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Woord vooraf

Sedert deTaoTeh King, het klassieke werk van de Chinese wijze
die reeds eeuwenlang bekend staat onder de naam LaoTse, in
het jaar 1823 in de westerse wereld bekend werd door de eerste
(gedeeltelijke) vertaling daarvan in een westerse taal (van de
hand van de Fransman Abel Re¤ musat), is er een welhaast
onoverzienbare stroom van vertalingen, verklaringen en com-
mentaren verschenenwaarin de schrijvers gepoogd hebben, elk
op hun wijze, dit korte, doch zeer diepzinnige werk enigszins
begrijpelijk te maken voor de westerse mens.

Voor zover ons bekend, is er echter nog nimmer een com-
mentaar gepubliceerd waarin, zoals in het nu voor u liggende
werk, deTaoTehKing gezienwordt als een gnostiek geschrift, en
waarin het dus op gnostieke wijze belicht wordt.Vandaar ook
de titel:DeChinese Gnosis.

Wat is Gnosis? In hun eerder gepubliceerde werk De univer-
sele Gnosis* zeggen de auteurs hierover: ßOorspronkelijk was de
Gnosis de samenvatting van de oerwijsheid, de samenbunde-
ling van alle kennis die direct heenwees naar het oorspronke-
lijke, goddelijke leven van een werkelijk onaards goddelijk-
menselijke levensgolf. De hie« rofanten van de Gnosis waren de
afgezanten ^ en zij zijn het no¤ g ^ van het Onbeweeglijk
Koninkrijk, die de goddelijke wijsheid brachten aan een verlo-
renmensheid, en die de enewegwezen aan hen die, als verloren
zonen, wilden terugkeren tot het oorspronkelijkeVaderland.˝

Uit deze omschrijving wordt ons duidelijk dat de ware
* Rozekruis Pers, Haarlem,1992, blz. 9.
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Gnosis ^ de oorspronkelijke Kennis Gods, een Kennis die de
mens toegang verschaft tot de weg die naar verlossing leidt ^
zich nimmer beperkt heeft tot e¤ e¤ n bepaald land of tot e¤ e¤ n
bepaald volk. Integendeel, de Gnosis is universeel en zij wil de
gehelemensheid omvatten. En overal ter wereldwaar de Bood-
schappers des Lichts werkten enwerken, werd enwordt zij dan
ook tot openbaring gebracht.

Zo geschiedde dat niet alleen in landen als Egypte, Voor-
Indie« en Palestina, maar, in het verre verleden, ook in het
China van LaoTse, door middel van deTaoTeh King ^ eenwerk
dat ook in het China van onze dag nog altijd met grote eerbied
wordt bejegend.

De in deTaoTeh King vervatte wijsheid is in onze dag zo
mogelijk nog actueler dan ten tijde van LaoTse. Men leze bij-
voorbeeld in hoofdstuk 31:

De beste wapens zijn instrumenten van onheil.
Zij dieTao bezitten, houden er zich niet mee op.

Of in hoofdstuk 33, het laatste dat door de auteurs gecommen-
tarieerd werd:

Hij die andere mensen overwint, is sterk,
maar hij die zichzelf overwint, is almachtig.

Bij deze laatste strofe zeggen de auteurs: ßHet komen tot
almacht wil zeggen: het doordringen tot, het deel krijgen aan
het kernwezenlijke van de Godheid˝. En dezewoorden kunnen
worden beschouwd als het compendium van de grote en
grootse opdracht waarvoor zij in dit werk hun lezers plaatsen.

Zij laten het echter niet bij deze opdracht ^ zij geven ook de
wegen aan, waarlangs deze opdracht ka¤ n worden uitgevoerd.
En het gevolg da¤ a¤ rvan zal zijn, zo zeggen zij, dat ßwij heel de

Woord vooraf
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wereld, heel de mensheid, heel onze maatschappij [zullen] zien
veranderen˝.

Hij die zich losmaakt van de schijn
vindt het pad tot het innerlijke zijn.
Wie tot het niet-doen is gekomen,
wordt in de keten opgenomen.

Rozekruis Pers

Woord vooraf
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Inleiding ^De verheven wijsheid van LaoTse

Indien u enige kennis hebt verworven van de esoterische litera-
tuur, dan weet u dat deze literatuur onder meer gewaagt van
een wonderlijk geheimenis der middeleeuwse bewoners van
Zuid-Frankrijk. Daar in Zuid-Frankrijk, in het land van Sabar-
tez, de bakermat van de katharen ^ geprezen zij hun naam! ^
beschikte men over een bovenaards vermogen, het vermogen
van het consolamentum. Door middel van het consolamentum
werd de scheiding voltrokken tussen de diermens en de geest-
mens, tussen de mens van de aarde-aards en de oorspronkelijke
wezensgestalte uit de pre-tijd.

Het consolamentum hield meer in dan een sacramenteel
zegel. Het was meer dan louter en alleen een magische uitstor-
ting van kracht, omdat het voor de katharen een definitieve
verbreking met het dialectische leven inhield.Vandaar dan ook
dat zij die het consolamentumontvangen hadden, geen aardbe-
woners meer waren in de volstrekte zin. Zij waren in de ware
betekenis van het woord nog wel |¤ n de wereld, maar niet meer
va¤ n de wereld.

Vele navorsers op dit gebied hebben zich afgevraagd wie
toch de geestelijke krachten waren die achter deze Zuid-Franse
middeleeuwse beweging stonden. Zij zagen heel goed in dat
deze geestelijke ontwaking, zo zij zich ongestoord had kunnen
ontwikkelen, voorzeker heel Europa had omvangen in een
reveil als de wereld nimmer tevoren zou hebben gekend.Wie
waren toch deze ingewijde inspiratoren, die in tienduizenden
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mensen gevolgen teweegbrachten en tegenwie zich zo bloedig
en verschrikkelijk de haat van de oude kerk keerde?

Deze krachten waren in de beste zin wereldburgers, die let-
terlijk de gehele mensheid liefhadden en zich, ook nu nog,
overal bewegen en openbaren, waar ter wereld een mogelijk-
heid daartoe bestaat. Hun sporen voeren naar oost en west,
naar noord en zuid. De gehele wereldgeschiedenis verhaalt
van hen en men ziet daarin de samenhang in al deze verschil-
lende gebeurtenissen en ontwikkelingen, die door hen teweeg-
gebracht werden.

Maar toch, van de vroegste tijden tot op dit moment, staan
zij zelf op de achtergrond van het geheimenis. Er is een herme-
tische sluier tussen hen en de mens van de massa en alle naspo-
ringen van de eigenzinnige wetenschap om tot de bron van dit
geheimenis door te dringen, moesten tot op dit uur falen.

Wij menen dan ook te kunnen zeggen dat de kennis, de
kunde en de vermogens van de katharen universeel waren.
Hun bronnen kunnen niet op aarde worden aangetroffen,
daar zij slechts te vinden zijn in het Onbeweeglijk Koninkrijk
zelf.

Er zijn auteurs die de ondergang, althans de schijnbare
ondergang, van de katharen betreuren en die klagen over het
verloren gaan van hunwijsheid en hun kracht. Doch dit is een
puur dialectische droefenis, want een kracht die voortstuwt uit
het universele leven zelf, zulk eenverhevenwijsheidskracht kan
niet verloren gaan. Het is niets minder dan de ademtocht van
God, die bij herhaling over de mensheid strijkt in zijn liefde-
volle poging tot redding, om zich, wanneer de haat en de
bloeddorst van de stoffelijken en sterfelijken zich aan hem
pogen te vergrijpen, weer terug te trekken.

Wijmoestenvoor eenwijl onze gedachtenwijden aan deze Eu-
ropese aanraking van het universele liefdetorsen, toen wij ons
bezonnen op een gelijke aanraking Gods in het verste Oosten

Inleiding ^ De verheven wijsheid van Lao Tse
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van onze wereld, namelijk een goddelijke aanraking aangeduid
door deVerhevene: LaoTse.

Menweet niet of hij geleefd heeft. Menweet ook niet of hij
een mens was. Tal van legendarische sluiers spreiden zich om
hem heen. Maar onomstotelijk staat vast dat hij in zijnwijsheid
de droefenis van de aanschouwers en navorsers van het Zuid-
Franse middeleeuwse drama zou kunnen wegnemen. Immers,
men kan het geheimenis van het consolamentum ook aandui-
den als het geheimenis van hetTao.

HetTao komt niet, en het was niet, hetTao is.Maar, zo zegt
LaoTse:

De ouden in ervaring, die hetTao kenden,
Zij zwegen over dit geheimste heiligdom,
Wel wetend dat profanen zich naar ’t duister wenden,
Want zetten levenskrachten in vernieling om.

Als zeek’re krachten eenmaal in de mens ontwaken,
En deze wordt zich van zijn grote macht bewust,
Zonder zich van zijn laag’re zelfzucht los te maken,
Dan wordt het vuur een brand, die in zijn sintels blust.

Daarom moet men profanen niet ’t geheim onthullen;
Verblindt niet ’t blote oog door al te felle schijn?
Een volk te leiden heet: een grote taak vervullen,
Zelf in de schaduw staand een voorlichter te zijn.*

Kunt u in deze wijsheidstaal doordringen? Mogelijk begrijpt u
haar dan.

Men spreekt en schrijft van verborgen boeken van de katharen,
waarin de Universele Leer en het ware leven tot uitdrukking

Inleiding ^ De verheven wijsheid van Lao Tse

* Dit citaat en de hierna volgende citaten zijn ontleend aan C. van Dijk,Teh, universele
bewustwording,319 parafrasen op deTaoTehKing van LaoTse,Amsterdam,1934.
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worden gebracht, maar die vernietigd zijn door de priester-
schap van die dagen. Doch het verborgen boek van de katharen
is het ongeschreven boek, evenals het boekTao, en het boek M
van Christiaan Rozenkruis, en evenals het met zeven zegels
gesloten boek uit de Openbaring van Johannes. Dit boek, dit
universele weten, is ongeschreven en zeer verborgen voor de
profanen. Doch het staat in vlammende, stralende letters en
openlijk voor hen die zich van de lagere zelfzucht wisten los te
maken.

Vandaar dat er bij de katharen vo¤ o¤ r het consolamentum
sprake was van het endura. Het endura houdt namelijk in: de
versterving naar de natuur, het zich volkomen bevrijden van
het ikwezen, het zich volkomen gereedmaken voor de weder-
geboorte.

Voor zover ook u zich in deze richting mocht occuperen,
raden wij u: verspil niet langer tijd en energie met het zoeken
naar boeken en geschriften van hen van wie u verwacht dat zij
u de verlossing zouden kunnen geven.Tao kan niet gezegd en
geschreven worden. Tao, de weg, het pad, kan alleen bele¤ e¤ fd
worden.

Met deze enkele aanduiding staan de armelijkheid van
kennis en redenering, de poverheid van het intellectuele omvat-
ten en de verdwazing van het hersenbewustzijn reeds in al hun
naaktheid voor u. Niets kunt u weten dat het weten waard is,
niets kunt u bezitten dat het bezitten waard is, niets kunt u
omvatten dat het omvatten waard is, voor en aleer u naar de
natuur gestorven bent, voor en aleer de zo verderfelijke
ikwaan in uw microkosmos is gedoofd. Zolang u daar nog
vo¤ o¤ r staat, blijft u profaan, goddeloos, en daardoor onmondig,
en staart u tenslotte in de duistere rede en hebt u niets, vol-
komen niets.

Wat u wel hebt is de droefenis en het felle wee van de dia-
lectiek. Dat is een brand, een vreselijke brand, een brand die
steeds weer blust in de eigen sintels om daarna opnieuw uit te

Inleiding ^ De verheven wijsheid van Lao Tse
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breken. Dialectiek is vertering en helse pijn zonder einde, waar-
uit u zich moet bevrijden door het gaan van het pad, de weg,
Tao. Umoet door het endura heen, door de versterving, door
de zelfdoding van de lagere natuur.

Doch dat kunt u niet alleen, en dat behoeft u ook niet alleen,
want de kracht om te gaan is er! En het bevrijdende woord
klinkt! Als u maar verlaten wilt al wat u hebt, dan zult u zien,
als LaoTse:

Verborgen kracht, geheimenis, eeuwig ongeschonden,
O, stille, klare bron, waaruit het leven welt.
In allerdiepste wezen zijn w’aan u verbonden,
Uit ’t grote Ene vloeit de veelheid ongeteld.

Het is onbegrijpelijk dat vele leerlingen van de Geestesschool
dit ene ware leven, dit ene essentie« le waar het om gaat, maar
niet kunnen zien, terwijl zij er toch naar zoeken, terwijl zij er
toch naar hunkeren.

