11 kilometer lang
over een smalle weg met 99 bochten erin. Deze weg wordt wel de
‘Heaven Linking Avenue’ genoemd.
Aangekomen bij de top van de berg,
is het geboden nog 999 traptreden
te beklimmen om onder de 130
meter hoge en 57 meter brede boog
te staan met het gat naar de hemel.
Het lijkt verlicht, maar dat is het
niet, het is de gewone hemelruimte
die door het gat is te zien. Er is geen
tempelcomplex, maar het is wel een
soort bedevaartplaats.
Diegenen die in een ontwikkeling
van materie de top van de berg
bereiken waar de psychische vervolmaking van de mens een feit is,
worden verblijd met nog weidsere
vergezichten en nog gelukzaliger
blauwen dan bij de ‘Hemelpoort’.
Daar is een leven in het vooruitzicht dat steeds rijker, gelukkiger en
vrijer gaat worden.
De granieten Incatrappen in Peru
leiden naar de Maantempel en zijn
door de Inca’s ongeveer vijfhonderd jaar geleden uitgehouwen in
de berg. Bij moeilijke stukken die
glad zijn, zijn metalen kettingen
geplaatst.
Er leidt een pad naar deze trappen, de Koninklijke weg genoemd,
die voert naar de Incastad Machu
Picchu. Er zijn uitkijkpunten ingebouwd die de omgeving overzien
en waar eventuele vijanden konden
worden gesignaleerd. Onderweg
zijn de Inca ruïnes te zien en er
zijn heel mooie uitzichten over de
Andes. Er staan heel veel soorten
bloemen, er vliegen vele vogelsoorten rond waaronder de Andes condor. Langs het pad grazen er ook
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Peru - Machu Picchu

Alpaca lama’s. Dit pad vol trappen
leidt langs verloren steden die tot
ruïnes zijn vergaan, getuigenissen
van de grootsheid van een verloren
gegaan volk. Maar deze grootsheid
valt in het niet bij de grootsheid
van het nieuwe wezen waar door de
evolutiekracht aan wordt gewerkt,
al miljarden jaren lang.
In Thailand, in de stad Chiang Mai
is de tempel van Wat Phra That
Doi Suthep gelegen op de top van

de heiligste tempel van de stad.
De Slangentrap is het symbool
van de Energie in de Natuur, die
uiteindelijk moet vrijkomen in het
lichaam. Daardoor kan er meer
waarheid in het vitale lichaam
worden vrijgemaakt. De gouden
tempel is het doel dat wordt beoogd
in de ontwikkeling: een gouden
subtielfysiek lichaam.
De Tirta Empul tempeltrap in
Indonesië leidt naar de gouden
deuren. Het is een trap in een
tempel die rondom de geiser in

de Doi Suthep heuvel. Deze tempel
is te bereiken via de Naga trap, de
Slangentrap met 309 treden. De
trap is geheel gemaakt van mozaïek.
Boven aangekomen is er een smaragdgroene boeddha en een beeld
van Ganesh te zien. De gouden
tempel is vrijwel overal vanuit de
stad Chiang Mai te bewonderen.
Hij glinstert als de zon schijnt tussen al het groen van de heuvel en is
Indonesië - trap naar de gouden
deuren - Tirta Empul tempel

Thailand - Naga-trap - Wat Phra That Doi Suthep - Chiang Mai
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Tampaksiring is gebouwd. Tirta
Empul betekent Heilig bronwater.
Deze bron is door de god Indra
geschapen en is vol amrita, het
water van de onsterfelijkheid. Om
bij de bron te komen moet men
eerst via een klein trapje door de
gouden deuren gaan. Deze gouden
deuren geven als ze vanuit de lilaca
worden bekeken toegang tot het
waarheidsbewustzijn. Men betreedt
dan voor het eerst deze wereld,
waar men de psychische wijn kan
drinken die leidt tot de continue
transformatie van het psychische
lichaam.
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Trappen met dieren
De graffiti tekeningen op de vissentrap in Seoul, Zuid-Korea, zijn
in plaats van vijandig, zoals graffiti
meestal zijn, heel mooi om te zien.
Ze verbeelden oranje koi vissen
die hun rondjes zwemmen op de
trap. De vis in de lilaca verbeeldt de
formatieve kracht die harmonie kan
brengen in het borstkasgebied, waar
vaak allerlei chaotische roerselen
zijn. Hier is het een oranje vis, die
ontvankelijkheid brengt voor licht
zodat het borstkasgebied kan worden gezuiverd en emoties dus ook
minder snel leiden tot het aantrekken van vijandige krachten.
Sinds 1909 staan er twee leeuwen
bij de Leeuwentrap in Vlissingen in
Nederland. Deze trap bevindt zich
aan het einde van de Badhuisstraat
bij de toegang naar de Boulevard

