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De psyche en zijn ontplooiing
In de serie wetenschappelijke artikelen over de
lilaca is er deze keer aandacht voor de psyche en
de verschillende stadia van de ontplooiing van de
psyche in de evolutie.
De tekst van het artikel is integraal opgenomen
in de publicatie ‘Het spel van het bewustzijn’ van
Sunya de la Terra (Elektoor, 2017).
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14 De psyche en zijn ontplooiing
27 Een wetenschap die alles omvat
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En haar verschillende gestalten

Rubriek wetenschap

Lilaca en samenleving
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Gerrit Achterberg
Het artikel over Gerrit Achterberg (en zijn pact
met de dood) zal mogelijk wat wenkbrauwen
doen fronsen bij sommige Achterberg-fans. De
inhoud van deze beschouwing op de gedichten
van Achterberg zijn op zijn minst opmerkelijk te
noemen. Het artikel wordt gelardeerd met een
flink aantal gedichten van Gerrit Achterberg, al
zijn het niet zijn bekendste gedichten. Zij laten
wel de mens achter de dichter en zijn gevechten
met allerlei negatieve energieën goed naar voren
komen. Kortom, dit is bijna verplichte literatuur
voor iedereen die zich Achterberg-liefhebber of
Achterberg-kenner noemt.
Rubriek lilaca en samenleving - Literatuur

59

Zonder grenzen
Na de recensie op het boek Integrale Visie van
Ken Wilber in de Gouden Visie van januari
2018 is er deze keer een ruim opgestelde recensie
van het boek Zonder grenzen van dezelfde auteur
opgenomen. Ook in deze recensie wordt duidelijk gemaakt dat Wilber zijn huiswerk niet goed
heeft gemaakt. Wilber is een Amerikaans filosoof
die redelijk populair is, maar ook veel kritiek
krijgt. De critici vinden in de recensie volop voer
om hun kritiek verder te voeden.
Overige rubrieken - Recensie
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De eenzaamheid ten top
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Oosterse en westerse benaderingen van persoonlijke groei
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Gerrit Achterberg
en zijn pact met de dood
De eenzaamheid ten top
Tekst: Tanja Soes, Jan De Piere

G

errit Achterberg is een nogal omstreden Nederlandse dichter. Niet vanwege zijn poëtische
gave die hij in grote mate bezit, maar vooral
door zijn manier van leven. Zijn turbulente manier
om te bestaan waardoor hij tot zijn 55e jaar tot ‘ter
beschikkingstelling van de regering’ wordt veroorGerrit Achterberg in 1936
deeld, geeft menigeen te denken. Zijn agressieve en
opgesloten karakter, zijn drankzucht en moordlust
kunnen lang niet iedereen bekoren. Hij is bezeten door ‘een zwarte geest’ of ‘de oude
mens’ zoals hij het zelf benoemt, en niemand weet wat dit betekent, hij zelf ook niet.
Wel ondervindt hij de gevolgen van deze bezetenheid, die vaak tijdelijk is, maar altijd
in hem woedt en onrust zaait. Door psychiaters wordt hij gekenschetst als een psychopaat. Dit deel van Achterberg’s bestaan wordt dan ook meestal verzwegen, er wordt
niet over gesproken. Wel wordt zijn dichtkunst geroemd. Het zal er dus om gaan om
bij het beschrijven van Achterberg’s poëzie, die doortrokken is van dood, grootheidswaan, religieuze waan, seksuele waan en van liefdeswaan, te doorgronden wat hem
beweegt.
De wereld van Achterberg
Doorgronden wat Achterberg beweegt kan niet gebeuren met mentale inzichten in zijn zogenaamde ‘psychische ziekte’ zoals die wel wordt genoemd. Het zal er
veel meer om gaan zijn wereld binnen te gaan en te zien
wat hem drijft. Zijn angsten, zijn volstrekte eenzaamheid, zijn zwakheid en zijn grootsheid, zijn zoeken naar
het slechten van begrenzingen die leiden tot eenheid
zijn daar allemaal te vinden.
De meeste van zijn gedichten schrijft hij in de inrich4

tingen waarin hij jarenlang verblijft. Hij heeft daar ook
de rust om te dichten, niet gehinderd door een maatschappij die zijn gedrag veroordeelt.
Vijandige of negatieve duistere krachten
Om enigszins te kunnen begrijpen waar het bij de dichter Achterberg over gaat, is een korte beschrijving nodig
over wat de benaming vijandige kracht, duistere kracht
of energie, of negatieve kracht inhoudt.
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Deze krachten zijn gecreëerd door de Allerhoogste
en Absolute Realiteit van Zijn om op die manier een
tegenstelling in het relatieve universum te bewerkstelligen voor een grotere vreugde van bestaan. De duistere,
negatieve en vijandige krachten of energieën zijn volstrekt tegen het Allerhoogste Ene Licht dat alle lichten
is, dus tegen alle bewustzijn of bewustwording, want
bewustzijn is licht. Zij opereren altijd in de duisternis
en schuwen alles wat met licht heeft te maken.
Dat is een speciale uitdaging in het evolutieproces zoals
dit bij de mens plaatsvindt. Deze energieën hebben zelf
geen oppervlaktelichaam en zij hebben er een groot
plezier in om bij wezens die wel zo’n lichaam hebben
dit te ontregelen en ziek te maken.
Bij Gerrit Achterberg is te zien hoe zij alles in het werk
stellen om zijn denken, zijn leven en lichaam te vernietigen en chaotisch te maken. Als dit lukt, zoals bij hem
het geval is, dan kan een mens niet verder in het evolutieproces en moet wachten tot hij in een volgend leven
een nieuwe poging kan wagen.
De moord op de geliefde
Wat zorgt ervoor dat hij tot moord en doodslag overgaat? Zijn excessieve bezitsdrang naar vrouwen lijkt daar
de sleutel toe, want zijn aandacht gaat al van heel jongs
af aan daarnaar uit. Hij kan hen niet weerstaan, hij wil
hen bezitten. Zo komt hij er ook toe, dat als hij wordt
gedwarsboomd in de liefde, hij een intense drang krijgt
om de geliefde te vermoorden. Als hij zowel de moeder
als de dochter wil bezitten en zij weerstreven, neemt hij
op een dag een pistool mee en schiet op hen beiden. De
moeder is dood, de dochter ontkomt met een nekschot
maar ternauwernood aan de dood. Onderzoek wijst uit
dat hij een psychopaat zou zijn.
Het is een apart gegeven dat een zo gewaardeerd dichter
tegelijkertijd een psychopaat en een gek is, maar die
twee dingen zijn goed verenigbaar. Psychopaten en ook
mensen die aan psychosen lijden, hebben vaak een heel
verfijnd gevoel dat ze echter niet anders kunnen uiten
dan in gewelddadigheid, moord en doodslag. De dwang
om alles te vernietigen wat men liefheeft is zeer groot,
die dwang is meestal niet te weerstaan. Achterberg kan
dus best zowel een psychopaat als een groot dichter zijn.
Wat hem groot maakt is de vraag, want zijn gedichten
worden maar door weinigen begrepen en doorgrond.
Er zijn meer vragen over dan dat er zekerheden zijn.
Misschien is er ook wel helemaal niets aan te begrijpen
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en zijn de gedichten de uiting van een mens met een
leven dat beheerst wordt door negatieve krachten.
Het is wel duidelijk dat Achterberg gedwongen is zo te
leven als hij leeft. Daarvan getuigt hij in zijn vele gedichten. Daarvan getuigt ook de moord op de geliefden
en zijn zelfhaat. Die zelfhaat is groot, en het is geen
wonder dat hij daarmee alles en iedereen haat. Zijn
zucht naar perfectie is dwangmatig, het is het enige wat
hem blijft in zijn duistere wereld: te zoeken naar het
perfecte woord.
Zijn illusie
Hoezeer de psychiatrie slechts ingaat op oppervlakteverschijnselen is heel duidelijk bij Achterberg. Zij gaat
voorbij aan wat hij vertelt, kan het niet duiden omdat
ze de wereld van de menselijke illusie waarin iedereen
leeft niet kent. Niemand weet er waarschijnlijk raad
mee. Hijzelf ook niet. Hij voelt zich nergens schuldig
aan, hij heeft altijd het gevoel dat er iemand anders is
die hem gebruikt voor zijn of haar handelingen. Die
iemand anders benoemt hij als ‘een zwarte geest’ en ‘de
oude mens’.
Het ontraadselen van deze termen is echter niet zo
moeilijk voor wie de wereld van de illusie van de mens
kent. Want Achterberg heeft het over bestaande zwarte
en duistere krachten. ‘Een zwarte geest’ is het duistere
negatieve en angstige onderbewuste denken vanwaaruit
hij leeft. Deze duistere kracht fluistert hem alles in wat
hij moet doen om zich te handhaven. Want Achterberg
is zwak, voelt zich niets, voelt zich geminacht, en dat is
de opening die er in hem is om alles te horen wat een
zwarte geest, de vijandige kracht, hem influistert. Deze
zet hem aan tot moord en wellust uit ongenoegen met
zichzelf.
Dan is er ‘de oude mens’, een fysieke, negatieve kracht
die met alle macht probeert zijn lichaam te ondermijnen. Dat gebeurt door drank, die hem even de ellende
van zijn bestaan doet vergeten. Om de dranklust aan
te wakkeren, worden duistere energieën gecreëerd in
zijn lichaam door duistere krachten. Het zijn de grote
zwarte kippen, die de gehele dag willen innemen, willen
drinken om in een roes van dronkenschap alles te vergeten wat vergeten wil worden. Zij zetten ook aan tot de
zogenaamde meer mystieke passages in zijn gedichten.
Deze zijn echter helemaal niet mystiek, zij zijn geboren
uit de fantasieën van Achterberg die worden ingegeven
door ‘een zwarte geest’.
5
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De duistere krachten peppen de hele dag de seksmaniak
op, die leeft in het onbewuste, tezamen met de grootheidswaanzinnige en de godsdienstwaanzinnige. Om
nog een extra schepje boven op de ellende te doen zoekt
de seksmaniak naar niets anders dan naar de droomvrouw, die hem alle geluk van de wereld zal schenken.
Zij heeft alle kostbare eigenschappen die een vrouw
moet bezitten om haar droomman te verleiden.
Dit zijn in het kort de ingrediënten die leiden tot het
leven dat Achterberg leidt, al van jongs af aan. Deze
ingrediënten hebben niet met de psyche te maken, het
zijn geen ziekten van de psyche. Het zijn de ingrediënten die in het onderbewuste lichaamsvlees liggen ingebed. De zwakheid van dit lichaam en de openheid voor
duistere krachten, tezamen met het feit dat Achterberg
zich geminacht voelt door iedereen, hebben hem gemaakt tot wie hij is.
Daarbij is hij zacht en teder naar vrouwen toe, ze worden tot hem aangetrokken. Tot zijn seksmaniak de kop
opsteekt, die de droomvrouw die niet doet wat hij wil,
gaat vermoorden. Het object van zijn liefde moet dan
verdwijnen, het doet té veel pijn om het steeds weer te
moeten zien en te ervaren dat er niets mee mag, dat zij
zijn bezit niet is. Ook daar kan Achterberg geen halt
aan toeroepen, want hij weet niet door wie hij wordt
gedreven. Hij blijft een speelbal van vijandige krachten
die zijn lichaam gebruiken voor hun eigen doelen, namelijk om het te vernietigen, zodat er nooit ontwikkeling van de materie zal gaan plaatsvinden. Zijn lichaam
is hun speelterrein, zij doen ermee wat zij willen. Hijzelf
weet niet wat hem drijft, de psychiaters ook niet.
De jonge Achterberg verliest zich in het gedicht
Herfstgedachte al heel jong in de weemoed van het geborene dat ook weer snel vergaat. Hij kan dat eigenlijk niet begrijpen en worstelt ermee. Zijn band met de
dood wordt duidelijk beschreven, vooral de schoonheid
die de dood biedt.

onder de P.C. Hooftprijs. Zijn werk wordt vaak verguisd door diegenen, die weten van zijn waanzin.
Gerrit Achterberg wordt geboren als zoon van een koetsier in dienst van de familie Lynden van Sandenburg.
Later gaat zijn vader een boerderij uitbaten. Gerrit is
begaafd en studeert voor onderwijzer. Hij wordt gezien
als een introverte zonderling met agressieve trekjes. Dit
ziektebeeld wordt van jaar tot jaar erger en hij wordt
een psychiatrisch patiënt. De crisissen volgen elkaar snel
op, hij is gestoord, gewelddadig en vooral zijn problematische en gewelddadige relatie met vrouwen valt op.
Intussen is hij uit het schoolwezen gestapt en in 1934
wordt hij landbouwcrisisambtenaar in Utrecht. Hij
krijgt een kamer bij Roel van Es, een alleenstaande
vrouw met een tienerdochter, Bep. Hij is verlekkerd
op dit jong meisje, maar ook op Roel zelf. Op 15
december 1937 voltrekt zich de tragedie. Hij wil Bep
verkrachten, haar moeder schiet te hulp, beiden worden
door Achterberg met een revolver neergeknald. Roel
overlijdt, de dochter weet zich met een schotwond in
de nek te redden. De dader wordt tot tbr veroordeeld
en vertoeft verschillende jaren in psychiatrische instellingen. Daar begint hij zijn dichterlijke talenten te
ontwikkelen.

HERFSTGEDACHTE
De droeve dag nog nauw geboren
Spreidt zich over de landen uit,
De velden liggen ver-verloren
In ‘s ochtends nevel-wazigheid.
Een ranke boot glijdt stille verder,
Een ragfijne streep splijt de plas;
Langs onbekende spiegeldiepten
Verzwindt, verliest hij zich ras.
Geschreven tussen 1924 en 1930

Zijn leven
Gerrit Achterberg wordt in Nederlangbroek bij Wijk
bij Duurstede geboren op 20 mei 1905 en sterft in
Leusden op 17 januari 1962. Hij wordt beschouwd als
een van de belangrijkste dichters in de Nederlandse letterkunde van de twintigste eeuw.
Hij heeft enkele grote literaire prijzen gekregen, waar6

Zijn eerste bundel gedichten Afvaart verschijnt in 1931.
Hij wordt geanimeerd door Roel Houwink, ook een
nogal melancholiek dichter, die hem zijn leven lang
ondersteunt en zorgt dat zijn gedichten worden uitgegeven.
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Tussen 1939 en 1953 verschijnen maar liefst 22 bundels. Het zijn z’n vruchtbare jaren. Ook sociaal en
psychologisch komt er meer rust als hij in 1946 trouwt
met zijn jeugdliefde Cathrien van Baak, waarover hij
schrijft:

VERVULLING
Het beste van voor jaren
dringt vanavond tot mij door.
Al je gewone vragen vinden weer gehoor.
Regent het. Ja het regent. Goede nacht.
Laten we nu gaan slapen, zeg je zacht.
Wij luisteren en liggen. Wind beweegt het raam.
Blijf zoo maar liggen, zeg ik, en ik noem je naam.
Alles wat antwoord is gaat van mij uit.
Je wordt vervuld van de oneindigheid.
Uit Existentie - 1946
Geschreven in 1945

In de laatste jaren van zijn leven schrijft hij nog heel
weinig. Op 17 januari 1962 wordt hij getroffen door
een hartaanval. Zijn vrouw was uitgestapt voor de
garage en was in huis gegaan. Achterberg zou de auto in
de garage rijden. Daar vond ze hem vijf minuten later
dood, toen ze ging kijken waar hij bleef.

MIDDERNACHT
Geluiden dooven in geluiden
en lichten staan in lichten blind.
Vreezen, die niets meer hebben te beduiden,
nu ik me één stap van den dood bevind
tergen nog uit gewoonte bij het buigen
om late hoeken, tot ik me hervind
te middernacht, mijn eigen ooggetuige,
een wezen, dat zichzelf niet meer bemint.
Uit Cryptogamen 1946
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De strofen in Middernacht drukken de angst en vrees
uit van de dichter, vooral zijn zelfhaat, hij houdt niet
van de persoon die hij is, hij verwelkomt de dood, die
heel dichtbij hem is.
Dood en leven
Achterberg is helemaal bezeten van dood en leven.
Vooral zijn gedichten tot 1950 zijn ervan doordrenkt.
Er wordt wel duidelijk, dat Achterberg vanaf heel jonge
leeftijd in een nauwe vereniging leeft met de dood,
die hij vaak ook in zijn bed aantreft. Hij wordt geleefd
door negatieve krachten die hem steeds aanzetten tot
geweld, moord en schietpartijen. Hij is niet tevreden
over zichzelf, steeds weer loopt hij tegen zijn imperfectie en begrenzing aan, terwijl hij perfectie en vereniging
nastreeft. Hij kan die negatieve krachten niet weerstaan,
ze zijn zo aantrekkelijk voor hem, ze beloven hem alle
mooie woorden van de wereld die hij zal kunnen schrijven als hij hen volgt.
In zijn eerste gedichtenbundel ‘Afvaart’ is daar al sprake
van als hij schrijft: ‘wat is dit een zoete verbintenis u en
de dood en ik’. Het woord, vooral het perfecte woord,
is voor hem een manier om al zijn onaangename roerselen uit te schrijven, zodat hij ze even kwijt is. Maar niet
voor lang, voor hij het weet heeft hij alweer een gedicht
geschreven, hij moet wel, hij wordt daartoe gedwongen.
Hij is verplicht het perfecte woord te schrijven, als hij
dat niet doet, is het niet goed, dan is het niet geschreven, volgens zijn eigen zeggen. Dat betekent tevens, dat
als hij niet perfect schrijft, hijzelf ook niet bestaat, hij is
dan niet geboren, hij is het leven ook niet waard.
Het volgende gedicht getuigt van de grootste eenzaamheid, van de grootste haat die een mens in zich kan
dragen. Want de dood vraagt hem hem lief te hebben
en dat wil Achterberg ook, zodat hij ook één moment
geliefd kan zijn. Dan hoort hij de zaligen zingen, echter, het zijn de zaligen niet, het zijn de negatieve krachten die zingen van hun overwinning op hem. Hij zegt
hen lief te hebben, hij kan niet anders, anders is hij zelf
ook niet geliefd. Hij probeert hen te omringen met een
mystieke sfeer, zodat zij mooi lijken en eeuwig, terwijl
alles even duister is als de duistere krachten zelf die hem
dit influisteren en voorspiegelen.
Hij ziet deze krachten vaak aan voor de vrouwen die
hij heeft gekend. Zij laten zich ook op die wijze aan
hem zien, om hem te misleiden. Hij duidt die kracht
7
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De liefde
Nooit was de dood een naakter man
dan toen hij op mijn leger lag
en zei, terwijl hij naar mij zag:
‘ik lig, waar gij gisteren lag’
‘Wees onvervaard en immer meer
gereed, ledig en groot.
Mijn vriendschap duurt tot aan de dood
Geen vriend is ooit zoo trouw geweest’
‘Maar blijf bij mij, er was er geen,’
(toen klaagde de dood en trilde z'n stem)
‘er was er geen, die niet verging
van angst, of die mij niet ontvlood.’
‘En heb me lief,’ hij fluisterde.
En eenzaam ging de hemel open.
Hij weende en ik huiverde.
‘Geen mensch is eenzamer dan ik.’
Ik kon de zaligen zingen hooren,
één ééuwig oogenblik.
1924 - 1930

vaak aan met u of gij, hij is daar altijd op gericht, hij
is erdoor gefascineerd, zij staat centraal in zijn leven.
Juist die fixatie daarop zorgt dat hij het speelgoed is van
duistere krachten die hem aanzetten tot geweld, seks
en verliefdheid. De angst de geliefde te verliezen is er
altijd.

Strophen III (1926)
Zal dan uw liefde grooter wezen dan mijn vrees?
Gij kwaamt terug onverwacht en vond mij slapen.
Mijn oogen beefden open - vrees overgleed
glans dien gij niet kende... Slapen
moet ik nu... Zie ik slaap zonder vrees.
Gij bidt u in den hof voor mij ten bloed.
Een haan driemalen kraaide, hoog en heesch.
Ik kom u als een Petrus tegemoet.
Uit Afvaart 1931

8

Achterberg leeft in een liefdesillusie, die ervoor zorgt
dat hij altijd achter de vrouwen aanzit, hij zoekt een
droomvrouw, de ideale en perfecte vrouw. Als vrouwen
daar niet aan voldoen ontsteekt hij in woede en geweld
en wil hen doden. Als hij hen niet kan overheersen,
voelt hij zich onmachtig en zijn hand grijpt dan naar
het pistool.
Hij wil een eenheid vormen met de droomvrouw en
een droomman voor haar zijn, maar dat wil maar niet
lukken. Dat kan ook op geen enkele wijze, omdat
duistere krachten hem naar die droomvrouwen toedrijven, maar er ook voor zorgen dat er geen bevredigende
seksuele verhouding is door zijn gewelddadigheid en
driftbuien. Dood en leven, afgescheidenheid en vereniging zijn steeds weer terugkerende thema’s. Daardoor
is zijn dichtkunst somber, melancholiek, droevig, want
hij kan nooit vinden wat hij zoekt. Hij blijft alleen, ook
al wil hij met een vrouw samen zijn, met gij. Dat is iets
wat hij terecht altijd voelt, dat er geen eenheid tot stand
gebracht kan worden, slechts een tijdelijk bij elkaar zijn
van twee aparte lichamen. Hij wil iets wat niet mogelijk
is als menselijk wezen, namelijk een eenheid vormen
met een ander. Dit wordt systematisch verhinderd door
de somberheid en negativiteit ingegeven door zijn duistere gedachten, een zwarte geest.
Pas in zijn late huwelijk komt hij wat tot rust, de vijandigheden blijven meer op de achtergrond. Ook tijdens
zijn huwelijk, dat hij gelukkig acht en waarin hij rust
vindt, blijft de dood in zijn gedichten een belangrijk
element.
Er is een enorme angst en vrees in hem, zelfs in de
liefde:
Open schulpen uw beenen
een trillerende morgenbloem.
Een dauwdrup kom ik op u neer
in aarzel-zalig begeer
dender ik zachjes van zilver.
Ik durf u bijna niet aanraken.
Ik krimp mijn druppel van u af.
Door 'n zachte bungel van uw stengel
glij ik in uw koel bloemendonker af.
1924 - 1930
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Het geluk met de droomvrouw is doortrokken van de
angst dat hij haar weer zal kwijtraken, en dat gebeurt
hem vaak. Want de droomvrouw is een illusie en een
illusie is geen werkelijkheid. Het blijft echter een droom
waarnaar hij altijd zoekt, tot hij iemand vindt die hem
tevreden stelt tot op zekere hoogte. Dan neemt hij het
maar zoals het is, omdat hij oud en moe is en uitgeput
van de dwang om altijd maar zoveel te moeten.
Dichtkunst
Achterberg is één en al poëzie, hij is er helemaal van
bevlogen, hij kan niets anders dan zich daaraan wijden.
Hij is erdoor geobsedeerd. Alleen de dichtkunst bestaat,
alles wordt door hem verder buitengesloten. De rest telt
niet, alleen zijn eigen wereld is van belang.
Zijn dichtkunst is het leven, zijn leven, en dat bestrijkt
liefde en dood en dat hoort allemaal bij elkaar. Zijn
gedichten zijn voor hem begrijpelijk en reëel, vooral
omdat hij leeft in de duisternis van zijn vijandigheid,
die hij ziet als een onderdeel van zichzelf. Haast als de
vrouw met wie hij samen wil zijn, de eenheid die hij wil
zijn met gij. Deze duistere machten zijn voor hem de
werkelijkheid waarin hij leeft, terwijl het in de grond
een waanleven is in een illusie met krachten die hem zo
tot het uiterste kunnen tergen dat hij weer gewelddadig
wordt.
De wereld van het gedicht is het echte leven, alles wat
geen gedicht is, is een schijnleven zonder inhoud, het is
de dood, die het masker draagt van het leven.
Zijn taal is lastig te volgen, het zijn eerder cryptische
wijzen waarop hij zich uitdrukt, daarbij zijn eeuwigheid
en oneindigheid, de wind, de dood en het vrouwelijk
lichaam altijd weer terugkerend. Wat hij precies onder
eeuwigheid en oneindigheid verstaat blijft onduidelijk,
ook wat hij onder de eenheid met een vrouw verstaat.
De tijd die vergaat en die zorgt dat er een scheiding is
tussen de dode geliefde of de levende geliefde komt ook
steeds naar voren. Zijn ritmen zijn vooral meeslepend,
zij scheppen een soort verdoving waarin men almaar
mee moet blijven gaan, zoals de golven eeuwig blijven
rollen op het strand.
Zijn gedichten vertellen over zijn obsessies, zijn angsten, zijn gewelddadigheid, zijn seksuele verlangens en
begeerten, zijn arrogantie, zijn hang naar macht, zijn
enorme inspanning om te heersen over tijd en grenzen,
over eeuwigheid en beperktheid. Hij wil een God zijn
die alles beheerst. Dit alles is voor hem de werkelijkheid
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in zijn illusie. Zij zijn het leven dat Achterberg leidt,
en waaraan hij onderhevig is, hij heeft er geen zeggenschap over. Daar schrijft hij over, dat is voor hem heel
gewoon, net zoals het eigen geleefde leven voor ieder
mens heel gewoon is.

WINDMORGEN
Windmorgen, gij beweegt in mij
met boomen de vergetelheid;
het dwalend woord raakt aangeroerd,
eeuwig bereid
te vinden wat het toebehoort,
gelijk een kind, de moeder kwijt,
zoekt met de gansche zekerheid
van vinden, tegelijkertijd
verloren en verblijd.
1939

Het perfecte woord: wat niet goed is, is niet
geschreven
Achterberg beschrijft wat hij meemaakt in de duisternis
die hem beheerst, zijn verlangen naar eeuwige dingen
die duren, zijn begeerten naar seks en vrouwen. Hij
weet dit wel op een heel speciale manier aan te kaarten
in zijn poëzie, de ritmen vooral zijn toonaangevend.
Als deze er niet waren, zouden weinigen zijn gedichten
lezen, want voor de doorsnee lezer zijn ze een onontwarbare kluwen wol waar de poes mee heeft gespeeld.
Zijn ritmen kan hij zeer goed hanteren, desnoods maakt
hij woorden die plat zijn of half uitgeschreven, om dat
ritme erin te houden. Hij heeft daar een groot gevoel
voor. Daarnaast zoekt hij altijd het perfecte woord, dat
hij nooit voldoende vindt. Hij streeft naar een uiterste
perfectie, een dwangmatige perfectie die zeer dwingend
is. Er is geen soepelheid in zijn manier van dichten, hij
wordt er steeds weer toe gedwongen, op zoek naar het
volmaakte woord of het volmaakte gedicht. Hij zal dit
echter nooit vinden of schrijven, omdat hij zelf ook
verre van volmaakt is. In de onvolmaaktheid levend,
kan er logischerwijze geen volmaaktheid uit zo een
mens tevoorschijn komen.
Eenvoud is bij Achterberg ver te zoeken, gezien ook de
talrijke artikelen over zijn werk waarin het altijd gissen
blijft over wat hij nu bedoelt te zeggen. Iedereen blijft
9
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daardoor op hem gericht als was hij een individu dat
doorgrond moét worden. Een niet-bestaand persoon
heeft dit ook nodig, want hij twijfelt altijd aan zijn
bestaan, hij is niets en soms ook weer God en alles. Zo
zwabbert Achterberg van hoog naar laag in het leven,
van voor naar achter, van een enkel blij moment naar
vele verschrikkelijke momenten. Want het enige wat
hij wil is aandacht, liefde, een vrouw die bij hem is, een
droomvrouw die zijn wensen vervult en zijn leven inhoud geeft volgens zijn droommannenwaan. Achterberg
is een heel erg afhankelijk persoon, eigenlijk kan hij
niet alleen leven. Wel voelt hij zich in zijn religieuze en
grootheidswaan een God in zijn dichtkunst. De waan
waarin hij hoopt ooit het enige perfecte woord te vinden dat alles zegt wat er maar te zeggen valt, anders is
het voor hem niet geschreven. Als hij niet voldoet aan
de eisen, moet hij zichzelf straffen via waanideeën die
ingegeven worden door zijn duistere kwelgeesten. Hij
verlangt dan naar de dood in zijn alleenheid.

HET NAMELOOZE...
Het namelooze, doelverlatene van dit:
tusschen de menschen in te zijn als een
tusschen de steenen van de straat verloren steen;
o dood getal in leege som alleen.
Herfst neem mij bij uw blaren,
deze September is te wit
om alleen in te dwalen
en ik ben als een blad alleen.
Laat mij weer worden aarde
met aarde over mij heen;
de eene vorm die mij bewaarde
is heen.
Uit Cryptogamen 1946
Geschreven rond 1935

Achterberg en de realiteit
Hij is een zoeker naar de realiteit in een schijnwereld
waarin hij gestuurd wordt door duistere krachten. Hij
is een blinde in schemerige schijn en vage nevel en kan
dus niets van de realiteit ervaren of meemaken. Hij
heeft het wel over de oorsprong, over de verdeeldheid
10

WAANZIN
Een zoet ontsteld zijn dagelijks,
als vele messen in mijn bloed
langs het verstand heen rakelings,
uwe ontstentenis mij doet.
Alsof daarin nog distilleert
geweld achter glazen geheimen,
waarmee geen rede is te rijmen,
omdat elk noemen haar bezeert.
Uit Cryptogamen 1946
Geschreven rond 1940

van de mens, die hij probeert weer tot een eenheid te
maken door de eenheid met een vrouw. Hij vindt haar
zelfs na de dood weer terug in het universum, waar hij
haar verdeelde atomen, moleculen en cellen weer ontmoeten kan. Dat dit ook een waanidee is merkt hij niet
op. Want geen mens is in staat deze verdeelde materie
te herkennen als zijn dode geliefde. Hij denkt hier een
God te zijn, maar hij is slechts een god die verloren is
geraakt in de wereld van ‘een zwarte geest’. Hij beweegt
zich op een gevaarlijk terrein, ‘de oude mens’ maakt
hem zwak. Zijn gedichten, die door velen benoemd
worden als esoterisch, religieus of hermetisch, een gesloten poëzie die alleen maar over zijn eigen roerselen gaat,
komt uit de wereld van een zwarte geest. Hij kan alleen maar gehoorzamen aan de dwang van deze intense
duisternis. Hij kan de dans niet ontspringen, hij blijft
ronddraaien in zijn wanen.
Gevecht met de tijd
Achterberg voert een constant gevecht met de tijd.
Hij kan de tijd niet manipuleren, hij leeft in het verleden met de dode geliefde en kan daardoor niet zien
wat het heden hem biedt of de toekomst. Hij is een
dwingeland, gedwongen door zijn duisternis, de tijd
moet doen wat hij wil, zijn geliefde moet worden
teruggegeven. De tijd is echter een bondgenoot van de
dood, de dood die er altijd is in het tijdelijke universum. Verdeeldheid is dood, dood is verdeeldheid, niets
is blijvend. Hij kan echter de tijd niet beheersen, hij
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moet zich afhankelijk stellen van tijd. De dood daagt
hem ook uit, hij is er altijd, vooral als hij de geliefde
niet ervaart en het leven moeilijk is en zwaar. Toch zal
ze terugkeren, zoals Christus ook wederkomt en ieder
mens opnieuw geboren zal worden. Hij wacht op dat
tijdstip, waar oorsprong en einde der tijd bijeenkomen,
maar dat lukt niet in de menselijke sfeer, met het leven
in verdeeldheid zonder eenheid die zichtbaar is. De
steen is het symbool van begin en einde, van een eeuwigheid waarin alles samenvalt. Eeuwigheid is voor hem
iets waar de tijd geen greep op heeft, maar dat is een
misvatting. Tijd is slechts in stukjes geknipte eeuwigheid in dit relatieve universum, de tijd met een gezicht
van verdeelde eeuwigheid. Zij zijn identiek aan elkaar,
maar het denken van Achterberg maakt een onderscheid daarin. Hij probeert om vat te krijgen op de tijd,
door ver uiteenliggende tijdsmomenten met elkaar te
verbinden, zoals bij de dode geliefde die dan toch bij
hem is, hij kan proberen alles om te keren, zodat het is
alsof ze leeft, maar het zal niet lukken. Hij kan geen invloed uitoefenen op realiteiten die hij niet kent en niet
doorgrondt. Hij wil wel graag de tijd stilzetten, zodat de
geliefde duurt, en hij eeuwig van haar kan genieten.
‘De tijd staat stil. Gij duurt bij deze woorden.
Ik ga uw ganse leven met ze binnen.
Gij wordt geboren. Ieder feit heeft plaats
alsof het bij dit ogenblik behoorde.’
In het gedicht is de dichter oppermachtig, een God die
het onmogelijke mogelijk kan maken. Daarin is zijn
grootheidswaan herkenbaar.
In het gedicht Spreekuur is zijn zicht op de artsen in de
psychiatrische kliniek komisch en tegelijkertijd hartverscheurend.
De ruimte bij Achterberg
Probeert Achterberg vat te krijgen op de tijd, hij wil dat
ook met de ruimte doen. Want hij botst overal tegen
grenzen aan, de grenzen van de dood, van de liefde, van
datgene waartoe een mens in staat is of niet. Hij praat
veel over grenzen, overal zijn ze aanwezig in zijn leven,
vooral de grens tussen de psychiatrische inrichting en
de wereld daarbuiten, maar ook de grens die bepaalt
waar de ene ruimte ophoudt en de andere begint. Toch
zijn ze met elkaar verbonden door die grens, maar ze
zijn niet de eenheid die hij graag wil zien. Hij voelt die
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SPREEKUUR
voor doktoren en professoren in ziel en taal
God in den hemel, beesten van menschen
hebben mij in hun macht.
Zij komen samen ter conferentie
en spreken zacht
in gebroken talen, niet thuis te brengen;
maar ik schreeuw tegen ze, op zielsgezag,
een woord uit een vreemde grammatica:
dat ik godverdomme verga
en tot een vod lig te verslenzen.
Gramschap springt als een panter over
en mijn keel is een vat met bloed.
Een ziedende eb en vloed
onmacht en haat tegen deze doven,
die alleen in hun hooge hoed gelooven
brandt in schuim over de tafel.
Binnen hun ijdele monologen
worden de woorden niet afgewogen
op kerngewicht en draagvermogen,
geboorte of richtingskracht,
maar gehuurde zinnen, te pas gebracht,
verhind'ren de begripmatigheid,
waarop het redelijk inzicht wacht;
en de hoop is een krijtwit kind, dat lacht
tegen den roover, die het slacht.
Uit Blauwzuur - 1962
Geschreven in 1945

verdeeldheid en afgescheidenheid heel erg goed aan,
maar weet er geen raad mee. Hij schrijft er wel over,
maar blijft vaak moedeloos achter in zijn eigen verzen
met hun specifieke, soms gespannen ritmiek. Hij kan
maar niet voor elkaar krijgen wat hij voor ogen heeft,
en dat is precies het aangrijpingspunt waar de negatieve
energieën vat op hem hebben. Hij kan zijn zin niet
11
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METRONOOM

RISICO

Gij hield uw doodgewicht en dode hoek.
Hoe ik ook bezig ben met vergelijken,
de lijnen moeten uit elkander wijken,
die naderen tot een gestrekte hoek.