Dit moet een oorzaak hebben, en het kan niet anders of deze
moet gelegen zijn in het feit dat velen zich nog te veel vastgrij-
pen aan de dingen van het oude leven en bovendien verwach-
ten dat de goddelijke openbaring zonder enig proces tot in het
binnenste van hun aardse wezen doordringt, om zo, in de
microkosmos, dit ene ware leven tot stand te brengen.

Maar zo is het niet! Als u op reis wilt gaan naar het nieuwe
beloofde land, dan zullen de vele en zware ankers, die u zelf in
uw levensoever geslagen hebt, ook door uzelf moeten worden
losgemaakt. En dat dit mogelijk is wordt bevestigd door de
gewijde taal die u zegt: ßHij die u roept is nabij.˝ Ja, zelfs nader
dan handen en voeten. Daarom:

Wie voortschrijdt op het pad naar lager-zelf-bevrijding,
Legt zijn begeerten als onnutte ballast af;
Betreedt dus naakt de tempel van de hoogste wijding,

Inleiding ^ De verheven wijsheid van Lao Tse
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Het voorportaal des tabernakels is het graf.

Als leerling, of als gnostiek belangstellende, kunt uweten hoe u
vrijmetselaar moet zijn; hoe u steenvoor steen de heilige kathe-
draal dient op te richten. De heilige Mont-Salvat is onzichtbaar
in de stof, doch door de grafspelonk van de lagere natuur kunt
u er binnengaan en u als gezel voegen bij alle meesterbouwers.
Leer daarom van LaoTse uw fundamentele belemmeringen en
de sleutel tot hetTao:

Het allerhoogste weten is: erkennen niet te weten,
Deez’negatieve wetenschap maakt ’t mensdom stil-devoot,
Wij weten meer in lettertekens dan analfabeten,
Maar niet e¤ e¤ n letter meer van ’t diep mysterie leven-dood.

De ware ziekte van de mens is ßzijn onwetendheid niet te
weten˝. Doch veronderstel nu niet dat hier, in het leven, een
zuiver mystieke negatieve afhankelijkheid moet worden
getild, een mystieke begripsnegatie. Het gaat erom, zegt Lao
Tse, dat het stoffelijke denken een dam opwerpt voor de ware
geestelijke stroom. Da¤ t is de reden waarom u uw stoffelijke
denken kwijt moet.

Umoet uzelf eens afvragenwat u nu in feite met uw stoffe-
lijke denken doet. Dan komt u tot de erkenning dat u met uw
verstandelijke denken gnostiek denkt, en met uw gevoelsden-
ken in het hart mystificeert. Hierin nu ligt de dam voor iedere
geestelijke instroming. De wijsheidsleer heeft u toch geopen-
baard dat hart en hoofd een volkomen eenheid moeten vormen?

Bovendien, zolang een mens niet wil erkennen niets te
weten, blijft mede hierdoor de opperste werkelijkheid voor
hem een schone droom en niemand dan hijzelf kan zich van
dit tekort aan vernieuwd bewustzijnsleven genezen:

Wie deze zieke plek erkent is daarom reeds genezen.

Inleiding ^ De verheven wijsheid van Lao Tse
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Erkenning is ’t arcanum tegen deze duist’re kwaal.
Langs wegen van verstand’lijk denken, raakt men niet het wezen.
Zomin als men in daad bereikt ’n verheven ideaal.

Daar hebt uweer zo’n nieuw realiteitsbegrip, dat menmaar niet
begreep van de broeders en zusters aller eeuwen: hun negatie
van de dialectische daad. Deze verlichten kenden een andere
daad dan die van de dialectische mens, een geheel ander idea-
lisme, een geheel andere humaniteit. Deze verlichten kenden
alleen de levende, vibrerende activiteit van het nieuwe reali-
teitsleven, een activiteit die de mens naar de aarde-aards een
grenzeloze ledigheid toeschijnt, een uitzichtloze vormloosheid.

De velen sluiten zich hermetisch af
En ziende blind, zo gaan zij er hun wegen.
Voor hen gaat ied’re weg van wieg tot graf,
Hun levenslot is veel meer vloek dan zegen.

De vloek van het leven ondergaan, is een bewustzijn voor allen
die in de twintigste eeuw leven. Helaas heeft het er alle schijn
van dat, hoe meer het leven in vloek verkeert, hoe meer men er
zich aan vastklampt en hoe meer men het de gewenste zegen
wil afdwingen. Zoals begrijpelijk zonder enig resultaat.

De zegen gaat voorbij als een schip in donkere nacht, omdat
het essentie« le van deUniversele Leer niet wordt gekend enmen
daardoor de juiste handeling niet kan laten volgen. Daarom
zegt de wijze van vo¤ o¤ r vijfentwintighonderd jaar:

Mijn leer is in e¤ e¤ n simp’le zin gezegd.
Mijn hand’len streng aan deze zin gebonden.
Maar, door de mens veelzijdig uitgelegd,
Is z’als een kluwen om de kern gewonden.

Is het niet zo dat velen de ene, eenvoudige kernwaarheid, de

Inleiding ^ De verheven wijsheid van Lao Tse
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sleutel tot het ware leven, inkapselen in een kluwen van schijn-
wijsheid en drukte? Maar LaoTse zegt:

Doch ik, die weg weet in het labyrint,
Laat mij niet door dwaallichten misleiden.
Ik houd de draad, die mij met kern verbindt,
’k Zie rustig toe, waar anderen doelloos strijden.

Ik speel geen rol op ’s werelds praaltoneel.
Daarom schijn ’k nietig aan de ijd’le mensen.
Toch jagen z’allen naar een deel van veel,
Mij is ’t heelal, wat kan ik nog meer wensen?

Zie, daar gaat het om: de winst van het heelal. Het klinkt mo-
gelijk wat vreemd in westerse oren, doch hier wordt hetzelfde
bedoeld als de christelijke heiligmaking, die haar uitdrukking
vindt in de magische kracht van een in de Christus geheiligde
geest. ßHeilig˝ is afgeleid van het begrip ßheel˝ worden. Het
heelal winnen is: wederom ßheel˝ of ßheilig˝ worden. De Uni-
versele Leer bewijst de leerling dat zijn microkosmos niet meer
heel is, doch zeer geschonden. In de vloek van deze geschon-
denheid jaagt hij naar een nietig deeltje van veel, en dat is de
reden waarom zijn vloek niet in zegen kan verkeren. Dat is de
redenwaarom hij zich steeds dieper de stof inwerkt.

Als de leerling dit nutteloze werk staakt, deze activiteit
negeert, en doordrongenwordt van het feit dat de verwerkelij-
king van alle hoge verwachtingen niet van zijn dialectische zelf
moet komen, dan bouwt hij zich een onkwetsbare, geestelijke
wapenrusting en kan hij de weg, het pad,Tao, gaan, omdat de
ikheidswaan in hem is gedood. De microkosmos wordt dan in
zijn oorspronkelijke toestand teruggebracht en het heelalwordt
zijn of haar deel.

Zo blijkt hoe de boodschap van het moderne Rozenkruis
ookde boodschap is enwas van alle tijden in de verzonkenheid,

Inleiding ^ De verheven wijsheid van Lao Tse
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de boodschap van LaoTse, de boodschap van vo¤ o¤ r vijfentwin-
tighonderd jaar. Deze boodschap zal blijven klinken totdat de
zoeker de weg voor zich zal zien en tot de universele wijzen zal
spreken:

Ik wil naar uw grote wijze voorbeeld leven
en mij ingeschakeld weten in het goddelijke scheppingsplan.

Tot slot nog dit: het zien van het pad, het zien vanTao, wordt
het deel van de zoeker zodra deze tot de ontdekking komt dat
hij, zoals LaoTse zegt, ßin het ego pijn lijdt˝; zodra hij in zichzelf
ontdekt dat niets of niemand hemvan die pijn kan genezen, dat
niemand deze brand kan blussen, totdat hijzelf het ikheidswe-
zen vaarwel zegt. Dan zal ßde grote lamp van het albewuste˝
voor de pelgrim gaan branden en wordt hij gedrenkt in deze
goddelijke lichtglans, die hem als een consolamentum opheft
uit de nacht van zijn lijden.

Inleiding ^ De verheven wijsheid van Lao Tse
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KonTao uitgezegd worden, het zou de eeuwigeTao niet zijn. Kon de
naam genoemd worden, het zou de eeuwige naam niet zijn.

Als niet-zijn kan het worden aangeduid als de grond der alopenbaring.
Als zijn is het deMoeder aller dingen.

Daarom, als het hart voortdurend niet-is ^ dat is: vrij van alle aardse
gerichtheden en begeerten ^ kan men het mysterie aanschouwen van
Tao’s spirituele essence. Als het hart voortdurend ßis˝ ^ vol van begeerten
en aardse gerichtheid ^ kan men alleen begrensde, eindige vormen zien.

Beide, zijn en niet-zijn, komen uit dezelfde bron voort, doch hebben ver-
schillende werkingen en doeleinden.

Beide zijn vol van mysterie, en dit mysterie is de poort des levens.

TaoTeh King, hoofdstuk1
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1

Zijn en niet-zijn

De Tao Teh King waarvoor wij u thans mogen plaatsen, kan
met recht de Chinese Bijbel worden genoemd. De auteur
heeft dezelfde signatuur als alle grote leraren der mensheid.
Vele legenden worden van LaoTse verteld, doch ze steunen op
geen enkele historische grond. Daaromwillenwij er geen voor
u herhalen. Het gehele bestaanvan LaoTse is in nevelen gehuld.
Er zijn er die zijn bestaan ontkennen en er zijn er die dat bestaan
heftig verdedigen. Precies dezelfde historie dus als met de
Boeddha, Jezus de Heer en HermesTrismegistos.Wij behoeven
daarbij niet stil te staan en aan dergelijke overleggingen geen
seconde aandacht te besteden.Wij hebben u slechts te wijzen
op het woord van Silezius: ßAI werd de Christus duizendmaal
in Bethlehem geboren en niet in u, zowaart ge toch verloren˝.

De hoofdzaak is, dat wij de Tao Teh King bezitten. En de
signatuur daarvan is dusdanig dat wij kunnen zeggen: Het is
deUniversele Leer van deUniversele Broederschap,met onver-
gelijkelijke liefde aan de mensheid geopenbaard. De openbaar-
der va¤ n deze liefdesstraal wenste niet naar voren te komen. Hij
verloor zich in het onpersoonlijke; hij kwam en ging; zijn rijk
was niet van deze wereld. Het Woord daalde zeshonderd jaar
vo¤ o¤ r Christus in China neer, en de brenger van dat Woord
trok daarna ßover de grenzen˝; zoals duidelijk is: over de gren-
zen van de wereld der dialectiek naar het eneVaderland.

Wij mogen aannemen dat deze heilige taal zeer weinig of in
het geheel niet geschonden is. De oorzaak hiervan is dat maar
zeer weinigen deTaoTeh King, geschreven in de Chinese taal,
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hebben kunnen begrijpen. Het werk is compact geschreven,
zeer gesluierd, en bestaat uit slechts eenentachtig spreuken of
leringen. Deze leringen zijn verdeeld in twee afdelingen: de
afdeling Tao en de afdeling Teh. Wij zouden Tao willen
omschrijven als ßhet pad van bevrijding˝, Teh als ßhet nut en
het gevolg van het pad van bevrijding˝, het resultaat. En de toe-
voeging King duidt aan dat de Tao en de Teh tegelijkertijd de
methode tot de bevrijding behelzen.

Wij geven u hierna geen letterlijke vertaling van deTaoTeh
King ^ wij zijn geen sinologen ^ doch een omschrijving. Ove-
rigens moet worden gezegd dat nagenoeg alle sinologen het
met elkaar oneens zijn en dat zij geen van allen gelijkluidende
vertalingen geven van titel en tekst.Wij volgen bij onze bespre-
king ongeveer de tekst van Henri Borel, daar wij redenen
hebben deze vertaling de betrouwbaarste te achten.*

De kennis met betrekking tot deTaoTeh King is in Europa
zeer jong, hooguit anderhalve eeuw. In 1823 verscheen in
Frankrijk de eerste vertaling en sedertdien zijn er heel wat
boeken over het werk geschreven. En nu gaan ook wij u over
de TaoTeh King spreken. De reden hiervoor is gelegen in het
feit dat een nieuwe, machtige tao|« stische Broederschap in het
Oosten aan het oprijzen is. Een Broederschap, een School met
dezelfde signatuur en dezelfde doelstellingen als de onze. Een
Broederschap die, evenals wij, in december 1951 haar tempel
heeft ingewijd, en die, evenals wij, in de Keten van Zeven haar
plaats heeft ingenomen. Het ligt voor de hand dat in de nu aan-
gebroken tijd deze gehele zevenvoudige broederschappelijke
beweging naar elkaar toe zal groeien. Oost en west, noord en
zuid zullen elkaar ontmoeten in de nieuw-ontwaakte kinderen
Gods, die elkaar behalve in signatuur ook in innerlijke taal
dienen te herkennen.

