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leven’ te verbeteren.
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de oorzaken en kenmerken van deze zware problematiek.
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Woord van de uitgever 

Geachte lezer, 

Dit boek behoort tot de reeks van 27 boeken die via Jozef Rulof op aarde 
zijn gekomen tussen 1933 en 1952. Deze boeken worden uitgegeven door 
Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap “De Eeuw van Chris-
tus”, die hiervoor in 1946 door Jozef Rulof werd opgericht. Als bestuur van 
deze stichting staan wij garant voor de oorspronkelijke tekst van de boeken 
die wij heden ter beschikking stellen. In die tekst staan de toevoegingen door 
de uitgever tussen (ronde) haakjes, om ze te onderscheiden van de oorspron-
kelijke tekst.

We hebben ook een toelichting bij de boeken gepubliceerd, die 140 artike-
len bevat. Het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting beschouwen we 
als een onlosmakelijk geheel. Bij sommige passages uit de boeken verwijzen 
we naar desbetreffende artikelen uit de toelichting. Zo bijvoorbeeld verwijst 
(zie artikel ‘verklaring op zielsniveau’ op rulof.nl) naar het basisartikel ‘ver-
klaring op zielsniveau’ zoals dat op de website rulof.nl te lezen is. 

In het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’ komen een aantal onder-
werpen aan bod, waarbij we het belangrijk achten om toe te lichten wat er 
in de hele boekenreeks op zielsniveau hierover te vinden is. Daarom voegen 
we de artikelen ‘homoseksualiteit’, ‘psychopathie’ en ‘krankzinnigheid’ in 
bijlage toe aan het einde van dit boek. Hierbij willen we benadrukken dat 
homoseksualiteit op zielsniveau niet beschouwd wordt als een ziekte, maar 
als een normaal verschijnsel dat elke ziel op aarde meermaals ervaart als on-
derdeel van haar kosmische evolutie. 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus 
2021 
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Boekenreeks 

Overzicht van de boeken die via Jozef Rulof op aarde zijn gekomen in de 
volgorde dat ze gepubliceerd werden, met de jaartallen waarin de inhoud van 
die boeken tot stand kwam: 

Een Blik in het Hiernamaals (1933-1936) 
Zij die terugkeerden uit de Dood (1937) 
De Kringloop der Ziel (1938) 
Zielsziekten van Gene Zijde bezien (1939-1945) 
Het Ontstaan van het Heelal (1939) 
Tussen Leven en Dood (1940) 
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien (1941) 
Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven (1942) 
Geestelijke Gaven (1943) 
Maskers en Mensen (1948) 
Jeus van Moeder Crisje Deel 1 (1950) 
Jeus van Moeder Crisje Deel 2 (1951) 
Jeus van Moeder Crisje Deel 3 (1952) 
Vraag en Antwoord Deel 1 (1949-1951) 
Vraag en Antwoord Deel 2 (1951-1952) 
Vraag en Antwoord Deel 3 (1952) 
Vraag en Antwoord Deel 4 (1952) 
Vraag en Antwoord Deel 5 (1949-1952) 
Vraag en Antwoord Deel 6 (1951) 
Lezingen Deel 1 (1949-1950) 
Lezingen Deel 2 (1950-1951) 
Lezingen Deel 3 (1951-1952) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 1 (1944-1950) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 2 (1944-1950) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 3 (1944-1950) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 4 (1944-1950) 
De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 5 (1944-1950) 
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Toelichting bij de boeken van Jozef Rulof 

Het voorwoord van deze toelichting is: 

Beste lezers, 
In deze ‘toelichting bij de boeken van Jozef Rulof ’ beschrijven we als uit-

gever de kern van zijn zienswijze. Hiermee beantwoorden we twee soorten 
vragen die ons in de afgelopen jaren gesteld werden over de inhoud van deze 
boeken. 

Ten eerste zijn er de vragen over specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld 
crematie en euthanasie. De informatie over dergelijke onderwerpen is dik-
wijls verspreid over de 27 boeken met in totaal meer dan 11.000 pagina’s. 
Daarom hebben we per onderwerp relevante passages uit alle boeken bij el-
kaar gezet en telkens samengevat in een artikel. 

De verspreide informatie is het gevolg van de kennisopbouw in de boe-
kenreeks. In het artikel ‘verklaring op zielsniveau’ onderscheiden we twee 
niveaus in deze kennisopbouw: het maatschappelijke denken enerzijds en de 
verklaringen op zielsniveau anderzijds. Voor zijn eerste verklaring van vele 
verschijnselen beperkte de schrijver zich tot woorden en begrippen die tot het 
maatschappelijke denken van de eerste helft van de vorige eeuw behoorden. 
Hierdoor stemde hij zich af op het wereldbeeld van zijn toenmalige lezers. 

Boek na boek bouwde de schrijver daarnaast het zielsniveau op, waarbij de 
menselijke ziel centraal staat. Om het leven op zielsniveau te verklaren, in-
troduceerde hij nieuwe woorden en begrippen. Daarmee kwamen er nieuwe 
verklaringen, die de informatie uit de vorige ronde over bepaalde onderwer-
pen aanvulden. 

Meestal echter vulden de verklaringen op zielsniveau de eerste beschrijvin-
gen niet aan, maar vervingen ze die. Zo kan er bijvoorbeeld in maatschap-
pelijke terminologie gesproken worden over een ‘leven na de dood’, maar 
op zielsniveau heeft het woord ‘dood’ elke betekenis verloren. Volgens de 
schrijver gaat de ziel niet dood, maar laat zij het aardse lichaam los en gaat zij 
dan over naar de volgende fase in haar eeuwige evolutie. 

De onbekendheid met het verschil tussen deze twee verklaringsniveaus 
zorgt voor een tweede soort vragen over woorden en opvattingen in de boe-
ken waarover het huidige maatschappelijk denken gewijzigd is ten opzichte 
van de eerste helft van de vorige eeuw. In deze toelichting belichten we die 
onderwerpen vanuit het zielsniveau. Hierdoor wordt duidelijk dat woorden 
zoals bijvoorbeeld rassen of psychopathie op zielsniveau geen rol meer spelen. 
Deze woorden en de bijbehorende opvattingen werden in de boekenreeks 
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alleen gebruikt om aan te sluiten bij het maatschappelijke denken in de tijds-
periode dat deze boeken tot stand kwamen, tussen 1933 en 1952. De pas-
sages met deze woorden behoren tot de toenmalige tijdsgeest van de lezers 
en geven op geen enkele wijze de eigenlijke zienswijze van de schrijver of de 
uitgever weer. 

Dat is bij het huidige lezen van deze boeken niet altijd duidelijk, omdat de 
schrijver meestal niet expliciet vermeld heeft op welk verklaringsniveau het 
onderwerp in een bepaalde passage behandeld werd. Daarom voegen we als 
uitgever bij een aantal passages een verwijzing toe naar een relevant artikel 
uit deze toelichting. Dat artikel belicht dan het behandelde onderwerp in die 
passage vanuit het zielsniveau, om de eigenlijke zienswijze van de schrijver 
op dat onderwerp in het licht te stellen. Om cultuurhistorische en geestelijk-
wetenschappelijke redenen brengen we in de 27 boeken geen wijzigingen aan 
in de oorspronkelijke formuleringen van de schrijver. Voor de leesbaarheid 
hebben we alleen de spelling van het Oudnederlands aangepast. In de online 
versie van de boeken op onze website rulof.nl zijn alle taaltechnische wijzi-
gingen per zin opvraagbaar. 

We beschouwen het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting als een 
onlosmakelijk geheel. Daarom verwijzen we voortaan op de cover van elk 
boek en in het ‘woord van de uitgever’ naar de toelichting. Voor een brede 
beschikbaarheid geven we de 140 artikelen van deze toelichting uit als fysiek 
boek (isbn 978-94-93165-77-9) en als e-book (zie pagina ‘downloaden’ op 
rulof.nl), en staan alle artikelen als aparte webpagina’s op onze website. 

Ook de relevante passages uit alle boeken van Jozef Rulof waar we de arti-
kelen op gebaseerd hebben, zijn een integraal onderdeel van deze toelichting. 
Die passages zijn samen met de desbetreffende artikelen gebundeld in boek-
vorm en beschikbaar als de vier delen van ´Het Jozef Rulof Naslagwerk ,́ 
in de vorm van paperbacks en e-books. Bovendien is op onze website bij de 
meeste artikelen onderaan een link opgenomen naar een aparte webpagina 
met de bronteksten van dat artikel. 

Met het uitgeven van de 27 boeken en deze toelichting beogen we bij 
te dragen aan een onderbouwd begrip van de eigenlijke boodschap van de 
schrijver. Die werd reeds door Christus verwoord met: Heb elkander lief. Op 
zielsniveau verklaart Jozef Rulof dat het gaat om de universele liefde die zich 
niet bezighoudt met het uiterlijk of de persoonlijkheid van onze medemens, 
maar zich richt naar zijn diepste kern, die Jozef de ziel of het leven noemt. 

Met hartelijke groet, 
Namens het bestuur van Stichting De Eeuw van Christus, 
Ludo Vrebos 
11 juni 2020 
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Artikelenlijst 

De toelichting bestaat uit de volgende 140 artikelen: 

Hiernamaals 

1. Ons Hiernamaals 
2. Bijnadoodervaring 
3. Uittreding 
4. Sferen in het hiernamaals 
5. Lichtsferen 
6. Eerste lichtsfeer 
7. Tweede lichtsfeer 
8. Derde lichtsfeer 
9. Zomerland - Vierde lichtsfeer 
10. Vijfde lichtsfeer 
11. Zesde lichtsfeer 
12. Zevende lichtsfeer 
13. Mentale gebieden 
14. Hemel 
15. Gene Zijde 
16. Kindersferen 
17. Weide 
18. Sterven als overgaan 
19. De dood 
20. Geest en geestelijk lichaam 
21. Crematie of begraven 
22. Balseming 
23. Orgaandonatie en transplantatie 
24. Aura 
25. Fluïdekoord 
26. Euthanasie en zelfmoord 
27. Schijndood 
28. Geesten op aarde 
29. Duistere sferen 
30. Schemerland 
31. Land van haat en hartstocht en geweld 
32. Dal van smarten 
33. Hel 
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34. Dante en Doré 
35. Engel 
36. Lantos 
37. Meesters 
38. Alcar 
39. Zelanus 
40. Boeken over het Hiernamaals 

Reïncarnatie 

41. Onze reïncarnaties 
42. Herinneringen aan vorige levens 
43. Wereld van het onbewuste 
44. Aanleg talent gave 
45. Wonderkind 
46. Fobie en angst 
47. Gevoel 
48. Ziel 
49. Gevoelsgraden 
50. Stoffelijk of geestelijk 
51. Onderbewustzijn 
52. Dagbewustzijn 
53. Van gevoel tot gedachte 
54. Zonnevlecht 
55. Hersenen 
56. Overspannen en slapeloosheid 
57. Leren denken 
58. Gedachten van een ander 
59. Wat weten we zeker 
60. Wetenschap 
61. Psychologie 
62. Geestelijk-wetenschappelijk 
63. Universele waarheid 
64. Gevoelsverbinding 
65. Geliefden uit vorige levens 
66. Uiterlijke gelijkenis met onze ouders 
67. Karakter 
68. Persoonlijkheid 
69. Deelpersoonlijkheden 
70. Wil 
71. Zelfkennis 
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72. Socrates 
73. Wedergeboren voor een taak 
74. Wedergeboren opperpriester Venry 
75. Alonzo vraagt waarom 
76. Spijt wroeging berouw 
77. Goedmaken 
78. Wedergeboren als Anthony van Dyck 
79. Tempel der ziel 
80. Boeken over reïncarnatie 

Onze Kosmische Ziel 

81. Onze Kosmische Ziel 
82. Verklaring op zielsniveau 
83. Er bestaan geen rassen 
84. Stoffelijke levensgraden 
85. Mens of ziel 
86. Anti racisme en discriminatie 
87. Kosmologie 
88. Alziel en Albron 
89. Onze basiskrachten 
90. Kosmische splitsing 
91. Maan 
92. Zon 
93. Kosmische levensgraden 
94. Onze eerste levens als cel 
95. Evolutie in het water 
96. Evolutie op het land 
97. De vergissing van Darwin 
98. Ons bewustzijn op Mars 
99. Aarde 
100. Goed en kwaad 
101. Harmonie 
102. Karma 
103. Oorzaak en gevolg 
104. Vrije wil 
105. Rechtvaardigheid 
106. Ontstaan van de astrale wereld 
107. Schepper van licht 
108. Vierde Kosmische Levensgraad 
109. Het Al 



14

110. Animatie van onze kosmische reis 

Universiteit van Christus 

111. Universiteit van Christus 
112. Mozes en de profeten 
113. Bijbelschrijvers 
114. God 
115. De eerste priester-magiër 
116. Het oude Egypte 
117. Piramide van Gizeh 
118. Jezus Christus 
119. Judas 
120. Pilatus 
121. Caiphas 
122. Gethsemane en Golgotha 
123. Apostelen 
124. Kerkelijke vertelsels 
125. Evolutie van de mensheid 
126. Hitler 
127. Joodse volk 
128. NSB en nationaalsocialisme 
129. Genocide 
130. Graden van Liefde 
131. Tweelingzielen 
132. Moederschap en vaderschap 
133. Homoseksualiteit 
134. Psychopathie 
135. Krankzinnigheid 
136. Het mediumschap van Jozef Rulof 
137. De Eeuw van Christus 
138. Lichtende toekomst 
139. Ultiem genezingsinstrument 
140. Directe-stemapparaat 
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Jozef Rulof 

Jozef Rulof (1898-1952) ontving allesomvattende kennis over het hierna-
maals, reïncarnatie, onze kosmische ziel en Christus. 

Kennis uit het hiernamaals 

Toen Jozef Rulof in 1898 in het landelijke ’s-Heerenberg in Nederland 
geboren werd, had zijn geestelijke leider Alcar al grote plannen met hem. 
Alcar was in 1641 overgegaan naar het hiernamaals, na zijn laatste leven 
op aarde als Anthony van Dyck. Sindsdien had hij een omvangrijke kennis 
opgebouwd over het leven van de mens op aarde en in het hiernamaals. Om 
die kennis op aarde te brengen, wilde hij Jozef ontwikkelen tot schrijvend 
medium. 

Nadat Jozef zich in 1922 in Den Haag had gevestigd als taxichauffeur, 
ontwikkelde Alcar hem eerst tot genezend en schilderend medium, om de 
trance op te bouwen die nodig was voor het ontvangen van boeken. Jozef 
ontving honderden schilderijen, en door de verkoop daarvan kon de uitgave 
van de boeken in eigen hand gehouden worden. 

Toen Alcar in 1933 begon met het doorgeven van zijn eerste boek, ‘Een 
Blik in het Hiernamaals’, gaf hij Jozef de keuze hoe diep de mediamieke 
trance zou worden. Hij zou Jozef in een zeer diepe slaap kunnen brengen en 
zijn lichaam overnemen om boeken te schrijven buiten het bewustzijn van 
het medium om. Dan zou Alcar vanaf de eerste zin zijn eigen woordkeus 
kunnen gebruiken om de lezer uit die tijd te verklaren hoe hijzelf de werke-
lijkheid had leren kennen op zielsniveau, waarbij het eeuwige leven van de 
menselijke ziel centraal staat. 

Een andere mogelijkheid was om een lichtere trance toe te passen, waarbij 
het medium tijdens het schrijven kon voelen wat er geschreven werd. Dat zou 
Jozef in staat stellen om geestelijk mee te groeien met de doorgegeven kennis. 
Maar dan moest de opbouw van de kennis in de boekenreeks wel afgestemd 
worden op de geestelijke ontwikkeling van het medium. En dan kon Alcar 
de verklaringen op zielsniveau pas geven als ook het medium daaraan toe 
was. 

Jozef koos voor de lichtere trance. Hierdoor was Alcar wat beperkt in de 
woorden die hij in de eerste boeken kon gebruiken. Hij liet dit Jozef ervaren 
door in trance het woord ‘Jozef ’ neer te schrijven. Op datzelfde moment 
werd Jozef uit trance wakker, omdat hij zich geroepen voelde. Om dit te 
voorkomen, koos Alcar de naam ‘André’ om de ervaringen van Jozef in de 
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boeken te beschrijven. Alcar wijzigde of omzeilde ook andere namen en om-
standigheden in ‘Een Blik in het Hiernamaals’, zodat Jozef in trance kon 
blijven. Zo komt de lezer in dit eerste boek wel te weten dat André getrouwd 
was, maar niet dat dit in 1923 gebeurde en dat zijn vrouw Anna heette. 

Om in harmonie te blijven met het gevoelsleven van Jozef liet Alcar zijn 
medium alles wat in de boeken werd beschreven eerst zelf beleven. Daartoe 
liet Alcar hem uit zijn lichaam treden, zodat Jozef de geestelijke werelden van 
het hiernamaals zelf kon waarnemen. De boeken beschrijven hun gezamen-
lijke reizen door de duistere sferen en de lichtsferen. Jozef zag dat de mens na 
zijn overgang op aarde terechtkomt in de sfeer die bij zijn gevoelsleven hoort. 

Hij was in uitgetreden toestand ook getuige van vele overgangen op aarde. 
Door de beschrijving hiervan wordt in de boeken vastgelegd wat er precies 
met de menselijke ziel gebeurt bij crematie, begraven, balseming, euthanasie, 
zelfmoord en orgaantransplantatie. 

Jozef leert zijn vorige levens kennen 

De naam André werd door Alcar gekozen, omdat Jozef die naam ooit 
gedragen had in een vorig leven in Frankrijk. Toen was André een geleerde, 
en de toewijding om alles grondig te onderzoeken kon helpen om het verkla-
ringsniveau van de boeken stap voor stap te verdiepen. 

Zo kon Jozef in 1938 het boek ‘De Kringloop der Ziel’ ontvangen van 
meester Zelanus, een leerling van Alcar. Hierin beschreef Zelanus zijn vo-
rige levens. Hij liet hiermee zien hoe al zijn ervaringen in zijn vorige levens 
uiteindelijk zijn gevoelsleven hebben opgebouwd, en ervoor zorgden dat hij 
steeds meer kon aanvoelen. 

In 1940 was Jozef ver genoeg ontwikkeld om het boek ‘Tussen Leven en 
Dood’ te beleven. Hierdoor leerde hij Dectar kennen, zijn eigen vorige leven 
als tempelpriester in het oude Egypte. Dectar had zijn geestelijke krachten in 
de tempels hoog opgevoerd, waardoor hij intense ervaringen in uitgetreden 
toestand kon beleven, en daarnaast zijn aardse leven niet verwaarloosde. Die 
krachten waren nu nodig om de ultieme graad van mediumschap te berei-
ken: het kosmische bewustzijn. 

Onze kosmische ziel 

In 1944 was Jozef Rulof als ‘André-Dectar’ zover ontwikkeld dat hij samen 
met Alcar en Zelanus geestelijke reizen door de kosmos kon beleven. Door 
de beschrijvingen van die reizen in de boekenreeks ‘De Kosmologie van Jozef 
Rulof ’ werd de hoogste kennis uit het hiernamaals op aarde gebracht. 

Nu konden de meesters Alcar en Zelanus eindelijk de werkelijkheid be-
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schrijven zoals zij die voor zichzelf als waarheid hadden leren kennen. Nu 
pas konden ze woorden en begrippen gebruiken, die de kern van onze ziel 
beschrijven en hiermee het wezen van de mens onthullen. 

In de kosmologie verklaren de meesters op zielsniveau waar wij vandaan 
komen en hoe onze kosmische evolutie begon doordat onze ziel zich af-
scheidde van de Alziel. André-Dectar leerde nu zijn vorige levens op an-
dere planeten kennen, en de gigantische ontwikkelingsweg die zijn ziel heeft 
doorlopen om van een ijle cel op de eerste planeet in de ruimte tot het leven 
op aarde te evolueren. 

Daarnaast bezocht hij met de meesters de hogere kosmische levensgraden 
die ons wachten na onze aardse levens. De kosmologie beschrijft waar we 
naartoe gaan, en op welke wijze onze levens op aarde hierin noodzakelijk 
zijn. Dit werpt een kosmisch licht op de zin van ons leven en het wezen van 
de mens als ziel. 

De Universiteit van Christus 

De meesters konden al de kosmische graden bereizen en deze ultieme ken-
nis doorgeven, omdat ze zelf geholpen werden door hun orde van leraren. 
Deze orde wordt ‘De Universiteit van Christus’ genoemd, omdat Christus de 
mentor van deze universiteit is. 

In zijn leven op aarde kon Christus deze kennis niet doorgeven, omdat de 
mensheid daar toen niet aan toe was. Christus werd al vermoord voor het 
weinige dat hij heeft kunnen zeggen. Maar hij wist dat zijn orde deze kennis 
op aarde zou brengen, zodra er een medium geboren kon worden, dat hier-
voor niet meer omgebracht zou worden. 

Dat medium was Jozef Rulof, en de boeken die hij ontving luidden een 
nieuwe tijd in: ‘De Eeuw van Christus’. Christus zelf had zich moeten be-
perken tot de kern van zijn boodschap: de onbaatzuchtige liefde. In de Eeuw 
van Christus konden Zijn leerlingen door Jozef Rulof tekst en uitleg geven 
hoe we door het geven van universele liefde onszelf in gevoel verhogen en 
hierdoor hogere lichtsferen en kosmische levensgraden bereiken. 

In opdracht van zijn meesters richtte Jozef in 1946 Stichting De Eeuw van 
Christus op, om de boeken en schilderijen te beheren. In datzelfde jaar reisde 
hij naar Amerika om zijn ontvangen kennis daar bekend te maken, in sa-
menwerking met zijn geëmigreerde broers. Hij hield er net als in Nederland 
trancelezingen en schilderdemonstraties. 

Terug in Nederland gaf hij naast de honderden trancelezingen ook jaren-
lang contactavonden, om vragen te beantwoorden van lezers van de boeken. 
In 1950 kon meester Zelanus de biografie van Jozef met als titel ‘Jeus van 
Moeder Crisje’ schrijven met de naam ‘Jozef ’ en de jeugdnaam ‘Jeus’, zonder 



18

de trance te doorbreken. 
De meesters wisten dat de mensheid de Universiteit van Christus nog niet 

zou aanvaarden, ondanks alle doorgegeven kennis en inspanningen van Jo-
zef. De wetenschap zal alleen een bewijs van het leven na de dood aanvaar-
den, als dat zonder een menselijk medium tot stand komt, zodat beïnvloe-
ding door de persoonlijkheid van het medium uitgesloten kan worden. 

Dat bewijs zal worden geleverd door wat de meesters het ‘directe-stem-
apparaat’ noemen. Ze voorspellen dat dit technisch instrument een directe 
communicatie tussen de mens op aarde en de meesters van het licht zal bren-
gen. Op dat moment zullen Jozef en andere meesters vanuit het hiernamaals 
de wereld kunnen toespreken, en de mensheid het geluk kunnen geven van 
het zekere weten dat we als kosmische ziel oneindig leven. 

Om zich op deze taak voor te bereiden, is Jozef in 1952 naar het hierna-
maals overgegaan. Meester Zelanus had al op het einde van zijn boek ‘Gees-
telijke Gaven’ vermeld dat Jozef en de meesters zich na de overgang van Jozef 
niet meer tot menselijke mediums zullen richten, omdat de ultieme kennis 
uit het hiernamaals al te vinden is in de boeken die Jozef tijdens zijn aardse 
leven mocht ontvangen. 

1939 
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Voorwoord (bij de tweede druk) 
Geachte lezer, 

Dit is de tweede, geheel herziene druk. De inhoud van de eerste druk 
vindt u - zij het wat meer gecompleteerd - in dit werk terug, terwijl voorts 
enkele geheel nieuwe hoofdstukken zijn bijgevoegd. Ook heeft mijn meester 
Alcar de problemen scherper belicht, temeer, omdat de in dit werk besproken 
verschijnselen en ziekten nog niet worden begrepen. De wetenschap is nog 
niet zo ver, dat zij de menselijke ziel als een astrale persoonlijkheid aanvaardt. 

Ik mocht echter met mijn meester al deze problemen beleven en leerde 
eerst toen de realiteitswetten van deze onbegrijpelijke ziekten en daarmee 
gepaard gaande verschijnselen kennen, hetgeen door mijn gave van uittreden 
mogelijk werd. Hierdoor kon ik achter de sluier van ons leven zien. 

Dit boek behandelt de levensgraden van de krankzinnigheid, de astrale 
bezetenheid, zowel stoffelijk als geestelijk. Het geeft u een duidelijk beeld 
van de occulte wetten en werpt een zee van licht over al deze ongelukkigen, 
verwaasden van geest, over de bewuste en onbewuste krankzinnigheid. Het 
stelt u voor de waarachtige feiten van ons aards en geestelijk leven. De feiten 
door mijzelf beleefd spreken voor zichzelf en zullen u aantonen, dat velen van 
diegenen, die tussen leven en dood het stoffelijk leven moeten voortzetten, 
door vereende krachten geholpen kunnen worden. 

Mijn taak, door de meesters van Gene Zijde aan mij opgedragen, is u te 
overtuigen van deze machten en krachten. Er zal zeer zeker een tijd komen, 
dat Gene Zijde en de wetenschap samenwerken, hand in hand gaan, om deze 
occulte duisternis te doen oplossen. Daarvoor wil ik mijn krachten en leven 
inzetten en een pionier zijn. Te mogen werken voor deze ongelukkigen van 
geest is waarlijk de moeite waard. Ook voor hen moet de zon schijnen, wat 
nu niet mogelijk is, daar allen het dagbewuste ik missen. Of dit volgens de 
wetten van het eigen oorzaak en gevolg of volgens die van de „erfelijkheid” is 
geschied, zijn problemen die door mijn meester worden ontleed en verklaard. 
Het is echter een feit, dat velen van hen geholpen kunnen worden. 

Indien dit boek uw innerlijk leven geraakt heeft en de ogen heeft geopend 
voor deze ontzagwekkende vraagstukken, geef het dan door aan uw gelief-
den of aan hen die er gereed voor zijn; het is het grote verlangen van de 
meesters aan Gene Zijde. 

Ik hoop, dat het u tevens een beeld heeft mogen geven van al het schone 
en machtige, dat u na dit leven wacht. 

J. R. 
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’s-Gravenhage, 1945 
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Op de drempel van het halfwakend bewustzijn 

Op een middag kwam een verpleegster bij André met het verzoek, of hij 
door middel van een portret een diagnose wilde stellen. Het was de foto van 
haar zuster, een vijftigjarige vrouw. André nam de foto in zijn handen en 
voelde nu, dat hij met de levensaura van de zieke in verbinding kwam. Toen 
dit geschiedde, speelde zich een wonderlijk gebeuren, dat hij niet onmiddel-
lijk begreep, in zijn innerlijk leven af. Even later voelde hij zich diep wegzin-
ken; hij werd in gevoel ver van zijn dagbewustzijn verwijderd. Dit is vreemd, 
dacht hij. Wat heeft dit te betekenen? Toch gaf hij zich volkomen aan deze 
verschijnselen over, doch trachtte intussen aan te voelen wat deze inwerking, 
die met zo’n kracht in hem kwam, te betekenen had. Wat tot de aarde be-
hoorde, zag en voelde hij nu in een schemerachtige toestand, in een dicht 
waas gehuld; hij was zich half bewust van zijn leven en begreep nu, dat dit 
met de zieke te maken had. Maar het waardoor en waarom zou hij aanstonds 
van zijn meester moeten ontvangen; hij zelf kon er geen antwoord op geven. 

Ik ben niet meer bewust, dacht hij, het is alsof mij een slaap heeft overval-
len en toch ben ik wakker. Ik kan voelen en denken en toch is dit niet nor-
maal; in mijn dagbewuste-ik-leven voel ik mij anders. En dit alles heeft met 
deze zieke vrouw te maken? Hij is nu reeds bezig om vragen te stellen, want 
hij is ergens en toch begrijpt hij zijn omgeving niet. Ik weet van tijd, dag 
noch nacht af en alles, wat tot het aardse leven behoort, blijft voor mij in een 
dicht waas gehuld. Hij denkt geruime tijd na en wacht af, omdat zijn meester 
hem nog geen verklaring heeft gegeven. Voor André is het echter een vreemd 
verschijnsel. Toch dacht hij iets te voelen, omdat er een kracht in hem kwam, 
die zijn leven overheerste. Even later hoorde hij zijn meester zeggen: 

„Voel je deze toestand, deze ziekte aan, André?” 
„Neen, meester Alcar, ik kom er niet achter. Voor mij is het iets nieuws, ik 

heb het nog niet beleefd. Ik weet het dus niet.” 
„Wat voel je?” hoorde hij Alcar zeggen. 
Ja, dacht André, hoe moet ik al dit vreemde verklaren. Hij antwoordde: 

„Ik ben mijzelf niet meer.” 
„Heel juist, zeer duidelijk, André, want deze vrouw is geestelijk ziek en ten 

opzichte van de maatschappij krankzinnig.” 
André schrok. Is dit krankzinnigheid? Maar wat is eigenlijk krankzin-

nigheid? Is deze vrouw lichamelijk of geestelijk ziek? Is de leegte, die in mij 
gekomen is, krankzinnigheid? Is, vraagt hij zich nu af, het dichte waas, dat 
mijn voelen en denken, het dagbewustzijn afgesloten heeft, de ziekte van 
deze vrouw? Hij zou tal van vragen kunnen stellen waarop hij gaarne het 
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antwoord zou willen weten en hij vraagt dan ook aan zijn geestelijke leider: 
„Kunt u iets voor deze ziekte doen en mij tevens deze verschijnselen ver-

klaren?” 
„Ja, André,” ontvangt hij van zijn meester, „dat is mogelijk. Ik zal je deze 

toestand duidelijk maken. Wij kunnen deze zieke genezen. Zeg aan haar 
zuster, dat je deze foto tot morgen behoudt en geef haar de verzekering dat je 
haar zuster beter kunt maken. Wanneer zij heengegaan is, zal ik je de wetten 
en de verschijnselen van deze verschrikkelijke toestand verklaren.” 

André geeft deze boodschap door en zegt: „Uw zuster is te genezen en ik 
kan haar dus helpen. Zij is geestelijk ziek. Kent u haar toestand?” 

„Ja, wij zijn op de hoogte, ook al begrijpen wij nog niet waardoor zij in 
deze toestand gekomen is. Gisteren ontmoette ik vrienden, die mij tot u 
stuurden. Ik zeg u echter, dit is mijn laatste hoop, anders moet zij morgen 
naar Mechelen, een plaatsje in België, vertrekken. Misschien wordt zij daar 
beter. Het is ook mogelijk, dat wij haar niet meer terugzien; wij hebben geen 
hoop meer.” 

De verpleegster vervolgde: „Ach meneer, geef ons geen hoop, indien u het 
niet beslist zeker weet. Het heeft ons reeds enorm veel geld gekost en wij, 
mijn zuster en ik, moeten voor haar zorgen. Hoeveel leed en smart heb-
ben wij door haar al geleden. Als ook dit voor ons een teleurstelling wordt, 
dan breekt het ons leven. Dit kunnen wij er beslist niet meer bij hebben. Ik 
begrijp van uw krachten niets, ik weet niet wie u bent en waartoe u in staat 
bent. Ik vraag u echter, stuur mij niet met hoop op beterschap weg als u het 
niet zeker weet. Geen hulp hebben wij afgewezen, alles is door ons gepro-
beerd; nu is er volgens haar doktoren niets meer aan te doen. En daarbij komt 
nog, dat wij haar thuis niet meer kunnen verzorgen. Ik heb mijn eigen taak 
en mijn andere zuster kan niet altijd voor haar thuisblijven. Onze zorgen zijn 
dus zeer groot. Ik smeek u, zeg mij de heilige waarheid. Hoe ze ook is, ik wil 
geen teleurstelling meer. Ik vraag u dus, kunt u haar helpen?” 

Met betraande ogen kijkt de zuster André aan en wacht op antwoord. 
Haar woorden hebben hem diep getroffen. Dit is een heel ernstige toestand, 
denkt André, dubbele controle is hier dringend noodzakelijk. Hij zegt tot 
haar: 

„Wacht nog even, zuster, aanstonds zal ik u zeggen of ik haar helpen kan.” 
Nu moet André nogmaals meester Alcar spreken. Hij heeft zich op zijn 

leider ingesteld; vanuit de astrale wereld moet hij voor deze levens het geeste-
lijke antwoord ontvangen. De heiligheid van al deze ellende dringt tot hem 
door, hij is zich ervan bewust waarvoor hij staat, en scherper dan ooit doet 
hij zijn best en wil hij gereed zijn voor zijn meester, zodat men hem kan be-
reiken. Doch plotseling voelt hij zich in de wereld van zijn meester opgetrok-
ken. André zinkt nu in een toestand waarin hij reeds vele malen vertoefde. 
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Zijn meester heeft zich met hem verbonden en vanuit die wereld ziet en hoort 
hij, kan hij met zijn meester spreken en zal hij thans de onfeilbare diagnose 
ontvangen. Dit is voor hem als instrument het allerhoogste ogenblik. Hoger 
gaan kan hij niet. Dit is de uiterste grens voor deze gave, waardoor hij ziekten 
doorziet, diagnoses stelt en zijn astrale berichten doorgeeft. Hij is nu met zijn 
meester één. Onmiddellijk spreekt meester Alcar tot zijn instrument en zegt: 

„Ik heb je in mijn leven opgetrokken, opdat je niet zult twijfelen en een 
onfeilbare diagnose zult stellen. Waarlijk, je hebt het reeds gevoeld, dit is een 
zeer ernstige toestand en daarom vind ik het nodig jou deze bewijzen te ge-
ven, zodat je morgen op volle kracht kunt helpen. Nogmaals, André, zij is te 
helpen. Wij zullen haar genezen. Een astrale persoonlijkheid heeft zich van 
haar stofkleed meester gemaakt. Deze vrouw is – zoals men haar toestand 
op aarde noemt zonder die echter te kennen – bezeten. In haar lichaam en 
geest leeft nu een oude man, die zich niet van zijn aardse leven kan bevrijden. 
Hoe hij deze vrouw bemachtigd heeft zal ik je morgen verklaren. Dit alles is 
zeer diep, doch je kent ons leven en je weet, dat dit mogelijk is. Keer nu terug 
in je lichaam en zeg haar, dat haar zuster beter wordt. Hoor je mij, André?” 

„Ja, meester, ik zie en hoor u.” 
„Welnu, zij wordt beter!” 
André’s meester loste voor hem op en hij voelde zich in zijn stofkleed 

terugzinken; daarna werd hij wakker en gaf deze boodschap aan zijn be-
zoekster door. Tranen van geluk stroomden haar over de wangen, nu zij een 
bevestigend antwoord kreeg op haar vraag. 

„O, mijn God,” zei ze tegen André, „hoe moet ik u danken. Als het waar is 
kan ik weer bidden en heb ik mijn geloof weer terug. O, als het geschiedt, als 
het waarheid wordt, hoe zullen wij dan zijn? Ik zal het u maar eerlijk zeggen, 
ik geloof niet meer in een God van liefde, want wij hebben jarenlang gebeden 
en niets heeft geholpen. Nu ga ik vlug naar huis om het mijn jongere zuster 
te vertellen.” 

De bezoekster gaat heen. André komt nu tot nadenken en valt in een diepe 
meditatie. 

Door de ziekte van haar zuster meent zij haar God te hebben verloren en 
zij is haar geloof kwijtgeraakt. Zij hebben zich leeggeschreid en daarbij alles 
verloren. Door deze afschuwelijke ziekte zijn deze levens gekraakt en zowel 
geestelijk als lichamelijk gebroken en afgemat, ja zelfs bijna kapotgemaakt! 
Maar mensen zoals deze zijn er meer. Miljoenen wezens leven op aarde en 
al die mensen – dit weet hij zeker – moeten nog ontwaken. Velen van hen 
zijn innerlijk gebroken. Zij verloren hun houvast in dit leven en tevens hun 
God. Nu zeggen zij: Er is geen God van liefde, want hoe kan Hij dit alles 
goedvinden? 

„Indien u mij kunt helpen, dán geloof ik weer in een God, dán kan ik weer 
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bidden, dán is er weer geluk en schijnt de zon weer,” zeggen al die mensen en 
deze gedachten openbaren zich tevens in deze zuster. Dit komt, denkt André, 
doordat ál deze mensen niets van de astrale wetten afweten en het leven op 
aarde, hoe het ook tot hen komt, niet kunnen aanvaarden. En tóch is God 
liefde! Maar hoe moet ik hun dat verklaren, denkt hij. Zijn al deze mensen 
in een hoger bewustzijn op te trekken? Gevoel, geloof en liefde voor Hem, 
die zichzelf volkomen gaf, dat is het, weet André, wat al deze mensen missen 
en wat zij zich toch moeten eigen maken, willen zij de astrale wetten voor het 
eigen bestaan leren kennen; willen zij zich staande kunnen houden tijdens 
het aardse leven, dat hen gebroken en neergeslagen heeft. 

Hun God is thans een God van ellende, een God, die hun alles ontnomen 
heeft en daarom kunnen zij Hem ook niet meer liefhebben. Zo is de mens 
op aarde, wanneer hij van een eeuwig leven en het doel van het op aarde zijn 
niets weet. Zij, die zieken verpleegde, maakte zich ook hieraan schuldig en 
toonde zich daardoor onbewust. Dit onbewustzijn was aan haar persoonlijk-
heid merkbaar, want van degene die God verloren heeft, gaat niets uit. 

Deze mensen zijn levenloos, beklagenswaardig en onbezield, armoedig en 
onbeholpen, indien zij het waarachtige willen beogen en juist in het waar-
achtige ligt de kracht en het geloof in God en dan kan het aardse wezen ber-
gen verzetten. Wat hij thans ziet en beleeft is de armoede van de menselijke 
persoonlijkheid. Het is een armzalig visioen, dat hem niets anders schenkt 
dan narigheid, menselijke ellende, vreselijker nog dan elke ziekte, hoe on-
barmhartig deze ook is en het lichaam ook sloopt. Als deze mens het leven 
opgeeft – weet hij door zijn meester Alcar – geen schakel meer wil zijn van 
de machtige keten, als dit mensenkind zich overgeeft aan geween en tan-
dengeknars, hieronder gebukt gaat, voelt het zich alsof het voorgoed tegen 
de grond geslagen is. Het is nu losgeslagen van de goddelijke harmonie! Wat 
haar nu te zeggen? Er is geen gehoor meer, noch gevoel, zij is bewust verplet-
terd, gewogen en te licht bevonden voor haar God, die ondanks alles tóch 
liefde is! Hoe wil ik haar overtuigen, denkt André, dat zij zichzelf afbreekt 
en zich voor de geestelijke sferen van licht afsluit? 

Hij stelt zich op zijn meester in. Zijn ziel en persoonlijkheid verlangen naar 
wijsheid, hebben dorst en honger en zijn nimmer te verzadigen. Zijn meester 
wacht hem op en zegt tot zijn geliefd instrument: 

„Zij hebben veel verdriet gehad, deze mensen, doch nu zullen ze weer ge-
lukkig worden. Toch heeft de God van liefde haar tot ons gezonden, André, 
of zij zou nimmer deze hulp hebben kunnen ontvangen, want God heeft 
ál Zijn kinderen lief. Indien dit niet zo is, staat de ziel als persoonlijkheid 
voor haar astrale wetten en het eigen oorzaak en gevolg. Hiervan echter wil 
zij meestal niets meer weten, omdat zij haar levensrechten opeist. Laten wij 
dankbaar zijn, dat wij dit werk mogen doen en dat wij haar en anderen het 
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geloof in onze Vader terug mogen geven. Het is nu mogelijk! Maar hoevelen 
zijn er niet, die toch ondanks alles te gronde gaan en het geloof in God heb-
ben verloren? Waarom worden zij tijdens hun aardse leven vernietigd? Voor 
deze mensen is er geen uitkomst meer, ze bezwijken door hun leed. Maar ik 
leerde je waarvoor de mens op aarde leeft en dat er een God van liefde is, hoe 
afschuwelijk voor velen het stoffelijke bestaan ook mag zijn. Ik leerde je, door 
het leven van Lantos (zie het boek ‘De Kringloop der Ziel’), dat alles oorzaak 
en gevolg is, een gevolg van de daden, die in vorige levens zijn bedreven en 
daarvan leerde je de geestelijke wetten kennen. Ik nam je mee naar onbe-
kende oorden, naar hellen en hemelen, ik onderwees je en leerde je het aardse 
leven te begrijpen, ja, het te aanvaarden. 

Geen mens die op de aarde leeft kan van zichzelf zeggen: Ik hoor hier niet. 
Maar ook niet één ziel door God geschapen kan vernietigd worden. Er is niet 
één ziel op aarde, of aan deze zijde weet men waarom zij op aarde is. Ik zeg 
je, geen mens op aarde is zich van het eigen verleden, dat toch diep in hem 
ligt en waarbij alle ziekten en narigheden behoren, bewust, of al deze dingen 
zouden niet geschieden, doch de ziel als mens moet leren goed te maken 
wat eens misdreven werd. Dit zijn Gods heilige wetten, maar voor de ziel als 
mens het eigen oorzaak en gevolg. 

Als de mens in leed en smart het aardse leven beleeft, heeft hij nog niet 
het recht om zijn God te vervloeken. Wanneer de ziel als persoonlijkheid 
in harmonie is met het oneindige, is niets in staat haar te beïnvloeden en 
is zij gevrijwaard tegen stoffelijk kwaad, ziekte, leed en smart! Nu is ervan 
beïnvloeding geen sprake meer. Bezit de persoonlijkheid deze geestelijke ze-
kerheid niet, dan staat zij open voor de astrale duistere krachten en wetten 
en kan een duister wezen bezit nemen van de aardse persoonlijkheid. En dat 
is bij deze vrouw geschied. Nu heeft een astrale persoonlijkheid bezit van 
dit leven genomen. Door geweld maakte zich dit wezen van de aardse mens 
meester en daardoor traden al deze verschijnselen naar voren. 

Nu is het een vrouw, André, doch ook mannen worden op deze wijze be-
invloed, waardoor de duistere astrale wereld zich op aarde uitleeft. Meestal 
moet men deze mensen naar een inrichting brengen, omdat ze in de maat-
schappij elk houvast hebben verloren. De diepte van al deze geestelijke toe-
standen zijn door de wetenschap nog niet te peilen en men aanvaardt onze 
hulp nog niet, doch alleen door ons is deze ellende op te lossen. Hier is het 
een oude man, die zich niet kan bevrijden, want hij wrong zichzelf in haar 
aura en kan, ook wanneer hij dit thans zou willen, haar leven niet meer 
verlaten. 

Luister nu goed wat ik je zal zeggen, André. Deze vrouw is een wezen, dat 
het aardse leven op rustige wijze heeft beleefd, maar zij verlangt, zij wil zoals 
anderen, een eigen huis bezitten en aardse genoegens beleven, wat voor velen 
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en voor haar het geluk vertegenwoordigt. Maar dat geluk is niet tot haar 
gekomen. Haar verlangens waren om te bezitten, maar gingen gelukkig niet 
uit naar kinderen, want dan zou zij onmogelijk te helpen zijn geweest, omdat 
dit verlangen haar zieleleven dieper beïnvloedt. Haar leven is als een vlakke 
zee, geen stormen hebben haar zielerust verstoord. Zij leefde in een droom, 
aanvaardde alles, maar bleef hunkeren naar dat éne, naar het geluk, dat toch 
voor ieder mens is weggelegd. In haar leven is het stil, doch was deze stilte 
niet in haar, zij zou zichzelf op de hartstocht en het astrale geweld hebben 
afgestemd. 

Dit is natuurlijk heel eenvoudig en te begrijpen, doch meestal is het aardse 
leven zich er niet van bewust en handelt door astrale beïnvloeding. Haar 
rustige en bezadigde persoonlijkheid trok evenwel die bewuste hartstocht 
niet aan, zodat zij zich voor ontzettend veel ellende en grof geweld heeft 
beschermd. Niettegenstaande haar kinderlijke natuur, is zij evenwel toch in 
handen gekomen van de astrale wereld. Diep in haar ligt het verlangen om 
een huis te bezitten en vooral, om haar taak als huisvrouw te mogen beleven. 
Het bewuste kwaad uit de duistere astrale wereld had haar wild en onmen-
selijk gemaakt, waarna opsluiting had moeten volgen. Nu bleef zij echter 
onder toezicht van haar zusters en bleek voor het normale leven geschikt. De 
verlangens naar hartstocht zijn het, die de ziel als mens tot de diepste graad 
van krankzinnigheid voeren. 

In haar toestand is zij dus kalm, maar zij kan toch plotseling in opstand 
komen en dan is zij niet tegen te houden. Die opstandige gevoelens worden 
nu gesmoord door haar goede eigenschappen en de stilte in haar persoon-
lijkheid. De mens, André – je kent deze wetten – beschermt zichzelf tegen 
algehele ondergang. Deze vrouw kan nu niet dieper wegzinken en blijft in 
een onbewuste toestand voortleven. Dit is de grens van het halfwakend be-
wustzijn, omdat de astrale persoonlijkheid in haar dagbewustzijn leeft en 
daardoor haar leven heeft vernietigd. Deze vrouw wordt dus door een andere 
persoonlijkheid geleefd. Dit zijn tevens de levensgraden voor deze ziekte en 
de diepten in de onpeilbare menselijke ziel, die je door de trance en de men-
selijke slaap hebt leren kennen. Al deze wetten heb ik je mogen verklaren, 
zodat je mij thans kunt begrijpen. Deze zieke bevindt zich in de derde graad 
voor het menselijke bewustzijn, maar soms keert zij in haar dagbewustzijn 
terug en spreekt en handelt dan als elk ander mensenkind. Zij voelt zich in 
die toestand voor een kort ogenblik weer zichzelf, doch dit betekent, dat de 
astrale persoonlijkheid haar even losgelaten heeft of zelf in slaap gevallen 
is. Geeft zij nu aan haar verlangens kracht en bezieling, dan doet dit hem 
ontwaken; hij wringt zich opnieuw in haar gedachtenleven en handelt voor 
zichzelf. Op dit ogenblik verandert haar persoonlijkheid en spreekt zij war-
taal, een taal die men op aarde niet kent, maar die tot het leven van de geest 
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behoort, waar deze astrale persoonlijkheid leeft en leven moet, omdat hij op 
aarde gestorven is. 

Begrijp je, André, hoe diep alles is? Hoe ver haar geest van het dagelijkse 
leven is verwijderd en dat zij beter wordt wanneer wij deze geest, deze astrale 
mens, uit haar levensaura verwijderen? Zodra deze geestelijke stoornissen 
oplossen, keert zij in haar normale denken en voelen terug en voelt zich vol-
komen gezond. In haar zieleleven gaapt een diepe kloof, die er gekomen is 
door de astrale persoonlijkheid. Dit is haar toestand en haar ziekte; voor de 
aarde heet dit krankzinnigheid. Is je alles duidelijk? Morgen kom ik hierop 
terug om je al die wetten en krachten duidelijk te maken. Ga dus tot haar, ik 
ben bij je en zal je zeggen wat je moet doen.” 

André was weer alleen en huiverde van al deze ellende. Diep was alles wat 
zijn leider hem had verteld. Maar wat wist men hiervan op aarde? Was de we-
tenschap nog niet zo ver, dat zij deze geheimen, de krachten van de mens die 
op aarde gestorven was, kende? Wat wist men van een voortbestaan af? Hij, 
als het instrument van zijn meester, had het leven van de geest leren kennen. 
Hij had de hellen en hemelen mogen beleven en een God van liefde was hem 
in de sferen van licht geopenbaard. Hij kon dus ook deze wetten aanvaarden 
en hij begreep, dat zijn meester hem nieuwe, onbekende wetten en krachten 
zou verklaren, waarvan hij zo-even de realiteit had gevoeld. 

De volgende morgen was hij reeds vroeg op weg om deze zieke te bezoe-
ken. Haar zuster ontving hem en bracht hem bij haar. Die nacht was zij zeer 
onrustig geweest en zij had bijna niet kunnen slapen. 