Nacht, laat mij over aan de dag.
'k Heb het in donker te verduren
met nederlaag op nederlaag
het eigen wezen toegebracht
totdat de morgen daagt
en moet het voor mijzelf bezuren.
Nacht, laat mij over aan de dag
en liever avonturen
bij anderen te verkeren
in 'n vreemde, die niet meer vermag
te zijn die hij verwacht.
Ik zit tussen twee vuren.
Nacht, laat mij over aan de dag.

Ik heb van 't licht gelezen in een boek,
dat het gaat buigen en u kan bestrijken
op afstanden die wij nog niet bereiken.
Gij zijt voor onze instrumenten zoek,
zolang ze uit materiaal bestaan,
waarvan de kleinste deeltjes trager gaan
dan zoveel km per seconde.
Maar door mijn hersens jagen de jachthonden
razender dan enig bekend atoom,
terwijl mijn hart tikt als een metronoom.

Uit Spel van de Wilde Jacht 1957

1950

krijgen wat hij ook doet of probeert en vervalt dan in
agressie, omdat hij niet de macht heeft daar invloed
op uit te oefenen. Hij kan de tijd niet terugdraaien, hij
kan de ruimte niet kleiner maken of groter, hij kan niet
in de eeuwigheid vertoeven, hij kan van verdeeldheid
geen eenheid maken. Hij is een machtswellusteling die
eist dat de realiteit hem gehoorzaamt, maar de realiteit
trekt zich dan juist terug, zodat hij er helemaal niets van
merkt. Hij is in chaos, in een verbeten strijd gewikkeld
om dat wat hij denkt verloren te hebben weer terug te
winnen. Maar hij heeft niets verloren, hij is een onvolkomen mens, zoals ieder mens dat is en heersen over
ruimte en tijd heeft nog geen mens ooit gekund. Ook
de dood kan hij niet overwinnen, hij kan slechts toegeven dat de dood sterker is dan hij. Hij is in opstand
tegen alles, hij is God, hij heeft de macht om de wereld
te regeren naar zijn inzicht, dus ook de vrouw en zijn
eigen leven. Hij voelt zich echter ook heel klein, nietig,
in het hele bestel van de wereld. Het leidt tot vlagen
van waanzin, zoals de laatste regels van het gedicht
‘Metronoom’ dit uitdrukken.
12

RISICO
[Dit gedicht is een tweede keer geschreven met andere
woorden]

Dag, laat mij over aan de nacht.
Bij daglicht moet ik mij verhuren
aan veler oogopslag
en ben een ander dan ik dacht,
om 's avonds weer te keren
een wezen, door zichzelf veracht.
Dag, laat mij over aan de nacht
en liever hier de kans riskeren
in eigen hinderlaag
te vallen slag op slag
en zo betalen het gelag.
Ik zit tussen twee vuren.
Dag, laat mij over aan de nacht.
Uit Spel van de Wilde Jacht 1957

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 11, nummer 3, juli 2018

Troosteloos is het leven in de duisternis van de waanzin.
Noch de dag, noch de nacht zal uitkomst brengen. Alles
verglijdt, alles ontglipt aan Achterberg. Zijn handen
zijn leeg, hij weet niet meer wat te doen. Hij voelt zich
een slachtoffer van de omstandigheden, van ‘de oude
mens’ of, ‘een zwarte geest’, zoals hij dit noemt.
Contrapunt
Het gedicht Contrapunt is het centrale gedicht in de
bundel Autodroom, waarin Achterberg een poëtisch
reisverslag geeft van zijn reis naar Zuid-Frankrijk in
1949. Het is voor Achterberg, die het vlakke Nederland
nog nooit heeft verlaten, een eerste ervaring met het
gebergte en die ervaring past hij dan in in zijn centrale
thematiek van de verloren U, wie dat ook moge zijn, de
geliefde, de dood, eeuwigheid, begin en einde, tijd en
ruimte.
Bij geen andere dichter is de poëzie zo toespitst op één
enkel thema. Dit wordt altijd weer anders omschreven,
het kan een gij-figuur zijn, maar ook u of anders. De
gij wordt vaak gezien als een vrouw, een dode vrouw,
een gestorven geliefde, maar in de loop van de jaren
wordt ‘gij’ abstracter en abstracter en kan zij alles zijn.
Met datgene wat duidelijk is over Achterberg en zijn
connecties met de wereld van duistere krachten is het
waarschijnlijk dat hij met gij of u vooral ‘een zwarte
geest’ of ‘de oude mens’ bedoelt. Dat is zijn geliefde,
dat is diegene die hij wil doorgronden, daar wil hij de
eenheid mee beleven. Daardoor is er ook dat spanningsveld tussen gij en ik, een zwarte geest en het ego, tussen
dood en leven en alle tegenstellingen die daarbij behoren. Met zijn dichten kan en hoopt hij deze scheiding te
overwinnen.
In zijn gedicht Contrapunt beschrijft hij dit conflict in
zichzelf, tussen de zwarte geest en de helderheid die hij
zoekt in zijn ego. Alle tegenstellingen zijn daarin heel
compact beschreven, en ze worden overwonnen in de
steen, die fungeert als een symbool van begin en einde,
van alles wat tegengesteld is en daarin tot een eenheid
komt.
Het lijkt alsof Achterberg hier een soort verzoening
vindt met zijn ego en de duisternis die is in de wereld in
hem maar ook buiten hem. Hij voelt zich groot, maar
ook klein, hij leeft maar kan ook dood zijn. Hier verdicht hij hoe zijn verbondenheid met de duisternis en
de daarbij behorende energieën voor hem in feite het
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CONTRAPUNT
‘De bergen dalen bij mij in met treden,
die klimmen uit de diepte van uw dood.
Ik voel mijzelve middelevenreden
tussen wat aldoor nadert en ontvlood.
Het hoge komt dichtbij, het lage bloot.
Onder mijn voeten met de helling mede
verwisselen het heden en verleden
begane grond en blijven even groot.
Tegen de hemel ga ik door u heen,
word ik van u gesneden en besta
dank zij dit punt naar boven en beneden.
Begin en eind worden dezelfde steen.
Wij zijn alleen, terwijl ik niet verga
binnen uw alomtegenwoordigheden.’
Uit Autodroom - 1954
Geschreven in 1949

hogere zijn. Dit levert ook het volmaakte woord op,
dat, waar hij naar zoekt via poëzie. ‘Wat niet goed is, is
niet geschreven’, vindt hier zijn voltooiing.
Vandaar ook de titel ‘Contrapunt’ waarmee hij iets
aanduidt over de meerstemmigheid van een compositie waarin verschillende stemmen een melodische
zelfstandigheid bezitten, maar waarbij iedere noot met
de andere een volmaakte harmonie vormt. Dat is voor
hem het perfecte woord, dat wil hij schrijven en anders
is het niet geschreven. In dit gedicht ervaart hij zichzelf
als volmaakt, als een god die alles heeft bereikt in de
wereld. Alle harmonieën vinden hun begin en einde in
de steen.
13
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De psyche
en zijn ontplooiing

Tekst: Sunya de la Terra

E

r is vaak verwarring rondom de uitdrukking psyche of ziel. Het zijn meestal
vage termen waarbij er geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het
een en het ander. Soms wordt er geen verschil gemaakt tussen denken en ziel of
het vitale wordt als ziel gedoodverfd. Meestal wordt er niet de werkelijke psyche of ziel
bedoeld, want die hebben weinig met het denken en het vitale te maken.
De psyche is ook niet in het emotionele gebied te vinden, hij zit achter het hart en is
daar verborgen aanwezig. Hij is achter het wezen. Het psychische wezen en bewustzijn
zijn ook niet identiek.
De oorsprong van de psyche
De psyche heeft als oorsprong de Allerhoogste Realiteit,
het Lila, de Ene die Alles is, de Geest. De Ene is diegene die zich alle realiteiten en ook identiteiten droomt.
De psyche is identiteit en wordt gedroomd door het
Zijn of Zelf in zijn droomstof.
Deze wereld bestaat uit essentiële substantie, ether. Het
is de Leegte die vol is. Het Niets dat alles is. De psyche
heeft alle mogelijkheden van de Lila in zich, maar ze
moeten zich geleidelijk aan gaan ontvouwen. Hij is de
vonk, het psychische wezen dat zich ontplooit achter
het fysieke, het vitale en het mentale tot hij uiteindelijk
zo krachtig is dat hij het lichaam kan transformeren.
Het is van belang om in het oog te houden, dat de
Absolute Wereld een volstrekte eenheid is. Er zijn soms
dingen te onderscheiden, maar niet te scheiden. Alles
blijft een eenheid, ook al heeft iets een andere benaming als het naar voren wordt gebracht. Zo zijn het
Centrale Wezen, de psychische entiteit en het psychische wezen in deze wereld allemaal hetzelfde als het
Centrale Wezen. Er is niet opeens iets heel anders dat
naar voren komt. Er wordt iets naar voren gebracht
maar het is gewoon hetzelfde met een andere uitstraling
en vorm en met een specifiek doel.
Deze werelden zijn de Eenheid in Veelheid, een
Veelheid die soms wel te onderscheiden is zoals in de

14

Wereld van de Geest, maar de Eenheid prevaleert.
Pas in het Waarheidsbewustzijn en in de relatieve wereld krijgen al deze dingen een ander gezicht en worden ze de Eenheid en de Veelheid of de verdeeldheid.
Maar nog steeds is alles hetzelfde als in de Allerhoogste
Realiteit, alleen ziet het er anders uit, de Ene brengt
daar zijn verdelende gezicht naar voren.
Onder de Allerhoogste Lila Realiteit zijn drie werelden:
1. De Absolute wereld van de verborgen Allerhoogste,
de Lila, die in zich ZijnBewustzijnVreugde bevat, de
wereld van Zijn.
2. De Absolute wereld van de Bewustzijn /
Bewustzijnkracht, die de Allerhoogste Lila Realiteit
in zich houdt. Zij is het Allerhoogste Bewustzijn, de
Kracht en de Vreugde, zij onderhoudt alle universums, Zij is de nog ongemanifesteerde realiteit.
3. De Absolute wereld van de eeuwige Manifestatie, de
Absolute wereld van de Geest.
De derde Absolute wereld van de Geest grenst aan de
Waarheidswereld, de Wereld van de Geest ligt direct boven deze wereld.
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Psyche: Centrale Wezen, Vlam en Vonk
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a. De wereld van Zijn
Het Zijn is de wereld van het Absolute Zelf, het
Hoogste Zelf, de Lila, het Zijn waar alles uit wordt
geboren door Zijn Tegenwoordigheid, Zijn Impuls,
Zijn Vermogen. Alle spirituele absolute stof is hier
volstrekt zuiver, onbevlekt, onbeschadigd. Het is het
Transcendente Wezen, de Geest, die alle Lila Zijn, Licht,
Kennis, Kracht en Vreugde is. Hier is de psyche verborgen, ongemanifesteerd aanwezig.
b. De wereld van de Bewustzijn / Bewustzijnskracht
Het is de Lila die zich manifesteert als een individueel
zelf, het Ene in Alles, gesymboliseerd als een zon vol zelven. Dit wordt ook wel het Centrale Wezen genoemd of
Zelf-Wezen. Dit Centrale Wezen is een aspect van het
transcendente Zelf of de Geest uit de wereld van Zijn.
Het is de unieke Persoon, Identiteit, totale individuele
Zelf die de Vlam en de Absolute Vonk in zijn eenheid
in zich draagt.
Dit Zelf is niet in ontwikkeling, het is ongeboren, niet
in evolutie, maar het ziet toe op alle individuele manifestaties en de verschillende geboorten. Het is heel
stil, wordt door niets geraakt, ondersteunt de evolutie
maar is er op geen enkele manier in verwikkeld. Het
waakt over de Vlam in de evolutie. Het is er om een
georganiseerd fysiek, vitaal en denken te ontwikkelen
in de materie. Hij is er speciaal om de evolutie van het
individuele wezen, de psyche, te ondersteunen zodat dit
vanuit de onbewuste duisternis in het Licht kan komen.
Het Centrale Wezen bestaat uit spirituele etherstof,
het heeft geen vaste vorm of kleur, hoewel het zich wel
kan laten zien in een zekere vorm. Het schept een vertegenwoordiger van zichzelf op ieder niveau van het
bewustzijn in de natuur: een waar mentaal wezen, een
waar vitaal wezen, een waar fysiek wezen. Deze wezens zijn ieder gecentreerd rondom het bijbehorende
zelf en ze zijn waar omdat ze vertegenwoordigers zijn
van het Centrale Wezen. Ieder wezen is zolang hij in de
Onwetendheid leeft, gecentreerd rondom zijn mentale,
vitale en fysieke zelf, in feite het ego. Een dier is vooral
gecentreerd in het vitale, een mens in het mentale. Dit
ego is voor dit wezen dan het centrale wezen. Maar de
psychische persoon die hij werkelijk is, blijft al die tijd
verborgen achter denken, leven en lichaam. Hij heeft er
geen contact mee, evenmin als met de vertegenwoordigers van het Centrale Wezen.
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Het Centrale Wezen laat deze vertegenwoordigers de
controle houden over de verschillende lichamen, en ook
over de verschillende persoonlijkheden in het lichaam.
Zij houden het leven onder controle via het mentale
wezen en mentale gedachten of de mentale wil of via de
psyche. Wanneer zij hun controle niet goed uitvoeren,
ontstaat er een grote wanorde en iedere persoonlijkheid
gaat doen wat hij zelf wil. De gedachten zijn dan heel
verward, de gevoelens zijn onsamenhangend, handelingen zijn niet doelgericht maar in het wilde weg. Het
Centrale Wezen is het meest krachtige wezen dat werkzaam is in de natuur.
Het is de Bewustzijnskracht die dit alles in haar schoot
nog verborgen houdt.
c. De Absolute Wereld van de Geest
Dit is de wereld waar de psyche zijn verblijfplaats heeft,
de psychische wereld waar alle psyches zijn. Zij zijn
daar zowel om er te verblijven zolang ze zich nog niet
uitgestort hebben in de Onwetendheid, als wel om
in een soort tranceslaap te zijn tussen twee levens in.
Iedere psyche keert er weer terug in de perioden nadat
hij een lichaam heeft verlaten en wacht op een nieuwe
geboorte. Deze psyches hebben geen contact met elkaar
in die zin dat ze van alles met elkaar doen. Ze zijn in
hun eigen bestaan, ze zijn onafhankelijk van elkaar op
hun eigen wijze aanwezig. Zij zijn daar op een wijze
die moeilijk is uit te leggen voor het verstand, want een
dergelijke staat van zijn is onbekend aan de mens.

D

e psyche is gesitueerd achter
het hart, in het subtielfysieke.
Het vermogen van de psyche
is niet de mentale kennis, maar een
soort spiritueel gevoel en waarneming dat de essentie kent van de
dingen, de spirituele kennis. Het ondersteunt het mentaal, vitaal en het
fysieke, waardoor de psyche tegelijkertijd wordt verduisterd omdat deze
lichamen niet bewust zijn.
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Het Centrale Wezen brengt in de psychische wereld van
de Geest twee dingen naar voren, de Psychische Entiteit
en het Psychische Wezen, die gewoon hetzelfde zijn als
het Centrale Wezen zelf. Zij zijn drie verschillende
vormen van dezelfde realiteit, die zichzelf steeds meer
individualiseert. Deze drie vormen moeten ook goed
onderscheiden blijven voor het mentaal, ze moeten niet
worden verward. De Vlam en de Vonk worden gebruikt
voor de beeldvorming, in de werkelijkheid kunnen deze
realiteiten er anders uitzien, hoewel het lila in beelden
ook deze Vlam en Vonk kan laten zien.
• De Psychische Entiteit
Dit is de Ziel, het Ware Wezen, het Ware Zelf dat zich
ontwikkelt in de Natuur. Het is uitgerust met de identiteit die voortkomt uit de unieke persoon. Het is Zijn,
Wezen, de Vlam, dat wil zeggen de zuivere Vlam van
de essentie in de dingen. De Psychische Entiteit is een
representant van het Centrale Wezen. Het is hetzelfde
als het Centrale Wezen, maar anders georganiseerd, het
is al meer geïndividualiseerd. Het is de Absolute Vlam
van het Zelf, deze bestaat uit spirituele stof die volstrekt
zuiver is, kristalhelder en lichtend. De Vlam brandt
altijd. Deze Vlam is zich gewaar van de Waarheid van
Zijn, het is denkvermogen, vuur van de bewustzijnskracht, essentiële hitte. Hij wordt ook wel de Getuige
genoemd, omdat Hij niets doet en alleen schouwt. Het
is de Getuige, hij die alles ondersteunt, diegene die zich
gewaar is van de dingen die er gebeuren in de relatieve
wereld. De Psychische Entiteit is niet in evolutie.
De Psychische Entiteit schept een psychische wereld in
het Absolute met een Waar mentaal, een Waar vitaal en
een Waar fysiek en uiteindelijk ook een waarheidswezen
en een lila. Dit Ware mentaal, Ware vitaal en Ware fysiek zijn in contact met de Waarheidswereld en vormen
er een onderdeel van. De Vlam brengt een psychisch
wezen voort, een individuele psyche, die net als de
Psychische Entiteit uit het Centrale Wezen afkomstig is,
het is een vonk van de Vlam.
De Psychische Entiteit wordt ook wel eens benoemd
als het psychische principe. Het is en blijft in de
Transcendente wereld. Deze wereld bestaat uit Absolute
spirituele existentiestof.
De Psychische Entiteit of Ziel is niet onstoffelijk, hij
bestaat uit spirituele etherstof.
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• Het psychische wezen
Het psychische wezen is de persoon, de identiteit
van een wezen, het is de vonk van de Vlam. Het is het
Centrale wezen uitgerust met de eenheid en veelheid,
dat zich laat zien als het zelf of de psyche van het gecreëerde wezen. Het is de zielepersoon van de psychische
entiteit, het vertegenwoordigt de psychische entiteit in
de wereld. In de wandeling wordt dit psychische wezen
kortweg ‘de psyche’ genoemd. Het is gesitueerd achter
het hart, in het subtielfysieke. Het vermogen van de
psyche is niet de mentale kennis, maar een soort spiritueel gevoel en waarneming dat de essentie kent van
de dingen, de spirituele kennis. Het ondersteunt het
mentaal, vitaal en het fysieke, waardoor de psyche tegelijkertijd wordt verduisterd omdat deze lichamen niet
bewust zijn. Hij kan pas werkelijk iets doen als deze
lichamen wat bewuster zijn geworden. Hij gebruikt het
denken, het vitale en het lichaam als zijn instrumenten
om ermee verder te komen in het evolutieproces.
Zolang een wezen in de Onwetendheid leeft en zijn
psyche niet kent, oefent het Centrale Wezen via zijn
vertegenwoordigers in de natuur de controle uit op de
verschillende egolichamen, het mentaal, vitaal en fysiek.
Zodra een wezen zich bewust wordt van zijn psyche,
dan neemt deze het voortouw. Het is gebruikelijk dat
deze gebeurtenis zich voordoet bij een menselijk wezen,
dat het meest is gevorderd in zijn evolutieproces. Het
wordt zich bewust van het Centrale Wezen daarboven,
die dan zijn bewuste wil gaat aanwenden om nu direct,
en niet via de representanten, alle bewegingen en handelingen in de egolichamen te controleren en te organiseren tezamen met de psyche. Op dat moment wordt
een mens een meer psychisch levend wezen.
Het is het psychische wezen dat het avontuur van
een evolutieproces begint in een relatieve wereld van
verdeeldheid. Het leeft in het aardse bestaan, het is
de identiteit van een wezen, een mens bijvoorbeeld.
Het psychische wezen kan ook worden aangeduid met
persoonlijkheid, persoon of ware zelf. Niet het Ware zelf
van de Psychische entiteit of ziel, maar het ware zelf van
het psychische wezen in evolutie.
Het psychische wezen is in essentie een vonk van de
Lila, een absolute vonk die is achter denken, leven en
lichaam. Deze is strikt individueel.
Dit psychische wezen brengt, als het zich meer en meer
ontplooit psychische vormen voort en het bouwt zich
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een psychische wereld op in de relatieve wereld. Een
fysieke wereld van wezens en dingen, een vitale wereld
van dieren, en een mentale wereld van mensen. Deze
wereld bestaat helemaal uit psychische stof. Uiteindelijk
bouwt hij ook een waarheidswereld en een lila wereld
op als hij zich zover heeft ontplooid.
Het psychische wezen bouwt de uiterlijke vormen van
fysiek, vitaal en mentaal op in samenwerking met de
Lila en Moeder Natuur, een kracht van de uiterlijke
wereld zoals ze in de natuur aan het menselijk oog
verschijnt. Zodra een psychisch wezen het fysieke in
zichzelf heeft laten ontplooien door de Lila, en er een
fysieke wereld is ontstaan door de samenwerking, gaat
hij het vitale in zichzelf laten ontplooien. Dan ontstaat
er een vitale wereld, ook in samenwerking met de Lila
en Moeder Natuur. Dat gaat zo verder tot uiteindelijk
het waarheidswezen en de lila is ontplooid in de psyche.
Daar komt Moeder Natuur niet meer aan te pas, de
ontwikkeling van die nieuwe lichamelijke vorm wordt
geleid door de Lila.
In de loop van zijn evolutie wordt deze psychische vonk
weer een vuur, naarmate hij meer bewustzijn ontplooit.
Hij krijgt dan ook meer contact met de Psychische
Entiteit in het Absolute.
Als de psyche ver is ontplooid in een menselijk wezen
ervaart deze de liefde voor het Lila, de overgave, en
het zichzelf geven aan het Lila. Hij zoekt Schoonheid,
Waarheid en hij laat zijn licht vallen in leugens, disharmonie, duisternis en vernietiging zodat die veranderen
in waarheid, harmonie, licht en opbouw. Het is de
psyche die de vijandige krachten overal waar ze zijn
bestrijdt en uitroeit samen met de Lila.
Als iemand zover komt dat hij een waarheidswezen
is geworden, dan vallen het psychische wezen en de
Psychische Entiteit helemaal samen met het Centrale
Wezen. Hij wordt dit Centrale Wezen echter niet, want
hij heeft een andere uiteindelijke bestemming. Als een
mens een lila is geworden, vormt de psyche een eenheid met het lichaam. In die staat van Zijn is het mogelijk één te worden met de Lila, de Ene. De psyche
wordt dan wel het Vlammenkind genoemd of El Niño
Flamante, omdat hij een krachtig, groot en stevig Vuur
is geworden.
18

Opbouw van de psyche

De Psyche
De kern van de psyche, de drager van de identiteit, in het
midden en daaromheen de psychische persoonlijkheden
en krachten. In deze voorstelling zijn dat er vier direct
rondom de psyche en twaalf daaromheen. Dat zijn er in de
werkelijkheid nog talloze meer.

Het psychisch wezen is een uniek persoon met een
unieke identiteit. Er zullen nooit twee dezelfde psyches bestaan, dat is onmogelijk. De psyche bestaat uit
de vonk, een gouden kern, het zelf van de psyche. De
vonk is de identiteit van de Persoon. Aan deze kern
kan nooit schade worden berokkend, dat is onmogelijk
omdat het een absolute kern is, een waar zelf. Deze kern
is ook nooit ziek of ongezond. De kern van de psyche
wordt omringd door een psychisch lichaam, waarin de
persoonlijkheden en krachten met hun vermogens zich
bevinden. Deze worden de psychische persoonlijkheden genoemd. Rondom de kern, het zelf van de psyche
worden eerst de belangrijkste persoonlijkheden gegroepeerd, zoals onsterfelijkheid of zijn, eeuwigheid-oneindigheid of bewustzijn-bewustzijnskracht, Waarheid en
Vreugde. De vreugde houdt de liefde in, zij zijn twee
gezichten van hetzelfde. Daaromheen worden weer andere persoonlijkheden gegroepeerd en dat gaat zo altijd
door. De psyche is in de kern een absolute eenheid, die
alle andere identiteiten in zich draagt. De psyche is niet
verdeeld geraakt in het proces van involutie, hij heeft in
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zijn kern het gouden licht dat ook wit kan zijn, behouden en hij is dus diegene die op de achtergrond de
eenheid vertegenwoordigt in ieder mens.
De psyche is het ware kennisinstrument van het menselijke wezen, het verstand is daarmee vergeleken een heel
onbetekenend, klein zwart bolletje, dat in feite tot vrij
weinig in staat is. Het mentaal is bij de meeste mensen
ook maar zeer ten dele ontwikkeld.
Bij de gemiddelde mens is de psyche nog niet voldoende ontplooid. Alle psychische krachten zijn uitgewaaierd over het gehele egolichaam en zijn krachteloos geworden, omdat ze los zijn geraakt van hun bron.
Zij werken volledig als ego-krachten. Want in plaats
van te kijken naar het zelf van de psyche, zijn ze helemaal geïnvolveerd in de materie van het lichaam. Ze
zijn daardoor zwak, onvermogend, niet in staat iets
te doen. Ook de kern van de psyche, het zelf, dat op
zich absoluut is en onverdeeld, is onderhevig aan die
onbewustheid en is ondergedompeld geraakt in de
modderige, duistere, onwetende en onbewuste substantie van het lichaam. Toch blijft het zelf absoluut, onbeschadigd en heel, een eenheid.
De psyche heeft wel een plaats waar hij normaal gesitueerd behoort te zijn, dat is in het vitale lichaam, achter
het emotionele centrum, waar het hartcentrum is.
De identiteit van de psyche
De kern van de psyche is een vonk van het Ware Zelf,
de Vlam van de Psychische Entiteit. Die kern is absoluut, kan nooit ziek zijn, hij is waar en eeuwig bestaand.
Hij is direct afkomstig uit de Absolute Wereld en is in
zijn kern een eenheid gebleven die onverwoestbaar is.
De kern van de psyche is onvergankelijk, onsterfelijk en
waar. Hij is voor altijd zichzelf identiek.
Identiteit betekent ook essentie, een essentie die absoluut is. Identiteit is een essentiële realiteit. Deze kern
bevat naast de eigen identiteit van het wezen ook alle
andere identiteiten die er zijn. Dit betekent praktisch
gezien dat als iemand zichzelf is geworden en alle personen en krachten weer rondom de kern zijn geschaard,
hij iedereen in essentie kan kennen. De psyche kent
daardoor alle andere psyches en weet wat de essentie
daarvan is. Dit is de kennis door identiteit die in de
loop van het evolutieproces wordt ontwikkeld.
Mensen kennen hun identiteit meestal niet. Zij zijn
helemaal gericht op de uiterlijke wereld en op uiterlijke
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verschijnselen en ze weten meestal niet eens van een zelf
en een psyche af. Wat zij doorgaans als psyche aanmerken is de psyche niet.
De psyche in de evolutie
Wanneer de psyche zich ontplooit in leven na leven,
wordt de zon die hij is, de kern, al groter en groter. Was
de zon eerst een heel klein speldenknopje, een lichtje
dat bijna niet is te zien, in de loop der tijd wordt hij
steeds groter en voller, hij krijgt steeds meer kracht om
de energiecentra in het subtielfysieke lichaam, die ongeopend en zwart zijn, te openen zodat dit ook zonnen
worden. Hij krijgt dan bovendien de gelegenheid om
zijn krachtige licht, dat nog wordt versterkt door het
Lila licht, voortdurend te laten schijnen op de subtielfysieke lichamen. In dat fysieke, vitale en mentale lichaam
gaat dan een proces op gang komen van verandering en
uiteindelijk van transformatie.
Het psychische vuur is een vuur van aspiratie, van
zuiveringen, dat een vermogen is van de psyche. Een
mens die zich concentreert op het Lila en op de psyche, zal op een zeker moment merken dat het vuur in
de psyche steeds feller gaat branden. Dat vuur is in de
psyche, maar het kan in alle delen van het wezen gaan
branden. Het brandt ook onder de aarde, in het onderbewuste onder de voeten. Door dat vuur wordt het
fysieke lichaam geopend voor het licht van de Lila. Het
is wel heel lastig om dit vuur in het fysieke brandende
te houden, een menselijk wezen is gauw afgeleid door
uiterlijke omstandigheden. Hoe intenser dit vuur wordt
door concentratie, hoe hoger en feller het gaat branden, het wordt een enorm vuur vol van de hitte van
de bewustzijnskracht. Eigenschappen van dit vuur zijn
aspiratie, zuivering, hitte en transformatie.
Alles in de ontwikkeling van de materie is gericht op
vuur en aspiratie door concentratie. Dit vuur ontstaat
door de concentratie van materie door de bewustzijnskracht.
Altijd als er een concentratie van bewustzijn en kracht
is levert dat vuur op in de lichaamsmaterie. Dat werkt
hetzelfde als in een brandglas, waarin licht wordt geconcentreerd dat dan uitbarst in vuur. Licht, vuur en hitte
zijn vermogens van de bewustzijnskracht. Daarmee
worden alle vormen gemaakt, ook de psyche.
Het psychisch vuur kan alleen gaan branden als er
een basis is van rust, kalmte en ook vrede. Geduld en
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Ontplooiing van de psyche
Naarmate de materie en het bewustzijn zich ontwikkelen zal de psyche zich verder ontplooien.

vertrouwen zijn daarbij noodzakelijk. Het aspirerende
vuur kan soms in het lichaam worden gevoeld als een
zekere warmte, de wangen kunnen er rood van worden. De aspiratie in de psyche is van groot belang in de
ontwikkeling van de materie. Dat opent denken, leven
en lichaam voor het lila, het leidt tot de vereniging met
het lila en tot de transformatie van denken, leven en
lichaam omdat het licht van het Lila dan overal kan
neerdalen in het wezen.
Niet iedere psyche is ontwikkeld of actief, het is ook
niet zo dat iedere psyche al meteen op het Lila is gericht. Het kan zo zijn dat hij eerst een zoeker is, vooral
is gericht op uiterlijke dingen en vele wegen moet bewandelen voor hij de weg vindt naar het Lila en er zijn
vertrouwen in stelt. Hoewel de psyche op zichzelf heel
zuiver is kan het zo zijn dat de kennis en kracht nog
zijn ingekapseld, verborgen of zwak. Dan zal er moeten
worden gewacht tot hij meer ontplooid is en hij sterker
en krachtiger wordt.
20