Nederland - Leeuwentrap - Vlissingen

en het strand. Aan de voet van deze
trap stonden aanvankelijk twee
kleine leeuwtjes. Die waren door
vandalisme ernstig beschadigd. In
1909 werden deze leeuwtjes daarom
vervangen door de veel grotere

leeuwen, die er nu nog steeds staan.
De leeuwen zijn afkomstig van het
Amsterdamse Centraal Station,
waar ze niet meer werden gebruikt.
De leeuwen bewaken de trap die
leidt naar het strand, waar het
nieuwe lichaam wordt opgebouwd
aan de kusten van de zee. Op die
manier kunnen vijandige krachten
de psychische ontplooiing niet verstoren. De leeuwen zijn van beton,
dus ze zijn versteend. Maar ze hebben toch wel degelijk hun werking
in de vitale gebieden van het leven.
Trappen in modehuizen

Zuid-Korea - Fish stairs - Seoul
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De Longchamp store in New York
is een heel mooie moderne winkel
van het Franse lederwarenmerk
Longchamp. Daar zwieren de
trappen als een aantal bewegende
oranje linten door de ruimte. Er
zijn daardoor trapjes, loopbruggen
en bordessen op een verschillend
niveau op verschillende plaatsen in
de winkel. De muren zijn in eenzelfde kleur oranje gehouden. De
trap is gebouwd van warm gewalst
staal. Hij is 55 ton zwaar, een heel
gewicht. Het bouwen kostte een
half jaar. Iedereen is het erover eens,
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het visuele aspect en de trap die drie
verdiepingen op een golvende wijze
met elkaar verbindt is uniek. Hij is
in 2007 afgebouwd.
De trap is een absolute trekker om
mensen naar binnen te lokken. De
trap kan zoveel belopen worden als
men wil met allerlei schoeisel, hij
blijft krasvrij. Dat is op zich al een
enorm karwei geweest, maar het is
de moeite waard. Na vijf jaar is de

trap nog even glanzend als de eerste
dag.
Soepelheid, zorgeloosheid en luxe,
schoonheid en de golvende beweging als van de wateren van de zee
doen hier een beroep op de psyche
in de mens.
De trap in de Armani shop, gebouwd in zijn modewinkel in New
York heeft eveneens een prachtige

VS - Armani shop - New York
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en unieke uitstraling. Deze winkel
is gelegen in de Fifth Avenue.
De trap slingert als een wervelwind
door het centrum van de winkel
naar boven en is ontworpen door
Massimiliano & Doriana Fuksas,
beiden architecten.
Het idee van Armani was een
verbinding te krijgen tussen de
jeans en de ontwerpen van Emporio
Armani en Giorgio Armani. Vanaf
de trap is er een direct uitzicht op
alle delen en niveaus van de winkel. De trap is in Italië gemaakt en
speciaal ontworpen voor zijn modeimperium.
Hij is helemaal voorbereid in Italië
en in gedeelten naar New York
verscheept waar hij wordt samengesteld en opgebouwd in de winkel.
De trap lijkt overal aanwezig te zijn,
versmelt soms op sommige plekken met zichzelf, maar raakt altijd
weer van zichzelf weg. Dit doet heel
dynamisch en energiek aan, een referentie aan de kleding van Armani.
De trap is gemaakt van gewalst
staal en versterkt met beton dat
bekleed is met witte glasvezel. Het
is een krachtige vorm die hem in de
ruimte meteen op laat vallen. Door
ook staal te gebruiken is de trap
minder zwaar.
De gehele inrichting van de winkel
is aangepast aan de trap. Vip-zones
zijn helemaal afgeschermd.
De wanden zijn helder wit gehouden en daar kleurt de zwart marmeren vloer wonderwel bij.
Ook speciaal is de verlichting die
accenten legt op bepaalde kledingstukken maar ook lezen gemakkelijk maakt. Armstoelen, tafels,
kledingrekken, zij passen allemaal
bij de trap, alles meestromend in
dezelfde vloeiende beweging als het
trappenkunstwerk in de winkel.
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Chili - pianotrap - Valparaiso

Het is een heel bijzonder ontwerp
en het past goed bij het merk
Armani. De trap is bestemd om
iets bijzonders te zijn, om indruk te
maken op mensen maar hij speelt
ook in op schoonheid en emotie.
Het is een trap die de mens brengt
naar alle delen van zijn lichaam en
van zijn wezen, een wereld tussen
wit en zwart, tussen licht en donker.
Alle elementen van die werelden
moeten gekend worden en ervaren
worden in het lichaam en in de
psyche.
Pianotrappen
De pianotrap in Valparaiso in Chili
is een eenvoudige trap die vrolijkheid uitstraalt. Het is waarschijnlijk de kunst van het volk die hier
de blijdschap en een lach brengt.
Hoewel er veel meer pianotrappen
zijn in de gehele wereld, heeft deze
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Italië - Keyhole staircase Luciano Romano - Napels