„Dit is niet meer om uit te houden”, zei ze, „hier moet een einde aan ko-
men.” 

André trad de kamer binnen. Naast hem zag hij zijn meester, zodat hij 
wist, dat hij op Alcar kon rekenen. De zieke zat aan tafel en zag hem met 
doordringende blik aan; in haar ogen lag waanzin. Het was een kracht die 
hem overrompelde. Stervenden kunnen zo kijken, dacht André, wanneer de 
geest het stoffelijke lichaam gaat verlaten, wat hij bij velen had gezien en 
beleefd. Voor haar op tafel stond een bord met enige boterhammen; zij was 
bezig haar mond op onfatsoenlijke wijze vol te stoppen. De manier van eten 
was meer het opslurpen van voedsel, zoals een hongerig dier deed. Zij hield 
haar blik op hem gevestigd en al etende vroeg ze zich af, wie daar was bin-
nengetreden. Toen boog zij haar hoofd en haar blik verstarde, maar zij bleef 
in dezelfde houding dooreten. 

André nam dicht naast haar plaats, zodat hij haar gelaat kon zien, maar zij 
bleef voor zich uitstaren en hield ineens op met eten. Plotseling zei ze: 

„Wat moet je? Wie ben je? Ik wil eten, ik móét eten hebben, ik verhonger. 
Ik wil eten!” riep ze eensklaps heel hard, „eten, eten! Ik heb honger, honger!” 

Een vloedgolf van woorden over eten en willen eten stortte zij over hem 
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uit. Haar zuster schreide en haar jongste zuster die ook aanwezig was, liep 
de kamer uit. 

Volslagen krankzinnig, dacht André, zij vraagt om eten en zij is bezig met 
eten en toch is zij zich daar niet van bewust. Nu begreep hij deze zieke, ook 
al kon hij de algehele diepte nog niet peilen. Toch was hem reeds veel duide-
lijk. Met haar mond nog steeds volgepropt begon ze opnieuw te schreeuwen. 
Een afschuwelijke ziekte is het, en voor mij een raadsel, dacht hij. Zijn mees-
ter zou hem deze wetten echter moeten verklaren. Op dit ogenblik hoorde 
hij meester Alcar zeggen: 

„Toch is dit raadsel niet zo diep of wij, aan deze zijde, kunnen het oplos-
sen en verklaren. Met ‘wij’ bedoel ik de mens die aan deze zijde leeft en zijn 
aardse leven heeft afgelegd en die zich nu bewust is van zijn eeuwig voort-
leven. Maar nu moet je onverwachts handelen. Luister: Bestraal alleen haar 
hoofd en tracht haar tot rust te brengen, concentreer je op je eigen leven, 
waardoor je haar in je leven optrekt en waarbij ik je zal helpen. Ik vanuit deze 
zijde en jij op aarde. Onze beide gevoelskrachten concentreren wij op haar 
gedachtenleven en dwingen deze astrale mens haar te verlaten. Bid onder 
het behandelen en vraag aan God om je te helpen. Heel veel kracht is ervoor 
nodig om hem uit haar aura te verwijderen. Zie en neem waar, André.” 

Nu zag André in haar een man en dat wezen voelde wat men van hem 
wilde. 

De zieke wilde zich verwijderen, maar op hetzelfde ogenblik stond André 
naast haar. Hij vatte haar hoofd in zijn handen en zei met een zacht timbre 
in zijn stem tot haar: 

„U moet stil, heel stil zijn, kalm blijven, ik kom u helpen en doe u geen 
kwaad.” 

De zieke ging zitten en liet toe, dat hij op haar inwerkte. Goddank, dacht 
André, nu kom je niet meer weg. Onder het bidden en concentreren voelde 
hij, dat haar wil verzwakte. Om hem heen zag hij een groot licht en dit licht, 
dat op haar inwerkte, voelde en herkende hij. Dit was het licht van zijn mees-
ter. Na te hebben gebeden zag hij, dat de astrale geest alles deed om zijn prooi 
niet te verliezen, doch hij zag tevens, dat het wezen tegen al die krachten niet 
was opgewassen. 

Hij zag, dat de astrale persoonlijkheid in een onverklaarbare diepte weg-
zonk en zijn eigen bewustzijn nu niet meer aan haar kon opdringen. Op dit 
ogenblik was de zieke reeds in hun macht. André wist nu, dat zij te genezen 
was; door die korte maar hevige inwerking was er reeds verandering geko-
men. Toch keerde de astrale geest terug en weer trachtte zij zich te bevrijden. 

„Stil nu,” zei André kalmerend tot haar, „wees toch kalm, ik doe u niets.” 
Nog steeds werd zij aangevallen, want de astrale geest leefde reeds vele 

jaren in dit stofkleed en als dit lichaam hem ontnomen werd, dan was zijn 
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aardse leven vanuit de geest voorbij. Haar gehele lichaam schokte nu en zij 
stiet angstgeluiden uit. Hij voelde thans een hevige worsteling en zag duide-
lijk de astrale geest, die zich opnieuw in haar aura wrong en haar zieleleven 
overheerste. Mijn God, dacht hij, hoe afschuwelijk zijn deze wezens. Haar 
zusters stonden toe te zien en het angstzweet lag op beider gelaat. De jongste, 
die dicht naast hem stond, keek hem aan. In haar blik lag begrijpen. 

„Voelt u,” vroeg André haar, „dat zij beter wordt?” Ze knikte. „Bid dan, 
maar bid nu met uw hart, met uw ganse gevoel en dank God voor deze 
kracht en genade.” 

De jongere zuster had blijkbaar haar geloof nog niet verloren en knielde 
neer. Ook de andere zuster, die hem was komen bezoeken, gaf zich volko-
men over; vanuit haar hart stegen thans gebeden omhoog. André voelde zich 
gelukkig en wel in de eerste plaats om deze arme vrouw, maar nog meer 
om haar, die haar God en haar geloof, alles wat de mens op aarde staande 
houdt, had terug ontvangen. De arme zieke gaf zich nu geheel aan hem over 
en al deze krachten tezamen wierpen de astrale geest omver, want hiertegen 
kon hij niets uitrichten. De zieke was echter onder André’s handen in slaap 
gevallen. Ze was oververmoeid, doch deze inwerking bracht haar tot rust. 
Toch sloeg ze haar ogen op toen hij ophield met behandelen en zag hem zeer 
scherp aan. Maar er was al iets veranderd in haar ogen; er was meer warmte 
en bewustzijn in haar gekomen, wat toch vóór de behandeling niet in haar 
aanwezig was. „Ziet u,” sprak André tot haar, „dat ik u geen pijn doe?” 

Haar te vragen hoe ze zich voelde, was nog niet nodig; ze was zich van 
haar eigen leven nog niet bewust. Maar er was verandering en dat gaf hem 
een grote voldoening. Een half uur had hij haar bestraald en hij voelde zich 
doodmoe, alsof al zijn levenskrachten waren geweken en hij geheel leegge-
zogen was. 

Maar dat geeft niet, dacht hij, die krachten krijg ik spoedig terug en dan 
ben ik weer in staat anderen te helpen. 

De zieke maakte zich gereed om naar haar kamer te vertrekken en André 
liet haar nu begaan. Morgen zou hij terugkeren. Haar zuster bracht haar naar 
haar kamer en keerde spoedig tot hem terug en zei: „Wonderlijk is het, want 
wanneer zij in deze toestand is, dan is ze niet meer tegen te houden. Zij gooit 
dan met haar eten en drinken, vloekt en tiert en scheldt en blijft dagenlang 
van streek. Nu is dat niet geschied; zij blijft rustig. O, als er dan toch gene-
zing is, hoe zal ik God danken!” 

„U moet in de eerste plaats nu kalm en rustig zijn,” zei André, „en één 
van uw beiden moet bij haar blijven. Er is reeds verandering ten goede in-
getreden, wat zeer wonderlijk is. In ieder geval gaat ze morgen nog niet naar 
Mechelen, voorlopig blijft ze bij u. Ze kan genezen, houd dit vast en bid, ik 
zal u helpen. Morgen kom ik terug.” 
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De jongste zuster, die naar de zieke was gaan kijken en terugkeerde, zei: 
„Ze slaapt, meneer, en haar slaap is diep. Ook dat is wonderlijk. O, als ze nu 
toch eens beter wordt!” 

André begreep haar groot geluk; voor haar was het een wonder. Dat door 
menselijke krachten op aarde deze ziekten konden oplossen, was een genade 
Gods. De wetenschap is reeds overtuigd, dat die krachten in de mens sluime-
ren. Maar dat mensen de gave bezitten, om als astrale wezens in het aardse, 
menselijke lichaam terug te keren, dat kunnen en willen de geleerden nog 
niet aanvaarden. Als hem deze genezing gelukte, waaraan hij niet meer twij-
felde, dan zou hij hen kunnen overtuigen. Hoeveel leed en ellende was er dan 
niet op te lossen. Hij nam afscheid tot de volgende morgen. 

Hoe wonderlijk, dacht hij, ze was zover om naar een inrichting te vertrek-
ken en eenmaal daar zou ze er niet meer uitkomen. Een monster, een gees-
telijke gedaante hield haar gevangen en wellicht tot haar dood toe. Hoelang 
nog zou ze moeten leven? Stel, dat ze zeventig of tachtig jaren oud zou moe-
ten worden. Al die jaren in een dergelijke toestand! Verschrikkelijk, afschu-
welijk zou dan haar leven zijn. 

Van haar ging hij naar andere zieken en thuisgekomen kreeg hij met zijn 
leider Alcar verbinding. 

Zijn eerste vraag luidde: „Is er vooruitgang, Alcar?” 
„Ja, mijn jongen, ze wordt beter, maar nog is zij niet bevrijd. Wees ervan 

overtuigd, dat de astrale mens haar niet meer bemachtigen kan, maar zich 
ook nog niet kan bevrijden. Ik heb mijn helpers gezegd, bij haar te blijven 
waken. 

Om haar gehele wezen ligt thans een dicht waas van geestelijke kracht, 
zodat de astrale mens niet meer opnieuw bezit van haar kan nemen om haar 
geheel te beïnvloeden. Die geestelijke kracht blijft tot morgen en dan zullen 
wij haar opnieuw bestralen. Langzaam wijkt dan de kracht van de astrale 
mens en haar aura scheurt vaneen, waardoor zijn macht over haar verzwakt 
en breekt. Dan keert ze in haar eigen lichaam terug, waarin zij jarenlang 
werd gestoord en kan ze weer normaal denken en voelen. Ze begrijpt dan dat 
zij op aarde leeft, wat wij het dagbewustzijn noemen.” 

„Maar hoe is dit mogelijk, Alcar, waarom heeft de astrale geest juist haar 
ontmoet of gezocht en waarom wil hij dat?” 

„Dat is een groot en diep probleem, maar ik zal trachten je dit te verklaren. 
Al deze mensen zijn min of meer mediamiek en daarom zijn zij te bereiken. 
Je weet reeds lang, dat men van deze zijde af met de mens op aarde in contact 
kan treden. Deze geest behoort tot de duisternis maar bezit toch levens-
kracht. Hij is geen kwade geest, die moord en verderf om zich heen strooit, 
want hij wil, zoals ik je reeds zei, op aarde leven en voelt zich aan deze zijde 
in de duisternis niet gelukkig. In zijn leven is het koud en verschrikkelijk. In 
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al deze mensen is verlangen; zij willen bezitten en door te bezitten kunnen 
zij zich verwarmen. Dat bezit vinden al deze wezens op aarde. Het is de stof-
felijke mens, met wie zij zich geheel verbinden. Is je dit duidelijk?” 

„Ja, Alcar.” 
„Als je dit dan begrijpt, André, zal het je ook duidelijk zijn, dat hij niet 

alleen het leven van een ander vernietigt, maar dat ook hijzelf in zijn ontwik-
keling stilstaat en dit alles goed zal moeten maken. Lang geleden ging hij op 
aarde over en trad toen dit leven binnen. Men zei hem aan een ander, hoger 
leven te beginnen, doch daarvoor voelde hij niets. Hij wilde op aarde zijn 
en bewust van zijn krachten dit te kunnen, ging hij op zoek naar een aards 
mens, vond er één en wel deze vrouw. Lag in hem hartstocht en stond zij 
daarvoor open, dan behoorde ook zij tot deze dierlijke wezens. Je voelt wel, 
dat de diepte van deze krankzinnigheid op aarde niet te peilen is en deze 
wezens bijna niet te helpen zijn. 

Ligt het in het karakter van de mens, dat de mens wil bezitten en zich wil 
uitleven, dan is hij niet meer te helpen. Tegenover karaktereigenschappen 
staan ook wij machteloos! Deze mensen zijn niet te veranderen, omdat zijzelf 
die verandering niet willen. Doch in dit geval is er rust, de astrale geest wil 
op aarde zijn om opnieuw een menselijk leven te beleven. In hem is alleen 
het verlangen een vrouw te bezitten en hij kreeg contact met haar, omdat zij 
met zijn innerlijk overeenstemt. Zij is niet slecht, maar ook niet goed. Je kent 
deze mensen. Er zijn vele wezens op aarde, die niet te ontroeren zijn, deze zijn 
levend dood. Zij hebben geen diepte, geen diepe verlangens, zij verlangen al-
leen dat, wat tot hun dagelijks leven behoort; met alles zijn zij tevreden. Wat 
anderen willen, dringt niet tot hen door. Ze kennen en hebben nu eenmaal 
die verlangens niet. In hen is er geen storm; ze zijn noch wakker, noch in 
slaap. 

Toch was er in haar een verlangen om een eigen huisje te bezitten en een 
echtgenoot, die voor haar zorgde en die haar liefhad. Maar dit ontving zij 
niet. Zo ging op aarde haar jeugd voorbij, doch haar hunkering bleef. Ze 
vroeg en smeekte, ja, bleef verlangen en bereikte deze leeftijd. Maar zij bleef 
alleen. Haar geest is nog steeds in slaap, maar alleen hierin wakker en be-
wust. Heb je mij kunnen volgen, André?” 

„Ja, Alcar.” 
„Prachtig, maar er is meer. Luister: Ik zie verschillende taferelen, onder 

andere, dat zij bij haar zusters is en dat men haar daar ziet veranderen. Daar 
is het, dat de astrale geest haar vond en op haar innerlijk leven beslag legde. 
Hij was het, die haar dwong om heen te gaan. Heel innig werd haar smeken 
om een huisje te bezitten, wat voor de mens op aarde niets vreemds inhoudt, 
maar wat haar echter door een andere wil, een andere kracht werd opge-
drongen. De astrale geest was het die dat wilde bezitten; daarom wilde zij 
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ver weg, weg uit de stad. Al die mensen wilde ze ontvluchten, doch hij was 
het die haar daartoe aanspoorde. Ik zal je echter eerst andere toestanden en 
gevoelens duidelijk moeten maken, wil ik hier verder op door kunnen gaan. 

Luister dus goed, André, wat ik nu ga zeggen: De astrale mens vond haar 
en drong zich in haar aura. Eenmaal daarin verward, kan men zich vanaf 
deze zijde niet spoedig meer bevrijden, of men moet die krachten daarvoor 
kennen en bezitten. Haar eigen wil was het nu, die hem belette om heen te 
gaan, ook dan wanneer hij het zelf zou willen. Maar haar gevoelens en de 
zijne stemden overeen. Ze hunkerde naar een man, en nu deze niet tot haar 
kwam, was dit de mogelijkheid voor die geest om haar aards organisme in 
bezit te nemen. Haar eigen wil was het die hem vasthield. Als de verbinding 
eenmaal tot stand is gekomen, ontstaat het overgaan in en het bezit nemen 
van een andere toestand. Aangetrokken door haar sterke wil, die hem als 
een magneet gevangen hield, maar tevens door zijn wil en verlangens om op 
aarde te leven, voelden zij zich geheel één. 

Maar zijn wil overheerste de hare en zodoende zonk zij in een onbewuste 
toestand terug. Langzaam maar zeker ging zij ten onder. Hij overheerste haar 
wil en verlangens, anders is het niet mogelijk een ander te beïnvloeden. Al-
leen daardoor ging zij in hem over. Dit is haar bezit en dit zijn de krachten 
die hem tot haar trokken, maar die hem bovendien de mogelijkheid schon-
ken om haar te kunnen bereiken. 

Wat nu geschiedde kun je begrijpen. De eerste verschijnselen die ik zie en 
voel zijn deze, waarover ik reeds sprak. Ze wilde plotseling naar buiten en 
een eigen huis bezitten. Na lang beraad stemde men toe. Ik zie haar in de 
stilte ver van de plaats waar ze woonde, verwijderd. Men dacht haar terwille 
van haar gezondheid te helpen, maar wanneer men reeds toen had geweten 
wat haar scheelde en had geweigerd, dan zou ze niet zo diep gezonken zijn 
en had hij niet geheel in haar kunnen overgaan. Doch de mens op aarde kan 
deze gevolgen nu eenmaal niet overzien. Alleen wij, hier in onze wereld, ken-
nen deze machten en krachten. Een aards psycholoog kan deze krachten niet 
peilen, daarvoor zou hij helderziend moeten zijn. Hij zou tevens een eeuwig 
voortleven moeten aanvaarden en zich in verbinding met aardse krachten 
en wel die van de mediums moeten stellen. Dan is het mogelijk om al deze 
verschijnselen te doorzien en tot dáár te bepalen, doch ik zei reeds, en mor-
gen kun je dit alles controleren, ze kreeg haar huisje en dit bezit werd haar 
noodlottig. 

Ik herhaal dus, in dit bezit, haar verlangen, zag men niets vreemds. Maar 
ik zie veel waardoor men voelde en besefte met een abnormale te doen te heb-
ben. Voor haar zusters, die haar soms gingen bezoeken, was dit echter niet 
te aanvaarden. Haar eigenlijke leven was intussen zó veranderd, dat men in 
haar een geheel ander wezen leerde kennen, maar daarbij bleef het niet. Soms 
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sprak ze urenlang en vertelde aan wie het maar horen wilde de grootste non-
sens. Haar ogen begonnen reeds te verwazen, haar innerlijk leven bleek reeds 
zoek en iedereen die haar kende begon haar abnormaal te vinden. Toch deed 
ze geen slechte dingen en ik voel en zie deze dan ook beslist niet. Eindelijk 
raadpleegde men een dokter, maar deze wist hiermee geen raad. Morgen kun 
je aan hen vragen wat ze alzo deed, André, en is er iets wat je niet duidelijk 
is, dan zal ik je het verklaren.” 

Alcar ging heen en voor André was er thans veel duidelijk geworden. De 
volgende morgen beleefde hij nieuwe problemen. Men bracht hem in haar 
slaapkamer. 

Ze zat op de rand van haar bed voor zich uit te staren. Op de drempel bleef 
André staan en peilde haar innerlijk. Er was verandering in haar gekomen. 
Haar gelaat was levendiger en dat wilde van de vorige dag was verdwenen. 
Die éne behandeling had dus al wonderen verricht. Ze leek tien jaren jonger. 
Die oude trekken waren verdwenen, haar ogen straalden en haar mond ver-
toonde niet meer die wrede trek. Enige seconden gingen voorbij. 

Plotseling zag ze hem en zei: „Wat moet je? Mijn kamer uit, vooruit, schiet 
op, mijn kamer uit!” 

Haar zuster suste haar en sprak: „Stil toch, dat is de dokter, hij komt je 
helpen. Deed het je dan niet goed? Kom, ga nu rustig zitten.” 

Ze reageerde hierop heel scherp door te zeggen: „Dat is geen dokter, je 
liegt.” 

André voelde de betekenis van deze woorden. Neen, hij was geen dokter, 
maar hoe kwam zij aan deze waarheid? Hoe wist zij zo precies dat hij geen 
dokter was? 

Opnieuw zei ze: „Mijn kamer uit! Vlug, schiet op, mijn kamer uit, ik wil 
alleen zijn.” 

Weer een nieuw probleem, dacht hij. Hoe wist zij dat dit haar kamer was? 
Waardoor voelde zij zich hier plotseling thuis? Waar kwam het begrip om 
alleen te willen zijn vandaan? Hij vroeg aan haar zuster: „Wist zij voordat ik 
hier kwam, dat dit haar kamer was?” 

„Neen, want ze was zich van haar omgeving niet meer bewust. Wij voelen 
nu dat er vooruitgang is, hoewel zij opstandiger is dan ooit. Zo kon ze vroe-
ger zijn, dus daarin zie ik dat zij zichzelf weer is.” 

André stelde zich op zijn meester in en kreeg onmiddellijk antwoord. „Ik 
heb je toch gezegd”, hoorde hij, „dat ze mediamiek is. Zij ziet, hoort en voelt. 
Al deze wezens zijn min of meer mediamiek, of zij waren niet te bereiken en 
geen geest zou hen kunnen beïnvloeden, noch beleven. In duizenden toe-
standen wordt de mens vanaf deze zijde beïnvloed. Hier is echter vooruit-
gang. Handel dus plotseling, zoals gisteren.” 

André kwam wat naderbij, maar zij wilde er niets van weten. Toch moest 
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hij haar kunnen behandelen. Ineens sprong zij op, ging in een hoek van de 
kamer staan en keek hem dreigend aan. 

„Gebruik een list,” hoorde hij Alcar zeggen, „ga op haar bed zitten.” André 
deed wat zijn meester zei en nam op haar bed plaats. Doch onmiddellijk 
reageerde zij en riep: „Ga je eraf!” 

In twee sprongen was ze bij hem en hij deed wat ze van hem hebben wilde. 
„Pardon, neem het mij niet kwalijk, ik ga al en zal u niet langer lastig val-

len.” 
Haar zuster begon te schreien; toch was ook dit slechts een middel om haar 

anders te stemmen. De zieke keek nu naar haar zuster, dan weer naar André 
en nam opnieuw op haar bed plaats. 

Nu moet ik handelen, dacht hij. Hij zei tot haar: 
„Stil nu, ik doe u niets, wees maar rustig.” De zieke bleef zitten en liet 

toe, dat hij haar behandelde. Een geweldige kracht voelde André in zich 
komen. Weer had hij haar in zijn macht en hij voelde haar tot rust komen. 
Haar zenuwen ontspanden; dodelijk vermoeid zakte ze ineen. Ben je in een 
trancetoestand, dacht hij, of is dit een slaap? Dadelijk hoorde hij zijn meester 
zeggen: 

„Dit is een toestand van halftrance, André. Haar gevoelsleven komt ons 
nu te hulp, want haar geest is onder onze invloed. Was dit niet het geval, 
geloof mij, dan hadden wij haar ook niet kunnen helpen.” 

André werkte nu hevig op haar in en dankte God voor deze genade. Hij 
voelde dat zij zich van vele dingen bewust werd. Toen hij moest ophouden 
sliep zij nog steeds en hij ging naar een andere kamer. Uitgeput viel hij in een 
stoel neer. Nu wilde hij haar zuster enige vragen stellen, want veel was er met 
de zieke gebeurd. 

„Vertel mij eens”, zo begon hij, „heeft u haar zoals ze nu is, in lange tijd 
niet gezien?” 

„Neen, zoals ze nu is was zij vroeger, maar niet zo overheersend. Ze her-
innert zich nu al vele dingen. Van haar kamer en slapen gaan en van haar 
dagelijkse dingen en bezigheden, daarvan wist ze niets meer af.” 

„Hoe heeft zich deze ziekte geopenbaard? Weet u dat nog?” 
„Ja, dat weet ik nog zeer goed. Nooit zullen wij dat meer vergeten. We 

woonden met ons drieën in een ander huis. Mijn zuster en ik zijn verpleeg-
sters zoals u weet, en zij is onze oudste zuster. Mijn vader en moeder zijn 
reeds lang geleden gestorven. Sterk is ze nooit geweest en daarom besloten 
wij, dat zij ons huishouden zou doen. Dat ging allemaal prachtig en enige 
jaren waren wij zeer gelukkig. Toen kwam er echter een tijd, dat we haar 
zeer nerveus vonden en we raadpleegden onze huisdokter. Hij zei, dat ze 
een beetje overspannen was, anders niets. Ze kreeg een drankje en de dokter 
keerde niet meer terug. Toch bleef ze overspannen, zelfs zo, dat haar toestand 
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verergerde. Nogmaals raadpleegden wij onze dokter en opnieuw kreeg zij 
medicijnen, maar ook die hielpen niet. Daarna werd ze geheel onderzocht, 
maar hij kon niets vinden. Zelf zei ze, dat zij niet ziek was. In alles was ze 
dan ook zeer gewoon. Dat duurde zo twee jaar, totdat ze naar buiten wilde. 
Wij besloten te verhuizen, doch ook daar, in dat nieuwe huis, bleef zij onrus-
tig. Intussen verergerde haar toestand en wij wisten ons geen raad meer. We 
gaven het huis de schuld en gingen dus weer verhuizen. In die laatste woning 
bleven wij maar enige maanden, omdat zij het daar voor ons onmogelijk 
maakte. Wij voelden niet dat ze veel en veel zieker was dan de verschijnselen 
aantoonden en gingen opnieuw naar een andere woning en wel deze, waar 
wij nu reeds enige jaren wonen. Toch bleef ze voortgaan om het voor ons 
onmogelijk te maken. 

Een nieuw onderzoek wees uit: zenuwzwakte en overspanning. Ze wilde 
naar buiten en toen ook de dokter ons raadde dit te doen, besloten wij ons 
daarvoor in te spannen en ons laatste geld te geven, als ze maar beter zou 
worden. Doch voordat wij daartoe besloten, raadpleegden we toch nog eerst 
enige specialisten die er ook allen vóór waren om haar naar buiten te zenden. 
Ons geld, dat we opgespaard hadden, offerden wij ervoor op. Toch probeer-
den wij het haar af te raden en ik zei: „Waarom kun je hier je rust niet vinden, 
waarom moet je naar buiten? Wij hebben je toch zo nodig.” 

„Je moet op eigen benen staan,” gaf ze kort en krachtig ten antwoord, „en 
ook ik wil op eigen benen staan. Zorg maar voor jezelf, dat doe ik ook.” 

„Maar,” vroegen wij, „wie zorgt er voor je?” Ze voelde zich daardoor bele-
digd en we vonden dat wij grof waren geweest en lieten het op zijn beloop. 
Toen kreeg ze haar huisje. In de buurt van Gouda vonden wij iets dat ge-
schikt was voor haar. Toch begrepen we maar niet waarom ze ons alleen 
liet, want in niets vonden wij haar abnormaal. Zo leefde ze dan geruime tijd 
alleen, toen de ellende begon. Wij maakten ons zeer ongerust omdat zij zo 
vreemd deed en in het geheel niet enthousiast was wanneer wij haar kwamen 
bezoeken. Ze deed alsof het haar niet aanging en dat begrepen wij niet. „Is ze 
dan nóg niet tevreden?”, zei mijn zuster en een diepe droefheid overviel ons. 
Wanneer wij echter heengingen, praatte ze honderduit en wij hadden alweer 
spijt, dat wij zo gedacht hadden. Steeds wanneer wij huiswaarts keerden was 
zij verheugd, maar als wij kwamen, overviel haar iets dat we niet begrepen. 
Ik vroeg mij af wat dit kon zijn, maar kwam er niet achter. 

Na korte tijd vonden wij haar veel en veel ouder geworden. Ook deze om-
geving, zei ik tot mijn zuster, doet haar geen goed. 

Enige maandenlang bleven wij van haar weg en toen wij opnieuw een be-
zoek aflegden, vonden wij haar als een idioot terug. Stel u voor, ze zag eruit 
als een heks! Verwonderd zag ze ons aan en vroeg wat we wilden. Ik was 
zeer verbaasd en verdrietig en begreep dat ze volslagen krankzinnig was. Bij 
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informatie in haar omgeving bleek, dat ieder haar voor gek verklaarde. Toch 
scheen zij sommige dagen heel goed te zijn, wat wij ook later constateerden. 
Maar het vreemde was, dat ze mannelijke eigenschappen had overgenomen 
en dat in haar niets vrouwelijks meer was. Ook was ze helemaal vervuild en 
van haar huishouden was niets terechtgekomen. Al haar mooie dingen wa-
ren verwaarloosd. Dagen achtereen, zo vertelde men ons, zat ze te piekeren. 
Urenlang kon ze op één en dezelfde plaats blijven staan en zag verdwaasd in 
een lege ruimte. Ze zei, dat alles donker en duister was, nergens was er licht. 
En dan steeds die koude! 

Reeds eerder hadden wij opgemerkt, dat ze de kachel veel te hard stookte, 
maar daar ging ze niet op in. Ze aanvaardde niets van ons. Ze deed wat ze 
zelf wilde. In haar kamer was het steeds om te stikken, je kon het er geen tien 
minuten uithouden. Soms overviel haar plotseling een woede, die niet meer 
normaal was. Dat duurde zolang, totdat wij maatregelen begonnen te treffen 
en een nieuw onderzoek lieten instellen. Zoals ik reeds zei, bij informatie 
bleek, dat ze voor idioot gehouden werd. Aan de mensen vroeg ze of zij geen 
licht hadden; ze wilde en moest licht hebben. Ze sprak nog meer wartaal, 
waarvan wij niets begrepen. Het werd ons duidelijk, dat ze niet meer wist dat 
ze leefde. Op gewone vragen kreeg je geen afdoend of een foutief antwoord. 
Een kind van twee jaar zou je een beter antwoord hebben gegeven dan zij 
deed. 

Voor mij stond vast, dat ze haar gehele geheugen verloren had en wanneer 
je ook bij haar kwam, overal, in iedere hoek, zag je etensresten. Grote stuk-
ken brood lagen overal verspreid. Ik kan op deze wijze uren doorgaan, maar 
wat heeft u daaraan? Ik moet er niet meer aan denken hoe die arme geleden 
heeft. Maar nu, sinds gisteren kan ze weer denken. Ik praatte de gehele dag 
met haar en zij gaf mij duidelijk antwoord. Vroeg ik haar echter dingen, die 
twintig jaar geleden waren gebeurd, dan wist ze zich daarvan nog niets te 
herinneren. Maar ik heb wonderlijke gesprekken met haar gevoerd. Ze vroeg 
mij onverwachts: „Hoelang zijn we reeds in dit huis?” Ik zei: „Waarom vraag 
je dat?” Toen ik het haar vertelde, wachtte ik af welk antwoord ze mij zou 
geven, doch ze verviel in een diep nadenken. Daarna schudde zij het hoofd 
en verdween, om na korte tijd terug te keren en opnieuw te vragen: „Waar 
zijn jullie toch al die tijd geweest? Waarom liet je mij alleen?” 

U voelt wel, dat ik zeer verwonderd was haar deze vragen te horen stellen. 
Wij hadden haar immers niet alleen gelaten. Ik antwoordde: „Wij hebben je 
niet alleen gelaten, je wilde immers alleen zijn.” 

Opnieuw verzonk ze in diep nadenken, zette zich naast mij neer en bleef 
mij zeer lief en kinderlijk aankijken, wat mij hevig ontroerde. Toen zei ze 
ineens: „Vader en moeder weten dat ik aan alles onschuldig ben.” Ik zag haar 
verwonderd aan. Ieder woord dat ze sprak, was voor mij wonderlijk, want 
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ik voelde, dat ik met mijn vroegere zuster sprak. Ik viel haar om de hals en 
beiden schreiden wij heel lang, wat mij goeddeed. Daarna verwijderde ze 
zich en ik bleef alleen achter. Na een poos kwam ze echter terug en begon 
opnieuw vragen te stellen. 

„Waar ben ik toch al die tijd geweest?” vroeg ze. „Hebben jullie mij dan 
niet alleen gelaten? Wie stuurde mij dan van je weg? Waarom moest ik daar 
zo alleen naartoe?” Nu begreep ik er helemaal niets meer van. Keerde zij tot 
zichzelf terug? Wist zij dan van al die omzwervingen niets af? Zij wilde toch 
naar buiten, want wij hadden het haar afgeraden. Weet u, meneer, wat dit 
alles betekent? Kunt u mij daar een verklaring voor geven? 

Ze zei echter nog meer: „Ik heb het niet meer zo koud, heerlijk dat de 
zomer in aantocht is.” Het is echter september, dus de winter is in aantocht! 
„Nu komen de lange dagen weer”, ging zij verder, „en schijnt de zon weer. 
Heerlijk dat licht! Ik ben zo blij dat ik weer hier ben. Maar waarom stuurde 
je mij dan toch weg?” Weer die vraag van wegsturen, die ik niet van haar 
begreep. „Kindlief”, zei ik, „je wilde zelf naar buiten.” „Ik?” vroeg ze verwon-
derd, „dat is niet waar. Jullie hebben mij naar buiten gestuurd, ik wilde niet”. 

Wat betekent dit alles, zeg mij wat dit betekent”, vroeg haar zuster aan 
André. „Weet u het?” 

André stelde zich nu op Alcar in en kwam spoedig in verbinding. In deze 
toestand ging hij zien en hij deelde haar mee wat hij waarnam. „Zij was het 
zelf niet,” zo begon hij, „die naar buiten wilde, maar het was een geest. Deze 
heeft haar in bezit genomen en naar zijn verlangens handelde zij, móést zij 
handelen. In alles wat zij deed was zij dus zichzelf niet. Dat zij thans vraagt, 
waarom men haar naar buiten stuurde, komt omdat ze nu zichzelf weer 
wordt, terwijl zij al die tijd naar de wil van een andere persoonlijkheid heeft 
gehandeld. Het is droevig, maar dit had veel en veel droeviger kunnen aflo-
pen. Omdat haar volle bewustzijn terugkeert, stelt zij u thans deze vragen. 
Al haar herinneringen keren terug en zoals u zegt, kan ze zich reeds veel van 
jaren geleden herinneren. Ikzelf vind het wonderlijk en ben verheugd, dat 
zij beter wordt en nu reeds zover is. Spreek nu veel met haar en blijf in alles 
rustig. Tracht haar zoveel mogelijk van vroeger duidelijk te maken en roep 
dingen in haar op, die zij kent en beleefd heeft. Maar vooral dingen, waarvan 
zij heel veel hield. Dat alles helpt haar om in haar eigen leven terug te keren.” 

„Maar kunt u mij al die vreemde dingen verklaren?” 
André stelde zich opnieuw op Alcar in en hoorde zijn leider zeggen: „Dat 

zij zoveel voedsel wilde en dit om haar heen strooide, was de wens van de 
astrale geest. Iedere geest die in de duisternis leeft, heeft honger en verlangt 
naar dat, wat hij op aarde heeft gehad. Ook die koude behoort bij zijn in-
nerlijk leven, evenals het zoeken naar licht. Voor de aarde sprak zij wartaal, 
maar in de geest de zuivere waarheid, die men echter op aarde niet kent. Zij 
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was niet meer in haar eigen stofkleed; hij, de astrale geest, overheerste iedere 
toestand. Dat zij alles heeft verwaarloosd komt, doordat de geest haar niet 
in alles kon overheersen en zij daardoor haar dagelijkse dingen in halfwa-
kende toestand volbracht, waardoor alles vervuilde. Vergelijk deze toestand 
met jezelf, André. In jou zijn gaven en die gaven stellen ons in de gelegenheid 
om je organisme in bezit te nemen. Maar wij brengen de boodschap van een 
eeuwig voortleven en gaan alleen dan in je over, wanneer wij van je gaven 
gebruik willen maken. In alles zorgen wij dat niets je zal storen. Doch hier 
nam een onbewust wezen haar lichaam in bezit, dat het kende noch begreep. 
In verscheidene toestanden ging zij dus in hem over. In andere daarentegen 
weer was zij bewust, overheersten háár krachten de zijne en was ze normaal. 
Wanneer de astrale geest de mens geheel in beslag neemt, gaat deze laatste 
onherroepelijk ten onder, wanneer in hem geen hogere gevoelens zijn, wat 
bezit in de geest betekent. In haar waren nu deze gevoelens aanwezig en 
zodoende leefde zij tussen twee werelden in en wel in het leven van de geest 
aan deze zijde en in haar aardse leven. Honderden mensen zijn op deze wijze 
van hun aardse leven beroofd. Wij weten hoe deze ziekten zijn op te lossen. 
Wij kennen al deze wetten, maar alleen eerst dan, nadat wij zelf de hogere 
sferen hebben bereikt. 

Een duistere geest, de mens dus, die geen licht bezit en al deze wetten 
niet kent, gaat ten onder, brengt disharmonie in het menselijke lichaam en 
in het geestelijke leven. Ik zei reeds eerder, André, dat haar eigen krachten 
haar voor algehele ondergang behoedden. Een astrale geest van lagere af-
stemming kon haar niet bemachtigen, of zij zou het dierlijke leven hebben 
moeten aanvaarden. Maar ook in deze geest, die in haar leefde, waren deze 
eigenschappen en verlangens niet, beiden gingen in elkaar over. Zij door haar 
verlangen en hij door de wens om te bezitten, teneinde zijn duister en koud 
leven te ontvluchten. 

Als alles je duidelijk is, dan voel je de diepte van deze toestand en toch is 
dit probleem door aardse mensen, die de gaven van zien en genezen bezitten, 
op te lossen. Wat wij deden, was niets anders dan hem uit haar aura verwijde-
ren. Deze toestand noemt men krankzinnigheid of bezetenheid. Waaraan zij 
dat heeft verdiend en waarvoor al deze ellende is? Boekdelen zou ik daarover 
kunnen vullen en toch kan ik het in enige zinnen verklaren. Want weet, dat 
men op aarde is om te leren en oorzaak en gevolg te beleven. Het gevolg in 
haar leven is de oorzaak van een vroegere daad, die zij thans goed heeft te 
maken. Diep is alles omdat dit leven, dit gebeuren met het verleden heeft te 
maken en daarin zijn afstemming vindt. Eeuwen geleden – ik zie dit en kan 
je dat duidelijk maken – deed zij niet anders. Eens vernielde ook zij het leven 
van een ander. Doch thans is ze zich hiervan niet bewust en treft het haar.” 

„Maar moeten anderen daardoor lijden?” 
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„Ook dat is oorzaak en gevolg. Ook zij hebben goed te maken. Ik zeg jou 
en allen, die naar mij willen luisteren: niets, niets geschiedt er, of het is een 
wet en wel een van Gods heilige wetten. Niets kan er geschieden al is het nog 
zo verschrikkelijk en dierlijk, of het is oorzaak en gevolg en heeft met deze 
wet, de machtigste die wij kennen, te maken. Al die zorgen, al die strijd, al 
dat leed is niet voor niets geweest. Zij allen hebben geleerd en wanneer nu 
genezing komt, hebben zij dat aan hun grote Vader te danken. Voel aan, hoe 
diep alles is, want alles betekent liefde; voel aan, dat het God is, die over al 
Zijn kinderen waakt, maar weet dat gij bezig zijt iets goed te maken. Alles 
wat gij beleeft, wat u wordt aangedaan, wat gij ontmoet, het zijn geestelijke 
wetten. Goed of kwaad, alles heeft betekenis. Ontvangt gij niets dan goed, 
dan zijt gij zover gekomen dat het kwade verre van u is en gij tot de geluk-
kigen, tot de sterksten, ja tot hen behoort, die gereed zijn de sferen van licht 
binnen te gaan. Wie kan dit echter van zichzelf zeggen? Wie is vrij van zon-
den? Wie kent zijn verleden en wie weet van zijn vorige levens af? En toch, 
mijn kinderen, toch heeft dit alles hiermee te maken, toch loste het verleden 
hierdoor op. Ook deze vrouw heeft beleefd wat zij eens anderen aandeed. Zij 
die het geluk bezitten en bezig zijn voor anderen iets te doen en dit voelen, 
zijn bezig zich geestelijk bezit eigen te maken. Dank God uit het diepst van 
uw hart en bid, bid veel en tracht u een nieuw en krachtig geloof op te bou-
wen. God staat niet toe dat één kind zal lijden, wanneer alles goedgemaakt 
is. Alleen God is het, die al Zijn kinderen kent en weet dat zij anderen vernie-
tigden. De mens is het die zich voor een hoger leven afsluit en vraagt waarom 
en waarvoor al dit leed, maar hij kent zichzelf niet. Eens zult gij echter uzelf 
kennen. Dan aanvaardt gij alles, hoe het ook zal zijn en buigt gij diep het 
hoofd. Dan vraagt gij om vergiffenis en om alles te mogen goedmaken. Maar 
gij doet meer, want dan daalt gij af in de duistere sferen om uw broeders en 
zusters, die daar leven, te helpen en te steunen. Gij zijt bereid het zwaarste 
werk dat op uw schouders wordt gelegd te volbrengen en gij vraagt niet meer: 
waarom moeten wij zo lijden, wij hebben toch niets misdaan? Neen, gij weet 
en voelt dan, dat God almachtig is en al Zijn kinderen leidt naar de weg, de 
enige weg omhoog, naar de sferen van licht, naar uw en ons eeuwig leven. Ga 
nu door met behandelen, André, spoedig is ze beter.” 

Hartelijk nam André ditmaal afscheid. Overgelukkig waren allen. Voor 
hem was een groot probleem opgelost dankzij meester Alcar, want alleen 
zijn leider kon hem deze waarheid geven. Een prachtige morgen, dacht An-
dré, want ook hen heb ik van een eeuwig voortleven mogen overtuigen. Nu 
zal hun leven anders worden en de zieke zal niet meer onder een dergelijke 
invloed komen, want zij is thans voorgoed daarvan bevrijd. Hij leerde gees-
telijke wonderen kennen, waarvan men op aarde niets wist, of men zou het 
eeuwige leven moeten aanvaarden. En dat wilde men niet, de wetenschap 
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was nog niet zo ver. 
De volgende morgen vond hij haar in een buitengewone toestand. Tot 

haar tiende jaar kon zij reeds terugdenken. Alles wat tot die tijd behoorde 
kon zij zich herinneren. De gehele dag had ze vragen gesteld en haar zusters 
waren bij haar gebleven om dit wonder te zien voltrekken. Het was alsof zij 
uit de dood herrees. Een nieuw leven lag thans voor haar open. 

Toen André binnentrad groette zij hem heel vriendelijk en zette zich neer 
om te worden behandeld. Gewillig liet ze dit thans toe en het deed haar goed. 

„Het maakt mij rustig,” zei ze tot hem. 
Merkwaardig, dacht André, wat is zij veranderd. Toch voelde zij zich nog 

doodmoe, doch ook die moeheid zou spoedig verdwijnen, want haar licha-
melijke toestand was normaal. Ditmaal viel ze niet in slaap, maar zij bleef 
zich van alles bewust. Ook dit begreep en voelde hij. Spoedig zou ze weer ge-
heel beter zijn, want haar stoflichaam bezat reeds de kracht om zijn fluïde te 
kunnen verwerken. De eerste behandelingen hadden haar in slaap gebracht. 
Toen bood haar zenuwgestel niet de geringste weerstand. Nu echter keerden 
haar fysieke krachten terug, doordat het geestelijke organisme het stofkleed 
beheerste en deze opnieuw in elkaar overgingen. De geestelijke stoornis was 
dus opgeheven. Na de behandeling ging ze heen en hij besprak met haar 
zusters haar toestand. 

„Nu reeds,” zei André, „kan ik ophouden, maar ik zal haar nog eenmaal 
behandelen. Zij behoeft dus niet naar Mechelen, want ze is genezen.” 

„Woorden,” zo zeiden ze, „schieten hier te kort. Hoeveel heeft u voor ons 
gedaan, hoe moeten wij u danken en hoe kunnen wij dit goedmaken?” 

„U hoeft niets te doen, noch goed te maken. Wees dankbaar en dankt 
God, zoals mijn leider Alcar u heeft gezegd. Meer hoeft u niet te doen.” 

Toen hij de andere dag kwam, deed zij zelf open. André zag haar aan en 
zij glimlachte hem toe en was zeer gelukkig. Dankbaarheid straalde hem 
tegemoet. Met haar was een wonder geschied. Door die paar behandelingen 
was haar denken bewust geworden en er lag rust in en om haar. Het was niet 
te geloven en toch, men moest dit aanvaarden. Door zijn grote leider Alcar 
was zij genezen. 

Na de behandeling bleef hij nog wat praten en hierna zou hij niet meer 
terugkeren. Alcar zei hem, dat ze beter was. Van haar ziekte wist zij zich 
niets meer te herinneren. Van haar levend-dood-zijn evenmin en ze was er 
ten zeerste over verwonderd, dat zij zo vreemd had gedaan. 

„Wonderlijk, wonderlijk is het,” zei ze, „hoe ben ik in zo’n toestand geko-
men?” 

Hoewel ze zich van niets meer bewust was, dankte zij hem uit het diepst 
van haar innerlijk. Ze beefde toen men haar van al die narigheid vertelde. 
Toch bleek zij er thans tegen te kunnen. Deze levensschok had haar tevens 
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veel geleerd, al was ze zich ook daarvan niet bewust. Ze was een andere per-
soonlijkheid geworden. Moeilijk kon André afscheid van haar nemen, maar 
andere zieken wachtten op hem. In het leven van deze vrouwen was nu iets 
gekomen, dat zij nimmer meer zouden vergeten. Zij hadden een nieuw geloof 
en een krachtig en groot vertrouwen ontvangen. Een God van liefde hadden 
zij leren kennen en ze bogen het hoofd voor de krachten en voor de reine lief-
de van Gene Zijde. Alcar had hun harten veroverd. André’s leider zouden ze 
niet meer vergeten. Tranen vloeiden hun over de wangen toen hij heenging. 

In diepe smart had hij hen leren kennen, doch in groot geluk liet André 
hen achter. 

Zo leerde hij niets dan diepten en geestelijke problemen kennen en dat 
door hén, die men dood waande, maar die toch volbewust voortleefden. 
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Astrale inwerking 

Toen grote Mientje bij André binnentrad, nam hij onmiddellijk haar toe-
stand over en hij vertelde haar, dat ze geholpen kon worden. Zijn meester liet 
hem waarnemen, doch André begreep dat hij aanstonds pas de bijzonderhe-
den zou ontvangen. Mientje vroeg dadelijk: 

„Kunt u mij helpen?” André antwoordde bevestigend. Maar André voelde 
dat Mientje het niet geloofde, zodat hij haar vroeg: 

„U gelooft mij niet?” 
„Wat zal ik u zeggen, meneer,” begon Mientje, „ik ben reeds zo vaak te-

leurgesteld.” 
„Maar u bent nog niet gemagnetiseerd?” 
„Dat niet, doch dokters weten toch ook wel wat?” 
„Natuurlijk, maar waarom hebt u hun raad dan niet opgevolgd?” 
„Ze kunnen mij niet helpen. Ik ben zo ongelooflijk teleurgesteld.” 
André voelt haar aan en gaat tot de behandeling over, ook al begrijpt zij 

niets van deze geneeswijze. Hij voelt haar nieuwsgierigheid, maar hij gaat 
verder. Meester Alcar zegt tot hem: 

„Onder de behandeling zal ik je enkele taferelen laten zien; je bent dan op 
haar leven ingesteld.” 

André beleeft eerst haar toestand en hij wordt volkomen één met de zieke. 
Mientje is geheel van streek, ze is hevig overspannen en in haar ogen leest 
hij de waanzin. Hij neemt waar, dat het een vreselijke toestand is, waarin 
Mientje leeft, waardoor zij geleefd wordt en waarvan het grote kind zelf niets 
begrijpt. 

Hij ziet haar in een huis aan het werk; Mientje is naaister. Ze voelt zich 
uitstekend, van ziekten weet ze niets af en ze is kerngezond. Maar op een 
dag – ziet André door zijn meester – voelt ze zich niet wel; haar energie 
mindert. Mientje is niet zeker meer van zichzelf; ze voelt zich overspannen, 
maar weet niet waardoor. Ze heeft geen trek in eten, laat haar werk liggen en 
voert niets meer uit. En dat zo ineens? Zij ligt dag en nacht op haar bed en 
zal vervuilen als hierin geen verandering komt. Daarbij voelt ze, dat zij niet 
alleen is. Als ze wil gaan slapen, krijgt ze koude rillingen over haar lichaam, 
wat haar angstig maakt. 

Wat scheelt mij, vraagt Mientje zich af. Hoe kom ik ineens zo ziek? En wat 
is het voor een ziekte? Ze komt er niet eens toe om een dokter te roepen. Dat 
moeten anderen voor haar doen. 