Wanneer een mens in zijn psyche leeft en in concentratie op het Lila zijn werk doet aan de oppervlakte, dan
geeft dat een verrijking in de psyche, de psyche wordt
daardoor krachtiger.
De psyche is een stralende zon, en het elektron in
het lichaam ook. Deze twee moeten verenigd worden
tot één zon, het licht van de psyche en het licht in de
elektronen vormen dan een eenheid met elkaar. Dat is
de eenheid van lichaam en geest. Uit de materie is de
verborgen geest bevrijd, hij is weer in een vrije positie
gekomen op aarde. Deze geestmaterie op aarde wordt
ook wel de Yegue genoemd. De eenheid van de psyche
met de Yegue, de geestmaterie, is El Niño Flamante.
Het ego en de psyche
De psyche heeft een grote medespeler uitgezocht toen
hij de Absolute Wereld verliet. Dat is het lichaam dat
hij zich uitkiest om in te werken gedurende de tijd dat
het lichaam leeft. Hij kiest meestal een lichaam uit
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waarvan hij vermoedt dat het hem verder zal brengen in
zijn evolutieproces. Als hij zo’n pakketje aantreft duikt
hij er meteen in. Hij duikt dan in een modderpoel vol
duisternis, onwetendheid en onbewustheid. Al zijn
helderheid en kennis worden meteen uitgeblust. Hij
zit daar in een materieel lichaam waarin hij helemaal
niets meer kan doen. Want de lichaamsmaterie van de
wezens is door een proces van involutie totaal onwetend
en onbewust geworden, duister.
Alleen als hij in een lichaam komt van iemand, die niet
alleen is gericht op uiterlijke dingen, kan de psyche
verder komen in zijn evolutieproces. Dat is echter nog
maar heel zelden het geval, want de mens denkt in zijn
arrogantie dat hij het hoogste wezen is in het evolutieproces en dat er na hem niets meer mogelijk is. Het is
de kortzichtigheid van het beperkte denken dat zich laat
zien.
Mensen denken meestal dat ze hun lichaam zijn en weten niets van de psyche af, ook niet van een psychisch
zelf. Ze zijn helemaal gericht op de uiterlijke pleziertjes
en omstandigheden. Ze willen genieten van het leven,
ze willen alles verkennen van de uiterlijke oppervlaktewereld. De psyche blijft daardoor gewoon opgesloten
in zo’n oppervlakte-ego, zonder verder iets te kunnen
uitrichten. In zo’n leven komt hij niet veel verder. Als
hij na de dood van het lichaam de balans opmaakt, zal
er niet zo veel zijn. Want oppervlaktezaken zijn niet van
belang voor de ontplooiing van de psyche, daar wordt
hij niet door verrijkt.
Uiteindelijk zal hij in leven na leven in steeds andere
lichamen de ervaringen moeten opdoen die hem verder
brengen. Normaal gaat dat heel langzaam, want het
evolutieproces verloopt altijd heel traag, met horten
en stoten. Zo zal de psyche van de mens nog heel wat
levens moeten leven voordat hij het voortouw mag
nemen in een mensenleven, en niet het ego zoals gebruikelijk.
De psyche blijft dus ondergedompeld in de modderpoelen van het ego, in een duisternis als van een kolenhok. Daar zal hij blijven, tot hij de gelegenheid
krijgt om zich los te maken van het ego, en vanuit een
vrije positie samen met de Lila zijn lichtende invloed
kan aanwenden om de materie weer te maken tot een
lichtende, bewuste stof. Dat wordt wel het naar voren
komen van de psyche genoemd, omdat deze het dan geleidelijk aan wat meer voor het zeggen heeft. Hij straalt

3Inhoudsopgave

zijn licht dan in de zwarte en gesloten energiecentra van
het lichaam, zodat deze steeds meer worden geopend.
De dingen die vanuit de psyche naar de oppervlakte
komen worden meestal niet in een mentale vorm gepresenteerd. Het zijn geen ideeën of redeneringen. Wat
vanuit de psyche komt is gebaseerd op een lichtende
kalmte en concentratie, dat doet zijn werk als vanzelf.
Er is dan ook een constante gerichtheid op het lila en
dat zorgt voor een geleidelijke progressie in de ontwikkeling van de materie maar ook de psyche is vol kracht
en vermogen. Zo begint iemand steeds meer zichzelf te
worden, hij is in wording. Dat komt ook overeen met
het relatieve universum, dat is een wereld waarin alles
aan het worden is.
Wanneer iemand meer psychisch leeft is er ruimte, er
is genegenheid, vertrouwen, blijdschap om de ontdekkingen die er zijn over het lila en de persoon. Wanneer
het ego aan het woord is, wordt er geoordeeld, is er
geen begrip alleen verdediging, zelfrechtvaardiging, er is
kilheid en koude, wantrouwen, er zijn ruzies en oorlogen. Wie daarvoor openstaat kan de verschillen al snel
opmerken.
Van de andere kant kan iemand zo geslaagd zijn in het
leven terwijl zijn psyche zwak is gebleven, dat er een
pseudo-psyche ontstaat die wordt aangezien voor de
psyche. Dit gebeurt als iemand bijvoorbeeld uitstekende mentale kwaliteiten heeft, veel emoties vanuit het
hartcentrum, veel vitale en dominante levenskrachten
die succes opleveren en hij een rijk en fortuinlijk fysiek

D

e psyche is een reiziger tussen dood en geboorte en elke
keer weer neemt hij een nieuw
lichaam op met een denken, een
vitaal en een lichaam dat is gevormd
van het materiaal uit de universele
natuur, uit de Oceaan van Originele
Kosmische Onwetendheid.
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bestaan heeft. De begeerten nemen dan de overhand en
de pseudo-psyche gaat deze mens regeren.
De psyche zelf is een eenheid, hij ontplooit zich vanzelfsprekend door het licht van het Lila als die mogelijkheid hem wordt gegeven. Hij is betrouwbaar, is
de realiteit, hij is onkwetsbaar. Hij is onsterfelijk, vrij,
onafhankelijk van uiterlijkheden, hij kent de Waarheid
van de dingen, de essentie.
De psyche heeft nooit zorgen of moeilijkheden. Hij kan
soms wel verdriet hebben als er grote weerstanden zijn
in het lichaam tegen de Lila, of door het feit dat mensen ook niets te maken willen hebben met de Waarheid
of met Schoonheid. Dit verdriet ziet eruit als zoete,
heel zachte en tere droefheid en verlangen naar het Lila.
Hij zal er niet wanhopig door zijn, maar soms ervaart
hij dit zo hevig dat het lijkt op verdriet en wanhoop.
Psychische droefheid is heel zuiverend, het maakt nooit
depressief. Het is wel een lijfelijk gevoel, dat heel fluweelzacht en smeltend aanvoelt en tegelijkertijd een
soort pijn geeft, niet menselijk, zeker niet.
Soms kan de psyche ook schreien, dat zijn de tranen
van het psychische verlangen en aspiratie. Het ziet er
anders uit dan het wenen door weerstand of door vitale
reacties.
De psyche is blij met alles wat toegewijd is aan het Lila,
met de overgave, en het zichzelf aanbieden voor verandering aan het Lila, zodat hij verder komt in dit leven.
Wanneer hij zich ontplooit en heel krachtig wordt, ligt
er een zonnige weg voor hem vol blijdschap en zoetheid
van leven.
Psychische liefde
Vriendschappen zijn normaal tussen mensen. Maar
vaak - vooral als ze berusten op vitale bindingen, wat
meestal het geval is - staan ze de ontwikkeling in de
weg. Bij mannen en vrouwen komt daar dan nog de
seks bij, wat een extra hinderpaal is. Een zuivere psychische liefde is bijna niet mogelijk tussen mensen, ze zijn
er wel, maar sporadisch. In zo een relatie blijft de liefde
voor de Lila voorop staan en er is geen vitale binding en
ook geen seks.
De ware psychische liefde is warmer en liefdevoller
dan de vitale liefde. Er brandt dan een vuur dat veel
meer hitte heeft dan dat van de opwinding van seks of
het kleffe vurige van het vitale. Het is een zuiver vuur,
zonder egoverlangens. Deze liefde is niet afhankelijk
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van egowensen en van wederzijds geven en nemen. De
psychische liefde is totaal vrij van eigenliefde. Zij vindt
haar vervulling in de liefde voor de Ene, die alle mensen
omvat. Als er psychische liefde zou zijn bij mensen,
wordt deze al snel vermengd met andere zaken die voor
verwarring en chaos zorgen in het lichaam en iemand
laten afdrijven van het Lila. Dit kan zijn: zich achtergesteld voelen, niet genoeg aandacht krijgen, jaloersheid
en daarmee een grote afhankelijkheid van wat de een
naar de ander toe doet. Daardoor krijgen vijandige
krachten vrij spel.
Psychische liefde is heel verfijnd en is gestoeld op trouw,
is zichzelf gevend, het probeert de psyche van de ander
te vinden zonder enig eigenbelang of ook maar iets te
vragen of te eisen van de ander.
Het vitale kan dit heel goed nabootsen omdat het dit
mooi vindt in zijn eigenliefde en dan ontstaan er zogenaamd psychische relaties die gewoon gestoeld zijn op
het vitale ego en op seks.
Psychisch werken
Het psychisch werken is er altijd om verder te komen in
de ontwikkeling. Dat maakt het werk tot een plezier en
bovendien krijgt men hart voor het werk, wat het ook
voor werk is. Het psychische werken gebeurt altijd in
een grote concentratie. Psychische werk is een oefening
in vertrouwen, perfectie, geduld, efficiëntie, correctheid, samenwerking, exactheid, flexibiliteit, een creatieve visie en nog vele dingen meer.
Het is altijd het beste het werk in stilte te doen, behalve
als het nodig is te spreken over het werk zelf. Praten
over oppervlakkige dingen kan in de tijd dat er niet
wordt gewerkt, als men daar dan nog behoefte aan
heeft. Het is ook niet gewenst dat iemand een ander
stoort in de concentratie tijdens het werk. Dat zorgt
voor chaos en een ander wordt gestoord in zijn ontwikkeling en concentratie.
De storingen geven de psychische werker wel mogelijkheden om een juiste houding te vinden naar diegenen
die storen door te oefenen in niet kwaad te worden, niet
obstinaat, geïrriteerd of misnoegd te zijn door wat dan
ook, of iemand nu iets zegt wat niet bevalt of iets doet
wat niet bevalt. Het is aangenamer om vanuit de psyche
de dingen te bekijken in het kader van de eigen ongenoegens of vanuit de stilte en concentratie. Als anderen
toch kwaad blijven of vervelend blijven doen, ruziema-
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a de dood van het oppervlaktelichaam gaat de psyche naar
het subtielfysieke lichaam en
neemt daarbij ook het vitale en mentale lichaam mee. Het vitale lichaam
gaat naar de vitale wereld en blijft
daar een tijdje en na een poos verdwijnt dit lichaam in de Oceaan van
Originele Kosmische Onwetendheid.

ken of oorlogvoeren, dan hoeft er geen ongenoegen te
zijn, want niemand is verantwoordelijk voor wat een
ander doet. Ook niet als het reacties zijn die niet passend zijn in het werk. Het is zeker niet de bedoeling
anderen te willen veranderen, wat nogal eens voorkomt.
Iedereen moet op zijn eigen wijze verder zien te komen
in het leven, hoe dat er ook uitziet. Voor diegene die
op een psychische manier wil werken zijn storingen van
anderen dus een buitenkansje om te bekijken hoe het
staat met gelijkmoedigheid, rust en concentratie.
Ruzies, discussies, onenigheid, zelfrechtvaardiging, het
hoort allemaal in feite niet bij concentratie en psychisch
leven. Het zijn allemaal oprispingen van een vitaal ego
dat zijn zin wil doordrijven. Een concentratie op harmonie en wijsheid is hier passend voor de psychische
werker, evenals gelijkmoedigheid en onverstoorbaarheid. Iemand die altijd maar weer onrust blijft stoken,
tweedracht zaait en ruzies veroorzaakt of in discussie
wil en dat maar blijft volhouden heeft niet de juiste
houding in de ontwikkeling. Diegenen die niet met een
ontwikkeling bezig zijn, moeten gewoon zelf bekijken
wat ze doen en vooral of hun houding wel fatsoenlijk is
en respectvol volgens mentale menselijke begrippen.
Geboorte na geboorte
De psyche is een reiziger tussen dood en geboorte en
elke keer weer neemt hij een nieuw lichaam op met een
denken, een vitaal en een lichaam dat is gevormd van
het materiaal uit de universele natuur, uit de Oceaan
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van Originele Kosmische Onwetendheid. Materiaal
dat past bij hem en dat in overeenstemming is met zijn
evolutie tot dan toe en dat wat hij nodig heeft voor een
nieuw leven op aarde. Op het moment van de dood van
het lichaam bepaalt de psyche wat hij wil uitwerken in
een volgend leven en de condities werken zich vanzelf
uit op het moment dat er een nieuwe geboorte in zicht
is. Aangeland in de psychische wereld begint hij de essentie van zijn avontuur tot zich te nemen, en daarmee
wordt de toekomstige psychische persoon gevormd in
overeenstemming met wat hij al heeft bepaald en vastgesteld bij de dood van het lichaam. Wanneer die assimilatie in een soort trancetoestand is gedaan, is hij klaar
om opnieuw te worden geboren. In zijn algemeenheid
duurt zo’n periode van assimilatie ongeveer 300 jaar
in menselijke tijdseenheden gesproken. De psyche zelf
leeft in een wereld van de Eeuwige Tijd en Oneindige
Ruimte, hij telt geen jaren. Er zijn altijd uitzonderingen
mogelijk wat betreft de tijd die een psyche nodig heeft
om in de tranceslaap te zijn.
Na de dood van het oppervlaktelichaam gaat de psyche
naar het subtielfysieke lichaam en neemt daarbij ook
het vitale en mentale lichaam mee. Het vitale lichaam
gaat naar de vitale wereld en blijft daar een tijdje en
na een poos verdwijnt dit lichaam in de Oceaan van
Originele Kosmische Onwetendheid. Het mentale lichaam gaat naar zijn mentale wereld en verdwijnt ook
na een bepaalde tijd in die Oceaan. De psyche raakt in
die periode alles kwijt wat ook maar herinnert aan het
voorbije leven. Alleen de essentie van de dingen die hij
heeft meegemaakt, blijft bewaard, want dat kan voor
de toekomst van belang zijn. Bij de essentie behoren
vanzelfsprekend niet de uiterlijke dingen zoals familie,
vrienden, kennissen, echtgenoten, kinderen, oppervlakte-avonturen, werk en dergelijke. Hij herinnert zich
geen vormen en details, geen namen, geen gezichten.
De essentie is iets wat te maken heeft met het zoeken
naar waarheid en een ontwikkeling van materie, iets
wat kan dienen voor verdere ontwikkeling. Is dat er niet
geweest, dan kan de psyche bij een nieuwe geboorte een
lichaam zoeken waarin hij vermoedt dat dit mogelijkheden kan geven. Nadat de psyche dit allemaal heeft
gedaan, is hij eraan toe om dit alles te laten bezinken.
Dan zoekt de psyche een rustplaats om te vertoeven tussen twee levens in en dat is de plaats waar hij vandaan
komt, de psychische wereld, de Wereld van de Geest.
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Daar blijft hij tot er een nieuwe geboorte in zicht komt.
Hij heeft in de psychische wereld geen contact met
andere psyches, het is een volstrekt statische toestand
waarin hij zich bevindt. Pas wanneer hij uit die trancetoestand komt, is hij klaar om een nieuwe geboorte tegemoet te zien, want dan is de assimilatie volledig.
Dit is de algemene gang van zaken, maar er kunnen
vele variaties zijn, al naargelang de ontplooiing van de
psyche en de lichaamsmaterie die hij heeft verkend.

D

e psyche zoekt altijd een
nieuw instrument met een
nieuw denken, een nieuw
leven, een nieuw lichaam. Dat is zijn
natuur, altijd weer wordt hij opgeroepen om een ander leven te gaan
leven, en hij beantwoordt die roep
van de Lila omdat het noodzakelijk
is in de evolutie.

Het ritme van dood en geboorte is noodzakelijk om tot
een evolutieproces te komen waarin alle niveaus van leven worden ontwikkeld. Het lichaam zoals het nu is, is
niet geschikt om een blijvend instrument te zijn van de
psyche. Er is een wisselwerking tussen psyche en oppervlaktelichaam en dat moet zich in talloze levens voltrekken. En het gaat steeds sneller, naarmate de lagere
niveaus van leven, het onbewuste, het onderbewuste en
het mentaal-fysieke worden overstegen. In een dier gaat
het weer vlugger dan in een plant, in een mens weer
vlugger dan in een dier. Iedere geboorte geeft weer nieuwe perspectieven en mogelijkheden, de psyche vindt
dat spontaan in een telkens wisselend lichaamspakket
met andere eigenschappen van de materie. Hij heeft één
vast doel, namelijk verder komen in het lichaam dat
hij heeft verkozen. Hij gaat niet weer dezelfde dingen
doen, niet alles herhalen, neen, hij is uit op progressie. Het kan zelfs zo zijn, dat de psyche de aard van het
nieuwe leven al heeft uitgestippeld, als hij rust in zijn
stille psychische verblijfplaats. Van daaruit maakt hij
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zich op om weer opnieuw op pad te gaan, om een rondje te maken in een aards lichaam. Dat is het doel van
de rustplaats tussen dood en nieuwe geboorte in, zodat
hij zich helemaal kan prepareren. Hij heeft direct na de
dood van het lichaam in één blik alles overzien en heeft
alles bijeen gelegd uit een vorig leven, heeft gekeken
wat er ontwikkeld is in materiële zin en dat kan hij dan
weer proberen uit te werken in het nieuwe leven. Dat
soort dingen moeten assimileren in de psyche en daar is
zijn tranceslaap ook voor. En zo ontplooit hij in leven
na leven eerst het fysieke in zichzelf, met een fysieke
wereld die hij creëert samen met het lila en Moeder
Natuur, vervolgens het vitale met een vitale wereld die
hij creëert samen met het lila en Moeder Natuur. En
verder het mentale of het denken met een mentale wereld, een waarheidswereld en een lila wereld. Want dat
is allemaal in potentie aanwezig en dat kan op aarde
worden ontplooid in diverse lichamen.
Het heeft voor de psyche geen zin hetzelfde lichaam te
kiezen als hij eerder had, hij kent dat en het is interessanter om een nieuwe mogelijkheid te zoeken. Het is
ook niet mogelijk in de realiteit om eenzelfde pakket
opnieuw samen te stellen. De psyche heeft ook totaal
geen herinnering aan vorige levens, zeker niet in die zin
die mensen eraan geven. Het heeft ook niets te maken
met beloning en straf, want dat is een mentale benadering, waar de psyche niets mee van doen heeft.
Het is dus vooral de psyche die in leven na leven opnieuw het avontuur aangaat om verder te komen in
een evolutieproces, het lichaam is slechts een middel
daartoe. Het is niet zo, dat het lichaam van prins Jan
Willemans opnieuw wordt geboren als Piet Overdeveld,
met dezelfde eigenschappen en hetzelfde karakter als
dat van prins Jan Willemans. Alleen heeft Jan nu geen
prinselijke kleding meer aan, maar een gewoon kostuum. Dat is een mentaal bedenksel en het heeft ook
geen enkele zin om op die manier steeds in hetzelfde
lichaam te zijn. Daar is in feite niets aan te beleven.
Het geeft geen mogelijkheden, het heeft geen doel.
Bovendien is duidelijk, dat de psyche, wanneer hij uit
het dode lichaam vertrekt, niets daarvan meeneemt naar
een volgend leven, alleen enkele heel essentiële dingen
die van belang zijn voor zijn volgende geboorte. Hij
neemt ook geen herinneringen mee vanuit een eerder
leven, hoewel er natuurlijk altijd specifieke psyches zijn
die het anders doen dan de algemene lijn. Wat is de
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essentie in een prinselijk leven, wat de essentie van de
zwerver die leeft op straat? Normaal blijft dat verborgen leven in de psyche, het komt niet naar voren. Deze
dingen worden pas duidelijk als alle vermogens door
het lila zijn ontwikkeld. En dan is het feitelijk niet meer
zo belangrijk, er zijn dan andere dingen te doen.
Alle herinnering uit het vorig leven wordt uitgewist, dat
is de wet van de Kosmische Wijsheid en het is de enige
mogelijkheid om in een evolutieproces mee te gaan. De
psyche zoekt altijd een nieuw instrument met een nieuw
denken, een nieuw leven, een nieuw lichaam. Dat is zijn
natuur, altijd weer wordt hij opgeroepen om een ander
leven te gaan leven, en hij beantwoordt die roep van de
Lila omdat het noodzakelijk is in de evolutie.
Het onderbewuste verdwijnt na de dood, het is te onsamenhangend om een duurzaam bestaan te kunnen
hebben. Dus dit kan ook niet worden gebruikt om
herinneringen uit vorige levens naar boven te halen,
want alles van de gehele wereld is daar aanwezig, rijp en
groen. Belangrijker is hoe een mens nu is, en vooral wat
hij kan worden.
Een nabestaande kan beter niet door verdriet of bindingen een overledene bij zich willen houden, dat
belemmert de psyche om zijn reis naar zijn rustplaats te
ondernemen. Zo iemand stagneert dus het hele proces
wat de psyche moet doormaken na de dood van het
lichaam, hij wordt als het ware vastgehouden aan de
aarde.
Men heeft het wel over de hemel en de hel waarin een
mens terecht kan komen na de dood. Dit zijn meestal
een soort mentale constructies of iets van de verbeelding. Wat in de realiteit met de hel wordt bedoeld is
een pijnlijke doorgang door het vitale of als iemand in
het vitale blijft ronddolen. Er zijn bijvoorbeeld mensen
die zichzelf doden waardoor ze omringd blijven door
vijandige krachten of krachten die hen lichamelijk laten
lijden. Er is dan tevens een hevige turbulentie door de
onnatuurlijke en gewelddadige dood. Dat is de hel na
de dood. Maar er zijn ook mentale werelden en vitale
werelden waar veel blijdschap wordt beleefd of waar
veel duisternis is. Dat hangt af van de manier van leven
van een mens.
Wensen die mensen op hun sterfbed uiten zijn van de
oppervlakte en hebben niets met de psyche te maken,
het zijn altijd egowensen en in feite kunnen ze gewoon
blijven waar ze thuishoren, bij het overleden lichaam.
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De psyche uit geen wensen en geeft geen beloften, een
psychisch levende mens doet dat dus niet als zijn lichaam overlijdt.
Soms wordt gezegd dat er in vorige levens of in een vorig leven onoverkomelijke moeilijkheden zijn geweest,
maar dat bestaat niet. Er zijn lastige dingen en vervelende dingen, maar meestal wordt er niets meer van
herinnerd in een later leven. Het lijkt er sterk op dat het
verzinsels zijn.

D

rankverslaving, drugsverslaving, het zijn allemaal dingen
die gebeuren als het Centrale
Wezen de controle niet meer uitoefent over de egolichamen. Verslavingen worden door vijandige krachten
gestimuleerd bij mensen die heel leeg
leven en dus een oppeppertje nodig
hebben door de dag heen. Dat is
voor hen het leerproces, maar het is
doorgaans een vernietigend en traag
leerproces.
Vijandige krachten

Vaak spelen vijandige krachten een grote rol in mensen,
omdat zij zich er niet van bewust zijn wat vijandige
krachten doen. Zij zijn er voornamelijk om de ontwikkeling te stagneren en de duisternis te behouden. Het
liefste zorgen zij ervoor dat lichamen ziek worden of
helemaal vernietigd door vele ziekelijke processen die zij
in het lichaam kunnen inbrengen. Vijandige krachten
gebruiken het lichaam van mensen als hun speelgoed,
zij vinden het leuk er beschadigingen in aan te brengen,
vooral omdat zij zelf geen materieel lichaam hebben. En
mensen merken er toch niets van wat zij doen, dus zij
hebben over het algemeen vrij spel bij alles wat hen in
de zin komt om met een lichaam te ondernemen.
Ook de psyche kan worden belaagd door vijandige
krachten maar hij kan niet worden vernietigd of ziek
gemaakt. Als de psyche nog zwak is en klein kan hij
zich moeilijk verweren, maar in een krachtige en sterke
psyche vinden heel wat gevechten plaats met de vijandi25
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ge krachten, zelfs zeer bloedige gevechten om in mentale bewoordingen te spreken. In zijn onbewustheid en
onwetendheid laat een mens het toe dat er veel vijandige krachten rondom hem en ook vaak in zijn lichaam
wonen. Hij kan zich er niet tegen verweren omdat hij
niet weet wat er gaande is. Vijandige krachten doen zich
namelijk altijd heel prettig voor en komen heel fijn over
bij mensen die vanuit hun ego leven. Drankverslaving,
drugsverslaving, het zijn allemaal dingen die gebeuren
als het Centrale Wezen de controle niet meer uitoefent over de egolichamen. Verslavingen worden door
vijandige krachten gestimuleerd bij mensen die heel
leeg leven en dus een oppeppertje nodig hebben door
de dag heen. Dat is voor hen het leerproces, maar het
is wel een vernietigend en traag leerproces hoewel het
in een enkel geval kan leiden tot grote progressie. Zo
zoekt ieder uit wat hij verkiest, maar de psyche van
deze mensen zal niet veel ervaringen opdoen die te
maken hebben met essentie. De psyche zoekt altijd het
licht en als het lichaam waarin hij verder moet komen
wordt vernietigd door vijandige krachten of doordat
het een ongeluk of ramp overkomt, wordt zijn evolutie
vertraagd. Het kan zijn dat dit gebeurt, de psyche kan
dat niet voorzien, hij kijkt alleen naar mogelijkheden.
Hij is er niet rouwig om, hij gaat gewoon verder met de
dingen die er te doen zijn, hij is erg reëel.
Mensen die wel in ontwikkeling zijn en kunnen weten
dat er vijandige krachten in het spel zijn, zullen altijd
de psyche ondersteunen in zijn zoektocht naar het licht
en het Lila. Zij zullen zorgen dat vijandige krachten
tenminste aan de zijlijn komen te staan en dat de psyche naar voren kan komen. Want iedereen die in ontwikkeling is, heeft een lichaam nodig. Zonder dat is er
geen ontwikkeling meer mogelijk. De psyche is dan het
instrument kwijt waarmee hij werkt.
De psyche in plant en dier
De psyche in deze wezens, zoals een plant of een dier, is
gewoon wakker en slaapt niet, hij is heel erg bij de tijd.
Hij is echter minder ontwikkeld dan in een mens en
heeft dan ook minder mogelijkheden om zichzelf uit te
drukken. Een dier en een plant zijn vaak heel psychisch.
De plant heeft alleen maar zijn vitaal-fysieke vermogens
ontwikkeld, hij kan zich dus niet mentaal uitdrukken.
Maar planten zijn heel psychisch ingesteld, zij kunnen
het vaak slechts laten zien door hun stilte en schoonheid. Zij zijn als vanzelfsprekend altijd al gericht op het
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licht, omdat ze dit nodig hebben voor hun groei. In de
roos zijn de psychische kwaliteiten het verst ontwikkeld.
Dit is te zien aan zijn perfecte en gracieuze vorm, zijn
grote kleurenrijkdom qua soort en de kleurschakeringen in de bloem zelf en daarbij vooral de intense zoete
of kruidige geur die hij kan hebben. Alle bloemen zijn
mooi, ieder op hun eigen wijze. Er zijn eigenlijk geen
lelijke bloemen. Het zijn de voorkeuren van de mensen
zelf die iets mooi of lelijk noemen in de verdeeldheid
van hun denken.
Het dier is al een klein stapje verder gekomen, het heeft
een mentaal-vitaal denken ontwikkeld dat een sterke
relatie heeft met het vitaal-mentaal en hij kan zich vaak
heel goed uitdrukken op een bepaalde dierlijke wijze.
Maar ook het bewustzijn van het dier is heel beperkt,
het heeft ook weinig ervaringen in de materie, maar dat
wil niet zeggen dat hij niet een psychische manier van
uitdrukken heeft. Een dier heeft vaak meer gevoel voor
harmonie dan een mens, omdat een mens meer denkt
en meer geperverteerd is dan een dier. Een mens is vaak
ongevoelig en kil in zijn handelen. Dieren kunnen de
sfeer aanvoelen die er om mensen hangt, ze weten dan
of ze bedreigd worden of niet.
Dieren kunnen heel direct inspelen op het psychische
aspect in mensen, bij planten is dit wat moeilijker, hoewel mensen met groene vingers het psychische aspect in
planten wel aanvoelen.
Planten en dieren hebben nog niet zo’n individuele
psyche, zij hebben per soort meestal een ‘groepspsyche’.
Ook zij zijn in evolutie, evenals de mens. In contact
met plant en dier kan er respect groeien voor alles wat
in het evolutieproces worstelt om verder te komen.
Gevormde psyches komen alleen in gevormde lichamen. In cytoplasma bijvoorbeeld, de celvloeistof, is er
alleen een kerntje aanwezig, geen gevormde psyche.
Bij de worm kan pas gesproken worden van een heel
beginnende vorm van een psychisch wezen. Een psyche
gaat nooit terug naar een dierlijk leven als hij al een
menselijk lichaam heeft gehad. Soms kan een deel van
het vitale lichaam in een dier dat daarbij past dingen
uitwerken. Zo kan het vitale van een mens die veel
seksuele begeerten had tijdelijk in een hond dingen uitwerken. Dit is meestal van korte duur. De gewone vitale
begeerten worden vaak uitgewerkt in het varken. Maar
dit is allemaal geen regel, het zijn mogelijkheden.
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Een wetenschap
die alles omvat