Daarom dient u de Tao te kennen en te proeven, zoals alle
andere wijsheidsleer, zodat u uit de synthese daarvan kunt

Zi jn en niet-z i jn

* De Chinese filosofie, toegelicht voor niet-sinologen, deel ii, LaoTse, Amsterdam,1897
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leven, spreken en handelen, envrijkomenvan het ras, omwaar-
lijk wereldburger te zijn van het universele volk Gods. Deze
bespreking moet dus onder andere dienen als voorbereiding
voor een ontmoeting tussen allen die uit alle delen der aarde
zullenworden bijeenvergaderd. Het gaat dus om een te vervul-
len taak, waartoe wij ook u hierbij van harte uitnodigen. Breng
met ons deze opdracht tot een goed einde!

Wij zeiden u dat zeer weinigen deTao begrepen en begrijpen.
De grootste onzin is over de inhoud verkondigd. Behoren wij
nu tot degenen die we¤ l verstaan en die met een bepaalde zelf-
verzekerdheid zeggen: ßWij zullen u de diepe zin ervan wel
even uiteenzetten˝? Nee, wij willen onze poging ondernemen
in de grootste deemoed, daarbij denkend aan de laatste spreuk
uit deze Chinese Bijbel: Zij dieTao kennen, zijn niet geleerd; zij die
geleerd zijn, kennenTao niet (spreuk 81). Als de ziel maar ontvanke-
lijk is voor het nieuwe leven, zullenwij ongetwijfeld verstaan!

Wij laten nu het eerste hoofdstuk van deTaoTeh King nog-
maals volgen:

KonTao uitgezegd worden, het zou de eeuwigeTao niet zijn. Kon de
naam genoemd worden, het zou de eeuwige naam niet zijn.

Als niet-zijn kan het worden aangeduid als de grond der alopenbaring.
Als zijn is het deMoeder aller dingen.

Daarom, als het hart voortdurend niet-is ^ dat is: vrij van alle aardse
gerichtheden en begeerten ^ kan men het mysterie aanschouwen van
Tao’s spirituele essence. Als het hart voortdurend ßis˝ ^ vol van begeerten
en aardse gerichtheid ^ kan men alleen begrensde, eindige vormen zien.

Beide, zijn en niet-zijn, komen uit dezelfde bron voort, doch zij hebben
verschillende werkingen en doeleinden.

Zi jn en niet-z i jn
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Beide zijn vol van mysterie, en dit mysterie is de poort des levens.

Het eerste hoofdstuk van deTaoTeh King geeft ons de grond-
trekken aan van de Universele Leer, die door alle tijden heen
onveranderlijk dezelfde is en was. De oergrond aller dingen
wordt door LaoTseTao genoemd.Men kan dat woord ook een-
voudig vertalen door ons woord ßGod˝. Of, zoals Johannes het
doet, door middel van de aanduiding ßhetWoord˝: ßIn den be-
ginne was het Woord, waartoe alles moet terugkeren˝, een
stroom dus ^ eenweg ^ de baan.

DitWoord, dit Tao, kan niet gezegd worden. Het kan door
geen sterveling in volkomenheid omschrevenworden. Het kan
hoogstens worden aangeduid, min of meer worden benaderd.
ßNiemand heeft ooit God gezien˝, zegt Johannes, als een vol-
komen herhaler van LaoTse. ZouTao in volledigheid intellec-
tueel, filosofisch uitgezegd kunnen worden, het zou de
eeuwige Tao niet zijn. Slechts wat binnen een dialectische
grens gelegen is, kan gezegd worden. Door dit te constateren
wordt al onmiddellijk het wezenvan de aardse mens, de dialec-
tische mens, begrensd, nadrukkelijk vastgesteld. Niemand
heeft ooit God gezien, geen enkele sterveling kan Hem zien,
slechts de Zoon, die in het hart van deVader is, kan Hem ver-
klaren, dat is: uit zichzelf openbaren.

Wie is deze Zoon? Deze Zoon is een historische figuur en
tegelijkertijd een actuele, levende werkelijkheid. Deze Zoon is
embryonaal het oeratoom, bij velen in het verleden geopen-
baard, maar ook in het levende heden. De Zoon is steeds hij
die het oeratoom, de roos, het goddelijke zaad, weet te
wekken. Zo een zal God ontmoeten; hij nadert alzo de
Gnosis, zoals de Gnosis,Tao, he¤ m nadert.

U kent als leerling van de Geestesschool van het Gouden
Rozenkruis de sleutel tot dit heilsmysterie.Vijfentwintighon-
derd jaar geleden gaf LaoTse hem de mensheid al in handen.

Zi jn en niet-z i jn
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Als het hart voortdurend niet-is ^ dat is: vrij van alle aardse gericht-
heid en begeerten, ^ kanmen het mysterie aanschouwen vanTao’s spi-
rituele essence.

Heeft de Geestesschool u al niet vele malen gezegd dat wie het
hartheiligdom opent voor de stralingskracht van het nieuwe
leven, door de spirituele essence getroffen zal worden? Het
hart moet in de staat van niet-zijn existeren. Als het is, dan is
het gevuldmet duizend-en-e¤ e¤ n zorgen, verlangens en bezighe-
den van de gewone natuur. Zoals het hoofd voortdurend be-
wogen wordt door gedachten, zo is het hart barstens vol met
allerlei gevoelens en begeerten.

Denken, willen, gevoelen en begeren, zij vormen een der
zijden van de aardse lichtdriehoek. En wie kan zeggen terzake
van deze zijde de volkomen stilte te zijn ingegaan, de stilte van
het niet-zijn, van het niet-doen? Het drukdoen der dialectische
bewogenheid, het voortdurend bezig zijn op dit vlak van
bewustzijnswerkzaamheid, houdt de werkzaamheid van het
oeratoom tegen. Alleen de stilte van het niet-doen, het zich
afsluiten voor de dialectiek, baant een weg door de woestijn
van het leven. De stilte is de voorloper van Tao’s spirituele
essence, zoals Johannes vo¤ o¤ r Jezus uit gaat. Door de stilte
wordt het oeratoom gewekt uit zijn eonenlange slaap.

Met welk doel, zo vragen wij? Het antwoord luidt: ßHet
nieuwe, het oorspronkelijke leven˝. Het pad leidt tot het niet-
zijn, e¤ n tot het zijn, antwoordt Lao Tse. Het niet-zijn is de
grond van de al-openbaring; het zijn is de Moeder aller
dingen. Het niet-zijn beduidt niet: niet bestaan, of in het
geheel niet zijn, doch het is de absolute, oorspronkelijke toe-
stand, de oorspronkelijke, onsterfelijke heerlijkheid. Het gaat
om een nieuw-zijn in die oorspronkelijke staat van het Onbe-
weeglijk Koninkrijk. Het zijn zoals wij dat kennen is het zijn
van dood, leed en tranen. Dat zijn kan zich niet ontwikkelen

Zi jn en niet-z i jn
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uitTao. Daarom is er een oorspronkelijk zijn, voortkomend uit
dezelfde bron van het absolute, als het ware niet-zijn.

Deze boodschap richtte LaoTse enkele duizenden jaren gele-
den tot de mensheid. Deze boodschap klinkt u zeer bekend in
de oren, omdat ze ook nu verkondigd wordt. Uit Tao, uit de
Gnosis, ontwikkelt zich een bron, en uit die bron ontspringen
het niet-zijn en het zijn. Een eeuwige, onweerstandelijke
kracht, waarin het Onbeweeglijk Koninkrijk staat als een rots.
En het stil geworden hart ondergaat de siddering vanTao’s spi-
rituele essence. Aldus vormt het hart het mysterie van de poort
des levens.

Zi jn en niet-z i jn
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Omdat allen onder de hemel beweren dat mooi mooi is, komt het lelijke
voor de dag.Allenmenenzo goed te weten dat goed goed is, dat het slechte
voor de dag komt.

Zijn en niet-zijn baren elkaar wederkerig.

Moeilijk en gemakkelijk brengen elkaar voort. Lang en kort veroorzaken
wederkerig verschil in vorm. Hoog en laag brengen elkaars ongelijkheid
voort. De toon en de stem harmonie« ren wederkerig.Voor en na volgen
elkaar op.

Daarom maakt de wijze zijn zaak van het niet-doen; hij begaat de leer
zonder woorden.

Als het werk volbracht is, hecht hij er niet aan. En juist omdat hij zich er
niet aan hecht, gaat het niet van hemweg.

TaoTeh King, hoofdstuk 2
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2

Woe wei

Wij leggen in het volgende de nadruk op de zojuist geciteerde
woorden: Daarom maakt de wijze zijn zaak van het niet-doen; hij
begaat de leer zonder woorden.

In het tweede hoofdstuk van het oeroude Chinese evangelie
wordt, op de grondpeilers van het eerste hoofdstuk, het wezen
van de dialectische natuurorde verder onthuld. Het toont aan
dat alle entiteiten in en van de dialectische natuurorde deze
zelf in stand houden, door in alles de wet der tegenstellingen
te gehoorzamen en te voeden. Lao Tse toont aan dat alles in
deze natuurorde waan en begoocheling is, dat wil zeggen
onwerkelijk met betrekking tot het essentie« le, het absolute, het
goddelijke. Er is onmiskenbaar in zekere zin realiteit in de dia-
lectiek, maar deze is in geen enkel opzicht in overeenstemming
of ook maar vergelijkbaar met het absolute, het oorspronke-
lijke.

LaoTse toont aan dat, daar in dezewereld alles onderworpen
is aan dewet der tegengestelden en dus aan de veranderlijkheid,
het zinloos is zich aan dit voorbijgaande vast te klemmen.Toch
tracht men in deze wereld van dit fundamenteel irree« le, tegen
alle wetmatigheid in, iets werkelijks te maken, hoewel men
altijd weer ervaart dat alles tot zijn tegendeel verkeert.

Alle mensen hebben een zekere mening omtrent schoon-
heid. Doch de schoonheidsimpressies en de schoonheidswaar-
deringen lopen zeer uiteen. Ze zijn niet alleen onderhevig aan
tijd, aan volk, aan ras, aan zeden en gewoonten, aan opvoeding
en cultuur, maar bovendien ook zeer persoonlijk. Voorts
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worden ze veelal be|« nvloed door allerlei autoriteiten of door
mensen diemen daarvoor aanziet, zoals leraren, ouders, kunste-
naars.

Zo kunnen de mensen onder elkaar hevige twistgesprekken
hebben als de een mooi vindt wat de ander afwijst. Doch of het
werkelijk schoon is, weet niemand.

Zo kan het zijn dat u zich in het leven vastklampt aan
bepaalde dingen die u zeer mooi vindt en die u daarom als het
ware dag aan dag vertroetelt, eenvoudig omdat uw gevoel u
daartoe drijft. En u zou inwanhoop vervallen of zeer geschokt
zijn als iemand, eventueel argeloos, tegen u zou zeggen: ßIk
vind het helemaal niet mooi. Hoe kunt u dat nu prachtig
vinden?˝ Ja, dan bent u soms tot diep in uw ziel gewond.
Waarom? Omdat u als bij intu|« tie aanvoelt dat schoonheid in
de dialectische natuur in feite schijn is. U kent de werkelijkheid
van de schoonheid niet, waarmee u uw schoonheidsimpressies
zou kunnen vergelijken.

U bent geneigd de natuur schoon te vinden, zoals een bos
om u heen. Doch bij nader onderzoek blijkt, zonder enige
overdrijving, daarop heelwat af te dingen. Uziet een landschap
en roept enthousiast: ßWat is da¤ t mooi!˝ Komt u er echter wat
dichter bij en aanschouwt u het objectief en zonder in het minst
te overdrijven, dan komt zeer zeker ook het lelijke voor de dag,
soms zelfs zo ontstellend dat u zich teleurgesteld afwendt. Op
een tocht door de bergen ziet men soms ineens een dal liggen,
wonderschoon van compositie en kleur. EdgarAllen Poe heeft
dat in een van zijn werken op de indringende wijze die hem
eigenwas beschreven. Als de bezoekers van dat dal dan afdalen
en in het dorp komen, ontwaren ze hoe daar letterlijk van alles
in strijd is met schoonheid en harmonie. Dan moeten zij
bukken voor de harde werkelijkheid van het lelijke.