Als de dokter komt, kan hij niets bijzonders vinden en hij geeft haar een 
drankje. 
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André ziet nu, hoe Mientje thans het genezende magnetisme in zich op-
neemt. Ze wordt reeds rustiger. Zijn meester gaat verder en verbindt hem 
opnieuw met het leven van Mientje. 

Mientje heeft altijd kunnen werken – ziet André – maar thans is zij er niet 
toe in staat. Het grote kind van veertig jaar denkt zich moe om achter haar 
toestand te komen, maar ze krijgt geen antwoord. Ze voelt zich als een wrak. 
Ze is leeggezogen. Radeloosheid overvalt haar. 

In haar komt het gevoel om te verhuizen; ze wil uit die vreemde, onmen-
selijke, geestdodende omgeving weg. Hier trof het ongeluk haar, maar ze kan 
geen besluit nemen. Iedere dag, elk uur wil ze weg, direct hier vandaan, doch 
ze komt niet tot handelen. In haar innerlijk weigert er iets en ook dat gevoel 
kent ze niet. Haar strijd is afschuwelijk. De medicijnen hebben haar niet 
geholpen en haar gejaagdheid wordt heviger. Tenslotte voelt ze zich angstig 
en roept om hulp. Maar er komt geen hulp voor Mientje en ze denkt nu, dat 
ze krankzinnig zal worden. De angst – voelt André – wordt al heviger en 
ten laatste zó ontzettend, dat ze hierdoor tot een besluit komt. Mientje gaat 
verhuizen. 

Door deze enkele taferelen kent André al enigermate haar toestand. Mees-
ter Alcar zegt tot hem: 

„Aanstonds, wanneer zij heengegaan is, zal ik je het volgende stadium 
tonen.” 

André maakt de behandeling af en spreekt af dat Mientje bij hem zal te-
rugkeren. Zij vraagt: 

„Gelooft u nu werkelijk, dat ik beter word?” 
„U wordt beter!” 
„En weet u, waardoor ik zo ziek ben geworden?” 
„Ook dat zal ik u straks vertellen.” 
Mientje gaat heen en André komt met zijn meester in contact. Opnieuw 

toont deze hem taferelen, waardoor André Mientjes toestand beter leert ken-
nen. Hij ziet haar in haar nieuwe omgeving. De eerste dagen voelt zij zich iets 
anders, maar al spoedig bemerkt Mientje, dat het nog erger is geworden. Ze 
heeft barstende hoofdpijnen, zij voelt zich vreselijk gejaagd en het is alsof ze 
uit elkaar zal springen. Wat voor ziekte is dit, vraagt zij zich af. Géén dokter 
weet het, de medici kunnen niets vinden en zij gaat steeds verder achteruit. 
Mientje – ziet en hoort André door zijn meester – is wanhopig. Zij voelt zich 
alleen en verlaten. Wie kan haar helpen? 

Ze bidt dag en nacht, maar niets helpt. Haar spaarcenten moet ze nu aan 
haar ziekte opmaken. Ze loopt rond met een ontzettend probleem. De angst 
om krankzinnig te worden neemt toe. Zij kan niet meer denken; haar in-
nerlijk leven is kapot. Maar waardoor? vraagt zij zich af. Wat moet ik doen? 

Dan krijgt zij van een kennis het adres van André. De eerste behandeling 
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heeft haar goedgedaan. Nu is echter sterker dan ooit het verlangen in haar 
naar haar oude woning terug te keren, waar zij denkt haar rust te zullen te-
rugvinden. „Zij mag dit in geen geval doen”, zegt meester Alcar. „Wanneer 
zij terugkomt, moet je haar dit zeggen, André, Mientje zal je ernaar vragen.” 
Tot nu toe heeft André alles kunnen volgen, doch de oorzaak van haar ziekte 
moet hij nog leren kennen. Zijn meester zegt vervolgens: 

„Mientje is in handen van een zelfmoordenares, André. In het huis waar 
zij heeft gewoond is zij onder astrale inwerking gekomen van een vrouw, die 
een einde aan haar leven heeft gemaakt en zich thans met Mientjes innerlijk 
heeft verbonden. Dit wezen werd bedrogen en nam daarom afscheid van het 
stoffelijk bestaan. Toen Mientje in dat huis kwam wonen, kreeg deze vrouw 
contact met haar, doordat Mientje zeer gevoelig is. Om je deze toestand te 
kunnen verklaren, moet je uittreden en dan kun je jezelf overtuigen van de 
werkelijkheid. Eerst daarna kun je mij vragen stellen.” 

Diezelfde nacht maakt meester Alcar zijn instrument los van het organis-
me en André betreedt de astrale wereld. Aan Gene Zijde ziet hij zijn meester 
en onmiddellijk zegt Alcar tot André: 

„Deze reis is slechts kort, mijn jongen, en spoedig keren wij terug. Maar 
straks vertoeven wij langer in deze wereld en dan ga ik je de verschillende 
graden van de krankzinnigheid verklaren, want ook deze wetten moet je 
leren kennen. Je weet, hoe ik Mientje vind. Haar aura voert ons op haar weg 
en zo krijgen wij verbinding met haar leven. Kom, André, volg mij.” 

Telkens weer was het uittreden voor André een openbaring. Deze toestand 
schonk hem het allerhoogste. Nu zou hij weer nieuwe wijsheid ontvangen. 
Straks mocht hij vragen stellen. Het stellen van vragen vond hij eigenlijk 
wel het mooiste. Er was niets meer, dat hij niet begreep, zo diep daalde zijn 
meester met hem in de astrale wetten af, want zijn meester wilde door hem de 
mensheid van het eeuwige leven overtuigen en van de duizenden wetten, die 
de kinderen Gods tussen leven en dood het geestelijk halt toeriepen. Hij wist 
heel zeker, dat zijn meester nog verder zou gaan en hij dacht nu met dank-
baarheid aan hetgeen hij al had leren kennen en waarvan hij alles afwist. Dit 
had hem geestelijk zeer verrijkt. 

Hij was God innig dankbaar voor al deze wijsheid en hij zou hiervoor zijn 
leven willen inzetten. Het uittreden was voor hem altijd iets bovennatuur-
lijks. Het was een machtige gave die hem was geschonken. Een groot wonder 
is het, dacht hij. Telkens als ik mijn meester naast mij zie, kan ik van geluk 
schreien, maar ik moet mij beheersen. Hij wilde sterk zijn, zodat zijn meester 
steeds dieper kon afdalen in de wetten van God opdat hij deze aan de mens-
heid op aarde zou kunnen doorgeven. Eerst dán zou zijn meester hem een 
waardig leerling vinden. 

André begreep ook, dat zijn meester geen voetstap verder ging dan hij, An-
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dré, kon verwerken, of hij zou in het leven op aarde bezwijken. Alcar bouwde 
zijn kracht en vermogens op en ging nimmer te ver. Zijn meester waakte over 
hem als een vader. Hij was een geest van liefde. En toch kon Alcar streng zijn. 
André moest leren en voor alles zijn hoofd buigen. Wanneer hij dat steeds 
zou blijven doen, zou alles vanzelf gaan en zou hij in de toestand tussen leven 
en dood leren. Ook nu zweefde hij weer over de aarde met een geest van het 
licht. Hij ging door huizen en wandelde door straten. Konden de mensen dit 
begrijpen? Was dit wel te aanvaarden? Tal van mensen voelden het, ze hoef-
den het niet te geloven. In hun innerlijk leefde deze waarheid, zij waren in 
hun gevoel zo ver. Die mensen, wist André, hadden zich dit bewustzijn eigen 
gemaakt. Zij begrepen, dat het leven door één aards bestaan geen betekenis 
kon hebben. Geestelijke gaven kon de mens ontvangen. Voor de ziel waren er 
geen onmogelijkheden. Die mensen hadden zijn meester lief en aanvaardden 
alles; zij gaven zich onvoorwaardelijk aan Gene Zijde over. En die mensen, 
zei meester Alcar tot hem, zullen aan deze zijde het licht zien, indien hun 
levens geopend willen worden. 

Onfeilbaar volgde Alcar de levensaura van Mientje. Haar aura voerde hen 
naar de woning, waar ze voordien had geleefd. Alcar zei tot hem: 

„Wij komen nu op de plaats waar Mientje astraal overrompeld werd. Een 
bewust ingestelde kracht zoog haar leeg. Weet je, André, jij zou je reeds op 
eigen kracht in dit leven kunnen verplaatsen en toch zal je bewustzijn nog 
veranderen, want ik ga steeds dieper. Je zult al de wetten van ons leven leren 
kennen en je bewustzijn zal dan kosmisch diep worden. Er zal een tijd ko-
men, André, dat ik jou vragen ga stellen.” 

„Meent u dat, Alcar?” 
„Heb je mij eens horen spotten? Heb je mij eens onwaarheid horen spre-

ken? De wetten van mijn Vader zijn mij heilig, André. Ik verzeker je, dat ik 
de heilige waarheid spreek. 

Zó ver wil ik je ontwikkeling opvoeren, dat je bij aankomst hier de he-
melen zult betreden. Maar dan op eigen kracht, André, en omringd door de 
velen die door jou het eeuwige licht hebben ontvangen. En dat is Gods wil!” 

André begreep zijn meester, maar toch was hij verwonderd. In zijn leven 
kwam er geluk, omdat hij tal van mensen gelukkig had kunnen maken. Wie 
bewust was, wilde zich geestelijk verrijken en die mensen wilde hij al zijn 
weten en wijsheid schenken, zoals hij het van zijn meester had ontvangen en 
men het hem in het stoffelijke leven liet beleven. Hoe machtig mooi was zo 
het leven op aarde! En wanneer de mensen hem begrepen en hem zouden 
aanvaarden, zouden zij zich opgetrokken voelen in de sferen van licht en 
zouden zij een eigen hemel kunnen bouwen, waar zij na het aardse leven ge-
lukkig zouden zijn met hen, die tot hun levens behoorden. In welke machten 
en krachten leefde hij! Naast zijn meester zweefde hij over de aarde en be-
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leefde hij de goddelijke wetten, het geestelijk ingaan in Gods eeuwigheid. Hij 
leefde erin, hij zag en voelde de werkelijkheid van het leven na de dood. Alcar 
schudde hem wakker uit zijn gepeins en hij hoorde zijn meester zeggen: „Zie, 
André, wij zijn op de plaats aangekomen waar ik wilde zijn. Hier is Mientje 
verongelukt. Van deze wetten zal ik je overtuigen. Ze leven hier, deze wet-
ten van de mens en van God, maar de mens heeft ze niet begrepen. Jij zult 
deze wetten nu kunnen waarnemen. Ik had je dit alles in je eigen organisme 
kunnen verklaren en je door de helderhorendheid met deze verschijnselen 
kunnen éénmaken, maar ik vond het beter om je hiermee te verbinden, te 
vereenzelvigen, opdat je deze ellende goed zou kennen. Ik wilde het je tevens 
laten beleven als een voorbereiding, omdat wij straks verschillende graden 
van de krankzinnigheid zullen volgen. Hierdoor zul je ontwaken en een ho-
ger bewustzijn ontvangen! 

Op deze plaats, André, heeft het innerlijke leven beslist. Een andere per-
soonlijkheid overheerste het leven van Mientje. Dat wil zeggen: Mientje was 
te bereiken of zij zou nimmer door astrale inwerking verzwakt zijn. Mientje 
had dan deze ellende niet gekend, doch de wetten voor haar eigen bewust-
zijn verbonden haar met deze toestand, met krachten, die tot het leven na de 
dood behoren. En die krachten, André, zijn bewust, ook al heeft Mientje ze 
nimmer kunnen waarnemen. Zie, mijn zoon, en overtuig je van de werkelijk-
heid.” 

André voelt nu, dat zijn meester hem in diens leven optrekt. Door die 
kracht kan hij nu waarnemen. Dit bewustzijn schenkt hem het machtige 
bezit om in de astrale wereld, waarin hij thans leeft, te zien en te voelen wat 
Mientje heeft beleefd en waardoor zij is verongelukt. Zijn meester zegt tot 
hem: 

„Je moet nu alles in je opnemen, André, aanstonds kun je mij vragen stel-
len.” 

In André’s omgeving bouwt zich iets op. Hij volgt dat opbouwen. Het is 
een kracht als aura, waarin Mientje leeft. Het is geestelijke kracht, werking, 
vitale en bewuste energie, levensaura! Hij voelt zich nu reeds met het verle-
den van Mientje verbonden en begrijpt volkomen, dat niets duidelijker tot 
zijn leven spreken kan dan het éénzijn met een menselijke toestand, Mientjes 
verleden, haar doorleefde en door een astrale persoonlijkheid veroorzaakte 
ellende. 

Hij ziet en voelt thans, dat Mientje nog opgewekt is. Ze werkt, eet en 
drinkt en maakt zelf haar eten klaar. Alles gaat naar wens. Mientje heeft 
nog geen zorgen, het grote kind is gelukkig. Maar plotseling, doch in wezen 
toch geleidelijk aan, voelt zij zich beklemd, diep treurig en ongelukkig wor-
den. Een ellendige droefheid overvalt haar niets vermoedende persoonlijk-
heid. Hierdoor verliest Mientje haar gezonde humeur; ook haar gelaatskleur 
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verbleekt. Hij ziet en beleeft Mientje. Is er iets in haar persoonlijkheid, dat 
haar noodlottig kan worden? André denkt iets dergelijks te voelen, maar 
het gebeuren moet zich nog aan zijn leven openbaren. Hij weet het dus nog 
niet. Ook Mientje kan het niet weten; zij kent zichzelf niet en ze weet niet, 
dat haar uitgezonden gedachten opgevangen kunnen worden. Wat weten 
de mensen eigenlijk van al deze wetten af, denkt André. Mientje is stoffelijk 
bewust – ziet hij – aards ingesteld en daardoor juist voor deze invloed ont-
vankelijk. Dit moet André thans beamen, nu hij in haar leven gaat zien. 

André ziet, dat een ander mens – een vrouw is het – in Mientjes nabijheid 
leeft. Is dit het wezen dat zelfmoord heeft gepleegd? vraagt hij zich af, doch 
zijn meester moet het hem echter nog verklaren. Hij kan het astrale wezen 
zien. Zijn meester verbindt hem thans met het aardse einde van deze vrouw, 
haar sterven. André ziet, dat zij zich vergast. Wat gaat er in dit mensenkind 
om? Hoe haar leven ook geweest is, dit einde, denkt hij, is verschrikkelijk. In 
dit leven is de astrale ellende gekomen; zij heeft zichzelf in deze hel gestort. 
Hij ziet haar in deze toestand; zelfs laat Alcar hem in haar stoffelijk leven 
kijken. De man, die haar verliet, haar als een vod vertrapte, leeft hier vóór 
hem en hij kan hem in alles volgen. Heeft deze man dit alles op zijn geweten? 
Kan een mens, die alles van een ander ontvangen heeft, dit wezen vermoor-
den door het hart te breken? Is een mens in staat, het wezen, door wie hij de 
liefde beleefde, te vernietigen? Hier moet hij die wreedheid wel aanvaarden. 
De man gaat heen en zij wil nu niet meer leven en maakt een einde aan dit 
bestaan. Arm kind! 

André leeft nu in deze persoonlijkheid. Door meester Alcar kan hij haar 
gedachten volgen. Dit beleven van een ander mens is wonderbaarlijk. Als in 
een geopend boek leest hij in haar leven. Deze vrouw zette zichzelf voor het 
andere leven in; zij had niets meer te geven. Toen werd zij verstoten. Haar 
hart werd als het ware uit haar lichaam gerukt. Zij voelde zich bedrogen. 
Onmenselijk is zij behandeld. Hoe ongelukkig was echter haar daad, want 
God had haar nog zoveel liefde kunnen schenken. Hoe dom is het mense-
lijk wezen toch, denkt André. Zijn er niet miljoenen zielen op aarde? Moet 
men slechts één ziel liefhebben? Hij staat voor grote problemen, die een kos-
misch antwoord behoeven, dat hij van zijn meester moet ontvangen. Hij 
ziet verschillende wegen die haar tot een ander leven hadden kunnen voeren 
voor deze vrouw openstaan. Er waren immers nog mensen met wie zij aan 
een nieuw leven had kunnen beginnen. André begrijpt zijn meester. Hij is 
dankbaar voor het verkregene, voor deze uiteenzetting. Hij voelt het, deze 
vrouw had om het verlies van deze stoffelijke liefde geen einde aan haar leven 
moeten maken. Tal van mannen zouden haar op handen hebben gedragen. 
Maar eerst moest zij dit verstoten worden ondergaan, want eens bedroog ook 
zij. Hier beleefde hij tal van wetten. Het waren menselijke problemen, die 
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de aardse persoonlijkheid moest verwerken. Hierna losten de gebeurtenissen 
voor hem op, wat een teken voor hem was, dat zijn meester deze levens voor 
hem afsloot. 

Onmiddellijk hierna beleeft hij andere taferelen. Zijn leider verbindt hem 
nu weer met Mientje. 

André ziet, dat in dit huis verschillende mensen hebben gewoond. Maar 
zij zijn allen weer verhuisd, omdat ze in dit huis geen rust konden vinden. 
Er hangt hier iets akeligs, maar wat het is, weten ze niet. Toch waren die 
mensen astraal niet te bereiken. Niet één van hen kwam onder invloed, ziet 
André. Nu komt Mientje. Ze bezichtigt de kamers. Zij wandelt door de ver-
trekken en kan nog niet besluiten. Maar Mientje is wél gevoelig voor deze 
astrale persoonlijkheid. De zelfmoordenares ziet Mientje niet, maar voelt 
haar aan en er komt warmte in haar. Ze bevoelt de uitstralende levensaura 
van Mientje en krijgt er contact mee. André neemt waar, dat Mientje reeds in 
haar aura is gewikkeld. Mientje voelt nu iets. Er komt gejaagdheid over haar. 
Zij weet niet wat het betekent. Ze praat tot zichzelf. 

„Wat sta ik toch te treuzelen. Ik moet besluiten. Deze kamers zijn heel 
mooi en hier wil ik gaan wonen.” 

Toch twijfelt zij nog. Zij bijt zich op de lippen; ze wil met geweld tot een 
besluit komen. De astrale persoonlijkheid, zo ziet André thans, wringt zich 
in de aura van Mientje en komt nu tot eenheid in het gevoelsleven van de 
onbewuste Mientje. Van dit ogenblik af begint voor Mientje de ellende. Zij 
besluit de kamers te nemen. Doch André ziet, dat zij dan samenwoont met 
een geestelijk ongelukkige, door wie ze overvallen is. 

Deze zelfmoordenares heeft het ontzettend zwaar. André kent haar el-
lende. In zijn vorig boek „De Kringloop der Ziel” is alles beschreven. Deze 
vrouw beleeft dezelfde verschrikking; ook zij kan niet van deze plek losko-
men. Zij zit gevangen, omdat zij een einde aan haar leven maakte. 

André begrijpt heel goed, dat Mientje nimmer meer alleen zal zijn, want 
nu is de ellende reeds begonnen. In korte tijd zal Mientje het vreselijke van 
deze krachten bemerken en zal zij neerliggen en jammeren. Hij ziet al deze 
problemen, de wetten van leven en dood. Dit is astrale levenswijsheid. 

Hij ziet, dat er reeds geestelijk contact is. Van het eerste ogenblik af staat 
Mientje onder astrale inwerking. De eerste verschijnselen heeft ze gevoeld, 
want zij kan in dit huis niet warm worden. Wat zij nu voelt, hebben ook al 
de bewoners voor haar beleefd en die gingen ervoor weg. Mientje bevriest 
bijna in dit huis. Zij begrijpt er niets van. André neemt de gedachten van 
zijn meester over. Hij moet zich hierop blijven instellen. Het ene verschijnsel 
trekt het andere aan; het ene tafereel verbindt zich vanzelf met het volgende 
gebeuren. Het is deerniswekkend, dat wat hem thans wordt getoond. Hij 
leeft in het astrale vergif, waardoor mensen te gronde worden gericht. 
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Mientje is steenkoud. Koude rillingen lopen over haar gehele lichaam. 
Heeft ze kougevat, vraagt zij zichzelf af. Dat is natuurlijk mogelijk. Maar 
de medicijnen, die ze inneemt, helpen niets. Zij is niet zo ziek, dat zij in bed 
moet blijven liggen. Ze blijft werken, maar ze voelt, dat haar krachten ver-
zwakken. Wat heeft ze eigenlijk? 

Mientje is veertien dagen in haar nieuwe woning en in die tijd heeft de 
astrale persoonlijkheid het contact met haar opgebouwd. Mientje eet voor 
twee; zij heeft nog nimmer zoveel gegeten. Dan kan zij ook niet ziek zijn, 
verzekert zij zichzelf. Maar zij voelt zich nu gejaagd en zij is overspannen. 
Zeker van al die drukte, denkt ze. Het zal wel vanzelf weer overgaan. Doch 
zij zal het tegendeel ondervinden; het zal steeds erger worden. 

Al die verschijnselen, ziet André, komen door de astrale persoonlijkheid 
tot stand. Het menselijk organisme heeft maar voor één ziel onderdak, en 
nu is er in Mientjes lichaam, de stoffelijke woning voor haar ziel, nóg een 
wezen gekomen, en dit wil ook eten en drinken en zich aards voelen evenals 
Mientje. Dit wezen krijgt nu opnieuw licht. De zon schijnt weer voor haar en 
ze beleeft precies hetzelfde als Mientje. Zij is nu al volkomen één, maar voor 
Mientje wordt dit éénzijn noodlottig. 

Indien Mientje nog sterker te beïnvloeden zou zijn geweest, ziet André, 
stond ze reeds voor de krankzinnigheid. Maar zij is alleen ten dele te be-
reiken. Slechts enkele karaktereigenschappen verbinden haar met de astrale 
persoonlijkheid en hierdoor kan de zelfmoordenares haar bereiken. Mientje 
heeft als die andere vrouw lief, zij verlangt. En juist dit verlangen wordt haar 
noodlottig. Het is steeds weer het verlangen van de mens, voelt André, de 
liefde, waardoor de astrale wereld contact krijgt met het leven van de aarde. 
Dit geestelijke contact breekt echter het stoffelijke organisme af. Niet één 
lichaam is ertegen bestand, want het aardse wezen kan zichzelf niet bescher-
men; het kent deze wetten niet. Als Mientje dit alles had geweten, zou deze 
astrale persoonlijkheid nimmer de kans gekregen hebben haar innerlijk leven 
in bezit te nemen. Zij had er zich dan juist voor afgesloten en Mientje was 
dan niet te bereiken geweest. Nu is het zover, dat Mientje voor ontzettend 
veel narigheid staat. 

Voor André is alles machtig. Wat hij waarneemt betekent voor hem geeste-
lijke wijsheid. Mientje gaat achteruit. Het blijft niet bij de koude, die ze voelt, 
maar haar gehele bewustzijn is al onder invloed gekomen. Nu voelt zij, dat 
ze niet meer alleen is en dat maakt haar nog meer van streek. Zij kan niet 
meer slapen, omdat zij angst heeft om in te slapen. In de nacht loopt ze heen 
en weer en op de dag blijft ze liggen. Zij is niet meer in staat om normaal 
te denken. Zij heeft zichzelf nimmer zo gekend en vraagt zich af, wat haar 
eigenlijk scheelt. Mientje wordt apathisch. 

Haar kennissen waarschuwen een dokter. Deze schrijft haar medicijnen 
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voor, doch die helpen niet. Haar toestand verergert met de dag en ze heeft 
geen weerstand. Het astrale wezen zuigt haar volkomen leeg. Deze vrouw 
eist van alles de helft op, maar op halve krachten kan een mens niet leven. 
André ziet, hoe eenvoudig alles is. Deze afbraak is niet tegen te houden. O, 
dacht hij, kende men slechts op aarde de wetten van Gene Zijde, dan waren 
deze mensen te helpen. En hoeveel mensen zouden niet kunnen worden ge-
holpen? Mientje gaat eraan te gronde. Zij is nu reeds een wrak. Daar ligt haar 
werk, ze voert niets meer uit. Zij is overspannen, maar door wat? Kunnen de 
doktoren niets vaststellen? Deze weten het niet. Ze moeten beamen, dat het 
een vreemde en onbegrijpelijke toestand is. Maar Mientje leeft erin. 

Dit is een astrale ziekte en heeft niets met het stoffelijke lichaam uit te 
staan. Wat weet een geleerde van de astrale wetten af? Niets! En, denkt An-
dré, doordat men op aarde niets van de astrale persoonlijkheid weet, staat 
een dokter machteloos en men kan de zieke naar een inrichting brengen. Het 
is tijd, dat al deze wetten worden aanvaard en dat een geleerde zich voor deze 
werkelijkheid openstelt. André kan wel schreien van geluk dat zijn meester 
hem deze wijsheid laat beleven. Wellicht zullen er straks geleerden door ont-
waken. Het simpele verhuizen had deze gevolgen. Ontzettend is het! 

Doordat Mientje zichzelf niet kent, loopt zij in dit astrale gevaar. Vele 
mensen hebben hier gewoond en waren niet te bereiken. Zij echter staat 
door haar gevoelsleven voor dit verschrikkelijke gebeuren open. De astrale 
persoonlijkheid zal dit weer goed moeten maken. Ze bidt dag en nacht, onze 
Mientje, maar het helpt haar allemaal niet. Dat denkt ze tenminste, maar zij 
vergist zich, ziet André. Er snelt een vriendin te hulp en deze geeft haar het 
adres van André. Doch Mientje weet van deze dingen zoals magnetiseren 
niets af en zij is erg opstandig. 

„Als een dokter mij niet kan helpen, wat wil dan zo’n, hoe-noem-je-dat-
ook-weer, beginnen?” 

Maar haar vriendin, moeder Jet geheten, blijft aandringen. Zij zal er eerst 
zelf heengaan, zegt ze tegen Mientje. „Ik weet nog niet eens of hij je zal 
behandelen. Maar wanneer hij zegt, dat je te helpen bent, dan word je ook 
beter.” Mientje stemt toe! 

André ziet nu zelfs moeder Jet. Wonderbaarlijk is hetgeen hij kan waarne-
men, doch dit alles is alleen mogelijk door zijn meester. Moeder Jet kent An-
dré goed, haar eigen kind is bij hem in behandeling. De astrale persoonlijk-
heid hoort echter, hoe moeder Jet Mientje tracht over te halen en verzet zich. 
Mientje wordt ernstig ziek. Er is nu een strijd op leven en dood ontstaan. Het 
astrale wezen is thans als een vampier, ziet André, het is een helleklant, met 
wie hij eigenlijk geen medelijden moet hebben. Er is nog veel meer. Mientje 
woont hier reeds geruime tijd en wil gaan verhuizen. Dat nu wil de astrale 
persoonlijkheid voorkomen. Om twee dingen wordt er nu gevochten. Mien-
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tje mag zich niet laten helpen. 
Het astrale wezen voelt, dat zij dan uit Mientjes leven wordt geslingerd. 

Daarbij komt het verhuizen. Als Mientje weg is, moet de astrale persoonlijk-
heid in haar eigen ellende terugkeren. Duizenden problemen stormen op An-
dré af, waarmee hij geen raad weet. Hij kijkt op naar zijn meester en vraagt: 

„Ik ken natuurlijk het einde, maar had men dit niet kunnen voorkomen, 
Alcar? Was er niemand op aarde, die Mientje voordien had kunnen waar-
schuwen? Was zij niet op andere wijze te bereiken?” 

„Neen, André. In Mientje leeft dezelfde kracht als in de vrouw, van wie 
ik je enige tijd geleden de wetten heb verklaard. Wie liefheeft vraagt! Het 
verlangen in deze mensen is het, dat hun noodlottig wordt. En wanneer er 
afstemming is op de onbewuste astrale wereld, komt dit contact tot stand.” 

„Is zij niet voor de krankzinnigheid te bereiken?” 
„De krankzinnigheid ligt hierachter, André. Mientje zinkt steeds dieper 

weg en zou straks al haar weerstand hebben verloren, indien er voor haar 
geen hulp was gekomen. Maar zij is toch niet voor de diepste krankzinnig-
heid te bereiken, omdat zij té bewust is. Je leert deze wetten nog kennen; 
straks ga ik ze voor je verklaren. Nu is er contact, omdat Mientje evenals 
deze vrouw één eigenschap bezit, die hen in elkaars armen voert. Deze liefde 
heeft op het aardse leven afstemming. Hierdoor komen zij tot deze eenheid. 
Je kunt duidelijk zien, dat Mientje toch in alles nog overheerst en tevens zich-
zelf is. Dit is dan ook maar astrale inwerking – astrale beïnvloeding – doch 
deze moet niet jaren duren of het aardse bewustzijn van Mientje bezwijkt en 
dan zou de astrale persoonlijkheid naar voren treden. Mientje is niet slecht 
of zij was door ons niet te helpen. Dit is dus haar eigen bescherming. In haar 
leeft het verlangen naar de liefde en ook zij had gaarne moeder willen zijn. 
Maar ga nu eens in Mientjes verleden zien, dan zie je dat zij nu haar eigen 
oorzaak en gevolg beleeft. In het vorige leven heeft zij geen kinderen gewild. 
Thans echter staat ze voor haar geestelijke wetten, die haar voor dit gebeuren 
het geestelijk halt toeroepen en waaraan zij niet kan ontkomen. Is dit niet 
vreemd? En toch, zou Mientje in staat zijn om het geluk buiten het huwelijk 
om te zoeken? Zover komt zij echter niet eens, want zij is er niet slecht genoeg 
voor. Wie zal haar, indien zij om de heiligheid van het moederschap vraagt, 
begrijpen? Mientje is niet hartstochtelijk, zij is een lief en rein kind. Het één-
zijn hier, het tezamen beleven van één toestand, bracht haar onder invloed 
van die astrale figuur. Mientje dus, André, is afgedaald in haar levenswetten, 
waarvan zij echter zelf geen begrip heeft. 

Dit is hetgeen ik aan de wetenschap bekend wil maken. Hierdoor kan men 
duizenden helpen. Is het geestelijk weten voor de geleerde gekomen, dan kan 
hij tal van problemen voorkomen of ze ten goede keren, doordat hij kan in-
grijpen. Het moederschap ligt niet meer in Mientjes bereik. Mientje is thans 
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te oud. Zij moet dit leven aanvaarden, hieraan is niets te veranderen. Deze 
wetten, André, moeten door haar worden beleefd.” 

„Die andere vrouw beleeft dus een lagere graad van bewustzijn, Alcar?” 
„Dat is toch duidelijk? Zij vergrijpt zich immers aan een ander leven. Ook 

dát moet dit wezen weer goedmaken. Zij verergert haar toestand daardoor 
en toch, kun je je iets dergelijks niet voorstellen? Mientje is voor haar levens-
realiteit. Dat wil zeggen, dat zij door Mientje, zoals je hebt kunnen waar-
nemen, weer tot het aardse leven kan terugkeren om dat met haar te genie-
ten. In haar eigen wereld is het duister en koud en die koude hebben zowel 
Mientje als al die vorige mensen gevoeld. Het is het tot eenheid komen met 
de astrale persoonlijkheid. En die koude gaat van dat zieleleven uit. Het is 
de armoede van geest, haar toestand, die door het aardse bewustzijn wordt 
gevoeld. Door Mientje ontvangt zij licht, want zij zijn innerlijk één. Zij eist 
dus haar deel, doch dit is voor Mientje het verlies van krachten en van het 
dagbewuste-ik-leven. Voel je dit, dan moet het je duidelijk zijn, dat Mientjes 
leven door dit wezen wordt gesplitst. En die splitsing is er de oorzaak van, dat 
de stoffelijke organen hun voeding en vitaliteit missen. Vanzelfsprekend is 
het, dat hierdoor verzwakking ontstaat en naar voren treedt. Dit is eigenlijk 
alles. Later gaan wij echter dieper op deze wetten in en dan beleef je deze 
vanuit ons leven en bewustzijn ten opzichte van de aardse mens. Mientje 
kreeg bescherming. Ze betrok een ander huis, maar ook daar kon ze zich 
niet van deze aura en kracht bevrijden en ze wilde zelfs terugkeren. In haar 
waren gedachten, dat zij nu zelf haar ziekte verergerd had. Het is echter de 
astrale persoonlijkheid, die haar gevangen houdt. Ik zal nu dit contact ver-
breken of Mientje zou haar leven lang onder deze beïnvloeding en inwerking 
blijven. Zij zou eerst dan van deze krachten vrijkomen, wanneer zij haar ei-
gen verlangen naar liefde overwonnen had. Maar is dat mogelijk? Zullen wij 
ons zelf vrij kunnen maken van deze heiligheid? Toch betekent het nu voor 
Mientje ellende en astrale narigheid, omdat ze verbitterd is. Haar leven lijkt 
haar doelloos; ze wil immers moeder zijn. Na dit leven echter zál zij moeder 
worden! Want God is liefde en de wetten voor het moederschap zullen haar 
ertoe dwingen. Hiervoor moet zij echter naar de aarde terugkeren en dat is 
mogelijk. God wil, dat zij eerst in harmonie met haar verleden komt. Eerst 
dan is zij in staat om het moederschap te beleven, of zij zou opnieuw in haar 
stoffelijke leven bezwijken.” 

„Is het verlangen naar liefde voor vele mensen zo noodlottig, meester?” 
„Neen, mijn zoon. Als wij de gevoeligheid bezitten om hierop in te gaan, 

staan wij mensen voor de schepping en voor al de wonderen van God, die 
wij ons moeten eigen maken. De liefde is het, waardoor wij ons contact ver-
zekerd zien. Door de liefde, André, komen wij tot het Heelal van ons leven 
en door het Heelal tot de wetten, die ons leven op aarde en aan deze zijde 
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bepalen. Indien wij nu ons eigen ik nog niet kennen en dus niet in harmonie 
zijn met deze wetten, die wij zelf hebben geschapen, dan staan wij tevens 
voor de astrale krachten, waardoor wij vroeg of laat worden aangevallen. Het 
moet je dus duidelijk zijn, dat Mientje niet gereed is om deze liefde te kun-
nen ontvangen.” 

„En andere mensen, meester?” 
„Dacht je, André, dat er één mens aan ontkomen kon? Wanneer ik je de 

levensgraden voor het moederschap heb verklaard, zul je deze wetten beter 
kunnen begrijpen. Wij mensen kunnen door het beleven van de liefde tevens 
door de krankzinnigheid gaan. Er is niet één mens op aarde of hij is als de 
velen, die dat nu beleven, krankzinnig geweest. Dit zijn de levensgraden voor 
de mens en die graden zijn stoffelijk en geestelijk, kosmisch diep en goddelijk 
bewust. Om de geestelijke graad, het bewustzijn dus voor de liefde, te kun-
nen behalen, hebben wij zeker honderden levens nodig. Dan pas kunnen 
wij ons tijdens het beleven van de stoffelijke en geestelijke wetten op aarde 
staande houden. Als Mientje zover was, zou dit astrale wezen niet in staat 
zijn geweest haar leven in bezit te nemen. Nu is dat wel mogelijk. Maar an-
dere mensen, mannen en vrouwen zijn nog niet zover of zij hebben zich dit 
bewuste stadium, door de vele levens die zijn beleefd, eigen gemaakt. En niet 
één ziel ontkomt hieraan!” 

„Dat wil dus zeggen, meester Alcar, dat al die psychopaten en krankzin-
nigen zover nog niet zijn?” 

„Zeer goed gevoeld, André, maar ook hierin bevinden zich astrale wet-
ten, waarvan de aardse mens geen begrip heeft, doch die thans het stoffelijk 
bewustzijn overheersen. Wie dus nog onbewust is, is bezig zich het aardse 
bewustzijn eigen te maken. Dat is de leerschool voor elkeen, waarvan de we-
tenschap echter niets weet en waarvoor zij dan ook machteloos staat.” 

„Is deze vrouw dan zó slecht, Alcar?” 
„Waarachtig niet. Wie naar liefde verlangt, is niet slecht. Elk dier wil liefde 

beleven, maar de wetten van de liefde moeten wij als mensen van de aarde 
begrijpen. Deze vrouw is door haar overheersen in opstand tegen de liefde. 
Zij had dit leven, tot het natuurlijke einde dus, moeten aanvaarden. Maar 
wat doet zij nu? 

Zij zuigt zich aan het leven van Mientje vast en vernietigt haar dagbe-
wustzijn. Hierdoor alleen reeds stemt zij zich op de duistere hellen af. Zij is 
niet slecht, maar ook niet in harmonie om een sfeer van licht te betreden. Zij 
is bedrogen; men heeft haar leven gekraakt en dit moet natuurlijk die man 
weer goedmaken. Maar zij is te gronde gericht door haar eigen verlangen. En 
nu wil zij licht zien. Zij heeft honger en dorst en werpt zich thans op Mientje. 
Door haar beleeft zij weer haar stoffelijk bestaan. Hetgeen Mientje beleeft, 
zuigt zij in zich op. Beide persoonlijkheden zijn één. Ze kan doen en laten 
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wat zij zelf wil, maar ze is nu in opstand, in disharmonie met de goddelijke 
wetten. Zij breekt af! Zij steelt wat Mientje toebehoort. Dit is geen dienen, 
het is het afbreken van een andere persoonlijkheid. Het één ontstaat nu door 
het ander. Had zij kunnen aanvaarden, dan zou ze na enige tijd gestorven zijn 
en hebben kunnen voortgaan, hetzij aan deze zijde of op aarde in een nieuw 
leven. Nu ligt zij hier en roept om hulp. Niemand kan haar helpen. Toch wil 
zij leven. Door haar liefde ging zij ten onder, maar zij had haar eigen leed 
moeten aanvaarden. Had deze vrouw achter haar eigen sluier kunnen kijken, 
geloof mij, zij zou dan zichzelf voor deze ellende hebben beschermd. Nu is 
zij in haar leed bezweken. Zij had lief, doch werd bedrogen, André. Maar is 
dit liefde? Haar stoffelijk bezit, haar man, ging van haar weg en toen pleegde 
zij zelfmoord. De waarachtige liefde dient en verbreekt geen banden; die 
liefde bezwijkt niet! Haar bewustzijn moet voor ons leven en voor deze wet-
ten nog ontwaken. Eerst dan zal zij anders handelen en wel ten goede. God 
heeft dit niet gewild, dit legt de mens zichzelf op. Zij heeft haar verbinding 
met de aarde verbroken. Niemand kan nu iets voor haar doen. Je kent het 
leven van mijn broeder Lantos. (voetnoot in eerste druk: „De Kringloop der 
Ziel”) Welnu, André, ook zij moet thans de wetten van haar leven ondergaan 
en eerst daarna kan zij verder. Zij moet eerst bewijzen geven van wat zij wil 
en welke liefde zij vraagt, want het andere leven voert haar toch weer terug 
tot deze toestand. Zou zij weer bezwijken, dan staat zij opnieuw voor haar 
levenswetten en zij gaat eerst dan in een hoger bestaansniveau over, wanneer 
zij deze overwonnen heeft.” 

André begrijpt zijn meester. Hij weet nu, dat dit wezen voor de hogere 
liefde nog niet gereed is. Mientje trouwens ook niet en daarom kan zij door 
een andere persoonlijkheid worden aangevallen. Mientje echter kan wach-
ten, zij blijft toch zichzelf. Zij is weer veel verder dan deze geest. Maar haar 
eigen leven bracht haar toch in deze toestand. Mientje leeft nu in een groot 
vraagteken, dat moeilijk op te lossen is. Meester Alcar zal haar echter van dit 
vraagteken bevrijden. Door de liefde verongelukken mensen, omdat dit het 
allesoverheersende gevoel is voor de mens. 

Meester Alcar verwijdert zich nu van André. Hij ziet, dat zijn meester in 
het leven van deze vrouw afdaalt. Toch blijft hij met Alcar verbonden en kan 
alles volgen. 

Hij voelt nu, wat zijn meester doet. Alcar trekt haar in haar vreselijk be-
staan terug, wat nodig is wil Mientje kunnen genezen. Deze vrouw beseft 
niet wat er gebeuren gaat, doch aanstonds zal zij het weten. Nu verduistert 
het aardse licht voor haar ogen en hij hoort haar roepen: „Waarom moet ik 
terug in die afschuwelijke duisternis? Heb toch medelijden met mij. Is hier 
iemand? Hoort gij mij? Waardoor word ik weer zo koud? Waar is zij, die mij 
het aardse licht teruggaf, die mijn ellende verzachtte?” 
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Het gekerm van de vrouw dringt tot André door. Hij kan dit proces blij-
ven volgen en vindt alles afschuwelijk. Om Mientje voor algehele ondergang 
te behoeden – ziet hij thans – moet dit wezen weer terug in haar onmenselijk 
bestaan. Hierin moet zij haar eigen aardse einde afwachten en eerst dan kan 
zij gaan waarheen zij wil. O, hoe is het mogelijk, denkt André, wat verschrik-
kelijk. Als zijn meester tot hem terugkeert, durft André hem geen vragen te 
stellen. Hij bezwijkt bijna van medelijden. Alcar zegt: 

„Is het niet verschrikkelijk, dat ik haar al die troost moet ontnemen? Maar 
heeft zij het recht om een ander mens te vernietigen? Wie stortte haar in 
deze toestand? Dit, André, zijn de wetten van leven en dood. God zou niet 
kunnen goedvinden, dat Mientje door haar te gronde werd gericht. Maar 
wee Mientje, indien zij hierop afstemming had gehad! Dan zouden ook wij 
machteloos hebben gestaan. 

Door haar terug te voeren in haar eigen wereld, haar geestelijke afstem-
ming dus, wordt het contact met Mientje verbroken. Als ik dit niet had ge-
kund, zou Mientje uiteindelijk toch haar ondergang tegemoet zijn gegaan, 
want dan bleven zij met elkaar verbonden. Nu zal zij zich bevrijd en lichter 
gestemd voelen. Haar bloeddruk zal veranderen, haar grote honger en dorst 
zullen verdwijnen en haar innerlijk zal verruimd worden, doordat zij haar 
eigen leven weer kan beleven. Zij leeft dan weer alleen in haar stoffelijk li-
chaam, waarin voor twee zielen geen plaats is. Duizenden mensen kwamen 
zo in handen van een astrale persoonlijkheid en men moest hen opsluiten. 
Medicijnen helpen uiteraard niet, en de wetenschap moet voor deze mense-
lijke wetten nog ontwaken.” 

„Is dit het menselijke oplossen door astrale inwerking, meester?” 
„Juist, André.” 
„Mag ik deze toestand vergelijken met die van een godsdienstwaanzin-

nige, Alcar?” 
„Wanneer je tenminste voelt, dat godsdienstwaanzin door astrale beïnvloe-

ding wordt beleefd, en dat deze toestand te bereiken is door eigen wil. Dat 
wil zeggen, dat een geestelijk ingesteld iemand volkomen in godsdienst kan 
oplossen. 

De aardse, dus stoffelijke godsdienstwaanzin is niet te helpen, de astrale 
is te genezen.” 

„Wat wil dat zeggen, meester?” 
„Dat het astrale wezen, dat in godsdienst is opgelost, het aardse wezen 

beïnvloedt, zoals Mientje het heeft beleefd en duizenden mensen mét haar 
ondervonden. Ook die persoonlijkheid zuigt zich aan het stoffelijke bewust-
zijn vast en beleeft nu de kerkelijke waanzin. Déze levens kunnen gescheiden 
worden; de aards bewuste niet, want die is niet te bereiken. Deze laatste toe-
stand ontstaat namelijk door zwakte van geest. Voel je dit, André?” 
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„Ja, Alcar, het is mij duidelijk. Zal het gevoel van Mientje, te willen terug-
keren naar deze woning, nu verdwijnen?” 

„Van dit ogenblik af zal die drang verminderen. Mientjes contact is nu ver-
broken. Rustig zal zij hiervan herstellen. Wanneer zij tot je terugkeert, kun je 
het haar vragen en zal zij het moeten beamen.” 

„Het is jammer voor Mientje, dat haar het hoogste voor de moeder niet 
geschonken kan worden, meester.” 

„Aan deze zijde, dit vertelde ik je reeds eerder, bestaat er geen „jammer”. 
Mientje, je hebt dit waargenomen, zal haar leven moeten afmaken in deze 
toestand. Dat, waarvoor zij het lichaam gekregen heeft, zal zij nu niet ont-
vangen, omdat haar karmische wetten en de wetten van oorzaak en gevolg 
haar leven thans overheersen. Deze toestand moet ons overtuigen van de 
goddelijke wetten, dat wij als mens ons eigen geluk en ongeluk in handen 
hebben. Mientje zal God eens vragen haar het machtige geschenk te geven. 
Zij zal deze reine liefde eens beleven en hierdoor ontwaken in de geest. Voor 
haar komt er een nieuw leven. En van dat leven zal zij ten volle genieten, wat 
haar innerlijk leven zal verdiepen. Het geloof en de liefde moeten op geeste-
lijke afstemming overheersen of wij verbreken het contact met Hem die ons 
aller Vader is. Wie in botsing is met God zal moeten aanvaarden dat de wet-
ten tussen leven en dood hem het geestelijk halt zullen toeroepen. Hiervan 
heeft men op aarde evenwel geen begrip.” 

„En Mientje herstelt volkomen?” 
„Wat wij zullen doen, is, haar in het normale stoffelijke leven terugtrekken. 

Zij is dan in staat iets van haar leven te maken en wellicht ontvangt zij nog 
liefde, waarvoor zij dan dankbaar moet zijn.” 

„Een terugzinken is niet mogelijk meer, Alcar?” 
„Mientje zal het allereerste ogenblik nimmer vergeten. Dat moment sloeg 

een diep gat in haar bestaan en hierdoor is nu haar bewust aanvoelen en 
peilen versterkt. Zij heeft thans enorm veel geleerd. Iedere inzinking, die 
geestelijk opgevangen wordt, betekent voor de persoonlijkheid bewustwor-
ding. Ook voor haar, omdat zij de ziekte, het abnormale ervan, heeft moeten 
aanvaarden. Het door leed en smart naar de geestelijke hoogte in ons bestaan 
gaan is het betreden van het hogere ik, André, en dit zal elkeen beleven, om-
dat ieder tot het leven van God behoort. Het is echt menselijk te dwalen op 
aarde in onze eigengemaakte wetten. Eens echter moeten wij onze voetstuk-
ken afbreken. Als wij het uiteindelijke voor de aarde willen ingaan, staan wij 
meteen voor het leven van deze zijde en dit zal een sfeer zijn in een hel of in 
een hemel.” 

„Ik wilde, meester Alcar, dat u hierover meer boeken schreef, de mensen 
moeten het weten.” 

„Ook die tijd is in aantocht, André, doch ik zal het aan mijn leerlingen 
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opdragen. Gene Zijde ontleedt deze wetten dan, waardoor het aardse wezen 
met zichzelf en daardoor met de wetten van God in harmonie kan komen.” 

„Wanneer zal ik de wetten voor de krankzinnigheid beleven, Alcar?” 
„Ik zal je waarschuwen als wij zover zijn.” 
André keerde met zijn meester Alcar naar zijn organisme terug en nam af-

scheid van hem. Deze korte reis was ten einde. In korte tijd had hij heel veel 
wijsheid opgedaan. Twee dagen later kwam Mientje bij hem. Hij zag, dat ze 
was veranderd; haar ogen stonden rustiger en zij was niet meer overspannen. 
Mientje had weer geslapen – voelde hij – en haar ademhaling was niet meer 
zo onregelmatig. Zij herkreeg het normale bewustzijn. Zij legde zich neer en 
sliep onder de behandeling in. Toen André gereed was, schrok zij wakker. Ze 
zei tot hem: 

„Wat een rust is er in mij gekomen. Wat heb ik toch diep geslapen, het lijkt 
wel urenlang. Hoelang heeft deze behandeling geduurd?” 