Tekst: Sarah Delateren

O

p 9 oktober 2017 is het boek; ‘The
Universe, Life and Everything’ van
Sarah Durston en Ton Baggerman uitgekomen. Niet zomaar een boek zoals
er zoveel verschijnen over de vragen die er leven bij
veel wetenschappers. In hun praktijk van neuroloog
en psychotherapeut lopen zij tegen de grenzen van
hun wetenschap aan. Zij hebben met veel andere
wetenschappers gesproken over de mogelijkheden
en onmogelijkheden van de huidige wetenschappen
en over de plaats waar zij nu staan. Alles is verdeeld,
er worden steeds kleinere eenheden verkend. Maar
het grote geheel blijft uit beeld, er is niemand die
het grote geheel ziet van zijn leven, zijn wetenschap
en de dingen waar hij mee bezig is. Deze twee
wetenschappers zoeken een nieuw kader waarbij er
vanuit één punt naar de werkelijkheid wordt gekeken. Het zijn dialogen waarin wordt gezocht naar een nieuw zicht op de realiteit. In
een tijd waarin iedereen zoekt naar eenheid, is dit boek met zijn vragen een heel leuke
ingang om iets te vertellen over lilaca en hoe deze wetenschap kijkt naar de Werkelijkheid. De schrijvers zijn zoekende, de gesprekspartners ook. Het zou een mogelijkheid
kunnen zijn om ze nieuwsgierig te maken naar lilaca, de wetenschap die de werkelijkheid in zijn oorspronkelijke substantiële woning heeft ontdekt.
Paradigma’s en verder
De auteurs merken op dat paradigma’s meestal worden
beschouwd als feitelijk, terwijl het veronderstellingen
zijn. Wel worden ze gehanteerd door iedereen, maar
men vergeet de veronderstelling en neemt aan dat het
zo is. Zelfs als ze blijken niet juist te zijn, houden wetenschappers eraan vast, omdat er anders geen referentiekader meer zou zijn. Dat geeft onzekerheid en dat wil
niemand, zeker niet in de gevestigde wetenschap.
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Bewustzijn past niet in een paradigma, vooral omdat
materie wordt beschouwd als niet bezield, niet levend.
Het is dode materie, daar kan geen bewustzijn in
schuilen. Bovendien is het lastig om een definitie van
bewustzijn te geven, er is geen echte kennis over. De
term bewustzijn wordt op vele manieren gebruikt, dus
moet er altijd uitleg worden gegeven over de bedoeling
en betekenis.
De schrijvers gebruiken de woorden ‘zich gewaar zijn
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van iets’ en ‘zich bewustzijn van zichzelf ’ als woorden
met een aparte inhoud, wat al veel duidelijkheid schept
over hun oprechte intenties.
Men gaat steeds meer denken dat bewustzijn universeel
is en dat het zelfs een organiserend element is in het
universum. Sarah Durston zelf ervaart het bewustzijn
als opstijgend uit de hersenen. Zij denkt dat zij niet
haar hersens is, zoals op dit moment veel wordt beweerd. 1
Kortom, er zijn veel vragen, er is veel gesproken met
bekende fysici en andere mensen met verschillende
uitgangspunten die bezig zijn dit alles te bestuderen of
te beoefenen. Wat opvalt is dat alles toch overwegend
blijft bij de uiterlijke verschijnselen, een teken dat het
denken hoogtij blijft vieren.
In de lilaca is bij alle wetenschappers bekend dat het
denken geen oplossingen biedt, het heeft de mogelijkheid daartoe niet. Het blijft hangen aan zijn verdeeldheid en dat kan ook niet anders, want het is een instrument dat er nu juist is om alles te verdelen. Het
kan niet anders dan zo zijn, het heeft zijn eigen aard
en mogelijkheden. Het mentaal kan geen gehelen zien,
zeker geen gehelen die buiten zijn beperkte mogelijkheden vallen.
Zen - om een willekeurig ander voorbeeld te noemen kan evenmin werkelijke oplossingen bieden. Het kan
wel mogelijkheden geven om het lichaam te ontspannen en het denken rustiger te maken. Maar Zen is ook
een mentale toepassing die er is om mee verder te komen en ondanks alle voordelen blijft het één van de vele
mogelijkheden uit de verdeeldheid. Het brengt geen
uitsluitsel over wat bewustzijn is en wat ermee mogelijk
is. Men zal boven dit benauwde en verengde denken uit
moeten stijgen, wil er iets veranderen in de mensheid.
Erik Verlinde zegt terecht: „Een verandering in het
denken gaat heel langzaam, omdat mensen erg hangen
aan oude ideeën.” En hij zegt het niet, maar het is in de
meeste gevallen wel zo, dat het zeker geldt voor wetenschappers die verknocht zijn aan roem en eer. Zij zijn
gesloten voor nieuwe inzichten, omdat zij hun status
niet willen verliezen. Dit is de grootste moeilijkheid om
iets geheel nieuws te introduceren in een gesloten wereldje waarin gevestigde wetenschappers werkzaam zijn.
1 Z ie bijvoorbeeld Wij zijn ons brein, Dick Swaab, Olympus
2010
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De belangrijkste vragen die naar voren komen in dit
boek zijn: Waar komt alles vandaan, en wat is bewustzijn? En hoe kunnen mensen overleven in een wereld
die zij niet begrijpen? Daarbij is vooral de moderne
natuurkunde hun leidraad met daarbij de kwantum
mechanica.
Lilaca
Lilaca is een wetenschap die is ontstaan rond de jaren
1980, toen een aantal wetenschappers de behoefte
voelde om te komen tot een eenduidig zicht op het
universum, de mens en de materie. Vanuit de biologie
wordt op een bepaalde manier gekeken naar het evolutieproces, maar dat voldoet niet aan de eenduidigheid over het ontstaan van leven op aarde. De fysica en
met name de kernfysica, put zich uit in het ontdekken
van delen en niet het geheel van alles. Die wetenschap
houdt zich in belangrijke mate vast aan de oude premisse van de Big Bang en iets anders is eigenlijk niet mogelijk. Zodoende is op zoek gegaan naar het antwoord op
de aloude vraag wat de oorsprong is van alles.
Het typerende van de lilaca is vooral, dat ze niet uitgaat
van veronderstellingen, maar van de werkelijkheid zoals
deze bestaat in de oorsprong, daar waar alle materie
vandaan komt en wordt gecreëerd. Er wordt uitgegaan
van hoe iets is, niet wat er wordt gedacht over hoe iets
zou kunnen zijn. En er wordt net zo lang gezocht tot
die werkelijkheid zich ook duidelijk maakt aan de wetenschapper. Dit maakt lilaca tot een tijdrovende maar
ook spannende wetenschap waarin men vooral plezier
moet hebben om ontdekkingen te doen die niet alledaags zijn. Bovendien kan de wetenschapper zelf niet
buiten schot blijven, omdat hij zelf ook het onderwerp
van studie is. Immers, alles wat buiten te zien is in de
wereld en in het universum is er ook in de onderzoeker
zelf. Een voordeel daarvan is, dat er geen lange reizen
hoeven te worden gemaakt, alles is bij de hand. Het is
dan ook een wetenschap die relatief gezien zeer weinig
geld nodig heeft om onderzoek te doen.
Met de evolutie als uitgangspunt is men in de jaren
na 1980 op zoek gegaan naar de oorsprong van alle
bestaan. De ontdekking daarbij was als eerste, dat men
niet uit kan gaan van de zichtbare dingen alleen, maar
dat er een andere visie nodig is die helderder is dan de
oppervlaktevisie met de ogen, of met het mentaal dat
zijn eigen ideeën heeft over de dingen. Al zoekende is
ontdekt dat de aarde verwikkeld is in een constant evo-

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 11, nummer 3, juli 2018

lutieproces dat gestuurd wordt door een Allerhoogste
Realiteit. En dat deze Allerhoogste Realiteit de oorsprong is van alles wat er bestaat in dit materiële universum, zodat het voor de hand ligt om deze bron als
eerste te bestuderen.
Hoe dit aangepakt kon worden werd allengs duidelijk.
De onderzoeker moet participeren in dit evolutieproces.
Dan worden er dingen geopenbaard die tot dan toe
onbekend zijn gebleven, of misschien wel deels bekend,
maar waaraan het predicaat ‘onzin’ is gehangen.
Onzin mag het zijn, maar door mee te gaan met het
evolutieproces dat door de Allerhoogste Realiteit met
zijn Bewustzijn-Bewustzijnskracht-Vreugde in gang is
gezet, is wel ontdekt waar alles vandaan komt en wat
bewustzijn is.

is. Dit houdt in dat het een menselijk lichaam is dat al
zijn vermogens heeft ontplooid, evenals de psyche. Dit
is een eerste stap. De volgende is dat de mens een totaal
nieuw lichaam verwerft, niet een verbetering van het
oude, maar een lichaam met werkelijk nieuwe vermogens en mogelijkheden, evenals de psyche die heeft.
Atomen, moleculen, cellen, zij zijn er nog, maar met
heel andere kwaliteiten, het is een lichaam waarin de
eenheid voorop staat.
Steeds meer wordt duidelijk dat dit de eenheid is waar
iedereen naar zoekt, vooral de wetenschappers die tegen
hun grenzen aanlopen. Opvallend is dat juist gevestigde
wetenschappers niet graag ruimte geven aan andere,
meer weidsere perspectieven.
In de lilaca is in de loop van meer dan dertig jaar duidelijk geworden hoe alles is ontstaan, waar de evolutie
voor dient, waarvoor het menselijke leven noodzakelijk
is en hoe mensen mee kunnen gaan in dit proces, zodat
er een wereld ontstaat waarin het goed leven is. Dit gaat
niet zomaar, het vraagt wel het een en ander van mensen. Maar het proces is in gang gezet, dat blijkt ook uit
de gesprekken die in het boek worden weergegeven. Er
wordt overal gezocht naar andere mogelijkheden dan
tot nog toe. En misschien is het dus wel het moment
om iets meer te weten te komen over wat er in de lilaca
is ontdekt over waar alles vandaan komt en wat bewustzijn is.
Het mentaal

Vereenvoudigd schema evolutie

Als uit de materie (het fysieke leven) een planten- en
dierenrijk kan ontstaan (het vitale leven) en vandaaruit
weer mensen (het mentale leven), dan geeft de volgorde
van het schema aan, dat logischerwijze het mentale
leven qua bewustzijn en lichaam ook verder kan worden
ontwikkeld, en dat een mens in eerste instantie zou
moeten kunnen komen tot een waarheidsbewustijn met
een waarheidslichaam. Met andere woorden, tot een
psychisch leven waarin al wat meer eenheid te vinden
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De mens is een mentaal wezen, met een denkvermogen
dat gebaseerd is op verdeeldheid. Het ziet overal de
voor- en nadelen van, de goede en de slechte kanten
enzovoorts. Het mentaal werkt met tegenstellingen
zoals goed en slecht, mooi en lelijk, welzijn en onwelzijn. Omdat een mens ergens wel voelt dat het leven
op aarde meer te bieden moet hebben dan dat wat er
is, zijn velen op zoek naar andere mogelijkheden. Ze
proberen van alles, maar altijd weer blijkt er een grens
te zijn aan hun denken, hun inzichten en hun mogelijkheden. Toch blijven ze zoeken, ze laten niet af en blijven
speuren naar een eenheidsformule waar alles in past wat
ze hebben ontdekt.
Het mentaal is eigenlijk een grapje in het evolutieproces, waardoor de uitdaging om te komen tot aan het
doel nog groter wordt. Het denkvermogen is een bijna
onoverkomelijke barrière om de werkelijkheid te ont29

de Gouden Visie
Jaargang 11, nummer 3, juli 2018

moeten en te ervaren. Maar het is aan de mens om die
barrière te overwinnen, de onwetendheid achter zich te
laten en te komen tot een glashelder zicht op de werkelijkheid van de wereld zoals hij is.
Het denken, het mentaal, is een grote hindernis. Het is
namelijk een beperkt vermogen in het evolutieve bestel,
het is verdeeld, het kan de eenheid niet zien, het is een
instrument dat mensen hebben gekregen om logisch te
kunnen denken, om te ordenen, te tellen en te onthouden. Alles wat niet zichtbaar is, is voor het mentaal iets
buitensporigs, het kan het niet vatten, en plaatst het
dan in zijn hokje van zaken die het niet begrijpt, de bovennatuurlijke dingen. Daarbij behoren religies, spirituele richtingen en nog veel meer. Er is heel erg veel wat
het mentaal niet kan plaatsen, en er zijn slechts sporadisch mensen die proberen een andere uitweg te zoeken
dan het gebruikelijke mentale inzicht, waaronder de
schrijvers van het boek over het Universum, Leven en
van Alles. Zij proberen op hun eigen wijze verder te
komen met de feiten. Ze zoeken het bijvoorbeeld in de
kwantummechanica. Maar ook dat is een mentale visie
van de werkelijkheid, ze is verdraaid door onhelderheid,
door gissen. Want het mentaal is niet erg helder, het
leeft in een illusie, het werkt daardoor met waanideeën.
Dus op die manier kan er nooit uitsluitsel komen over
waar alles vandaan komt en wat bewustzijn is.
Dit is op zich al een punt dat door velen niet in dank
zal worden afgenomen, want waar blijft iedereen dan als
hij niet met de werkelijkheid bezig is, maar met waanideeën? Dan lijkt niets te zijn wat het is. Dat is ook zo,
het is zoeken in een donkere kamer naar helderheid
over het ontstaan van het universum en de mens. Dat
levert meestal meer irreële ideeën op dan realiteit, maar
dat wil natuurlijk geen wetenschapper weten. Hij wil
het ook niet ontdekken, want waar kan hij dan nog
op vertrouwen? Alles wordt onzeker als hij dit tot zich
toelaat. Vandaar dat lilaca ook niet zo’n geliefde wetenschap is om onderzoek in te doen, want het vertelt heel
veel over hoe mensen zijn, denken en leven. Wie in
de lilaca verder wil komen blijft zelf niet buiten schot.
Want het hele universum is niet alleen buiten de mens,
het is ook in de mens. Daar kan iedereen die dit wil
ontdekken hoe alles tot stand gekomen is op aarde, in
het heelal en ver daar buiten.
Om een korte indruk te krijgen over hoe de wereld in
elkaar zit, is een schema handig. Bijgevoegd is een sterk
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vereenvoudigd schema van de devolutie, involutie en
evolutie, met daarin opgenomen alle werelden uit de
Werkelijkheid (zie ‘Devolutie, involutie en evolutie sterk vereenvoudigd schema’ op pagina 31).
De Realiteit
Uit het schema blijkt hoe de wereld rondom de mens er
in zijn totaliteit uitziet. Het zal niet meteen begrijpelijk
zijn, maar dat hoeft ook niet, het geeft wel een beeld.
In het korte bestek van dit artikel kan niet alles worden
duidelijk gemaakt. Maar er is de mogelijkheid dit schema zelf te toetsen aan de hand van eigen ervaringen.
Deze hele totaliteit van de werelden, van Allerhoogste
Realiteit tot het relatieve, materiële universum, is aanwezig in ieder mens. Hij kan dus vrijelijk erop uitgaan
om deze werelden te verkennen en te ontdekken hoe ze
in elkaar zitten. Het schema kan daarbij een handreiking zijn.
Alles wat er bestaat is uit Zijn, Bewustzijn en Vreugde
opgebouwd. Er is niets wat daar niet uit bestaat, iedere
vorm, hoe klein ook, bergt deze elementen in zich.
Daarbij moet in acht worden genomen, dat als het
over Bewustzijn gaat, men het altijd ook heeft over
Bewustzijnskracht. Deze twee zijn onverbrekelijk met
elkaar verbonden. En hoewel ze in de verdeeldheid heel
erg los van elkaar werken, omdat ze beiden zijn verduisterd doordat het licht zich heeft opgesloten in de materie, toch werken ze altijd samen, hoe gebrekkig ook. Zij
worden ook wel het tweelingvermogen genoemd.
De grondslag van alle materie ligt in deze drie dingen,
Zijn, waarvanuit alles wordt gecreëerd, door zijn vermogen en impuls en tegenwoordigheid, door zijn zelfkracht, zijn zelfbewustzijn en zijn zelfvreugde. Vanuit
dat standpunt bezien bestaat er geen dode materie, alle
materie is bewust, hoewel er wel graduele verschillen
zijn. Heel veel materie is als onbewust bewuste materie
aan te merken, maar dat neemt niet weg, dat het toch
bewust onbewuste materie is, gezien bovenstaande.
Uit het schema valt ook op te maken, dat alles, hoe
onbewust en klein ook, altijd vol is met de geest, zijn,
en met fysieke, vitale en mentale capaciteiten. Ook de
rots heeft een fysiek, vitaal en mentaal, ook hij heeft een
inwonende geest.
Uit het schema blijkt, dat alles is doordrenkt van de
geest, van bewustzijn en vermogen en vreugde. Alle
materie is geestmaterie, alle geest is materie.
Alles in dit universum, dat een universum van mate-
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Devolutie

Evolutie

DE LILA
DE ALLERHOOGSTE REALITEIT

DE ENE
lila
↑

Het Zijn in zijn Vreugdebestaan, de Lila, het Oneindige Wezen,
Geest, Zelf

boven tijd en ruimte
↓
ONGEMANIFESTEERDE REALITEIT
HET TRANCE UNIVERSUM

WAARHEIDSWERELD
psychische mens, waarheidswezen
↑

De Ongemanifesteerde Realiteit, Bewustzijn-Bewustzijnskracht,
De Ene die Twee is en wordt ondersteund door de Vreugde

boven tijd en ruimte
↓
DE GEEST
de Absolute Wereld

MENTALE WERELDEN
de mensheid
↑

De Absolute realiteit van de Geest,
Absoluut zijn / Bewustzijn / Vreugde

in de eeuwige oneindigheid
↓
WAARHEIDSBEWUSTZIJN
de Waarheidswereld

VITALE WERELDEN
plantenrijk, dierenrijk
↑

Zijn / Bewustzijn-Bewustzijnskracht / Vreugde
Eenheid in Veelheid, Reële Idee

in de eeuwige tijd en de oneindige ruimte
↓
DE REALITEIT VAN HET UNIVERSUM

FYSIEKE WERELDEN
hemellichamen, microben, eencelligen
↑

in de tijd en de ruimte
↓

DE MATERIE
het relatieve universum, de Kosmos
in de tijd en de ruimte
↓

ONBEWUSTE en ONDERBEWUSTE
atomen, moleculen, stenen, gassen, vloeistoffen
↑

HET IRISERENDE VUUR

OCEAAN VAN ORIGINELE KOSMISCHE
ONWETENDHEID
de uiterst verdeelde materie
↑

↓
→

Involutie →

Devolutie, involutie en evolutie - sterk vereenvoudigd schema
Van Eenheid naar uiterste verdeeldheid en terug naar eenheid maar dan uitgedrukt in aardse materie.
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rie is, is gemaakt van materie of in zijn algemeenheid,
substantie. In de lilaca wordt materie vooral gebruikt
voor het grofstoffelijke, zichtbare lichaam van mens,
dier, plant, steen, aarde, sterren en planeten bijvoorbeeld. Zeg maar de materie die door de fysica wordt
bestudeerd.
Alle substantie komt uit de Ene bron van de Allerhoogste
Realiteit of de Lila, en wordt in een devolutieproces
uitgestort in de lichtende werelden van eenheid, tot ze
uiteindelijk terechtkomt in de wereld van eenheid in
veelheid, de Waarheidswereld. Dat is een wereld die ook
nog vol licht is. Daar zijn de mogelijkheden om van
eenheidssubstantie veelheidssubstantie te maken, in de
vuren van de Bewustzijnskracht. De Waarheidswereld
is een overgangswereld, een wereld van transformatie. Vandaaruit komt de substantie terecht in het relatieve universum, waar het licht langzamerhand bleker
en minder intens wordt, tot het uiteindelijk zichzelf
helemaal opsluit in de materie als het via een proces
van involutie terechtkomt in de Oceaan van Originele
Kosmische Onwetendheid. Daar is geen licht meer te
bekennen, het is allemaal verdwenen in de vele allerkleinste deeltjes die er maar zijn, omhuld met een dikke
zwarte korst van onwetendheid, onbewustheid en inertie.
Vandaaruit kan er weer een opwaartse lijn worden gevolgd onder leiding van de bewustzijnskracht die in
ieder klein deeltje is opgesloten- de evolutie. Ondanks
de duisternis doet ze van alles om het licht weer terug te
brengen in de materie. Zo komt het evolutieproces op
gang, waarin met medewerking van de psyche, de persoon van de mens, het avontuur kan beginnen van het
zoeken naar het verloren licht. Dit gebeurt in een heel
langzaam tempo, gezien ook het feit, dat de evolutie al
miljarden jaren gaande is. Maar er is momenteel al een
denkend wezen ontstaan, alleen moet dat nog ontdekken dat het nog een paar stappen te doen heeft in het
proces. Evolutie is niets anders dan bewustzijn van zijn
dat evolueert in een vorm, een lichaam.
De Allerhoogste Realiteit
Dit is de Allerhoogste Realiteit van Zijn, de Ene, de
Lila, de Bron waar alles uit ontstaat. Deze is gesitueerd
boven alle werelden, ook boven de Absolute Werelden
en dit is waar alle materie, energie, licht, kracht en
32

vreugde vandaan komt. Deze Allerhoogste Realiteit
verblijft in de ogenschijnlijke leegte die vol is van alle
dingen die nog gestalte moeten krijgen door de Lila.
Zijn
Zijn is essentiële bewuste substantie van het Absolute.
Het wordt ook wel immateriële materie genoemd, een
benaming die wat tegenstrijdig aandoet, maar het niet is.
Het is zo’n fijne stof dat ze bijna immaterieel genoemd
kan worden, maar bijna is niet helemaal. Vandaar.
Zijn is het Wezen, de Geest, het Zelf, Essentieel Zijn,
het Bestaanswezen. Zijn houdt altijd Zelfbewustzijn,
Zelfkracht en Zelfvreugde in zich. In zijn wereld straalt
het Zijn zijn licht uit als heldere straling, een soort
transparant lichtend daglicht, niet te zien. Dit licht is
transparant wit.
Ook de zijnssubstantie van heldere ether is onzichtbaar
omdat ze zo transparant is. Omdat Zijn Geest is, wordt
ook duidelijk dat alle materie geest is en andersom. Zijn
is de oorsprong van alle bestaan, alles wordt uit Hem
geboren, dus ook alle materie. Hij creëert alles vanuit
zichzelf met zijn vermogens van alomtegenwoordigheid,
vermogen en impuls. Vanuit hem ontstaan de werelden
die hij van zichzelf droomt en die worden vormgegeven
door zijn zelfbewustzijn met zijn zelfkracht, tezamen
met de zelfvreugde.
Zijn of geest is meestal niet te zien door zijn transparantie.
Bewustzijn-Bewustzijnskracht
Bewustzijn is essentiële bewuste substantie van zijn, de
Persoonlijkheid van Bewustzijn, de Essentiële kennis
van het Bewuste Wezen.
Enige kenmerken van bewustzijn zijn:
• Dat het zich gewaar is van de dingen, van het zelf.
• Het heeft de capaciteit of het vermogen van kennis of
het zich gewaar zijn van zichzelf en anderen, de wil
om te weten of te kennen.
• De emotie van vreugde van bestaan. Eerst in het
eigen bestaan, vervolgens in alle bestaan. Met emotie
wordt niet bedoeld de emoties die men doorgaans
kent. Het gaat hier in essentie om de ware of lila
emotie.
Onverbrekelijk verbonden met Bewustzijn is de
Bewustzijnskracht. Bewustzijn ondersteunt alles wat het
Zijn droomt met zijn vermogens van weidsheid en sta-
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biliteit in de materie.
Bewustzijn laat zich vaak zien als een zon.
De Bewustzijnskracht of Elektronenkracht werkt het
sterkst in het elektron, dat is haar favoriete voertuig,
waar ze van alles mee kan. Het kan een golf of een deeltje zijn, evenals het foton, waar ze veel relatie mee heeft.
Want zij is energie, vermogen, licht, vuur, elektriciteit.
Zij is de dynamische kracht die alle leven onderhoudt
met haar wervelende systemen, als zij daarmee stopt
gaat de vorm of het lichaam dood of sterft langzaam of
valt uiteen.
Zij is altijd samen met het bewustzijn, zij zijn niet te
scheiden. Hun licht is meer geconcentreerd dan dat van
Zijn.
Kracht is altijd kracht van bewustzijn. Dit wordt wel
een tweelingkracht genoemd, die ook met de volgende
aanduidingen kan worden getypeerd:
• Licht-Vermogen, de dynamische kracht van
Bewustzijn. Het vermogen is een capaciteit van de
kracht.
• Bewustzijn-Energie.
• Kennis-Wil.
• Visie-Wil.
• Licht-Energie.
Vermogens die hierbij behoren zijn: licht dat kennis en
bewustzijn is, hitte, vuur, elektriciteit.
De zetel van dit vermogen in het mentale wezen is gelegen in het vitaal-mentaal, net boven de ogen.
In de Absolute Wereld is de substantie van bewustzijnbewustzijnskracht witgloeiende, diamantwitte ether.
In de Waarheidswereld is het gouden substantie doortrokken met blauwachtig licht.
In de relatieve wereld is het een substantie van een witte
kleur met veel blauwe schakeringen.
In ervaringen wordt bewustzijn vaak getoond als een
man, de bewustzijnskracht als een vrouw.
Het elektron is de sleutel tot transformatie, want daarin
woont de Elektronenkracht of Bewustzijnskracht die
al zo licht is geworden, dat ze het lichaam kan transformeren als een mens daar tenminste open voor staat.
De mens is in staat keuzes te maken met zijn verstand,
en hij moet in dit stadium van de evolutie vrijwillig tot
die keuze komen, anders doet de Bewustzijnskracht
niets, alleen de dingen die ze altijd al doet en die leiden
tot verdere evolutie, een langdurig proces. Maakt hij
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die keuze wel, dan kan hij een versneld evolutieproces
doormaken.
Bewustzijnskracht creëert door passie en ritme en
concentratie alle vormen en gestalten die het bewustzijn
aangeeft over wat het Zijn droomt.
Bewustzijnskracht laat zich meestal zien in de dynamiek
van de beweging.
Vreugde
Vreugde is geïntensiveerd licht van bewustzijn. Het
is het meest hete vuur dat er is. Het is ook het meest
intense licht dat er bestaat. De vreugde is ook een
persoon, evenals zijn, bewustzijn en kracht. De vreugde
speelt zijn spel in dit materiële universum, gewoon om
het spel. Het is het spel van zelf en materie, die zich
uitstorten in een verdeeld universum om weer te komen
tot zelfmanifestatie en zelfvreugde. Vanwege deze vreugde is de lila er, het nieuwe wezen, dat het vreugdewezen
is. De vreugde is een bron van intense thermonucleaire
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reacties, zoals ze ook in de zon zijn te zien.
Vreugde maakt dat alle creatie mogelijk is vanwege het
spel dat hij speelt met de andere drie, vanwege de gelukzaligheid die hij daarbij ervaart, vanwege de zoetheid
die hij in alles legt bij zijn vreugdespel van de creatie.
Vreugde doorstraalt alles met zijn vonkjes van licht en
elektriciteit.
Alle materie bestaat uit deze vier persoonlijkheden of
krachten: zijn, bewustzijn-bewustzijnskracht en vreugde.
Onsterfelijkheid is Zijn, Eeuwigheid is Bewustzijn,
Oneindigheid is Bewustzijnskracht, Vreugde omvat dit
alles en is het creatieve Vreugdespel dat het speelt met
de anderen, een onsterfelijk spel dat daardoor eeuwig
en oneindig is. In dit altijddurende spel verliezen allen
zichzelf in onwetendheid om zichzelf en hun lichaam
weer terug te vinden in een nieuwe manifestatie in de
evolutie, de lila op aarde.
Zo komt het verloren licht weer tevoorschijn in de
verdeeldheid van het menselijk bestaan, want in ieder
elektron, atoom, molecuul en iedere cel is het licht.
Licht komt niet van de zon, de zon is een fysieke vorm
door concentratie van het licht van Zijn. De zon aan de
oppervlakte is slechts een meer materiële vorm daarvan.
Zonder deze personen of substanties of energieën zou
er niets bestaan, niet op aarde, niet in de universele of
waarheidswereld en niet in het Absolute.
Het ontstaan van eenheid in de wereld
Er zal nooit eenheid in de wereld kunnen ontstaan als
mensen niet aan zichzelf werken. Als er geen eenheid
in mensen zelf wordt ontwikkeld, zowel psychisch als
fysiek, kan er nooit een vaste basis zijn voor eenheid in
de wereld. Er kan geen huis worden gebouwd zonder
fundament. Het blijft dan bij woorden en er is nergens
een aanknopingspunt in de materie of de psyche dat
daaraan beantwoordt. Door te praten over eenheid is er
weer iets gebeurd dat veel moeite heeft gekost, maar het
gaat als een nachtkaars uit.
Wil er werkelijk iets gebeuren op dat punt, en trouwens
ook op punten als vrede en geluk, dan moeten er mensen in de wereld zijn die genegen zijn daar iets van in
zichzelf te laten verwerkelijken.
Dit is niet iets dat in een ommezien is geklaard. Het
is een weg die inzet vraagt en om veel volharding en
doelgerichtheid. Alleen mensen die willen doorzetten,
ook in perioden met hindernissen en problemen, kun34

nen hiermee verder. Een ontwikkeling van materie en
een ontplooiing van de psyche zijn geen werken die in
tien dagen kunnen worden gedaan, ze vergen meestal
vele jaren. Maar eenmaal op pad worden er steeds rijkere mogelijkheden zichtbaar, mensen veranderen ook
daadwerkelijk, en daardoor is de weg toch licht en niet
al te moeilijk. Mensen die vanuit hun psyche leven hebben een beginnende eenheid bereikt die psychisch is en
dat is al heel wat. Er zijn echter bijna geen mensen die
psychisch leven, dat is nog toekomstmuziek.
De eenheid is ten volle verwezenlijkt in de lila, het
vreugdewezen. Zijn psyche vormt een eenheid met zijn
lichaam, omdat het licht van de geest met lichtmaterie
een eenheid kan vormen. Het lila licht en de vreugde
die het in zich houdt, is eeuwig en altijd bestaand, niets
kan deze eenheid verstoren. Deze lila eenheid is heel
materieel, en kan zich dan ook verspreiden door alle
materie en substantie in het universum. Alle elektronen
in de wereld en het universum weten dan van die lila
eenheid af. Zij communiceren via licht en daardoor
kunnen zij weten dat er wordt gewerkt aan de eenheid.
Dat is de vaste basis en het fundament die er moet komen, want iedereen, ook al is het beginnend, die werkt
aan deze eenheid in zichzelf, draagt bij aan de eenheid
in de gehele mensheid en in het universum.
Dat is een groot gemak, want er hoeft niet te worden
gereisd om overal ter wereld te praten over eenheid. Het
gebeurt terwijl de ontwikkeling plaatsvindt. Niemand
hoeft van het leuke ervan te worden overtuigd; zendelingen of missionarissen zijn niet nodig. Alles gebeurt
zonder dat iemand er erg in heeft. Alleen diegenen die
een bewuste ontwikkeling van de materie meemaken
weten het wel, want ze zien wat er in hun eigen lichaamselektronen gebeurt. Zij kunnen ook zien wat het
effect is in alle elektronen in het gehele universum.
Een nieuw wezen in de evolutie
In de lilaca is ontdekt, dat er een nieuw wezen kan
ontstaan in de evolutie en dat de tijd daar is waarop
dat gaat gebeuren. De wetenschappers, lilaci, proberen
daarover ontdekkingen te doen, door zelf in ontwikkeling te zijn, zodat het proces kan worden gevolgd.
Omdat de ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande
wetenschappelijke ontdekkingen strikt persoonlijk zijn,
worden ze door de erkende wetenschappen niet serieus
genomen, iets dat wel te begrijpen is. Maar daarom zijn
ze niet minder interessant.
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Begrippenlijst
Denken
Dit wordt meestal gereserveerd voor
het universele Denken, het principe
in het universum dat de verdeeldheid
verzorgt.
Mentaal
Dit wordt gebruikt voor het mentaal
bewustzijn in de wezens en dingen.
Daar vinden bij de mens de ordeningen plaats, daar wordt geredeneerd, daar komen de gedachten
binnen uit het universum van het
Denken. Het mentale lichaam is vooral
subtielfysiek, aan de oppervlakte is dit
werkzaam in het hoofd, de hersenen.
Vitaal
Het vitale is het domein van de bewustzijnskracht, zij doet zich voor
als levenskracht of energiekracht,
de kracht van bewustzijn van zijn. Zij
geeft alle realiteiten die uit het universele Denken komen een fysieke vorm
door de materie te bewerken. Het vitale lichaam is ook subtielfysiek, het is
aan de oppervlakte vooral werkzaam
in de torso. De bewustzijnskracht is
het vitale leven met zijn kracht en levensadem die werkt in de wereld en
vormen opbouwt en vernietigt. Zij beheerst leven en dood.
Fysiek
Het fysieke is het grofstoffelijke lichaam van een mens, het lichaam wat
er is te zien. Daarbij hoort een subtielfysiek lichaam dat uit een veel ijlere
substantie bestaat. Beiden worden in
de lilaca als oppervlaktelichamen getypeerd. Soms wordt het subtielfysieke
lichaam ook wel innerlijk lichaam genoemd, maar in de lilaca wordt innerlijk alleen gebruikt voor de psyche met
het zelf, zijn krachten en zijn lichaam.
De fysieke lichamen worden gevormd
door de bewustzijnskracht volgens de
idee van het Denken.
Geest
Geest is identiek aan materie, het zijn
twee gezichten van dezelfde realiteit.
Er is een vrije geest in het Absolute
en een opgesloten geest in de materie. Beiden zijn dezelfde geest. De
term geestelijk betekent dus dat alles
geestelijk is, ook de rots, de kever en
de mesthoop. Er moet alleen gekeken
worden waar de geest zich bevindt,
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zodat duidelijk wordt in wat voor vorm
hij aanwezig is in een bepaald object
of wezen.
Illusie
Dit is de illusie waarin ieder mens
leeft, doordat hij leeft in de verdeeldheid. Daardoor is het wezen, de kern
van de dingen niet meer te zien voor
de mens. De illusie houdt in dat een
mens denkt dat hij een afgescheiden
wezen is, en niet iemand die onverbrekelijk is verbonden met de rest van
alle bestaan. Die onzichtbare eenheid
wordt gevormd door het opgesloten
licht in de materie, dat weer vrij moet
komen, zodat de eenheid weer zichtbaar wordt.
Daarnaast leeft een mens ook nog
in zijn illusies die ingegrift zijn in zijn
lichaamsmaterie. Deze komen vooral
voort uit de onbewuste en onderbewuste materie in zijn lichaam. Deze
illusies zorgen voor allerlei irreële
ideeën, de wanen. Met deze wanen
worden niet de wanen bedoeld zoals ze in de psychiatrie en psychologie
worden gezien. Deze wanen hebben
niets daarmee van doen. De wanen
waar psychiaters mee worden geconfronteerd worden meestal veroorzaakt
door negatieve energieën of vijandige
krachten, die de zwakheden van de
mens aangrijpen om hem daarin te
manipuleren.
De waanideeën die in de normale
illusie van de mens een plaats hebben
worden veroorzaakt door mentale
vooroordelen die in de materie worden gegrift en daar dwangmatig hun
werk gaan doen. Deze waanideeën
werken heel rigide door naar anderen,
die daaraan moeten gaan gehoorzamen. Ze gaan meestal over goed en
kwaad.
Psyche
De psyche komt uit de Absolute
Wereld van de Geest en is een licht of
een zon van de Absolute Realiteit. Hij
individualiseert zich om een evolutie
te beginnen op aarde. De psyche is de
persoon die een mens is, en hij blijft
absoluut, ook al leeft hij in de verdeeldheid van de mensheid. In leven
na leven bloeit hij open als een bloem,
hij wordt ook groter als zon en kan
uiteindelijk zo krachtig zijn dat hij het