De mens is doodarm aan schoonheid, aan werkelijke
Schoonheid, en daarom bemint hij de schijn. En omdat hij zo
ongelukkig is, liegt hij de lelijkheid weg. Maar dat lukt niet,

Woe wei
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want wie zijn leven bouwt op schijn, op het onwerkelijke,
roept daardoor zeer sterke tegengestelde reacties op. Als u tot
de ontdekking komt dat een situatie niet in orde is ^ een situatie
die u tevoren volmondig en met overtuiging schoon hebt
genoemd ^ dan wilt u die ontdekking eerst niet accepteren.
Maar naarmate u verder gaat, overweldigt de werkelijkheid
van het lelijke u. Dat betekent dan de dompeling in en de ver-
wording door de schijn. De schijn van mooi en de schijn van
goed brengen beide het lelijke te voorschijn.

Nu zult u misschien opmerken: ßAls mooi en goed in onze
natuur schijn beduiden, moet u toch hetzelfde zeggen van
slecht en lelijk. Lelijk en slecht zijn dan ook schijn. En zovoort-
gaande, op basis van dezelfde wet en met hetzelfde recht, zou u
dan het lelijke mooi kunnen noemen en het slechte goed.˝
Maar dat is een vergissing, een absolute onjuistheid! Men pro-
beert het in deze wereld wel en men doet het wel en er zijn
verschillende groeperingen, bijvoorbeeld de Christian Science,
die het lelijke, het onvolmaakte, de ziekte en de pijn, wegliegen.
Zij zeggen: ßAl dat nare en lelijke is niet waar. Als u aan die
gedachte nu maar goed vasthoudt, verkeert het in zijn tegen-
deel en wordt u beter˝. Toch krijgen ook zij allerlei ziekten
waaraan zij vroeg of laat bezwijken.

Als men het lelijke in het leven tracht weg te liegen, schept
men zeer onaangename gevolgen.Want mooi en lelijk, goed en
slecht, zijn niet gelijkwaardig. Als wij zeggen: ßMooi is schijn˝,
mag men daaruit niet besluiten dat ook lelijk schijn zou zijn.
Nee, lelijk is het bewijs van de schijn van het mooie. Als u
zich aan de schijn vastklampt, zal het lelijke u bewijzen dat uw
schijn waan is. Lelijk is het bewijs dat het mooie niet mooi is,
zoals het slechte het bewijs is dat het goede niet goed is.

Het mooie en het goede van deze natuur zijn dus leugens;
het lelijke en het slechte bewijzen ons dit. Daarom kan men
zeggen dat het slechte en het lelijke in deze natuurorde essenti-
eel zijn, dat lelijk en slecht wezenseen zijn met deze natuurorde.

Woe wei
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In wezen is deze wereldorde een grauwe ellende. Misschien
bent u dat nog niet met ons eens, misschien bent u zich dat
nog niet bewust. Maar als u voortgaat op het levenspad, zult u
dat eenmaal van binnenuit onderschrijven.

Het mooie en het goede van deze natuur zijn leugens.Ware
dit niet het geval, dan zou het mooie het mooie moeten baren
en het goede het goede. Acht u het mogelijk dat, als u iets wer-
kelijk goeds zou bezitten, het zou kunnenverkeren in lelijk? En
in slecht? Dat is uitgesloten! Het mooie, dat u als zodanig waar-
deert, is waan, schijn, en daarom komt het lelijke erdoor tot
aanzijn.

Er is nog een vraag die men zou kunnen stellen: ßAls wij nu
het lelijke en het slechte in deze wereld aanpakken, kunnenwij
het dan niet omzetten in het goede? Kunnen wij deze maat-
schappij, deze wereld, deze wereldorde, niet opheffen in het
licht?˝

Uweet dat de mensheid dit talloze malen geprobeerd heeft
en velen proberen het nog steeds. Maar u weet ook hoe vol-
komen negatief door de eeuwen heen de resultaten van zulk
een pogen zijn geweest. Nee, wilt u waarlijk een oplossing,
dan dient u eerst de aanzichten van de schijn prijs te geven. Als
wij dat zo zeggen, lijkt het misschien zo gewoon en zegt u
direct: ßJa natuurlijk, da¤ t is de oplossing. Men probeert in deze
wereld altijd het lelijke en het slechte, die essentie« le aanzichten
van onze natuurorde, te camoufleren met de mantel van de
schijn.Weg dus met de schijn!˝Wanneer u dat dan doet, wan-
neer u alle schijn in uwgewone leven neutraliseert, wat houdt u
dan over? Toch zeker niets anders dan het lelijke! Eenzaamheid,
verlatenheid, grauwheid, het absoluut monotone lelijke! Zie
om u heen hoe men thans overal in de wereld de schijn over-
boord gooit. Enwat dan te voorschijn komt: e¤ e¤ n grote gruwel,
ontmenselijking en verdierlijking!

Daar, op da¤ t punt nu, heeft reeds Lao Tse de mens in een
hoek gedreven.Vele mensen bestrijden de schijn in het leven.
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Zij houden onveranderlijk het lelijke, het onzegbaar lelijke
over. Als u dan, als oprecht zoekend mens, in die hoek zit
waarin reeds de oude Chinese Bijbel u heeft gedreven, als u,
door alle schijn en uiterlijk vertoon heen de grauwe ellende en
uitzichtloosheid van deze natuurorde herkent en doorleeft, dan
is er voor u tenslotte maar e¤ e¤ n oplossing: u losmaken van deze
dualistische natuurstaat, u volstrekt afwenden van deze wereld
van de schijn en het pad gaan van de transfiguristische revolte,
de terugkeer naar hetVaderhuis. Dan weet u zich, als de verlo-
ren zoon, hier bij de zwijnen te zitten, aan de zwijnendraf. Dan
is er alleen nog de¤ ze oplossing: op te staan uit dit leven van de
schijn en te spreken, in levensvernieuwende daad: ßIk ga terug
tot de Vader, tot het Vaderhuis, tot het oorspronkelijke Vader-
land.˝

Deze revolte moet natuurlijk een begin hebben, een aan-
vangsmethode. Deze willen wij nu omschrijven aan de hand
van Lao Tse’s tekst. Lao Tse noemt die methode de methode
van het niet-doen, van woe wei.Wij hebben deze in de achter
ons liggende jaren in onze School al eens besproken. Dochwij
deden toen de ontdekking dat de meerderheid der leerlingen er
destijds totaal niets van heeft begrepen. Het is natuurlijk moge-
lijk er een intellectuele omschrijving van te geven. Doch wat
hebt u daaraan? Wat voor bevrijdends zit daarin? Laat ons
daarom opnieuw een poging wagen u de leer van het niet-doen
waarlijk te doen omvatten, haar in uwziel te verankeren. Laat ons
trachten de leer van woe wei diepte in u te doen verkrijgen: de
wijze ziel moet haar zaak maken van het niet-doen.

Stellen wij het zo: u komt de School van het Gouden Rozen-
kruis binnen als pas beginnend leerling en u bent, hoe kan het
anders, met groot enthousiasme, met intense blijdschap en met
formidabele voornemens vervuld. En met een grote span-
kracht, die vanwege het enthousiasme in u is, werpt u zich op
de leer van de School en op het leven dat de School u openba-
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renwil. Zulk een gedrag nu, het sprankelende enthousiasme, de
dynamiek daardoor gewekt, zulk een gedrag, dat wij uiteraard
bij vrijwel iedere nieuwe leerling aantreffen, is toch niet in
overeenstemming met de bevrijdende methode van het niet-
doen. Absoluut niet! Omdat u, door deze typisch dialectische
inzet, de wet der tegengestelden oproept, deze wet in werking
stelt. U vindt de School mooi, u vindt haar goed, u vindt haar
omvangen met een gouden schijn. Maar in de wereld der dia-
lectiek brengt het mooie en het goede onveranderlijk het lelijke
en het slechte voort en blijkt het mooie dus schijn en onwerke-
lijkheid te zijn.

Wij vragen u, oudere leerling, die misschien al jaren in de
School bent, of u niet momenten kent waarop al het mooie in
het monotone en lelijke verkeert, zodat u mistroostig zegt:
ßZoveel jaren doe ik nu al mijn best en wat heb ik nu in
handen?˝ U bent dan weer teruggeslingerd naar het punt van
uitgang: het eenzame, het lelijke, het asgrauwe. En dan komt
er dikwijls, als reactie, de gedachte dat er wel iets met de
School niet in orde zal zijn.Toch is die reactie verkeerd! Want,
zoals wij hiervo¤ o¤ r trachtten duidelijk te maken, het is de wet
der tegenstellingen die het mooie doet verkeren in het lelijke.
En dus blijkt uw enthousiaste gedrag, uw dynamische tuime-
ling in het werk, geen werkelijkheid te zijn in de zin van de
ene goddelijke werkelijkheid die er slechts zijn kan. In zekere
zinwas uwenthousiasme een puur dialectische reactie, een reac-
tie van uw natuur-ik. Daardoor brengt uw blijdschap op een
gegevenmoment alleen maar teleurstelling, verdriet, eenzaam-
heid en verslapping voort en gaat u een gewoontevorming
binnen, een kristallisatietoestand. Dan is er dikwijls weer een
nieuwe impuls nodig om u enthousiast en blij te maken. Heel
vaak met hetzelfde resultaat.

Zo ontstaat er dus een soort psychologische kramp, met
opgangen en neergangen. Zo gaat u dan voort. En als u over
dit alles nadenkt, zult u misschien verbaasd zijn en u afvragen,

Woe wei



37

aan ons vragen: ßMag ik dan niet blij, niet verheugd zijn, niet
enthousiast dat ik de School gevonden heb? Mag ik niet ver-
heugd en dankbaar zijn dat ik het pad van bevrijding voor mij
zie? Als deze genade en mijn vreugde daarover zulke neergan-
genwekken, wat moet ik dan in’s hemelsnaam doen?˝

Wel, niemand, en de Broederschap des Heils in de laatste
plaats, wil u die blijdschap ontnemen. Doch wel moeten wij u
dringend aanraden uw zielkundige reacties op zulk een blijd-
schap aan een grondige wijziging te onderwerpen. U moet er
eens over nadenkenwat en hoe een mens doet die blij en dank-
baar is in deze wereld, en dat niet zozeer in het bespiede als wel
in het onbespiede leven. Zulk een mens zal in zijn enthou-
siasme soms de gekste dingen doen. Hij zal alles goed en mooi
vinden en de neiging hebben iedereen aan het hart te drukken.
Zo iemand heeft ookde neiging, de verkeerde en onintelligente
neiging, midden in het bevrijdende leven te springen.

Wat er we¤ l zal dienen te zijn, als het heilige in uw leven
komt, dat is, wat de Bijbel noemt, een stille blijdschap, een
onderga¤ a¤ n van de leer zonder woorden. Het niet-doen gaat
niet op in het achterlaten van de wereld der dialectiek, zoals u
wellicht gedacht hebt. Het gaat niet op in het zich distantie« ren
van het dialectische leven, in het niet meer wereldgelijkvormig
zijn, het niet meer met het gewone monotone leven meedoen.
Al deze dingen zijn, zo u waarlijk leerling bent, een vanzelf-
sprekendheid. Als u het lelijke, het voze, de schijn van de dia-
lectiek, hebt herkend, als u de natuur des doods in haar diepste
wezen hebt geproefd, dan zegt u haar tochvaarwel? Da¤ t spreekt
vanzelf. Nee, het niet-doen van LaoTse betekent dat u de waar-
den, de krachten, het wezenlijke van het Onbeweeglijk
Koninkrijk, niet vastgrijpt met uw ik. ßNiet doen,˝ wordt er
tegen u gezegd. Kom da¤ a¤ r niet aan! Als u de dingen van het
Onbeweeglijk Koninkrijk met uw handen aanpakt, als u met
uw ik daar bovenop springt, danwordt u eraf geslingerd.

ßVlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet aandoen.˝
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Demens wil, krachtens de drang van zijn natuur, bezitten. Dat
is zijn natuurlijke aard. Maar de dingen van het Onbeweeglijke
Koninkrijk kan hij met zijn vingers niet grijpen. Niet doen!
Daar hij, krachtens zijn natuurstaat, het goddelijke niet kan
bezitten, zal iedere activiteit om dat toch te doen, om dat toch
te doorleven, om dat toch te bezitten, op narigheid en teleur-
stelling moeten uitdraaien. En ook zal het ziekte, exaltaties,
zenuwstoringen, storingen in de interne secretie en zeer zeker
overschaduwing met zich kunnen brengen. Het nieuwe leven
komt niet in het ik, of voor het ik, of door het ik der natuur.
Wat door het ik komt, wat met het ik mogelijk is, is bijvoor-
beeld mysticisme of occultisme. Er zijn domeinen in de spiegel-
sfeer, het dodenrijk, waar verschillende occulte broederschappen
zich handhaven, zich concentreren, zich een bepaald veld van
schijn hebben geschapen. Da¤ a¤ rmee kan men een binding
maken, maar dat is dan zuiver een opgang van het ik in die
schijn, waaruit men te zijner tijd zeker weer, zwaar beschadigd,
zal moeten terugvallen.