„Een kwartier, Mientje.” 
„Het is niet te geloven, ik voel mij volkomen uitgerust. Ik word toch beter, 

is het niet?” 
„Voel je het zelf dan niet, Mientje?” 
„Ik durf het niet te geloven. Maar toch, ik ben reeds anders. Ik slaap beter 

en kan weer eten. Voor mijn werk ben ik toch nog te zenuwachtig, ik kom 
nog niet tot handelen. Mijn handen beven te veel. Wanneer ik een naald in 
mijn handen neem, leg ik het ding er dadelijk weer uit, omdat ik het gevoel 
krijg, dat heel de wereld op mij drukt. Kunt u zich zoiets indenken? Allemaal 
akeligheid waarvan ik vroeger niets wist. Ik ben zo anders geweest. Zal ik 
ooit weer als vroeger worden? Ik durf er niet aan te denken, dat ik toch nog 
eens beter word.” 

„Je wordt beter.” 
„Kunt u mij reeds vertellen waardoor ik ziek ben geworden?” 
„Nog even geduld, Mientje, straks zal ik je alles verklaren.” 
Enkele maanden later is Mientje zover. Haar zenuwgestel was kapot, doch 

langzaamaan bouwde André door meester Alcar het organisme op, zodat ze 
zich weer normaal voelde. Hij vroeg Mientje: 

„Geloof je nu, dat je beter wordt?” 
„Ik voel mij best,” sprak Mientje, „maar dacht u, dat ik het durf te aan-

vaarden?” 
„Toch moet het, Mientje, je moet deze zekerheid durven beleven.” 
„Maar weet u, hoe ziek ik ben geweest?” 
„Ik ken al deze wetten, Mientje, de oorzaak van je ziekte is mij duidelijk 

door mijn meester verklaard.” 
„Mag ik nu alles weten?” 
„Thans mag je alles weten. Kun jij je nog herinneren, welk gevoel je kreeg, 
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toen je voor het eerst op die kamers kwam?” 
„Dat vergeet ik nooit. Ik had naar die gevoelens moeten luisteren. Maar 

waarom vraagt u dat?” 
„Je was in handen van een zelfmoordenares.” Mientje schrikt niet, maar 

antwoordt: „Dat geloof ik onmiddellijk en nu is mij alles duidelijk. Ik was 
daar nimmer alleen. Ik begrijp ook, waarom al die andere mensen zo spoedig 
wilden verhuizen. Maar dat mag toch niet?” 

„Wat mag niet, Mientje?” 
„Die vrouw had mij met rust moeten laten. Mijn hemel, dat had ik moeten 

weten.” 
„Wat dan?” 
„Wat dan? Ik zou haar eerlijk hebben verteld dat ze mij niet mocht plagen.” 
„Die vrouw plaagde je niet, Mientje.” 
„Wat deed ze dan? Noemt u dit geen plagen? Ze heeft mij bijna vermoord. 

Wat moest die vrouw eigenlijk van mij?” 
André vertelt haar van al de wetten tussen leven en dood, die hij door zijn 

meester had mogen beleven. Mientje zei: 
„Zo, was het dat? Ik begrijp nu, waarom al die medicijnen niet konden 

helpen. En toch, wat een arme stakker is zij. Ik heb met haar te doen. Ik mag 
de hemel wel dankbaar zijn.” 

Mientje wilde nu André’s boeken lezen. Nu verlangde zij meer van al deze 
wetten, die ze zelf had beleefd, te weten. Tot André zegt zij: „Hoe houd je dat 
allemaal uit? Niets voor mij, ik zou daar niet tegen kunnen!” 

Mientje gaat weg en zij is hem innig dankbaar. Ze weet niet wat ze voor 
André moet doen. Maar ze zal hem niet vergeten. Zij lacht weer en kan weer 
werken. Zij voelt zich volkomen normaal. En André dankte God voor al de 
ontvangen wijsheid. Mientje zal voor de liefde ontwaken en eerst dan het al-
lerheiligste mogen beleven. 

André dacht over alles na. Dagenlang beleefde hij de wetten van Mientje 
en kreeg er een ander, ruimer bewustzijn door. Hoe eenvoudig was eigenlijk 
alles. Voor de doktoren waren deze zieken ondoorgrondelijk en niet te peilen 
en toch, indien zij slechts het leven na de dood zouden kunnen aanvaarden, 
dan zouden ook zij voor deze ongelooflijke waarheden komen te staan en 
zouden zij achter de sluier, de wetten van karma en van oorzaak en gevolg 
van de mens kunnen zien. Wat een zegen zou dit voor de mensheid zijn. 

Hij dacht aan de psychiater, die hem voor een tijd terug kwam bezoeken. 
Ook hij stond machteloos tegenover zijn zieken en André had hem van deze 
heilige wetten en krachten mogen overtuigen. Doch deze enkelingen wer-
den weer door hun collega’s uitgelachen. Het onbewuste, aards geleerde kind 
moest nog ontwaken. Wanneer gaan Gene Zijde én het aardse bewustzijn 
hand in hand? Hij voelde zich door zijn meester in staat om al deze heren 
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college te geven. Kijk toch, zo riep hij hun in gedachte toe, verandert er niets 
in uw leven? Is de dood nog altijd voor u van kracht? Voel hem aan en gij 
staat voor de eeuwigdurende machten en krachten van God, die Liefde is, 
onmetelijk, ruimtelijk bewust. Waarom zou Hij aan nietige schepsels Zijn 
levenslicht schenken? Het goddelijke in de mens moest ontwaken! En dan? 
Hoort het schone gezang van de engelen, van de mensen van de aarde die zijn 
heengegaan. Zij leven! 

Veel tijd om na te denken had André echter niet. Weldra stond hij voor 
nieuwe geestelijke problemen, waarmee zijn meester hem éénmaakte en 
waarvan André de wetten zou leren kennen. 
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Moeder Jet en haar Jetje 

Moeder Jet heeft André’s boeken gelezen en het is heel natuurlijk dat zij, 
aangezien André dicht in haar omgeving woont, zo nu en dan even aankomt 
om met hem te praten. Zij vraagt dan honderduit over haar kind, dat gees-
tesziek is. Toen zij voor het eerst bij hem kwam, vroeg ze André of hij haar 
lieveling kon helpen, doch meester Alcar zei, dat hij haar voorlopig alléén 
verlichting zou kunnen geven. Zij kon beter worden, maar dat zou enige tijd 
in beslag nemen. 

Dit leek moeder Jet verschrikkelijk, doch het was haar reeds een troost, 
dat André haar kind kracht zou geven, want tot nu had Jetje op eigen benen 
moeten staan. Nu zou zij geholpen worden en dan zou zij het wat gemak-
kelijker krijgen. 

Toen André de morgen die volgde op het eerste bezoek van moeder Jet 
bij haar binnentrad, lag haar kind op de divan te rusten. Ze had Jetje van 
tevoren van het bezoek verteld, doch deze ging nergens op in. Toen André 
bij haar kwam om haar te helpen, draaide zij hem de rug toe en begon te 
schreien. Jetje gaf dus te kennen, dat zij niet behandeld wilde worden. André 
praatte wat om haar op haar gemak te stellen. „Ik doe niets, kind, ik wil je 
alleen maar wat kracht geven.” 

Jetje draait zich om en kijkt André met haar doordringende en toch weer 
zachte blik aan. Moet je dat zien, denkt André. Wat een ogen heeft dit kind 
van dertig jaar; ze zien achter de sluier en ze zijn in staat om het menselijke 
wezen van de aarde te peilen. Jetje zegt plotseling: „Wilt u mij helpen? Wilt u 
mij werkelijk helpen? U kunt het niet. Ik moet het zelf doen!” 

„Pats, die zit,” denkt André. Moeder Jet is verlegen door de houding van 
haar dochter. Zij zegt tegen haar, dat een behandeling goed voor haar zal zijn. 
„André is een broeder van jou, je moet je overgeven.” Weer kijkt Jetje hem 
met haar doordringende blik aan. André zou er verlegen onder geworden 
zijn, als hij haar kijken niet had kunnen volgen. Hij was echter in staat haar 
persoonlijkheid op te vangen. Hij begint een spelletje met haar en dwingt 
haar nu om de ogen neer te slaan. Jetje zegt weer plotseling: 

„Ik zie de hellen en de hemelen in u.” 
„Waar zie je dat, Jetje?” En tot verbazing van haar moeder en André rea-

geert ze ad rem door te zeggen: 
„Waar ziet ú dat?” Zij tikt André op de vingers. Hij moet u tegen haar zeg-

gen! Dan laat Jetje er onmiddellijk op volgen: 
„Nu mag je mij helpen.” 
Dit alles is een openbaring voor André. Wat gevoelig is dit meisje toch! 
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Toen Jetje zei: „Waar ziet ú dat,” zond André haar een gevoel van pijn toe – 
zijn leed – omdat zij hem niet wilde aanvaarden. En Jetje reageerde direct en 
zei hierop: „Nu mag je mij helpen”, alsof ze spijt had André met haar woorden 
te hebben afgestraft. André denkt: wat een diepte, wat is Jetje overgevoelig. 
Geen wonder, dat zij door de astrale wereld wordt gestoord. Dit kind zou ei-
genlijk onherroepelijk krankzinnig moeten zijn. Haar rein bewustzijn moet 
haar echter nu voor algehele ondergang redden. Een wonder is dit meisje en 
zeldzaam is haar gevoelsleven. Ik zal weer heel veel leren, voelt hij reeds, en 
alles voor haar doen wat in mijn vermogen ligt. Jetje geeft zich over. Onder 
de behandeling begint ze te schreien en de tranen rollen haar over de wangen 
zonder dat zij zich kan beheersen. André concentreert zich op haar gevoelsle-
ven en zie, Jetje komt tot rust. Nu ziet hij meester Alcar en deze zegt: 

„Voel je haar diepte, André? Zij is niet krankzinnig, mijn zoon. Dit is een 
toestand van geestelijke zwakte, zwakte van persoonlijkheid. Deze persoon-
lijkheid kan niet tegen het ruwe geweld van de aarde. Dit leven is voor haar 
eigenlijk te zwaar en daardoor stort zij van tijd tot tijd in. Wat wij kunnen 
doen is haar kracht schenken. Wij kunnen niet tot stand brengen, dat zij 
nu reeds zichzelf overwint, want dat is nog niet mogelijk. Jetje moet hier 
doorheen. Tal van mensen bevinden zich in deze toestand en men heeft hen 
allen van tijd tot tijd moeten opsluiten, omdat zij plotseling zichzelf kun-
nen verliezen. Dan zinken zij in zichzelf terug en kunnen dan tevens door 
de astrale wereld worden aangevallen. Deze gevoeligheid is dus zwakte van 
persoonlijkheid, maar het is ook het gevoel, waardoor wij spreken. Het is de 
mediamieke sensitiviteit. Aan deze gevoeligheid heeft zij echter niets, omdat 
ze zou bezwijken. Het aardse leven is zelfs nog te zwaar voor haar. Nu is zij 
weer in opstand. 

Maar weet je, waardoor zij thans in opstand is en waardoor zij helder-
ziend waarneemt? Tal van geestelijke graden treden nu naar voren, die zij 
in stoffelijke toestand mist. Door dit wegzinken wordt zij zo gevoelig en 
het wegzinken zelf is het in verbinding komen met onze wereld. Wanneer 
zij hierin leeft, heeft zij het ontzettend moeilijk. Zij moet dan vele werelden 
tegelijk beleven en dat alles tijdens haar ziek-zijn verwerken. Als zij echter 
hierin zichzelf kan blijven, is er ook geen sprake van opsluiting, doch indien 
ze wordt aangevallen, wordt zij wild en opstandig. Thans zijn het de men-
struaties, waardoor de persoonlijkheid gestoord wordt, wat zij dus innerlijk 
moet verwerken. 

Deze natuurlijke werking is het, waardoor dit kind in opstand is. Waar-
schijnlijk voel je haar aan en dan begrijp je, dat deze ziekten niet zo eenvou-
dig zijn. Haar persoonlijkheid is het, die alles moet verwerken, waardoor ze 
zich sterker maakt. Ondervinding is voor dit leven en voor tal van andere 
mensen de genezing. Ik zeg je echter, Jetje kan niet krankzinnig worden, 
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omdat haar innerlijk leven hiervoor een te grote hoogte heeft bereikt. Maar 
vele anderen bezitten deze zielekrachten nog niet en raken nu bezeten door 
een astrale persoonlijkheid. Je kunt haar alleen verlichting geven, André, en 
dat nog maar tot op zekere hoogte, want dan moet Jetje weer op eigen benen 
staan. Ik wil, dat je haar zult helpen, want je zult door haar tal van wetten 
leren kennen. Het is de moeite waard haar te volgen. Wij zullen vaststellen, 
dat Jetje niet ziek is, maar dat deze persoonlijkheid nog voor de aardse wetten 
moet ontwaken. 

Haar innerlijk leven is zoals wij het bezitten, astraal rein. Zij bidt dag en 
nacht en kent haar God van liefde. Zij is zo diep als de Ruimte zelf, maar 
daarin moet zij zich het vereiste bewustzijn eigen maken, zodat dit leven 
tot de stoffelijke en geestelijke harmonie komt. Iedere gedachte, die door 
jou wordt uitgezonden, kan zij opvangen. Denk er dus om, dat je je eigen 
gevoelsleven bewust uitzendt, opdat je haar niet stoort. Haar leven is als 
dat van de mens uit de eerste sfeer. Zij is volkomen los van de aarde. Haar 
innerlijke leven zou voor de geestelijke gaven kunnen dienen, doch ik zei je 
reeds, dat zij hiervoor te zwak is. Wij zullen er dan ook nimmer aan begin-
nen. Niettegenstaande haar zwakte van persoonlijkheid, zijn die krachten 
echter in haar en is die sensitiviteit aanwezig. En die sensitiviteit wordt nog 
niet begrepen, want de wetenschap kent deze toestand nog niet en heeft er 
dus ook nog geen genezing voor. 

Het leven op aarde moet haar innerlijk bewustzijn versterken. Eten en 
drinken en alles wat tot dit leven behoort, versterkt haar vermogen om te 
kunnen leven. De persoonlijkheid neemt alles in zich op. Dit wezen heeft in 
het vorige leven het priesterschap beleefd. Zij heeft zich toen afgesloten voor 
iedere stoffelijke gedachte, maar moet nu hiervoor weer op aarde terugkeren. 
Zij moet dus als elkeen de stoffelijke wetten leren kennen. God wil, dat wij 
Zijn wetten beleven. Het is duidelijk, dat miljoenen zielen hiervoor naar de 
aarde moeten terugkeren, omdat al die mensen het waarachtige leven niet 
kennen en van Gods wetten niets begrijpen. Jetje zal al die heiligheid niet in 
zich kunnen opnemen; moeder zal ze niet worden, want zij zou ook hierdoor 
bezwijken. Duizenden problemen hebben met haar stoffelijk leven en met 
haar leven ten opzichte van ons bewustzijn te maken en zij beleeft al die wet-
ten, doordat zij deze afstemming heeft bereikt. 

Indien je mij voelt, André, begrijp je, wat ik zeggen wil en hoe haar toe-
stand is. Mij gaat het erom jou die problemen te laten beleven en je deze te 
verklaren, opdat je straks gereed zult zijn om met mij naar die inrichtingen 
te gaan waar al deze gevoelige levensgraden opgesloten zitten. Eerst dan krijg 
je een beeld van de krankzinnigheid en wat deze eigenlijk betekent. Je leert 
hierdoor de stoffelijke levensgraden van het menselijke wezen op aarde ken-
nen en begrijpen. Dit is een leerschool van ongekende waarde en schoonheid, 
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want deze levens verbinden ons met de Ruimte en met al de wetten hiervan 
die door God geschapen zijn. 

Jetje is dus een sferenkind. Voor het aardse leven is zij niet geschikt, omdat 
zij buiten dit leven staat. Werken op aarde kan zij niet, maar je ziet het, ook 
hiervoor heeft God gezorgd. Zij heeft een moeder ontvangen, die haar be-
grijpt en haar al haar liefde geeft. De middelen hiervoor zijn aanwezig, zodat 
Jetje haar toestand ongestoord beleven kan. Anderen hebben het veel moei-
lijker, maar zij beleeft de sferengenade en deze is door haar zélf verdiend. 

Je moet haar in alles volgen en moeder Jet zal je steeds vragen stellen. Ik zal 
al die vragen dan beantwoorden. Voor het ogenblik is het voldoende. Bedenk 
dus, dat je uitgezonden gedachten door haar opgenomen worden. Hierdoor 
kun je haar storen maar jij moet haar van het aardse trachten te zuiveren en 
voldoende gereed zijn, om haar volkomen te kunnen opvangen. Een tijdlang 
kun je haar kracht geven, maar later is die kracht niet meer nodig en dan 
staat Jetje op eigen benen.” 

André kent haar thans; hij weet nu, hoe gevoelig Jettekind is en hij zal 
zich daarop instellen. Hij gaat spoedig weg en laat de beide vrouwen alleen. 

In de middag komt moeder Jet even aan. Zij moet weten, wat hij van haar 
kind denkt. André zet zich neer om met haar te praten en meester Alcar laat 
hem voelen, hoe hij moeder Jet moet opvangen. Ook zij is een enorme per-
soonlijkheid en zij is bewust. Zij is voor André een groot en onuitputtelijk 
wonder van liefde. 

„Wat denk je van mijn Jettekind, André?” is haar eerste vraag. 
„Dat is een heel groot probleem, Jet. O, schrik niet, ik wil je slechts zeggen, 

dat Jetje in tal van problemen leeft. Om je die allemaal ineens te verklaren, is 
natuurlijk niet mogelijk. Maar jij zult wel bij mij terugkomen om vragen te 
stellen en zo geleidelijk aan leer je haar dan kennen. In de eerste plaats kan ik 
je thans zeggen, dat je Jettekind niet krankzinnig zal worden.” 

„Meen je het, André? Wat maak je mij hiermee gelukkig.” 
Moeder Jet begint te schreien, maar André zegt: 
„Moet je hierom gaan huilen?” 
„Dat kun je je toch wel indenken?” 
„Als je gaat belken, praat ik niet met je. Geestelijk ingestelde mensen kun-

nen hun tranen innerlijk verwerken!” 
„Praat niet zo, André, je bent zo’n steun voor mij. Ik ben zo gelukkig 

geworden met je boeken. Wil je mij er nu veel van vertellen? Ik ben zo blij, 
André, ik heb zo’n angst gehad al die jaren. Je kunt je dat wel voorstellen. 
Telkens denk je, dat ze weer weg moet om te worden opgenomen tussen al 
die arme zieken. Het is zo verschrikkelijk. Dus Jettie wordt niet krankzin-
nig? Goddank, o jongen, wat heb je nu van mij afgenomen. Heeft meester 
Alcar zelf het gezegd?” 
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„Ja, Jet. Toch kun je Jetje zo nu en dan even verliezen. Daar moet je reke-
ning mee houden. Dat zijn van die tijdelijke inzinkingen. In wezen kan ik 
eigenlijk niets voor haar doen. Wat ik haar wel geven kan is verlichting. Wij 
helpen haar dragen. En dat nog maar gedurende een zekere tijd, want daarna 
moet zij op eigen benen staan. Die kracht zal Jetje ontvangen.” 

„Dat is een pak van mijn hart, André, geloof je dat?” 
„Ik geloof het, Jet, en je kunt het van meester Alcar aanvaarden.” 
„Je boeken heb ik geheel in mij opgenomen, André. En toch, je kunt er 

niet genoeg van horen. Ik heb ze reeds tien keer gelezen en telkens begin ik 
opnieuw, maar steeds zijn ze weer anders. Wat een prachttaak heb je toch.” 

„Je moet mij niet zo ophemelen, moeder Jet.” 
Zij lacht van geluk en antwoordt: „Heerlijk, André, zo moet je mij noe-

men. Fijn is dat. Ik wil gaarne voor elkeen een moeder zijn. Noem mij zo, 
André. In de boeken heb ik getracht de geestelijke afstemming van mijn kind 
te vinden. Dat mijn kind krankzinnig zou worden, geloofde ik niet, maar 
thans heb ik zekerheid. Dit neem ik onherroepelijk aan. Wat een meester, 
die al deze wetten door jou beschreven heeft, zegt, zijn ook wetten voor mij. 
Zo’n zieltje kan toch niet verongelukken? Jetje is erg lief en o zo gevoelig.” 

„Dat heb ik vanmorgen kunnen vaststellen, Jet. Alcar zegt, dat zij zich het 
aardse bewustzijn moet eigen maken. Je voelt zeker wat dit wil zeggen. Nu 
je de boeken gelezen hebt, is alles duidelijk voor je en kunnen wij praten, 
anders had ik je hiervan niets kunnen vertellen. In haar vorige leven was 
zij een priesteres, een non en beleefde zij niets. Enige levens daarvoor was 
zij eveneens priesteres, waardoor zij zich heeft losgemaakt van de stoffelijke 
wetten, die wij als mensen moeten beleven, willen wij voor Gods schepping 
ontwaken. Nonnen en priesters beleven niets! Al deze mensen zijn levend 
dood! Zij staan naast het leven. Die mensen beleven het stoffelijke leven niet 
zoals wij en denken toch, dat ze bewust deel uitmaken van deze Ruimte en 
van de miljoenen wetten, waarvoor zij zich echter hebben afgesloten. Waren 
deze mensen in één van hun levens moeder geweest, dan zou die schijnge-
stalte van thans reeds opgelost zijn en waren zij vanzelf in een natuurlijk 
leven overgegaan. 

Maar zij „trouwen” met Christus en vertrappen het heilige moederschap. 
Het „trouwen” met Christus is grote onzin. Ik hoef jou dat niet te vertellen. 
Wie kan nu met Christus trouwen? Die symbolische daad van hen heeft voor 
Gene Zijde geen betekenis. Alcar zegt, dat zij zich volkomen uitschakelen en 
hiervoor heeft God aan de mens het organisme niet geschonken. Dit is één 
van Jettie’s hoofdproblemen. Maar er zijn nog vele andere. Ik moet ze jou zo 
nu en dan verklaren, opdat je je kind zult leren kennen.” 

„Wat is het prachtig, André. Heb je dit vanmorgen mogen zien?” 
„Toen ik Jettie behandelde, heeft meester Alcar mij met haar leven ver-
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bonden en hij toonde mij haar verleden. Dat verleden is nu voor jou en mij 
zichtbaar, maar je moet het kunnen begrijpen en aanvaarden. Je zou hierover 
een boek kunnen schrijven, moeder Jet. Zóveel stof is het, zegt mijn meester, 
dat je nimmer uitgeschreven geraakt, wil je Jettie kosmisch behandelen en 
ontleden, dat wil zeggen Jettie’s zieleleven dus, haar geestelijke en aardse 
persoonlijkheid. Machtig is alles! Wij kunnen dit bewust ontvangen, terwijl 
de wetenschap hiervan niets afweet. Zij kan je haar innerlijk leven niet ver-
klaren. De doktoren zien slechts een zieke voor zich, die geestelijk zwak is, 
maar waardóór, Jet? Waarom bevindt Jetje zich in deze toestand? Dit zijn 
geestelijke problemen, de wetten van de persoonlijkheid, waarin zij nu leeft, 
en waaraan zij niet kan ontkomen. Zij moet hier doorheen, want zij zal hier-
door ontwaken. 

Duizenden, zegt meester Alcar, die zichzelf aan Christus opdragen, bele-
ven niets van het stoffelijke leven. Toch kan niet één van die duizenden de 
sferen van licht betreden, wanneer de wetten van God niet zijn beleefd. In 
vorige levens heeft zij, Jettie dus, het moederschap gekend of zij zou nog-
maals naar de aarde moeten terugkeren.” 

„Wat is dat allemaal diep en rechtvaardig, André.” 
„Dat is het, moeder Jet, en ik voel, dat meester Alcar mij nu in zijn leven 

opgetrokken heeft, want enkele seconden geleden wist ook ik er nog weinig 
vanaf. Over deze wetten hebben wij nog niet gesproken, hoewel Alcar mij 
gezegd heeft, dat hij mij later ook die problemen zal verklaren. Het is mach-
tig en wij zullen tezamen meer van deze openbaringen beleven, omdat ik met 
jou kan praten.” 

„Meen je dat, André?” 
„Natuurlijk, lief kind, doch dit kan alleen dan plaatsvinden wanneer ik 

er tijd voor heb. Soms zul je rechtsomkeert moeten maken en krijg je geen 
woord van mij. Houd er ook rekening mee, dat wat ik je vandaag geef, ik je 
morgen weer afneem, indien ik zie, dat je loopt te huilen.” 

„Ik zal sterk zijn, André, en mijn best doen.” 
„Je bent een prachtmoeder.” 
„Meen je het?” 
„Of ik het meen? Ik zie weinig moeders zoals jij bent. De meeste mensen 

zijn bang om te denken en wanneer ik met hen praat, kunnen zij mij niet 
ten volle aanvaarden en dan sta ik stil. Jij staat echter toe, dat wij op je leven 
inhakken. Dat is het machtige van je karakter, van je ganse persoonlijkheid. 
Ook in mij zijn die eigenschappen aanwezig of ik had niet als instrument 
kunnen dienen. Hoe meer meester Alcar op mijn leven inhakt, des te liever 
het mij is. Hierdoor zal ik ontwaken en mij ontwikkelen. Ik weet immers, 
dat hij mij niet voor niets zal aanvallen. Hij is een vader en moeder voor mij 
en een groot meester. Toch is hij streng, wanneer het Gods wetten en de taak, 
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die op mijn schouders is gelegd, betreft. Toch is alles goed, héél goed zelfs, 
want ik wil gebroken worden. Ik ken het leven na de dood, moeder Jet, en 
geloof mij, mijn levensbloed heb ik voor deze wijsheid moeten inzetten, ook 
al denken velen, dat het mediumschap zo eenvoudig is. Het heet immers, dat 
wij alles voor niets ontvangen. 

Maar ik ken toch nog mensen die zijn, zoals jij bent. Vele moeders zouden 
voor dit werk hun eigen leven willen inzetten. Allen zouden dag en nacht 
met mij willen praten, doch dat kan niet, want dan zou ik niets meer kun-
nen doen. Er zal echter een tijd komen, dat ik mij geheel op het spreken 
kan instellen en dan komen de meesters van Gene Zijde tot de aarde. Zij 
wandelen dan in ons midden en voeren het woord tot de massa. Wat je dan 
zult beleven, Jet, grenst aan het ongelooflijke. Ik geloof, dat ik over enkele 
jaren die hoogte zal hebben bereikt, maar dan beleven wij andere tijden. De 
meesters zullen je dan optrekken in hun levens en de mensen, die dit mach-
tige beleven, denken dan met God in verbinding te zijn, zó ontzagwekkend 
is het, wat Gene Zijde te vertellen heeft. Dan sta ik voor elkeen open en kan 
mij geheel voor dat werk geven. Het is het hoogste wat te bereiken is voor mij 
en mijn toehoorders. Dan zul je geestelijke wonderen beleven, moeder Jet, en 
ontvang je de állerhoogste wijsheid. Hoger gaan is dan niet mogelijk meer, 
wij zijn dan kosmisch verbonden. Ja, zelfs het goddelijke „AL” zal tot je leven 
spreken. Kun je dit aanvaarden?” 

„Alles, André, wat je mij zegt is mij lief. Ik geloof het, neen, ik weet het, 
want je bent een begenadigd mensenkind.” 

„Wanneer je meester Alcar door mij hoort spreken, moeder Jet, lopen je 
de tranen over de wangen. Alleen reeds, omdat je weet, dat ik een kind van-
buiten ben, niets heb geleerd en nu toch in staat ben om kosmische wijsheid, 
waarvan nog géén mens op aarde gehoord of gelezen heeft, te ontvangen. 
Zelfs het beroemde Oosten weet er niets, geen woord, vanaf. Deze wijsheid 
is voor deze eeuw en zal straks worden geopenbaard. Als de meesters spreken, 
moeder Jet, voel je, dat de hemelen voor je geopend zijn. Wonderbaarlijk is 
het, want men zal je dan de wetten van God verklaren. Straks zul je mij in 
trance horen spreken. Nu geschiedt het onder inspiratie en ook daarvan bezit 
ik drie graden, zodat Gene Zijde mij steeds en op elk ogenblik kan bereiken. 

De hemelen, moeder Jet, zullen je opnemen en zacht heen en weer wiegen, 
zoals een goede moeder dat haar kind doet. De hemelen, overvloedig ver-
vuld van vele heerlijkheden, ontroeren de mens door de liefde, die zich dan 
in kosmische wijsheid openbaart. O, ik wilde, dat het ogenblik daar was. 
Geloof je het?” 

„Ja, André. Ik ken reeds je heilig vuur om de mensen álles te schenken.” 
„Maar nu iets anders en waarvoor je eigenlijk hier bent. Als je dit alles hebt 

begrepen, Jet, voel je, dat je Jettekind tussen twee werelden leeft. Zij komt 
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tijdens haar overgevoeligheid los van de aardse wetten en stapt of vertoeft 
dan in de geestelijke wereld, waartoe zij echter niet behoort. Zowel hier als 
daar te leven vanuit één toestand, daar is grote kracht en geestelijke bewust-
wording voor nodig. Jetje is sterk, goed ingesteld op het geestelijke, hogere 
leven, anders was zij al lang bezweken en had je haar voor krankzinnig kun-
nen verklaren. Ik zei je al, haar innerlijk leven is als dat van een kind, rein 
en bewust, natuurlijk zuiver ingesteld op Gods schepping, op al het leven 
rondom haar. En dat is thans haar redding en haar eigen bescherming. Ook 
moet je aanvaarden, dat zij soms plotseling veel gevoeliger is, dan enkele uren 
daarvoor. Verschillende problemen – ook dat zijn eigenlijk alweer wetten, 
levensvraagstukken – geven haar deze gevoeligheid. Komen de menstrua-
ties, dan overheerst het lichamelijke het innerlijke, wat zij niet ineens kan 
verwerken. Hierdoor wordt dus haar dagbewustzijn gestoord. Dan zie je haar 
prikkelbaar, zoekend en tastend naar haar anders zo rustige persoonlijkheid 
en dan kan zij zichzelf niet vinden. Nu moet je haar begrijpen en haar leven 
willen opvangen of jullie beiden komen in botsing, wat voor haar droefheid 
en overspanning schept. 

Ken je al deze wetten en verschijnselen, dan ben je in staat je kind te allen 
tijde raad te geven en kracht te schenken. Hierna zal zij zich noch alleen, 
noch onbeholpen voelen, wat dringend noodzakelijk is en waar jij steeds op 
bedacht moet zijn, want minderwaardigheidscomplexen zouden haar maar 
afbreken! Op dit ogenblik is zij ver van de aarde verwijderd. Zij leeft weer 
tussen twee werelden en geeft je van daaruit antwoord. Zij kijkt nu door de 
muren heen en je krijgt een antwoord van haar, waarvan je kunt duizelen. 
Is het niet zo?” 

„Precies, André. Heb je dit vanmorgen kunnen vaststellen?” 
„Zo is het, moeder Jet, meester Alcar verklaarde mij haar gevoeligheid. 

En Jetje is ontzettend gevoelig. Ik beleefde vanmorgen iets heel moois. Jij 
hebt er geen erg in gehad. Ik beleefde met haar een astraal wonder, want wij 
waren van ziel tot ziel één. Hier een voorbeeld, zodat je zult zien, hoe je kind 
eigenlijk is. 

Toen ik haar wilde behandelen en ik haar met jij en jou aansprak, tikte zij 
mij op de vingers. Je hoorde het zeker. Ze zei: „Waar ziet ú dat?” Zij legde de 
nadruk op het u en ik begreep haar onmiddellijk. Dit heeft ogenschijnlijk 
niets te betekenen, maar toch is het voor Jetje de moeite waard. Hierin ligt 
en leeft haar persoonlijkheid. Het bewijst je, dat haar geest volkomen nor-
maal werkt en dat zij vast niet gek is. Zij weet precies wat zij doet. Maar op 
dat ogenblik liet ik haar voelen, dat zij mij pijn deed. Ik liet haar geestelijk, 
astraal dus, in gedachten weten, dat ik niet zo vrijpostig ben en dat ik eerbied 
heb voor ieder mens. Ik liet haar voelen, dat ik gaarne alle conventionele 
dingen uitschakel, liever onmiddellijk tot de persoonlijkheid doordring om 
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het wezen zelf te beleven, opdat de ander zich tegenover mij rustig zal voe-
len en zich geheel kan geven. Ik volg nu hetgeen men aan Gene Zijde doet; 
het is het directe afdalen van ziel tot ziel, het éénzijn met de Ruimte en dan 
heeft het aards-menselijke geen betekenis meer en is daardoor niet in staat 
om een stoffelijke muur op te trekken. Je voelt het zeker, wij staan dan voor 
de werkelijkheid. Wij zijn dan op dat moment broeder en zuster geworden. 

Jetje voelde mij. Bliksemsnel herstelde zij zich en gaf zich volkomen aan 
mij over. Ze zei, dat ik haar mocht behandelen. Maar voel je, wat er in die 
seconden gebeurd is? Ik liet haar weten, dat ik elke afstand wilde vermijden. 
Vanuit de hoogte zette zij mij op mijn plaats en ik aanvaardde haar, doch 
keerde door een korte, geestelijke omweg te maken in haar leven terug. Ook 
ik handelde bliksemsnel en legde in haar leven het éne gevoel, dat van mij 
uitging en haar diepe leven raakte. Zij zoog mijn aura als gedachten in zich 
op en gaf mij toen antwoord. Ik volgde dit verloop en maakte, dat Jetje zich-
zelf ging zien. Zij kreeg haar eigen persoonlijkheid terug, doordat ik haar 
liet voelen dat haar opmerking mij pijn had gedaan. Mijn gedachten, bezield 
door mijn meester, trokken haar op in het volgende: 

Zijt gij een kind van Christus? Hebt gij Zijn leven en leer lief? Hoe kunt 
gij mij dan op deze wijze behandelen? Sta ik niet voor u als een klein kind? 
Ben ik uw broeder niet? Peil mij, daal in mijn leven af en gij zult ten opzichte 
van mijn hartelijkheid anders handelen. Vraag ik u om een aalmoes? Ik kom 
om u te genezen! Ik kom uit naam van Hem, want ik ben geen bedrieger! 

Onze ogen, moeder Jet, je hebt het kunnen zien, hielden elkaar vast. Wij 
peilden elkaar, daalden tot diep in elkaars zielen af en toen kende Jettekind 
mij, maar ook ik kende haar en zelfs vele van haar levens, die zij heeft mogen 
beleven. Gans haar leven lag voor mij open, terwijl zij bij mij slechts datgene 
voelde, wat ik wilde, dat zij zou voelen en zien. De rest van mijn leven kon zij 
peilen noch waarnemen, omdat mijn leven te diep voor haar was. Niettemin 
hebben wij deze wonderen in die enkele seconden mogen beleven en toen gaf 
Jetje zich over. Daarop behandelde ik haar, maar toen werd het haar te mach-
tig en zij begon te schreien. Dit was een volkomen natuurlijke reactie, die 
ik kon aanvaarden. Ook haar handeling daarna peilde ik, daar ik wilde en 
moest weten, of zij mij soms op een dwaalweg wilde brengen. Iedere reactie 
van de geest is te controleren en deze controle is voor meester Alcar mogelijk, 
waarop ik weer zie en hoor en met het leven van die ander verbonden word. 
En dan beleef ik geestelijke wonderen en kan ik waarnemen, dat een mens 
niet diep meer is, ook al is de ziel als mens onmetelijk. En die onmetelijkheid 
kan door mijn meester ontleed worden, want hij is een kosmisch bewuste. 

Ik dacht echter, wat is dit meisje toch gevoelig. Wij spraken dus geestelijk, 
moeder Jet. Wij waren één en met elkander verbonden, waarvan jij niets hebt 
kunnen voelen, ook al stond je naast ons. Toen verklaarde meester Alcar 
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mij haar toestand en ik leerde haar innerlijk leven nog anders zien. Ik zeg je 
thans, Jetje kan álles van je leven weten, want zij zuigt het uit je bewustzijn. 
Vooral, wanneer de astrale gevoeligheid in haar komt en zij als het ware van 
onze wereld afscheid neemt, doch dan voor jou onhandelbaar zal worden. 
Nu sta jij voor deze gevoeligheid en voor haar overspannen toestand en jij 
moet toch als moeder kunnen handelen. Daarbij wil ik je helpen. Ik zal jou 
geestelijk ontwikkelen, moeder Jet, je zo sterk maken voor je kind, zoals 
geen mens je dat maken kan. Eerst dan kun je met dit leven een wandeling 
in de natuur maken. Je zult haar dan voelen en begrijpen en haar het juiste 
antwoord kunnen geven, want nu is zij ondoorgrondelijk diep voor je tijdens 
haar verhoogde gevoelsreactie. 

Tijdens haar gevoeligheid staat zij voor Gene Zijde open. Dan is Jettekind 
als een sferenbloem. En weet je, moeder Jet, hoe sferenbloemen ten opzichte 
van ons stoffelijke mensen zouden handelen?” 

„Nu, zeg het eens, André?” 
„In de sferen, moeder Jet, spreken de bloemen tot ons leven en ons bewust-

zijn. Zij voelen onze liefde voor het leven van God. Wee hen, die verkeerde 
gedachten bezitten en die uitzenden. Wat doet dan een bloem? 

Zij sluit haar kelk, buigt zich en je krijgt het gevoel, dat de afschuw je 
leven binnenwandelt. Dan kun je heengaan. Het leven van God stoot je uit 
het paradijs. En dat doet en kan Jetje ook. Kom je niet tot éénzijn met haar 
gevoelsleven, moeder Jet, dan sta je machteloos voor deze persoonlijkheid. 
Komen nu echter je eigen geestelijke deugden tot haar leven dan kun je haar 
door je grote liefde toch opvangen. Jij, grote Jet, buigt je steeds voor je kind 
en dat kan niet elke moeder. Ik heb dan ook bewondering voor je leven. Ik 
buig mij voor je grote liefde en zou je willen toeroepen, doe het steeds! Houd 
dit steeds vol, want Jetje is je liefde volkomen waard, zij is een deel van jezelf! 
En jij bouwt intussen toch aan je geestelijke woning. Ik verzeker je, dat je er 
na je dood voldoening van zult hebben, want je betreedt dan de eeuwigdu-
rende harmonie, ál je gegeven liefde, de grootheid van je karakter. 

Zou je Jetje dus niet volgens de geestelijke wetten opvangen, haar bena-
deren, dan sluit zij zich af en dan kun je haar niet meer bereiken. Wil je 
haar behoeden voor dieper wegzinken, moeder Jet, dan moet je haar steeds 
ál je liefde schenken, ook al krijg je er van haar soms hardheid voor terug. 
Nogmaals, ik zeg je, in wezen doe je niets voor haar; álles krijg je toch weer 
terug, want je kunt voor anderen niets doen. Dit zullen vele mensen niet 
aanvaarden. Toch is het de heilige waarheid en aan Gene Zijde zullen de 
mensen dat moeten beamen. Zij zien eerst daar, dat zij de wetten van God 
beleefden; het iets-voor-anderen-doen is het goddelijke ontwaken, het god-
delijke opwaartsgaan voor de eigen persoonlijkheid. Het is liefde voelen en 
liefde geven aan alles wat leeft, aan alles wat door God geschapen is. Kun jij 
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dit opbrengen, dan zul je haar steeds moeten omringen met liefde, die je op 
volle kracht geven moet en waarbij je dikwijls het hoofdbuigen zult moeten 
aanvaarden. Op deze wijze kun je Jettekind bereiken of je loopt je tegen haar 
overgevoelig en mystiek leven te pletter. 

Ook ik moet haar zo benaderen of zij zou mij wegsturen. Jetje kan tijdens 
haar grote gevoeligheid alles, maar dit leidt in deze toestand nog tot niets. 
Dit álles betekent voor háár ellende, disharmonie; voor mij zijn het geestelij-
ke gaven en is dit levenswijsheid. Wat zij in zich draagt, daar loopt ook mijn 
gevoelsleven van over. Ik kan mij staande houden, zij daarentegen bezwijkt. 
Het moet je dus duidelijk zijn, dat zij soms alles van je denken en voelen kan 
weten. Dit komt dus, doordat zij tijdelijk het aardse bewustzijn verlaat en 
het ruimtelijke, dat van leven en dood, aanvaarden moet. Nu is zij gevoel 
geworden! Direct voelt Jetje zich helderziende, maar hoe meer zij nu ziet, des 
te moeilijker wordt het voor haar. Zij kan dit alles immers niet verwerken. 

Nu zie je het merkwaardige verschijnsel, Jet, dat deze overgevoeligheid een 
ziekte is. Wordt Jetje ziek, dan bezit zij meer gevoel en dit gevoel kunnen 
de meeste mensen niet bevatten. Deze ziekte schenkt haar en al de andere 
mensen die erdoor aangeraakt zijn meer bewustzijn. Is dit niet merkwaardig? 
Toch is het de reine waarheid. Al deze mensen komen thans buiten het di-
rect aardse voor hun eigen bestaan en persoonlijkheid. Zij tasten een andere 
wereld af en leven toch nog op aarde. Zij zinken weg, maar waarheen? Kan 
een dokter deze persoonlijkheid volgen? Is die man in staat zomaar eventjes 
een kosmische wandeling te maken, zodat hij het gevoelsleven van deze mens 
kan ontleden? Toch moet hij ertoe in staat zijn, wil hij een juiste diagnose 
stellen. Het is ons duidelijk, dat alleen bij wijze van uitzondering een geleerde 
hiertoe in staat is, dat wil zeggen die mens, die buiten zijn geleerdheid om 
ook voor die wetten voelt, want als regel is de wetenschap nog niet zo ver. 
De meeste geleerden zien Jetje nu als een geesteszieke. Maar Jetje is niet 
geestesziek! Wij zien, dat zij juist boven ál het stoffelijke denken verheven 
is, waardoor de geleerde de indruk krijgt dat Jetje abnormaal is, omdat Jetje 
die wijsheid niet kan verwerken. Deze toestand is voor haar dus geen ach-
teruitgang, doch het betreden van een hogere bewustwording. Het is, als je 
het duidelijk weten wilt, het verlaten van het dagbewuste ik. Voel je thans de 
grote merkwaardigheid van Jettie’s toestand aan? 

Het machtige voor ons is nu, dat zij ten opzichte van de maatschappij 
ziek wordt, doch ten opzichte van het leven na de dood onfeilbaar bewust 
is en door de muren van je kamer kan kijken, omdat er nu geen stoffelijke 
hinderpalen meer voor haar zijn. Ik vraag je, moeder Jet, is dit ziekte? Kan 
de wetenschap, de psychiater, aanvaarden dat Jetje (niet) ziek is? Haar ver-
schijnselen tonen ons aan van niet! Door meester Alcar komen wij achter 
de geestelijke achtergrond van dit stoffelijke raadsel, want wij beleven teza-
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men dit contact. Wat ik je thans heb mogen schenken, moeder Jet, kan géén 
dokter je geven, omdat hij voor die wetten niet openstaat. Nu lopen zich de 
geleerden te pletter, want zij durven dit antwoord nog niet aanvaarden. Maar 
je ziet het, alléén de geestelijke verklaring is reëel, omdat een „zieke” als Jetje 
kosmische werkingen beleven moet tijdens het loskomen van de aarde en de 
lichamelijke stelsels. Tussen leven en dood leeft dit voor de aarde grote en 
machtige raadsel, dat leugen noch bedrog kent, maar de zuivere realiteit is, 
omdat dit gebeuren in contact staat met de goddelijke wetten en hiervan het 
natuurlijke en geestelijke verschijnsel is. 

Voel je dit, moeder Jet? Dan moet het je duidelijk zijn, dat Jetje hevig me-
diamiek is, maar er niets mee kan doen, omdat zij nog geen hogere bewust-
wording aan kan. En dit álles ontstaat, doordat zij buiten het beleven van de 
schepping om wil evolueren en dat betekent, dat zij nu ten opzichte van haar 
leven een achterstand heeft. Zij moet haar verloren tijd inhalen en daarom 
is zij thans op aarde. Jetje beleeft nu haar eigen gevoeligheid, welke tot een 
dusdanige graad behoort, dat zij hierdoor vele mensen ver vooruit is. Dit 
zal echter nog niet worden aanvaard. Eerst aan Gene Zijde is dat te zien en 
vast te stellen; voor het menselijke begrip in deze maatschappij zijn haar ver-
schijnselen bovennatuurlijk of behoren tot een graad van krankzinnigheid. 
Het eerste heeft afstemming op de gevoeligheid van de Ruimte en die van 
Golgotha en dat hebben wij aanvaard; het laatste daarentegen is gebaseerd 
op het onbeholpen denken van het nuchtere aardse ik, dat zich nog aan een 
lijk vastklampt. Voel je dit?” 

„Het is een openbaring voor mij, André.” 
„Jetje zinkt dus weg, doch dit wegzinken raakt haar persoonlijkheid, haar 

karaktertrekken, waardoor zij direct in het stoffelijke leven komt te staan en 
dan moet handelen. En dit handelen is niet zo eenvoudig. Haar persoonlijk-
heid komt nu los van de aardse wetten. Zijn er thans lichamelijke stoornis-
sen, dan moet zij ook die beleven en verwerken en zich toch staande kunnen 
houden. De menstruatie maakt haar reeds overspannen. Die verschijnselen 
trekt de ziel niet aan, neen, de geest of de persoonlijkheid moet die stoffelijke 
werking beleven en natuurlijk verwerken en daartoe is zij nu niet eens in 
staat. Sommige vrouwen zijn er lichamelijk ziek van, Jetje verwerkt dit gees-
telijk. Die werking is voor haar te sterk ingesteld en slaat terug op haar inner-
lijk leven. Nu zinkt zij door deze stoffelijke en lichamelijke stuwing weg en 
betreedt dan de wereld tussen leven en dood. Zij voelt zich nu van de aarde 
met haar wetten en van al de mensen verwijderd. Als zij nu vanuit die wereld 
iets zegt, sta jij met je mond vol tanden en kunt haar soms geen antwoord 
geven, omdat je gevoelsleven een geheel andere afstemming heeft. Jetje voelt 
en handelt nu astraal. En dit astrale handelen wordt aangezien als een ziekte, 
een zwakte van geest. Had zij dus meer wilskracht, dan zou zij bewust gaven 
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bezitten en als instrument voor Gene Zijde kunnen dienen, doch ook hier-
voor mist zij de hogere bewustwording, die zij zich nog moet eigen maken. 

Tijdens haar wegzinken, moeder Jet, leeft zij dus in een hogere bewust-
wording. Het merkwaardige van dit geval, haar toestand, is nu dat de weten-
schap zegt dat zij een geesteszieke is. Maar is dit waar? Duidelijk treden hier 
geestelijke verschijnselen naar voren. Haar wegzinken is nu het in verbinding 
komen met een andere wereld, met het leven aan Gene Zijde. Dit wegzinken 
schenkt haar ruimer gevoel, een ander bewustzijn, waarmee zij echter geen 
raad weet. Wat nu ziekte is voor de aarde, is voor Gene Zijde het voelen en 
aftasten van hogere levenswaarheden, de occulte werkelijkheid van het be-
leefde, waarvan de massa op aarde nog geen begrip heeft. 

Daarbij komt nog, dat tal van aardse belevenissen haar uit het evenwicht 
brengen en ook dan zinkt zij weg en doet erg onbeholpen of wordt hevig 
overspannen. Het moet thans voor jou duidelijk zijn, dat dit voor Jetje het 
loskomen van de aardse wetten is en niets met ziekte heeft uit te staan. Hoe 
moet een dokter een ziekte met deze verschijnselen behandelen? Het is heus 
niet zo eenvoudig voor een geleerde, omdat hij evenmin al deze wetten kent. 
Begrijp je wat ik bedoel, moeder Jet?” 

„Ik zie haar nu anders, André. Dit had ik jaren geleden moeten weten. Wat 
weten de doktoren toch weinig van het zieleleven af.” 