trap een heel simpele, leuke aanblik.
Een andere wit met zwarte pianotrap is er in Venetië. Die van
Milaan is geschilderd in wit, zwart
en rood, heel vrolijk. In China is
er in Shanghai een pianotrap die in
februari 2016 in gebruik is genomen. Hij is in een winkelcentrum
gemaakt en produceert melodieuze
geluiden als men erop loopt. Het is
een genoegen om op deze pianotrap
te lopen, alleen daarvoor al zou iemand naar dit winkelcentrum gaan.
Dit zijn allen trappen die graag
belopen zullen worden in de ontwikkeling van de materie en de
ontplooiing van de psyche, want de
piano geeft er die evenwichten aan
die eeuwigheid en oneindigheid in
de mens tot ontwikkeling brengen.

Het sleutelgat
De Keyhole trap in Italië is gebouwd in de vorm van een sleutelgat in Art Nouveau stijl. Het is
een ijzeren trap met rond trapgat.
Hij wordt de Keyhole staircase
genoemd en is gefotografeerd door
Luciano Romano die hiermee finalist werd van de Hasselblad Masters
Awards 2014, een prijs voor fotografie. De Keyhole staircase staat
in Palazzo Albertini in Napels en is
gebouwd in 1753.
De trap herinnert eraan dat alleen
de Ene die alle Lichten is de sleutel
heeft van zijn Hoge Woning en
dat niemand daar kan binnengaan
die Hem psychisch en fysiek niet is
geworden.
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kunst

Berthe Morisot

Tekst: Tanja Soes

Vechtlust en zoetheid van kleur en emotie

B

erthe Morisot is een Franse schilderes die
kan worden ingedeeld bij de stroming van
het impressionisme. Sterker nog, zij heeft
aan de wieg van het Impressionisme gestaan. Zij
wordt geboren in Bourges in 1841 en sterft in
Parijs in 1895. Zij leeft en werkt vooral in Frankrijk, waar zij de gewone taferelen uit het dagelijkse leven schildert. Zij krijgt, zoals alle meisjes
van die tijd, schilder- en tekenlessen omdat dit
behoort bij de opvoeding van een jong meisje.
Zij trouwt met een jongere broer van de schilder
Édouard Manet en krijgt een dochter, Julie. Zij
is de eerste schilderes die zich bij de impressionisten aansluit, en hoewel deze vorm van schilderkunst in de beginperiode totaal niet wordt gezien als kunst, blijft zij vechten om deze manier
van schilderen erkend te krijgen. Zij is een rebel,
zij laat zich door niets uit het veld slaan. Iedereen probeert haar tegen te houden in dit streven,
familie en vrienden kunnen niet begrijpen dat zij
dit zo doet. Een vrouw hoort haar plaats te kennen.
Vrouw in de schilderkunst
Als Berthe Morisot op jonge leeftijd
in contact komt met Jean-Baptiste
Camille Corot, wordt zij zijn leerlinge van 1860-1862. Ook haar zus
Edma neemt les bij hem. Zijn advies is vooral om te leren in de open
lucht te schilderen. Corot brengt
Berthe in aanraking met andere
schilders uit zijn kring. Later leert
zij Édouard Manet kennen. Hij
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wordt haar grote vriend en samen
ontwikkelen zij een soort nieuwe
stijl van schilderen, met minder
zwart en donkere kleuren. Door
haar gaat Manet ook in de open
lucht schilderen. Zij beïnvloeden
elkaar wederzijds, een vruchtbare
relatie, waarbij Manet ook bepaalde
typerende manieren van schilderen
van haar overneemt. Via Berthe
komt Manet terecht in de kring van

de Impressionisten. Het werk van
Berthe Morisot wordt als ze pas 23
jaar oud is geaccepteerd in de Salon
de Paris, een kring die een artiest
kan maken of breken.
In 1874 trouwt zij met de jongere broer van Édouard, Eugène
Manet. Zij had nooit gedacht dat
zij nog zou trouwen, omdat ze niet
geloofde een huishouding te kunnen voeren en tevens te schilderen.
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Dat lukt haar toch wonderwel. In
1879 krijgen zij een dochter, Julie,
die heel veel op haar schilderijen
te zien is. Hun huis in Parijs is een
ontmoetingsplaats van vele schrijvers en schilders. Degas, Renoir,
Pissarro, Monet zijn er kind aan
huis. Stéphane Mallarmé wordt
de grootste bewonderaar van haar
werken, en na Berthe’s dood neemt
hij de zorg voor de zestienjarige
Julie op zich.
Ze wil ontzettend graag dat de
mannelijke schilders haar behandelden als een gelijke, als een man,
maar ze wil iets wat niet mogelijk is,
ze is geen man, dus kan ze ook niet
behandeld worden als een man. Wat
zij over het hoofd ziet is, dat ze haar
eigen kwaliteiten heeft als vrouw,
net zoals de mannen die als man
hebben. Het is een mentaal-fysiek
idee waar ze op vaart, een idee dat
geen realiteitsgehalte heeft, maar
berust op een illusie over gelijkheid van mannen en vrouwen. En