Indien u dit alles nu inziet is het toch duidelijk, zo¤ dat een
kind het kan begrijpen, dat bij de mens die waarlijk verlossing
uit de doodsnatuur verlangt, het ik in het niet-doen moet gaan
staan en in geen enkel opzicht moet trachten het nieuwe leven,
de Universele Broederschap, en alles wat daarmee samenhangt
vast te grijpen. Dat moet u niet doen. Dus niet concentreren,
niet mediteren, en vooral niet fantaseren.Volstrekt niet doen!

De methode van het niet-doen is een stille, rustige blijd-
schap, en in die stille rustige blijdschap voortgaan, in totale zelf-
overgave aan het Koninkrijk-binnen-in u, het oeratoom. Da¤ t
nu is ßzijn zaak maken van het niet-doen˝. Da¤ t is de leer onder-
gaan zonder woorden. ßNiet ik, maar Hij, de Andere, die meer
is dan ik, moet wassen. En ik moet ondergaan; ik moet verzin-
ken in die Andere, in dat andereWezen, dat besloten ligt in het
oeratoom.˝

Als een werker in de Geestesschool een opdracht ontvangt,
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gaat hij of zij het allermoeilijkste aanvangen. Hij gaat dan een
pad, zo smal als het lemmet van een scheermes. Want een
werker zal zijn opdracht niet als ikwezen kunnen vervullen.
Tracht hij dat toch, dan maakt hij een tuimeling als een mete-
oorsteen. Een ander doet het hem niet aan. Hijwordt de School
niet uitgezet, zoals soms wel wordt gedacht, nee, hij doet het
zichzelf aan. Er is voor de werker maar e¤ e¤ n mogelijkheid tot
dienstvervulling: de weg van het niet-doen. Een stille blijd-
schap, en het bewaren van de opdracht in het hart, in een aller-
fijnste bescheidenheid, in een zich ten volle wijden aan het
mysterie van het oeratoom.Want vanuit de tempel van het oer-
atoommoet hetwerkwordenverricht. Zoals de groten deUni-
versele Leer brachten en brengen, en daarna als in nevelen
verdwijnen. Daarom zal de leerling die het werk in het eigen
wezen volbrengt, ten dienste van anderen, zich aan dat werk
niet hechten, zich daaraan niet met zijn ik vastklauwen. Onder
geen enkel beding zal het ik zich doorzetten.Wie zich in de
arbeid op de voorgrond schuift, wie de arbeid verrichten wil
met zijn ik, begaat de ernstigste ikcentraliteit die men zich
maar denken kan. Dat is van Jezus Christus misbruik maken
om zelf op of over de muur te komen. U begrijpt dat van zo
iemand de genade weggaat, wegvluchten moet.

Daarom maakt de wijze zijn zaak van het niet-doen; hij begaat de leer
zonder woorden.

En juist dat is het geheim, het heilsgeheim: Juist omdat hij er zich
niet aan hecht, gaat het niet van hem weg.Wanneer iemand, als een
stille schouwer, in zelfovergave het pad gaat, komt hij tot de
ontdekking dat, hoewel hij zich in het innerlijke wezen iedere
seconde distantieert, het nieuwe leven hem als het ware over-
straalt. Het is niet van hem, het nieuwe leven is van de Ander,
maar het eigen dialectische zelf smelt daarin geheel en al weg.
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Dat is nu de leer van het niet-doen. Dat is deWeg, het Pad.
Dat isTao.

Woe wei
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Maak geen ophef van eerwaardigheid, dan zal het volk niet twisten.

Hecht geen hoge waarde aan moeilijk te verkrijgen goederen, dan zal het
volk geen diefstal plegen.

Zie niet naar wat begeerlijk is, dan zal het hart van het volk niet in ver-
warring komen.

Daarom: de wijze regeert door de harten ledig van begeerte te maken, de
buiken stevig te voeden, de slechte neigingen te verzwakken en het been-
derstelsel te versterken.

Hij maakt voortdurend dat het volk niet weet en geen begeerten heeft.

Als dit niet geheel gelukt, maakt hij dat zij die wel weten, niet durven te
ageren.

Hij doet woe wei, en dan is er niets waarin hij niet goed regeert.

TaoTeh King, hoofdstuk 3



43

3

Maak geen ophef van eerwaardigheid

Als u het derde hoofdstuk van deTaoTeh King leest bemerkt u
dat dit een bij uitstek sociale paragraaf is en oppervlakkig beke-
ken zult u veronderstellen dat de inhoud ervan voor ons,
mensen van de twintigste eeuw, totaal verouderd is. Een mens
van moderne sociaal-politieke professie moet de schouders
ophalen, meewarig het hoofd schudden en tegen ons zeggen:
ßZet u, wat mij betreft, de TaoTeh King maar in uw boeken-
kast, want de inhoud is verouderd en voor een hedendaagse
groepering vreselijk conservatief˝.

Wij zullen die raad niet opvolgen en de inhoud nader bekij-
ken. Dan begrijpen wij dat de inhoud van deze derde spreuk
inderdaad gericht is tot regeerders. Regeerders van een klasse
die wij in onze moderne tijden niet meer kennen.Want deze
regeerders zouden in en van het nieuwe leven moeten zijn.
Hier wordt een regeringssysteem aangeraden dat onmogelijk
in onze eeuw nog zou zijn toe te passen, een systeem dat men
niet meer zou willen gebruiken en waartegen het volk in
opstand zou komen.

Het betreft hier een regeringssysteem, een sociaal-politiek
gedrag, dat ons terugvoert naar een tijd waarin China nog
waarlijk het ßHemelse Rijk˝ kon heten. Het is een systeem
dat, naar wij menen, voor het laatst, en dan nog experimenteel,
is toegepast door de mysterieuze Ichnaton in de historie van het
aloude Egypte. Het rijk van Ichnaton heeft evenwel maar zeer
kort bestaan. Het werd vernietigd door de kuiperijen van een
boze priesterschap. Hoe dan ook, deze sociaal-politieke para-
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graaf van deTao is, hoewel niet verouderd, toch niet meer in de
praktijk toe te passen en in onze tijd misschien hoogstens
geschikt voor ouders met betrekking tot de opvoeding van
hun kinderen.

Tochwillenwij het derde hoofdstuk uitvoerig voor u analy-
seren.Want het geeft ons een duidelijk beeld va¤ n en veel kennis
o¤ ver een prehistorisch tijdvak van de menselijke levensgolf, een
tijdvak dat veel verder in de historie terug ligt dan vijfentwin-
tighonderd jaar geleden, toen naar men zegt de Tao werd
geschreven. Wij zien hierin een bewijs dat de Tao vele dui-
zenden jaren oud is.

Wij keren dan terug tot het begin van de laatste era, die van
het Arische tijdvak, waarin het overblijfsel van de gevallen
mensheid opnieuw in dialectische openbaring werd gebracht.
De betrokken mensheid was een overblijfsel van het daaraan
voorafgaande tijdperk, een groep die in dat voorafgaande tijd-
perk niet kon worden uitgered en niet kon worden terugge-
voerd tot het oorspronkelijke leven.

Het zal u duidelijk zijn dat, hoewel er gesproken moet
worden van een overblijfsel, het hier nochtans ging om
mensen die eenmaal ook kinderen Gods waren. Daaromwerd
dit ßoverblijfsel˝ door de Universele Broederschap bij de dage-
raad van het nieuwe bestaan in de natuur des doods met de
grootste zorg omringd, teneinde de grondslagen te leggen
voor een mogelijke wederkeer. Daarom mengden in die tijden
vele afgezanten van de Universele Broederschap, vele uitgered-
den, zich onder de opnieuwbeginnendemensheid en traden zij
op als koningen en regeerders en priesters. Al die autoriteiten
vormden tezamen een verheven Broederschap, een dienende
Broederschap voor ßhet laatste overblijfsel˝. Allen die deel uit-
maakten van die Broederschapwaren internationaal verbonden
en zij regeerden de opnieuw proberende mensheid volgens een
internationaal gecoo« rdineerd systeem, een sociaal-politiek sys-
teem, waarvan de derde spreuk van deTao ons een beeld geeft.

Maak geen ophef van eerwaardigheid
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Denk u nu zelf eens als zulk een regeerder, waarbij u dan
weet, welke grote gevaren er gelegen zijn in de schijn en in de
wetten der tegendelen.Wanneer een mens bevrijding zoekt op
de horizontale lijn, en hij ervaart de werkelijkheid van het
gevangen zijn of de progressie op de horizontale lijn, en houdt
toch zijn activiteit vol, dan zal hij de wenteling der tegendelen
versnellen en zich steeds dieper in het moeras van dood en kris-
tallisaties begeven. Hij zal steeds meer verward geraken in het
wezen van zelfhandhaving en strijd. Stel u nu voor dat een
groep mensen aan uw leiding wordt toevertrouwd, mensen
van wie u weet dat zij zo uit een kosmische nacht ontwaakt
zijn, na een vreselijke val, mensen van wie u weet dat zij allen
een rozenknop bezitten, terwijl u daarbij uit eigen ervaring de
begoochelingen en neergangen van de dialectiek kent, wat zult
u dan doen?

U zult er ongetwijfeld uw uiterste best voor doen dat de cul-
tuur zich niet zal gaan bewegen in dialectische zin. U zult
uiterst behoedzaam het volk leiden in een richting die u als de
enig mogelijke ziet. U zult afscherming zoeken tegen de
archonten der eonen, tegen de invloeden van de natuur des
doods. U zult, bij alles wat u voor het volk doet, dit ene pri-
maire belang in het oog houden: terug naar huis.

Maar het volk kent dat belang nog niet, evenmin als een
kind dat zich in deze wereld hervindt. Het volk weet slechts:
ßik ben˝, ßik leef˝. En het dient te leven krachtens zijn zielen-
staat; het is zichzelf als zodanig genoeg.

Stel u voor dat u zulk eenmenswas en u in de Geestesschool,
gesepareerd uit de materie, aan onze hoede zouworden toever-
trouwd.Wat zouden wij dan moeten doen? Wij zouden trach-
ten u zo ver mogelijk weg te houden van de dialectische
verzonkenheid die in de kosmos is.Wij zouden niet trachten u
dom te houden, dochwel u van de verlokkingen tot val onkun-
dig te houden door een omcirkeling met zuivere vibraties. En
in die periode zouden wij trachten het grote werk van zelfont-
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lediging ten dienste van de onvergankelijke roos te bewerkstel-
ligen.

Nu het einde van weer een Dag van Openbaring nagenoeg
bereikt is, en er een poging wordt ondernomen alsnog zoveel
mogelijk entiteiten deel te doen hebben aan het derde magne-
tische veld, denken wij als vanzelf aan het begin van deze Dag
van Openbaring, waarin de Broederschap, het ijzer smedend
terwijl het heet was, eveneens onder die omstandigheden
trachtte zoveel mogelijk mensen te helpen; en met groot
succes! Tienduizenden werden in de mysterietempels van de
Broederschap van Shamballa geholpen op het pad van bevrij-
ding.

Het derde hoofdstuk van de Tao bevat instructies voor de
koningen en priesters en regeerders in die morgenstond der
Arische openbaring:

Maak geen ophef van eerwaardigheid, dan zal het volk niet twisten.

Roem en eer vormen een echt dialectische spoorslag tot hande-
ling; daar begint het mee. Het is soms zeer gemakkelijk op de
eerzucht van een mens te speculeren. En hoever onze zoge-
naamde beschaving al in de afgrond vergleden is, kan blijken
uit het schenken van titels en ridderorden, uit het belonen van
resultaten, bereikt door eerzucht. Enwat voor twisten ontstaan
er niet door de botsing der eerzuchtigen, die elkaar dezelfde
zaken betwisten. Economische methoden zijn daarop af-
gestemd, oorlogen ontstaan erdoor. Daarom is het duidelijk
dat de oorspronkelijke volksleiders geen enkele ophef maakten
van hun eventuele waardigheden, van hun staat. Zij zorgden
ervoor dat er geen enkele jaloersheid kon ontstaan.Waardig-
heid, werkelijke waardigheid, kan slechts van spirituele aard
zijn, en de weg tot die waardigheid staat voor iedereen open.