„Die mensen kunnen op de wetenschap niet vooruit lopen, Jet. Het is 
bekend dat zij alles wetenschappelijk moeten kunnen bewijzen of het is geen 
wetenschap meer en de wetenschap moet hierop voortbouwen. In de toe-
komst wordt alles anders. Het neemt echter niet weg, dat intussen vele zieken 
verkeerd worden behandeld. Problemen die met het gevoelsleven te maken 
hebben worden niet doorzien. De geestelijke realiteit blijft onaangeraakt en 
een duidelijke analyse is dus nog niet te stellen. Zou dat wel mogelijk zijn, 
dan konden duizenden zieken geholpen worden, want dan zouden wij het 
eigenlijke stadium, de geestelijke kern van het verschijnsel en de graad van 
leven waarin zich een zieke bevindt, beleven. De geleerde zou dan achter het 
verschijnsel kunnen zien en het onderbewustzijn van de geest betreden. Hij 
zou dan contact met leven en dood hebben, en tussen leven en dood liggen 
vele mogelijkheden voor de aardse mens om het leven op te trekken, zodat er 
lichamelijke en geestelijke harmonie komt voor de geestelijk gestoorde mens 
tijdens de jaren dat hij op aarde is. Voel je dit, lieve Jet? Hierin liggen hiaten 
voor de persoonlijkheid, die aangevuld moeten worden. Wanneer dit een-
maal plaatsvindt dan is er van wegzinken geen sprake meer.” 

„Wat ben je een kei, André.” 
„Hoe kom je erbij, Jet?” 
„Je hebt het toch maar gezegd.” 
„Ik heb geen woord gesproken.” 
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„Wat zeg je nu? Wie heeft er dan zo tegen mij gesproken? Je hebt aan een 
stuk door met mij gepraat.” 

„En toch weet ik van niets, moeder Jet.” 
„Mijn hemel, waar ga je naartoe, André? Was je in trance? Wie sprak er 

dan tot mij? Wat was het mooi! Ik heb alles begrepen.” 
„Hoor, lieve Jet, wat meester Alcar nu zegt.” 
„Ik sprak tot u en toch dacht u, dat André tot uw leven sprak. Is dat zo?” 
„Ja, meester” antwoordde moeder Jet, maar wist nog niet helemaal of ook 

nu meester Alcar tot haar sprak, want André keek haar met open ogen aan. 
Wel zag ze nu echter, dat zijn gelaat iets veranderde en dat zijn ogen ver-
waasden en een andere diepte bezaten. Nu hoorde zij weer: „Ziet u, moeder 
Jet, in deze toestand leeft uw kind. Is het u thans duidelijk? Ik wilde het u 
met dit voorbeeld duidelijk maken. U hoort uw kind spreken en toch is zij 
het niet. In deze toestand is Jetje als een wijsgeer. Is mijn instrument niet 
iets dergelijks? Let nu goed op, moeder Jet. Ik trek mij terug en André gaat 
verder. Ik ben reeds heengegaan, maar ons gesprek gaat voort. Nu trek ik mij 
nog meer terug.” 

„Voel je dat, Jet? Zo is het dus: Jetje zinkt weg, voor mij echter als medium 
is dat het terugtrekken van of het opgetrokken worden in het leven van mijn 
meester. Wat meester Alcar zo-even demonstreerde, is het wegzinken van 
Jetje. Maar nu moet Jetje dit leven beleven. Begrijp je, welke krachten er-
voor nodig zijn om het aardse bewustzijn te kunnen beleven? Wat Jetje moet 
doen om zich staande te kunnen houden? Dit is de wereld van Jetje: haar 
persoonlijkheid maakt zich los van de aarde waardoor zij dichter tot Gene 
Zijde komt. En dat, moeder Jet, noemt men geestesziekte? Jetje is niet ziek. 
Jetje is bezig voor dit leven te ontwaken, zij is op aarde gekomen om zich die 
krachten eigen te maken. Maar hoe dieper wij nu wegzinken, des te spoe-
diger staan wij voor de waarachtige krankzinnigheid. Doch dat bewustzijn 
heeft zij zich reeds tijdens vorige levens eigen gemaakt. Het is dus nu niet 
mogelijk, dat zij krankzinnig wordt!” 

Moeder Jet liepen de tranen over de wangen. Dankbaarheid vervulde haar. 
„Voor heden genoeg”, kwam er tot André vanuit de Ruimte en hiernaar han-
delde hij. 

„En nu ga je weg, moeder Jet, of je krijgt te veel van het goede. Ga dit eerst 
maar verwerken. Mooi en leerrijk is dit niet alleen voor je leven als moeder, 
maar bovendien legt dit voor jezelf fundamenten in de astrale wereld. Dag, 
moeder Jet.” 

Moeder Jet leeft alleen met haar kind. Haar man is weggegaan en liet haar 
achter met de zorg voor Jettie. Toch vindt zij, dat ook hij geholpen moet wor-
den. Zij kan de man niet haten. Jet heeft alles lief wat op aarde leeft en door 
God geschapen is. Wat is die man toch een stommerd, denkt André, om deze 
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moeder te verlaten. Gelooft de man, dat hij ergens anders een betere vrouw 
zal vinden? Dat is het echter niet, voelt André, het gaat om heel iets anders. 
Deze man zoekt een ander type. Jet is wellicht te goed, te godsdienstig voor 
hem. Zij is niet diegene, die hij wil bezitten en lief wil hebben. Moeder Jet 
is een openbaring, een bewuste persoonlijkheid en honderd procent moeder. 
Zij kan alles. En zo iemand verlaat men? André beseft dat die man haar 
nog niet waard is en dat hij haar gevoelsleven niet kent, omdat hij voor haar 
levensgraad nog moet ontwaken. Die man kan alleen gelukkig zijn met zijn 
eigen soort en moeder Jet vertegenwoordigt een hogere graad van geestelijke 
bewustwording. Jet zegt, als hij terug zou komen, zou ik niet eens boos op 
hem kunnen zijn en ik zou hem in liefde aanvaarden. Tenslotte zijn wij door 
God bijeengebracht en zo’n band mag je immers niet verbreken. De man 
leeft in dezelfde stad en eens in het jaar komt hij hen bezoeken, waarna hij 
weer spoedig heengaat. Wat leven er toch vreemde mensen op aarde. 

Mensen zoeken naar liefde. Wanneer zij echter een liefde vinden, die zo 
groot is, dat ze die niet eens aan kunnen, dan verlaten zij deze weer. Toch 
beweren zulke lieden, dat die mens geen liefde bezit. De mensen kennen 
elkaar niet; zij moeten elkaar nog leren kennen en aan de eigen ontwaking 
beginnen. Zij moeten openstaan voor de heilige waarheden van de andere 
persoonlijkheid en zich niet in hun dierlijk instinct verliezen. Het dierlijk 
instinct heeft niets met de bewust-geestelijke realiteit van de menselijke per-
soonlijkheid te maken. Dit is de kloof, voelt André, tussen deze twee men-
sen, die als man en vrouw tegenover elkaar staan en zichzelf ten opzichte van 
God niet durven bloot te geven, omdat de man weigert waarlijk lief te heb-
ben. Moeder Jet staat voor hem volkomen open en buigt zich voor de wetten 
van God en haar meester Christus, Wiens voeten zij zou willen kussen. De 
man echter kan hiervan de noodzaak nog niet aanvaarden en loopt hieraan 
voorbij, zoekend en tastend, altijd door, zijn hele leven lang, totdat ook hij 
voor de dood staat. 

„Moeder Jet, wat ziet gij daar in de Ruimte? Zie hem dwalen! Zoudt gij 
hem niet willen dienen, willen helpen, zodat ook hij plaats krijgt in Ge-
thsemane?” „Kom ...,” roept zij hem reeds van verre toe, „ziet gij niet, dat 
mijn leven liefde voelt, liefde wil schenken? Was ik daar niet je ziel en je 
leven? Volgen kunt gij mij en het hoofd buigen voor Hem die ons geschapen 
heeft en Wiens wetten wij moeten leren kennen en ons eigen moeten ma-
ken. Hoog boven uw hoofd klinkt de melodie van de eeuwigheid; sterren en 
planeten spreken tot ons, opdat wij alles wat geboren is en levensvatbaarheid 
kreeg, zullen begrijpen.” 

André kent haar. Moeder Jet is té goed! Hij zal haar veel van zichzelf ge-
ven, zodat zij het zware, gecompliceerde leven van haar kind kan opvangen 
waardoor zal kunnen worden voorkomen dat beide mensen bezwijken. Wan-
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neer zij alles van haar kind weet, zal ook zij op eigen benen moeten staan. Hij 
zal haar en haar kind het waarachtige leven schenken, de machtige wijsheid 
van Gene Zijde. En hij op zijn beurt zal weer door deze problemen leren en 
voor nog hogere wetten ontwaken. 

De volgende dag keerde moeder Jet terug en vroeg: 
„Je sprak gisteren over geestelijk voedsel, André, dat Jettie moet verwerken. 

Is dat nu werkelijk zo moeilijk?” 
„Of dat moeilijk is? Je moet niet vergeten: jij ziet Jetje als een groot mens, 

maar zij is eigenlijk een kind, hoewel zij voor anderen niets kinderlijks heeft. 
Ik zal nu trachten deze problemen voor jou op te vangen, want mijn meester 
is hier. Heb je hetgeen meester Alcar en ik je gisteren vertelden begrepen?” 

„Het laat mij niet los, ik draag het overal met mij mee. Ik dacht zo, André: 
Jettie moet evenals wij het leven beleven. Wij vinden dat heel gewoon, maar 
voor haar is het moeilijk. Beleeft zij dit leven anders dan wij? Ik voel, dat zij 
onder het normale evenwicht leeft. Maar wat nu? Ik kom er zeker zo niet uit. 
Wat denk jij?” 

„Neen, je komt er zo niet en ook ik moet mij instellen op meester Alcar. 
Wij vinden dat heel gewoon, maar de persoonlijkheid beleeft ook hierdoor 
haar stoffelijke problemen. Voor Jetje is dit heel moeilijk. Ik ga thans het 
beleven van dit probleem zien en aanvoelen en nu komt het woord tot mij. Jij 
moet je Jetje voorstellen als iemand, die een studie maakt. Maar een student 
kan niet ineens professor zijn. Vele mensen grijpen en tasten in het leven 
te hoog en bezwijken. Het is voor je kind het beleven van haar studie, in 
dit geval het aards-stoffelijke bestaan. Al haar gedachten moet zij verwerken 
en in daden omzetten, waarvoor zij de heilige wilskracht mist, omdat haar 
persoonlijkheid hiervoor nog niet gereed is. Haar graad van leven vertegen-
woordigt een eigen bewustzijn, dat voor deze koude en harde wereld nog 
moet ontwaken. Zij staat nu met haar kinderlijke bewustzijn voor al deze ge-
weldige levenskwesties, die zij moet beleven en verwerken, doch waarvoor zij 
de ware levenskracht mist. Zodra zij zich deze energie heeft eigen gemaakt, 
staat zij op eigen benen. Tal van mensen kunnen dit niet en zijn tot niets 
in staat. Zij, die in onze maatschappij niets kunnen bereiken leven onder 
de duizenden mensen die je dagelijks kunt ontmoeten. Anderen zijn voor 
de hun opgelegde taak geschikt en maken ervan wat ervan te maken is, tot 
tevredenheid van hun superieuren. Dit is duidelijk, nietwaar, en het bewijst 
eens te meer, dat er vele graden van mensen op aarde leven. Voor Gene Zijde 
zijn dit de levensgraden voor de stoffelijke mens. Moeder Aarde schiep zeven 
levensgraden, bestaande uit alle soorten van mensen, die allen toch weer de 
eigen levensgraad vertegenwoordigen en deel uitmaken van de maatschappij. 
Wat nu de een kan, de een zich heeft eigen gemaakt, daartoe is een ander 
niet in staat. Wij staan thans voor die bewustzijnsgraad, waartoe ook Jetje 
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behoort. 
Ook de stoffelijk ingestelde persoonlijkheid bezwijkt soms en is dan zich-

zelf niet meer. Dit zijn de aards-gevoeligen, de stoffelijk-bewusten, die wat 
de maatschappij betreft wonderen kunnen verrichten, maar die ten opzichte 
van de astrale wereld zullen bezwijken, daar al deze mensen zich voor de 
geestelijke levenswetten nog moeten openen. Zou men die mensen een gees-
telijke taak in handen leggen, dan bezwijken ook zij, omdat de geestelijke le-
vensgraad een andere wereld vertegenwoordigen moet, waarvan de stoffelijk 
ingestelde mens geen begrip heeft. 

Die mensen, moeder Jet, moeten van zichzelf alles inzetten, willen zij 
zich in deze maatschappij staande houden. Sommigen voelen en beleven de 
zwaarte van hun leven als een ontzettende last, die op hun schouders is ge-
legd. 

Maar nu Jetje. Jetje bezit die stoffelijke krachten, die brute mentaliteit niet, 
zij zoekt het hogere leven. Zij kan haar persoonlijkheid dus ook niet door tal 
van lagere eigenschappen stabiliserend omhoog voeren en beschermen, want 
zij staat evenals jij naakt ten opzichte van haar geestelijke persoonlijkheid 
en vertoeft in een wereld van onbegrip en star geweld. Haar geestelijk leven 
is als een tere bloem; zij beleeft deze reinheid en zingt thans haar kinderlijk 
lied, waarin zij zichzelf is en blijft. Haar argeloze mentaliteit is vol geluk. 
Soms bereikt zij in haar gevoel de stilte van de Ruimte en van de levens-
waarheid, doch ziet zich daarna weer plotseling voor vreselijke problemen 
geplaatst, die zij zelf moet verwerken en moet oplossen, wil zij haar gelukkig 
leven kunnen blijven voortzetten. Had zij de sferen van licht kunnen beleven 
op deze aarde, moeder Jet, dan zou je haar reine persoonlijkheid hebben 
kunnen vaststellen en zelfs hebben kunnen volgen. Hierin had je eigen leven 
opgetrokken en geopend kunnen worden, omdat deze harmonische toestand 
van de geest tot een hogere bewustwording behoort! Maar het leven op aarde 
is zo ver, zo hoog nog niet. Hardheid, verstarring en onmenselijkheid komen 
haar tegemoet. Zij staat voor de werkelijkheid van dit ruwe bestaan. Nu 
moet zij handelen en haar karaktereigenschappen beleven, terwijl ze van deze 
mentaliteit zover verwijderd staat. Wat nu? Zinkt zij thans weg – je voelt het 
zeker wel – dan ontneemt het dagelijkse leven haar elk houvast en dit veroor-
zaakt haar disharmonische toestand. 

Haar dagbewuste ik kan deze voor haar onbegrijpelijke, gruwelijke schijn-
realiteit aanzien noch verwerken en daardoor komt zij in opstand. Het maat-
schappelijke leven drukt haar dagbewustzijn neer, want het is te zwaar voor 
haar en kan door haar geest niet worden verwerkt, waarop het bezwijken 
volgt. 

Heeft zij zich nu iets van onze maatschappij eigen gemaakt? Niets. Zij 
beleeft haar eigen afbraak en is niet tot de geestelijke opbouw in staat. Jetje 
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moet de polsslag en de ademhaling van de maatschappij, deze stoffelijke at-
mosfeer, het leven van de dag leren verwerken, om tot de geestelijke en de 
stoffelijke ontwaking te komen. Hierdoor zal haar persoonlijkheid groeien. 
Volgen wij dit kind, dan zie je, dat dit groeiproces wonderen verricht, won-
deren die ook het volwassen wezen beleven moet. Jetje groeit op, maar haar 
innerlijke persoonlijkheid blijft ten achter. Het organisme blijft zich ontwik-
kelen, terwijl de geest die werking en stuwing niet kan bijhouden, omdat 
Jetje innerlijk op geestelijke waarheden en stuwingen ingesteld is. Zij is dus 
voor de volgende wereld gereed, maar ten opzichte van de stoffelijke wereld 
ten achter. 

Dat alles vindt zijn oorzaak in haar vorig leven. Als priesteres en non be-
leefde zij niets van het leven. Die stilstand moet elk mens tóch weer inhalen, 
want de wetten van de natuur, die van het vader- en moederschap, eisen 
beleven! Buiten de schepping van God om leven is dus niet mogelijk, ook 
al denkt men dit op aarde. De kosmische wetten blijven eisen stellen aan de 
menselijke ziel en niemand kan deze wetten ontlopen, want op deze god-
delijke wetten is alles in de Ruimte gefundeerd. Dit wil zeggen, dat de ziel 
als mens zich de wetten van baren en scheppen moet eigen maken, wil zij in 
het volgende leven kunnen voortgaan, of haar evolutieproces staat stil. Dit is 
voor haar bewustwording voor deze wereld en voor haar geestelijk-innerlijk 
leven. 

Nu moet jij niet denken, dat Jetje boven jouw leven en bewustwording 
staat of verheven is, want dat is niet mogelijk. Ik zal je aantonen, dat Jetje die 
wetten, die jij reeds hebt overwonnen, nog moet beleven. Trouwens, ik zei je 
reeds, dat zij zich het bovennatuurlijke bewustzijn nog moet eigen maken, 
anders had zij zich reeds nu als geestelijk ingestelde persoonlijkheid in dit 
leven staande kunnen houden, doch dat kan zij niet. 

Maar daarenboven moet ik je verklaren, dat zij toch geen onbewuste is, 
doch dat zij ten opzichte van vele geestelijke wetten méér bewust is dan jij, 
omdat zij de wetten van leven en dood voelt. Zo zien wij, dat Jetje tussen 
beide werelden in leeft, maar daarin een eigen bestaan moet scheppen. Dit 
is het moeilijkste wat er is. Elke yogi, fakir of ingewijde uit het Oosten zou 
je dit kunnen vertellen, moeder Jet. Wil je een geestelijke graad behalen, dan 
sta je voor duizenden problemen, die stuk voor stuk je leven kunnen bepalen, 
waarnaar je moet handelen en die je één voor één moet overwinnen, wil je 
niet beleven, dat je spoedig voor krankzinnig wordt uitgemaakt. Duizenden 
van die mensen bezwijken onder hun geestelijke studie. Al die mensen zijn 
op natuurlijke wijze op die wetten ingesteld en ons Westers gevoelsleven ver 
vooruit. Toch moeten ze nog aanvaarden, dat zij niet geschikt zijn voor de 
magische studie van hun tempels. 

Die mensen willen de wetten, die tussen leven en dood van kracht zijn, 
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leren kennen. Zij maken zich geestelijk los van deze aarde en vertoeven in de 
astrale Ruimte, terwijl zij zich stoffelijk nog steeds op aarde bevinden. Zijn 
er zwakke karaktertrekken in hen, dan brengen die hun persoonlijkheid ten 
val, waarop de bezetenheid of krankzinnigheid volgt. Nu voelt je Jettekind 
zich niet anders. Ook zij beleeft op haar wijze twee werelden tegelijk. Komt 
zij met de astrale wereld in contact, dan zien wij haar ten opzichte van de 
aarde ziek worden. Voor velen is zij thans een abnormale, een onbewuste. 
Voel je de geestelijke realiteit aan van haar toestand? Kun je dan ook begrij-
pen, dat dit voor haar dagbewuste leven narigheid betekent? Zo ja, dan zie 
jij je kind anders en wel op een wijze, zoals je haar voorheen nimmer hebt 
gekend, noch hebt kunnen waarnemen. 

Wat Jetje nu bezit en voelt, datgene, waardoor haar aardse leven bepaald 
wordt, dat moet de gehele mensheid zich nog eigen maken, moeder Jet. Jetje 
vertegenwoordigt de reinste liefde, de natuurlijke psychologie, die kosmisch 
diep is en verbinding heeft met sterren en planeten, die voor ons aardse leven 
betekenis hebben, maar waarvan de wetenschap nog geen begrip heeft. Dit 
alles noemt men nu op aarde zwakte van persoonlijkheid, doch deze toestand 
betekent ten opzichte van de geestelijke wereld, diepte! Deze diepte heb jij 
niet, moeder Jet. Deze sensitiviteit is bovennatuurlijk en behoort tot ons le-
ven na de dood. Maar welke psycholoog trekt zich iets van het leven na de 
dood en van de wetten die daaraan zijn verbonden, aan? 

Wat Jetje nu nodig heeft, is een omgeving die haar voelt. Jetje moet op-
gevangen kunnen worden, doch onze maatschappij is er te ongevoelig voor. 
Kan moeder Jet dit alles volgen?” 

„Het is enorm, André, hoe weet je dit alles?” 
„Je vergeet alweer, dat ik thans onder inspiratie spreek, dat het meester 

Alcar is en dat mij hiervan niets toebehoort. En toch, is het geen wonder, 
dat mijn innerlijk leven in staat is het reine kosmische antwoord op duizen-
den vragen op te vangen? Het zegt je, dat ál de mensen van deze aarde die 
hoogte kunnen behalen en dat er meer is tussen hemel en aarde dan wolken 
en lucht. Toch zegt men: dood is dood! Al deze wijsheid behoort Gene Zijde 
toe. Iedere seconde van de dag ben ik met die wereld in verbinding en kan 
ik het antwoord ontvangen. Is de mensheid zo ver, dat zij het hoofd buigt 
voor deze levenswijsheid? Maar je moet nu gaan, moeder Jet, want anderen 
hebben mijn hulp nodig.” 

Bij de volgende behandeling reageerde Jetje weer anders. Zij was zelfs zeer 
verheugd, dat André bij haar kwam en zij onderwierp zich nu gewillig aan 
zijn behandeling. In haar leven was rust gekomen en de dagen die voorbij wa-
ren gegaan hadden haar geest en lichaam opgefrist en tot rust gebracht. Haar 
maandelijkse periode was voorbij. Het lichaam overheerste de geest niet meer 
en er was stoffelijke en geestelijke harmonie gekomen voor dit kind. Het 
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is toch wel merkwaardig, dacht André, dat haar persoonlijkheid zelfs een 
natuurlijk gebeuren zoals dat van de menstruatie niet eens kon verwerken. 
Dit proces beleefden miljoenen vrouwen en die hadden er geen hinder van 
en vonden het als iets vanzelfsprekends. De stuwing van het bloed, dit toch 
zo natuurlijke proces, betekende voor Jetje geweldige spanning, die op haar 
gevoelsleven terugsloeg. Nu André dieper in haar afdaalde, begreep hij deze 
toestand. Nog wat meer persoonlijkheid voor deze stoffelijke wereld en Jetje 
zou een normaal stoffelijk, aards mens zijn, die het leven zonder stoornissen 
zou kunnen beleven. Hij voelde ook, dat niet één mens hieraan ontkomen 
kon. Elkeen moest deze graden ondergaan en zich deze eigen maken. Eerst 
daarna konden de stoffelijke wetten worden beleefd. Hij zag en beleefde deze 
wetten en voelde, wat zijn meester hem toonde. Hij dankte zijn meester Alcar 
voor al de wijsheid die hij nu weer ontving en die door dit visioen aan hem 
werd geschonken. Hij leerde hiervan de wetten kennen en maakte zich deze 
wijsheid eigen. 

Meester Alcar liet hem weten, wat hij met de stoffelijke wetten bedoelde 
en André zag ze voor zich. Wat hij waarnam was een moeder met haar kind. 
Duidelijker had zijn meester het hem niet kunnen verklaren. Jetje zou thans 
het moederschap niet ontvangen, maar toch had zij die wetten voor dit leven, 
die haar door het moederlichaam werden geschonken, in zich opgenomen. 
Alcar zei, dat hij in al deze kosmische problemen met hem zou afdalen. La-
ter, als hij zo ver ontwikkeld was, zouden hem al deze wetten op kosmische 
afstemming verklaard worden en dan zou hij met zijn meester tot de diepste 
moederliefde afdalen, teneinde haar – de moeder – te leren kennen. André 
ziet, dat zijn meester hem met de Ruimte, de onmetelijkheid van God als 
„Moeder”, heeft verbonden! En daaruit is de menselijke ziel geboren. André 
staat voor nagenoeg onoverkomelijke problemen, diepe waarheden, die alle 
met het leven na de dood hebben te maken. Hij voelt, dat het de moeder-
liefde is, die al deze wetten overheerst, doch die als barende kracht God en 
de stoffelijke bestaansrechten van de mens moet vertegenwoordigen! Hij be-
greep zijn meester evengoed als hij nu ook Jetje voelde en kende. Wat Jetje in 
haar vorige levens niet heeft willen aanvaarden, is thans haar eigen noodlot 
geworden. Jetje bleef door haar opgesloten leven en het aanvaarden van haar 
priesterschap ten achter. Zij had moeder moeten worden! Hierdoor leerde 
André het eigenlijke doel van het leven op aarde kennen. Het vader- en moe-
derschap waren goddelijke wetten, die door de ziel als mens moesten worden 
beleefd waardoor de persoonlijkheid zou ontwaken. Dit was de verklaring 
voor het feit, dat Jetje in haar eigen toestand bezweek. Zij leefde nu in dis-
harmonie, omdat zij de natuurlijke wetten voor het moederschap tijdens ver-
schillende levens had verwaarloosd en hierdoor ten achter was gekomen ten 
opzichte van haar eigen evolutieproces en het terugkeren tot God en Diens 
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scheppingen. 
Jetje was intussen in slaap gevallen. Hij liet haar slapen en ging weg. ’s 

Middags kwam moeder Jet bij hem en vroeg: 
„Mag ik je nog even komen storen, André? Hoe is Jetje?” 
„Ik vind haar rustig. Nu haar lichamelijke werking weer voor een maand 

stilgezet is, sluit het organisme zich en heeft zij weer rust. Iedere maand 
zal zij zich overspannen voelen, want dit grijpt haar hevig aan en betekent 
krachtverlies. Toch is zij sterker geworden en zij is dus in staat om meer 
weerstand te bieden.” 

„Dat is het, wat ik je wilde zeggen. Ik kan duidelijk zien, dat zij het deze 
keer anders heeft beleefd. Heeft Jettie nu die kracht in zich opgenomen, ik 
bedoel, gaat dit vanuit de persoonlijkheid of gaat dit de persoonlijkheid aan? 
Ja, wat is het eigenlijk?” 

André moest lachen. Hij begreep Jet, maar moeder Jet begreep hem niet. 
Ze vroeg: „Waarom lach je?” 

„Het is heel eenvoudig, moeder Jet. Laatst had ik een geleerde bij mij, die 
mij vragen wilde stellen. Hij was een professor. Maar toen deze geleerde zijn 
geestelijke vraag wilde formuleren, hakkelde hij, alsof hij een stotteraar was. 
Ik moest toen ook lachen, hoewel ik het hem niet liet merken. Hier heb je 
het, dacht ik. Niet één mens kan op eigen kracht achter de sluier zien. Ik 
moest hem helpen denken en van meester Alcar kreeg ik een standje. Hij 
riep mij toe: 

„Laat deze man niet aanvoelen, dat je hem kent, anders is hij niet meer in 
staat zich volkomen te geven.” 

Deze man kon geen geestelijke vraag stellen. Jij en duizenden mensen kun-
nen het evenmin. Maar een tijd terug kwam er een kind bij mij en dat meisje 
van zeventien jaar stelde vragen, waarvan ik duizelde en meester Alcar ge-
noot, want de wijsheid hierin was flitsend. De geleerde zei later: 

„Op dit gebied ben ik een leerling en ik wil dat gaarne zijn ook, want u 
hebt mij niet alleen overtuigd, maar uw boeken hebben mij en mijn vrouw 
het eeuwige geluk geschonken. Ik weet, dat gij het niet vreemd zult vinden, 
indien ik u zeg, dat wij thans het „opene”, de reine klaarte van God beleven, 
die voor ons beiden steeds gesloten bleef, maar waarnaar wij innerlijk dorst-
ten. Nu vertoeven wij daarin! Wij zijn ziende geworden. Het is een openba-
ring!” 

Dat is eenvoud, moeder Jet, en zo zijn er thans zovelen, van wie zowel 
Gene Zijde als ik geniet. Wanneer je de toestand niet voor je ziet, moeder 
Jet, dan kun je ook geen vragen stellen. De stof leeft dan buiten je eigen ge-
voelsleven en behoort tot een andere wereld. Nu ben ik de verbinding voor 
elkeen, terwijl al die mensen leerlingen zijn geworden, ook al hebben velen 
een universiteitsgraad mogen behalen. 
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Je vraag echter verbindt mij met de levenswetten van je kind. Jettie’s per-
soonlijkheid zuigt deze magnetische krachten in zich op en geeft ze aan het 
organisme door. Deze machine is echter zeer ingewikkeld; het gehele zenuw-
stelsel is namelijk van enorme betekenis ten opzichte van het voortstuwen 
van de genezende levensaura. Was ik niet in harmonie met haar innerlijk 
leven, moeder Jet, dan zou ik je kind meer narigheid dan rust en vrede be-
zorgen, omdat zij deze krachten moet verwerken. Ik weet echter, dat ik haar 
rust mag schenken. Hierbij komt nog de reine bezieling van mijn meester, 
die heiligend op haar vermoeide zenuwen inwerkt, die daardoor afdoende 
gestimuleerd worden. Straalt er van mijn leven onrust uit, dan zuigt Jetje 
deze krachten ook in zich op en zij moet deze dan innerlijk en lichamelijk 
beleven. Ogenschijnlijk denk je, dat het haar goed heeft gedaan, doch lang-
zaamaan tast deze kracht haar gezonde, vitale gestel aan en ondermijnt haar 
levenskracht, die toch reeds zwak is. Dit wil zeggen, dat ik haar kan steunen, 
maar haar tevens nog verder kan afbreken, doordat mijn bewuste denken en 
voelen voor ál de levensgraden tussen hemel en aarde tastbaar en stimulerend 
werk verricht. Ik bedoel, dat ik kan openstaan voor duizenden invloeden, die 
dan door haar heengaan, omdat ik met de Ruimte verbonden ben. Hierin le-
ven zowel hoog als laag afgestemde persoonlijkheden. Voordierlijke en gees-
telijke krachten, die ons als vitale levensaura tegemoet komen en die ik aan 
haar leven doorgeef. Met andere woorden, Jetje wordt dan met die wetten 
verbonden. Haar persoonlijkheid is nu echter scheppend geworden en is in 
staat om de lagere krachten tegen te houden, zodat zij zichzelf toch weer kan 
beschermen. Maar blijft zij onder mijn behandeling, dan verzeker ik je, dat 
vroeg of laat die eigen bescherming oplost en door mij overwonnen wordt, 
daar dan álle weefsels beïnvloed zullen zijn door dit levensmagnetisme dat 
blijft overheersen. 

Dit bewijst dus, dat het medium niet alleen opbouwend werk kan ver-
richten, maar ook datgene kan afbreken, wat door de persoonlijkheid door 
veel strijd, leed en smart opgebouwd is. Ons werken kan dus gevaarlijk zijn, 
zodat elke zieke eerst grondig overtuigd moet zijn van het ware karakter van 
een genezer of genezeres, wil hij niet geestelijk verongelukken. En daarvoor 
schrikt Jetje terug. Zij peilde mij zoals mij nog géén zieke gepeild heeft. 
Smartelijk was het en heel pijnlijk, doch ik moet dat goedvinden. Ik zeg je, 
niemand kan zich voor Jetje verbergen. Onomstotelijk zegt zij hoe het karak-
ter is en daar kun je van op aan, want zij zuigt die levenswaarheid als levens-
fluïde in zich op. Hiervan heeft zij reeds verschillende bewijzen gegeven. Jij 
weet het, zij kijkt door de muren van je kamer heen en vertelt je ’s morgens 
doodleuk wat je gelezen, gevoeld en doordacht hebt. Voor haar blijft in die 
gevoelige toestand niets meer verborgen. 

Mijn uitstraling zoekt nu vanzelf contact met haar innerlijk leven, zegt 
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meester Alcar. En dat leven stuwt mijn krachten naar het centrale zenuwstel-
sel en de persoonlijkheid ontvangt nu deze werking weer van het organisme. 
Hierdoor reageert Jettekind anders, rustiger en meer bezadigd.” 

„Het is prachtig, André. Vannacht lag ik over je boeken na te denken en 
ik had je reeds willen vragen, wat gebeurt er, als Jettie nu sterft? Hoe is dan 
haar toestand?” 

„Meester Alcar zegt, dat Jetje in haar eigen sfeer rustig zal zijn. Hij vertelde 
je reeds, dat zij daar één zal zijn met de goddelijke natuur en dat zij geen 
stoffelijke stoornissen meer zal beleven, omdat zij dan tot de bewuste astrale 
wereld, tot de geestelijke harmonie behoort. Wanneer Jetje overgaat, treedt 
zij haar eigen levensafstemming binnen. Jouw kind wil alléén rust en vrede, 
hartelijkheid en liefde beleven, rein zijn ten opzichte van God. Dan beleeft 
zij het normale, het omhoog willen tot God, de hoogst mogelijke harmonie, 
die weliswaar niet van deze ruwe aarde is, doch door de mens in de astrale 
wereld werd geschapen. Voor God is er overal rust! Jetje is geen achterlijk 
type, moeder Jet, maar een overgevoelig kind vol prikkels, die door dit stof-
felijke bestaan naar voren treden en die zij moet verwerken. Haar innerlijk 
leven en haar geestelijke afstemming zoekt die werking niet. Zij wil bouwen 
aan haar geestelijk Koninkrijk, waarvan zij een kind is en waarvan zij de 
goddelijke openbaringen wil leren kennen. Zij voelt ontzettend scherp aan 
en dat komt uit haar diepe, geestelijke leven voort, dat aan Gene Zijde tot 
de natuurlijke rechtvaardigheidswetten behoort. Zij zal daar één zijn met ál 
het leven van God en haar zusters en broeders dáár zullen haar verwelkomen 
en haar een liefde schenken, die zij thans zoekt, doch niet vinden zal. Aan 
Gene Zijde is zij vrij van al haar stoffelijke en aardse stoornissen, moeder Jet, 
en dan sta je als moeder voor een geestelijk bewuste. Hoe zul je dan moeten 
handelen? Ik zeg je – en wel uit naam van mijn meester – dat Jetje nu niet 
verder is dan jij, omdat ook zij zich nu jouw grote liefhebbende kracht moet 
eigen maken. Zij zal daar moeten bewijzen, wat zij eigenlijk wel zou kunnen 
in de toestand, waarin jijzelf leeft. Met andere woorden, Jetje moet ook daar 
bewijzen afleggen van haar geestelijk willen en dan kan zij evenals jij aan het 
dienen beginnen! 

Daar kent zij dus geen stoffelijke stoornissen, omdat zij dan het ruwe ge-
weld van deze wereld heeft verlaten, heeft afgelegd.” 

„Het is mij duidelijk, André, en ik ben je zeer dankbaar. Ik ben zo geluk-
kig, dat ik ook daar bij haar zal zijn en iets voor mijn kind zal mogen doen.” 

„Dat zal je tegenvallen, moeder Jet!” 
„Je laat mij schrikken, André. Wat bedoel je nu?” 
„Als je daar bent en Jetje ontmoet, geloof mij, dan kun je álles voor haar 

doen, maar daarnaast staat, dat Jetje dan op eigen benen moet staan. Geloof 
maar niet dat jij ook daar dag en nacht voor haar klaar zult moeten staan, 
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teneinde haar wegzinken te voorkomen. De wetten van Gene Zijde dwingen 
haar ertoe zelf aan haar leven te beginnen. Je zult beiden leerlingen zijn van 
een bewuste astrale persoonlijkheid. Eerst later zul je iets voor elkaar kunnen 
doen, omdat je dan gereed bent gekomen voor de astrale wetten.” 

„Maar wij zullen elkaar toch ontmoeten?” 
„Er is niets, dat het contact verbreekt tussen moeder en kind. Je zult elkaar 

juist daar moeten liefhebben of je ontwikkeling staat volkomen stil. Doch 
de wetten van Gene Zijde moeten worden doorleefd, moeder Jet. Hieraan 
ontkomen is niet mogelijk.” 

„Het is mij duidelijk, André. Ik heb je boeken zeker tienmaal gelezen en 
ik kan zeggen, dat ik er iets van begrijp. De hellen en hemelen heb ik leren 
kennen en ik vind alles machtig mooi en rechtvaardig. Het is zo duidelijk 
als wat; wanneer Jettie in haar eigen sfeer is, voelt zij zich tevens vrij van alle 
aardse ellende en is zij een geestelijk bewuste. Ik voel, dat zij dan verder is 
dan ik, maar in sommige dingen – dat zegt zij zelf – ben ík weer verder. Waar 
ik mij steeds over verwonder is, dat zij weet wat ik doe en waarover ik denk. 
Vanmorgen zei ze: „Zo, hebt u weer enige uren gelezen, moeder?” Hiervan 
ben ik natuurlijk geschrokken, André. Hierna zei zij bovendien nog: „Wat u 
nu hebt gelezen, moeder, zie ik voor mij. Deze toestanden zijn heel erg.” Ik 
vroeg: „Waar heb je het over, kind?” „Waar ik het over heb? Natuurlijk over 
de duistere sferen. U leest toch over de hellen, die André heeft beschreven?” 

Nu moet je weten, dat ik je boeken angstvallig verstopt heb. Zij zou ze niet 
eens kunnen vinden, ook al brak zij het hele huis af. Wanneer zij alles weet, 
maakt mij dit angstig en ik zie haar dan wegzinken. Denk je, André, dat zij 
spoedig zal terugvallen?” 

„Nu nog niet, Jet. Dit „zien” komt door de behandeling, want zij is nu 
onder mijn invloed gekomen. Mijn levensaura stuwt haar omhoog. En hoe 
is Jetje ingesteld?” 

„Schei maar uit, ik begrijp het al. Weet je, wat ze nog zei?” 
„U kunt zich toch niet indenken, wat het voor André, die al die hellen 

heeft moeten zien, betekent. Ik begrijp hem en dat kunt u niet.” 
Je moet haar dan zien kijken! Ik zei: „Maar kind, dat is heel natuurlijk, ik 

begrijp je volkomen. André leeft daar bewust in.” 
„Ik zal met hem over die boeken spreken”, zei ze toen, „hij weet, of ik ze 

zal kunnen begrijpen.” 
Wat denk je, André?” 
„Zij mag mij vragen stellen, echter alleen dan, wanneer zij met zichzelf 

geen raad meer weet, want zij heeft aan zichzelf al voldoende.” 
„Maar zij mag immers niet lezen?” 
„Zij kan al die stof nog niet verwerken, moeder Jet, het zou haar dagbe-

wuste leven maar vernietigen. Ik moet haar juist uit die wereld trekken. Eerst 
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dan krijgt zij rust.” 
„Toch weet zij er alles van, André. Ze begrijpt het prompt en dan sta ik te 

kijken en kan haar geen antwoord geven. Ze zei onlangs: 
„Wat praat u toch, moeder, wij moeten het zelf doen!” 
Ik vroeg haar: „Wat bedoel je kind?” 
„Wat ik bedoel? Dat is heel natuurlijk. De mensen denken, dat Christus 

voor ons gestorven is en dat wij Hem kunnen volgen. Maar dat is het niet. 
Wij moeten onszelf leren kennen en ons leven met het Zijne in harmonie 
trachten te brengen. God moet in ons ontwaken.” 

Ze kijkt je dan aan op een manier, dat je er angstig van zou kunnen wor-
den, zo kalm en bewust tegelijk. Tijdens die momenten is Jettie niet ziek. Zij 
spreekt dan zoals ik jou hoor spreken, André. Direct daarna zei ze: 

„U moet nooit boos worden op vader. Die man moeten wij eigenlijk hel-
pen, want hij is een ongelukkige. Dat hij ons alleen laat, moet hij toch weer 
goedmaken. Hij is tenslotte hiertoe gekomen, omdat hij geen liefde bezit. 
Wie kan zijn vrouw en kind alleen laten, als hij Christus volgt? In vader moet 
de Christus ontwaken.” 

Dan sta je te kijken en denk je, kind, waar haal je het vandaan. Zij ziet en 
voelt dan zo ontzettend scherp, dat ik haar benijden kan. Urenlang spreekt 
ze geen woord, maar plotseling roept zij mij en dan gaat ze weer praten. Wat 
ze dan zegt is steeds raak en doordacht. Ze zegt ook: „Ik weet wel wat ik 
moet doen, moeder. Ik moet sterk aan mijzelf denken en dan kan niets uit 
die andere wereld mij storen. André zal het mij zeggen, je zult het horen.” 

Ik vroeg: „Wie is die André?” 
„Wat heb ik nu, moeder? U leest toch zijn boeken?” 
Stel je voor, André, op dat moment zou ik juist met lezen beginnen. Zij 

kon het dus niet weten. Wat denk jij hiervan?” 
„De parapsycholoog noemt dit telepathie, moeder Jet.” 
„Is dit telepathie?” 
„Ja, zo is het. Alcar zegt nu, dat Jetje alles uit je haalt, wat eruit te halen is. 

Wanneer jij leest, is zij hiervan op de hoogte.” 
„Waardoor komt dat?” 
„Jullie beleven één toestand, hebben dus één afstemming. Zij heeft de eer-

ste sfeer als afstemming en jij ook. Op dat ogenblik ben je van gevoel tot 
gevoel één en dan leest Jetje in je leven. Het is niet mogelijk, dat zij door 
Gene Zijde deze berichten ontvangt, want dat zou haar krankzinnig maken. 
Doordat zij geestelijk gevoelig is, zuigt zij alles uit haar eigen omgeving en 
soms zelfs het gebeuren op verre afstand in zich op. Heel veel mensen bezit-
ten deze gevoeligheid. Enige tijd geleden schreef een dame een brief aan haar 
vriendin. Zij praatte hierover met een kennis, maar zei niets van hetgeen zij 
had geschreven. Ook die kennis zou aan diezelfde vriendin schrijven. Wat 
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bleek nu? Beide vrouwen schreven precies hetzelfde, maar dan ook woorde-
lijk. De ene brief was het afschrift van de andere. Ook deze twee vrouwen 
bezitten één afstemming en hebben met elkaar verbinding, anders zou dit 
niet mogelijk zijn. Door telepathie hebben zij dit contact verkregen en hun 
eigen levensgraad zorgde voor de uitwerking hiervan. Voor Jetje komt er ech-
ter nog iets anders bij. Wanneer zij wegzinkt, staat zij zowel voor de helder-
ziendheid als voor de helderhorendheid en dan hoort zij vanuit de Ruimte tot 
zich spreken. Nu wordt het echter voor haar gevaarlijk, want in die Ruimte 
bevinden zich ál de levensgraden van deze aarde, dus alle graden van goed 
en kwaad. Heeft nu één van haar karaktereigenschappen afstemming op een 
astraal wezen, dan kan die astrale persoonlijkheid haar bereiken. Je voelt nu 
zeker, dat zij het lagere reeds overwonnen heeft, anders zou zij allang bezeten 
zijn. Nu zij niet meer hartstochtelijk is en haar wezen ook in dit leven rein is 
gebleven, heeft zij zichzelf voor het vreselijke geweld uit de onbewuste astrale 
wereld afgesloten. Bovendien heeft zij ook nog hulp ontvangen, waarvoor 
haar beschermgeest zorgde. Dit alles is dus heel natuurlijk, moeder Jet, als 
je haar leven kunt volgen. In het oog van vele spiritisten is Jetje begaafd, 
helderhorend en helderziend, wat in wezen toch niet het geval is, want in het 
normale dagbewustzijn voelt en hoort zij al die dingen niet, want daarin is 
ook zij een gewoon, normaal kind. Alleen tijdens haar ziekte beleeft zij deze 
overgevoeligheid.” 

„Ik begrijp het, André, het is wonderlijk.” 
„Wonderlijk is het niet, Jet, want het zijn de levenswetten van de ziel als 

mens. Jetje is op het hiernamaals ingesteld, waardoor zij voelt en hoort. 
Doordat jullie beiden dezelfde afstemming bezitten, zuigt zij datgene uit je 
leven in zich op, wat haar innerlijk raakt, de rest gaat door haar leven heen 
en daarvan voelt zij niets. 

Veertien dagen geleden kwamen er twee dames bij mij. De ene was zeer 
gevoelig en zei, dat zij medium was. De andere had mijn boek „De Kring-
loop der Ziel” gelezen in de tijd, dat eerstgenoemde dame met vakantie was. 
Toen deze thuis kwam, meende ze, dat zij onder hogere invloed geraakte en 
legde het volgende vast: 

„Ik ben Lantos Dumonché. Ik leef in de liefde, maar hoe zwaar is mijn le-
ven geweest. En dit alles wil ik aan de mensheid bekendmaken. Door u, mijn 
lief kind, wil ik van mijn leven vertellen. Wilt u zich aan mij overgeven? Toe, 
verleen mij deze genade. Wat heb ik gezocht naar een instrument. Thans heb 
ik u gevonden.” 

De dame was zich bewust van het schrijven en zij geloofde stellig, dat zij 
dit door de geestelijke inspiratie of de halftrance ontving, want haar pen 
vloog over het papier. Toen zij dit bericht had neergeschreven, zei ze tegen 
haar vriendin: „Lees dit eens. Ik kreeg het zo-even door.” De vriendin schrok 
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van het wonder. „Kind” zei ze in de eerste verbazing, „wat een wonder, wat 
prachtig is dit. Hier zijn alle eigen gedachten uitgesloten. Dit is wonderlijk 
mooi en dit moet van Gene Zijde zijn ontvangen.” 

Maar toen gingen zij praten en toen de ene van haar verbazing bekomen 
was, zei ze: „Maar deze Lantos hééft toch al een boek geschreven. Kijk maar, 
hier heb ik het.” 

Ja, zij vonden het wel vreemd, maar de mediamieke dame gaf zich toch 
verder aan het schrijven over en vulde het ene vel na het andere. Enige tijd 
hierna kwamen zij achter mijn adres en brachten mij een bezoek. Ik vroeg 
aan meester Alcar hoe dat mogelijk was en kreeg tot antwoord: „Telepathie, 
André, niets en niets anders! De telepathie is hier voor de volle honderd 
procent beleefd.” 

Dit namen de beide dames niet. Zij vonden het nodig mij te vragen of ik 
dacht dat de geesten alleen bij mij konden doorkomen. Ik heb hun dit geval 
terdege verklaard en hun uit naam van meester Alcar tevens moeten zeggen, 
dat geen van zijn leerlingen bij andere mediums doorkomen en dat ook hij-
zelf hier niet over denkt, omdat er dan meer afgebroken dan opgebouwd zou 
worden. Er zou dan immers geen orde meer zijn. Lantos zal nergens anders 
op aarde dan hier één gedachte van zichzelf doorgeven of hij zou meester Al-
car – wiens leerling hij is – tegenwerken. Deze dame meende, dat zij sensitief 
genoeg was om zichzelf los te maken van het eigen verkregen bewustzijn. 
Indien – zei meester Alcar nog – zij dit niet kunnen aanvaarden, laat ze dan 
heengaan; vroeg of laat lopen zij zich toch te pletter. Zij zullen dan moeten 
aanvaarden, dat al die gedachten uit hun eigen gevoelens naar voren traden. 
Maar van ons is hier niet één woord bij! Doch zij wilden deze „genade” 
niet prijsgeven en gingen teleurgesteld heen. Maar een tijd later, moeder Jet, 
maakte de een de ander voor fantast uit. Het scheelde maar weinig of er was 
ook nog aan hun zusterliefde en vriendschap een einde gekomen. 

Ik weet tenminste, dat er flink is gescholden. 
Maar die dame had verschillende woorden telepathisch van haar vriendin 

overgenomen, doch spoedig trad de waarheid aan het licht. Het boek van 
Lantos had haar beïnvloed. Sommige mensen kunnen zo gevoelig zijn, dat zij 
uit een gesloten boek kunnen lezen. Dit is echter alleen dan mogelijk, wan-
neer zij er zelf geen erg in hebben, anders sluiten zij zich voor de hogere, gees-
telijke telepathie af. Nu beleefde zij het van-gevoel-tot-gevoel-éénzijn onbe-
wust. Het waarlijke medium doet dit bewust, maar met hetzelfde resultaat. 