vechten voor een idee dat nergens
een reële basis heeft, kan vanzelfsprekend geen gestalte krijgen in de
realiteit, het blijft een droomidee.
Na de dood van Eugène in 1892
koopt ze het kasteel du Mesnil in
Juziers, in het departement des
Yvelines in de streek Île de France
en blijft daar tot haar dood toe
wonen. Het kasteel weerspiegelt
haar gevoelens na de dood van haar
geliefde Eugène, voor haar een somber, groot en niet al te mooi huis.
Nog heden ten dage wordt het
kasteel bewoond door de familie
Rouart, afstammelingen van Berthe
Morisot. Haar dochter Julie, ook
schilderes, trouwde in 1900 met de
kunstschilder Ernest Rouart.
Het dagelijks leven
Berthe Morisot schildert voornamelijk huiselijke taferelen uit het leven
van alledag. Zij is een van de eerste
impressionistische schilderessen,
meer nog, velen noemen haar een

Berthe Morisot, Eugène Manet en Julie Manet in
de tuin van Bougival in 1880
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impressioniste van het eerste uur.
Zij schildert composities die mentaal harmonisch genoemd kunnen
worden in de heldere, lichtende
trant van de impressionistische
stroming.
Over de tweede Impressionistische
tentoonstelling in Parijs, in 1876,
wordt door een criticus geschreven:
‘Dit zijn vijf of zes waanzinnigen,
waarvan er eentje een vrouw is.’
Die vrouw is Berthe Morisot, die
later zal worden erkend als een
leidende figuur van deze belangrijkste stroming van de 19e eeuw.
Alleen is zij omdat ze een vrouw is,
nooit zo opgevallen. Ze is er echter
van overtuigd dat zij als vrouw een
ander oog heeft om de dingen te
beschouwen dan een man, een meer
intuïtief oog. Niet dat ze mannen
minder vindt, maar wel anders
van gezichtspunt. Vooral haar man
Eugène Manet ondersteunt haar in
alles wat ze doet. Hij schildert zelf
ook, maar erkent haar bijzondere
kwaliteiten. Omdat ze als vrouw
niet die ingangen heeft die mannen wel hebben, zoals toegang tot
schilderlessen, gesprekken in bars,
cafés en dergelijke, heeft ze zich
ook toegelegd op het schilderen van
vrouwen in hun dagelijkse doen.
Haar werk is daardoor niet saai, het
blijft levendig van kleur en compositie. Ze maakt landschappen, een
enkel naakt, stillevens en portretten.
Haar meest favoriete model is haar
dochter Julie, en dat blijft zij tot de
vroegtijdige dood van haar moeder.
De ondersteuning van haar man
heeft haar het geluk gebracht dat
ze uiteindelijk wel wordt erkend
als schilderes. Hij geeft zijn eigen
liefhebberij in schilderen op om
haar schilderijen overal te introduceren en haar verder te helpen in
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haar carrière. Haar werk wordt heel
goed verkocht tijdens haar leven
maar ook daarna. Zij hebben goed
kunnen leven van de opbrengst van
haar kunst. Zij wordt dan na haar
dood ook erkend als een talent dat
dezelfde waardering krijgt als haar
mannelijke collega’s, iets wat in die
tijd eigenlijk heel ongewoon is. Zij
is één van de drie grote vrouwen
van het Impressionisme, tezamen
met Marie Bracquemond en Mary
Cassatt.
Wijze van schilderen
Zij heeft een heel vrije manier om
het penseel te gebruiken, daarin
is ze veel veranderd in de loop der
tijd. Maakte ze altijd heel nette
penseelstreken, dat verandert heel
snel in het losse gebruik van verf en
kleur. Dat is vooral begonnen bij
het maken van Le Berceau, in 1872.
Vanaf dat moment ontwikkelt ze
zich tot een schilderes vol artistiek gevoel, met een heel delicate
maar snelle manier om het penseel
te gebruiken, ‘une brosse rapide’,
waaruit licht lijkt te ontstaan, zelfs
als personen zich in een landschap
bevinden. Haar soepele manier
van schilderen gaat uit boven alles
wat ze van anderen, zoals Corot en
Manet heeft geleerd, zij heeft haar
eigen manier van schilderen helemaal gevonden. Gracieus en delicaat, dat kan ervan worden gezegd.
Zij is vooral een meester in het
weergeven van licht, van een weerspiegeling ervan en daardoor een
verfijning van het onderwerp dat zij
hult in dit licht. Dat wat zij schil-