Aan moeilijk te verkrijgen goederen werd evenmin waarde
toegekend. Denk hier aan het edel metaal.Wij weten van de
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oude volkeren dat er bij hen geen gouddorst aanwezig was,
louter en alleen omdat men voor goud ^ het zonnemetaal ^
niets kon verkrijgen. Het zeldzame werd niet tot basis voor
een economisch systeem verheven. Daardoor werd diefstal
voorkomen; diefstal was in die tijden onbekend. Geen enkel
lid van de Broederschap koesterde aards gerichte begeerten en
geen enkele kindmens kwam aldus door verkeerd voorbeeld in
verwarring. De wijzen hielden door dergelijke maatregelen de
harten ledig van begeerten; zij zorgden voor een volstrekt logi-
sche verdeling van de productie die nodig was voor de instand-
houding van het lichaam. Er werd op iedere mens gelet terzake
van zijn neigingen. Alle invloeden van eventuele onstoffelijke
krachten werden geneutraliseerd en voor de volksgezondheid
werd uitstekend gezorgd.

Het waren volkeren die geen armoede kenden en geen ziek-
ten, en in de tempels werd er zorg voor gedragen dat het
krachtveld een goede atmosfeer ademde. Aldus werd het volk
onwetend gehouden van de neergang die mogelijk was, terwijl
alle funeste begeerten op dezelfde wijze werden tenietgedaan.
Een vijand kon geen kracht doen. Op deze wijze werd gedu-
rende duizenden jaren gezorgd voor een, dialectisch genomen,
ideale levensstaat. Het is duidelijk dat de, voor die tijden, slechts
enkele entiteiten die door de geest van de neergang werden
gegrepen op geen enkele wijze in dat krachtveld konden
ageren. De gehele Broederschap van Shamballa stond aldus in
de dagelijkse praktijk van het niet-doen, met gezegende ge-
volgen.

Die tijden zijn voorbij. Na de grote oogst, bij de dageraad
van het Arische tijdperk, gingen de dingen hun gewone gang,
tot in onze tijd. En steeds paste de Broederschap zich aan bij
iedere situatie en zij gaat voort met het reddingswerk tot op
dit uur.

Uiterst dankbaar mogen wij zijn dat de methode van het
niet-doen, als wij haar toepassen, nog niets van haar kracht ver-
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loren heeft, want deze gehele sociale paragraaf kunnenwij toe-
passen in de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis. Als de
werkers zich naar de inhoud van deze aanwijzingen gedragen,
voeren wij de leerlingen met de minst mogelijke stoornissen
mede tot het doel.

Met nadruk moet gezegd worden dat dit overoude evange-
lie, dit compendium van de Universele Leer, nog steeds een
praktische handleiding bij het heilige werk is. Zoals in alle
tijden, zo ook nu! En daaromwijzenwij u ook nu met nadruk
op de laatste verzen van het derde hoofdstuk:

Hij maakt voortdurend dat het volk niet weet en geen begeerten heeft.

Als dit niet geheel gelukt, maakt hij dat zij die we¤ l weten, niet durven te
ageren.

Hij doet woe wei en dan is er niets waarin hij niet goed regeert.

Praktisch komt deze aanwijzing er op neer dat de waarachtige
leerlingen van de Geestesschool bijeen worden gehouden en
gevoed door een juist functionerend krachtveld.Wat hun leer-
lingenstaat betreft en de gevolgen daarvan, worden zij door het
krachtveld beschermd. En de beschermers van het krachtveld
laten nu ^ gezien dit alles ^ niet toe dat er vreemde, het ware
werk doorkruisende, invloeden het krachtveld binnenkomen.
Allen die van binnenuit het krachtveld durven aan te tasten ^
hetgeen steeds geschiedt ^worden er zonder pardon uit verwij-
derd. En er wordt voor gezorgd dat zij die nog binnen zijn en
ook gaarne zouden willen ageren, dat niet durven, dat niet
kunnen.

De vraag zou nu kunnenworden gesteld: ßWordt er nimmer
iets voor agitatie of een poging daartoe aangezien, wat het in
werkelijkheid niet is, of wat juist in het belang van het kracht-

Maak geen ophef van eerwaardigheid
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veld zou kunnen zijn? En hebben de leiders en onderhouders
van het krachtveld, gezien dit alles, geen te autoritaire positie?˝

Het antwoord daarop is: Als de beschermers van het kracht-
veld in woe wei staan, in volstrekt niet-doen, in onpersoonlijk
broederschappelijk dienen, kan er niets zijnwaarin zij niet goed
regeren, en ontstaat er geen dialectische ontwikkeling van de
situatie, doch een positief nieuw-esoterische.

Waaruit zal dat dan blijken?Wel, uit de feiten, uit de resulta-
ten. Let op de feiten en u zult weten.

Maak geen ophef van eerwaardigheid
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Tao is ledig en zijn stralingen en werkingen zijn onuitputtelijk.

O, hoe diep is het. Het is de Oervader aller dingen. Het verzacht zijn
scherpte, vereenvoudigt zijn gecompliceerdheid, tempert zijn verblindende
schittering en maakt zich gelijk aan de stof.

O, hoe kalm is het. Het is eeuwig bestaand.

Ik weet niet van wie het het Kind is. Het was er vo¤ o¤ r de opperste God.

TaoTeh King, hoofdstuk 4
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4

Tao is ledig

Alles wat in het vierde hoofdstuk wordt gezegd is, evenals al
het andere dat in deTaoTeh King vervat is, niet bestemd voor
de gemiddelde mens, doch voor werkelijke leerlingen op het
pad. Het is geen gewone uiteenzetting van hetgeen eenwijsge-
rig stelsel omvat, doch het zijn richtlijnen enwetten vo¤ o¤ r en o¤ p
het pad. Niet slechts een klein aantal voorschriften, doch alle
voorschriften diemenmoet weten om iederemogelijke vergis-
sing te voorkomen. Het is eenwaarlijk koninklijke wet.

De inhoud is evenmin alleen bestemd voor zeer gevorderde
entiteiten, zodat hij voor beginnelingen bezwaarlijk te verstaan
zou zijn. Integendeel, juist de serieuze beginneling heeft dit
evangelie alles te zeggen. Is het juist niet dit ßmoeilijke begin˝
dat de mens steeds parten speelt? Slechts e¤ e¤ n vergissing kan een
mens reeds zo uitputten, zo ziek, zo energieloos maken, dat hij
voor lange tijd uitgerangeerd is. Daarom moet juist iedere
beginneling deTaoTeh King lezen, herlezen, bestuderen en als
het ware woord voor woord spellen. En als u het woord van de
TaoTeh King begrijpt, zal het u van dienst zijn bij en in ieder
gevaar.

Neem slechts het eerstewoord van het vierde hoofdstuk:Tao
is ledig.Voor ieder gewoon begrip, voor ieder gewoon zintuig-
lijk vermogen, voor het gevoel, de reuk, de smaak en het
gehoor, is Tao ledig en niet waarneembaar. Men kan Tao niet
omvatten met het denken en alles wat men terzake bedenkt, al
is het slechts e¤ e¤ n fragmentje, is onjuist. Men kan Tao met het
magnetische vermogenvan dewil niet aantrekken en dirigeren;
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voor de gehele dialectischewezenswerkelijkheid isTaovolstrekt
ledig. Daarom is de methode van het niet-doen niet slechts een
wijze van handelen die u wordt aangeraden, doch een vol-
strekte basis bij al het waarlijke heilswerk. Met het ik kan niets
essentieel bevrijdends worden aangevat; ieder intellectueel of
mystiek vermogen is daarbij waardeloos. Tao is voor de mens
ledig.

De oorzaak van het ledig zijn vanTao voor het dialectische
vermogen, voor het ik en voor de huidige staat van de micro-
kosmos, is natuurlijk gelegen in het feit dat het vibratieveld van
Tao ^ dat is het serene astrale veld van de Broederschap ^ in
verfijning, snelheid en vermogen ver uitstijgt boven het
gewone levensveld. Tao deelt zich mee aan een ander magne-
tisch astraal veld dan het gewone.

ßDat is onjuist,˝ zult u zeggen, ßwant er staat dat Tao zich
gelijk maakt aan de stof˝. Maar dit moet u zo¤ verstaan: Tao
heeft de gevallen mens oneindig lief. Maar bent u een gevallen
mens? Geen sprake van! U behoort bij deze natuur ^ u bent va¤ n
deze natuur ^ men kan uw begin en uw einde volledig naspeu-
ren en vaststellen. U bent zuiver natuuropenbaring, een sterfe-
lijk zielenwezen.Waarom voelt u zich hier dan niet thuis, en
eenzaam en verlaten? Dat is de reflex van ßde Andere˝, in u.
Het is de werkzaamheid van het oeratoom, de roos, en wat
daarin besloten ligt. Daartoe richt zichTao, daaraan openbaart
zichTao. Doch voor u isTao ledig.

ßWat heb ik er dan mee te maken? Wat zou ik dan voor
moeite doen?˝

Wel, dieAndere, voor wieTao bestemd is, ligt in u gevangen
en alleen u kunt hemvrijlaten door hem in u te laten opwaken
door zelfovergave en door zelf onder te gaan. U hebt uw werk
te verrichten in woe wei, in de praktijk,van het niet-doen. De
zelfovergave aan het oeratoom in uwmicrokosmos. Dat is geen
drama, zo hebben wij u gezegd, geen soort zelfvernietiging,
doch in die zelfovergave verzinkt het dialectische zelf in ßde
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Andere˝, wordt iets van het oude ik vervangen door het nieuwe
ik en de glans daarvan kanwordenwaargenomen. Daarom kon
Paulus juichen: ßNiet ik, doch Christus in mij.˝ Zolang het ik
van de gewone natuur zich niet overgeeft aan de Andere,
zolang men het woe wei nog niet kent, blijftTao ledig.

Er zijn, zoals uweet, geen tweemensenvolkomen aan elkaar
gelijk. Hoewel zij allen dezelfde weg van neergang bewande-
len,werd hunweg gekleurd door persoonlijke ondervindingen
en gebeurtenissen, en dit alles heeft door de vele incarnaties van
de microkosmos ook grote invloed geoefend op de staat-van-
zijn van het oeratoom, op de hoedanigheid van de rozenknop
en zijn gevangenschap. Daarom staan allen op dit moment zeer
verschillend ten opzichte van het grote werk dat zij te verrich-
ten hebben.Wanneer zij dan ook de doodsvallei van de zelf-
overgave betreden, staan allen in volkomen eenzaamheid. En
het is duidelijk dat geen enkele aardse vriend hen daarbij van
dienst kan zijn.

Doch dat behoeft u niet te verontrusten, want let nu opwat
de TaoTeh King zegt. Zodra de pelgrim de eigen doodsvallei
betreedt, ontdekt hij dat Tao in zijn stralingen en werkingen
onuitputtelijk is. Dan ontdekt de kandidaat dat er ook hulp
voor hem is, dat Tao ook in zijn toestand voorziet. Heerlijk is
deze waarheid; heerlijker echter de ondervinding daarvan.Tao’s
stralingen enwerkingen zijn onuitputtelijk.

U weet dat uw persoonlijkheid zich in het midden van een
magnetisch veld bevindt.Wij spreken van het magnetische veld
van de microkosmos. Door middel van dit magnetische veld is
de sterfelijke ziel verbonden met de microkosmos en met de
macrokosmos van de natuur des doods. Alle elektromagneti-
sche stralingen van de natuur des doods hebben in dit veld een
net van magnetische punten gegrift en via dit aldus geprepa-
reerde magnetische net wordt de gehele levensstaat van de
mens gedirigeerd. Principieel is het evenwel natuurweten-
schappelijk volstrekt niet onmogelijk dat zich ook elektromag-
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netische stralen van hogere orde, van hogere vibratie, in dit
magnetische veld openbaren. Ook de Gnosis kan haar invloe-
den doen gelden en inetsen, met alle gevolgen van dien. Doch
deze gang van zaken wordt uit zelfovergave geboren, via het
proces van de roos. Dan ondergaat de kandidaat de zaligheid
van een nieuwe astraal-magnetische binding.

U moet erop letten dat het woord ßkandidaat˝ (van het
Latijnse candidus, helder wit) betekent: ßin het wit gekleed˝.
U bent leerling van de Geestesschool, maar bent u ook ßkandi-
daat˝, dat wil zeggen: bent u gekleed in dewitte zuiverheid van
uw motieven, met een totale ongekunstelde zelfovergave?
Slechts in deze zuiverheid komt Tao tot u en wordt ook de
kracht van het magnetische Levende Lichaam van de Geestes-
school uw deel.

Tao is ledig
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De alopenbaring is niet menslievend en alle dingen zijn voor haar als
strooien honden.

De wijze is niet menslievend en beschouwt het volk als strooien honden.

Het al is gelijk aan een blaasbalg. Het is ledig en nimmer uitgeput. Hoe
meer het beweegt, hoe meer er te voorschijn komt.