Jetje moet die telepathische krachten beleven, want zij is met jou langs 
deze weg verbonden. De bewuste kracht voor het beleven hiervan bezit Jetje 
echter evenmin. Nu treden er gaven naar voren, doch die gaven heeft Gene 
Zijde in handen. Wat zij als sensitieven bezitten is het gevoel ervoor, meer is 
er niet! 
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Die andere dame is nu gevoeliger dan Jetje. Maar begrijp je dat, wanneer 
die dame deze persoonlijkheid niet bezat, ook zij terug zou zinken in die 
andere wereld en dan hetzelfde zou beleven als Jetje? Zij is sterker van geest; 
haar persoonlijkheid kan dit leven en het andere aan. Zij zal niet bezwijken 
en dit is de kracht, die Jetje zich nog moet eigen maken. Door dit voorbeeld 
krijg je Jetje dus weer anders te zien en leer je haar geestelijk aanvoelen, ken-
nen en begrijpen. Ook is het duidelijk, dat duizenden mensen door deze 
gevoeligheid in krankzinnigengestichten opgesloten worden, zegt meester 
Alcar. Van al die mensen zal ik de wetten leren kennen. Het zijn duizenden 
problemen, want iedere ziel bezit haar eigen wereld en levensgraad. Maar 
er is ziekelijke en gezonde krankzinnigheid, bewuste en onbewuste. Dit is 
het woord van mijn meester en hij zal mij de wetten hiervan verklaren. Wat 
moeten wij nu doen, moeder Jet?” 

„Afwachten, André.” 
„Juist, dat is het, meer kunnen wij niet doen, want wij zouden toch te 

vroeg ingrijpen. Haar geest moet alles eerst verwerken. Voel je nu ook, moe-
der Jet, dat kinderen niet krankzinnig kunnen worden?” 

„Nu je het zegt, ja, is mij dit duidelijk. Hoe eenvoudig is eigenlijk alles. Ik 
begrijp het, André.” 

„Waardoor begrijp je het?” 
„Omdat ik het voel, André.” 
„Neen, moeder Jet, dit is geen antwoord. Je moet het mij volgens de astrale 

wetten kunnen verklaren.” 
„Dat is niet zo eenvoudig.” 
„Zie je wel, je voelt het, maar kunt geen reëel antwoord geven. Je weet het 

dus toch niet. Maar wanneer je zuiver voelde, de wetten van leven en dood 
kende, zou je het antwoord kunnen geven. Je zou er dan in leven, doch nu 
sta je er net buiten. Hier is het antwoord. Meester Alcar zegt: Een kind is 
ingesteld op het groeiproces en is niet te bereiken. Krankzinnigheid behoort 
bij het volwassen bewustzijn. De persoonlijkheid is eerst dan te bereiken, als 
ook het lichaam de volwassenheid heeft bereikt. Dan is er pas sprake van 
geestelijke en stoffelijke eenheid. Heb je dit aangevoeld, Jet?” 

„Nu begrijp ik het, André.” 
„Welnu, zegt mijn meester tot jouw leven en persoonlijkheid, zo’n kind is 

Jetje gebleven. Ook al is haar lichaam volwassen, haar innerlijk leven heeft 
het kinderlijke nog niet afgelegd. Jetje kent geen lichamelijk verlangen. Wa-
ren die verlangens ingesteld op de hartstocht, dan had jij je kind reeds op ne-
gentienjarige leeftijd naar het krankzinnigengesticht kunnen brengen, want 
dan zou zij die invloed, die mensen, die astrale persoonlijkheden, die zich 
door Jetje zouden uitleven, zelf aangetrokken hebben. Maar je kind is kind 
gebleven. Het is een rein meisje, dat zichzelf dus tegen algehele ondergang 
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beschermt.” 
„O, André, je maakt mij zo gelukkig. Eerst nu leer ik Jettie kennen.” 
„En dat is nodig, Jet. Wil je alles van je kind kunnen opvangen, iets voor 

haar in dit leven zijn, dan moet je haar zieleleven kunnen aanvoelen. Hoe 
meer jij weet van het leven na de dood, des te beter is het voor haar, want 
zij zal hierdoor ontwaken en voor jezelf betekent het geestelijke bewustwor-
ding. Als Jetje voelt, dat zij toch geen verbinding met je heeft, trekt zij zich 
terug en is zij onbereikbaar voor je. Dit terugtrekken is ook voor haar leven 
weer gevaarlijk, want dan staat zij weer voor de astrale wereld open. Het in-
zichzelf-gekeerd-zijn is voor haar verkeerd, geestdodend, want dan verliest 
zij haar eigen bescherming. Innerlijk vertrekt zij van deze aarde en van haar 
eigen omgeving en laat ook jou volkomen los, daar zij voelt, dat je niets te 
schenken hebt. Haar jonge leven is nu eenmaal veeleisend, doch je grote 
moederliefde zal haar verlangens, haar ganse ruimte weten op te vangen. 
Houd je innerlijk voor haar open, opdat zij steeds tot je kan komen met haar 
vragen. Jetje mag van een wonder spreken, dat zij jou heeft ontvangen als 
moeder. Geloof mij, moeder Jet, had je dit bewustzijn niet bezeten, dan had 
je haar niettemin naar het krankzinnigengesticht kunnen voeren en hieraan 
was niets te veranderen geweest. De moederlijke steun kreeg zij van jou reeds 
toen zij nog in je lichaam leefde. Voordat zij geboren werd, zoog zij reeds je 
geestelijke krachten in zich op, wat haar ook tot steun werd tijdens de eerste 
levensjaren. Als alle ouders van dergelijke kinderen wisten wat jij nu weet 
en het reine, ware religieuze gevoel in zich droegen dat jij bezit, dan waren 
er niet zoveel krankzinnigen op deze wereld. Ook is het waar, dat de ouders 
schuld hebben aan de ondergang van hun kinderen, wanneer er sprake is van 
beïnvloeding ten opzichte van het dagbewustzijn. Dit wil zeggen, dat iedere 
ziel de eigen wetten van karma en van oorzaak en gevolg met zich meebrengt 
naar deze wereld, het oorzaak en gevolg voor het leven als mens. Wij weten 
immers, dat de ziel als persoonlijkheid haar eigen levenswetten te beleven 
heeft, maar ouders kunnen ontzettend veel verlichten, want zij kunnen tot 
stand brengen, wat ik jou en Jetje thans geef. Doch de onbewuste mens van 
deze aarde wil geen „hocus pocus”. Het moederlijke bewustzijn van de massa 
is nog in slaap. Wanneer die massa ontwaakt, wordt het leven op aarde als 
een paradijs. Tot zolang is het afwachten en kleur bekennen en moet de 
massa haar eigen onbewuste voelen en denken aanvaarden. Hiermee weten 
al de mensen, die zich het bewust-moederlijke gevoel hebben eigen gemaakt, 
geen raad.” 

„Waarom houd je geen lezingen, André, je zou er duizenden gelukkig door 
maken.” 

„Meester Alcar zegt, moeder Jet, dat komt later! Heb je nu weer voldoende 
ontvangen? Ga dan maar weer.” 
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Moeder Jet gaat heen. Ze weet onherroepelijk, dat haar kind niet krank-
zinnig wordt. Dit weten is voor haar een machtige steun. Maanden gaat het 
redelijk goed, met wisselend verloop, maar dan stort Jetje ineens in. Moeder 
Jet weet zich geen raad. Als André bij Jetje komt, wil zij niet door hem be-
handeld worden. Zij zegt hem onmiddellijk: 

„Wat wilt u eigenlijk van mij? U kunt mij toch niet helpen. U bent toch 
Jozef Rulof? André, die kan het, u bent maar een afschaduwing van hem. 
Ja, kijk maar niet zo. Zó is het! Ik heb uw hulp niet nodig. Ik moet het zelf 
doen. Man, ga toch weg!” 

André dacht: Daar sta je, met lege handen. Jetje is niet te bereiken. Zij wil 
weglopen, maar haar moeder houdt haar in de kamer. Jetje gunt André geen 
blik meer en André doet, alsof zij er niet is en praat wat met haar moeder. 
Moeder Jet begrijpt hem; nu is er niets met Jetje te beginnen. André neemt 
zijn meester waar en hoort: 

„Laat haar, André. In deze toestand zinkt zij nog enkele malen terug en 
eerst daarna zal zij zich staande kunnen houden. Voel je aan wat je thans 
voor haar doet? Ik zal het je zeggen. Wat wij bereiken is voor haar enkele 
jaren winst. Wij helpen haar dragen of zij zou reeds zijn bezweken. Ga aan-
stonds rustig heen en we zullen haar op afstand behandelen. Maak je geen 
zorgen, zij wordt beter.” 

André ging weg en moeder Jet volgde hem de gang op, ze wilde gerustge-
steld worden. Doch toen hij weg was kreeg moeder Jet de wind van voren, 
want Jetje bleek elk woord te hebben opgevangen. Moeder Jet schrok hiervan 
hevig, zo scherp voelde zij zich door haar Jettekind aangepakt. 

„Verbeeld je, André” vertelde moeder Jet, toen ze ’s middags even naar 
buiten kon en bij André aanwipte, „toen je heenging kreeg ik ongenadig 
op mijn dak. Ze zei woordelijk tegen mij: „Wanneer u André uitlaat, moet 
u niet meer met hem praten. Ik hoor toch alles. U hoeft niet te denken, dat 
ik opgesloten blijf zitten in mijn eigen kring, want hier kom ik uit! Ik weet 
precies wat ik doe. Als ik boos ben, moeder”, en dit komt nu zachter en heel 
lief over haar lippen, „moet u het mij maar vergeven. Ik wil u geen verdriet 
doen. Maar soms, dan zou ik alles kort en klein kunnen slaan. Vooral, als u 
daar met hem praat. Ik kan door de muren zien en hoor alles. U stond zó.” 

„Nu leeft zij tussen leven en dood, Jet”, verklaarde André. „Het is prachtig, 
maar wij noch zij, hebben er iets aan. Ik ga in het vervolg ook onmiddellijk 
weg. Maar je ziet het, zo is Jetje.” 

„Waarom zou ze de boel kort en klein willen slaan, André?” 
André stelde zich op zijn meester in en hoorde: 
„Zij leeft thans tussen leven en dood en beleeft de splitsing van persoon-

lijkheid. Voel je, moeder Jet, dat wanneer zij hierin leeft, waarbij dus de 
inzinking plaatsvindt, het afscheidnemen van haar aards bewustzijn, van 
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haar levensgraad hier, dat Jetje dan met de Ruimte, waarin het kwaad leeft, 
verbonden wordt? Dit is haar toestand. Jetje heeft dan voor hoogstens vijftien 
procent haar dagbewuste leven afgelegd. Nu gaat zij bewust voelen in de as-
trale wereld en daarvan beleeft zij zowel het goede als het kwade, het geweld. 
Gaat zij nu tijdens deze toestand bewust in het ruwe over, dan kan zij zich 
hiervan niet losmaken en zou zij er ook naar kunnen handelen. Zij doet het 
echter nog niet en beheerst zich, totdat zij meer en meer verzwakt en weg-
zinkt en zichzelf niet meer in toom kan houden. Zij wordt dan aangespoord 
door die duistere invloeden, voorzover die haar kunnen bereiken. Leefde de 
hartstocht in haar – je voelt het zeker – dan kreeg die wereld van het kwaad 
haar gehele persoonlijkheid in handen en was zij voor het dagbewuste-ik-
leven verloren en volkomen bezeten! 

Wie haar in deze toestand ziet, denkt dat Jetje krankzinnig is, wat toch 
niet mogelijk kan zijn, want haar gehele persoonlijkheid is niet in die ruwe 
wereld op te trekken. Daarom heet dit: splitsing van persoonlijkheid. Het is 
het gedeeltelijke verlies, het afleggen van het dagbewuste ik. Voor de aarde 
is zij thans ongevoelig, maar voor de astrale wereld op zóveel procent kracht 
ingesteld. Meer is er niet! 

Hierin kan zij zich nu voor een kort ogenblik verliezen. Nu is haar per-
soonlijkheid en haar leven voor de maatschappij ongeschikt, want haar leven 
is niet meer bewust. Zij handelt anders dan zij dat in normale toestand doet 
en is tot dit laatste nu niet meer in staat, totdat de rust in haar kan terugke-
ren. Zij zal zich dan kunnen herstellen. Straks echter blijft zij in deze toe-
stand voor langere tijd en moet men haar even opsluiten.” 

„En desondanks, André, hoef ik mij geen zorgen te maken?” 
„Meester Alcar zegt: néén! Nu niet en nooit, moeder Jet. Ook die inzin-

kingen zal zij overwinnen.” 
„Hoe moet ik je voor al deze wijsheid danken, André. Ik heb hiervoor geen 

woorden genoeg.” 
„Dank God, moeder Jet, dat wij elkaar hebben leren kennen. Ook wij 

kunnen hierdoor heel veel leren en dat is ook de bedoeling.” 
Jetje werd weer rustig en alles ging weer goed. Doch enige maanden later 

begon de narigheid opnieuw. Weer was het de menstruatie die haar geestelijk 
evenwicht op de proef stelde en haar deed inzinken. Jetje werd overspannen, 
zó hevig, dat ze de tuin inrende en maar eventjes een boom uit de grond trok, 
alsof dit kinderspel was. Diezelfde avond bracht men haar weg. Na een week 
was zij echter weer zó ver hersteld, dat de doktoren aan moeder Jet konden 
verklaren, dat zij spoedig de inrichting mocht verlaten. Zij ging naar André 
en vroeg: 

„Wat denk jij ervan, André? Vraag het eens aan meester Alcar.” 
André’s meester zei, dat zij haar daar voorlopig moest laten, want er kwam 
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een nieuwe inzinking. Moeder Jet beloofde dadelijk deze raad op te volgen, 
hoewel de doktoren erop aandrongen, Jetje naar huis te laten halen. Toen 
de dokter moeder Jet vroeg, waarom zij haar kind niet kwam halen en zij 
antwoordde, dat er opnieuw een inzinking te verwachten was, geloofde men 
haar niet. Het was niet mogelijk. Doch enige dagen later stond haar genees-
heer voor het feit en moeder Jet kreeg gelijk. 

„Hoe waar is alles, André, wat je voor mij van je meester hebt ontvangen”, 
moest zij tot André zeggen. „De dokter vroeg mij: Waardoor weet u dit?” 
Ja, daar sta je dan, André, wat moet ik zeggen? Toch gaf ik hem een reëel 
antwoord en zei: Tussen hemel en aarde leeft Hij, dokter, Die ons soms het 
juiste ogenblik toont. „Wat zegt u?” Zou de dokter mij niet verstaan hebben? 
Toen ik vertelde, André, hoe ik aan deze wijsheid was gekomen, vond hij het 
zo vreemd nog niet. Je zou zeggen, er komt hiervoor belangstelling onder de 
doktoren. Een paar dagen later ontmoette ik hem opnieuw en hij vroeg la-
chend: „Wat zullen wij nu weer beleven?” Ik gaf hem onmiddellijk antwoord 
en zei: „Dit duurt geruime tijd, dokter, u zult het zien.” Op dat moment was 
het, alsof jij tot mijn leven had gesproken en mij deze woorden had ingege-
ven. Hij ging verder, André, maar ik dacht, we zullen afwachten.” 

In deze toestand bleef Jetje vier weken. Toen zag moeder Jet haar kind tot 
het normale terugkeren. Weer wilde Jetje naar huis toe en haar verlangen 
werd steeds heviger. Zij is rustig, eet en drinkt en zij slaapt beter. Haar dok-
ter is voorzichtiger geworden en houdt haar nog bij zich. Toch is Jetjes grote 
verlangen naar huis voor moeder Jet ellendig. André kreeg echter het bericht 
van zijn meester, om haar daar nog even te laten. Jetje moet nog meer verlan-
gen, sterker, heviger en heviger, totdat zij het geen uur meer kan uithouden. 
Maar waarom?, vraagt moeder Jet. 

„Je vindt mij natuurlijk zwak, André, maar als ik haar zo smekend achter 
moet laten, houd ik het niet meer uit. Vanmiddag zei ze: „Wat bent u hard, 
moeder. De dokter zegt, dat ik beter ben en u laat mij hier? Ik wil naar huis 
terug. Ik kan hier niet meer blijven bij al deze mensen.” 

De tranen liepen haar over de wangen, André. Het is iets verschrikkelijks. 
Wat denk je? Wat zegt meester Alcar?” 

„Dat je een pak slaag moet hebben, moeder Jet. Huilebalk, die je bent, 
moet je nu schreien? Nu ben je weer een kind. Waar is nu al de grootheid 
van moeder Jet? Weg is alles, ineens weg. Maar ik kan het mij voorstellen. 
Luister nu goed naar hetgeen thans tot ons komt, je kunt er veel door leren. 
Meester Alcar zegt tot je: 

„Indien uw kind voelt hoe ellendig het in haar omgeving is, krijgt zij ande-
re verlangens en die gevoelskracht, door de persoonlijkheid in dagbewustzijn 
gevoeld, versterkt haar karaktereigenschappen. Doch welke?” 

Moeder Jet weet het niet. André stelt zich voor zijn meester open en geeft 
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het woord, dat tot hem gesproken wordt, door. 
„Het zijn de karaktereigenschappen voor haar sterke en betere ik, die tot 

de normale maatschappij en tot de bewust stoffelijke persoonlijkheid beho-
ren. Haar voelen en denken in deze toestand onder al deze zieken, is teleur-
stellend, afbrekend en voor haar een gevangenis. Doch hoe dieper zij thans 
haar opgeslotenheid voelt, des te beter is dit voor haar eigenlijke persoon-
lijkheid, die deel moet uitmaken van alle andere soorten mensen, die tot de 
maatschappij behoren. 

Dit wil zeggen, dat zij door haar ellende leert en haar eigen levensgraad 
versterkt, waardoor zij meer en meer weerstand krijgt in haar toestand. Niet 
één ziel kan hieraan ontkomen, want al het leven van God ontwaakt door 
verdriet. 

Het terugverlangen naar huis is voor uw kind genezing. Als zij straks op-
nieuw haar leven onder de mensen moet beleven, zal zij meer weerstand 
bieden en zichzelf voor het terugzinken behoeden. Al haar karaktereigen-
schappen worden nu door haar beleefde ellende versterkt en beïnvloed. Er is 
geen betere medicijn voor haar dan deze, voor dit ogenblik. Zowel de per-
soonlijkheid als het lichaam komt dit ten goede, waarbij echter de persoon-
lijkheid overheerst. Gij zult het later beleven. Wat haar voordien neersloeg, in 
disharmonie bracht, dat roept zij nu het halt toe. Pas wanneer zij in staat is te 
zeggen: tot hier en niet verder, is zij geschikt voor de maatschappij en heeft 
zij zichzelf overwonnen. Haar ervaringen van nu geven haar straks de kracht 
om zich staande te houden. Wanneer zij een zekere hoogte heeft bereikt, zult 
gij dit van ons vernemen.” 

„Wat is het prachtig, André, ik geloof het en ik zal nog even wachten, hoe 
pijnlijk het ook voor mij en haar is.” 

Veertien dagen later komt Jetje thuis. Zij heeft haar persoonlijkheid ver-
sterkt en de levenskrachten in zich opgezogen. Haar concentratie is versterkt. 
André komt haar op straat tegen. Als zij hem ziet, lopen haar de tranen over 
de wangen. Haar lippen trillen en zij kan geen woord spreken. 

„Was het moeilijk, Jetje?” Zij kijkt hem aan en zegt niets. André zendt 
haar zijn bewustzijn en liefde toe. Jetje vangt zijn gedachten en gevoelens op 
en glimlacht. Ontroerd zegt ze: „Dag, André.” Zij neemt haar moeder bij de 
arm en wandelt verder. Enige dagen later zegt ze tegen haar moeder: 

„André is heel erg lief, moeder, hij helpt mij. Daar staat hij en ik zie zijn 
krachten tot mij komen; hij helpt mij op afstand. Zeg tegen hem, dat ik hem 
lief vind.” 

Moeder Jet wordt alweer angstig. Ze spoedt zich naar André en vraagt: 
„Wat denk je hiervan, André? Blijft zij zo gevoelig?” 

„Maak je nu geen zorgen. Dit is haar gevoeligheid, zegt meester Alcar. 
Deze gevoeligheid zúllen wij haar en kúnnen wij haar niet ontnemen. Toch 
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voelt zij zich anders. Zij weet het en ondergaat mijn krachten. Wat zij vroeger 
niet heeft gekend, leeft thans bewust in haar! Dit is haar geestelijke winst, 
moeder Jet, waarvoor je dankbaar kunt zijn.” 

„Goddank, nu ben ik niet angstig meer.” 
Jetje houdt zich nu goed. Zij doet haar best en werkt zichzelf door de 

moeilijke tijden heen. Zij weet echter, dat haar beschermengel bij haar is, of 
dat hij haar vanuit de goddelijke Ruimte van geestelijke kracht voorziet. Zij 
voelt zich een kind van Hem, die op Golgotha gestorven is. Op een dag komt 
zij zelf tot André en wil vragen stellen. Doch meester Alcar zegt, dat Jetje nog 
even moet wachten. Straks is dat wel mogelijk, maar nu zou dat te veel voor 
haar zijn. En Jetje kan dit aanvaarden. Zij vindt André’s houding weliswaar 
streng, maar toch volkomen natuurlijk en zij had dit reeds verwacht. 

Een maand later komt ze terug om te praten. André ontvangt haar en 
begint om haar het spreken wat gemakkelijker te maken: 

„En Jetje? Gaat het? Je treft het bijzonder. Het is mooi weer om te wande-
len en te denken.” 

„Om te wandelen, ja”, zegt ze, „maar wat wilde ik ook weer vragen?” 
André zegt: „Je wilde vragen wat je eigenlijk moet doen.” 
„Ja, dat is het.” 
„Welnu, Jetje. Je moet thans jezelf worden, je wil voor het stoffelijke leven 

sterker maken en de dingen wat eenvoudiger onder de ogen zien. Je moet 
tegen jezelf zeggen, ik wil geen speelbal zijn van mijn gedachten. Je moet zélf 
denken!” 

„Dat kan ik wel, maar als ik aan het rusten ben, dan gaat het niet, dan 
denk ik aan duizenden dingen en dat is akelig.” 

„Begrijp je, kind, dat dit verkeerd is? Als je rust, móét je ook maar alléén 
rusten! Als je wilt denken, doe het dan. Doch denken en rusten tegelijk is 
nu te moeilijk, dat zijn twee werelden apart, twee toestanden. Je moet óf het 
één óf het ander. Beide handelingen komen straks en dan beleef je deze zoals 
jij dat wilt. Wil je het proberen? Rusten en aan niets denken, Jetje, is al iets 
wonderbaarlijks, wat maar weinig mensen kunnen. Kunnen zij dit niet, dan 
verliezen zij juist hun rust en komen tot de splitsing van de persoonlijkheid.” 

„Ja, dat ken ik, dat is het! En dat moet ik nu voorkomen of ik rust niet.” 
„Dit is het enige, Jetje, wat je overwinnen moet, want verschijnselen, zoals 

rusten en denken, beide tegelijk, putten je uit. Als je dit van onderen af hebt 
opgebouwd, is er niets meer in staat om je overgevoelig te maken. Dan heb 
je de hoofdeigenschappen van jouw persoonlijkheid overwonnen. Dan ben je 
heerseres op dit terrein en van inzinken is er geen sprake meer.” 

„Ik zal er mijn best voor doen.” 
„En als je weer opstaat, Jetje, en iets wilt gaan doen, maak het dan af. 

Ga je kopjes wassen, doe het dan! Loop nooit weg en onthoud, dat door je 
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handelwijze het onafgemaakte werk je toch steeds achtervolgt, totdat het je 
tenslotte overweldigt. En dan sta je weer voor de splitsing van je persoonlijk-
heid, wat je zal hinderen en waar je weer akelig van zult worden. Ook al ben 
je doodmoe, maak het werk af. Ook al doe je er tien uur over, maak het af, 
Jetje, want anders krijg je nooit rust. Al die werkzaamheden stapelen zich 
anders op tot een geweldige hoogte, waaronder jij bezwijkt. Dan zink je weer 
in je vorige toestand terug en dan kan niemand je helpen. Héél de wereld 
drukt dan op je schouders. Is het niet zo?” 

„U weet alles. Ik sta steeds voor deze dingen en die doodgewone zaken 
maken mij dan van streek.” 

„Wat af is, Jetje, hindert je niet! Je houdt dan de weegschaal van je dage-
lijkse leven in evenwicht. Jij bent van huis uit niet slordig, want het behoort 
niet tot je karakter. Mensen, die geen geestelijke diepte bezitten, trekken zich 
van slordigheid niets aan, maar voor jou werkt het afbrekend. De dingen, 
die je niet kunt afmaken, mag je laten liggen, maar wanneer je na je rusten 
opnieuw begint, dan moet je eerst het werk dat is blijven liggen, afmaken. 
Dan pas ga je verder en gaat je wil het leven van alledag beheersen; van héél 
de huishouding, van jezelf, van je slapen en rusten. Kortom van alles! 

Het mooie is nu, Jetje, dat juist de dingen, die je tot stand hebt gebracht, 
je zullen steunen. Als wij mensen op iets moois terug kunnen kijken, dan 
schenkt het ons voldoening. De voldoening is weer de stuwing om het nog 
mooier te doen. En wat wil dit nu zeggen?” 

„Dat je steeds meer gaat doen.” 
„Juist, Jetje, en wat volgt nu hieruit?” 
„Dat er eigenlijk geen problemen meer zijn.” 
„Ook dat is goed, kind, maar de maatschappij heeft er zoveel, dat wij die 

nooit allemaal kunnen weten. Dit wil zeggen, dat je steeds hoger en verder 
gaat om je persoonlijkheid sterker te maken, totdat er niets meer is dat je 
levenstaak in de weg staat en dan ben je een krachtige persoonlijkheid ge-
worden. 

Laat de mensen doen wat ze willen, Jetje, jij gaat rustig verder. Erger je 
niet over de mensen, ook niet, wanneer hardheid, die je doet schrikken, je 
tegemoet komt. Bedenk dat al die mensen nog moeten leren zacht te worden, 
hartelijk te zijn en dat ze van je innerlijk nog geen begrip hebben. Blijf sterk, 
ga bewust verder en laat je niet neerslaan! Je hebt er alleen maar ellende door 
en die harde mensen hebben er plezier van, want hardheid is het kwaad van 
deze wereld. En het kwade komt toch al op ons af, daarvan hoef ik je niets te 
vertellen, want jij bent evenals ik tussen leven en dood geweest, ook al bestaat 
er tussen ons een machtig verschil in het beleven van dit kwaad. Ik ga bewust 
weg en jij blijft hier, doch innerlijk voel je en leef je daar en je vergeet dan de 
wetten van je aardse leven. En die vergeet ik nooit, of ook ik zou in slechts 
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enkele dagen verongelukken.” 
„Ik voel het, André, en ik zal mijn best doen.” 
Jetje gaat weg, maar ze zal terugkeren. Moeder Jet verlangt te horen, wat 

haar dochter te zeggen had en ze vraagt hem: „Heeft zij het zelf kunnen 
vertellen, André?” 

„Neen, maar ik heb haar kunnen helpen. Zij zal aan zichzelf beginnen. 
Jij moet erop letten, dat ze de dingen die ze onder handen heeft, afmaakt. 
Hierdoor verkrijgt zij het fundament voor haar aardse persoonlijkheid en 
dan staat ze straks op eigen benen.” 

Jetje gaat steeds meer vooruit. Zij wandelt op straat en helpt ook thuis. 
Ze staat haar moeder bij en zij is als ieder ander mens. Is Jetje krankzin-
nig? Niemand vindt haar abnormaal. Kent men Jetje? Mensen, die van deze 
dingen niet afweten, kennen Jetje niet, want zij is ongelooflijk diep en toch 
zo eenvoudig. André daarentegen heeft haar leren kennen en weet, dat Jetje 
bezig is zich stoffelijk bewustzijn eigen te maken. En dat hebben alle men-
sen te leren, zegt zijn meester. Zelfs de miljoenen mensen, die menen deze 
bewuste levensgraad te bezitten, zullen állen, niet één uitgezonderd, voor de 
geestelijke levensgraad bezwijken. Hoe hoger de menselijke persoonlijkheid 
stijgt, des te moeilijker wordt het aardse leven. Een dierlijk leven leiden is 
geen kunst. Dat kan elke onbewuste! Maar geestelijke rijkdom bezitten is 
weer iets anders en vergt de inzet van de gehele persoonlijkheid en daaraan 
is Jetje begonnen. En dat noemt men nu geesteszieken! In werkelijkheid be-
vinden deze mensen zich tussen leven en dood. Het innerlijk leven is bezig 
om dieper te voelen en zich te verrijken, eeuwigdurend en in naam van Hem, 
Die alomvertegenwoordigd is! Zij gaan opwaarts tot Hem en eeuwigdurend 
tot Hem, totdat de mensheid het goddelijk „AL” betreedt. Dat is de uiteinde-
lijke bestemming van het leven op aarde. Jetje zal de ene dag beter zijn dan 
de andere en dat zal zolang voortduren totdat zij ten opzichte van haar stof-
felijk leven in evenwicht is gekomen. In het maatschappelijke leven zal Jetje 
niet uitblinken, hiervoor is zij té geestelijk ingesteld. Voor moeder Jet zijn 
die schommelingen van haar dochter moeilijk op te vangen. Ook het leven 
van deze moeder is ontzettend moeilijk, maar zij kan haar taak volbrengen. 
Soms kan moeder Jet alles aan, maar zo nu en dan zinkt ook zij even terug 
en wordt er verdrietig onder. Nu moet André ook haar opvangen en weer op 
de been helpen, wil zij zich staande kunnen houden. 

Op een middag komt een dodelijk vermoeide Jet tot hem. Zij kan bijna 
niet meer. Meester Alcar zegt tot André: 

„Vertel haar het gebeuren van zuster Annie.” 
Moeder Jet heeft al zuchtend plaatsgenomen. André peilt haar. 
„Wil ik je een mooi verhaal vertellen, Jet?” 
„Ja, graag, André. Je weet, ik krijg er nooit genoeg van.” 
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„Goed, dan moet je maar luisteren. Bij ons komt een verpleegster, die ik 
een jaar lang heb moeten behandelen. Als een wrak kwam ze hier. Doch 
thans is ze reeds lang aan het werk. Annie praat graag; zij heeft het altijd over 
mijn boeken en over de Rozekruizers en zij zegt tegen iedereen, dat God alles 
voor haar is, dat de mensen vertrouwen moeten hebben en dat zij zich geheel 
aan Hem moeten overgeven, of zij zullen er nooit komen. Je moet je staande 
houden en het goede willen maar de mensen willen dat niet. Natuurlijk, de 
lichamelijke krachten om je staande te kunnen houden moeten aanwezig zijn 
en als je werkelijk hulp nodig hebt, dan komt die ook. 

Nooit is ze uitgepraat, nooit te moe om te praten en om de mensen kracht 
te geven. Als ze hier is, praat zij aan een stuk door, ophouden kan ze niet. Wij 
hebben haar steeds aangehoord. Doch op een goede dag kwam ze hier, diep 
in de put. „Wat is er?” vroeg ik. Ze antwoordde: „Ja, wat moet ik je zeggen, 
het gaat niet meer. Ik kán niet meer voort!” 

Nu liet meester Alcar mij zien, dat ze dat wél kon, doch dat zij het hoofd 
liet hangen. Zij wilde het wat gemakkelijker hebben. Haar patiënt, die voor 
zijn dood stond, eiste haar dag en nacht op. Annie zei, dat ze zou inzinken, 
als het nog langer duurde. Ik zag echter, dat zij kracht genoeg had om zich 
desnoods nog vier maanden dag en nacht volkomen te geven. Wat moest ik 
doen? Wat zou ik haar zeggen? Wat dacht je, moeder Jet, dat mijn zachte en 
lieve meester Alcar tot haar zei?” 

„Dat ze moest rusten.” 
„Nu ben je fout, Jet. Alcar zei, dat zij dan maar moest bezwijken. Ik gaf 

deze boodschap door en zei het nog harder. 
„Zak maar in elkaar, zuster Annie. Praten kost niets. Anderen de oren 

van het hoofd praten, zeggen hoe het moet en dan zélf bezwijken, alles maar 
opgeven, weglopen en luieren, dat kan iedereen!” 

Annie weg, schreiende, maar ik wist, dat zij aan zichzelf zou beginnen en 
dat zij als het moest in elkaar zou zakken. Toch had zij het begrepen en zij 
rende zo hard zij kon naar haar zieke terug, die een week later het aardse voor 
het eeuwige leven verwisselde. Annie beleefde een pracht van een sterfbed en 
kwam overgelukkig bij mij. Annie trilde van vitaliteit. Zo was zij nog nooit 
geweest. Ze zei, dat een bovennatuurlijke kracht in haar leven was gevaren. 
Al zou die verpleging nog een jaar hebben geduurd, dan nóg zou zij niet zijn 
bezweken. 

Wat wilde meester Alcar bereiken, moeder Jet? Dat Annie nu het bewijs 
zou geven van haar liefde, dat zij zou putten uit een bron, die álles vertegen-
woordigt, maar waaruit wij mensen eerst dán kunnen putten, wanneer wij 
onze krachten geheel hebben verbruikt; wanneer wij volkomen leeg zijn en 
wanneer wij niets meer bezitten. Anders kunnen wij nooit de volle honderd 
procent inzet van onze persoonlijkheid beleven. En dat wil God, wil Chris-
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tus van ons. Eerst dan werkt de goddelijke inspiratie voor dit en voor het 
volgende leven; voor ál onze gedachten, ál ons werken en bidden. Dit mocht 
Annie ook ondervinden, want zij zonk niet in elkaar, maar gaf blijk van 
waarachtig leven, zij diende! Aan dit sterfbed werden haar de ogen geopend. 
Hier gaf zij álles van zichzelf, maar putte zich er niet door uit. Integendeel, zij 
handelde als een geestelijk bewuste. De stervende man zei tot haar: 

„Je hebt gelijk, zuster, ons leven gaat voort. Ik zie mijn moeder naast mij. 
Ik ben vijfenzestig en toch zegt ze, kind, ik kom je halen.” 

Het waren de laatste woorden die Annie hoorde. Toen ging zij naar haar 
eigen kamer om God voor dit ogenblik te danken. Op dat ogenblik verkreeg 
zuster Annie voor dit leven en voor Golgotha haar bewustzijn. Enkele uren 
daarvoor was haar bewustzijn stervende, was zij een levend dode. Nooit zal 
zij meer bezwijken, want deze daad, dit willen, trok haar in een verhoogd 
stadium op, waarin zij nu kan leven, en zij kan nu voelen, dat die bron onuit-
puttelijk is! Dus, wat moet onze moeder Jet doen?” 

„Ik weet het al, André, en je wordt hartelijk bedankt.” 
„Neen, ga nog niet weg, wacht nog even. Hier is nog zo’n voorbeeld. Een 

andere zuster, die ook hier komt, maar ouder is, en die veel met Anna, mijn 
vrouw, praat, beleefde hetzelfde. Zuster Neeltje kan goed praten en doet aan 
geestelijk werk. Zij geneest en spreekt met ieder die maar naar haar wil luis-
teren. Zij geeft elkeen steun en kracht. Voor haar is God, de God van al het 
leven, de Vader van elkeen, van alles! De Alkracht, grotere kracht is er niet. 
En die kracht laat je nooit alleen, nóóit! Daarop kun je vertrouwen, in álles, 
in narigheid en geluk, in ziekte en ellende. God is álles! 

Je moet haar horen praten, moeder Jet. Zij praat als een oude pastoor en 
geeft het niet op. Haar mond staat geen seconde stil en wij luisteren naar 
haar. Als ik even tijd heb zet ik mij naast haar neer en volg haar gesprek. 

„Mijn meester”, zegt ze dan, „wil dat wij ons inzetten. Maar hij zegt ook, 
dat wij op eigen benen moeten staan, God is álles! De God van de lief...de.” 
Het duurt even. Neeltje neemt het woord liefde in de mond en laat de zoete 
klank op dat ogenblik door haar gehele persoonlijkheid trillen. Zij herhaalt 
dit woord nog eens en stelt haar persoonlijkheid en wilskracht, al haar gevoe-
lens op het woord in en dan komt het. Het is, alsof het uit de diepte omhoog 
klinkt en alléén voor jou bestemd is, als zij het uitspreekt. „De lief...de! God 
is lief...de en is dat steeds geweest. Hij zal het blijven ook. God laat ons niet 
alleen. Hij heeft Zijn kinderen lief. Je kunt altijd op Hem vertrouwen, in 
álles! En wij mensen moeten ons voor Hem openstellen, ons overgeven aan 
Zijn kracht en wil. Wij worden dan geholpen. Hoor je het? Elkeen kan die 
krachten ontvangen.” 

Neeltje praat elke zieke ondersteboven en heus, moeder Jet, Neeltje kan 
genezen en goed ook. Een waarachtig christenkind is zij. Ik heb heilig ontzag 
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voor haar leven en persoonlijkheid. Ook meester Alcar heeft dit, ik weet het! 
Neeltje is een aardse engel. Weinig mensen kunnen op aarde deze hoogte 
behalen. Als Neeltje aan Gene Zijde komt, zullen duizenden zielen haar op-
wachten. Ik zeg je, men zal bloemen aan haar voeten leggen, want zij is een 
kind met een even rotsvast geloof als de christenen, die ter wille van hun 
overtuiging de leeuwenkuil ingingen. En hiermee bewijs ik haar alle eer! 
Ook mijn meester zou haar dit geschenk willen geven. Doch onverwachts 
krijgt ook Neeltje haar levensles en ziet zij niet alleen haar grootheid, maar 
ook haar menselijke ikje nog. 

Zij vat kou en krijgt een oorontsteking. Wat doet ze nu? Zij schrijft mij of 
ik bij haar wil komen. Voor gewone mensen is het vragen om hulp heel nor-
maal, voor Neeltje echter niet. Zij betreedt namelijk hierdoor het abnormale 
ten opzichte van haar eigen leven en willen, voor héél haar gevoelsleven. Ze 
schrijft: „Broeder André, zou je bij mij willen komen? Ik ben ziek.” 

Maar broeder André mocht niet van zijn meester. Alcar zei: „Waar blijft 
nu de geestelijke, de krachtige Neeltje? Waar is haar vertrouwen in God, Die 
haar steunen zal en waar is haar eigen meester? Dat klopt niet! Hoe wil Neel-
tje nu haar eigen leven vertegenwoordigen? Neeltje negeert haar geestelijke 
leider en heeft mij nodig. Zij maakt nu vele fouten. Indien zij ermee gebaat 
zou zijn, brak ik haar doormidden. Ik acht haar echter in staat om thans te 
evolueren, om een hogere bewustwording te betreden, doch zij moet alles 
van zichzelf hiervoor inzetten. Zij kan zichzelf helpen. Zij heeft niemand 
nodig. Nu schakelt zij echter haar eigen leiding uit. Je gaat niet tot haar, 
André.” 

Ik ging niet, maar Neeltje voelde zich op de tenen getrapt en dacht: Is dit 
nu André? Ze schreef: 

„Zeer geachte heer.” Ik moest lachen, moeder Jet, want voor Neeltje was 
ik een broeder. Nu werd ik ineens een heer. Zij schakelde mij en alles wat ik 
haar voor haar ontwikkeling tijdens de jaren dat zij tot ons kwam, gegeven 
had, uit. Ze staat er nu boven en negeert alles. Met één pennestreek ligt 
mijn gevoel voor haar leven en persoonlijkheid in de modder. Maar ik kende 
Neeltje. Zij schreef verder: 

„Daar hebben wij het nu. En „dat” wil geestelijke boeken schrijven en 
heeft het over de liefde. Ik heb mijn overtuiging gekregen, maar dit klopt 
niet. Ik weet het nu, het zijn allemaal mooie praatjes. Nu er bewezen moet 
worden wat liefde is, sta je alleen. Wat een teleurstelling. Ik weet nu, wat voor 
soort medium u bent.” 

Zij schreef nog meer, maar dit was het voornaamste. Ik dacht er even over 
na, want Neeltje moest nu een flinke les hebben. Toch moest ik haar de 
grootheid van haar karakter laten voelen en haar bewijzen, dat zij verkeerd 
had gehandeld, wilde ik haar de ogen kunnen openen. Ik stelde mij op mijn 
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meester in en vroeg: 
„Zoudt gij mij het antwoord willen geven voor deze vrouw?” 
En reeds na enige seconden kreeg ik antwoord. Meester Alcar zei: 
„Zet je neer, André, ik zal je inspireren.” Ik begon de brief met: 
„Mijn beste Neeltje.” Op dat ogenblik voelde ik het contact met meester 

Alcar en ik schreef verder: „Wat ben je dom, o, wat dom ben je nu. Héél je 
grootheid gooi je thans te grabbel. Hoe groot had je kunnen zijn en wat heb 
je er nu van gemaakt? Niets! Ik ben in staat je grote fout te ontleden, doch ik 
doe het niet eens. Je schrijven en handelen was erg zwak. Dat doet geen be-
wuste. Of twijfelde Neeltje aan mijn vriendschap en liefde voor haar leven en 
gaven? Ik zou je anders nimmer in mijn omgeving hebben geduld, geloof dit, 
want mijn tijd is kostbaar. Bleef ooit de deur voor je gesloten? Ben jij soms 
in staat om mijn leven te beleven en om instrument te zijn van de meesters? 
Dan heb ik je niets meer te zeggen en dan mag je mij veroordelen zo hard 
als je wilt. Doch ik zie je zo niet en je weet, ook mijn helderziendheid heeft 
in de jaren betekenis gekregen. Ik mag zeggen, ik bezit gaven. Sta jij boven 
dit contact? 

Indien ik je had geholpen, Neeltje, wat had je dan ontvangen? Hoe had je 
dan gehandeld en wat zou er dan nog van je eigen bezit overgebleven zijn? 
Zoek het maar uit, lieve Neeltje, je bent ertoe in staat. Ik wil je echter voorlo-
pig niet meer zien. Het ga je goed, kind van de Vader, God zegene je!” 

Zo ongeveer was mijn schrijven, moeder Jet. Neeltje bleef drie maanden 
weg, toen hield zij het niet meer uit. Op een dag wordt er zachtjes gebeld. 
Anna doet open; ik was niet thuis. Neeltje? 

„Is hij thuis? Zal hij mij de deur niet uittrappen? Hoe fout heb ik gehan-
deld. Had hij mij maar doodgeslagen. Ik heb mijn les moeten leren. Aan 
anderen vertellen om vertrouwen te hebben en zelf hulp inroepen als het niet 
nodig is. Vreselijk is het. Maar ik heb deze les verdiend.” 

Mijn vrouw zei toen, dat geen mens hier de deur wordt uitgetrapt en zij 
praatte wat met Neeltje. Toen ik thuiskwam, zei Anna tegen mij: „Je weet 
nooit wie hier was vanmorgen.” 

Ik zei ... Neeltje. Waarachtig, Neeltje was er weer. Meester Alcar zei tot 
mij: 

„Geef haar een in trance ontvangen schilderstukje. Zij heeft haar les ge-
leerd en het hoofd gebogen.” 

Neeltje sprong in de lucht van geluk. Zulke domme dingen wilde zij niet 
meer uithalen. Wat had ze hierdoor geleerd! 

„Ik ben al weg, André”, sprak moeder Jet. „Je wordt hartelijk bedankt.” 
Moeder Jet ging tot haar Jettie en zou haar grote taak in liefde afmaken. Ook 
zij kreeg vertrouwen in Gene Zijde en in de meesters. 

André maakte zich intussen gereed om andere mensen te helpen. Enige 
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dagen later stond hij voor nieuwe problemen, waarvan hij de astrale wetten 
zou leren kennen. Een andere graad van krankzinnigheid openbaarde zich 
aan zijn leven en hiervoor moest hij zijn gehele persoonlijkheid inzetten. 
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Een leven als een hel 

Toen er een dame bij André binnentrad, hoorde hij de volgende woorden 
uitspreken: „Zover kan het komen als het leven op aarde tot een hel wordt. 
Zie, deze vrouw noemt men Lien, de verschrikkelijke.” 

André begreep er niets van, doch toen hij zich concentreerde, begreep hij 
wie deze woorden tot hem sprak. Ze kwamen onverwachts uit de astrale 
wereld tot hem en werden aan hem door zijn meester doorgegeven; helderho-
rend ving hij ze op. Hij herhaalde woord voor woord en dacht: zoiets beleef 
ik niet iedere dag. Ze heette dus Lien? En deze Lien had nog niet plaatsge-
nomen of ze zei: 

„Ik ben Lien van T. U kent mijn familie? Ik ben door iemand, die uw boe-
ken gelezen heeft, gestuurd. Kunt u iets voor mij doen? U ziet het, ik heb ’m 
flink om, eigenlijk ben ik stomdronken. Gooi mij de deur maar uit of maak 
mij maar voor alles uit, ik kan er ook niets aan doen. Ik ben nu hierheen 
gekomen, opdat u zult zien, hoe ik in deze toestand ben. Dat heeft men mij 
tenminste aangeraden. Snapt u het?” 

André snapte het niet. Lien hing daar in de stoel en het leek alsof zij in 
slaap wilde vallen. Hij liet haar doezelen en peilde haar innerlijk. Hoe oud is 
deze Lien?, dacht hij. Laat eens kijken. Wellicht vijftig? Ze is nu nog mooi en 
ze is vroeger vast een schoonheid geweest. Zij heeft nog steeds prachtige ge-
laatstrekken, doch haar organisme is in verval. Zij heeft haar mooie lichaam 
ondermijnd. Nu is zij als een wrak, dat in de branding van het leven werd 
verpletterd. Foei, denkt André, wat een stakker! Ik moet medelijden met 
haar hebben, heel veel medelijden of ik weet mij geen raad. Wat moet ik met 
dit leven beginnen? Lien kijkt even onder haar pikzwarte wimpers vandaan 
naar André en wacht op antwoord. Maar hij kan haar nog geen antwoord 
geven. Hij voelt zich voor een ontzettend probleem geplaatst, zoals hij er nog 
nimmer een heeft beleefd. Waar is zijn meester toch? Is ook meester Alcar 
bezig dit leven te peilen? Aan hetgeen hij heeft ontvangen kan hij vaststellen, 
dat men haar aan Gene Zijde kent. Zij heeft haar Spaanse ogen weer geslo-
ten en doezelt verder. Zou zij in slaap vallen? Lien zakt dieper in de ruime 
stoel weg en schijnt nu in een andere wereld te zijn aangeland. Rustig is haar 
ademhaling. 

Er is rust in huis. Hij denkt voor heden zijn taak te hebben volbracht, want 
al zijn zieken heeft hij behandeld. Ineens staat hij voor deze toestand. Won-
derlijk is het leven toch. Had hij hieraan vanmorgen kunnen denken? Hij 
wil glimlachen, doch vindt het geval te ernstig. Wat een probleem vormt zij. 
Zijn meester had gelijk, dit wezen leefde in een stoffelijke hel en haar ganse 
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verschijning was trouwens een groot raadsel. Wat moet ik met haar begin-
nen? Moet ik deze vrouw behandelen? Haar dronkenschap veranderen in 
iets, dat op de sferen van licht afstemming heeft? Laat zij dat zélf maar doen. 
Dronken mensen had hij nog nimmer behandeld, want die mensen waren 
toch niet te helpen. En nu nog wel een vrouw? Was zij verongelukt? Waarom 
dronk zij eigenlijk? Zij heeft heel wat borrels op, dacht hij, méér dan goed 
voor haar is. Hij wierp de ene vraag na de andere op. Toen kreeg hij contact 
met zijn meester en André hoorde hem zeggen: 

„Hier zit nu de onbekende Lien.” 
„Dat zie ik,” antwoordde André. Toen hij op dit ogenblik Lien wilde vra-

gen of zij soms aan het verkeerde adres was, zei zijn meester opnieuw: 
„Wij moeten haar helpen, André. Zij moet geholpen worden. Het is mij 

heilige ernst, want ik ken dit leven. Aan deze zijde is een wezen, dat dit heel 
gaarne zou willen. Zij smeekt je om haar te willen helpen. Deze bescherm-
geest wil alles voor haar doen en heeft in de jaren die voorbijgingen al heel 
veel voor haar gedaan, doch thans heeft zij aardse hulp nodig. En die hulp 
ben jij. Het verleden van deze ziel zal je geopenbaard worden. Het is een 
machtig probleem waarin en waaronder zij leeft, deze Lien, die drinkt en 
het toch niet zélf doet, want zij wil niet drinken, André. Voel je, in welke 
toestand zij zich bevindt?” 