dert gaat leven, het is haar eigen
leven en dat geeft zij weer op het
doek. Maar het gebeurt op een heel
natuurlijke, eenvoudige manier,
totaal onopvallend omdat het haar
manier van bestaan is. Ze schildert
een handeling die eigenlijk ook
geen handeling is, zoals ze het licht
schildert omdat ze het zo wel moét
schilderen. Haar penseel verbeeldt
haar gedachten die komen en gaan
en hier vergeten worden en daar
weer opgepakt. Zo wordt het schilderij een verbeelding van haar eigen
leven waarin ze verlangt naar licht
en leven en bruisend enthousiasme,
verborgen in huiselijke taferelen die
iets uitstralen van het geluk dat zij
zelf beleeft in haar gezin met haar
man Eugène en haar dochter Julie,
haar zus Edma en haar vrienden.
Zij heeft er plezier in Eugène met
zijn dochter te schilderen in lichte,
iriserende kleuren, zacht, lieflijk, hij
liefdevol kijkend naar zijn kleine
dochter, die bezig is met andere

De kunstcriticus Gustave Geffroy
zegt van haar werk:
‘Les formes sont toujours vagues
dans les tableaux de Mme Berthe
Morisot, mais une vie étrange les
anime. L’artiste a trouvé le moyen
de fixer les chatoiements, les lueurs
produites sur les choses et l’air qui
les enveloppe… le rose, le vert
pâle, la lumière vaguement dorée, chantent avec une harmonie
inexprimable. Nul ne représente
l’impressionnisme avec un talent
plus raffiné, avec plus d’autorité que
Mme Morisot.’ 1
En dat terwijl het impressionisme
toch voornamelijk als een vrouwelijke schilderkunst word gezien,
omdat studie aan de Académie
des Beaux-Arts voor vrouwen niet
mogelijk is en ze dus geen goed
afgerond schilderij kunnen maken
volgens de kenners.
Het museum Marmottan Monet
heeft tachtig schilderijen van Berthe
Morisot in bezit.

H

et is belangrijk
jezelf uit te drukken,
op voorwaarde dat de gevoelens reëel zijn
en komen vanuit de eigen ervaring
Berthe Morisot

dingen. Zij schildert graag bloementuinen en de zacht lichtende
rozen. Er zijn geen omlijnde vormen, er zijn alleen snelle penseelstreken, die van liefde getuigen voor
zowel de echtgenoot als het kind.

De Spiegel
De schilderijen die hier worden
gebruikt als voorbeeld van haar
manier van schilderen en levensstijl
hebben voor een belangrijk deel
te maken met spiegels. Het zijn

1 D
 e vormen zijn altijd vaag in de schilderijen van mevrouw Berthe Morisot, maar ze worden bezield door een verwonderlijk
leven. De artieste heeft een manier gevonden om de weerschijn, maar ook de gloed die wordt opgewekt door de dingen en de
lucht die hen omgeeft te fixeren... het roze, het bleke groen, het licht dat een beetje goudachtig is, worden bezongen in een niet
uit te drukken harmonie. Niemand vertegenwoordigt het impressionisme met een meer verfijnd talent en met meer autoriteit
dan Mme Berthe Morisot.’
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vrouwen die hun toilet maken voor
de spiegel, zich aan- of uitkleden.
De spiegel staat altijd in het middelpunt. Naast de spiegel is ook
het bed een belangrijk object in
deze schilderstukken, soms bijna
onzichtbaar aanwezig, soms prominent, is het bed daar, in het boudoir
of de slaapkamer. Spiegel en bed
zijn de attributen die weergeven
wat de intenties en dromen zijn van
de vrouwen die door Morisot zijn
geportretteerd. Zij symboliseren een
deel van het zelf en verbeelden hun
onderbewuste dromen. Het is de
vervormde werkelijkheid die zich
laat zien via vage beelden en onderbewuste dromen. Afspiegelingen
van dingen die ergens wel bestaan,
maar op aarde niet meer zijn wat ze
in de werkelijkheid ooit waren.
Jeune femme se poudrant
Het schilderij laat een dagelijks
ritueel zien van een vrouw die zich
aan het opmaken is. Zij is de vrouwelijkheid zelve. Zij is alleen in haar
kamer, niemand stoort haar bij haar
bezigheden. Het licht is prominent,
het valt op de vrouw die zich opmaakt. De omgeving verliest zich
in vaagheid, alleen de jonge vrouw
is goed zichtbaar. Zij kijkt in de
spiegel, die veel wit weerkaatst van
de japon. De warme kleuren geven
iets weer van de intimiteit van het
moment, zij benadrukken de serene schoonheid van de op zichzelf
gerichte jonge vrouw.
Maar er is ook het bed, haast verscholen maar vooral goed zichtbaar
door het rode kussen, dat dient als
vrolijke noot en versiering. Het
steekt af tegen de blankheid van de
sprei, en er is nog een spiegel, een
psyché. Het bed en de spiegel zijn
lichtend en ijl vergeleken bij het
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Berthe Morisot - Jeune femme se poudrant
1877 - 46 x 39 cm - olie op canvas
Musée d'Orsay - Paris