Maar met vele woorden raakt men uitgeput. Het is beter zijn zelfbeheer-
sing te bewaren.

TaoTeh King, hoofdstuk 5
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5

De alopenbaring is niet menslievend

Het zal u wel eens overkomen zijn dat u jarenlang kennis hebt
gedragen van een zekere waarheid, die meer theoretisch dan
praktisch in u leefde. Tot er zich opeens achter die waarheid
een werkelijkheid voor u openbaarde en licht zich spreidde.
Zo is het nu ook met een leerling die, het woe wei toepassend
en Tao’s onuitputtelijkheid ervarend, ontdekt dat er een gnos-
tieke werkzaamheid is die zich speciaal aanpast bij zijn of haar
toestand-van-zijn. Zo is hetmet demens die voorts tot de gran-
dioze ontdekking komt dat hij geen uitzondering is, geen spe-
ciaal begenadigde, doch dat er een brug der bevrijding is voor
ieder, in de onuitputtelijkheid van Tao’s liefdesradiaties, door
middel van de gnostiek-astrale magnetische binding. Dan is
het duidelijk dat LaoTse uitroept:O, hoe diep is het. Het is de Oer-
vader aller dingen.

En dan de talloze ervaringen van het heilsproces zelf. Hier
staat u met uw verzonken microkosmos.Wie bent u, vergele-
ken bij de onmetelijke glorie vanTao? En to¤ ch, deze onmete-
lijkheid houdt bemoeienis met u. Het heeft u ontdekt en het
raakt u aan:

Het verzacht zijn scherpte, vereenvoudigt zijn gecompliceerdheid, tempert
zijn verblindende schittering en maakt zich gelijk aan de stof.

Het maakt zich gelijk aan u, aan allen, in uw particuliere situ-
atie, mits u in de zelfovergave staat. Welk een wonderlijke
genade en ook welk een inzicht, welk een puur wetenschappe-
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lijke basis! Hoe zou u anders geholpen kunnenworden?
Er is geen enkele leerling die geforceerd wordt. De Gnosis

past zich aan bij iedere situatie. Zij wil zich regelen naar uw
tempo, zij is naast u bij iedere mijl die u gaat, mits u een ßkandi-
daat˝ bent. Tao maakt zich altijd volkomen gelijk aan uw stof-
staat, verzacht zijn scherpte, vereenvoudigt zijn
gecompliceerdheid en tempert zijn verblindende schittering.
Niets kan u gebeuren.

En stel nu eens dat u het bevrijdendewerk zou staken.Tao zou
onmiddellijkweer ledig voor uworden, maar zou op uwachten,
wachten ^ in onmetelijke liefde ^ alwas het eonen lang. Daarom:
O, hoe kalm isTao, oerkalm, een onverstoorbare rust.

Er is in de moderne Geestesschool een zekere bewogenheid
en wij zeggen: ßDe tijd is daar,˝ vanwege de begrijpelijke situ-
atie aan het einde van deze Dag van Openbaring. De Broeder-
schap zou u gaarne, vo¤ o¤ r het avondwordt, nog willen uittillen.
Doch dit alles verstoort niet de rust en de kalmte vanTao.Want
Tao is eeuwig. Het wacht u reeds een eeuwigheid. Het zal een
eeuwigheid op u wachten. Er zal geen tijd zijn waarinTao niet
is; Tao is ouderloos. Het was er vo¤ o¤ r de opperste God. Er zijn
vele verhevenen, vele glorievolle broeders en zusters, die in
majesteitelijke ontwikkeling onbegrijpelijk ver van ons zijn.
Welnu, achter die allen is Tao; boven de grootste van hen
troontTao.

En deze Tao, dit Tao, wil zich voor u gelijkmaken aan uw
stof, tempert zijn verblindende schittering, vereenvoudigt zijn
gecompliceerdheid, verzacht zijn scherpte. Althans: wanneer u
een ßkandidaat˝wilt zijn.

Wij plaatsen u thans voor het vijfde hoofdstuk van deTaoTeh
King:

De alopenbaring is niet menslievend en alle dingen zijn voor haar als
strooien honden.

De alopenbar ing is n iet mensl ievend
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De wijze is niet menslievend en beschouwt het volk als strooien honden.

Het al is gelijk aan een blaasbalg. Het is ledig en nimmer uitgeput. Hoe
meer het beweegt, hoe meer er te voorschijn komt.

Maar met vele woorden raakt men uitgeput. Het is beter zijn zelfbeheer-
sing te bewaren.

De uitspraak: De alopenbaring is niet menslievend is voor u
wellicht een ontstellend woord. Als dit woord waarheid be-
helst, stort wellicht een gehele wereld- en levensbeschouwing
voor u in een afgrond. En inderdaad, dit ligt in de bedoeling
van de aloude universele openbaring die wij de TaoTeh King
noemen. Als u begrijpt wat Lao Tse u hier wenst over te
dragen, valt er heel wat in brokken. Dan wordt het wereld-
beeld, dat de mensheid als een diorama om zich heen opgesteld
zag, totaal verscheurd. Een wereldbeeld dat sinds mensenheu-
genis van generatie op generatie werd overgedragen.

U hebt lief, u kent het wezen van de liefde in de een of
andere vormof radiatie. Enwanneer wij daarbij alle lagere wer-
kingen en aanzichten van liefde buiten beschouwing laten, dan
kent u de liefde voor uw levenspartner, voor uw kind, voor uw
gezin. Mogelijk voor een groep mensen, een volk of een ras. U
hebt uw vrienden en vriendinnen, die u liefdevolle gevoelens
toedraagt. En er is in u de zin voor humaniteit, in meerdere of
mindere mate. Door deze humaniteitszin hebt u en kent u uw
mensenliefde, uw ijver voor hen die in nood zijn, uw activiteit
om de mensheid op een hoger plan te brengen, uw streven in
deze School en zoveel andere gerichtheden die in dezelfde
rubriek thuis horen.

Uweet dit alles. Uweet dat al deze gerichtheden en uitingen
van het liefdevolle mensenhart en de talloze gevolgen daarvan
de mensheid doen leven. Het enige dat aan het gewone leven
nog een sprankeltje waarde geeft is de liefdesopenbaring van

De alopenbar ing is n iet mensl ievend



60

de mens, hoe dan ook van aard enwezen. Indien de mens deze
liefdesopenbaring niet kende, niet zou bezitten, zou het leven
ondenkbaar en onmogelijk zijn en niet geaccepteerd kunnen
worden. Hoe meer karaktercultuur er in een mens is, hoe
meer schoonheid aan liefde en liefdegedrag er door zulk een
mens tentoon wordt gespreid. En er is geen sterveling op de
aardbodemdie niet op de een of anderewijze de liefde ^ althans
enig liefdegevoel ^ kent. De wereldliteratuur heeft ons dat ten
volle bewezen. Hoe dan ook, de liefde beweegt de wereld.

Denk nu eens na. Als wij dat zo zeggen en constateren: ßDe
liefde beweegt de wereld,˝ dan zeggen wij feitelijk ook: ßDe
liefde houdt de dialectische openbaring, de natuur des doods
in stand.˝Maar dat is toch verschrikkelijk? Dat zou toch duivels
zijn? De liefde, die wezenseen is met uw gehele wezen, zou de
natuur des doods in stand houden! Getuigt de Bijbel niet: ßGod
is liefde˝? U aanvaardt wellicht dat uw liefdeaard beperkt, ego-
centrisch en besmet is, maar toch een karikaturaal overblijfsel is
van het oorspronkelijke, van het goddelijke, dat verandert
zodra u het pad gaat bewandelen.

Nee, zegtTao:Dealopenbaring is niet menslievend.Zij kent geen
liefde. En u kijkt elkaar vertwijfeld aan en zegt: ßWaar zit de
fout?˝ Door de eeuwen heen werd die vraag gesteld. Daarom
doenwij het ook: ßWaar zit de fout?˝Moet onze liefde sekseloos
zijn, of zoiets, algemener en gecultiveerder?

Nee, zegt Tao: De alopenbaring kent geen mensenliefde, hoe dan
ook. En hier stort nu een gehelewereld- en levensbeschouwing
ineen en u voelt zich ontredderd.

Wat wordt er van u verlangd? Niets! U kunt krachtens uw
wezenswerkelijkheid niet anders dan uw bestemming volgen,
met haar gehele reeks psychologische acties en reacties. Zou u
de psychologische werkingen van uw wezen op de een of
andere wijze blokkeren, u zou in een onmogelijke toestand
komen te verkeren. Hoe normaler u zich gedraagt, als entiteit
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va¤ n deze natuur, |¤ n de natuur, hoe beter en zuiverder het is.
Doch dat neemt niet weg datTao niet menslievend is!

Hieruit valt maar e¤ e¤ n conclusie te trekken, namelijk dat
wanneer de Bijbel over liefde spreekt en zegt: ßGod is liefde,˝
er iets totaal anders wordt bedoeld dan u ermee kunt bedoelen.
De liefde Gods is niet super-universeel of sekseloos, of zoiets.
Ze is en bedoelt iets heel anders! Laat ons dit proberen te bewij-
zen.

In het tweede hoofdstuk van deTaoTeh King wordt gezegd
dat het mooie altijd het lelijke baart.Wij hebben dat uitvoerig
besproken. Het lelijke is het bewijs dat schoonheid schijn en
waan is, en dat het mooie, als werkelijkheid, in deze natuur
niet aanwezig is. En terzake van het onderwerp dat wij nu
behandelen kan men zeggen: Liefde brengt haat voort. En de
haat is het bewijs dat de liefde een voor de mens onbekende
grootheid is, die in deze wereld niet te vinden is. En wat men
ervoor houdt, is waan en begoocheling.

In de Bijbel wordt gezegd: ßDe liefde overwint alles; de
liefde maakt vrij; de liefde is de grootste macht in de wereld.˝
En tal van romans zijn geschreven over het thema ßboven alles
de liefde˝.Welnu, als liefde werkelijk zou vrijmaken en over-
winnen, dan waren mens en wereld reeds sedert eonen vrijge-
maakt.Want niemand wil toch beweren dat liefde zoals men
die kent, leugen en bedrog is? Er zijn immers talloze mensen,
talloze groeperingen, zeer verheven geslachten, die het ßboven
alles de liefde˝ als devies van hun leven in praktijk brachten.
Deze liefdesopenbaring is door alle tijden heen van zulk een
formidabele omvang geweest en zij is dat no¤ g, zo gecultiveerd
en georganiseerd, dat de vibratie en de kracht die daardoor
werd vrijgemaakt onze wereld reeds sedert lang had moeten
verheffen tot een volstrekt goddelijke hemel.

Doch zo is het niet! Het mooie brengt het lelijke voor de
dag, het goede het slechte, en liefde volkomen haat. Liefde is
een gloed, haat een brand. Aardse liefde is persoonlijke of
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onpersoonlijke zelfhandhaving. Het is een streven van het ik,
zijn staat-van-zijn tot vergoddelijking te stuwen. Daardoor
wekt het ik de tegendelen op: door de gloed de brand.

In sommige tempels en centra zittenvelemensen liefdevol te
mediteren en krachten uit te zenden om demensheid te verhef-
fen, te behoeden voor slechtheid en oorlogen uit te bannen.
Doch deze centra en tempels zijn oorlogshaarden bij uitne-
mendheid, haatzaaiende, haat verwerkelijkende straalzenders.

Als een mens u zeer liefdevol tegemoet treedt, is dat aange-
naam. Als een mens u met haat nadert, bent u op uw hoede.
Tussen deze twee polen beweegt zich het natuurlijke leven.
Liefde en haat zijn elkaar instandhoudende krachten. U zult
beweren: ßIk haat niet, ik ken geen haat.˝ Wij zeggen u: U
kent de haat we¤ l! U kunt er niet buiten. Zoals menselijke
liefde een vibratieschaal bezit met verschillende uitingen daar-
van, zo is het ook met de haat. U hebt uw sympathiee« n en uw
antipathiee« n. Antipathie is natuurlijke tegenzin en een vorm
van haat. Het is een tegendeel van sympathie en dus een tegen-
deel van liefdesgevoelens der natuur. U kent dagelijks uw
wrevel, uwwrevelig gedrag, uwgedrag dat voortspruit uit ver-
ontwaardiging of vermeend onrecht. U bent in onze conferen-
tieoorden soms met een paar honderd geestverwanten bijeen.
Toch zijn er onder hen die van plan zijn elkaar geen enkele
blik te schenken. U hebt uw onverschilligheid en uw prikkel-
baarheid ^ tegendelen van liefde.