„Wat moet ik doen, Alcar?” 
„Je moet haar thans behandelen. Intussen zal ik je met haar verleden ver-

binden.” 
Hij maakt Lien wakker en zegt: „Ga hier maar eens rustig liggen, kind.” 
Lien voelt zijn hartelijkheid en strompelt naar de divan, legt zich neer en 

doezelt weer in. Plotseling echter is zij weer wakker en zegt: 
„Kind? U zegt kind tegen mij? Ik ben zevenenveertig! Kind?” 
Het grote kind legt zich neer en André behandelt haar hoofd. Hij voelt, 

dat Lien niet meer kan denken; al de hoofdzenuwen zijn als verlamd. Mees-
ter Alcar verbindt hem met haar leven. André daalt af in haar innerlijk en 
begrijpt, wat er nu zal geschieden en waarvoor dit alles nodig is. Lien praat 
wat binnensmonds en zinkt in slaap. André is met zijn meester in contact 
gekomen en hoort hem zeggen: „Lien drinkt, André, zij is een kwartaal-
drinkster, maar zij drinkt niet zelf, want een astrale persoonlijkheid drinkt 
door haar. Zij is dus eigenlijk bezeten. Dit is een heel andere toestand dan 
waarin Mientje zich bevond en toch, het zijn precies dezelfde wetten. Alleen 
het verschijnsel is anders. Lien beleeft, dat zij overvallen wordt en dan drinkt 
de astrale persoonlijkheid, natuurlijk een demon, door haar. Hoe zij in deze 
ellende is gekomen, zal je aanstonds duidelijk worden.” 

André gaat nu helderziend waarnemen. Nu wordt hem het verleden van 
Lien getoond. Mijn God, denkt hij, wat zie ik thans? Ben ik gek of wat is het? 
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Alcar zegt tot hem: 
„Twijfel niet en neem rustig waar of je verbreekt ons contact. Ik heb je met 

de werkelijkheid verbonden. Ik ga nu verder.” 
Hoe is het mogelijk, denkt André. Wat hij waarneemt is ongelooflijk, het 

is bijna niet te omvatten voor een aards mens. Het zou bovennatuurlijk mooi 
kunnen zijn, als het niet zo tragisch was. Hij ziet een moeder voor zich en 
die moeder is zwanger. André wordt gedwongen om dit beeld in zich op te 
nemen. Alcar toont hem nu, dat deze Lien in haar leeft. Hoe moet André dit 
alles verwerken? Opnieuw ziet hij die moeder. Zij is anders dan Lien, maar 
in haar lichaam leeft Lien als embryo. Deze Lien en het kind in die moeder 
zijn één en dezelfde persoonlijkheid. Lien is met deze moeder, die van adel 
is, verbonden. Het is dus een beeld uit het verleden van Lien. Maar Lien be-
hoort ook in haar tegenwoordige leven weer tot de adelstand. André ziet, dat 
deze moeder een Spaanse is. Het is vreemd, maar Lien heeft ook thans nog 
deze trekken, zij lijkt op een Spaanse. 

Het visioen toont hem, dat dit kind in de moeder in de zevende maand 
leeft. Het volgende visioen zegt hem, dat deze moeder haar kind ... doodge-
dronken heeft en meteen begrijpt hij, waarom zijn meester hem dit beeld uit 
het verleden heeft getoond. Wat een drama, denkt hij. Dit wezen is dus eens 
in haar vorig leven doodgedronken. Mijn God, denkt hij, is dit mogelijk? 
Maar natuurlijk is dit mogelijk, waarom niet? Hij voelt, dat er nu een zware 
last op zijn schouders wordt gelegd. Wat staat mij te wachten, wat moet ik 
doen?, denkt hij. 

Als de behandeling voorbij is, vraagt Lien: „Kunt u iets voor mij doen? 
Ik geloof, dat ik heb geslapen, want ik voel mij niet meer zo suf. Is het zo?” 

Twee vragen tegelijk en dat voor een dronken vrouw, denkt André. 
Hij weet nu, dat hij haar moet helpen en zegt het dan ook. 
„Ik kan u helpen, als u doet wat ik wil of u bent niet te helpen.” 
„Ik doe alles wat u wilt,” mompelt Lien en André begrijpt haar. Dit alles 

zal echter enorme gevolgen hebben. Het zal haar namelijk onmenselijk zwaar 
vallen, inderdaad alles te doen wat er van haar, om haar bestwil, zal worden 
geëist. Zij wil van dat drinken af en dit betekent winst voor haar en ook voor 
André. Lien heeft weer plaatsgenomen en valt bijna in slaap; zij kan haar 
ogen niet openhouden. André volgt haar. 

Lien is een mooie vrouw, denkt hij, maar wacht eens, waar heb ik deze 
schoonheid al eerder gezien? Ik ken dit gelaat, doch toen was het veel en veel 
schoner. Vroeger heeft hij haar al gezien – hij weet het zeker – maar waar 
was het? Hij komt er niet achter en toch laat het hem niet met rust. Doch 
plotseling krijgt hij een beeld en hij ziet Lien opnieuw. Hoe is het mogelijk, 
zij is het! 

Een flits van jaren geleden keert tot hem terug. Hij ziet Lien naast de be-
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stuurder van een raceauto. Het is daar en daar, weet André. De man vliegt 
over het plein heen en laat zijn auto wat rondjes maken. Een doodgewoon 
gebeuren, maar wat wél opvalt is de schoonheid van de vrouw. Ook andere 
mensen kijken ervan op. En deze schoonheid was Lien. Lien is thans twintig 
jaar ouder en toch is André dat ogenblik niet vergeten. Het was Lien, zij moet 
het geweest zijn. Mijn hemel, denkt André, wat is er met u gebeurd? Hebt gij 
uw jeugd afgelegd? Zijt gij ten onder gegaan door het leven, door de weelde, 
waarin u leefde? Schrijnend is het. Hij vergelijkt beide wezens. Toch is Lien 
ook nu nog mooi, ook al is haar stem gebroken en hebben onnoemelijk veel 
geluk en leed haar gelaat getekend. Lien zit nu stil en voelt zich thuis. Ze 
voelt zich behaaglijk en heerlijk doezelig. Het is alsof zij gevoeld heeft, dat 
André met haar bezig was en in haar leven zag. Ze zegt, alsof zij hem heeft 
horen denken: 

„Kent u mij nu?” 
„Ja, ik ken u. Ik ken u reeds jarenlang. Ik zal u zeggen, waarvan ik u ken.” 
Lien moet beamen, dat het zo is. Maar zij begrijpt niet, dat André dit heeft 

kunnen onthouden. Zij voelt niet, dat sommige diep doorleefde indrukken 
nooit verloren gaan. André weet het nog alsof het zo-even was gebeurd. Toen 
hij die racewagen zag, de man aan het stuur volgde en naast hem die schone 
vrouw waarnam, dacht hij, zijn die mensen nu gelukkig? Is dat geluk? Kijk 
eens wat een wagen die man heeft! Zie hoe goed beiden gekleed zijn! En dan 
voor de man het bezit van dat hemelse kind. Wat een genade krijgen som-
mige mensen toch! Geld bij hopen, want die man gooide het weg. Alles wat 
het leven kon bieden bezaten ze. En in wat voor vreselijke omstandigheden 
leefden miljoenen mensen? Zouden deze benijdenswaardige lieden hun ge-
luk wel begrijpen? Zo had hij zich toen afgevraagd. 

En nu zit die vroegere schoonheid hier voor hem, zo dronken als een ma-
troos. Wat verschrikkelijk! Ze smeekt hem haar te helpen; zij wil van al haar 
ellende af. Heeft de weelde haar in deze ellende gestort? Heeft de man haar 
leven vernietigd? Is zij volkomen leeggezogen en toen weggeslingerd, afge-
dankt? Wat voor leed en smart moet Lien toch beleefd hebben, denkt André. 
Of heeft zij deze ellende gewild? Gezocht? Hoe kon ze zichzelf zo laten gaan? 
Daar zit de barones. De adel heeft zijn hulp nodig. Bergen en dalen ontmoe-
ten elkaar niet, maar mensen wél. En zo is het. De vreugde en het geluk uit 
het verleden van Lien zijn ineens verschrompeld. En toch, hoe eenvoudig is 
zij, hoe kinderlijk nog. André voelt haar innerlijk leven aan. Slecht is zij niet 
geweest en ze zal het niet kunnen zijn ook, weet hij thans. 

Lien denkt en André gaat verder. Maar ook zij volgt haar eigen leven. 
Zij denkt, dat zij zelf drinkt, maar het is een ander die het doet. Hij kan de 
uitstraling van de demon waarnemen. Zijn meester heeft hem met dit we-
zen verbonden. Het is echter Liens moeder, die haar ten goede beïnvloedt. 
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Doordat deze demon met haar één is, leeft Lien nu in deze toestand. Lien 
leeft in deze wetten en kan zich er niet van losmaken, hoe gaarne zij het ook 
wil. Lien is precies in haar vorige toestand teruggekeerd. Zij stierf toen, maar 
in haar innerlijk veranderde er niets. Ook toen was zij van adel en zou rijk 
geworden zijn. De God van al het leven heeft toen zeker tot haar gezegd: 

„Wat ik u geef, mijn kind, kan uw moeder niet vernietigen. Gij zult het 
terugontvangen.” 

En zie. Lien is weer als freule geboren. Maar wat een drama is het en hoe 
onwaarschijnlijk, denkt André, doch hij ziet en beleeft de realiteit ervan. 
Lien zit daar nog altijd en wacht rustig af. Zij voelt, dat André met haar bezig 
is en ze heeft tijd om te wachten. In die stoel zit een klein kind. Deze per-
soonlijkheid is slechts het schaduwbeeld van haar eigenlijke wezen. En dat 
eigenlijke wezen leeft in het onderbewustzijn van Lien, waarvan zijzelf echter 
niets weet. Haar verleden is hem nu geopenbaard. Nu volgt iets anders, want 
hij voelt zich opnieuw met een visioen verbonden. 

Om Lien heen manifesteert zich iemand. André herkent haar onmiddel-
lijk; het is de Spaanse moeder uit het vorige leven van Lien. En deze moeder 
is nu de beschermengel van haar. Hij ziet, dat tussen dit en het vorige leven 
drie eeuwen liggen. In die drie eeuwen, voelt en neemt André waar, heeft 
haar vorige moeder ontzettend geleden en heel veel beleefd. Zij is nu een 
mooie geestelijke verschijning, want om haar leven straalt licht. Zij is dus 
reeds in de sferen van licht gekomen. Lien stoort hem nu en vraagt: 

„Zeg mij toch wat ik moet doen?” 
„U moet nog even geduld hebben. Ik zie bijzonderheden over uw toestand.” 
„Fijn, mag ik het aanstonds weten?” 
„We zullen zien, ik weet het nog niet. Maar u moet even geduld hebben.” 
André is nu gereed en zal straks opnieuw met deze verschijning worden 

verbonden. 
„U moet luisteren,” zegt hij tegen Lien, „ik heb u iets te zeggen. Als u wilt, 

dat ik u help, dan moet u weerstand trachten te bieden. Dat wil zeggen, u 
moet beslist weigeren te drinken. Dat is niet zo eenvoudig, maar ik zal u 
daarbij helpen. U bent het zelf niet die drinkt. Een astrale persoonlijkheid 
drinkt door u.” 

„Wat verschrikkelijk is dat. Hoe kom ik daarvan af?” 
„Daarvoor moet ik u helpen. Ik ben thans met u één en zal u van hieruit 

steunen. Alles moet u van uzelf inzetten of wij komen niet tot een goed re-
sultaat. Wilt u dat doen?” 

„Natuurlijk wil ik dat, maar of het helpt?” 
„Dat zullen wij afwachten. Wanneer wij u helpen zult u voelen, dat er meer 

weerstand is. Denk eraan, wanneer u dit niet kunt, wordt u krankzinnig. Dit 
houdt u niet uit. Spoedig zult u bezwijken. En dan? Moet uw leven kapot?” 
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„Neen, natuurlijk niet!” 
Lien praat als een geslagen kind. Ze pruilt wat, maar buigt het hoofd. An-

dré hoort zijn meester zeggen, dat hij haar angstig moet maken. 
„Begrijpt u, wat u te wachten staat? Als u zo doorgaat, staat het krankzin-

nigengesticht voor u open. U moet u schamen. Hoeveel borrels drinkt u, als 
het zover is?” 

„Borrels? Flessen zijn het, meneer, flessen vol. Liters en dat ’s morgens voor 
negen uur! Ik walg van mezelf.” 

„Het is beangstigend en niet te geloven, maar u voert uzelf hiermee naar 
de waanzin. U kunt eigenlijk al niet meer normaal denken. Wat moet er van 
u terechtkomen?” 

„Mijn leven is toch reeds kapot.” 
„Kletspraat is dat, want u moet er nog aan beginnen!” 
„Weet u dan hoe oud ik ben?” 
„U hebt het zo-even gezegd. Stel echter eens, dat u tachtig jaar moet wor-

den? Hoe wilt u dan de jaren die komen, beleven? In een gesticht? Achterlijk 
en bezeten? Is dit het, wat u van uw leven maakt? U zult vechten! Alleen kan 
ik het niet; ik heb uw hulp nodig. Wilt u, dan doe ik alles voor u, maar wan-
neer ik voel, dat u niet meewerkt, houd ik onherroepelijk op en dan moet u 
het alleen doen.” 

Lien zegt ja en amen. Zij voelt zich suf en valt in slaap. André laat haar 
slapen en ziet zijn meester. Hij hoort Alcar zeggen: 

„Weet je, André, wat je te wachten staat? Voel je wat het zeggen wil om 
Lien te helpen? En weet je, op welke wijze dit moet geschieden?” 

„Ik weet het, ik heb het reeds gezien, Alcar. Ik zal alles doen om haar te 
helpen.” 

„Prachtig, mijn jongen. Wanneer je ernstig wilt, kunnen wij haar vrijma-
ken van deze toestand. Je zult dus al die tijd met Lien verbonden blijven, 
maar wij helpen je vanaf deze zijde. We zullen haar in een ander bewustzijn 
optrekken. Dat is mogelijk.” 

De oude klare heeft Lien in slaap gebracht. Ze zit daar alsof ze thuis is bij 
een goede vriend, maar zij moet dadelijk wakker worden. Aan Gene Zijde, 
weet André, waakt haar moeder. Lien is het kind van haar, ook al leeft Liens 
moeder van dit leven nog. Maar de stoffelijke moeder kan niets voor haar 
doen. Die persoonlijkheid staat met lege handen en heeft van Liens toestand 
geen begrip. Arme Lien, denkt André, je bent jezelf niet. Zij had zich door al 
de jenever levend kunnen verbranden. Hoe heeft het lichaam het uitgehou-
den! Hij volgt haar en komt tot éénheid; hij neemt de krachten, waardoor 
Lien drinkt, in zich op. 

Als zij die dranklust gaat voelen, is het reeds te laat en kan Lien er geen 
weerstand meer aan bieden. Als een wervelwind komt het gevoel over haar 
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en dwingt haar om te drinken. André ziet, dat Lien al haar krachten en wil 
verloren heeft. Zij wordt dan overheerst. Iemand anders leeft zich door haar 
uit. Wat een wereld! 

Van al deze problemen weet Lien niets en zij moet deze voorlopig ook niet 
kennen. Zij moet alleen tegenstand bieden en dat zullen zij tezamen doen, 
weet André. Hemel en aarde komen tot éénheid. Er is geen begin en geen 
einde. Eeuwen hebben geen betekenis. Eén leven zegt niets! Wat is één aards 
leven? Hoeveel moeders hebben wij gehad? Was ook ik eens moeder? Waar 
hebben wij geleefd? Hier zijn de bewijzen, denkt André, maar zullen de men-
sen het kunnen aanvaarden? Om en in Lien leeft de werkelijkheid. Zij leeft 
erdoor en zij zal erdoor ontwaken. Doch flessen oude klare blijven drinken, 
omdat anderen het willen, dat gaat niet! 

André kijkt in de ogen van de astrale moeder. Een golf van liefde komt 
over hem. Hij begrijpt het; liefdebanden zijn niet te verbreken. Zij zal God 
smeken haar te helpen. André stelt zich op zijn meester in en geeft zich vol-
komen over. Hij neemt nu waar, hoe deze moeder in de astrale wereld is ont-
waakt. Zij ging over en met haar het kind. Waarheen ging het jonge leven? 
Wat beleefde de moeder? Meester Alcar vertelt hem, dat hij deze wijsheid 
straks zal ontvangen. Lien ontwaakt nu en vraagt: 

„Zul je mij helpen?” 
André neemt het „jij” en „jou” onmiddellijk over en zegt: 
„Ben je vergeten, dat ik je reeds geholpen heb? Als er niets aan je toestand 

zou zijn te veranderen, zou ik er ook niet aan begonnen zijn. Jij moet nu 
weerstand bieden, Lien. Doe je dat, dan kom je van deze narigheid af. Neem 
je het te gemakkelijk op, geloof mij, dan moet ik onmiddellijk ophouden.” 

„En als ik bezwijk?” 
„Dan zullen wij van voren af aan moeten beginnen. Doe echter je best.” 
Meester Alcar heeft André intussen getoond, dat Lien meer van deze wet-

ten moet weten. Hij begrijpt het visioen en zegt: 
„En nu moet je eens luisteren, Lien. Mijn boeken moet je lezen, want hoe 

meer je van deze wetten afweet, des te spoediger ben je bevrijd van deze el-
lende. Je wil om tegenstand te bieden zal zich versterken en je leert dan hoe 
die krachten op je leven inwerken.” 

Lien neemt drie boeken mee en belooft deze te lezen. Zij neemt afscheid 
van André en strompelt de trappen af. De oude klare werkt nog wel, maar 
Lien houdt zich prachtig en zal spoedig terugkeren. Als ze weg is, zegt zijn 
meester tot hem: 

„Ik heb je met haar leven verbonden, André. Wanneer je nu de astrale 
krachten gaat voelen, wordt Lien overvallen en zul je haar helpen. Je bent 
met haar van gevoel tot gevoel één en zult dat blijven, totdat zij vrij is van 
deze ellende. Intussen doe ik alles, om haar in een hogere gevoelswereld op 
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te trekken en om haar leven voor de astrale beïnvloeding af te sluiten. Wacht 
dus af.” 

Lien woont buiten en André voelt, dat zij aan hem denkt. Hij ziet haar 
lezen. Lien leeft voor hem, zij is nu niet meer van hem weg, hun levens zijn 
één. Een astraal meester heeft hem aan haar gevoelsleven vastgelegd. Merk-
waardig is het, denkt André, ik voel Lien. Zij leeft daarginds en toch, zij is 
ook weer in mij en zo zal zij mij voelen. Toen zijn meester hem met Lien ver-
bond, voelde hij, dat hij in haar oploste. Voor tien procent gedachtenkracht, 
persoonlijkheid van hemzelf, bleef in Lien achter. Alcar zei tot hem: 

„Dit is de bewuste splitsing van persoonlijkheid, maar nu door mijn wil. 
Op deze wijze beleeft een Oosterling zijn magische wetten. Ik doe dit, omdat 
jij voor mij het contact bent. Ik ben nu dichter bij haar leven gekomen. Wij 
volgen op deze wijze de weg van de psychische trance. Het is het tot éénheid 
komen van twee levens. Wanneer de demon haar wil aanvallen, ga jij het 
voelen. Eerst dan staan wij voor ons werk en kan het spel, een strijd op leven 
en dood, beginnen.” 

Al een week later moet Lien bewijzen geven van haar kracht en wil, want 
zij wordt opnieuw aangevallen. Wat Lien beleeft neemt André van haar over. 
In de morgen begint het. André springt uit zijn bed; hij stikt bijna van de 
dorst. Aan Lien denkt hij niet. Deze dorst moet gelest worden. André is in 
de keuken, wil een kopje water nemen om te drinken, maar op hetzelfde 
ogenblik hoort hij zijn meester zeggen: 

„Weet je, André, waarom je deze brand, die vreselijke dorst voelt?” An-
dré staat stil, hij kan geen voet meer verzetten. Alcar waakt over hem als 
een moeder. En hij weet reeds, waarom hij dorst heeft. Deze dorst is niet 
normaal. Als zijn leider hem vraagt, waarom hij zo’n dorst heeft, komt het 
antwoord vanzelf in hem. 

„Is het Lien?” stuurt hij naar zijn meester terug. 
„Lien is het, André. Thans moet je haar helpen. Ze vecht op leven en dood. 

Haar astrale moeder is bij haar. Nu moet je aan haar blijven denken. Het 
is vreselijk, doch je moet je op haar leven concentreren, totdat deze aanval 
afgeslagen is. Lien zal dan tot je komen.” 

André beleeft het ene wonder na het andere. Nu hij weet wat het is, min-
dert zijn dorst. Hij keert terug naar zijn bed en legt zich neer, maar verhoogt 
zijn concentratie. Hij daalt dieper af in Liens leven en verbindt zich nog 
hechter met haar. Van gevoel tot gevoel is hij één met haar en hij houdt het 
ruwe geweld tegen. Ook Lien vecht, voelt hij. Zij doet haar best. Het is, alsof 
hij voor zijn eigen leven vecht en hij ziet de arme vrouw voor zich. De demon 
wil haar overheersen, maar zij zal weigeren om te drinken. Hij voelt dat zijn 
hoofd bijna barst; het is Liens toestand. In de slaap heeft het monster haar 
willen overvallen. Een ontzettende brand is het die in hem woedt. Het is de 
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hartstocht en het geweld van de duisternis. Zal Lien bezwijken? Gedurende 
de gehele morgen voelt André Liens hevige strijd, doch tegen de middag 
mindert de aanval van Gene Zijde. Het aardse bewustzijn heeft overwonnen. 
Lien is flink geweest, doch op eigen kracht en alleen was zij weer bezweken. 
André voelt zich gelukkig, dat hij haar kan helpen. De demon begrijpt niet, 
voelt André, waarom hij Lien niet kan bereiken. Wat voordien vanzelf ging, 
kost thans ontzettend veel kracht en nog heeft dit wezen zijn doel niet be-
reikt. Hoe hevig zal de arme Lien tegen deze duivelse hartstocht nog strijd 
moeten voeren! Maar haar wil is sterker geworden. 

De volgende dag staat zij voor André. Zij denkt, dat een behandeling haar 
goed zal doen. 

„Heb je mij kunnen volgen?”, vraagt Lien. „Wat verschrikkelijk is het toch. 
Kun je mij hiervoor een verklaring geven? Hoe word ik telkens overvallen? 
Hoe moet ik mij hiertegen wapenen?” 

André krijgt dan de gegevens van de aanvallen. Zijn meester zegt: 
„In de slaap is zij overvallen. Doordat zij onder invloed is, kreeg het as-

trale wezen contact met haar. Natuurlijk stond Lien voor drank open of men 
had haar niet kunnen bereiken. Is het contact eenmaal tot stand gekomen, 
dan overheerst die andere persoonlijkheid en wordt Lien eigenlijk een in-
strument, waardoor de astrale wereld zich uitleeft. Zij bezit dus deze gevoe-
ligheid. Ook andere vrouwen drinken en hebben geen hinder van duistere 
machten, want die missen de mediamieke sensitiviteit. Lien is heel gevoelig 
en daardoor te beïnvloeden. Wanneer Lien een trancemedium was – je voelt 
het zeker, André – dan zou de astrale wereld buiten haar dagbewustzijn om 
kunnen drinken zoveel als mogelijk was, doch dit zou voor Lien algehele 
krankzinnigheid betekenen. En die graad kan zij nu niet beleven. Hiervoor 
is zij weer té bewust. Zij beleeft nu tijdelijke aanvallen en wordt dan gedwon-
gen om te drinken. Is het zover, dan drinkt het astrale wezen doch Lien gaat 
eraan te gronde. Lien kon zichzelf in al deze jaren niet overwinnen. Hiervoor 
bezat zij de krachten niet. Nu zij hulp heeft ontvangen en zij zelf wil, kunnen 
wij haar helpen. Doordat jij met haar verbonden bent, heeft zij zich staande 
kunnen houden. Doch dit monster zal opnieuw terugkeren en trachten haar 
te overwinnen.” 

Toen André haar deze boodschap had gegeven, begreep Lien zichzelf. Ze 
zei: „Ik ben al blij, dat ik dit overwonnen heb.” 

„Schreeuw maar niet zo hard, wij zijn er nog niet.” 
Lien wil de andere boeken lezen, want zij wil er nu alles van weten. Met 

de belofte verder te zullen vechten en niet te drinken, vertrekt ze. Meester 
Alcar verbindt hem nu met de astrale moeder, die hem alles van haar leven 
wil vertellen. André zet zich neer en hoort haar zeggen: 

„In mijn leven op aarde heb ik mij vergeten. Mijn rijkdom werd mijn 



110

ongeluk. U kijkt thans in mijn leven en u kunt zich enigszins mijn ellende 
indenken, doch de vreselijkste ellende begon eerst na mijn stoffelijke dood. 
Uw meester vertelde het u reeds. Toen mijn kind zeven maanden oud was, 
bezweek ik. Wij gingen beiden het aardse leven verlaten, maar door mijn 
schuld. Op het ogenblik van sterven gingen onze levens uiteen, wat ik echter 
eerst later begreep. Ik was geen zelfmoordenares. Mijn dood kreeg een an-
dere betekenis. Ik wilde immers niet dood, anders zou ik nog meer ellende 
hebben beleefd dan ik nu leerde kennen. U zult mij begrijpen, want deze 
wetten hebben tot uw leven gesproken. 

In mij leefde hartstocht, het verlangen om te drinken. Had ik mijn eigen 
leven gekend, ik zou een weerstand hebben geboden, die werelden verbindt 
en niet van deze aarde is, doch ik kende die wetten niet. Eerst na mijn dood 
leerde ik ze kennen. Ook mijn innerlijk leven werd beïnvloed. De eigenschap 
om te drinken leefde in ons geslacht. Verschillende karaktereigenschappen 
van mij hadden dus afstemming op de duistere astrale wereld. Hierdoor was 
ik te bereiken. 

Niettegenstaande mijn eigen voelen en denken werd ik dus beïnvloed, 
doch hoogstens voor vijftien procent. De overheersende persoonlijkheid van 
mij wilde zélf drinken, het genot van de wereld bezitten en beleven. Hierdoor 
verlamde ik mijn innerlijk leven, vertrapte het hoogste, door God aan de 
moeder geschonken, en schiep voor mijzelf en het jonge leven in mij ellende, 
geestelijke en stoffelijke wanhoop en een rampzalige toestand. 

Ik leefde in een voortdurende omarming van de duivel en zijn soort, want 
mijn leven was hierop afgestemd. Wijze lessen hielpen niet, ik schonk er geen 
gehoor aan. Mijn jeugdig bloed kookte. Ondertussen ging ik bergafwaarts. 
Het aardse einde naderde. Het kwam heel onverwachts en bewust sloeg het 
mij en mijn kind neer. Het verscheurde ons éénzijn. Mijn hart brak en ook 
dat van mijn kind. Lichamelijke afbraak, geestelijke ineenstorting, waanzin 
en verdorvenheid waren de verschijnselen in mijn stoffelijk leven, te midden 
van hen die zich uitleefden en er prijs op stelden het te kunnen. Dit was ons 
leven op aarde, voor een hoger leven stond mijn innerlijk niet open. 

Doch het tijdelijke moest plaatsmaken voor het eeuwige, het leven na de 
dood. De wetten van God werden door mij en mijn eigen graad overschre-
den. De straf voor mijn verdorven leven kon ik niet voorkomen. Ik bezweek 
onder mijn last. Gloeiend vuur verteerde mijn innerlijk en bespoedigde de 
afbraak van mijn organisme en dat van mijn kind. Ik stond voor het aan-
gezicht van de dood, doch wilde hem niet herkennen. Ik leste mijn dorst 
meer en meer en vergat alles. De laatste dagen voor mijn aardse heengaan 
waren verschrikkelijk. Alsof hel en duivel op mijn leven waren losgelaten, zo 
wierp ik mijzelf in het geweld, in de stoffelijke afbraak. Dit was voor mij het 
voortdurende pijnigen van mijn ziel als persoonlijkheid en van die van het 
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jonge leven, dat onder mijn hart leefde. Angstig was het. Door drank wilde ik 
ervan loskomen, doch het lukte mij niet. Deze uren zal ik nimmer vergeten. 

Toen voelde ik, dat mij een diepe slaap overviel. Had men mij vergiftigd? 
Een onwaarschijnlijke angst betrad mijn leven. Ik werd op slag ziende blind. 
Was het God? Ik wilde aanvaarden, doch kreeg er geen mogelijkheid meer 
voor. Mijn stoffelijke ogen bleven gesloten. Maar in een duistere sfeer werd ik 
weer wakker. Ik wilde licht maken, maar dat was niet mogelijk. Hoe ik ook 
zocht, voor mij scheen alles uit mijn omgeving te zijn opgelost. Ik waande 
mij nog steeds in mijn eigen huis. Ik heb toen om mijn bedienden geroepen, 
doch geen van hen scheen naar mij te luisteren. Een ontzettende angst over-
viel mij. Wat was er die nacht geschied? Waar leefde ik eigenlijk? Toen ik mij 
verplaatste, begreep ik, dat aan mijn wandeling in mijn kamer geen einde 
kwam. Ik schreeuwde om hulp, doch men liet mij roepen. Nadat ik aan de 
duisternis om mij heen gewend was, zag ik, dat ik in een geheel andere om-
geving leefde. Dit was mijn kamer niet. Ik schreide van angst en droefheid 
en voelde mij in een ongekende wereld wegzinken. Waar leefde ik? Op mijn 
hulpgeroep kwam eindelijk iemand tot mij. Ik was verwonderd en keek naar 
de verschijning voor mij, maar kon geen woord spreken. Iets zei mij, dat er 
een groot ongeluk was geschied. Ik vroeg onmiddellijk: 

„Waar ben ik? Waar zijn mijn bedienden? Waarom is er geen licht?” Aan 
mijn kind dacht ik niet, het sprak vanzelf, dat het jonge leven in mij was. De 
verschijning antwoordde: 

„U bent op aarde gestorven.” 
„Wat zegt u?” 
„Gij hebt het tijdelijke met het eeuwige leven verwisseld.” 
Ik betastte mij en voelde, dat mijn kind niet meer in mij leefde. Op dat 

ogenblik zonk ik ineen, maar werd later toch weer wakker. Toen ik mijn 
ogen opsloeg, zag ik in die van de verschijning. In mij kwam de rust en de 
kracht om vragen te kunnen stellen. 

„Vertel mij, wat is er geschied?” 
„Ik zei u reeds, u bent op aarde gestorven.” 
Ik rilde en beefde, maar wilde niet weer bezwijken. Ik moest alles van 

mijzelf weten. De verschijning ging verder: 
„U hebt dat leven verlaten.” 
„En waar is mijn kind?” 
„Ook uw kind heeft het aardse leven verlaten.” 
„Kan ik mijn kind zien?” 
„Dat is niet mogelijk. Later, ge moet eerst uzelf leren kennen.” 
„Is mijn kind met mij in deze wereld gekomen?” 
„Uw kind leeft ergens anders.” 
„En wat is dit voor een wereld?” 
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„U leeft in een duisternis, zoals u ziet. Uw wereld bevindt zich even buiten 
het land van haat, een hel in dit leven.” 

„Leef ik in een hel?” 
„Iets dergelijks, mijn kind.” 
„Brandt er dan geen vuur?” 
„In deze wereld leeft het vuur van hartstocht en geweld.” 
„Toe, laat mij niet wachten, vertel mij alles.” 
„Uw kind keert terug naar de aarde. Gij hebt echter uw kringloop der 

aarde volbracht en kunt daar niet terugkeren. Uw kind wordt dus opnieuw 
geboren. Wanneer uw persoonlijkheid hiervoor gereed is, is het mogelijk om 
u met uw kind te verbinden.” 

„Waar leeft nu mijn kind?” 
„In een wereld afgestemd op de wedergeboorte van het zieleleven. Vanuit 

hier zal uw kind een nieuw lichaam ontvangen. Na het sterven op aarde trad 
uw kind die wereld binnen. Op dat ogenblik gingen uw levens uiteen. Wilt 
ge alles van uzelf en uw kind weten?” 

„Gaarne, heel gaarne.” 
„Volg mij dan en ik zal u van uw eigen leven overtuigen.” 
Toen leerde ik de hellen in dit leven kennen. Mijn beschermengel toonde 

mij al deze werelden en zo leerde ik mijzelf begrijpen. Ik moest aanvaarden, 
dat mijn kind naar de aarde terugkeerde en nu onbereikbaar voor mij was. 
Ik boog het hoofd voor God en vroeg Hem om vergiffenis. Vanuit mij stegen 
gevoelens omhoog tot Hem die mij geschapen heeft. Ik vroeg aan de God 
van al het leven, of ik mocht ontwaken, en mijn arm leven veranderde. Ik 
ging begrijpen waarom en waardoor ik op aarde had geleefd. Wij bleven twee 
eeuwen lang op reis en in die tijd kreeg ik een ander bewustzijn. Ik leerde de 
wetten van dit leven kennen en wilde mij deze eigen maken. Ik stond voor 
mijn eigen geschapen ellende, maar die ellende wilde ik doen oplossen, zodat 
ik straks voor mijn kind iets zou kunnen doen. Toen vroeg ik: 

„Was mijn kind een jongen of een meisje?” 
„De ziel, die in u leefde, zou het moederlichaam ontvangen en ook nu is 

hierin niets veranderd.” 
Wij keerden terug naar de aarde en toen kon ik dus vanuit de astrale we-

reld mijn leven zien, zoals ik dat had beleefd. Wat heb ik ervan terecht ge-
bracht, dacht ik. Ik had zowel mijn als haar leven verwoest en toch leefde ik 
nog. Toen ik zover was gekomen, vroeg mijn geleidster aan mij: 

„Wilt ge u volkomen gereedmaken voor uw kind? U voelt toch zeker, dat 
gij haar persoonlijkheid hebt beïnvloed? Uw kind staat aanstonds voor deze 
wereld open. Men zal haar vanuit de duistere astrale sferen aanvallen en, 
zoals u hebt beleefd, vernietigen.” 

„Ik wil niets anders, maar hoe kan ik mij voor mijn kind gereedmaken? En 
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waar zal ik mijn kind terugzien?” 
„Ga met mij, lief kind, en ik breng u terug naar de aarde.” 
Op aarde volgden wij de mensen, die evenals ik zichzelf zouden vernie-

tigen. Ik leerde de krankzinnigheid en de vele graden ervan kennen, doch 
vooral werd het mij duidelijk, hoe de aardse persoonlijkheid wordt beïnvloed 
door astrale wezens. Ik begreep wat mijn geleidster van mij wilde. Ik zag hoe 
het leven op aarde geleefd werd en dat door de onbewuste astrale wereld tal 
van mensen omkwamen. Was ook ik op deze wijze te gronde gericht? Mijn 
geleidster toonde mij deze werkelijkheid en ik boog er het hoofd voor. Hier-
tegen wilde ik later mijn kind beschermen. Ik begreep nu, dat ik mij deze 
wetten moest eigen maken en de krachten ervoor moest verzamelen, eerst 
dan kon ik iets voor mijn kind doen. Mijn astrale hulp antwoordde: 

„Sluit u in één van hen op en leer deze verbinding – het éénzijn van twee 
zielen als persoonlijkheden – kennen, want dit is uw leerschool. Wanneer 
u denkt mij nodig te hebben, roep mij dan. Denk innig aan mij en ik kom 
tot u. Vanuit mijn eigen sfeer zal ik u volgen. Hoe gaarne ik u hierbij zou 
willen helpen, ik ben er niet toe in staat. Op eigen kracht moet ge deze 
wijsheid leren kennen en u deze eigen maken of ge komt nimmer tot het 
hogere bewustzijn. Sluit u in haar, die hier voor u staat, op en tracht haar te 
beschermen voor algehele ondergang. Leer kennen wat ge bereiken kunt en 
wat niet. Deze persoonlijkheid zelf zal het u zeggen. Want dit wezen wordt 
door een astraal monster beïnvloed en zal vroeg of laat haar einde op aarde 
moeten aanvaarden, zoals u het beleefd hebt. U kent dan uw eigen leven en 
de wijsheid hierin opgedaan is straks het geestelijke bezit voor u en uw kind. 
Ik ga heen. God zegene uw leven. Ik ben tot u gekomen, omdat ik u liefheb 
en straks zult gij mij leren kennen.” 

Ik had het gevoel, dat ik een moeder had verloren, en veel later bleek het 
dat ik goed had gevoeld. Ook ik werd door mijn eigen moeder beschermd. 

Ik sloot mij in een vrouw op en door haar aardse leven leerde ik de wet-
ten tussen leven en dood kennen. Zij dronk en gaf zichzelf weg. Ze was een 
speelbal voor deze duistere wereld. Haar stoffelijk en geestelijk leven werd 
door velen aan deze zijde verkracht. Ik voelde, dat ik haar niet kon bescher-
men. Toch deed ik er moeite voor, maar had te aanvaarden, dat de aardse 
persoonlijkheid niet bereikt kon worden. Er was iets voor nodig om haar in 
een ander leven op te trekken en dat iets leefde niet binnen mijn bereik. In 
haar waren verlangens om te beleven en zij gaf zich dan ook volkomen aan 
die verlangens over. Maar in haar leven leefde een duister astraal wezen, 
dat deze helletoestand met haar onderging, totdat zij zou bezwijken. Had 
ik – leerde ik al heel vroeg – de hulp mogen ontvangen van de stoffelijke 
fluïde, van het genezende medium, dan had ik een geestelijke muur voor 
haar kunnen optrekken. Ik kon haar, gezien haar instelling, door mijn eigen 
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fluïde niet beschermen. Ik bleef ijl voor haar, want ik moest aanvaarden, dat 
haar wil om te ontwaken nog tot haar onbewuste leven behoorde. In haar 
dagbewuste-ik-leven gaf ze zich over en verlangde ernaar om leeggezogen te 
worden. Ik stond dus machteloos. 

Niettemin met de hulp van een aards instrument zou ik haar toch tot het 
andere, hogere leven hebben gebracht, want in haar leefde het gevoel ervoor, 
dat evenwel steeds door de duistere astrale persoonlijkheid werd onderdrukt. 
Toen deze vrouw het verlangen kreeg om te drinken, beleefde ik het vol-
gende. 

Een demon wilde bezit nemen van haar organisme. Ik leefde in haar en 
beleefde nu het tot éénheid komen van beide karakters en persoonlijkheden. 
Deze wezens leefden in één afstemming, maar de astrale persoonlijkheid 
leefde door haar. Ik zonk met haar in een put van ellende, maar ik bleef haar 
volgen en wilde weten, hoe ik mijzelf kon beschermen. Hierdoor leerde ik de 
wetten van de krankzinnigheid kennen. De vrouw voelt niets van ons leven. 
Ze weet niet, dat er twee persoonlijkheden in haar leven. De éne om haar 
te beschermen, de andere om haar af te breken. Ze is omringd door tal van 
duistere krachten, maar denkt nu, dat zij zelf dit leven beleeft. De demon ge-
niet door haar; zij is slechts het middel. Niettegenstaande dat beleven beiden 
hun eigen bestaan en bezitten dan ook de mentaliteit, die tot de duisternis 
behoort. 

Na korte tijd is ze leeggezogen en gelijk een wrak. Nu kan de demon niets 
met haar beginnen. Het organisme moet zich kunnen herstellen. Na een tijd 
begint dit walgelijke proces opnieuw totdat dit leven voor de aarde bezwijkt 
en ons leven moet binnentreden. Zij had zich met hart en ziel ingezet voor 
hartstocht en bezat niet zoveel wil dat ze zich kon losmaken van deze ellende. 
Haar bestaan voerde de persoonlijkheid na de dood in het duister, naar een 
hel aan deze zijde. Toen zij hier binnentrad, volgde ik haar en beleefde nu 
het ontwaken van dit kind. Nu ging zij begrijpen, wat voor een leven ze had 
beleefd. Het verlangen kwam in haar om aan een ander leven te beginnen. 

Ik keerde naar de aarde terug en zette daar mijn werk voort. Ik bleef een 
eeuw lang in de sfeer van de aarde en mocht in die tijd tal van mensen 
helpen. Hierdoor leerde ik en verkreeg een ander bewustzijn. Eindelijk, na 
een ontzettende strijd te hebben gestreden, betrad ik de eerste sfeer, waar ik 
door mijn moeder werd opgewacht. Ik hoef u niet te zeggen, dat ik meerma-
len haar hulp heb ingeroepen, omdat ik dacht onder mijn beleven te zullen 
bezwijken. Deze leerschool heeft mijn leven tot dat stadium gebracht, waar 
wij tezamen verdergingen om het leven van God te dienen en ik mij voor-
bereidde om dit kind, dat thans tot u gekomen is, te helpen. Mijn moeder 
bracht mij tot haar, op haar beurt weer door haar eigen meester geholpen, 
en zij toonde mij waar deze ziel haar nieuwe aardse leven zou ontvangen. 
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Ik leerde haar kennen en volgde mijn kind, totdat haar innerlijk leven zou 
ontwaken. Tijdens haar kinderjaren zag ik reeds mijn eigen beïnvloeding. 
Door dit ontwaken keerde zij hierin terug. Toen zij de volwassen leeftijd had 
bereikt begon de ellende. Ik deed alles wat mogelijk was, maar zij stond voor 
de drank open en werd toen reeds aangevallen. Slecht is zij niet. Het is bij het 
toegeven aan die prikkels en aan die hartstocht gebleven. Vanzelfsprekend 
voerde dit haar hartstocht op, doch haar innerlijk bleef onaangetast. Hier-
over waakte ik, totdat ik geestelijke hulp zou ontvangen. Zij onderging deze 
ellende, beleefde hierin haar eigen leven en genoot ervan, maar vernietigde 
zichzelf erdoor. 

En thans zult gij mij helpen?” 
„Ik beloof het u,” zond André tot haar. 
„Ik dank u. Wij zullen haar dan van de astrale beïnvloeding bevrijden. 

Met Gods hulp is dat mogelijk, want zij wil niet drinken. Zij wil bevrijd zijn 
van deze vreselijke kracht. Ik ga nu tot haar, mijn broeder. U zult ons zien 
terugkeren. God zegene uw werk.” 

Enige dagen later keerde Lien met haar aardse moeder tot André terug. 
Deze vrouw – voelde hij onmiddellijk – kon niets voor haar kind doen. Zij 
dacht alleen aan zichzelf. Zij kende slechts de zorg om niet oud te worden. 
Van Liens toestand had zij geen begrip. Zij en de gehele familie zorgden er 
alleen voor, dat Lien onder curatele werd gesteld. Zij moest zelf maar zien 
wat zij nu met haar leven deed. Lien was voor hen eigenlijk niet meer dan een 
schurftig dier. Gelukkig liet ze hen maar praten en ze begreep, dat die aardse 
adel geen betekenis had. Liens moeder kwam mee om door André behandeld 
te worden, doch André weigerde dit. De oude dame stond stomverbaasd te 
kijken. Dit begreep zij niet en vroeg: 

„Waarom wilt u mij niet helpen?” 
„U bent toch gezond?” 
„Zo, maar ik wil op kracht blijven.” 
Alcar wilde niet, dat André’s krachten op deze wijze werden verbruikt. Te 

veel gezondheid van Onze Lieve Heer is ook niet goed, dacht André. Er wa-
ren magnetiseurs die wel hierop ingingen en de oude dame bedrogen of deze 
simpele persoonlijkheid aanvaardden, terwille van haar geld voor voetveeg 
speelden, en op deze wijze hun krachten verkwanselden. Mensen die gezond 
waren en toch angst hadden om dood te gaan, volgden de schaduwen des 
doods. Dit zag hij thans. Over deze parasieten zou hij een boek willen schrij-
ven, indien zij hierdoor geholpen zouden worden, doch deze lege persoon-
lijkheden waren toch niet te bereiken. Hij peilde de oude dame, voelde haar 
innerlijk leven aan, maar toen hij haar leegte en koude onderging, schudde 
hij dit naargeestige gevoel van zich af. Om zo oud te zijn en toch kerngezond, 
een grote genade van God. Rijk en gelukkig zijn, eten en drinken, ja, álles 
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te hebben! Is het dat? Nu ook nog de astrale krachten aanvaarden om dit 
leventje te kunnen voortzetten? Foei, ga heen en zie naar de sterren; wellicht 
schenken zij u deze genade. Maar ik niet! 

De oude vrouw voelt zich in haar eer aangetast en is verbitterd. André 
weet, dat zij naar hen zal gaan die het wél doen. Hij ziet deze schepselen, ook 
haar, deze stoffelijke moeder van Lien, die zich hemelhoog boven haar kind 
verheven voelt. André denkt, geef mij Lien maar. Als een stralende schoon-
heid beweegt Lien zich in deze ruimte en toch denkt haar moeder dit bezit 
te hebben. Het is echter net andersom, Lien heeft het. De kinderlijke, reine 
eenvoud van Lien is het, waardoor haar persoonlijkheid is blijven stralen en 
haar licht behouden bleef. Het gevoel van deze moeder is uitgedroogd! Wat 
een verschil toch, denkt André. De goddelijke moeder aan Gene Zijde en 
dit dorre schaduwbeeld van de astrale werkelijkheid. Geestelijke adel stijgt 
boven álles uit. Dit hier is stoffelijke en geestelijke armoede. Als de gehele fa-
milie van Lien zo is, is Lien bij hen vergeleken een heilige. Ze gaan weg, deze 
twee wezens van verschillende afstemming, maar Lien zal terugkeren. Boven 
Liens hoofd zweeft een engel, door wie het leven van Lien aangeraakt wordt. 
Uit die schitterende persoonlijkheid straalt het eeuwige weten, de reinheid 
van geest, het opgenomen kind van God, dat tot het „Albegrip” teruggekeerd 
is. Gezien haar aardse leven zou dit wezen een „eeuwig verdoemde” moeten 
zijn, doch de God van ál het leven heeft ál Zijn kinderen lief. Ook haar! 
Hierdoor leeft deze moeder en kan nu al haar liefde schenken. Zij heeft de 
angst voor de dood overwonnen. Haar verknoeide leven heeft zij zelf weer tot 
bloei gebracht en hierdoor zal Lien straks bewust leven en haar taak afma-
ken. Tot welke ziel zal zij zich aangetrokken voelen? Wie staat het dichtst bij 
Liens leven en haar kinderlijke persoonlijkheid? De jongste geschiedenis van 
de mensheid heeft al een duidelijk bewijs geleverd, dat zij met deze adellijke 
overheersing wenst te breken. Dit vrijkomen van deze overheersing dient ech-
ter langs harmonische weg te geschieden, opdat het woord, dat op Golgotha 
werd verkondigd, geen geweld wordt aangedaan. Dit voelt en hoort André 
thans door zijn meester. Na tien dagen werd Lien opnieuw aangevallen. In de 
nacht kwam het tot haar, het astrale vergif. Zij stond weer voor een afschu-
welijk gevecht, een strijd van goed tegen kwaad; van licht tegen duisternis. 
André splitste zich en versterkte Liens wil om tegenstand te bieden. Lien kan 
niet meer slapen en verzadigt zich met koffie, zodat de brand in haar iets 
mindert. Het gevecht is ontzettend. Tegen negen uur heeft zij reeds alles van 
zichzelf ingezet. Tot het uiterste biedt zij tegenstand, maar de demon heeft 
haar nog in zijn macht. Lien neemt wat jenever tot zich. Het zijn maar enkele 
borrels. Ze doet het langzaamaan. Zij denkt, dat zij nu zelf drinkt. Ze wil het 
nog meer op haar gemak doen en wandelt wat rond, terwijl zij zo nu en dan 
een slokje neemt. Lien, Lien toch, wat ga je doen? André kan haar in alles 
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volgen; hij leeft in Lien. Hij dwingt haar anders te handelen, doch Lien heeft 
de deuren van haar zielewoning en die van haar persoonlijkheid geopend, ja, 
zij roept zelfs heel hard naar buiten, treed binnen! Ik verwacht u, wie het ook 
is, kom! En dit is haar vallen, doch tevens haar leerschool; later zal zij hiervan 
veel plezier hebben. 