donkere, zware meubel dat ernaast
staat.
Zij spiegelt zich, maar zij ziet alleen zichzelf, is verdiept in zichzelf.
Zij droomt weg voor een spiegel
waarin zij alleen een masker ziet,
een uiterlijkheid, een ego. Maar er
is ook een sfeer van rust, een sfeer
van intimiteit geschapen, die een
beginnende oproep is tot worden,
als zij dat zou kunnen. Want de
vage penseelstreken en de dromerigheid die geaccentueerd wordt door
de vaagheden in de spiegel, laten
de beschouwer wegdromen in een
wereld die begrensd lijkt maar ook
weer niet, want de spiegel laat alles

uitdijen in een groots heelal op
zich. Dromen vloeien uit dit schilderij als de penseelstreken die zich
doorzetten in alle dingen die, gezien
en niet gezien, op het doek staan.
Warm en romantisch rijgen de
menselijke dromen zich aaneen
zoals de kleuren zich mengen in een
dansende vaagheid die nauwelijks
beelden vormt.
Een beeld dat zich beweegt tussen het verborgen zelf, slechts een
spiegelbeeld, en de onderbewuste
verlangens die iedere vrouw koestert.
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Berthe Morisot - Femme à sa toilette (Jeune femme de dos à sa toilette)
1880 - 80,4 x 60,3 cm - olie op canvas
Art Institute of Chicago - Chicago

Femme à sa toilette
Een jonge vrouw zit aan haar toilettafel en is bezig haar haren te
schikken. Ook in dit schilderij is de
spiegel een blikvanger. Hij verraadt
dat er ook allerlei toiletartikelen op
de tafel voor haar staan. De sfeer is
zo mogelijk nog intiemer dan die
op het schilderij waarop een jonge
vrouw zich opmaakt. Deze grotere
intimiteit wordt vooral opgeroepen doordat de vrouw zo dichtbij
zit, dat ze als het ware aangeraakt
kan worden. Het licht speelt een
grote rol, het hele tafereel is erin
gedrenkt. De grote penseelstreken
waarmee de vrouw, haar omgeving,
is neergezet, lijken grof, maar ze zijn
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toch geraffineerd en verfijnd. De
bloemen naast de spiegel geven daar
nog een extra accent aan.
Dromend voor de spiegel over het
leven en zijn mogelijkheden, komt
er een zekere stilte en rust die ook
van het schilderij uitgaat. Het
straalt een kalmte en vrede uit die
vragen oproept, vragen die misschien nooit beantwoord worden
maar die er wel zijn. Dat de vrouw
op de rug wordt gezien geeft de
nodige spanning, want ook in de
spiegel is er niets waar te nemen
van het lichaam zoals dat er aan de
voorkant uitziet. De japon geeft
wel iets aan over de verlangens en
gedachten van de jonge vrouw, die

het haar schikt op een losse, uitdagende manier. De lichtheid en de
zachtheid waarmee de fijne stof van
de japon het lichaam omvat straalt
een bijna tastbaar verlangen uit
naar geluk, naar de armen van een
man waarin het lichaam rustig kan
dromen als op een zomermorgen
waarin alles lijkt te vervluchtigen
in de zoetheid van een heel lichte
nevel die uitmondt in een stralende,
warme zomerdag. Alles in dit schilderij vloeit en stroomt en wervelt
en herinnert aan het voorbijgaan
van het leven en de jeugd. Alleen de
bloemen zijn stil, zij leven het leven
zoals het is, ver weg van de menselijke dromen dromen zij hun eigen
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zoete rozendromen in de bleekblauwe, lavendelkleurige en roze,
witte en zilverige kleurschakeringen.
Het bijna verborgen, vrijwel onzichtbare bed en het raam erboven
met waarschijnlijk een bloementuin
geven openheid aan dit gesloten tafereel, een bijna niet te zien uitzicht
op een droomtuin met bloemen in
een zoele zomerwind. Het zijn de illusoire dromen van de jonge vrouw
die zichzelf bekijkt in de spiegel.
Het blijft ook te raden of zij zich
aan het kleden is of juist aan het
ontkleden. Ook hier is het boudoir
vervuld met onderbewuste dromen
over geluk, verbeeld in het bed
omhuld door zachte kleuren en een
levendige beweging van bloemen,
zacht bewegende gordijnen, zoals
in de vroege zomer wel het geval is.
De spiegel is het tegenovergestelde
van het bed, een helderheid waarin
de jonge vrouw haar oppervlaktegestalte ziet, en ergens weet dat die
dromen over geluk vervluchtigen in
de zomerwind omdat ze niet bestaand zijn.
Het schilderij lijkt wel een visueel
gedicht, versierd met satijn, poedersoorten, bloemen, donkerblonde
haren, huid en bloemblaadjes, een
gedicht dat bijna onhoorbare sensuele geluiden weergeeft maar toch
vloeiend en welluidend blijft voor
oog en oor, subtiel, onbesmet en
zacht als zijde. Dit is een schildertechniek waarbij het penseel overal
tegelijkertijd aanwezig lijkt te zijn,
het strijkt en veegt in alle richtingen
en op velerlei manieren, zoals de
sneeuw in de sneeuwstorm overal
danst en is en wordt verlicht tot
kleine zonnetjes in het licht van de
zon. Er zit kracht in, een kracht die
alles wat er aan vormen is ook weer
teniet wil doen, wil laten verdwij-
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Berthe Morisot - Devant la psyché
1890 - 55 x 46 cm - olie op canvas
Particulier bezit