hele lichaam van de mens kan transformeren met behulp van de lila bewustzijnskracht. Het psychische wezen
is absoluut, dat betekent dat hij niet te
beschadigen is. Hij kan niet ziek zijn of
iets mankeren. Hij kan hoogstens zijn
vele krachten verliezen aan het ego,
dat in het begin van het menszijn de
psyche overheerst, zodat er niets meer
van te merken is. Echter, wie meer bewust wordt geeft ook meer ruimte aan
de psyche, zodat deze uiteindelijk de
boventoon gaat voeren en alle krachten weer naar hem toevloeien.
De psyche wordt meestal aangeduid
als psychisch wezen. Dit wezen heeft
een zelf, dat zijn identiteit is, en het is
in het bezit van vele krachten en vermogens en een psychisch lichaam.
Waarheidswezen
Dit is een mens die zover is gekomen
in het evolutieproces dat door de lila
energie de subtielfysieke substantie
van zijn lichaam zodanig is getransformeerd, dat deze een eenheid vormt
met zijn psychische wezen. Deze waarheidssubstantie kan worden gezien als
een goudachtige subtiele stof die heel
lichtend is. Ook het psychische wezen
heeft deze goudachtige stof in zich,
deze is witroze met heel veel gouden
subtiele verfijnde substantie erin.
Lila of lichtwezen
Dit is een wezen dat klaar is met
zijn evolutie. Het is de Allerhoogste
Realiteit in het Absolute geworden,
met een aards lichaam van licht
elektronen en lichtcellen. Hij is zowel
Absoluut, relatief, psychisch, universeel en materieel, dat betekent dat
hij alles is wat er bestaat. Hij is geest,
lichaam, een aards wezen en een psychisch wezen, een waarheidswezen in
de eenheid die hij is in verscheidenheid. Dit wezen is een vreugdewezen,
een eenheidswezen, de psyche en het
lichaam vormen een perfecte eenheid. Beiden bestaan uit geestmaterie,
waardoor het lichaam een eenheid
kan vormen met de psyche.
Absolute werelden
De werelden van Zijn, Bewustzijn en
Vreugde in de werelden van Eenheid
boven het Universum.
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De werkmethode in de lilaca
In de lilaca wordt meestal gebruikgemaakt van de methode die bekend staat als de participerende observatie.
Daarbij is de onderzoeker in elke situatie zowel participant als observator. Dit houdt in dat een lilaïsch onderzoeker zowel deelnemer is aan dat wat er plaatsvindt,
maar ook toeschouwer is bij dat wat er gebeurt. Dit is
het geheel eigene van elk onderzoek dat zich voltrekt in
de lilaca. Als onderzoeker is men tegelijkertijd actief betrokken bij iedere gebeurtenis die zich voordoet en dat
wordt onderzocht. Toch is men ook een beschouwende
persoon, die op afstand kijkt.
Indien correct uitgevoerd wordt op deze wijze het onderzoek tot een onbevooroordeeld en objectief geheel,
waarbij alles op een neutrale manier wordt beschouwd
en beschreven, zowel wat betreft de ander als wel van
zichzelf. Daarbij is het zo, dat men er in de lilaca van
uitgaat dat alles in de onderzoeker zelf aanwezig is.
Alles wat hij meemaakt vindt plaats in hemzelf en ieder
persoon of ding of wezen dat daarbij is betrokken,
bestaat altijd ook in hemzelf. Deze wijze van onderzoek
kan qua betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan andere
onderzoeksmethoden mits het nauwkeurig en exact
wordt uitgevoerd en beschreven.
Toepassingen
• Het bestuderen van de lila energie en de mogelijkheden om deze lila energie te gebruiken voor transformatie van de materie en daarmee het aanbrengen van
veranderingen in het elektron, atoom, molecuul en
cel. Daardoor wordt meer kennis gegenereerd over de
werkingen van de materie.
• Een praktische toepassing van de lila energie door de
onderzoeker zelf om te komen tot een volgende stap
in het evolutieproces.
• Het toepassen van de lila energie om de ontplooiing
van de psyche, de persoon die de mens is, te bevorderen.
Deze methode en de toepassingen blijken wel te werken, want in de afgelopen jaren is er ook duidelijkheid
gekomen over hoe de processen in de verschillende
lichamen en in de psyche plaatsvinden. In het lichaam
is het eerst een kwestie van de subtielfysieke elektronen
laten transformeren. Dat betekent dat in het subtiele
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lichaam, waar het elektron een golf is, deze elektronen
hun licht al prijsgeven door inwerking van lila licht en
psychisch licht. De psyche wordt namelijk door de lila
zon in de Absolute Werelden beschenen, waardoor zijn
lichtkracht steeds groter wordt, zodanig dat de zwarte
omhulsels van de elektronen beginnen te ‘smelten’ en
het licht van de geest, de Bewustzijnskracht, er weer uit
te voorschijn komt. Wat eerst opgesloten was geraakt
in een proces van involutie, is nu weer bevrijd. Op dat
moment is er een menselijk wezen dat helemaal op het
toppunt van zijn kunnen en zijn vermogens staat. Hij
is een waarheidswezen geworden, ofwel een psychisch
wezen. Dat is helemaal in de lijn van het evolutieproces
zoals het zich op dit moment voordoet.
Dit nog menselijke wezen op de top van zijn kunnen
kan nu de volgende stap gaan maken, die naar het
worden van een lila. Daartoe moet ook de hele materie van het oppervlaktelichaam worden omgezet in
lichtmaterie. In dat proces worden ook alle elektronen,
atomen, moleculen en cellen van de grofstoffelijke materie omgezet in lichtstof of lichtmaterie. De psyche is
een enorme grote lichtende zon geworden en nu kan er
een eenheid zijn tussen psyche, geest, en lichaam. Dat is
het vreugdewezen, de lila. Daarmee is ook het eindpunt
in de evolutie bereikt.
Proces van transformatie
Het proces van transformatie kan niet door een menselijk wezen gebeuren. Hij kent het procedé niet, en
moet daarbij worden bijgestaan door de lila energie, die
alles van alle soorten menselijke materies af weet. Het
elektron in het menselijke lichaam is daarbij van groot
belang, want het is het voertuig van de bewustzijnskracht die hiermee de werelden opbouwt. In de lilaca
past het elektron in het geheel van de dingen, in de eenheid. Het is bekend wat zijn functie is in het bestel en
het wordt dan ook altijd beschouwd vanuit de eenheid
van de Allerhoogste Realiteit en niet vanuit de verdeeldheid van het menselijke mentaal. Dat zorgt voor het
verschillende zicht op het elektron, maar het is gewoon
hetzelfde elektron waar het over gaat.
Vanuit dat gezichtspunt van eenheid in de realiteit is
het elektron de bouwster van de werelden, de lila kracht
die in alle materie werkt en aanwezig is, het tweelingvermogen van bewustzijn-bewustzijnskracht. Met het
elektron begint zij met het vormen van de grofstoffelijke materie, de zichtbare vormen. Deze lila kracht

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 11, nummer 3, juli 2018

bouwt alle vormen op aarde op, zij is dan ook aanwezig
in ieder materiedeeltje, hoe klein en onzichtbaar ook.
Zij is het ingekapselde licht, de geest, die zich heeft verduisterd en is geworden tot harde lichaamsmaterie, ook
al is de menselijke vorm een vergevorderde vorm in het
evolutieproces. De bedoeling van de transformatie door
de lila energie is, dat het licht weer vrijkomt uit het
elektron, atoom, molecuul en cel, zodat er een verandering ontstaat die blijvend is en nooit meer tenietgedaan
kan worden. Dat kan al in het begin van de ontwikkeling zo zijn, dat er patronen zijn die in verandering
komen door lila energie en licht. Het subtiele elektron
is als een zwart gat, waarin heel veel licht verdwijnt,
dat er nooit meer uit lijkt te komen. Tot er op een dag
zoveel licht is toegevoegd, dat het elektron wordt tot de
stralende zon die hij ooit was.
Het is logisch dat dit proces niet door een mens zelf kan
worden gedaan, hij kent de materie niet goed genoeg,
ook niet die van zijn eigen lichaam. Dit proces kan alleen worden gedaan door diegene die alle materie en
substantie kent omdat ze zelf al deze substanties is.
Uit dit alles volgt eigenlijk vanzelfsprekend dat er een
wezen kan ontstaan met een lichaam dat lichtend is en
dat zich kan verenigen met de persoon, het psychische
wezen. Dat is dan de kroon op het werk van de bewustzijnskracht, er is een wezen op aarde ontstaan dat net
zo licht en vermogend is als het Allerhoogste Wezen, de
Realiteit, boven de werelden van het Absolute.
Het is een wezen met een lichaam en een psyche van lila
lichtmaterie. Deze lichtmaterie heeft alle vermogens van
de geest paraat, die eerst in het donkere, ogenschijnlijk
niet lichtende elektron verborgen zaten. Deze materie
heeft de mogelijkheid om voortdurend in verandering
te zijn, doordat de psyche zijn vreugdespel speelt in dit
nieuwe wezen, kortweg de lila genoemd.
Transformatieprocessen
Er zijn verschillende soorten transformatieprocesssen te
onderscheiden:
1. Voorbereidende processen die voorafgaan aan de
werkelijke transformatie van de materie. Deze gebeuren in het beginstadium van de ontwikkeling.
2. Later komen de echte transformatieprocessen die
een blijvende verandering in de materie teweegbren-
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gen, vooral in de substantie van het subtielfysieke
lichaam, waar het elektron een golf is.
3. Als deze lichaamssubstantie geworden is tot een
gouden licht, dan kunnen de transformatieprocessen
in het oppervlaktelichaam een aanvang nemen, daar
waar het elektron een materiedeeltje is.
In het transformatieproces van het oppervlaktelichaam
zijn er drie etappes te weten:
a. Zweten (door hitte).
b. In de droog (een zekere afkoeling).
c. Droog (alles is in evenwicht gekomen).
Nadat deze etappes zijn doorlopen is het transformatieproces in een bepaald stukje of deel van het lichaam
klaar.
Een transformatieproces wordt in gang gezet door hitte
en vuur, er wordt ook gewerkt met koude en stolling,
en zo wordt er onder hoge druk een nieuwe stof gemaakt. Tijdens het transformatieproces voelt iemand
ook afwisselend hitte en koude, zodat het lichaam geen
schade kan ondervinden van de processen. Uiteindelijk
wordt het zo gehard en sterk, dat het tegelijkertijd de
heetste temperatuur en de meest koude temperatuur
kan verdragen.
Dit proces zorgt ervoor dat harde, duistere en onwetende materie onder druk wordt omgezet tot een heldere,
lichtende, kristalheldere stof. De duisternis moét wel
wijken voor het licht, het is een gebiedende eis.
Bij transformatie gaat het er ook om, om datgene wat
goed is te behouden en te vervolmaken. Dat wat niet
gebruikt kan worden en overbodig is kan weg. Dat wat
nog niet goed is, maar openstaat voor vervolmaking,
wordt in het vuur omgesmolten tot dat wat het moet
zijn. Op die wijze ontstaat er steeds meer lichtmaterie
in het lichaam.
Ten slotte moet nog worden vermeld, dat er nooit iets
gebeurt wat de persoon niet aan kan. Alles is precies op
maat gesneden omdat het lila de materie van elk mens
kent van voor tot achter en van boven tot onder, van
binnen en van buiten. Er kan daardoor ook nooit iets
verkeerd gaan.
De transformatie van de materie is vooral interessant
om mee te maken, omdat het de mens laat worden tot
wie hij werkelijk is, een wezen dat een volmaakte en
37

de Gouden Visie
Jaargang 11, nummer 3, juli 2018

opengebloeide psyche heeft met de bijbehorende vermogens en met een volmaakt lichaam met alle vermogens van de materie die daarbij ook kunnen worden
gehanteerd. Daarbij moet worden ingecalculeerd dat
dit niet zomaar iets is, een beetje meer dan de mens nu
kan. Neen, er zijn dan ongekende mogelijkheden om
op totaal andere wijzen te communiceren, om kennis te
verwerven, om met anderen om te gaan en met zichzelf.
Het zal vooral gebruikmaken van de mogelijkheden die
dit geheel nieuwe wezen vanuit zichzelf heeft, want het
is een lichtwezen. Het kan dus vrij gebruikmaken van
alle mogelijkheden van licht en de lichtmaterie. Niet
in de zin van de beperkingen die het menselijke brein
het licht en de materie oplegt, neen, dit wezen is vrij
van alle wetten en regels die er in de wetenschappen
zijn geformuleerd, hoewel hij er plezier aan kan beleven
ze wel vrijelijk te hanteren. Per slot van rekening is het
nieuwe wezen, de lila, een vreugdewezen, dus zal het
ook vreugde uit alles puren, ook uit de meest duistere
materiedeeltjes.
Het nieuwe lichtwezen of lila
Als wetenschapper is het interessant om te ontdekken
hoe zo’n nieuw wezen er nu eigenlijk uitziet. Want
anders blijft het gissen, en daar heeft niemand wat aan.
Dus er is nagegaan hoe zo’n nieuwe vorm eruit zal gaan
zien. Daar zijn antwoorden op gekomen, waardoor in
grote lijnen wel duidelijk is hoe dat nieuwe lila wezen,
de psyche, in zijn nieuwe lila vorm, zijn lichaam, oogt.
Eerst komt aan de orde hoe het lichaam eruitziet en wat
de besturing ervan is. Daarna wordt verteld wat de mogelijkheden van zo’n lichaam zijn en wat de vermogens
zijn van de materie en de psyche, de persoon.
a. De grondvorm van het lichaam
In de evolutie is het altijd zo geweest, dat als er nieuwe
vormen ontstonden, er meestal te zien was dat ze voortkwamen uit een vorige vorm. Soms kan er wel eens een
grote overstap zijn, omdat er dan geen fossiele vondsten
zijn gedaan in een zekere periode, maar altijd was er wel
te zien hoe de tussenliggende ontbrekende vorm zou
kunnen zijn.
Dat is met het lila wezen ook het geval. De grondvorm
van zijn lichaam geeft heel duidelijk aan dat deze ontstaan is vanuit een menselijke vorm. Toch is die grondvorm anders. Er zijn bijvoorbeeld geen armen, benen,
neus, oren, mond, ogen of geslachtsorganen te zien.
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Het lichaam heeft geen kleding aan, hoewel het er niet
naakt uitziet. Het kleedt zichzelf met zijn eigen fysieke
stof.
De vorm is wel lichtend, het is duidelijk dat men hier
te doen heeft met een lichtwezen. In zijn lichaam zijn
compacte centra van licht te onderscheiden. Dit wezen is een volkomen eenheid van lichaam en geest, de
lichaamsmaterie is geestmaterie en de psyche is ook van
geestmaterie. Het psychische wezen, de psyche of de
persoon is diegene die het lichaam stuurt volgens zijn
wil en het totaal bewuste lichaam gehoorzaamt daaraan. De psyche heeft de allesomvattende kennis van
de materie en kan alle materies en substanties vormen
met zijn bewuste kracht, de visie-wil, en het bewuste
lichaam kan die substanties eveneens creëren van zijn
lichtmaterie.
De vorm van dit lila lichaam is vloeiend, gestroomlijnd.
Er zitten geen hoekige delen aan. Dat is eigenlijk vanzelfsprekend, want voeten bijvoorbeeld zijn erg hoekig,
en die heeft dit wezen niet. Er zou gesproken kunnen
worden van een gestroomlijnde, wat afgeronde gestalte,
zonder extremiteiten. Wat wel zichtbaar is, dat er mannelijke en vrouwelijke wezens zijn. De vrouwelijke lila’s
hebben namelijk een lichte glooiing op de plek waar
bij mentale vrouwen de borsten zitten. Verder is het
lichaam identiek aan dat van de man.
De substantie van het lichaam kan worden geduid
als lichtmaterie, omdat het lichaam licht geeft vanuit
zichzelf en niet van buitenaf wordt verlicht. Het lijkt
erop dat dit lichaam heel soepel en vloeiend beweegt,
en dat er geen skelet in zit. Er zijn geen tekenen dat er
een ademhaling is, want de borstkas beweegt niet. Er
is geen neus, dus de adem kan ook niet weg door dat
orgaan en er kan evenmin lucht ingeademd worden. In
dat lichaam zijn verschillende centra zichtbaar die op
zonnen lijken. Echter, ieder elektron, atoom, molecuul
en cel heeft zijn eigen licht. Dat kan worden gezien als
een klein zonnetje, maar het kan ook verspreid licht
zijn.
Dat zijn de eerste indrukken van de grondvorm van het
lichtwezen, de lila.
b. Een meer precieze beschrijving van het lichaam
Een menselijk lichaam beschikt over een heleboel
organen die allemaal met elkaar samenwerken, het is
een ingenieus stelsel dat meestal perfect werkt, tot er
een kink in de kabel komt door ziekte, beschadiging of
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door ouderdom. Het is een zeer ingewikkeld lichaam,
waar zelfs medici niet duidelijk van weten hoe alles bij
elkaar en met elkaar functioneert.
In grote lijnen kan worden gezegd dat een menselijk lichaam overeind wordt gehouden door het bottenstelsel,
het skelet. De bouwstenen van het lichaam worden gevormd door vele biljoenen cellen. Zij vormen weefsels,
die allemaal hun eigen functie hebben in het geheel.
Bindweefsel houdt het lichaam bij elkaar, zenuwweefsel
geeft elektrische signalen door aan de hersenen, spierweefsel laat het lichaam bewegen. Dan is er ook nog
epitheelweefsel, dat holtes bekleedt en de huid vormt.
Er zijn verschillende systemen die onontbeerlijk zijn in
een menselijk lichaam: huid, bloedsomloop, beenderstelsel, spierstelsel, zenuwstelsel met het hormoon- en
lymfestelsel. Verder is er nog een spijsverteringssysteem,
een uitscheidingssysteem of wel het darmstelsel, en een
voortplantingsorganisme. Alles bij elkaar laat dit het
menselijk lichaam functioneren.
De grondslag van dit alles zijn de atomen, die weer
opgebouwd zijn uit elektronen, neutronen en protonen.
Atomen bouwen moleculen en cellen.
Van al deze zaken gebruikt het nieuwe lichaam alleen de
fotonen, elektronen, atomen, moleculen en cellen die
allemaal licht zijn geworden in een proces van transformatie. Organen zijn er niet, het lichaam doet alles met
licht. Er zijn bepaalde lichtcentra die in zekere delen
van het lichaam werken.
Dit lichaam kan een elektronenwolk zijn dat eruitziet
als een vormloze massa van stippeltjes licht, maar het
kan ook een lichamelijke vorm aannemen. Het is een
lichaam dat heel gelukzalig aanvoelt, licht, zonder gewicht. Het kan voortdurend van vorm veranderen, door
dan weer eens een massa van elektronen te zijn zonder
vaste vorm en dan weer een lichamelijke verschijning.
De elektronen in dit lichaam zijn weer oneindige
energie geworden die hitte, kracht en licht is. Het is
eigenlijk een bom van elektronen, samengeperste elektronen die licht zijn, dus bewust. Want licht is altijd
lichtbewustzijn of bewustzijn. Psychische elektronen en
materiële lichtelektronen vormen samen één systeem,
een wervelend geheel dat het lichaam onderhoudt.
Dit lichaam geeft licht van binnenuit. Het kan uitgespreid liggen over de hele wereld, met lichtcentra die
allemaal met elkaar zijn verbonden door lichtstralen via
de cellen van het lichaam die licht zijn.
Dit lichaam bezit geen huid, geen haar, geen nagels.
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Er is geen skelet met botten dat het lichaam overeind
houdt, gewrichten zijn er niet, want licht behoeft geen
gewrichten. Spieren zijn ook niet nodig, want licht
gebruikt deze niet.
Het zenuwstelsel is onderdeel van dit lichtend systeem
dat niet meer als zenuwstelsel dient, maar om informatie door te geven door dit gehele lichaam.
De zintuigen zijn onnodig, het licht fungeert als zintuig, dit bewuste licht kan alles detecteren aan vormen,
visie, geur, smaak, tastzin en geluiden. Het kent de
kern van al deze dingen, hun oorsprong en hun oppervlaktekenmerken. Alle belangrijke organen die een
mens gebruikt zijn in dit lichaam overbodig, zoals hart,
longen, ademhaling, spijsvertering, een immuunstelsel. Voortplanting is niet nodig, dat gebeurt door licht
als dit past. Dit lichaam veroudert niet, behalve als de
persoon dit wil, dit geldt ook voor alle ziekten en ongemakken. Ze kunnen er gewild zijn en ook weer gewild
worden veranderd.
c. Vermogens van de psyche en het lichaam
Het is vanzelfsprekend dat een lichaam dat uit licht
bestaat en een volslagen eenheid vormt met de persoon,
de psyche, al voornoemde menselijke instrumenten niet
nodig heeft om te kunnen bestaan. Het is een volmaakte vorm die in zich niet bevattelijk is voor welke
ziekte of ongemak dan ook. De psyche is de meester
van het lichaam, zelf een in-en-in witte zon, die het
lichaam bestuurt volgens zijn bewuste wil. Het lichaam
gehoorzaamt feilloos aan zijn instructies, want het is
ook helemaal licht en bewust. Dit is het vermogen tot
eenheid.
Bij de lila is de psyche de sturende kracht van het lichaam. De psyche heeft alle vermogens die nodig zijn
om materie te veranderen naar wens. Hij heeft in al die
lange jaren van evolutie de materie en alle substanties
diepgaand verkend en is in staat om met dit lichaam alles te maken wat passend is in de situatie. Het is vooral
een vreugdespel dat wordt gespeeld, het is de vreugde
van bestaan die ook alle bewuste kennis in zich draagt,
die de aanzet is tot dit spel met de materie.
Nu de psyche, de persoon, in het bezit is van een lichtlichaam of vreugdelichaam en hij een lila is geworden,
kan hij zonder begrenzing alles creëren wat hij zelf wil,
het lichaam waarmee hij een eenheid vormt gehoorzaamt feilloos aan zijn instructies en creëert wat de
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psyche van zichzelf ziet in minder dan geen tijd.
Een van de meest in het oog springende vermogens van
de lila is hoe hij met de materie kan spelen. Hij kan van
zijn eigen lichaam alles maken wat hij wil. Een huis,
een plant, voedsel, een stoel waar hij op kan zitten.
Hij maakt zijn kleding van zijn eigen lichaamsmaterie.
Dit doet hij door de structuur van de atomen van zijn
lichaam te veranderen, zodat er vele verschillende materies kunnen ontstaan.
Dit is het vermogen van transformatie van de materie.
De lila kan zichzelf maken tot een compacte zon van
licht in velerlei kleuren, waaronder ook wit en zwart.
Ook kan hij uitgespreid liggen over het gehele universum, waardoor hij onzichtbaar wordt. Het lichaam valt
daarbij niet uit elkaar, door het licht blijft de communicatie perfect behouden. Alle lichtelektronen hebben een
altijddurende communicatie met elkaar, waar ze zich
ook bevinden op aarde of in het universum of daarboven. Ze weten dan ook alles, wat er in het lila lichaam
gebeurt, maar ook overal op aarde, in het heelal en in
de bovenliggende werelden. Het elektron is weer pure,
oneindige energie geworden. Dit is het vermogen van
alomtegenwoordigheid.
De lila heeft een lichaam dat perfect gezond is, licht
wordt niet ziek. Het kan wel zorgen dat er ziekten zijn,
als dit past in het ontwikkelingsproces van de mensheid. Ook het psychische wezen kan niet ziek zijn, het
is absolute geest, onaantastbaar en niet te beschadigen door wat dan ook. Een lila kan wel ziekten in zijn
lichaam creëren als hij dit wil. Psychisch ziek zal hij
echter nooit zijn, hoogstens kan het zo lijken in mensenogen.
Dit is het vermogen van gezondheid.
De lila kan te zien zijn als een lichtwezen maar kan ook
allerlei andere vormen of gestalten aannemen. Het kan
zich menselijk voordoen of dierlijk, het kan de zon zijn
of een ster, een huis of een bloem en nog veel meer. De
lila is alvermogend en zijn acties zijn altijd precies wat
ze moeten zijn. Hij werkt heel efficiënt en is er voor om
de ontwikkeling van de materie en de ontplooiing van
de psyche wezens op aarde vooruit te brengen. Hij doet
dit niet als een vooropgezet plan, maar het behoort allemaal tot zijn vreugdespel met de materie op aarde. Hij
doet geen wonderen. Hij kent alles, dus bestaan er voor
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hem geen wonderen meer. Dit is het vermogen van efficiëntie.
Een lila wezen is onafhankelijk van alles wat buiten
hem is, hoewel hij alles is wat er bestaat. Hij heeft geen
voedsel nodig, geen kleding, geen huis, geen vocht. Hij
heeft geen slaap nodig, hij kan reizen zonder vervoermiddelen te gebruiken. Hij heeft geen boeken nodig
of het internet om kennis te vergaren, hij is alle kennis,
alle bewustzijn, alle waarheid en vermogen. Hij is alwetend, alvermogend, alomtegenwoordig en de alvreugde.
Hij heeft niets nodig om te kunnen bestaan. Hij doet
dus geen aanslag op het milieu of wat dan ook. Hij leeft
zijn eigen leven en bevuilt niets, heeft nooit afval, ook
geen lichaamsstoffen die zich moeten uitscheiden. Hij
hoeft nooit naar de dokter, niet naar het ziekenhuis. Hij
heeft een perfect en zelfvoorzienend lichaam, dat altijd
precies doet wat past in iedere situatie.
Dit is het vermogen van onafhankelijkheid.
Hij heeft een lichaam dat alles kan doorstaan, temperaturen die beneden het absolute nulpunt liggen of
hitte die heter is dan de hoogste temperatuur mogelijk.
Volgens Max Planck is er wel een absolute hitte, hij beschrijft deze in de formule 1.41 x 1032, dat is 141.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000 graden Celsius.
Planck beweert dat die temperatuur wel eens is voorgekomen, namelijk net na de oerknal.
Het lila lichaam werkt niet met dit soort getallen, het
is als een hardgebakken pot die in vuren heeft gelegen
die zowel zeer, zeer heet als zeer, zeer koud tegelijkertijd zijn. Het lichaam is niet vatbaar voor kogels of
ander geweld. Dat is ook een eigenschap van licht, dat
het niet getroffen of beschadigd wordt door wat voor
geweld dan ook.
Dit is het vermogen van onaantastbaarheid.
Voor een lila is geen voeding nodig zoals mensen die
tot zich nemen. Hij voedt zich met licht uit zijn omgeving als hij dat wil. Want in de grond heeft licht geen
voeding nodig. Het is echter zo, dat een aardse lila vaak
niet werkt met absolute dingen. Hij vindt het juist leuk
om veel dingen te doen die met de relatieve wereld te
maken hebben. Hij kan zich dus best voeden met worteltjes als hij dat graag wil. Of hij kan een ijsje eten, een
taartje, een lekkere karamel of chocolade. Of ham van
de varkentjes die eikels eten onder de eikenbomen. Hij
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kan granaatappelsap drinken gewoon, omdat dit vreugdevol is. Hij kan dit alles gewoon zelf maken vanuit zijn
eigen lichaamsstof, maar als hij het leuk vindt kan hij
deze dingen ook kopen.
Dit is het vermogen van zelfvoorziening.
Slapen doet een lila niet, hij heeft het niet nodig. Maar
ook hier is het weer zo, dat hij het wel kan doen.
Hij kan vederlicht zijn of juist heel zwaar, al naargelang
hij de bewustzijnskracht gebruikt door te verwarmen of
juist af te koelen door vuur. Net zoals het in een heteluchtballon gebeurt. Het is hetzelfde principe, maar hij
doet het zo met zijn eigen lichaam.
Hij kan de zwaartekracht manipuleren en altijd waakzaam zijn, twee vermogens van de lila energie.
Licht kan dwars door de aarde heen gaan, net zoals de
elektron-neutrino’s dat kunnen, het is een vermogen
dat een lila ook heeft. Hij kan door de aarde kijken met
zijn licht en hij kan alles zien in de pikdonkere nacht.
Hij kan zorgen dat hij overdag niet te zien is doordat hij
zijn heldere straling gebruikt die is als daglicht. Hij is
dan niet te zien, hij is gewoon transparant. Daarentegen
kan hij zich ook in zwart licht hullen, en dan is hij goed
te zien, of heel donkerblauw, marineblauw, dat kan ook.
Hij kan heel menselijk aandoen, zowel qua lichaam als
qua denken. Dan vindt ieder mens hem een gewoon
mens. Toch blijft hij een lila wezen, want het kan zo
weer veranderen.
Dat is het lichtvermogen van de lila.
Een lila wezen heeft compassie met de gehele mensheid. Het houdt heel erg van mensen, het is zelf ook
mens geweest en het is alles en kent alles, ook mensen.
Het moet er ook vaak om lachen, zoals ze doen en zijn.
Mensen zijn nogal komisch, ze doen of zeggen vaak
dingen die totaal nergens over gaan, omdat ze de kern
van de dingen en wezens niet kennen. Dat is de humor
die de lila overal ziet. De hele creatie is heel humoristisch, dat kan ook niet anders als alles bestaat bij gratie
van de vreugde. Vaak zien mensen de vreugde niet van
de dingen, maar dat is omdat ze nog onvolmaakt, blind
en onwetend zijn en daarbij ook nog onbewust. Geen
wonder dat je dan dingen niet goed kunt waarnemen.
Mensen hebben zelf nog geen licht, dat is iets wat nog
moet komen in de nabije toekomst.
De basis van het lila wezen is de zelfstof van de vreugde
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en de lichtmaterie vol vreugde. Dat is het meest intense
lila licht dat er is.
Dit is het vermogen van lila humor.
Het lila wezen heeft geen centrum of onderkomen waar
het een vaste verblijfplaats heeft, overal is zijn huis, zijn
woning. Alles is ook gelijk voor dit wezen, er is één
geest en één wezen, want de vreugde is overal, waar dan
ook, in ieder wezen en ding. Alle zelven en lichamen is
de lila ook, er is geen onderscheid, hoewel ze wel te onderscheiden zijn. Hij is alle identiteit, in een ontelbare
eenheid.
Door deze eenheid van identiteit, van het zijn van alle
wezens en dingen, is er geen kennis meer nodig, deze
is te vinden in de identiteit zelf, want dat is de realiteit
van alles.
Dit is het vermogen om in zijn eenheid toch de verscheidenheid te zijn.
Alle wetten houden op te bestaan voor de lila, hij is
helemaal vrij, er zijn geen grenzen of bindende voorwaarden. Hij staat boven alles wat er is aan mentale
wetten of geboden, hij kan ze wel aanhouden, maar in
alle vrijheid die hij is. Hij staat boven alles, boven alles
wat mensen aan regels en principes hebben. In die totale vrijheid kan hij ook precies doen wat passend is in
het materiespel. Want hij is ongebonden, hoeft niet te
letten op wat anderen van hem vinden. Hij wordt door
niets en niemand beïnvloed, want hij is de vreugdevolle
vrijheid van de spelende artiest in zijn zandbak van de
wereld. Hij is vrij van de begeerten die de mens nog
wel heeft, bijvoorbeeld naar eer en roem en erkenning.
De liefde is zijn drijfveer, een liefde die is bevrijd uit
de elektronen van het lichaam. Op die manier doet hij
altijd wat het meest vreugdevol is voor iedereen die in
zijn spel meespeelt. En dat is de hele wereld, al weet ze
dat niet. Dit zijn de vermogens van onafhankelijkheid
en soevereiniteit.
De lila is boven het menszijn uitgestegen, hij is niet
meer onderhevig aan de natuur, de ingebakken patronen in zijn elektronen, atomen, moleculen en cellen. Hij heeft zich boven de onwetendheid en de
onbewustheid daarvan verheven, hij speelt het bewustzijnsspel van zijn psychische wezen met zichzelf, alle
zelven en zijn lichaamsbewustzijn.
Het is voor het mentaal moeilijk om dit te geloven of
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zelfs aan te nemen, maar dit is de werkelijkheid.
Dit is het vermogen om het materiespel van licht en
vreugde te spelen op aarde en in alle andere werelden.
Dat spel op aarde is het meest vreugdevolle.
De lila is een uitstekend manager, kan goed met mensen omgaan, heeft een planning die geënt is op de realiteit en daarom niet gepaard gaat met spanningen. Hij
doet zijn werk met enthousiasme, en dat is aanstekelijk
voor andere medewerkers. Hij valt op doordat hij een
groot probleemoplossend vermogen heeft, waardoor er
weinig stagnatie is in het werk, er is ook weinig ziekteverzuim.
Dit is het vermogen van enthousiasme in het management.
Het toekomstperspectief
Het zal zeker niet zo zijn dat ieder mens opeens een
ontwikkeling van materie gaat doen, met daarbij de
ontplooiing van de psyche. Zo zit de werkelijkheid van
het evolutieproces niet in elkaar. Het zijn langzame
processen die tijd vragen en meestal zijn er ook overgangen van de ene vorm naar de andere. Zo zijn de
zeeanemonen een overgangsvorm naar het dier, evenals
de vleesetende planten. De natuur neemt voor alles de
tijd, zij is een lagere vorm van de bewustzijnskracht,
Moeder Natuur stuurt het evolutieproces zolang er nog
een mentaal op de voorgrond staat. Pas als er een mens
een vrijwillige keuze maakt om door te ontwikkelen,
legt Moeder Natuur dat in handen van het lila, zij heeft
die capaciteiten niet, zij is er voor het onderhouden van
de gewone creatie.
De mens is zo’n overgangswezen, hij is een nog heel
dierlijk wezen dat naar zijn vervolmaking als mens moet
groeien en ontwikkelen, hij moet eraan toe zijn een psychisch levend menselijk wezen te worden. Dat is de mens
op het toppunt van zijn kunnen en zijn vermogens. Pas
dan kan hij verdergaan naar een volgende vorm.
In de evolutie gaat het meestal zo, dat er eerst heel weinig wezens zijn met de nieuwe vorm die voortkomt uit
de oude. Langzamerhand komen er meer, door voortplanting. Bij de planten waren er eerst heel weinig, tot
de aarde vol met planten was, die weer konden dienen
voor het voedsel van dieren die daaruit voortkwamen.
Het dier op het toppunt van zijn kunnen stapt over
naar een mentaal wezen. Als de beer zo ver is gekomen
dat zijn psyche zijn mentale vermogens wil gaan ont42