Als u dit geheel overziet, het totaal van uw gedrag, danweet
u dat niets menselijks u vreemd is. Haat ^ het wezenvan de haat
^ kent zijn zeer felle vlammentongen, maar ook zijn zacht
smeulend vuur. U kunt in deze natuur de laaiende tongen
doven, doch het smeulende vuur van de haat nimmer. Zoals
liefde in deze natuur noodzakelijk is, zo is haat haar tweeling-
broer. U kunt er niet buiten! Wie liefde cultiveert, cultiveert
haat; dat is een wet. De haat is in de natuur des doods een
levensbescherming, even wezenlijk en even ikcentraal als de
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liefde. De schalen van liefde en haat zijn voortdurend in bewe-
ging en nimmer tot stilstand te brengen. Het ene moment bent
u de beminnelijkheid zelf, het volgende moment slaat de schaal
naar de andere zijde door. U moet daar eens op letten: het is
verbazingwekkend, die onophoudelijke verandering in de
mens. Een stakkerd is hij, verteerd door liefde en haat. Twee
machtige vuren, zijn hel waarin hij geworpen is. Beurtelings
worden zijn liefde en zijn haat in de een of andere vorm opge-
wekt en zowordt hij ßde stoker˝ van zijn eigen levenshel. Kunt
u zich nu voorstellen datTao daarbuiten staat, zich daarvan dis-
tantieert?

Evenmin als u zich een haatzaaiende Gnosis kunt voorstel-
len, evenmin mag u zich, naar hetzelfde recept, een liefderijke
Gnosis indenken. De Gnosis heeft u niet lief volgens de opvat-
ting van uw dialectische visie. De alopenbaring is niet menslievend
en beschouwt al dat gedoe als ßstrooien honden˝, die in het
oude China gebruikt werden voor offeranden. Ook de wijze,
die in de alopenbaring opgaat, is derhalve niet menslievend en
beschouwt het volk als strooien honden, als dieren.

Maar wat bedoelt de Bijbel dan met de woorden: ßGod is
liefde?˝ Wel, het gans andere. Om dit enigermate te verstaan
dient u zich bewust te maken van uw levens- en wereldbeeld
van de liefde. Dat beeld moet aan brokken, evenals de beelden
van vele andere zaken die uw pantheon bevolken.

In de goddelijke openbaring heerst een alritme, een ritme
dat in het kleinste atoom aanwezig is. Deze toestand-van-zijn
kent geen tegendelen, geen slagschaduwen, en brengt onveran-
derlijk zichzelf voort. Daar wordt geen goed ingezet tegen
kwaad, geen schoonheid tegen het lelijke, geen liefde tegen
haat, geenwaan tegenwerkelijkheid. De Gnosis heeft geen lief-
deseigenschap; de liefde gaat niet van haar uit; zij is liefde! Met
andere woorden, de liefde Gods kent geen gerichtheden, geen
strijd, geen activiteit. Zij is in zichzelve. Zij is eenwereldorde; zij
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is die wereld zelve! En daarommateloos krachtig, te vergelijken
met een blaasbalg. Als een blaasbalg ritmisch samengetrokken
wordt, brengt hij grote kracht voort. Zo brengt het alritme van
de alopenbaring grote kracht voort en niets kan daarin zijn dat
met dit alritme in tegenstelling is.

Als u dit alles inziet en duidelijk begrijpt, dan weet u beter
dan ooit hoe volstrekt hopeloos en uitzichtloos de natuur des
doods is. Dan zult u besluiten, aan dit hopeloze zo weinig
mogelijk woorden te verspillen. U zult geen betogen richten
tot niet-begrijpenden. U zult de wereld laten voor wat ze is. U
zult in volkomen zelfbeheersing staan en u in ware godsdienst
slechts richten tot datgene wat het alritme kan opvangen, wat
daaraan gelijk is: het wonderbare atoom, de roos des harten,
het Koninkrijk dat niet van deze wereld is.

De alopenbar ing is n iet mensl ievend
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De geest van de vallei sterft niet; men noemt haar de mystiekeMoeder.

De deur van de mystiekeMoeder is de oorsprong der werkelijkheid.

Deze openbaring gaat eeuwig door en schijnt zonder ophouden te blijven
bestaan.

Voeg u naar deze levensstroom en ge zult niet behoeven te bewegen.

TaoTeh King, hoofdstuk 6
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6

De geest van de vallei sterft niet

De geest van de vallei is het symbool van het hartheiligdom,
het middelpunt van de microkosmos. Zij is de mystieke
Moeder, de rozenknop, het oeratoom. Dit behoeft ons niet te
verwonderen of gezocht te lijken, want in de Bijbelwordt veel-
vuldig van dit symbool gebruik gemaakt. In Ezechie« l, hoofd-
stuk 3, is dat heel duidelijk; bijvoorbeeld: ßIk stond op en ging
naar de vallei, en zie, de heerlijkheid des Heren stond daar, zoals
ik haar bij de rivier Kebar gezien had˝. Kebar is de grote hart-
ader; de zin van dit woord wordt ons dus duidelijk. Als u het
onderzoekt, zult u bemerken dat u hetzelfde beeld bij herhaling
tegenkomt. Op een andere plaats in het boek Ezechie« l wordt
gesproken van de vallei der doodsbeenderen. Afdalend in deze
vallei ziet de profeet hoe het ware leven totaal dood is en hoe
door goddelijke kracht dit leven kan terugkeren.

De geest van de vallei sterft nimmer. Allen die een rozen-
knop, een oeratoom bezitten, dragen het onsterfelijke me¤ t
zich. De geest van de vallei is een Zevengeest, zoals het oer-
atoom eveneens zevenvoudig is.

De Universele Leer zegt ons dat het hart het belangrijkste
orgaan van het lichaam is. Het hart wordt ßde koning des
lichaams˝ genoemd. Het hart kan, met enige verzorging, na de
dood van de persoonlijkheid nog enige tijd in leven blijven en
het plekje in het hart dat het laatste sterft is de zetel des levens.
Dit sterven moetenwij zien als een terugtrekken van iets onster-
felijks. Deze zetel des levens is ßde geest van de vallei˝.

Dit oeratoom, deze rozenknop, deze zetel des waren levens,
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bevat denkvermogen, leven, energie enwil, en het straalt vurige,
opaliserende, prismatische kleuren uit. Dit is bij insiders algemeen
bekend en het is duidelijkdatmen aan de straling vande roos, aan
de diepte van de opalengloed en aan het lichtende vermogen kan
bemerken of de knopvan de roos inderdaad geopend is. Is dat het
geval, dan kan God, de geest van de vallei, tot de mens spreken.
Dan kan God in de vallei tot de mens spreken.

Het spreken van God in de vallei doelt tegelijkertijd op een
verbondenheid met het gnostieke magnetische veld, op een
verbondenheid met het nieuwe levensveld; en de prismatische,
vurige, opaliserende stralingen, die de gehele microkosmos in
een laaien gloed kunnen zetten, vertolken het wezen en de
kracht van de Gnosis in de mens. Het is het spreken van God
tot en in de dialectische mens. En uit dit spreken, uit deze stra-
lingen, is de gehele transfiguristische omwending te verklaren.

Uit de arbeid van de zetel des waren levens komt alle gene-
zing voort en het is dus duidelijk waarom in deTaoTeh King
gesprokenwordt van demystiekeMoeder. Zoals demoeder het
kind baart, zo zal uit de zetel des levens de nieuwe mens opwa-
ken. Aldus is de deur van demystiekeMoeder de oorsprongder
werkelijkheid.

Het nieuwe denken, het nieuwe leven, de nieuwe levens-
energie en de nieuwe wil moeten dus in het hart geboren
worden. Alles wat aan zogenaamd vernieuwend leven uit het
hoofdheiligdom voortkomt, kan onmogelijk vernieuwend en
bevrijdend zijn. U moet dat inzien: alles wat u op de gewone
wijze bedenkt en wil en stelt en overweegt, eventueel met de
beste bedoelingen, is werkzaamheid uit en van de gewone
levensbron van het ik. In het hart vinden wij de enige aan ons
geopenbaarde God, vanwie Jezus de Heer zei: ßHet Koninkrijk
Gods is binnenin u.˝ Daarom dient uit en door het hart het
hoofd teworden overwonnen, zoals u in onze School bij voort-
during wordt geleerd.

Indien u op een anderewijze, de tegenovergesteldewijze, het

De geest van de vallei sterft niet
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pad zou willen vinden, zou u ongetwijfeld de weg van het
occultisme bewandelen, dus de weg van vernageling aan het
wiel van geboorte en dood. Daarom dient het gehele bewust-
zijn der gewone natuur aan de geopenbaarde God in ons, de
mystieke Moeder, te worden overgegeven.

Als Jezus de Heer zegt: ßZie, ik sta aan de deur en ik klop˝, dan
zult u die deur slechts in de vallei des levens, het hartheiligdom
kunnen vinden.Wie deze deur niet wil openen, ketent zich aan
deze natuur. God zal in de vallei niet tot hem kunnen spreken.

De leerling die de ene deur binnengaat, de deur van de mys-
tieke Moeder, zal niet slechts ondervinden dat achter deze
deur de oorsprong der werkelijkheid gelegen is, doch hij zal
tegelijkertijd ontdekken dat de openbaring die hier aanvangt
eeuwig doorgaat. Daarom ligt het voor de hand dat hij daaruit
enige onafwijsbare conclusies kan trekken.

Sommige mensen verklaren het begrip ßeeuwigheid˝ als
immer durende tijd, dus een toestand van tijd. Doch wie de
deur van de mystieke Moeder binnengaat, ervaart een vrij-
komen van het tijd-ruimtelijke. En dus een binnenkomen in
een totaal ander elektromagnetisch stralingsveld, en dus in een
totaal ander levensveld. U hebt dus te verstaan dat u een geest in
de vallei bezit, onsterfelijk en altijddurend zolang u in het tijd-
ruimtelijke ronddoolt. Het is de God in boeien, Prometheus, die
geketend is. Deze God-in-u wil u tot een mystieke Moeder zijn.
En uweet het nu: de deur tot haar is de oorsprong der werkelijk-
heid, en het vrijkomen, eeuwiglijk, van het tijd-ruimtelijke.

De geest van de vallei spreekt tot u, want hij bevat denkvermo-
gen, leven, energie enwil. Hij is volkomen georganiseerd en hij
spreekt tot u in zijn gevangenschap, zoals de sfinx tot prins
Thotmes: ßZie mij aan, mijn zoon, en aanschouw mijn kete-
nen.˝ En hij wekt in u de benauwenis van uw zondestaat, van
uw armzalige bestaan.

De geest van de vallei sterft niet
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De stem van het geweten komt voort uit het hart; het is de
stem van de geest van de vallei. En nu is er maar e¤ e¤ n uitnodi-
ging, e¤ e¤ n mogelijkheid die hier op zijn plaats is ^ en deze uit-
nodiging wordt u overgedragen door de TaoTeh King:Voeg u
naar deze levensstroom en ge zult niet behoeven te bewegen.

Verstaat u dit woord, dit zo bij uitstek verlossende woord?
Als u dit woord verstaan wilt, reis dan me¤ t ons naar het hart,
de koning-des-lichaams, en schenk uw gehele biologische ik,
uw gehele animale ikwezen, aan de zetel des levens in de
vallei. Er gaat van deze zetel een levensstroom uit, een vurige,
opaliserende stroom, waarin alle kleuren voorhanden zijn,
doch met een duidelijk blauw-gouden gloed.Werp u in die
stroom in zelfovergave. Laat niet het animale ik spreken en
heersen in uw microkosmos, doch het goddelijke wezen in u.
Dan zult u zich niet behoeven te bewegen.

Zie het zo¤ dat er twee besturende bewustzijnsorganismen in
uw persoonlijkheid zijn: een organisme dat u kent, dat u ßik˝
doet zeggen, en een veel machtiger, dat u niet kent. Aan dit
tweede ik, de ziel, dit alter ego, dient u nu de leiding over te
dragen. Dat kunt u. En als u dat doet, zult u u niet behoeven
te bewegen. Al die slopende levensspanningen, die gehele
stroom van wee en ellende, glijdt dan van u af; uw problemen
lossen zich op een totaal andere wijze op. U, het natuurgeboren
ik, behoeft u niet te bewegen, doch de Andere activeert in u.

Umoet dat niet verstaan in die zin dat u lui moet zijn, Gods
water over Gods akker moet laten lopen, negatief, doch in de
zin van de Bergrede: ßZoek eerst het Koninkrijk Gods˝ ^ dat
in u is ^ ßen alle dingen zullen u geworden.˝U zult op nieuwe
wijze leven en het leven ervaren; u zult in de wereld en toch
niet van de wereld zijn.

U zult door de deur der mystieke Moeder een nieuwe wer-
kelijkheid binnengaan en ontmoeten, en behoren tot het
nieuwe ras: het volk Gods.

De geest van de vallei sterft niet