nen en vervagen in een ongelooflijke snelle en korte tijd. Maar toch
blijft de afbeelding haar werk doen,
toch blijft ze steeds boeien door
haar volstrekte kalmte, intense charme en een zekere tederheid. Want
door deze manier van schilderen
wordt het schilderij een voorbeeld
van een vrije manier van schilderen
die toch heel beheerst is, heel gedisciplineerd. En het heel aparte van
dit schilderij is, dat de penseelstreken die de huid strelen, de verf die
de huid maakt, het meest erotisch
aanvoelt. Dit maakt het tafereel oneindig boeiend, altijd weer aantrekkelijk zoals de golven van de oceaan

steeds maar aanzwellen en zich
terugtrekken in een nooit eindigend
poëtisch ritme. Morisot schildert
een huid die vraagt om haar aan te
raken en te strelen.
Devant la psyché
Dit beeld is van een uitzonderlijke
transparantie, het lijkt als van glas,
een tafereel dat een geheel eigen
glans heeft door het lichtende
aspect. Ook deze vrouw ziet men
op de rug voor de spiegel zitten om
haar haren te ordenen. Het enorme
lichtende bed is hier uitgesproken
aanwezig. In de spiegel lijkt het
alsof er een toeschouwer is die het
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hele tafereel aandachtig bekijkt door
een raam dat op de achtergrond is
te zien. Het raam heeft, eigenaardig
genoeg, dezelfde omlijsting als de
spiegel, alsof het er één geheel mee
vormt. Deze kamer is in het appartement van Berthe Morisot in la rue
Weber in Parijs.
Er is in dit tafereel een zekere
spanning tussen het enorme bed,
de grote stoel waar de jonge vrouw
op zit en de spiegel. De zachte
lavendelblauwe tinten spelen met
het intens lichtende wit en de iets
blonde huid van de vrouw. Haar
halfnaaktheid is vervuld van verlangen, de zachte, bijna transparante
stof van de japon of het nachthemd
legt een direct accent op zoetheid,
tederheid, warmte, een ijl geluk
dat nog niet bereikt is. De spiegel
geeft de gestalte weer als een soort
vormloosheid, waarin een ieder mag
raden wat de vorm is naar aanleiding van het zichtbare, vrouwelijke
lichaam gezien van op de rug. De
delicaatheid van de armbeweging
roept de fijnzinnigheid op die de
schilderes zo siert.
Zelfs het enorme lichtende bed
roept die zwierigheid en actie op,
het wordt nog eens extra benadrukt
doordat een deel ervan in de spiegel zichtbaar is. Het onderbewuste
bed is de verbeelding van alles wat
er aan dromen en begeerten en
verlangens is, helder gemaakt in de
spiegeling van het zelf, vaag gezien
in de spiegel. Daar blijven de dromen hangen als nevels, ongrijpbaar,
onbereikbaar, ongezien en niet
gerealiseerd.
De transparantie van dit beeld is
het meest opmerkelijke aan dit
schilderij. Het is alsof alles zich in
een glasraam afspeelt dat zelf een
spiegel is van een werkelijkheid
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Berthe Morisot - Le cerisier
1891 - 154 x 84 cm - olie op canvas
Musée Marmottan Monet - Paris

die niet meer is wat ze is, maar een
soort schaduw daarvan die slechts
een verre indruk geeft van wat het
in de kern ooit was.
Le Cerisier
Berthe Morisot heeft een heel
stabiel en warm gezinsleven, waarbij
haar man haar ondersteunt in alles
wat ze doet. Zij krijgt een dochter,