Universele principes
Het neerdalen van de verschillende universele principes in
de aardse materie gedurende de evolutie.

plooien, staat hij daarvoor open en daalt het Mentale
principe in hem neer. Hij wordt dan een mentale beer,
hoewel dat voor de andere beren nog niet zichtbaar
is, want hij behoudt eerst nog een hele tijd zijn oude
gestalte. Langzamerhand, als zijn mentaal zich verder
ontwikkelt, wordt hij meer en meer mens en verandert
zijn gestalte. Eerst zijn er nog maar een paar mensen,
langzamerhand worden dat er meer.
Deze nieuwe wezens kunnen ontstaan door een ontplooiing en ontwikkeling op twee fronten. De psyche
vervolmaakt zijn fysieke vermogens en gaat openbloeien
en gaat samen met het lila dierlijke vormen voortbrengen onder druk van het Vitale Principe in het universum. En als er dieren zijn die hun vervolmaking hebben
bereikt, is de psyche weer verder opengebloeid, en kan
samen met het lila mentale wezens voort gaan brengen
onder druk van het Mentale Principe in het Universum.
Op dat punt is de evolutie nu aanbeland, dat er mentale
wezens zijn die nog heel dierlijk leven en denken en nog
verder moeten worden vervolmaakt. Die vervolmaking
gebeurt eerst mondjesmaat. Pas als er enkele mensen
zijn die meer psychisch leven, gaat dat groepje zich
uitbreiden.
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Het is niet zo, dat er opeens een heleboel psychisch
levende mensen zullen zijn. Dat gaat heel langzaamaan,
eerst misschien één, dan twee, dan meer, dan een hele
tijd een klein groepje, tot opeens het psychische leven
zich doorzet een aantrekkelijk wordt voor velen. Want
dan is de stap gemaakt om een mens te worden die al
zijn mentale, vitale en fysieke vermogens kan gebruiken door sturing van de psyche en het lila. Dat is de
mens op het hoogtepunt van zijn kunnen. Als hij zover
is gevorderd, kan hij de volgende stap gaan nemen,
naar een nieuw wezen in de evolutie. Dat is meteen
ook de laatste nieuwe vorm die er kan komen, want
op dat punt aangekomen kan de voormalige mens een
totale en perfecte eenheid vormen met de Allerhoogste
Realiteit boven de Absolute Werelden.
De lila zal zich eerst ongemerkt bewegen tussen de
mensen, er zullen er weinigen zijn die dit wezen opmerken. Pas als er meer zijn, gaat het opvallen. Dat is net
zoals met alle andere nieuwe gestalten in de evolutie,
die zich eerst ongemerkt tussen de oude soort bewegen.
De lila heeft alles bereikt, persoonlijk, en dat is het
einde van het evolutieproces voor die persoon. Maar
omdat hij alles is, gaat alles gewoon door, want alle
wezens en dingen op aarde in hem moeten nog verder
komen. Dus is het een proces wat altijd doorgaat, ook
al is de lila persoonlijk klaar met zijn evolutieproces.
Dat is de vreugde van het materiespel, dat er nooit een
einde aan is.
Ten slotte
Het voorgaande is een uitstapje naar een niet zo ver
afgelegen toekomst. Het is nog lang geen gemeengoed,
laat staan dat mensen accepteren dat dit zo is en kan
worden verwezenlijkt. Toch is dit alles iets wat in het
evolutieplan ligt besloten, althans, zo is de feitelijke
ervaring in de lilaca.
Het mentale wezen kan als hij dat wil een volmaakte
mens worden en niet de onvolmaakte mens blijven die
hij nu is. Dan openen zich vele nieuwe perspectieven
over zichzelf, maar ook over hoe de wereld in elkaar
zit. Dan openen de poorten van het zien zich voor
hem en kan hij vermoeden dat er na de menselijke
volmaaktheid nog meer volmaaktheid is te bereiken,
zoals die van de lila. Hij hoeft daarvoor zich niet af
te zonderen of te gaan mediteren. Hij kan dit alles in
het alledaagse leven realiseren, in zijn gezin of familie
of kennissenkring, in zijn werk en alles wat hij doet.
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Deze ontwikkeling van materie vraagt om een dagelijkse praktijk, om een uitwerking in werk en leven.
Vandaaruit worden de bevindingen opgeschreven en
bekeken.
Voor diegene die mee wil gaan in het evolutieproces is
er een versnelling mogelijk die zorgt dat er nu al menselijke wezens op aarde kunnen zijn die een verdere stap
kunnen maken in het proces. Natuurlijk zal dit toch gebeuren, misschien over enkele eeuwen, maar wie nu het
genoegen al wil smaken heeft de mogelijkheid.
De samenstellers van het boek ‘The Universe, Life and
Everything’ hebben hun twijfels over de huidige wetenschap en dat wat er in de toekomst zal plaatsvinden.
Hun zoeken naar een eenheid, voor zover mogelijk, zou
kunnen uitmonden in de lilaca, de wetenschap die alle
wetenschappen omvat en in zich draagt. Met de kennis
die daarin door hen kan worden verworven, zouden ze
de tot nog toe geheime deuren van kennis die verder
liggen dan het mentaal kunnen openen en daarmee de
nieuwe wegen vinden die zij zo naarstig zoeken. Lilaca
is gebaseerd op realiteit, niet op denken of fantasie.
Het is de meest reële wetenschap die er is, ook al wordt
ze door het mentaal geklasseerd als ‘bovennatuurlijk’.
Lilaca geeft richting aan alles wat er in de wereld gebeurt en wordt ontdekt, ook aan de bestaande wetenschappen, omdat het zich baseert op het heldere zien
en de allesomvattende kennis waarin alles is ingesloten.
Niets ligt daarbuiten, alles past in het stramien van de
realiteit. Omdat de realiteit zelf alles vanuit zichzelf
heeft laten ontstaan, is het vanzelfsprekend dat niets
buiten beschouwing kan blijven.
Lilaca is één wetenschap die alles omvat. En daar moet
ieder op zijn eigen wijze ervaring mee krijgen, door
deze wetenschap te praktiseren.
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En haar verschillende gestalten
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oals bekend kan zijn vindt er al miljarden jaren lang een materiële evolutie plaats in het materiële universum waar wij in leven.
Die evolutie heeft al verschillende stadia van ontwikkeling naar voren
gebracht zoals eencelligen, planten, dieren en mensen. Als uitwerking van
die evolutie komen er steeds meer vermogens uit de materie vrij die waren
opgesloten tot in de meest kleine materiedeeltjes. Een van de vermogens die na
een lang evolutieproces vrijkomt, is de liefdesenergie. Dit komt voor het eerst
bij mensen aan de orde. Het is een energie van het hart en de emoties, die door
mensen vaak omschreven wordt als hoogstaand en edel.
Liefde in de evolutie
In het evolutieproces is de oorspronkelijk Absolute Liefde in het
menselijk wezen verloren geraakt
in de vele verwarringen van een
onbewust en duister lichaam. Het is
een lichaam dat een product is van
de verdeeldheid en de inertie en dus
heel onvolmaakt. In het Absolute is
de Liefde nog volmaakt zuiver, en
ook in de Waarheidswereld is ze nog
in volle glorie aanwezig als de
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D

e meest in het oog springende liefde bij mensen is de vitale liefde. Ze wordt gevoeld in het
emotionele gebied, waar het hart is.
Wat opvalt bij deze vitale liefde zijn vooral
emoties, hartstochten en begeerten, de ander
beschouwen als een bezit.

Ware Liefde. Als die Ware Liefde
echter neerdaalt in de relatieve
wereld en zich na een moeilijk
wordingsproces via een fysieke en
vitale wereld uiteindelijk vestigt in
menselijke lichamen, wordt ze
overspoeld door het onbewuste denken, leven en
lichaam en verdrinkt in
de onbewustheid die daar
heerst.
Een mens die in ontwikkeling is kan deze
liefde, die is opgesloten in de materie
van het lichaam, uit
de elektronen van zijn
lichaam laten vrijma-

ken door het lila, waardoor zij zich
weer vrij tot expressie kan brengen
in mensen die een psychisch leven
leiden.
Deze liefde is niet de alom bekende
menselijke, vitale liefde, maar het
is een psychische, ware liefde die
ver uitgaat boven de eigenliefde die
de mensen nu voor liefde aanzien.
Ze is veel grootser, uitgestrekter en
intiemer dan een mens zich ooit zal
kunnen voorstellen. Als een mens
in ontwikkeling zich laat aanraken
door de lila liefde en haar instrument wordt, kan er via hem psychische liefde uitstromen over de
aarde. Dat doet iets in de gehele we-
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reld van materie en mensen zullen
er, zonder dat ze daar doorgaans iets
van opmerken, ook door worden
geraakt.
De ontwikkeling van de materie en
de ontplooiing van de psyche zijn
erop gebaseerd dat er eerst waarheid

D

zich op vele manieren kan laten
zien omdat zij is in een wereld van
Eenheid en Veelheid.
In de relatieve wereld van verdeeldheid zijn er allerlei wijzen van
liefde, die zich ieder op een eigen
manier laten zien bij een menselijk
wezen.

e vitale, meer psychische liefde is vanuit een
menselijk oogpunt bekeken ideaal,
hoewel hij menselijk blijft en er dus allerlei
onvolkomenheden aan kleven.

in de wereld wordt gebracht die uiteindelijk zal gaan uitmonden in lila
liefde, vreugde en schoonheid.
De lila liefde heeft echter geen bestaansgrond als er geen fundament
van waarheid is opgebouwd in het
menselijke wezen. Een fundament
dat weliswaar onzichtbaar onder
de grond ofwel onzichtbaar in het
lichaam is aangebracht in het subtielfysieke, maar waarop de muren
van de vreugde met zijn vermogen
van liefde worden gebouwd.
Het lila wezen is een vreugde- en
liefdewezen, dat als vanzelfsprekend
zijn vreugde en liefde verspreidt
door de gehele aardematerie.
Soorten liefde
Er zijn vele soorten liefde in de
verschillende werelden. De zuivere
Absolute Liefde zonder een smet
bestaat in de Absolute Werelden.
Het is een Liefde die altijd onaangetast blijft en eeuwig bestaat, onafhankelijk van een uiterlijk contact
of een expressie naar buiten toe. Zij
is boven ruimte en tijd en is zelfbepalend.
Er is de Ware Liefde die correspondeert met de Waarheidswereld, die
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Vitale liefde
De meest in het oog springende
liefde bij mensen is de vitale liefde.
Ze wordt gevoeld in het emotionele
gebied, waar het hart is. Wat opvalt
bij deze vitale liefde zijn vooral
emoties, hartstochten en begeerten,
de ander beschouwen als een bezit.
Dit zijn allemaal bewegingen die
iets laten zien van de imperfectie
van het vitale lichaam, dat nog niet
helemaal is ontwikkeld en al zijn
mogelijkheden nog niet kan gebruiken. Al deze ongecoördineerde bewegingen die voortvloeien uit de
onbewustheid en onwetendheid,
behoren bij het vitale lichaam omdat ze nog
noodzakelijk zijn in
de staat waarin de
mens verkeert. Als er
stappen worden genomen om te beginnen
aan een ontwikkeling van
de materie van dit vitale
lichaam, dan wordt alles anders. Een mens die
zich begeeft op dit pad zal
al deze dingen, onder
andere de dierlijkheid
van deze bewegingen,

moeten overgeven aan het lila,
zodat ze in verandering kunnen komen en gaan functioneren zoals het
behoort. Pas dan kan een mens komen tot een meer psychische houding in het leven. Daarbij behoort
automatisch dat hij openstaat voor
een psychische liefde, de ware liefde
die bestaat in de Waarheidswereld.
Tot die psychische liefde behoren
niet de chaotische en onsamenhangende bewegingen van alle vitale
emoties, waar mensen vaak last van
hebben. Deze worden allemaal op
een hoger plan gebracht en ze gaan
meer werken volgens de ware vitale
emoties. Een mens gaat zo meer en
meer leven in een ander bewustzijn
met een hogere kwaliteit en kalmere
bewegingen, een bewustzijn dat
bestaat uit ware gouden substantie
en dat beetje bij beetje wordt gerealiseerd in het vitale wezen van een
mens in ontwikkeling.
 itale liefde, meer psychisch
V
getint
In het vitale kunnen twee soorten
liefde worden onderscheiden.
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Allereerst de vitale, meer psychisch
getinte liefde. Deze komt heel
weinig voor, omdat hij heel dicht
aanleunt tegen de psychische liefde
en nog weinig mensen op weg zijn
naar een meer psychisch leven. Ze
bestaat echter wel, dus ze krijgt haar
eigen plaats tussen de vitale liefdes.
Het is een liefde die vol blijdschap
is en vol vertrouwen in elkaar. Ze
is ongedwongen, gemakkelijk in de
omgang in het leven. Er zijn weinig afspraken, dus er is ook weinig
gezeur. Deze liefde kenmerkt zich
door een hoogstaande relatie die
een zekere noblesse in zich draagt.
Deze liefde is vanuit een menselijk
oogpunt bekeken ideaal, hoewel
hij menselijk blijft en er dus allerlei
onvolkomenheden aan kleven.
Als deze liefde in een ontwikkeling
ook nog wordt geleid door het lila,
dan is ze nog meer verheven. De
partners zijn toegewijd aan het lila,
en dat geeft hun relatie de nodige
blijdschap en stevigheid. Zij kunnen hun liefde voor het lila nog
eens extra uitdrukken in het werk
dat zij doen, waardoor de liefde
steeds meer wordt vervolmaakt.
Hun liefde voor het lila wakkert
ook de liefde naar elkaar aan, wat
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leidt tot een leven waarbij het lila
in het middelpunt staat. De relatie krijgt in de tijd steeds meer de
allure van een psychische relatie en
dus ook van een meer psychisch
getinte liefde.
Vitale liefde vanuit het ego
De andere wijze om op een vitale
manier lief te hebben is meer eigen
aan de mens zoals hij is. Het ego
heeft het voor het zeggen en dat
impliceert dat ze vol is van vitale
verlangens, wensen en eisen. De
menselijke, vitale liefde is normaal
gesproken vol zelfzuchtigheid. De
partners vragen heel veel van elkaar,
ze moeten liefst aan alles voldoen
wat de ander eist en verlangt. Alle
wensen moeten ook worden bevredigd bij beide partijen. Als dat
niet gebeurt is Leiden in last. Er is
geen vrijheid, alles moet worden
overlegd, man en vrouw zijn elkaars
bezit. Niets kan worden gedaan
zonder de ander, die moet ook van
alles op de hoogte zijn. Als deze
liefde niet krijgt wat ze begeert, of
als ze niet wordt behandeld zoals ze
wil, dan verwordt ze tot egoverdriet,
egogekwetstheid, boosheid en allerlei andere dingen. Mensen kunnen daar depressief van worden,
want niets is zoals ze het zich
in hun dromen en wanen
hadden voorgesteld. Deze
liefde is vol van voorstellingen over hoe dingen
moeten gebeuren, er is veel
onbegrip en daardoor zijn
er veel misverstanden,
wat weer grote
teleurstellingen oplevert.
Ziekelijke jaloezie hoort
daar ook bij. Want als het bezit
niet alleen tussen man en vrouw

blijft, dan is het niet goed. Derden
worden meestal niet getolereerd,
dat doet een inbreuk op het bezit.
In deze liefde is er geen blijdschap
om elkaar, alleen naijver en haat.
Vooral als niets meer gaat zoals het
moet en wordt gewild door beiden,
als er niet wordt voldaan aan wat
deze liefde voor ogen heeft, en als
ze niet wordt behandeld op de wijze
waarop dat door de liefde is voorgeschreven.
Deze liefde heeft geen vast fundament in de psyche, het is gebouwd
op een fundament van drijfzand
en modder, een fundament dat
geen stevigheid geeft. Zo’n liefde is
vaak kort van duur en heel onbetrouwbaar voor beide partners. In
een ontwikkeling kan het ook geen
basis zijn voor een psychische liefde.
Deze liefdes zijn voor het merendeel
gedoemd om een ramp te worden,
omdat er geen wederzijdse genegenheid is. Ze zijn vaak alleen maar
gebaseerd op seksuele aantrekkelijkheid, iemand willen bezitten of
zich willen toe-eigenen, of op een
instinct voor voortplanting. Het
zijn allemaal dierlijke impulsen die
gericht zijn op bezit of machtsuitoefening. Of, als het om vriendschappen gaat, ligt er meestal een basis
van macht aan ten grondslag. Zodra
de machtsverhoudingen niet meer
in evenwicht zijn, stopt de liefde
tussen de vrienden en vriendinnen.
Ook de liefde voor de vrouw of de
man taant onmiddellijk als er geen
voordelen meer aan zijn verbonden. Ze verandert dan al snel in
onverschilligheid, elkaar verwijten
maken, in desinteresse of haat. Zo
kan het gebeuren dat in het begin
iemand de hemel in wordt geprezen, maar dat enkele jaren later er
niets meer van hem of haar deugt.
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Er wordt dan naarstig gezocht
naar vervanging, die er meestal wel
komt. Vaak vinden mensen dan
weer iemand, die qua uitstraling en
karakter heel erg lijkt op de vroegere partner.
Mensen die eenzaam zijn of zich
niet goed voelen bij zichzelf, hebben vaak iemand anders nodig om
op te leunen. Deze mensen hebben
een ander nodig om vastigheid in
hun leven te vinden. Dat kan een
goede aanleiding zijn om een man
of een vrouw te zoeken die dan het

V

lichaam zwak en onevenwichtig
evenals het lichaam van diegene
waarop deze liefde is gericht. Er
is geen greintje blijdschap, er zijn
problemen, geen zorgeloosheid, er
is teleurstelling, ontgoocheling en
los zijn van de ander. Alles staat op
stelten in het lichaam, er is geen
rust, alleen een grote onrust en
chaos, met duistere gedachten over
vreemdgaan en ontrouw met de
daaraan gepaard gaande jaloezie.
Er zijn ook mensen die zich verbeelden dat ze één helft van een appel
zijn en dat ze in het leven de andere

rouwen zien mannen vaak als een goede oudedagsvoorziening. Mannen zien vrouwen als
een handige hulp voor als ze later wat minder
uit de voeten kunnen. Dan is er nog iemand
die voor hen kan zorgen.

object van de vitale egoliefde wordt.
Vrouwen zien mannen vaak als
een goede oudedagsvoorziening.
Mannen zien vrouwen als een
handige hulp voor als ze later wat
minder uit de voeten kunnen. Dan
is er nog iemand die voor hen kan
zorgen. Op zich zijn deze liefdes
vrij constant en stevig, omdat ze
gebaseerd zijn op een wederzijdse
praktische instelling, die de partners
ook van elkaar kennen. Mensen die
leven met dit soort liefdesrelaties
zijn vaak zozeer aan elkaar gewend,
dat ze niet meer zonder elkaar kunnen, ook al passen ze totaal niet bij
elkaar. Zelfs de grootste ruzies en
onenigheid kunnen niet zorgen dat
ze uit elkaar gaan.
Deze liefde van het lagere vitale, die
van de begeerten van het ego, zou
in feite aan het lila moeten worden
overgegeven, want ze maakt het
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helft moeten zoeken. Ze hebben
nooit rust, want altijd moeten ze
op zoek naar de ander. Diegene
die er al bij hen is, blijkt het nooit
te zijn. Zij volgen een waanidee,
want een mens is geen halve appel.
Hij zou nog te vergelijken zijn met
een hele appel, maar ook dat kan
niet, want daar hoeft geen andere
appel bij gezocht te worden. Een
mens is een persoon op zich
en te denken dat er een
andere helft bestaat is een
waanidee in het menselijke onderbewuste
lichaam dat zich
veiliger en prettiger
denkt te voelen bij
een ander. Maar die
andere helft bestaat in
geen enkel opzicht, niet
bij een appel, en ook niet bij
een mens.

Het geeft wel aanleiding tot het
zwelgen in emoties: liefde, smart,
verdriet, wanhoop, of soms opgepepte vitale blijdschap als de relatie
weer ten einde is of als er weer een
nieuwe partner is gevonden. Die
overdreven sentimentaliteit kan
terzijde worden gezet, ze vraagt
alleen maar aandacht. Niemand
hoeft daar een slaaf van te zijn die
dit niet wil en het roept geen liefde
op, eerder weerstand ertegen. Vaak
wordt sentimentaliteit ondersteund
door anderen, die uit zijn op sensatie en alles willen weten over wat
er is voorgevallen tussen partners.
Roddelbladen profiteren daarvan.
Soms worden mensen als koud en
kil beoordeeld in de liefde. Dat is
echter niet reëel, het betreft dan
meestal mensen die geen seksuele
hitte hebben, iets wat door diegenen die dat vinden, zelf vaak heel
erg wordt gevoeld. Liefde is nooit
koud en kil, en seks heeft niets met
liefde te maken.
Al deze verschillende vitale egoliefdes berusten op een soort van
mentale, vitale of fysieke manier
van aantrekkelijkheid, die dan liefde
wordt genoemd.
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Liefde behoort in de eerste plaats
te zijn als een bloesemende boom,
waarbij er blijdschap is om de bloesem en de vruchten die zij voortbrengt. Zij moet overvloeien van
warmte en vertrouwen, en zij geeft
zichzelf aan het lila op een spontane, hartverwarmende wijze.
Het vitale heeft wel de capaciteit om
zichzelf helemaal te geven als het
wat meer gezuiverd is. Het vitale in
zijn overgegeven vorm is prachtig
om te zien in zijn opwaartse beweging naar het lila. Het is in staat om
zich over te geven in een ware liefde,
zonder alle begeerten die normaal
aan het ego kleven. Het vitaal wordt
dan enthousiast, het is vol vuur en
intensiteit, vol passie en overgave.
Toch is het nogal lastig om dit
vitaal ter verandering over te geven
aan het lila. Dat ligt aan het feit, dat
het vitale niet zo vatbaar is voor de
rede of kennis. Het wordt geregeerd
door instincten en impulsen en het
is altijd uit op pleziertjes. Het voelt
ook wel dat alles wat het doet toch
teleurstellend is, en dat het altijd
teleurstellend zal blijven, vandaar
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het voortdurend zoeken naar sensatie. Het heeft niet in de gaten dat
het alleen maar leeft voor zelfbevrediging en het blijft ontoegankelijk
voor wat kennis over het ego.
Wie verder wil komen en de lila
liefde wil vinden, kan zich beter
niet volop bezighouden met menselijke liefdes. Zij zijn té belemmerend om te komen tot het doel.

S

in het lichaam afspelen. Het is te
vinden in de moederliefde, waarbij
gezegd wordt dat een kind is om
op te eten, of er wordt zachtjes
in de handjes, armpjes of billetjes
gebeten. Maar het gebeurt vaak
ook letterlijk als mensen een stukje
van elkaars vlees snijden, dit een
beetje roosteren en het opeten. Dat
verstevigt de liefde volgens hen. Ze
hebben dan iets van de ander in

eks bestempelen met liefde is een vergissing
van het denken, dat aan die handeling meer
wil verbinden dan er is. Seks is in de ogen van
het mentaal iets wat het licht niet mag zien,
vandaar dat het er liefde aan heeft gekoppeld.

Wie leeft met het lila, omarmt alles,
ook alle mensen. Diegene houdt
zich niet meer bezig met één liefde
of meer liefdes, hij omvat alles met
zijn liefde in één universeel gebaar.
Er wordt wel gedacht dat alleen
de vitale liefde warmte bezit en
dat de psychische liefde koel en
kil zou zijn. Dat is een misvatting,
want de psychische liefde kan een
warmte en een vuur hebben die
niet in het vitale te vinden
zijn. Het is wel een zuiver
vuur, niet afhankelijk
van egowensen. Het is
een witte vlam, een wit
vuur dat heter is dan het
rode vuur. Deze liefde
eet ook de ander niet
op, het wurgt de ander
niet, zoals vaak gebeurt
bij lagere vitale liefdes.
Het opeten van elkaar wordt
wel het menselijk kannibalisme
genoemd. Dit kannibalisme kan
zich trouwens op allerlei niveaus

zich. Dit soort dingen worden vaak
opgevat als grapjes, maar ze zijn het
niet. Er ligt het menselijk kannibalisme aan ten grondslag, dat vaak
ook openstaat voor vijandige invloeden. Het is een van de dierlijke
instincten van de mens dat zich
bevindt in het lagere vitale.
Het wurgen ziet men nogal eens bij
verliefde stelletjes, die als zogenaamde grap de handen om de hals van
de ander leggen en roepen dat ze
hem of haar wel willen wurgen van
liefde. Ook het doden uit liefdesjaloezie, zodat de ander met niemand
anders meer seks kan bedrijven,
behoort bij deze dierlijke driften,
vermengd met mentale ideeën. Dit
alles heeft te maken met de ander
tot bezit maken.
Vitale liefde of vriendschap hoeven
niet te worden afgezworen, maar ze
moeten meegaan in het geheel van
veranderingen en transformaties,
zodat ze worden gezuiverd en ge-
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reed gemaakt voor een hoger doel.
Wie zoekt naar een meer psychische liefde zal moeten oefenen
in overgave en in de nederigheid
die zijn plaats kent in het bestel
van het universum. Tezamen met
oprechtheid en vertrouwen zijn dit
de condities die zorgen voor een
gestage voortgang op de weg naar
dit doel.
Liefde en seks
Vaak wordt door mensen gesproken over intimiteit als het over seks
gaat. Nu is seks één van de meest
oppervlakkige dingen die er zijn
in een mensenleven. Seks is slechts
een uiterlijke handeling die nergens
de psyche of de lila raakt. Seks is er
voor de voortplanting en er is niets
intiems bij te merken. Het feit dat
een penis in een vagina schuift is
geen intimiteit. Dit gebeurt vanuit
een onderliggende vitale seksimpuls
die dierlijk is en ook hevig, want hij
is ervoor om te zorgen dat de soort
in stand blijft. Niemand kent die
seksimpuls, de lichamelijk reactie
erop is pas veel later merkbaar. Het
seksen is een zeer oppervlakkige
dierlijke handeling die alleen het
voortbestaan van de soort dient.
De seksimpuls is een heel apart
gegeven in de ontwikkeling van de
materie. Het duurt meestal lange
tijd voordat deze impuls is verdwenen. Het is een van de sterkste
en meest potente energieën in het
lichaam, omdat hij te maken heeft
met het voortbestaan van de soort.
Vooral de trillingen en het beven
maken seks aantrekkelijk, zij corresponderen met de darmperistaltiek
en ze geven een bepaalde spanning
in het lichaam die seksueel heel
aantrekkelijk is. Deze daad moet
natuurlijk ook heel aantrekkelijk
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worden gemaakt, als het om het
in stand houden van de soort gaat,
anders wordt er ook niet gesekst.
De seksimpuls is opgelegd door de
Natuur en is er voor de eigen bevrediging. In de grond is het een heel
gewelddadig mechanisme, wat bij
dieren heel goed is te zien.
Seksuele hitte en opgewondenheid
hebben niets met liefde te maken,
ze zijn een gevolg van de seksimpuls
die werkzaam is geweest. Zij kunnen ook veroorzaakt worden door
een oververhit vitaal dat geen rust
kent en altijd zoekt naar sensatie en
opwinding.
Mensen hebben deze eenzijdige
functie van seks als voortplantingsmechanisme gelaten voor wat het
is en gebruiken het nu voor hun
plezier, om de tijd te doden en om
er nog enig genoegen in het leven in
te vinden, hoewel zeer kortstondig.
Vandaar de voortdurende herhaling
van de daad, het plezier is snel weer
weg. De seksuele daad is er voor het
opvullen van het lege leven en de
persoon waarmee hij wordt bedreven is slechts een excuus dat de
gelegenheid geeft om het te doen.
Ieder gebruikt de ander voor zijn
eigen doelen.

gebruikt, dan wordt ze chaotisch
en ontregelt ze de levensenergie,
die door de seksenergie wordt
ondersteund. Dat gebeurt vooral
als mensen alleen maar gefixeerd
zijn op seks en nummertjes maken.
Dit is een grote belemmering om
contact te onderhouden met het
lila. Seksdromen of sekswensen
moeten dan ook in handen van het
lila worden gelegd, zo mogelijk.
Het mooiste en gemakkelijkste is de
seksenergie, als ze zich naar voren
dringt, over te laten vloeien in de
aspiratiestroom. Dat kan door zich
eenvoudig te richten op het lila of
de psyche.
Mensen die seksueel heel actief zijn
zullen grote moeite hebben om te
komen tot een psychisch leven,
omdat ze overgegeven zijn aan de
seks en niet aan het lila.
De ware intimiteit is alleen te
vinden in de psyche in zijn contact
met het lila.
Jaloersheid
en het bezittersinstinct
Normaliter gaan mensen ervan uit,
dat bij ware liefde jaloersheid behoort, bijvoorbeeld als de ander ook
van anderen houdt. Maar het tegen-

Seks bestempelen met liefde is een
vergissing van het denken, dat
aan die handeling meer wil
verbinden dan er is. Seks is in
de ogen van het mentaal iets
wat het licht niet mag zien,
vandaar dat het er liefde
aan heeft gekoppeld.
Dan lijkt het mooier
en dan mag het ook
wel toegestaan worden, seks dient dan een
hoger doel.
Als seksenergie verkeerd wordt
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gestelde is waar. Er is helemaal geen
jaloersheid bij ware of psychische
liefde, er is dan alleen blijdschap dat
de ander ook daar de liefde vindt.
Jaloersheid heeft te maken met
lagere vitale instincten die nogal
bezitterig zijn en alles voor zichzelf
willen behouden. Deze instincten
kunnen zich ook met niets anders
bezighouden dan het controleren of
de ander niet vreemd gaat of dat hij
of zij op een ander verliefd is. Dit
is in de grond een heel ziekelijk en
ziekmakend gedrag dat heel verstorend werkt, juist in een relatie. Voor
jaloezie is dus geen enkel excuus te
bedenken, het behoort tot de vitale
onwetendheid, het is een onsmakelijke vrucht van het vitale ego.
De ware of psychische liefde voor
het lila is veel belangrijker dan de
jaloezie. Zij is altijd zichzelf gevend,
stelt geen eisen, kent haar plaats in
het bestel van het universum en ze
is vol overgave. Bij deze liefde worden geen condities gesteld, er wordt
niet onderhandeld, ze laat zich niet
meeslepen in gewelddadigheid of
jaloezie of kwaadheid. Meestal is er
weinig of geen aandacht voor seks.
Deze dingen behoren niet bij de
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ila humor is één van de grappigste dingen van
de lila liefde, ze zorgt ervoor dat alles niet zo
serieus menselijk wordt opgevat, maar meer
vanuit een psychische blijdschap.

psychische liefde. Als deze liefde er
is, geeft het lila zich ook vrijwillig
aan die psychische liefde over, waarbij ze alle dingen geeft die de mens
nodig heeft om verder te komen op
het pad. Als er jaloezie in het spel is
kan het lila niets doen, dan zal eerst
de jaloezie moeten worden overgegeven, zodat het lila er aan kan
werken dat het verdwijnt of blijft of
erger wordt, al naargelang iemand
ermee verder kan komen.
Universele liefde
Deze liefde is spiritueel en gebaseerd op het gevoel dat de lila of de
Ene overal zijn. Daardoor kan er
een verandering plaatsvinden van
een gerichtheid op de eigen egopersoon naar een gerichtheid op een
veel ruimer bewustzijn dat universeel is. Deze universele liefde ziet
achter ieder masker van mensen,
dieren en dingen de lila, de Ene, en
zij omvat dit alles in één weidse en
allesomvattende omhelzing
zonder dat ze zelf verstrikt
raakt in de duisternis van
de wereld met al zijn bestaanden. Deze liefde
is onpersoonlijk.
Het universele bewustzijn is vrij van
bindingen en van de
onwetendheid, die nog
zo vooraanstaand aanwezig zijn in een egolichaam dat zichzelf voelt
als het middelpunt van

het hele universum.
Het Intuïtieve in het Bovenmentaal
is veel meer open voor de Waarheid
van de lila liefde dan het gewone
mentaal. Het is al veel meer in staat
om universeel lief te hebben. De
liefde op dat niveau is dan ook veel
rustiger door zijn intensiteit, ze is
veel minder egogebonden dan in
alle andere mentale niveaus. Het
Intuïtieve grenst heel dicht aan het
Waarheidsbewustzijn, vandaar dat
het zich meer verbonden voelt met
die wereld. Het denken kan ook wel
meestromen naar die liefde in de
hogere niveaus, maar dan moet er
een psychische liefde zijn waarin het
wordt meegenomen. Het kan niet
alleen, zonder ondersteuning meegaan in de opwaartse stroom.
Universele liefde kan er pas zijn,
als het hele bewustzijn is gezuiverd.
Eerder is er niet die mogelijkheid
om alles te omvatten. Er zou al
snel een vermenging kunnen zijn
met de duisternis van de wereld,
en dan zou ook de universele liefde
daardoor worden aangetast. Seks en
vitale oprispingen kunnen de overhand krijgen. Zo zijn er veel goeroes
die op zich op de goede weg zijn,
maar in plaats van de liefde voor
alles wat bestaat worden ze overmeesterd door de seksuele begeerten
om dit alles te willen bezitten. Dat
mondt dan uit in een seksueel leven
dat ongezond is en waarbij alle
vrouwen slachtoffer worden van de
seksuitspattingen van de goeroe.
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Ook mannen kunnen daaronder
lijden, ze moeten toezien hoe hun
vrouw seksueel in bezit wordt
genomen door de goeroe, onder het
mom dat de bindingen dan eerder
verdwijnen. Sommige goeroes bedrijven zelfs seks met mannen, iets
wat ook erg onnatuurlijk is. Niet
omdat het niet geoorloofd zou zijn
op zich, maar het komt niet overeen
met het principe van Hij en Zij, van
Bewustzijn en Bewustzijnskracht,
dat bestaat in de Realiteit in de
Absolute Werelden, die de oorsprong zijn van alle bestaan. Het
zijn zaken die niet gezond zijn en
waar vijandige krachten de hand
in hebben, zij zorgen ook voor veel
frustraties.
Alle vitale bewegingen moeten zijn
getransformeerd, zodat dit soort
uitspattingen niet mogelijk zijn.
Dit kan alleen door het lila worden
gedaan, niet door een mens zelf.
Dat is ook het probleem bij deze
goeroes die tot seksgoeroes worden,
zij nemen het heft zelf in handen en
verbeelden zich dat ze de universele
liefde hebben terwijl hun vitaal nog
vol duistere begeerten is.
De statische onbeweeglijke universele liefde heeft een werking
die passend is voor iedereen. Ze
stroomt in de stille weidsheid van
het hart en is helemaal in overeenstemming met de stille weidsheid
van het denken. Iemand waarin
deze liefde gestalte heeft gekregen,
is een persoon waarin evenwicht en
een oneindige vrede werkzaam zijn
tezamen met een liefde voor alles
wat bestaat, niets uitgezonderd.
Psychische liefde
Als de psychische liefde zich vanuit
de psychische regionen naar voren
dringt, komt deze direct uit de
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persoon. Dit is iets dat niet opeens gebeurt, er is dan al heel lang
een aspiratie die verlangt naar een
vereniging met de lila en de blijdschap die daarmee samenhangt.
Als iemand zich bewust wordt van
deze liefde, ervaart hij dat als iets
wat blijvend is en altijd zal duren.
Deze liefde is niet afhankelijk van
uiterlijke bevrediging, seks of sekse.
Zij wordt ook niet aangetast door
dingen die aan de oppervlakte
gebeuren, zoals onenigheid en misverstanden, als die er al zouden zijn.
Deze psychische liefde is zichzelf
gevend op een spontane, gemakkelijke en eenvoudige manier. Deze
liefde vraagt nooit, maar is er altijd
op uit om tot een grotere vereniging
te komen met het lila.
Natuurlijk weet men in zo’n soort
psychische relatie dat de ander
een man of vrouw is, maar er is
niets wat tendeert naar begeerten
of seks en dat weten verstoort die
relatie ook niet. Voor de psyche is
het geslacht van een mens weinig
interessant, het gaat meer om dat
wat iemand is als persoon en niet
om zijn uiterlijke verschijning. Het
vereist wel een zekere psychische
ontwikkeling, wil deze liefde mogelijk zijn.
Alle hogere gevoelens in het emotionele, zoals de zoetheid, tederheid, trouw, overgave,
opoffering zijn allemaal
psychische emoties, zij
zijn niet van het vitale.
De psychische liefde
raakt het meest aan de
lila liefde en op de ontwikkelingsweg is dit de
liefde die het meest
effectief werkt om tot
een psychisch leven te
komen.

Andere delen van het lichaam doen
mee in deze actie van de psychische liefde, want het lichaam doet
het via de werken en het vitaal via
de harmonieuze bewegingen in het
werk en de kracht om alles te doen
wat nodig is om alles zo goed mogelijk te doen op een psychische wijze.
Ook het mentaal werkt daarin mee,
het organiseert en ordent. Dit alles
geeft een afspiegeling van de mate
waarin de psychische liefde gestalte
krijgt in het werk. Het werk is geen
werk meer, maar wordt een middel
om te komen tot meer vereniging
met het lila, en dat leidt tot een grote blijdschap op alle niveaus van het
wezen, ook in het dagelijks leven.
Alles wordt gebruikt om de psychische liefde tot expressie te brengen
en dat is waar de wandelaar op
het pad ook op uit is. Hij is altijd
strikt gehoorzaam aan het lila. Hij
is als een snaar of een toets van een
instrument die door de handen van
de bespeler wordt bewogen. Er is
een grote blijdschap dat de werker
een instrument van het lila is geworden, hij merkt dat dit gestalte
kon krijgen door zijn toewijding
en aspiratie naar het lila toe. Want
instrument zijn is een hogere vorm
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van overgave en nederigheid die het
lila in hem heeft bewerkstelligd.
Hij lijkt in mensenogen misschien
wel een slaaf van het lila, maar het
is een vrijwillige, zelf gewilde staat
van zijn die hij zelf heeft gezocht en
die hem naar steeds grotere hoogten
van bewustzijn en van liefde brengt.
Uiteindelijk smaakt hij de ervaring
van bevrijding en vrede, want de
psychische eenheid met het lila
zorgt voor de bevrijding van alles
wat nog niet was bevrijd in het subtiele lichaam en in de psyche zelf.
Deze liefde voor de lila voelt heel
anders aan dan de gebruikelijke
vitale liefde, het is een onbekend
gebied voor de meeste mensen.
Het is wel zaak dat deze psychische
liefde vrij blijft van jaloezie en eigenbelang, van begeerten en eisen.
Eigengereide egowensen worden
niet gehonoreerd, eerst is er werk
aan de winkel. Want alleen als de
psychische liefde zuiver is, kan de
lila liefde naar binnen stromen. Dat
betekent altijd net zoveel als dat wat
de mens kan verdragen in zijn staat
van ontwikkeling. De lila liefde zelf
komt meestal eerst in een sterk verdunde vorm in de psyche terecht,
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waar ze op haar eigen wijze werkt
aan een steeds meer uitgebreide en
weidse liefde.
De psychische liefde is in het begin
nog helemaal niet ontplooid in de
psyche. Zij is zo doortrokken van
egozaken, dat ze weinig mogelijkheden heeft om zich te manifesteren aan de oppervlakte. Ze wordt
overspoeld door vitale liefde van
allerlei aard, en zo kan ze zichzelf
ook niet vervullen op een wijze die
deze liefde recht zou doen. Toch
zullen mensen ook deze onvolkomen, beginnende psychische liefde
al gauw voor een heel diepe liefde
aanzien. Zij vinden heel snel dat
een ogenschijnlijk liefdevolle beweging psychisch is. Zij weten meestal
helemaal niet wat psychische liefde
inhoudt, maar het klinkt goed. Wat
dus door mensen allemaal als liefde
wordt gekenmerkt, hoeft dat helemaal niet te zijn. Het hangt meestal volledig af van wat mensen zelf
vinden wat het is, en zo benoemen
zij heel veel dingen als liefde die er
niets mee te maken hebben. Wie
zelf psychisch leeft ziet dat er een
hemelsbreed verschil is tussen het
een en het ander.
Het mentaal, het vitaal en het
fysieke moeten de psychisch
liefde ondersteunen, maar ze
kunnen dit alleen maar als
ze helemaal in harmonie
zijn gebracht met de
psychische mogelijkheden.
De psychische liefde
is als de liefde van een
gezond levend kind voor
zijn moeder of vader. Dit
kind geeft alles, het is oprecht en heeft een eenvoudig
vertrouwen in de ouders. Het heeft

hen vanzelfsprekend lief en is in
het begin vooral afhankelijk van de
moeder, omdat het zelf nog niet in
het leven kan staan op een zelfstandige wijze.
De psychische liefde kan heel persoonlijk zijn, maar in de grond is er
de liefde voor alles en iedereen.
Ze is en blijft echter menselijk en
daarom kan ze zich vergissen, ze
kan hevig lijden, ze kan verdriet
hebben. De psychische liefde sluit
geen kennis uit, integendeel, de
liefde zelf brengt de kennis met zich
mee. Hoe completer de kennis, hoe
rijker de mogelijkheden zijn om lief
te hebben en andersom.
Is de psyche eenmaal verenigd met
de lila, dan kan dit nooit meer teniet worden gedaan. Want iets dat
is gebaseerd op eenheid kan niet
meer worden gescheiden. De verwerkelijking daarvan gebeurt op
grond van de eenheid in verscheidenheid, het is een deel maar ook
het geheel. De psyche verdwijnt
ook niet in de eenheid, hij lost er
niet in op. Hij blijft de persoon, de
psyche met al zijn specifieke eigenschappen, waaronder zijn identiteit.
Psyches onderling verenigen zich
ook niet, zij blijven een individuele psyche, zij kunnen hoogstens
een psychische genegenheid hebben voor elkaar. Alleen de psychische vereniging met het lila op het
niveau van het waarheidsbewustzijn
en later de eenheid met de Ene zijn
mogelijk. In die eenheid vinden de
psyches elkaar ook weer terug.
Een persoon kan pas in een staat
van psychische liefde zijn, als het
psychische wezen wakker is en op
de voorgrond staat. Hoe dieper de
ware emotie daarbij is, hoe intenser
de psychische liefde kan worden,
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en hoe groter de kracht wordt om
dingen te realiseren en de materie te
laten transformeren. Juist door een
intense ware emotie kan de psyche
ontwaken, er is dan een opening
voor het lila om daar binnen te
komen en meer liefde te genereren.
Als alle emoties van de persoon gericht zijn op het lila, ook de ongezuiverde emoties, dan worden ze in
behandeling genomen om ze te vervolmaken. Het denken en het vitale
moeten kalm zijn, in harmonie met
deze emoties. Alle niveaus komen
dan in harmonie met elkaar.
Als de psychische vuren in het hart
branden door de aspiratie naar het
lila, dan wordt ook het hele emotionele bevrijd en vervuld van blijdschap. De ware psychische emoties
hebben zich daar dan gevestigd, ze
worden niet meer vervormd door
het vitale. Deze emoties zijn het
meest krachtige hulpmiddel in de
ontwikkeling. Deze psychische
emotie moet nooit worden onderdrukt, maar mag er gewoon zijn.
Het kunnen bijvoorbeeld vreugdetranen zijn die opwellen en die een
uiting zijn van de liefde voor het
lila. Dit zijn emoties die zeer intens kunnen zijn, want het heeft te
maken met het zich bewust worden
van zijn aspiratie en toewijding
naar het lila. Het zijn totaal andere
tranen dan de krokodillentranen
van het ego dat aandacht wil hebben voor zijn lijden.
De zoeker op de weg kan uitkijken naar de eenheid met het lila,
hij wacht er op, hij is er ook klaar
voor om dit mee te maken, maar
hij wordt niet ongeduldig. Als het
moet wacht hij zijn leven lang, vol
vertrouwen, want hij weet dat het
een keer zal komen. Zijn liefde en
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overgave voor het lila verandert er
niet door, want het doet er niet toe
of het nu komt of later. Er is nooit
een moeten, een dwingen, maar
met geduld wachten tot het eens,
op een dag, misschien toch nog
onverwacht, komt. Want alleen het
lila kent de tijd en het uur waarop
de vereninging kan plaatsvinden.
De psychische liefde geeft graag
uitdrukking aan haar liefde in het
werk. Doordat de toewijding heel
groot is en zo stevig als een rots in
de branding, is deze liefde voor het
lila heel geschikt om alles wat ze
heeft te tonen en gestalte te geven
in werken. Het doet er daarbij niet
toe wat voor werk het is. Alles dient
om verder te komen, alles kan ook
gebruikt worden om verder te komen. Psychische liefde schuift niets
terzijde, alles wat op het pad komt
wordt in volle oprechtheid gebruikt
om een volgende stap te doen. Het
is ook niet eigen aan de liefde om
iets terzijde te schuiven, want alles
hoort er bij en alles is omvat in die
liefde. Als het psychisch instrument
nog onvolmaakt is, iets wat blijkt
uit het werk, wordt het veranderd
en naar een hoger plan gebracht.
De mogelijkheden worden dan weer
meer uitgebreid. Door in het werk
de liefde tot uitdrukking te brengen, wordt het psychische contact
ook zichtbaar in deze materiële
werken. Dat contact wordt
dan op zich ook heel materieel en fysiek, bijna voelbaar in de substanties waarmee wordt gewerkt.

Hij komt daar in aanraking met
de intensiteit en diepten van de
Ware Liefde die in deze wereld
direct voelbaar zijn. De nog menselijke psyche ervaart zich daar één
met de Waarheidspersoon of de
Waarheidskracht. De liefde hier is
in de Eeuwige Tijd en de Oneindige
Ruimte, in de Eenheid in Veelheid.
Deze liefde is boven de relatieve en
dus mentale wereld.
In dit Waarheidsbewustzijn is er
sprake van een ander soort liefde
dan de liefdes in het normale menselijke bestaan. Hier regeert de
Ware Liefde met zijn gouden substantie, die ook een andere bewustzijnsinhoud heeft. Er is een meer
intense, meer compacte liefde dan
in het relatieve vlak mogelijk is, ze
is ook hoger van kwaliteit in die
zin, dat ze standvastiger is en uiterst
stil en harmonisch in haar bewegingen. Er is niets wat abrupt is, alles
is vloeiend en intens. Er is ook een
grote intimiteit, de ware intimiteit,
de intimiteit van de psyche, en de
liefde voelt dan ook als heel dichtbij, meer dichtbij dan in een liefde
van mens tot mens. Ze is heel nabij
terwijl er geen enkele aanraking is,
de ander wordt gekend door identi-

Waarheid en liefde
De Waarheidswereld kan betreden
worden door een persoon die boven
de gewone emoties is uitgestegen.
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teit. Deze liefde is vervuld en vrij,
stelt geen eisen aan een ander. Er
is een psychische eenheid met de
Waarheidslila en dat is een eerste
vervulling van alles wat de mens
ooit kan dromen. Er is een enthousiasme en een warmte die nog niet
bij mensen is gevonden en die er
ook nooit op die manier kan zijn.
Toch doet deze liefde op het eerste
gezicht voor een mens, waarvan
de ogen nog blind zijn, wat koel
en gedistantieerd aan, maar dat is
deze liefde helemaal niet. Het is een
liefde die enorm stabiel is en waar
altijd op kan worden gebouwd.
Ze hoeft ook niet op te vlammen
en weer bijna te doven, het is een
liefde die altijd constant is, zonder
bergen en dalen, zonder hoogten en
diepten, maar meer als een zon die
altijd schijnt, zonder ophouden, en
die haar warme licht overal om zich
heen werpt.
Er is daar niets anders dan het
Ware, met een volmaakte neutraliteit die altijd hetzelfde is en
door niets wordt verstoord. Er is
een absolute zekerheid over wat
het Ware is en dit geldt ook voor
de Ware Liefde, zij twijfelt geen
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moment, dat zou menselijk zijn.
Deze Ware Liefde is als een zee die
een waar leven, ware blijdschap in
zich draagt en waarin het Ware Spel
wordt gespeeld in een stilte die zo
Waar is dat ze is als een roodgouden
vuur dat constant brandt zonder
ooit te doven. In dat vuur worden
de gouden vormen en gestalten
gesmeed die er leven en zijn in de
Waarheidswereld en ook de nieuwe
roodgouden vorm van het subtielfysieke lichaam dat de psyche met
zich mee draagt.
De Waarheidswereld is een wereld
van transformatie, waar de Lila
Minnares met haar vuren Absolute
Materie omvormt tot relatieve
materie en relatieve materie transformeert tot ware materie, de Ware
liefde, als de tijd daar is.
Lila liefde en gelukzaligheid
De lila liefde kenmerkt zich vooral
door de allesomvattende liefde
voor de creatie en de psyches die
allemaal in die liefde zijn ingebed.
Deze liefde is te benoemen als
onpersoonlijk, terwijl ze ook heel
persoonlijk kan zijn.
In die allesomvattende liefde is de
liefde aanwezig voor de werker op
het pad van de ontwikkeling, hij die
op zoek is naar zijn lila minnaar of lila minnares. Deze
liefde is heel persoonlijk
en betreft een specifieke
psyche waar het lila
aan werkt om deze helemaal te ontplooien
zodat de lichaamsmaterie ook kan worden
ontwikkeld. Het
persoonlijke bij de
lila is echter vrij van alles
wat er bij mensen is aan
vitale neigingen en bindin-

gen, het ziet er totaal anders uit dan
bij mensen. Het is nooit de egoïstische liefde die gericht is op eigenbelang, ze is gericht op het ware
wezen en de psyche, en er is een
uitwisseling tussen die twee wezens,
zo mogelijk. Er is een kennis van de
ander door zijn.
De liefde van de werker die de
laatste stap in de evolutie zet, is
nog geen lila liefde, maar ze is wel
heel psychisch van aard en dus heel
dichtbij deze liefde.
De lila liefde is gemakkelijk te herkennen, ze is vol lichtende elektrische vonken van vreugde, de lila is
ook een vreugdewezen. Lila humor
is één van de grappigste dingen van
de lila liefde, ze zorgt ervoor dat
alles niet zo serieus menselijk wordt
opgevat, maar meer vanuit een
psychische blijdschap.
De Lila Liefde ziet er totaal anders
uit dan de menselijke liefde, want
ze gaat boven de mentale regionen
uit. Maar ze is ook anders van aard
dan de Ware Liefde. Zij is weids
en stil en diep en is boven tijd en
ruimte. Ze kan zich echter ook als
een begrensde liefde laten zien in de
tijd. Ze kan zelfs voor het menselijk oog op haat lijken. Het lila heeft
vele gezichten van liefde, want het
is absoluut, psychisch, waar, relatief en dus materieel tegelijkertijd.
Mensen moeten heel rustig zijn en
ook wat meer onbegrensd om haar
te ervaren. Meestal wordt lila liefde
niet eens opgemerkt, zo weinig stelt
ze zich op de voorgrond, zo eenvoudig is ze in haar uitingen. Alleen wat
meer ontplooide psyches kunnen
iets van die liefde ervaren. Om deze
lila liefde te beantwoorden is veel
meer nodig dan stilte en weidsheid.
Wil een mens een glimp van deze
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liefde gaan ervaren dat moet er geen
enkel moeten of willen zijn vanuit
het ego. Hij moet altijd attent zijn,
hoe lang het ook mag duren, zodat
hij ieder klein blijk van liefde op
kan vangen. Hij moet geduld hebben en leren wachten. Hij moet volhardend zijn in zijn streven om die
liefde te mogen ervaren. Hij moet
zijn hele manier van leven schikken naar dit doel. Er moet in feite
maar één ding zijn, open zijn voor
deze lila liefde zonder voorwaarden.
Hoe meer iemand zich overgeeft,
hoe meer hij kan ontvangen van dit
liefdesvermogen. Alle ongeduld en
opstandigheid moeten verdwijnen,
alle gedachtenspinsels over het alleen moeten doen, over dat het lila
het erbij laat zitten, over dat het lila
niet meer van hem houdt, al deze
waanideeën moeten gaan wijken
voor het ene doel.
Wie dan een moment iets kan ervaren van de lila liefde heeft de ervaring van een intens, intiem samenzijn in een eenheid die zo warm en
dichtbij is, zo verrukkelijk dat het
niet is te beschrijven. De lila liefde
gebruikt het hele lichaam om zich
in uit te drukken aan de oppervlakte. Zij is waar in de basis en op
dat fundament is het lila lichaam
gebouwd, vol vreugde en liefdesvermogen. Dit lichaam is één en al
vreugde en liefde, het is een uitdrukking van één van de gezichten
van het lila. In zijn neutrale vorm
is dit lichaam van een witte kleur,
maar het kan alle mogelijke kleuren
aannemen naargelang wat het tot
expressie wil brengen. Bij de liefde
is dat vaak een heel vurige, rood
oranjeblauwwitte kleur, betreft het
vooral de vreugde, dan is het een
blauwwitte transparante kleur.
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Werken van liefde
Als een mens op het pad van de
ontwikkeling loopt, doet hij ook
werken van liefde die hem verder
brengen in zijn leven. Zijn psyche
wendt zich naar het lila, om het zo
nodige contact te zoeken om verdere kennis en kracht op te doen
en voor de veranderingen die in
zijn lichaam moeten plaatsvinden.
Die liefde zal eerst heel gemengd
en menselijk zijn, hij kan nog niet
anders, maar hij is wel gericht op
het lila op zijn eigen wijze. Alleen
wanneer dit contact steeds intiemer
wordt, kan die menselijke liefde
worden veranderd in iets anders,
een beginnende psychische liefde
is dan het resultaat. Als de psychische liefde helemaal is uitgegroeid
tot een ware liefde, is er een liefde
die zich uitdrukt in ieder werk dat
iemand doet. Hij doet het nooit
om het werk zelf, maar om aan te
ontwikkelen. Er bestaat in feite
geen gewoon werk meer, alles is
toegewijd aan het lila, want dat is
de enige manier om te worden tot
een waarheidswezen, een psychisch
levend mens in de wereld. Alles in
die mens richt zich op het lila en hij
ervaart de blijdschap van dit contact
en ook de vereniging ermee. Alles
doet hij met toewijding naar het
lila toe, en het werk is helemaal
opgenomen in zijn liefde voor
het lila.
In dat werk, dat altijd samen
met het lila wordt gedaan, ontplooit zich de
psyche en de lichaamsmaterie gaat zich ontwikkelen. Alles wordt
door het lila gedaan, de
werker doet niets zelf. Hij is
op weg om een instrument te
worden van het lila, om zich

te laten bespelen. Het is niet de bedoeling dat hij zelf speelt of zelf de
melodie bepaalt. De lila blaast het
leven en de energie door de fluit,
en kijkt of de tonen al zuiver zijn.
Zuiver moet hier niet worden opgevat als zuivere tonen in mentale zin.
In de oren van een mentaal wezen
kan een toon die het lila als zeer
zuiver aanmerkt, zeer vals klinken.
Alles hangt af van de soort materie
en welke klanken daarbij behoren.
Soms kan een klank precies passen
bij de staat van de materie, ook al is
ze nog niet volmaakt.
Toewijding is de grondstof waar
de werken van liefde mee worden
gedaan, liefde is het ingrediënt dat
er overal doorheen is gekneed. Zo
wordt de liefde tezamen met de
toewijding de basis voor alles wat
de werker doet. Dat is ook te zien
aan de werken die hij aflevert. Waar
nog dingen niet stroken met de
waarheid of met het lila, worden ze
aangepakt.
De werken van liefde zijn de blijdschap van het hart van de werker,
want hij zal op het einde van het
pad zijn Lila Minnaar of Lila
Minnares ontmoeten en daar een
eenheid mee worden.
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Tijdens het werk dat vol groeiende toewijding en groeiende liefde
wordt gedaan, is er alleen het lila.
Op deze weg van liefde is het de
bedoeling dat er een steeds grotere
toenadering komt. Dat kan op velerlei manieren. Wie het doet vanuit
zijn hart en de omhelzing zoekt van
de minnaar en geliefde, ontdekt in
hen dingen waar hij nooit van heeft
kunnen dromen. Altijd zijn er weer
verrassingen, het lila is nooit dezelfde. Maar het ontdekken van de geliefde en minnaar kan ook beginnen
bij het steeds meer verwijden van
zichzelf en daarna ontdekken wie
het lila is. Hij ontdekt dat het lila
een wezen is en geen abstract gegeven, geen plaatje op een stuk papier,
geen foto die hij gevormd heeft in
zijn mentaal, en tezamen met zijn
bewustzijn en zijn vreugde van bestaan is het de Geest, Zijn, Bestaan,
de Ene in alles. Dat vermogen van
zijn is het creatieve principe waaruit
alles geboren wordt wat er bestaat.
Alles is een gezicht van de Ene,
alle gedachten en handelingen, alle
emoties en liefde komen van het
lila. In het Absolute is er zijn eenheid waarin de gelukzaligheid is, op
een universeel niveau is hij in alles
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en daardoor een eenheid in veelheid
met alles in al zijn liefde, op het
persoonlijke niveau komt het lila
eerst in contact met de werker op
een menselijk niveau, waardoor er
genegenheid of liefde kan opbloeien tussen het lila en de persoon, de
werker en zijn werken van liefde.
Eerst is dit allemaal nog beginnend,
onwennig. Soms is het contact teleurstellend, omdat het niet geeft
wat de werker zoekt door zijn menselijke opvattingen. Maar zodra alles onderhanden is genomen en het
denken, het vitale, en het lichaam
zich hebben verwijd en verfijnd,
kunnen de oude ideeën achter gelaten worden. Door deze verandering
staat alles meer open voor het lila
en voor de waarheid van de dingen.
Het lila zal zich dan steeds meer laten zien op een wijze die de werker
ook kan begrijpen en vooral, dat
hij de liefde van het lila voor hem
steeds meer kan beantwoorden.
Dan krijgt het lila langzamerhand
ook een naam en een gezicht dat
past bij de werker, zodat het meer
reëel wordt en niet een vaag beeld.
Het beeld dat het lila van zichzelf
laat zien aan de werker in liefde is
helemaal op zijn maat gesneden.
Het speelt in op de kwaliteiten die
de werker heeft, waardoor het
lila nog levendiger wordt voor
hem. Daardoor kan de zoeker die de werken van liefde
doet het lila nog gemakkelijker
benaderen en dat zorgt voor
intimiteit en een zoete liefde
vol honing.
Het lila zal in alles meedoen in het werk, de werker
ervaart het altijd in zich, rondom zich, in het werk en overal in de
wereld. Hij geeft zich er helemaal

aan over, zodat het altijd dicht bij
hem zal verblijven en hij wil dat zelf
ook. De werker ziet en ervaart in
alle dingen het lila, niets is daarvan
uitgesloten, en hij zal dan ook alles
liefhebben wat er bestaat. Hij leert
ook wezens in andere werelden
kennen en ook zij zijn het lila, het
zijn allemaal vormen die het lila van
zichzelf creëert.
De zoeker komt dan op een punt
uit, waar er niets meer buiten het
lila is, ook hijzelf niet. De blijdschap en de vreugde om met dat
lila bewustzijn te leven en het te
ervaren wordt iets wat hoort bij het
leven van alledag.
Ook de psyche van de zoeker kent
het beeld van de lila. Hij voelt zich
daarbij zo heerlijk als een vis in het
water, hij wordt overstroomd door
de zoetheid van de lila aanwezigheid. Hij laat het lila ook alles aan
zich doen, de lila liefde is diegene die denken, leven en lichaam
kneedt en vormt tot een bruikbaar
instrument. Het lila wordt tegelijkertijd vriend, geliefde en diegene
die alles bepaalt voor de werker,
zodat hij psychisch een eenheid kan
worden daarmee. Daardoor is de
werker gelukkig, blij, hij voelt zich
opgenomen in de lila liefde. Zijn
aspiratie wordt groter, intenser, zijn
toewijding is volledig en het werk
wordt daardoor steeds meer een
uitdrukking van de liefde voor de
lila. Er komt steeds minder verschil
tussen de werker en de lila Ene. Hij
is zo blij met het lila dat alles wat
er aan hem wordt gedaan, ook pijn
en lijden en verdriet worden tot een
geschenk. Ze worden opgenomen
in de blijdschap die er altijd al is om
samen met het lila op pad te zijn.
Door dit contact kunnen er ook de
nodige transformaties plaatsvinden
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in het lichaam, want alleen al de
zachte of stevige aanraking van de
handen van het lila verandert alles
in het vlees.
Alles wordt een mogelijkheid om de
lila te ervaren en dicht bij hem te
zijn, hem te leren kennen, ook in de
dingen die door mensen onaangenaam genoemd zouden worden.
Door dit liefdevolle psychische
contact met de lila ontstaat er een
steeds meer intieme vereniging
die uitmondt in een uiterst zoet
en zacht geluk vol lichtende blijdschap. Het wordt een contact dat
er is tussen een minnaar en zijn
geliefde. Steeds verder lopend
op de weg van de liefde komt er
steeds meer bewustzijn en kennis
binnen stromen in alle delen van
zijn wezen. De minnaar vormt het
lichaam van de werker zodat het
helemaal waar wordt, zijn elektronen en cellen worden gevuld met
gouden substantie. Daardoor wordt
alle onwetendheid uitgebannen
uit het subtielfysieke lichaam van
de werker. Het denken wordt het
denken van het lila, waardoor het
verandert in een lichtend zien van
het waarheidsdenken. Daar houdt
het denken van de zoeker op, het is
dan één geworden met het denken
van de lila minnaar.
Ondertussen is alle afstand en afgescheidenheid met het lila verdwenen. Doordat de psyche verenigd is
met de waarheidslila, kent hij deze
door identiteit. En hoewel hij nog
geen fysieke eenheid kan vormen
met zijn geliefde en minnaar, kan
hij alle verrukkelijkheden smaken
van de psychische blijdschap die
deze hem geven.
Gehoorzaam zijn is niet meer nodig, dat is het dienende aspect dat
in beginsel nodig is in de ontwikke-
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ling. Nu alles naar een hoger is plan
gebracht, gaat het instrument, de
zoeker, vanzelf mee in de bewegingen van de lila minnaar. Er zijn ook
geen vragen, want de zoeker weet
dat alles in opwaartse richting gaat
naar het uiteindelijke doel. Hij weet
ook dat hij in goede handen is bij
de lila, want hij vormt er psychisch
een eenheid mee. Alles wat hij moet
meemaken maakt hij mee, en hij
weet dat het iets is van het lila die
dat doet om hem verder te brengen.
Er stroomt ook steeds meer kennis
overal in zijn lichamen en hij weet
dan ook op een psychische wijze
wat er gaande is.
Vijandige krachten worden verslagen door de minnaar, hij strijdt
voor de werker op het pad van
de liefde, en hij wint altijd in het
gevecht, hij is de ware begeleider
op het pad, die doet wat er gedaan
moet worden op alle fronten. Het
lila is een speler in het spel van de
materie, en de zoeker doet mee in
al zijn werken van liefde voor zover
hij dit kan.
Het lila kan van alles doen aan de
wandelaar op het pad. Ook heel
onverwachte dingen, die toch bij
de lila minnaar behoren. Het kan
lijken alsof hij hem bedriegt, in de
steek laat, hij kan zijn toorn over
de werker uitstorten. Maar
dat alles is er ook om de
liefde van de zoeker
te verstevigen en zijn
volharding nog
groter te maken.
Bovendien kan de
werker ontdekken
wat de lila toorn en
het lila bedrog werkelijk zijn. Want het zijn
benamingen voor dingen
die vanuit een menselijk