Julie, die zij heel veel afbeeldt op
haar schilderijen. Het meisje is haar
lust en haar leven, evenals haar
man, Eugène Manet.
Op het schilderij is Julie Manet te
zien, die op een ladder staat om in
de kersenboom kersen te plukken.
Zij is gekleed in een wit zomerjurkje met blauwige schaduweffecten. Zij heeft luchtige schoentjes
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Berthe Morisot - Eugène Manet et sa fille en Bougival
1881 - 73 x 92 cm - olie op canvas
Musée Marmottan Monet - Paris

aan, ook al staat ze op de ladder,
die trouwens wel stevig is neergezet. Een nichtje, Jeanne Gobillard,
houdt het mandje omhoog waar zij
de kersen in kan doen die zij plukt.
Jeanne draagt een strooien hoed en
haar lange haar golft daar onderuit
naar haar middel in een zachte
stroom van weelderigheid.
Dit werk heeft een vastere lijn
dan veel andere werken, waar alles
lukraak op het doek schijnt te zijn
gezet. De ladder en de figuren benadrukken de verticale lijnen die in
het schilderij zijn verwerkt, vooral
ook door de naar boven uitgestrekte
arm van Julie, die in dezelfde lijn
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verder gaat als de arm van Jeanne.
De hele voorstelling is duidelijk
maar verfijnd uitgewerkt, iets wat
in andere werken vaak niet zo het
geval is. Berthe schilderde Julie heel
veel, zoals heden ten dage mensen
hun dochter zouden fotograferen.
De jurken van de meisjes zijn lichtend en zomers, de jurk van Jeanne
lichter van kleur omdat die van
Julie in de schaduw van de kersenboom is. De hoed van Jeanne is
als een lichtende zon in het middelpunt van het beeld. De lichtschakeringen van wit naar blauw
en donkerblauw, met de dansende

zonnevlekken die tussen de bladeren van de boom door op de twee
meisjes vallen, geven het geheel een
levendigheid en een activiteit die de
aantrekkelijkheid van de beeltenis
nog verhogen. De rode kersen op
de achtergrond completeren het geheel, met hun roodheid als de kleur
van de liefde.
Dit schilderij geeft een beeld van de
volheid van het leven en van de zomer, een beeld vol beloften van alle
menselijke dingen die nog kunnen
komen om dit alles nog meer te vervolmaken in een menselijk bestaan
dat op zich nog onvolmaakt is.
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Edouard Manet - Berthe Morisot au bouquet de violettes
1872 - 38 x 55 cm - olie op canvas
Musée d'Orsay - Paris

Eugène Manet
et sa fille en Bougival
Een lieflijk tafereel waarbij Eugène
vol liefde kijkt naar zijn kleine
dochter, die druk bezig is met een
spel. De warmte en genegenheid
wordt nog benadrukt door de tuin
in volle bloei, met rozen en vele
andere kleurige bloemen. Het is de
tuin in Bougival, waar zij in de jaren 1881 tot 1884 een huis met een
grote tuin huurden. Iedere zomer
verbleven zij daar.
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Dit is wat Berthe Morisot zo heerlijk vond, dat is wat zij ook doorlopend en graag schildert, hun gezinsleven dat altijd in het teken staat
van de genegenheid naar elkaar. De
lichtende kleuren en de overvloed
van de tuin omringen dit beeld als
een hartverwarmend, blij omhulsel.
Portret van Berthe Morisot

Édouard Manet gezien. Hij schilderde het in 1872.
Manet was helemaal weg van de
zusjes Morisot, beiden waren uitstekende schilderessen. Hij wilde graag
dat Berthe les bij hem nam, maar
ze weigerde dit. Ze vond dat ze
niets meer van hem kon leren. Toch
bleven ze hun hele leven een grote
vriendschap met elkaar houden.
Manet heeft Berthe wel twaalf keer
geportretteerd.
Hij heeft in dit portret een soort
Spaanse sfeer willen leggen, getuige
de donkere ogen van Berthe die
in werkelijkheid groen waren. Zij
draagt zwarte, donkere kleding, wat
ook iets weergeeft van de Spaanse
geaardheid. Hoewel het portret zeer
donker oogt op het eerste gezicht,
is het lichtend vanwege de lichtheid
achter haar, die ook haar voorzijde
belicht. Dit zijlicht is iets bijzonders
voor Manet, hij gebruikte het licht
nooit op deze wijze. Maar het effect
is dat het is alsof Berthe zelf dat
licht en die schaduw is. De viooltjes
bij de halsuitsnijding worden vaag
verlicht, ze zijn van een heel zachte
lichtend blauwe kleur. Zij verbeelden de nederigheid en de verborgen
schoonheid van de dingen.
Zij heeft elegante kleding aan naar
de laatste mode. De nogal wilde
lokken over haar voorhoofd en
langs haar wangen geven haar gezicht die losheid en vrijheid waarin
ze ook wil leven. Toch is haar mond
zacht, haar ogen zijn liefdevol op
de toeschouwer gericht. Ondanks
de gestrengheid van haar kleding
ervaart men een vrouw die intens
leeft en van het leven geniet, hoewel
ze wel haar vragen heeft erover.

Dit schilderij met het portret van
Berthe Morisot wordt vaak als het
mooiste en beste schilderij van
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