oogpunt worden benoemd, zij zijn
niet de werkelijkheid. Uiteindelijk
versterken al deze ervaringen met
het lila de liefde van de werker op
het pad. Ze maken de psyche krachtig en het lichaam sterk.
Zelfs al deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheden geven de werker een
zicht op zijn lila minnaar, zijn kennis wordt uitgebreid en zijn liefde
wordt steeds intenser. Hij weet
onder de hand, dat het lila alleen
dingen doet die hem verder brengen, wat het ook is. De Minnaar
kent de werker wel in alles, maar de
werker kent nog niet de Minnaar
met al zijn ontelbare gezichten.
Al deze ervaringen zorgen ervoor
dat er een nieuw lichaam wordt gesmeed in de vuren van de Minnares,
met de juiste samenstellingen van
elektronen en atomen voor de
nieuwe vorm. De lila laat zich ook
steeds meer zien zoals hij is, hoewel
niet vast is te leggen wie hij precies
is, hij kan niet worden gefixeerd.
Want hij is alles wat er is met zijn
triljarden gezichten die oneindig en
eeuwig zijn.
Uiteindelijk zijn alle barrières in het
denken omver geworpen door het
lila. Alle onmogelijkheden zijn uit-
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gewist, er is ook geen kil analytisch
denken meer, geen denken dat zo
scherp is als een mes en dat alles in
stukjes snijdt, de verdeeldheid ten
top. Er is alleen nog de schoonheid
van de lila minnaar en minnares,
hun steeds wisselende gedaanten,
hun liefde in alles wat zij doen, zelfs
als het om de pijn gaat.
De werker ervaart ook de verliefde
Minnaar, de lila Minnaar vol passie
en avontuur, vol humor, vol compassie en evenwicht, zijn charme
en beminnelijkheid. De Minnaar is
de edele strijder die alles doet om
de werker verder te brengen op zijn
pad als hij dat wil en vol toewijding
en liefde zijn aspirerende vuur laat
branden.
De lila kan zich voor sommige
mensen in het begin laten zien als
de vijand, vol toorn en vol vechtlust, dan kunnen er gevechten
plaatsvinden tussen hen. In het
heetst van de strijd zal de onwillige
mens zijn onmacht moeten toegeven. Dit zijn de eerste worstelingen in de
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relatie met het lila. Ook kan er bij
de zoekende mens haat naar het lila
ontstaan, onbegrip, jaloersheid en
tegenstand. Er kan wanhoop zijn,
de pijn van de alleenheid, en de
hoop op toch een contact, hoe klein
en ongezien ook. Alles komt in het
geweer tegen het lila, tot alles uiteindelijk wordt tot een zee die wat
kalmer is en niet zijn woeste golven
vol begeerten gebruikt om alles stuk
te slaan. Dan komt de blijdschap
om de hoek kijken, dan is het zicht
niet meer helemaal blind, maar
worden de ogen een klein beetje
geopend en kan er een glimp van
het lila worden opgevangen.
Voor de mens die de werken van
liefde doet samen met de lila
Minnaar is er een wereld vol geurig
parfum waarin hij leeft met het lila.
En hij werkt, maar hij werkt ook
niet, want alles rondom hem ademt
de werelden van de lila Minnaar en
de Geliefde, die hij psychisch maar
ook fysiek ervaart als een weelde die
geen einde kent.
En de woorden van
psychische liefde
rijgen zich in
hem aaneen als
guirlandes van
rozen en bloemen
kransen die drijven
op de psychische wateren
van het bewustzijn, vergezeld
van de honing en de wijn die
overal door het lichaam van
de werker stromen, hij is
vervuld van de psychische
blijdschap om het lila, van
zijn liefde voor het lila.
Zijn woorden zijn kruiken vol
wijn, zijn gedachten zijn vormen
van liefde die zich uitstrooien over
de aarde. Zij raken alles aan wat

toegewijd is aan het lila, zij zingen
de nog ongekende klanken en
ritmen van het lila, die alles doordrenken met hun zoete vibraties
van een liefde die alles geeft en alles
omarmt, een nabijheid en intimiteit
die altijd is.
De lichtblauwe emoties van zijn
hart zijn doorweven met psychische
liefde en vreugde, zachtroze met wit
zijn de bloesems die er uit voortkomen. Alles rijgt zich aaneen tot
een oneindige en eeuwige stroom
van blijdschap en verrukking die
een uiting zijn van de levensvreugde
in de gelukzalige psyche, die zijn
ware vrijheid is ingegaan en woont
in het psychische huis van het lila
waarmee hij een eenheid vormt in
een perfect samengaan: het huis van
seringen, irissen, wisteria’s en rozen.
Er zijn wonderlijke en ongekende
woorden die alles omvatten, er zijn
diepe en zacht voortvloeiende emoties van het hart, er zijn de levende
vibraties van een lichaam dat een
amfoor is vol met de heerlijkste
dranken: van nectar, druiven en
vruchten zonder tal.
De hoogste verrukking voor de
psyche is, de meest beminde van
de lila minnaar te zijn en daarmee
tegelijkertijd het zelf van de lila
geliefde. Die verrukkingen weerspiegelen zich in alles wat er in de
psyche is opgebouwd aan contact,
aan eenheid en aan een wederzijdse
liefde vol waarheid, bewustzijn en
blijdschap.
Al deze intieme, lieflijke en tedere
klanken zweven al verder en verder
over de aarde, tot ze onhoorbaar
opgaan in verre, verre verten zonder
einder, waar ze verblijven in een wereld van vredige zoetheid en geluk.
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Zonder grenzen
Tekst: Sarah Delateren

Oosterse en westerse benaderingen
van persoonlijke groei
Auteur Ken Wilber
Uitgeverij Karnak - Amsterdam
Druk 6e herziene druk, 2006

Het boek

dat als vanzelf voortkomt uit die
verlichte staat.

Oorspronkelijke titel ‘No boundary’. Vertaald uit het Amerikaans
door Victor Verduin. 190 blz. Twee
grafieken.
Inhoud
In tien afzonderlijke hoofdstukken
wordt door ‘één van de belangrijkste New Age schrijvers’ volgens de
kafttekst, uiteengezet hoe in verschillende stappen te komen tot het
eenheidsbewustzijn. In de grafieken
op bladzijde 16 en 17 worden de
stadia verbeeld waarin dit gebeurt,
van bovenaf, waar de mens wordt
beheerst door zijn persona niveau,
naar het ego niveau, het totale
organisme en zo naar het eenheidsbewustzijn dat helemaal onderaan,
diep in het denken, door Wilber
de psyche genoemd, bereikt kan
worden. Dit gebeurt voornamelijk
via meditatie-oefeningen van het
Wilber kaliber, die altijd zeer eenvoudig zijn en wanneer ze helemaal
worden begrepen ook zonder problemen zijn. Zo komt men dan
zonder enig probleem heel eenvoudig in het eenheidsbewustzijn uit.
Ook de therapieën die tot een snel
resultaat kunnen leiden worden
genoemd in schema 2.
Het eenheidsbewustzijn is een plek
in het diepste denken, de psyche,
waar Wilber het heeft over een
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verlichting waaruit het eenheidsbewustzijn als vanzelf voortvloeit als
de mens zijn weerstanden tegen dit
bewustzijn onderkent. Deze verlichting is in feite het boeddhistische
nirvana, dat door Wilber wordt
aangezien voor het eenheidsbewustzijn. Hij kan erg moeilijk een beschrijving van dit bewustzijn geven,
wat interessant zou zijn geweest.
Nu moet de lezer het doen met een
oceaan vol wilde golven, waar hij
eerst van golf tot golf springt om
het eenheidsbewustzijn te vinden,
maar dan alleen zijn weerstanden
ontmoet tegen dit bewustzijn. Het
zijn vele weerstanden, alles is weerstand. Maar wie begrijpt dat alles
weerstand is in die verlichte staat op
weg naar het eenheidsbewustzijn, is
meteen in het eenheidsbewustzijn,

Verder geeft Wilber talloze ademhalingsoefeningen op om te doen,
veel spreuken om in te prenten dat
iemand niet zijn lichaam is en daardoor tot verlichting kan komen.
Vooral de grens tussen het ego en de
dingen moet worden geslecht, dit
kan eenvoudig door je in te prenten
dat er geen grenzen zijn. De titel
van het boek slaat daar ook op, een
mens moet weten en ervan doordrongen zijn en vooral begrijpen
dat er geen grenzen zijn, die worden alleen opgelegd door het ego
met al zijn schaduwzijden die men
niet wil kennen. Na ieder hoofdstuk is er een uitgebreide literatuuropgave van werken die men moet
lezen en die veelal niet zo bekend
zijn in Nederland. Er worden alleen
Engelse titels opgegeven, zelfs bij
Jung, die toch oorspronkelijk in het
Duits schrijft. Er worden heel veel
therapieën van velerlei aard aanbevolen om snel verder te komen met
de persoonlijke groei. Dat is wel
heel Amerikaans, waar iedereen eigenlijk wel een psychiater heeft die
hij wekelijks bezoekt.
Er wordt heel veel geciteerd in
de tekst, er zijn eindeloze in het
Nederlands vertaalde citaten van
goeroes, van Krishnamurti, Jung,
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Tao en Zen meesters. Er wordt
nergens verwezen naar teksten
of boeken waarin deze citaten te
vinden zijn. De vraag rijst dan ook
meteen, hoe ze vertaald zijn vanuit
de oorspronkelijke taal naar het
Nederlands.
Hoewel Wilber altijd beweert dat
hij zijn gehele oeuvre vooral baseert op teksten van Aurobindo,
is daar niets van te merken. In de
literatuuropgaven na ieder hoofdstuk worden nooit werken van
Aurobindo genoemd. Het enige
dat zou kunnen verwijzen naar
Aurobindo is, dat Wilber het heeft
over het ware zelf van iemand, en
over het eenheidsbewustzijn.
Zijn werk is bestemd voor mensen
die een behoorlijk intellectueel
niveau bezitten, want hij is een
behoorlijke denkmachine. Ook kan
hij heel erg lang uitweiden over één
ding, wat het lezen van die bladzijden nogal saai maakt.
De uitgeverij Karnak geeft voornamelijk boeddhistische literatuur uit
en de uitgeverij is onderdeel van een
boeddhistisch bewustzijnscentrum.
 erkenbaarheid in woordH
keuze
Wat opvalt in Wilbers hele werk
is dat hij heel weinig uitlegt over
wat hij bedoelt met bepaalde woorden. Waar verlichting plaatsvindt
en waar dat te situeren is, wordt
nergens verteld. Wel hoe je er kunt
komen en hoe je verlicht kunt
worden. Dat gebeurt door begrijpen
en door oefeningen, door therapie
en door heel veel lezen, door meditatie vooral. Het wordt stilaan
duidelijk, dat Ken Wilber eigenlijk
een methode heeft ontworpen voor
persoonlijke groei die overal een
graantje van meepikt. Hij neemt
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van alles wat, roert het door elkaar
en dat is dan zijn wereldfilosofie
tezamen met meditatie-oefeningen,
begrijpen, en de eenvoud van alles.
Voor Wilber is niets moeilijk, het
woordje ‘eenvoudig’ komt op iedere
bladzijde wel voor, evenals dat je
het moet begrijpen en dan is het
gefikst.
Zijn woordkeus is iets heel speciaals
van hem. Hij gebruikt benamingen
die typerend zijn voor zijn werken.
Dat is op zich niet storend, als ze
worden uitgelegd in een register
van woorden, zodat de lezer weet
waar hij mee te maken heeft. Uitleg
gebeurt gedeeltelijk in de verschillende hoofdstukken, maar pas na
heel lange tijd wordt enigszins
duidelijk dat Wilber een heel eigen
taalgebruik heeft, en dat dit eerst
moet worden doorzien voordat kan
worden begrepen waar hij het over
heeft. Ego is gelijk aan psyche en
geest, aspecten ervan zijn persona
of schaduw, dat wat de ongewenste
aspecten zijn van het ego. Ego en
lichaam, ofwel psyche en lichaam
moeten weer herenigd worden.
Daarbij wordt het mentaal als ego
of psyche aangemerkt, dit gaat niet

samen met het lichaam, er is een
grens tussen. Als deze twee weer samenwerken wordt dit door Wilber
benoemd als het totale organisme of
centaur.
Identiteit is de hoogste eenheid
met het universum, het Al, het
eenheidsbewustzijn, waarin alle
identiteit verdwijnt in één identiteit, die los is van het lichaam. Dit
eenheidsbewustzijn noemt hij een
eenheid van tegenstellingen, het
zijn complementaire aspecten van
eenzelfde realiteit. Dit zicht op het
eenheidsbewustzijn is alleen logisch
gezien al niet mogelijk, in de eenheid zijn geen tegenstellingen en
ook geen complementaire aspecten.
Hij benoemt de grenzen die mensen maken als illusies, het zijn geen
producten van de realiteit, terwijl
deze juist wel voortkomen uit de
Allerhoogste Realiteit met de veelheid op de achtergrond. Wilber
spreekt echter nooit over een relatief
universum waar verdeeldheid op
de voorgrond staat, evenmin als
over een Waarheidswereld en een
Absolute Realiteit. Wel spreekt hij
over een Allerhoogste Realiteit, wat
hij er ook mee mag bedoelen, deze
benoemt hij als het Zo-zijn, daar
zijn geen grenzen, deze is universeel.
Dat is nogal verwarrend, want de
Allerhoogste Realiteit is niet universeel, maar Absoluut. Vermoedelijk
verwart hij de Allerhoogste Realiteit
met het Waarheidsbewustzijn, waarover hij wel bij Aurobindo heeft
gelezen, maar waar hij nooit is geweest en wat hij ook nooit noemt.
Over de boeddhistische leegte
citeert hij: ‘Het is geen ontkenning
van de menigvuldige wereld, maar
tegelijkertijd is alles wat daar is,
zoals bergen, kersenbomen, mos,
een vallend blad, geen afzonderlijk
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verschijnsel.’ Dit is dus duidelijk
niet de Leegte in de Allerhoogste
Realiteit, want daar zijn geen bergen en kersenbomen te zien, evenmin als mos en een vallend blad,
dat toch alleen in de tijd kan vallen.
Ook is de vraag wat Wilber bedoelt
met de uitspraak dat grenzen een
illusie zijn, en dat je ze met het denken weg kunt denken, zodat ze niet
meer bestaan. Conflicten zijn ook
illusies en volgens zijn theorie ben
je in de verlichting helemaal bevrijd
van tegenstellingen.
Hij zegt: ‘Als de grenzen die mensen
trekken als illusie worden gekenmerkt omvat je gevoel van ‘zelf ’
het Al, en dan is het gevoel van het
Eenheidsbewustzijn niet meer ver
van ons’. (blz. 61) Het niet vinden
van het zelf is het bewijs van het
eenheidsbewustzijn waarin je vertoeft. Telkens als je jezelf zoekt, en
je vindt het niet, is dat het bewijs
van het bestaan van het eenheidsbewustzijn (blz. 68). Dan spreekt
het vanzelf dat de ware identiteit
de Hoogste Identiteit is’. In aanmerking genomen dat de meeste
mensen op de wereld hun zelf
niet vinden, leven er wel heel veel
mensen zomaar, zonder dat ze het
weten, in het eenheidsbewustzijn.
Onder Waar Zelf verstaat Wilber:
identiek met de Hoogste Energie
waar alle dingen in het universum
een manifestatie van zijn (Jij bent
Dat). Dat Ware Zelf moet zich
wel in het Waarheidsbewustzijn
bevinden, maar dat is niet de
Allerhoogste Energie. Dus waar
speelt zich dit dan wel af? Wilber
heeft er blijkbaar geen ervaring
mee. Hij zegt ook herhaaldelijk
dat het eeuwige bewustzijn goed
begrepen moet worden. Dat is wat
vreemd om te lezen, want dat be-
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wustzijn gaat boven het mentaal uit
en kan dus nooit worden begrepen,
men kan er wel in een ontwikkeling
van materie een eenheid mee vormen qua lichaam en psyche.
Uit al deze opmerkingen blijkt
heel sterk, dat Wilber niet met
de Waarheidswereld bezig is, niet
met het Absolute, maar dat hij wel
ergens in het mentaal een plek heeft
gevonden waar hij de stilte van het
nirvana vindt. Waar dat precies is
wordt nergens duidelijk, hoogstwaarschijnlijk is het in een niveau
van het mentaal in de gebieden
tussen het mentaal-mentaal en het
Intuïtieve Denken.
Wilbers beweringen kloppen vaak
niet met de realiteit. Hij beweert
op blz. 82 dat je nooit of te nimmer een verleden of toekomst kunt
horen maar alleen het nu, terwijl
dit in het Waarheidsbewustzijn en
het Absolute zeker wel mogelijk is.
Zijn logische redeneringen kloppen
op vele punten niet, zeker niet als
het gaat om het eenheidsbewustzijn
waarover hij ontzettend lang en saai
kan uitweiden, terwijl de lezer er
niet zoveel wijzer van wordt. Logica
is daar helemaal niet, terwijl hij wel

probeert alles logisch te doen. Hij
heeft het ook heel veel over dingen
die raadselachtig zijn of mysterieus,
terwijl in de realiteit helemaal geen
raadsels en mysteries te vinden zijn.
Op blz. 92 beweert hij dat grenzen
trekken geen oorzaak heeft, ze ontstaan uit zichzelf, en ze splijten het
eenheidsbewustzijn. Daar laat hij
zien dat hij geen enkel benul heeft
van wat het eenheidsbewustzijn is.
Alsof zich dat door mensen of door
Ken Wilber zou laten splijten.
Als hij spreekt over het tijdloze
moment in het eenheidsbewustzijn,
heeft hij niet in de gaten dat een
moment tijd is, en dat past niet in
dat bewustzijn. Daar is geen moment. Leven en dood kenschetst hij
als zijn en niet-zijn, terwijl hij er
niets bij uitlegt.
Nog steeds blijft onduidelijk wat
Wilber allemaal verstaat onder
lichaam en geest. Eenheid van
lichaam en geest noemt hij ook:
eenheid van gevoel en aandacht,
centaur. Misschien is geest voor
Wilber het gevoel? Schaduw en
lichaam en omgeving zijn deel van
het onderbewuste. Om op diepere
niveaus van bewustzijn te leven
vraagt behoorlijk veel werk en studie. Je moet veel lezen en therapie
volgen.
 itleg van zijn trap
U
van bewustzijn
De hoogste trap waarop mensen
leven wordt gevormd door Persona
plus schaduw en dat is eenvoudig
het ego. Persona is een foutief zelfbeeld, iets wat iemand leuk vindt
is persona en niet leuk is schaduw.
Schaduw is eenvoudig je onbewuste
tegenpool. Persona en schaduw
tezamen vormen de ziel, die werkt
met goed en slecht. De persona en
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schaduw zijn ongezond bij iedereen.
Het ego is gezond. Fysiek lichaam
en mentaal ego zijn afzonderlijke
dingen.
Het centaur-niveau is een laag eronder die dieper is en dit betekent het
totale organisme. Daar bestaat:
1. Zelfverwerkelijking
2. Betekenis
3. Essentiële belangen.
Daarbij vereenzelvig je je met het
ego en het lichaam. Het ego gerichte geeft meer basis en steun, het
reikt naar de aarde, het lichaam gaat
naar de hemel reiken, het wil licht
en ruimte.
De strijd tussen beiden is opgelost
als alles is herenigd en geen grenzen
meer kent, die heb je met je mentaal laten verdwijnen door te begrijpen dat ze er niet zijn, ze zijn illusie.
Voor het eerst kun je je geest belichamen en je lichaam begeesteren.
Na het centaur-niveau volgt nog
een dieper niveau, de transpersoonlijke fase, daar komt men in het
transcendente zelf uit. Daar verlaat
men het gewone menselijke bestaan
en stijgt men uit boven het individuele. ‘Elke echte discipline op dat
niveau opent vroeg of laat voor het
individu een bewustzijn dat zo diep
en krachtig is dat het hem uit zijn
zelf kan tillen naar een transpersoonlijke wereld.’ Wilber stelt daarbij dat de mens zelf nooit in staat
is de teneur van een beschaving te
bepalen, want de wortels van de
beschaving liggen in het transcendente. Wilber lijkt onwetend van
het feit, dat er een waarheidswereld tussen het transcendente en de
relatieve wereld ligt, die zorgt voor
een verdeeldheid van de eenheidssubstantie, een verdeeldheid waar
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de mens zelf deel van uitmaakt.
Deze verdeeldheid, onbewustheid
en onwetendheid zorgen nu juist
voor de bepaling van hoe beschavingen eruitzien. Wilber zelf is daar
ook aan onderhevig. Hij rekent die
waarheidswereld blijkbaar niet mee
in zijn gehele filosofie.
Carl Gustav Jung is zijn grote voorbeeld op dit terrein, waar Wilber in
navolging van diens bevindingen
het heeft over ‘de diepe laag van de
psyche’ wat dan het collectief onbewuste van Jung is. Het onbewuste
is voor Wilber het ego, persona,
centaur, maar vooral het mentaal,
de hersenen, het brein, waar de archetypen in huizen. Het onbewuste
bevat niets persoonlijks, wel de
archetypen, iets wat hij het mythologische leven noemt. Als iemand
daarin leeft, vereenzelvigt hij zich
niet met ego of centaur, is los van
persoonlijke zorgen. Hier benoemt
Wilber het denken als de psyche,
onbewust, een collectief onbewuste
dat niet individueel is of persoonlijk
maar transpersoonlijk.
Door de symboliek van de archetypen te leren kennen en je te realiseren dat je niet je lichaam, je verlan-

gens, je gedachten, je emoties bent,
word je een onbewogen getuige van
alle gedachten, emoties, gevoelens
en verlangens. Je wordt je bewust
van de diepten van je ziel, hier dus
het denken, en je komt los van je
ego, de centaur. De centaur breekt
in stukken en daardoor groeit het
transcendente. Als dit proces goed
gebeurt, kom je bij de stille bron
die nooit wordt aangetast door wat
dan ook.
Hij karakteriseert transcendente
zelf als volgt: ‘Kern van uitgestrektheid van bewustzijn, losstaand
van de persoonlijke geest, emoties,
gedachten en gevoelens.’ Er is daar
geen gebondenheid meer, geen
keuze, alleen maar de getuige. Er
is maar één zelf dat hetzelfde is in
alle bewuste wezens.’ Hier gaat de
vergelijking al weer wat mank, want
een steen is ook een bewust wezen,
en is deze dan ook al aanwezig in
dat transcendente zelf? Dat kan
men zich afvragen, maar daar komt
geen antwoord op.
Over de onsterfelijkheid zegt
Wilber dat die niet bestaat voor
een ego of de geest of het lichaam.
De enige zielsverhuizer is het transcendente. Je blijft dezelfde, ‘iets’ is
niet veranderd, terwijl je lichaam
en de geest en de gevoelens wel zijn
veranderd of sterven.
Er is dan nog iets opmerkelijks te
vinden: het innerlijk ik of transcendente zelf werd niet tegelijkertijd
met het lichaam geboren en het
verdwijnt niet met de dood. Het
kent geen tijd, heeft geen gestalte,
wel geniet het van de vogelzang, het
is ook het gras en de gevallen boom.
‘Het beschouwt het hele universum door je eigen ogen. Het is een
straaltje van God, die door jouw
ogen kijkt.’ Wilber beschrijft hier
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misschien de ziel die hij als het denken benoemt, ofwel, een zelf van
het denken, zoals het ernaar uitziet,
maar dan ook weer niet zoals het
aanwezig is daar in het mentale.
Want het transcendente zelf in de
eenheid beschouwt deze dingen niet
op deze manier, het is een beschouwing vanuit de verdeeldheid van de
dingen op aarde.
 et laatste hoofdstuk 10, de
H
hoogste staat van bewustzijn
Meent de lezer hier inzicht te
krijgen in een wereld die hij nog
niet kent en waarover hij nu iets te
weten kan komen, dan komt hij
bedrogen uit. Wilber begint met
te vertellen dat alle niveaus van de
mens apart kunnen worden ontwikkeld zonder andere niveaus daarbij
te betrekken. Het zijn gedeelten,
die niets met andere gedeelten te
maken hebben. Eenheidsbewustzijn
is geen gedeeltelijke staat, het is alle
staten. ‘In dit bewustzijn schittert
verlichting helder in dit moment,
in dit moment, in dit moment.’
Waarmee Wilber wil aanduiden dat
het een ongescheiden bewustzijn is.
Maar hij vergeet blijkbaar, dat een
moment al een scheiding is, een
tijdsaanduiding, die daar niet is.
Hij duidt eenheidsbewustzijn aan
als oorspronkelijke verlichting, wat
hij daar ook mee mag bedoelen.
Oefenen om daar te komen leidt
niet naar eenheidsbewustzijn, de
oefening op zich is eenheidsbewustzijn. Als je oefent in meditatie is er
zelfverlichting. En als je oorspronkelijke verlichting begrijpt, is alles
wat iemand doet een uitdrukking
van de oorspronkelijke verlichting.
Hij weidt daarna nog tien bladzijden of langer uit over alle weerstand
die er is tegen dit bewustzijn. Het
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begrijpen van deze weerstand is
de sleutel tot verlichting. Het is
een algehele onwil om alles te zien
als een geheel. We lopen er van
weg en willen niet kijken. En dan
komt het op blz. 181 en verder:
‘Eenheidsbewustzijn is wat je weet
vóór je iets anders weet, alles wat
iemand doet is weerstand, het is er
altijd. Op het moment dat deze primaire weerstand begint op te lossen
door begrijpen, lost het aparte zelf
ook op. Opgeven van de weerstand
door deze te zien is het openen van
het eenheidsbewustzijn.’
Iemand kan dit zelf doen, maar het
beste is toch een goede therapeut in
te schakelen die je kan helpen dit
alles te bereiken.
Conclusie
De theorieën in de boeken van
Wilber worden volgens de kafttekst
over de gehele wereld gelezen. Dat
kan zo zijn, want mensen zijn zoekend naar nieuwe mogelijkheden.
Maar de mogelijkheden die Wilber
geeft zijn helemaal niet nieuw. Het
boeddhisme is al bekend vanaf
ongeveer de vijfde eeuw en Wilber
voegt daar niet zo veel nieuws aan

toe. Hij schrijft over persoonlijke
transformatie maar wat die transformatie inhoudt blijft onduidelijk.
Het boek zal waarschijnlijk mensen
aanspreken die nogal mentaal en
disciplinair ingesteld zijn, zoals bij
het boeddhisme ook wordt gevraagd.
Het bereiken van verlichting en
stilte blijven onbestemd. Er wordt
niet verteld waar die stilte zich bevindt in de mens, ook niet op welk
mentaal niveau hij te vinden is. Zo
zijn er vele onduidelijkheden in dit
boek en in vele boeken van Wilber.
Dit vindt zijn oorzaak vooral in het
feit dat uit de teksten blijkt dat hij
zuiver vanuit de theorie spreekt en
niet vanuit eigen ervaring, anders
zou hij veel dingen niet zo mentaal
verwoorden. Hij plaatst werelden
op een mentaal niveau die daar helemaal niet zijn, hij kent ze dus niet.
Het kan niet anders dan dat Wilber
alleen spreekt over het mentaal van
de mens, dat hij de psyche noemt of
de ziel, zoals dat wel in de psychologie gebruikelijk is. Het feit, dat alles
begrepen moet worden, wijst ook al
op een heel mentale theorie van de
dingen, er is niets spiritueels aan te
vinden.
De mens bezit geen eigen zelf, geen
eigen ziel, geen psyche, zoals in het
boeddhisme ook gebruikelijk is
omdat alles in verandering is, ook
dat, en er dus niets is vastgesteld of
vastgelegd.
Wat het voor zin heeft om alleen
in de stilte te vertoeven is de vraag.
Het zou wel zinvol zijn voor de
wereld als geheel, omdat het wereldbeeld er dan rustiger uit zou zien.
Maar voor een verder evolutieproces
is geen plaats, dus het lijden blijft
bestaan, en dat moet altijd worden
ontvlucht. Enkelingen kunnen zich
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er bovenuit werken als zij sterk
disciplinair zijn ingesteld en in die
stilte van het mentaal kunnen komen. Maar zelfs bij boeddhistische
monniken is in Tibet in 2008 tijdens de opstand tegen de Chinezen
gebleken, dat zij zich gingen vergrijpen aan moord en doodslag, aan
brandstichten. Al hun disciplines
vielen weg, en zij handelden vol
agressie. Een teken dat hun lichaam
nog altijd in dezelfde staat was als
voordat zij monnik werden. Alle
agressie werd in bedwang gehouden
door hun discipline.
Het boeddhisme verhindert in feite
dat mensen zich verder gaan bewegen op het pad van de evolutie. Het
zou interessant zijn als het boeddhisme zich zou gaan opwerpen als
een voorportaal voor een verdere
evolutie, evenals de kerken. Want
het zou een belangwekkende gebeurtenis zijn, dat diegenen die de
mentale stilte bereikt hebben in het
boeddhisme, doorverwezen zouden
worden naar instanties die bezig
zijn met een verdergaand evolutieproces. Dat kunnen de kerken dan
ook doen met diegenen van de gelovigen, die in contact zijn gekomen
met hun innerlijke zelf.
Zo zouden deze religies dan meewerken om het evolutieproces te
versnellen. Iets wat voor de kerken
zeker belangrijk zou zijn, ze zouden
meer belangstelling krijgen. Er zou
een doorstroom zijn van mensen,
die steeds verderkomen en een
toestroom van diegenen die er aan
beginnen om het doel te verwezenlijken.
Maar dat is toekomstmuziek, noch
het boeddhisme noch de kerken
zullen deze weg op dit moment
kiezen en in een nabije toekomst
zullen ze dit ook niet doen.
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Voornamelijk uit een voorbehoud
en uit angst dat het geloof niet
meer het belangrijkste doel zou zijn.
En het is ontegenzeggelijk zo, dat
het geloof niet een doel op zich is.
Het is een mentale beweging die
om doorstroming vraagt naar een
volgend stadium in het leven, naar
de zelfwording, het leven met de
psyche.
Wilber is daar nog niet mee bezig,
hij is overtuigd van zijn eigen gelijk.
Hij kan niet geloven dat er nog iets
anders mogelijk kan zijn dan zijn
eigen wereldfilosofie, die werke-

lijk geweldig is. Dat is ook zo, Ken
Wilber is geweldig. Hij heeft voor
veel mensen wel iets betekend in
hun leven. Hij heeft charisma, hij
is de leider, hoewel hij ook wel een
scheve schaats rijdt met zijn bewondering voor Adi Da Samraj, de spirituele leider met de zwarte vlek op
zijn hart, zoals Wilber het noemt.
Want Adi Da is gewoon een seksgoeroe, hij is niet spiritueel, al zegt
Wilber van wel. Het zegt des te duidelijker dat Wilber het onderscheid
niet kent tussen spiritueel leven en
een seksmaniak.
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