De enkele borrels worden haar noodlottig. Eensklaps bespringt het astrale 
dier haar leven en haar persoonlijkheid en Lien geraakt volkomen in trance. 
Wat nog niet gebeurd is, geschiedt nu! Lien weet nu niet meer wat zij doet, 
maar de demon drinkt door haar twee flessen jenever leeg, totdat het toch 
reeds vermoeide, wrakachtige lichaam en zenuwgestel van Lien bezwijkt en 
zij voor dood blijft liggen. 

Als zij weer tot bewustzijn komt, stampt ze van woede op de grond. Ze zou 
zichzelf kunnen vermoorden. Ze staat te beven op haar benen; haar brein is 
verward en het hart bonst haar in de keel. Vervloekte hond ook, prevelt ze, 
maar de demon hoort haar niet meer; ook die slaapt zijn roes uit. Ook de 
geest is te benevelen, maar dat weet Lien niet. Zij zal echter deze wetten nog 
leren kennen. Zij is in staat om alles kort en klein te slaan. Ze weet en voelt, 
dat zij een goed pak slaag heeft verdiend, en zij is ertoe in staat ook. Toch 
komt zij niet zover. Er is een kracht in haar gevaren, die als het ware tegen 
haar zegt: Maak het niet erger dan het al is, bega nu geen domheden, Lientje! 
Lien is het! Lien de drinkster, de ...? 

Ze ligt te bed en denkt. Denken moet ze en wel aan André. Denken, 
denken en zij kan niet denken. Een gevoelskracht overheerst haar innerlijke 
voelen, haar ganse zelf. Het is in haar leven om te stikken, dat weet zij ook. 
Zij is zich thans van al deze disharmonie bewust. Lien voert een strijd op 
leven en dood. Waarlijk, André ziet en voelt het; zijn meester heeft hem nog 
steeds met haar leven verbonden. Arme Lien! Ik wilde, dat ik je iets van mijn 
eigen leven en bewustzijn kon schenken. Geloof mij, arm kind, ik doe alles 
voor je. Of ik boos ben, je de deur uit zal trappen? Hoe kun je zoiets denken! 
Maar ik zou je niettemin een flink pak slaag willen geven. 

Lien bijt in haar vingers van drift, zij walgt van zichzelf. Door angst voelt 
zij niet, dat zij het tere vlees verwondt. Ook dat nog, maar wat kan het haar 
schelen? Toch schrikt zij van haar „Heilige Franciscushandelingen” terug. 
Het is, alsof men haar wéér aanraakt en laat voelen, dat zij zich niet aan de 
tere weefsels van haar lichaam moet vergrijpen. En toch vraagt haar persoon-
lijkheid om een flinke kastijding. Hard zelfs, tot bloedens toe wil zij zichzelf 
aframmelen, doch haar wilskracht is reeds gebroken. Ze is tot niets in staat, 
denkt ze. Eén stuk vergif ben ik. Wat doe ik in vredesnaam nog op deze we-
reld? In een hoek van de kamer liggen de boeken van André. Lien sluit haar 
ogen. Wat zij ziet en voelt is verschrikkelijk. Haar leven wordt nu geestelijk 
gemarteld. Uit die boeken komen gedachten tot haar. Elk boek heeft een ei-
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gen gelaat en daarin ziet zij André. Tranen rollen haar over de wangen en zij 
laat deze de vrije loop, want het doet haar goed. Zij peilt dit gevoel! 

Kunnen tranen een mens zo ontspannen? Of wat is het, dat haar leven 
weer aangeraakt heeft? Door dit geschrei voelt zij zich tóch gelukkig. Nim-
mer in haar leven heeft zij zó kunnen schreien. Een heilig gevoel zou het zijn, 
zegt ze tegen zichzelf, als ik niet zo’n armzalige stakker was. Zij voelt zich 
opgelucht, zelfs versterkt. Suf voelt zij zich niet meer. Ze heeft innerlijk pijn. 
Dit geeft ook een branderig gevoel, angst en vooral wroeging. Wat zal André 
zeggen? denkt ze. Zal hij mij nu wegjagen? Toch komt ze de volgende dag bij 
hem en wil vergiffenis vragen, doch haar astrale moeder is haar voor en zegt: 

„Wilt u haar niet wegzenden? Ze heeft alles van zichzelf ingezet. Ze is be-
zweken, maar wij hebben toch winst mogen boeken; haar eigen wil is sterker 
geworden. Ze zal nogmaals bezwijken, doch dan zijn wij zover. Ik wil echter, 
dat u ernstig met haar spreekt.” 

Lien komt als een geslagen hond binnenstappen. Ze durft André niet in de 
ogen te kijken en toch moet het. Ze ploft in een stoel neer en schaamt zich. 
Als ze zichzelf overwonnen heeft, vraagt ze: 

„Ben je heel erg boos op mij, André?” 
„Ik moest je een pak rammel geven.” 
„Doe het, want ik heb het verdiend.” 
André glimlacht, Lien ziet het. 
„Stuur je mij niet weg?” 
„Moet ik je ook nog wegsturen? Je doet mij pijn, Lien. Moeten wij aan-

vaarden, dat je niet wilt?” 
„Geloof mij toch, André, ik heb alles gedaan, maar ineens werd het zó 

verschrikkelijk, dat ik niet meer wist wat ik deed. Zover is het nog nooit ge-
komen. Nu heb ik mijn verstand verloren. Als dat maar niet verkeerd gaat!” 

„Je bent een stakker. Je hebt mij beloofd alles te zullen doen, maar wat heb 
je gedaan? Je hebt je bedronken.” 

André voelt, dat Lien spijt heeft, wroeging voelt, en dat hij thans niet te 
ver mag gaan, want ze heeft per slot van rekening alles gegeven. Hij moet 
haar geloven en aanvaarden. Als hij haar zegt dat ze nu bij een volgende keer 
weer haar best moet doen en Lien hierdoor begrijpt, dat hij haar blijft helpen, 
lopen haar de tranen over de wangen. 

„Goddank, André, je stuurt mij niet weg! Ik ben je zo dankbaar en beloof 
je mijn best te zullen doen. Help je mij weer, André?” 

De muur, die meester Alcar om Lien opgetrokken had, wordt nu verdicht. 
Lien geeft er de kracht voor, want haar wil is veel sterker geworden. Nog één 
aanval, denkt André, en de demon kan haar niet meer bereiken. Maar dat zal 
wat worden! Het gaat dan om alles of niets. Maar die zekerheid moet worden 
verkregen. Hij vertelt Lien hoe de demon haar in haar slaap overvallen heeft. 
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Lien zal eraan denken, dankzij de boeken die haar hiervoor meer bewustzijn 
schonken. Ze leert thans al deze wetten kennen en voelt nu scherper dan 
voorheen. Zelfs wanneer ze in slaap is, moet Lien die weerstand bezitten. 

Lien vertelt André, wat ze eigenlijk voelt, wanneer die drang om te drin-
ken haar overvalt. Het is een vreselijke toestand, zegt ze. 

„Ik word wakker, omdat ik bijna geen adem meer kan halen. Mijn lippen 
zetten op en een innerlijk vuur verbrandt mij. Vroeger liep ik dadelijk naar 
de fles en dronk die ineens leeg. Eerst een paar borrels en dan de fles voor 
mijn mond, totdat ik van niets meer wist. Eén fles was echter op den duur 
niet voldoende. Maar nu het vreemde, André. Die roes duurt niet heel lang, 
spoedig ben ik weer mijzelf. Hoe is dat mogelijk?” 

André stelt zich op meester Alcar in en krijgt het antwoord. 
„Wanneer je drinkt, Lien, ben je eigenlijk bezeten en die persoonlijkheid 

drinkt voor je. Het spreekt dus vanzelf, dat je de volle werking van de jenever 
niet beleven kunt. Het zegt tevens, dat je maag dit alles verwerkt door krach-
ten van een ander of je had de ene ziekte na de andere beleefd. Doe je dit op 
eigen kracht, dan stort je organisme spoedig in. Mijn meester zegt: Het is 
hierdoor, dat die mensen meestal lichamelijk sterk zijn, de stuwing van de 
demon voedt het organisme.” 

Lien begrijpt het. 
„Hoeveel flessen heb je nu gedronken, Lien?” 
„Twee, André.” 
Het is in orde, denkt André, en zegt: 
„Hoe houd je het uit, kind, je verbrandt je maag.” 
„Er waren tijden, dat ik vóór twaalf uur vier flessen op had, maar dan was 

ik stomdronken. Wat kan een mens toch veel verdragen, André.” 
„Nu moet je voorzichtig zijn voor krankzinnigheid, Lien. Als je thans niet 

ophoudt ga je hierin over en dan ben je voor je leven kapot. Weet je, wat dat 
zeggen wil, opgesloten te zitten door een ander?” 

„Ik ben verbaasd, dat ik er nog niet ben, André. Wat zal ik later op mijn 
kop krijgen, als ik eenmaal aan de overzijde ben.” 

André moet erom lachen. Lien slaat spijkers met koppen. 
„Moet ik de hel in?” vraagt ze. „Wat moeten ze daarginds met mij begin-

nen? In een hemel, waarover je schrijft, kom ik toch niet. Waar kom ik, 
André, als ik hier sterf? God verdoemt mij natuurlijk!” 

André kijkt haar aan. Weinig mensen, denkt hij, spreken zoals Lien doet. 
Ze is verbazend eerlijk en net als een kind. Hij ziet haar levensuitstraling, 
waarvan hij de geestelijke afstemming kan vaststellen en zegt: 

„Dacht je werkelijk, Lien, dat God niets anders te doen heeft?” 
„Maar voor mijn geloof ben ik een verdoemde.” 
„Wat is een geloof? Ben je dan zo slecht? Heb je andere mensen vermoord? 
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Haat je? Ben je door hartstocht omgekomen? Ben je in staat om een ander 
te bedriegen?” 

„Neen, natuurlijk niet. Ik heb nog niemand iets gedaan, integendeel, ik 
doe steeds mijn best om anderen te helpen.” 

„Welnu, Lien, dat is het. Ik zeg niet, dat je dronken een hemel kunt bin-
nenstappen. Dat is natuurlijk niet mogelijk, maar in een hel hoor je niet 
thuis. Je komt in het schemerland.” 

„Is dat mijn afstemming?” 
„Omdat je jezelf niet in handen hebt, ben je in botsing met een sfeer van 

licht; je sluit jezelf erbuiten. Maar God straft niet! God kan niet straffen. Je 
legt je dit zelf op. Je moet zelf weten wat je met je lichaam doet, maar met de 
wetten voor het hogere leven ben je in disharmonie. God is niet kwaad op je. 
God heeft je niets te vergeven. Dat zijn godsdienstige praatjes, grote onzin.” 

„Kom ik in de sfeer, waar Gerhard de koetsier is aangekomen?” (voetnoot 
in eerste druk: Het leven van Gerhard wordt beschreven in het boek: „Zij die 
terugkeerden uit de dood”, te verkrijgen bij de Stichting G.W.G. „De Eeuw 
van Christus”.) 

„Dat is je afstemming, maar wanneer jij daar aankomt, ga je zó weer ver-
der. Je weet immers hoe je verder kunt komen? Als je daar ernstig aan jezelf 
werkt, ontvang je een hoger bewustzijn. Je kunt het echter beter hier doen. Je 
straft jezelf doordat je drinkt, ook al sta je onder invloed en is het een ander, 
die door je drinkt en je daardoor eigenlijk buiten een gelukkige sfeer houdt. 
Voel je, Lien, dat jij toch verongelukt ook al is het een ander, die door jou 
borrelt?” 

„Die ander moest eigenlijk alle schuld dragen, is het niet?” 
„Zo hoort het ook, maar jij bent te bereiken. Ook al zou je niet willen, 

toch staat je leven voor die narigheid open. Vele mensen doen kwaad door 
Gene Zijde, door de duistere elementen. Niettemin geschiedt het door hún 
bewustzijn. Wat ik je door meester Alcar duidelijk wil maken is namelijk dit: 
als wij mensen op een sfeer van licht afstemming hebben, zijn wij niet meer 
te bereiken. We treden dus eerst dan een hogere sfeer binnen, wanneer wij 
die afstemming bezitten in ons innerlijk, of de wetten van die sfeer houden 
ons tegen. Jij bent niet slecht, Lien, je zult eerder de eerste sfeer binnentreden 
dan duizenden andere mensen, die denken dat ze als heiligen leven. Ik ken 
je en zie je uitstraling, waardoor ik kan vaststellen hoe je eigenlijk bent. De 
mensen zien anderen door hun eigen bril en meestal van een hoog voetstuk 
af. Ken je ze niet? Zijn er niet in je omgeving, die jou als een schurftig dier 
zien? Dachten die mensen, dat zij verder waren dan jij? Omdat ze van „stan-
ding” zijn en deel uitmaken van een bekend geslacht? God heeft echter met 
al die adel niets uit te staan, zegt meester Alcar. Die hoogmoed leggen ze wel 
af en hun harten zullen ontdooien. Zij zullen eens al dat aanzien verliezen en 
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wat houden zij dan over? Hun naakte ik! Na dit leven zullen zij die bewijzen 
ontvangen. 

Maak je dus geen zorgen, want je komt niet in een hel. Ook al ben je het 
zwarte schaap van je grote familie, de anderen moeten zich nog eigen ma-
ken wat jij bent en aan karaktereigenschappen bezit. Jouw hart staat open 
voor elkeen. Zij houden het gesloten en breken af, wat door leed en smart 
opgetrokken is. Laten zij hun voetstukken behouden, Lien, aan Gene Zijde 
breken zij het zelf wel weer af. Jij doet het hier reeds en dat is de bedoeling. 
Je ziet hierdoor je persoonlijkheid ontwaken. 

Ik ben niet van plan je weg te sturen, maar je moet nu luisteren. Indien 
ik zie, dat je ernstig wilt, zet ik mijn leven voor je in. Maar wanneer je niet 
vechten kunt en je denkt, dat je het beter weet, laat ik je los en dan sta je al-
leen totdat je met gebogen hoofd naar mij toe komt. Je buigt je dan voor de 
wetten van God en daardoor kom je een sfeer hoger. 

God verdoemt niet, want God is een Vader van liefde. Laat je kerk maar 
varen. Hierdoor kom je toch van de wal in de sloot. De kerk verdoemt je, 
want je behoort tot de duisternis, maar God zegt, kom hier Mijn kind! De 
kerk weet van al deze wetten en waarheden niets af en moet er nog voor ont-
waken. Nu lopen er meer mensen weg, dan dat erbij komen. De God van al 
het leven schonk je een lichaam en daarmee kun je doen wat je wilt. Maar 
kom je tot de hogere levenswaarheden, Lien, dan ben je natuurlijk in botsing 
met die wetten en sluit je jezelf af voor de hogere bewustwording.” 

„Wat kun je een mens toch een hoop kracht geven, André.” 
„Als je het voelt en je het wilt, beste kind, kun je hierdoor bergen verzet-

ten.” 
„Ik zal het doen; ik beloof het je. Zul je mij steeds helpen en mij zo blijven 

noemen? Ik ben dan zo dicht bij je.” 
„Dat doe ik steeds, wanneer ik voor mijn meester moet „vaderen”. Je denkt 

dan, dat ik praat, en toch, wanneer ik die wijsheid moet doorgeven, Lien, 
komt dat „kind” naar voren en voel ik mij duizend jaar oud. En toch had je 
mijn moeder kunnen zijn – een jong moedertje dan. Is die wijsheid echter 
uit mij weg, dan ga ik onmiddellijk in mijn eigen toestand over. Ik spreek 
meestal onder inspiratie en voel me in Alcars leven opgetrokken. We hebben 
tal van mogelijkheden om in contact te komen. Ik kan soms over dingen pra-
ten, die ver boven mijn eigen bewustzijn liggen en toch ben ik bewust. Maar 
dan spreekt mijn meester door mij van gevoel tot gevoel en ik laat mij maar 
gaan. Het gaat vanzelf, maar voordat het zover was, heb ik al de hellen en he-
melen moeten beleven en eerst toen was ik „bezieling”. Ik hoef nu niet meer 
op bezieling te wachten, zegt Alcar, ik ben bezieling geworden! En, weet je, 
Lien, dat is de kracht die jij je moet eigen maken. Eerst dan kun je weerstand 
bieden. Je moet niet toestaan, dat je een speelbal wordt van een ander, daar-
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voor ben je te goed en daarvoor is het menselijke lichaam te kostbaar. Doe 
wat je wilt, maar beleef het zélf; doe het uit eigen wil en verlangen, dan bega 
je niet zoveel kwaad, als dat anderen het door jou doen.” 

„Wat ben ik nog een stakker, André.” 
„Dat moet je niet zeggen. Omdat je gedronken hebt? Het mooiste voor de 

aarde heb je beleefd. Je kinderen groeien en bloeien en jij was het, die hun 
een lichaam gaf.” 

Lien schrikt. André heeft iets aangeroerd waarover ze moet denken. Na 
korte tijd vraagt ze: 

„En mijn eigen kinderen, André? Zullen zij ook zo worden als ik?” 
„Heb je foto’s van hen bij je?” 
„Hier heb je ze.” 
André peilt hun innerlijk. Meester Alcar laat hem zien, dat de kinderen 

niet te beïnvloeden zijn. Die zielen hebben met Liens oorzaak en gevolg niets 
uit te staan. Lien is gelukkig. Het zweet was haar uitgebroken. 

„Goddank, dat zij niet tot die afstemming behoren.” 
„Als je dat denkt, beste Lien, denk je verkeerd.” 
„Komen zij dan in de hel, André?” 
„Dat niet, althans nu is dat nog niet te zeggen. Ik zal het je duidelijk ma-

ken. Op dit ogenblik moeten ze groeien. Ze zijn dus nog niet bewust. Alles 
wat nog niet bewust is, het natuurlijke bewustzijn nog moet ontvangen, kan 
de volwassen uitstraling niet bezitten. Voel je dit, Lien?” 

„Neen, dat begrijp ik niet.” 
„Toen jij zeventien jaar oud was, dacht je toen aan drinken?” 
„Neen, toen nog niet, het is eerst later, veel later in mij gekomen.” 
„Juist, dat wil zeggen, toen je volwassen werd, was ook je persoonlijkheid 

bewust geworden en eerst toen kon Gene Zijde je voor dergelijke zaken be-
invloeden. Je hoort heel weinig, dat kinderen van vijftien jaar flessen jenever 
drinken. Maar toen je bewust werd, je het volwassen stadium had bereikt, 
stond je voor die krachten open. En jij zelf dronk toen een borrel, niet we-
tende, dat je van toen af aan verloren was. Langzaamaan daalde je in deze 
toestand af. 

Je kinderen beleven diezelfde natuurlijke wet. Ik zie thans, dat ze niet zul-
len drinken, maar dat wil niet zeggen, beste Lien, dat ze niet door andere 
eigenschappen kunnen verongelukken. Voel je het thans?” 

„Ik begrijp het, André, het is zo natuurlijk als wat. Het is heel eenvoudig 
en wat ze straks gaan doen, moeten ze natuurlijk zelf weten. Ik zal doen wat 
ik kan, maar zij moeten leven zoals ze willen. Daar ben ik dus niet verant-
woordelijk voor?” 

„Althans niet voor de daden, die door andere karaktereigenschappen be-
wustzijn kregen.” 
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„Wat ben je diep, waar ga je naartoe, André?” 
„Naar de Kosmologie, Lien. De kosmische wetten zijn de uiteindelijke 

wetten voor ons leven, zegt mijn meester.” 
„Spreek je dan thans door je meester?” 
„Nu beleef jij het.” 
„En waar is je meester?” 
„Hier en nergens, overal.” 
„En toch heb je contact met hem?” 
„Eeuwigdurend, Lien. Dit contact is nu kosmisch diep geworden.” 
„Wat wil dat weer zeggen, André?” 
„Dat hij mij steeds kan bereiken. Aan dit contact is geen afstand verbon-

den. Voor ons is er geen afstand, ik ben en blijf met mijn meester één.” 
„En wat is het uiteindelijke van een wet, André?” 
„Het wil zeggen, dat jij toch je kinderen kunt beïnvloeden. Maar laat ik je 

geruststellen, Lien. Je eigen beïnvloeding is reeds opgelost. Maak je dus geen 
zorgen. Toen je kinderen zeven jaar waren losten die krachten op. Vergeet 
niet, dat dit alles je eigen oorzaak en gevolg is. Dit gebeuren gaat jou aan en 
niet je kinderen. Maar kom je in het uiteindelijke van een daad, dan is jouw 
ontstane gevoel voor de drank toch beïnvloeding voor hen en wel ten kwade. 
Het wil zeggen, laat mijn meester mij weten, dat een familie fouten goed 
te maken heeft. Dat zegt ook weer, dat je geen andere zielen kunt aantrek-
ken. De ziel, die je als moeder aantrekt, behoort dus tot je eigen leven of dat 
van je man. Zonden gaan dus van man tot man en van vrouw tot vrouw en 
kunnen familiebezit zijn. De uiteindelijke grens wordt door de familieleden 
overschreden, indien al die familiezonden zijn goedgemaakt. Alcar zegt, dat 
je hem door een voorbeeld zult begrijpen. 

Als mijn vader een groot bedrag bij elkaar gestolen heeft en hij koopt hier-
voor aanzien en geluk, dan zal de rekening toch eens door kind of kleinkind, 
of ga maar verder, vereffend moeten worden. Dat wil zeggen, het bijeengesto-
len bezit zal weer verloren gaan. Goedgemaakt zal moeten worden datgene, 
waardoor het kwaad ontstaan is. Als je dus geld van je ouders ontvangt en 
ze zouden het niet eerlijk hebben verdiend, doe je reeds zonden door hun 
bezit te aanvaarden. De Kosmologie zegt, je moet nagaan of er geen zonden 
aankleven en zo ja, dan moet je weigeren het bezit hiervan te aanvaarden. 
Dat is de uiteindelijke grens voor ons leven op aarde, maar vooral voor dat 
aan Gene Zijde.” 

„Wat gaat dat ver, André. Daar weet toch niemand iets van?” 
„Nee, maar daarom is het goed, dat de mensheid dit leert. Alcar toonde 

mij eens een dergelijke toestand. Een rijke man vermaakte alles aan zijn zoon. 
Die zoon was zeer godsdienstig en deelde zijn rijkdom uit. De man dacht, 
hierdoor verdien ik mijn hemel. Elke gift zal een pan voor mijn hemelse dak 



124

zijn. Toen kwam zijn einde en hij ondervond, dat hij zich toch geen hemel 
verworven had.” 

„Waar leefde hij dan, André?” 
„Onder de eerste sfeer. Hij was goed, noch slecht. Toen hij zei, dat hij toch 

alles aan armen geschonken had en daardoor een hemel verdiend moest heb-
ben, toonde men hem de wetten van zijn eigen leven en die van zijn vader. 
Toen sloeg hij zijn ogen neer. Hij zag in, dat zijn leven stilgestaan had. 

De man had uiteindelijk niet meer gedaan, dan al het gestolene van zijn 
vader teruggeven aan hen, die bestolen waren. Hij kon niet weten, dat niet 
hij het was die gaf, maar dat het zijn vader was geweest. Jij wordt beïnvloed 
om te drinken, hij werd het om te geven. Maar dat wat hij gaf behoorde hem 
niet toe. Weet je, Lien, wat het uiteindelijk is? Als je iets doet of geeft, dat je 
met bloed en zweet hebt verdiend, geef je en pluk je bloemen uit het hof van 
Gethsemane. Alleen dié bloemen aanvaardt Christus. De rest, die op Gol-
gotha wordt gebracht, zegt meester Alcar, is namaak, zijn kunstbloemen. De 
jonge rijke man moest nu aan zijn leven beginnen, doch werd daarbij door 
zijn vader gesteund. In korte tijd waren beiden gelukkig, omdat de vader de 
zonden door hem had kunnen goedmaken. Toen begreep zijn zoon, dat hij 
tóch pannen had gelegd op geestelijke woningen, maar op een heel andere 
wijze. 

En dat wil dus zeggen, Lien, als je goed wilt doen, doe het dan niet door 
het bezit van anderen, want zo heeft het toch geen waarde. En hier kun je het 
mee doen. Nu aan het werk en gauw maken, dat je wegkomt.” 

Lien vertrok en zij zou weer haar best doen. Enige dagen later keerde ze 
terug om boeken te halen. Ze vroeg meteen: 

„Als ik in gezelschap ben, André, en men wil mij iets te drinken geven, 
moet ik dan weigeren?” 

André geeft haar een knipoogje. Lien snapt het en zegt: 
„Neen, het is ernst, André.” 
„Ik meen het ook ernstig, Lien. Je kunt gerust één of twee borrels drinken, 

maar o wee, als je de derde neemt. Begrijp je dit, Lien?” 
Zij begrijpt het, ze zal het niet doen. André neemt de gelegenheid te baat 

de puntjes nog eens op de i te zetten. 
„Wij willen geen heilige van je maken, Lien, maar spot niet met deze wet-

ten, want je gaat onherroepelijk het krankzinnigengesticht in. Als je het niet 
kunt laten, is het beter, dat je jezelf vermoordt. Beleef dan maar liever de ver-
rotting van je lichaam, want dan leer je tenminste nog iets. Nu maak je jezelf 
maar kapot zonder dat je er ook iets door leert. Je weet nu, wat je te wachten 
staat. Nu ben je een speelbal voor anderen, men leeft zich door je leven uit. 
In het andere geval handel je zelf!” 

„Ik begrijp het, André. Mag ik spoedig nog even terugkomen om met je 
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te praten?” 
„Als je je best doet, altijd.” 
Lien ging weer heen en nam de laatste boeken van André met zich mee. 

Ze zou de boeken straks weer van voren af aan lezen. Zij wilde al de wetten 
goed leren kennen. 

Lien veranderde; zij kreeg een frisse gelaatskleur en er kwam rust in haar. 
Het geestelijke voedsel versterkte haar innerlijk en lichamelijk. Wat later 
staat ze echter weer voor het bezwijken. In de morgen heeft ze hevige dorst. 
Zij is nog zichzelf maar zij weet nu, dat ze zal worden aangevallen. Maar wat 
doet Lien? Ze zet weer een borrel voor zich neer en tart de astrale wereld. De 
helbewoner moet nu maar eens trachten haar te bereiken. Die Lien toch! Zij 
beseft niet, hoe sluw een kind van Satan kan zijn. Geen tien minuten later 
drinkt ze drie borrels en zij weet niet eens, dat het geschiedt. De demon heeft 
haar weer op een slinkse wijze overrompeld. Lien was gedurende een kort 
ogenblik gedachteloos en hiervan maakte het monster gebruik. Maar meteen 
is zij zichzelf, ze ziet de fles op tafel staan en het lege glas. Ze heeft dus toch 
gedronken? Zij smijt het glas stuk en rent naar buiten. Hierover moet ze met 
André praten. Ze heeft een pak slaag verdiend. 

„Zo,” zegt André, „ben je hier? Dacht jij demonen te kunnen tarten?” 
„Weet je het, André?” 
„Je moeder aan Gene Zijde heeft het mij reeds verteld. Ik dacht, dat je geen 

borrels meer in huis had?” 
Lien schaamt zich, ze durft hem niet aan te kijken. 
„Als je niet kunt doen, meisje, wat ik je gezegd heb, moet je het zelf maar 

weten, maar dan laat ik je alleen. Was je zover nog niet geweest dan hadden 
wij van voren af aan moeten beginnen en dat is niet zo eenvoudig. Haal die 
dingen nooit meer uit. Ga nu maar, voorlopig praat ik niet meer met je!” 

Ze gaat weg. André vond het hard voor haar, maar zijn meester beval hem 
zo te handelen. Zij heeft een afstraffing nodig. Lien had liever een flink pak 
slaag gehad, voelt André. Ze sloft schoorvoetend de trappen af. Zij denkt: 
misschien roept André mij toch nog terug, maar hij denkt er niet aan en 
hoort, dat ze wegrijdt. 

Wat een prachtgevecht is het, denkt André. Voor niets zou hij het willen 
missen. Hierdoor leert hij de astrale wetten kennen. Lien schreef hem een 
kort briefje en vroeg om vergeving. Of ze spoedig mocht terugkeren, onder-
streepte ze. André schreef haar terug: 

„Ik heb je schrijven ontvangen, beste kind. Ben je weer rustig? Zul je 
nimmer vergeten, dat ik een broer voor je wil zijn, die je altijd helpen wil? 
Wanneer je dit voelt, Lien, ga je opwaarts en zul je de sferen van licht bin-
nentreden. Wat vroeger duisternis voor je was, straalt je nu tegemoet, alsof 
God je tot Zich roept. Al de wetten van leven en dood zullen je geopenbaard 
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worden, maar hiervoor moet jij het hoofd willen buigen. Lien toch! 
Wat zou je denken, groot kind, als je straks dit leven gaat verlaten en daar-

ginds iemand op je wacht, die je de sferen zal tonen en verklaren? Als je aan je 
kosmische wandeling begint en je denkt, dat er geen einde aan komt, je dan 
tenslotte in de verte het grote licht ziet en daarin de verschijning van iemand, 
die je waarachtig liefheeft ... zou je hiervoor je leven niet kunnen inzetten? 
En dan, Lientje, wanneer de sterren van het Heelal in je kleine handjes wor-
den neergelegd, zodat je ze één voor één kunt bewonderen ...? Voel je niet 
hoe ontzagwekkend dit geluk is, dat je geschonken zal worden na deze strijd? 
Speel niet meer met dit vuur, want je verliest jezelf erdoor!” 

André voelt, dat zijn meester hem opgetrokken heeft en gaat verder. 
„Zul je als een klein kind worden en luisteren? Eerst dan ben je mooi en 

zie ik om je hoofd een krans van bloemen, die door je lieve beschermengel ge-
vlochten is. Je moest haar eens zien, Lien, hoe ongelooflijk haar liefde is. En 
dat alles voor jou! Voel je de genade niet van dit grote wonder? Je dacht, dat 
je alleen en verlaten rondliep op deze wereld en toch, achter de sluier van de 
dood heeft men je waarachtig lief, zoals alleen engelen kunnen liefhebben. 
Schaam je nu niet, Lien, maar werk ernstig aan jezelf. Schenk haar, die je 
liefheeft, bloemen uit je hart. Toon haar dat je een wil hebt. Laat je hart voor 
haar kloppen en je ontvangt de alomtegenwoordigheid van haar leven. Bij 
dag en nacht zul je haar mogen zien, indien je zelf geopend wilt worden. Zij 
zal naast je zijn en je beschermen, want zij wil dat zo gaarne. Wie het eeuwige 
leven in zich voelt, lieve Lien, voelt zich veilig. Ik ben toch niet kwaad op je.” 

Alles gaat goed met Lien. Ze denkt al: aan zo’n saaie Piet als ik nu ben 
heeft die demon niets. Maar ze denkt alweer verkeerd. Weer wordt zij aan-
gevallen! 

Het is steeds in de nacht, dat het geschiedt. André is gewaarschuwd. Hij 
heeft zich op haar leven ingesteld en zijn concentratie is krachtig. Meester Al-
car en haar geestelijke moeder zijn bij haar. Lien ligt voor haar bed en smeekt 
God om hulp. Sinds drie uur in de morgen vecht ze op leven en dood. Zij 
vliegt tegen de muren op, werpt zich op de grond en wringt zich in duizend 
bochten. Zo’n pijn doet het! Het brandt in haar, een brand, die met jenever 
geblust wil worden. Zij gaat het bed in en uit. Ze neemt koude baden en 
geeft zichzelf een pak slaag, maar niets helpt. Ze smijt met haar boel; links 
en rechts vliegen haar de stukken om de oren. Haar zicht verwaast, haar ogen 
zijn met bloed doorlopen. Moet ze nu toch nog krankzinnig worden? 

Ze moet bidden en blijven bidden. Zij schreeuwt om André, zijn meester 
en haar moeder. Maar dan kan ze niet meer. Zij heeft de jenever nog in huis 
en ten einde raad schenkt ze zich een borrel in. Die zal ze uitdrinken, dan 
zal de brand in haar doven en zullen de helse verlangens ophouden. Ze wil 
de borrel opdrinken, thans echter bewust, want zij weet wat ze doet. Als zij 
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het glas aan haar lippen wil brengen, vliegt het ineens uit haar hand. Lien 
schrikt zo ontzettend, dat zij bijna het bewustzijn verliest. Ze rent het huis 
uit en maakt een wandeling in de natuur. Een uur later keert zij terug. Ze 
is rustig. De demon heeft haar verlaten en kan haar niet meer bereiken. Ze 
voelt het. Het is licht in haar, ze zweeft eigenlijk! Hoe vreselijk zwaar voelde 
zij zich de laatste jaren! En nu? Heeft het iets te betekenen? Ze blijft rustig. 
Zij voelt, dat zij nog voorzichtig moet zijn. Ze stuurt André haar gedachten 
toe en zegt: Het gaat mij goed, ik geloof, dat ik heb overwonnen. 

En het is alsof Lien André hoort antwoorden. Ja, zegt ze, ik zal voorzichtig 
zijn. De fles is nu de deur uit. Nu voel ik het, ik was nog altijd niet vrij van de 
duisternis. Maar nu ben ik lichter geworden. De zwaarte moet van de demon 
zijn geweest. Het monster is weg! En met hem de narigheid, de zwaarte en de 
verschijnselen, waardoor ik werd geleefd. Lien is aan het analyseren geslagen, 
voelt André en meester Alcar bevestigt het hem. 

Een week later probeert de demon het nog eens, maar Lien is en blijft 
zichzelf. Ze voelt zich heerlijk, zij is verjongd. Zij is als zeventien jaar en ze 
kan scherper denken. Haar hoofd is ontspannen en haar gelaat niet meer 
zo strak. Zij voelt zich oneindig beter. Nu durft ze André onder de ogen te 
komen. 

„Hier ben ik weer, André. Weet je het? Weet je alles?” 
„Ik weet het, Lien, je hebt overwonnen.” 
Lien zinkt ineen van geluk en André kan haar thans helpen. Meester Alcar 

wil haar nu voor de astrale wereld afsluiten. Als dat is geschied, kan ze vragen 
stellen. Haar eerste vraag luidt: 

„Wie sloeg het glas uit mijn handen, André?” 
„Meester Alcar. Hij overheerste plotseling je wil en toen lag het glas reeds 

op de grond. Meer is er niet voor nodig.” 
„Wat ben ik daarvan geschrokken. Ik geloof, dat dit de deur dicht deed.” 
„Zo is het, Lien, een klein schokje had je nog nodig.” 
„En waarom ben ik nu zo licht? Ik weeg niets, het is alsof ik zweef.” 
„De duisternis hing op je en die zwaarte is van je afgevallen.” 
„Dan heb ik het toch goed gevoeld.” 
„Dat heb je, Lien, en zuiver ook.” 
„Het is mij alsof het al jaren geleden is, dat ik gedronken heb. Is dat gevoel 

je duidelijk?” 
„Ook dat is eenvoudig. Je bent terug in je eigen leven. Dat drinken be-

hoorde je niet toe, dat was van een ander. Deze gevoelens overtuigen je van 
de werkelijkheid. De demon heeft al die krachten en verlangens met zich 
meegenomen en jij keerde erdoor terug in je eigen bestaan.” 

„Het is prachtig, André, en ik aanvaard het onmiddellijk.” 
Lien mag nu alles weten. André vertelt haar over de wetten van haar astrale 
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moeder, die haar doodgedronken heeft. Lien huivert ervan, maar zij begrijpt 
het. Toen André haar alles had verteld, vroeg ze: 

„Zal mijn moeder steeds bij mij blijven?” 
„Nimmer zul je meer alleen staan, maar jij zelf moet voor dit leven hande-

len. Zij is en blijft je beschermengel.” 
„Hoe gelukkig ben ik, André, en dat heb ik allemaal van jou ontvangen. 

En dan je boeken! Wat ben ik veranderd. Ik zal God dankbaar zijn en mijn 
best blijven doen. Waar is mijn moeder thans?” 

„Hier, in deze omgeving en zij leeft onder je hart.” 
„Heeft mijn moedertje je geholpen om die mooie brief te schrijven? Ik 

draag hem steeds bij mij.” 
„Meester Alcar legde er zijn eigen gevoelsleven aan vast, Lien. Hij wilde je 

laten voelen en je aantonen, wat je door deze strijd kon verdienen.” 
„Je laat mij nooit los, hè, André?” 
„Als je zelf geen domme dingen doet en je niet gaat denken, dat je het 

beter weet – wat mogelijk is, want sommigen doen dat – kun je steeds terug-
komen. Maar je moet nu op eigen benen staan.” 

„Ik heb kennisgemaakt met een dame, André, en ook zij wil door je be-
handeld worden. Hier is haar foto.” 

André wacht op antwoord. Meester Alcar peilt deze persoonlijkheid en 
zegt, dat zij niet geholpen kan worden. Lien schrikt ervan. 

„Dat is een grote teleurstelling. Wat heb ik met haar gepraat en nu kun je 
haar niet helpen? Waarom niet? Ik begrijp er niets van.” 

„Niets aan te doen, Lien. Je moet niet denken, dat meester Alcar Onze 
Lieve Heer is. Deze dame is niet te bereiken. Zij heeft geen geloof en kan zich 
toch niet voor deze krachten openstellen. Jouw toestand is heel iets anders. 
Dat is een wet van oorzaak en gevolg. Door jou werd er gedronken, maar 
deze dame drinkt zelf. Voel je het grote verschil? En daarbij komt nog, zij 
zoekt dat leven op. Jij hebt je in het leven wel vermaakt, maar je bent jezelf 
gebleven. Deze persoonlijkheid wil beleven. 

Wie niet bidden kan, sluit zich voor de astrale wereld af. Althans voor deze 
toestand. En hieraan kunnen wij niets veranderen. Een mens veranderen, 
die niet wil, gaat niet. Dat is onmogelijk en wij hoeven daar ook niet aan te 
beginnen. Jouw toestand was een ziekte. Bij haar is dat niet het geval, want 
het zijn haar karaktereigenschappen waarvoor wij staan en waartegen wij ons 
te pletter lopen. Jij werd geleefd, zij leeft zélf! Is het je duidelijk?” 

„Toch is het een teleurstelling, André.” 
„Dat is mogelijk, Lien, maar voor mij niet, ik voel echter wel waar de 

schoen wringt. Je moet mij niet als een bovennatuurlijk wezen beschouwen, 
want dat ben ik niet! Je hebt mij te veel opgehemeld en dat is verkeerd. Wan-
neer de mensen je vragen of zij door mij geholpen kunnen worden, moet je 
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zeggen, dat je het niet weet, maar dat zij zich met mij in verbinding moeten 
stellen. Zij horen dan wel of het mogelijk is. Indien het niet kan, denk dan 
niet, dat meester Alcar een hand zal uitsteken. Zeker, er zijn wonderen ge-
beurd, maar die wonderen waren mogelijk. Zelfs Christus kon niet alle men-
sen helpen, wat willen wij dan beginnen? Christus zei: „Laat de blinden, de 
blinden genezen.” Christus zei ook: „Eerder zal een kameel door het oog van 
een naald gaan, dan dat een rijke een hemel zal betreden.” Dat heeft Christus 
gezegd en dat geldt voor deze dame. Ook zij is rijk, maar al die hartstochten 
en driften moet ze eerst afleggen. Gene Zijde werkt alleen dan, wanneer het 
zin heeft. Zo heb ik tenminste meester Alcar leren kennen.” 

„Is dat geen teleurstelling voor vele mensen?” 
„Het zal wel zo zijn, Lien, maar ik kan er niets aan veranderen. Wanneer 

genezers denken álles te kunnen, moeten ze vroeg of laat het tegendeel toch 
aanvaarden en dan staan ze voor de wetten. Je hoort het zo dikwijls. Ik ken 
bijvoorbeeld een man, die alles kan genezen, doordat hij van nietszeggende 
dingen een mirakel maakt. Elke dag sta je voor deze dingen. Een dame be-
zeert zich en heeft pijn in haar rug. Zij laat die man bij haar komen. En wat 
denk je dat hij zegt? 

„O, mevrouw, ach, mevrouw, wat een groot wonder toch! Hoe is het mo-
gelijk?” 

De vrouw kijkt hem aan en vraagt zich af, wat voor een wonder zij is. Maar 
de genezer zegt: 

„Als u vandaag niet tot mij gekomen was, was u binnen twee dagen vol-
komen verlamd geweest.” 

„Wat zegt u?” vraagt de dame. 
„O, wat een wonder toch, wat wordt u beschermd, mevrouw. Wanneer 

bent u ertoe gekomen om mij op te bellen?” 
„Vanmorgen,” is het antwoord. 
„Ineens, zeker?” 
„Dat weet ik niet,” zegt ze, „ik wilde alleen weten of er iets in mij bescha-

digd is.” 
Hij jammert door, hemelt zichzelf en haar op en wil, dat zij ziet, hoe won-

derlijk het is. Maar de dame komt bij mij, want zij wil het nu eens weten. Al-
car zegt, dat hij haar niet helpt, daar ze niets mankeert. Daar staat ze en zegt: 

„Dacht ik het niet. Wat een druktemaker is dat!” Zij wilde die profeet niet 
meer zien. En ik moet die dingen niet, Lien. Ook al denken de mensen dat 
ik ook niets ben – omdat ik ze niet help – mij kan dat niets schelen. Het zijn 
meestal handelaren in godsdiensten, Lien. Zij versjacheren Gene Zijde en 
God. Ik wil je hierdoor aantonen, dat niet elkeen te helpen is, maar dat vele 
genezers denken toch iedereen te kunnen behandelen. Al die mensen hebben 
geen geestelijk contact en staan vroeg of laat voor de kist.” 
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„Wat wil je hiermee zeggen?” 
„Zij komen op een dag hun zieke bezoeken en moeten dan aanvaarden, 

dat de zieke gestorven is.” 
„O, bedoel je dat? Maar die leiders kunnen hen toch waarschuwen?” 
„Die horen en zien ze niet. Ze denken gaven te bezitten, Lien, net als die 

druktemaker, die zich daardoor „beroemd” maakt.” 
Lien denkt even na en vraagt: 
„Waar is mijn moeder nu, André?” 
„Hier is zij, in onze omgeving, Lien.” 
„Zou ik haar niet kunnen zien?” 
„Ik geloof het niet, hoewel het mogelijk is. Wellicht later. De krachten 

ervoor zijn in je, je bent er gevoelig voor. Men had van jou een medium kun-
nen maken.” 

„Van mij?” 
„Je bent immers te bereiken. Wanneer het kwaad je bereiken kan, sta je te-

vens voor het goede open. Maar om het goede te kunnen beleven, Lien, moet 
je al deze wetten kunnen begrijpen en verwerken en dat is niet zo eenvoudig. 
Ik denk niet, dat je moeder je hiervoor opent, want de deuren van je ziele-
woning heeft meester Alcar gesloten. Men heeft je voor die wereld moeten 
afsluiten en een medium moet volkomen open zijn.” 

„Wat kun je mij alles duidelijk maken, André.” Lien denkt weer even na 
en vraagt: 

„Kan zij mij alles vergeven, André?” 
„Heb ik je niet verteld, dat ze eeuwen op deze verbinding heeft gewacht? 

Nu is het grote ogenblik voor de geestelijke ontwaking gekomen. Je hebt 
thans de wetten van je eigen leven beleefd. Ik beleef ze door mijn meester. 
Het zijn de wetten voor de krankzinnigheid, zegt Alcar.” 

„Zullen de mensen de reïncarnatie aanvaarden?” 
„Wanneer ze het niet doen, Lien, komen ze tevens niet achter al deze waar-

heid en blijft het aardse leven voor hen een groot raadsel. Straks leer ik al 
deze wetten kennen. Alcar zal ze mij verklaren en aan Gene Zijde mag ik ze 
beleven. Hoe zou ik anders aan deze wijsheid komen? Ik heb nimmer over 
Gene Zijde gelezen en ook geen school gehad, Lien. Het leven op aarde en 
dat aan Gene Zijde is mij door Alcar verklaard. Dit is het bewijs ervoor. Wat 
heeft hij van mij gemaakt? Heb ik je al die weken onzin verteld? Ben jij door 
deze onzin slechter geworden? Dacht je, Lien, dat je op eigen kracht beter 
had kunnen worden, je vrij had kunnen maken van deze invloed? Waarom 
heb je dat dan niet gedaan? Dat was echter niet mogelijk! Dat kan alléén een 
meester van Gene Zijde! Het is juist door de reïncarnatie dat je genezen bent. 
Als de mensen dit niet kunnen aanvaarden en er hun schouders voor blijven 
ophalen, moeten ze dat zelf weten. Deze wijsheid is de mensheid drie eeuwen 
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vooruit, zegt meester Alcar, maar ze is er! Wie ervoor openstaat, ontvangt er 
een ander en wel geestelijk bewustzijn door. 

Wie denkt, dat het eigen gedachten van mij zijn, zal straks aan Gene Zijde 
beleven, dat niet één gedachte van mij deze wijsheid heeft kunnen beïnvloe-
den. Ik ben niets en zal niets zijn, maar dit neemt niemand mij meer af!” 

„Nu moet ik zeker weg, want er wordt gebeld, André.” 
Lien gaat heen, maar zal spoedig terugkeren. Even na haar vertrek werden 

er bloemen voor meester Alcar bezorgd met de boodschap, of André die bij 
het portret van zijn meester wilde zetten. Een klein briefje erbij, waarop ge-
schreven stond: 

„Van een dankbare ziel aan haar meester.” 
Drie weken later keerde Lien terug. Ze had enkele vragen te stellen. Toen 

André ze beantwoord had, vroeg ze nog: 
„Is moeder hier? Wat zegt ze, André? Heb ik mijn best gedaan? Is zij over 

mij tevreden?” 
André stelde zich op haar astrale moeder in en hoorde voor Lien: „Mijn 

lief kind. Weet ge thans, hoe ik geleden heb? Kunt ge u indenken, dat ik uw 
moeder ben? Denk hierover na en ge zult voelen hoe machtig God is. In Zijn 
handen zijn wij veilig. Aan deze zijde ben ik uw zuster. 

Voelt ge, hoe oneindig God is en Diens wetten zijn, die Hij in onze handen 
heeft neergelegd? Aan deze zijde leven wij daarin en wij hebben ons deze 
mogen eigen maken. Eerst toen begreep ik, hoe Hij als een Vader van liefde 
Zijn kinderen bemint. Het is werkelijkheid, waarin wij leven. 

Zegenend is hetgeen ge hebt ontvangen, lief kind. En is de boodschap van 
mijn meester niet voor u om te ontwaken? Ga verder, lieve ziel van mij en van 
Hem, die ons geschapen heeft. Ik ben steeds bij u. Ga nu in vrede, uw weg is 
verlicht door Gene Zijde. 

Weet nu, wanneer gij de sferen zult betreden, er een zuster zal zijn die u op-
wacht. Lieve ziel, eerst dan zal ik u de werkelijkheid van ons leven verklaren 
en zullen wij tezamen terugkeren tot daar, waar wij al dat verschrikkelijke 
zullen afsluiten en vergeten. Er zal dan blijvende vrede zijn in uw hart en het 
geluk van Hem, die de Schepper is van al het leven. 

Verrijk uw leven. Ga in deze liefde verder en weet, dat de hemelen voor u 
geopend zijn. Gij waart niet slecht! Ik was het wel en toch, in de sferen van 
licht ontving ik mijn eigen hemel. 

Ik leef nu in een ongekende schoonheid. Door het leven van God te dienen 
ontving ik mijn groot geluk. En mijn Vader in de hemel legde Zijn handen 
op mijn hoofd, zeggende: 

„Goed zo, kind van Mij, in Mijn rijk is plaats voor elkeen.” 
Het ga u goed, lieve ziel. In de tijd, dat ik in uw leven was, leerde ik u 

geheel kennen. Hoe innig waren wij verbonden! Ik zal steeds mijn liefde tot 
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u zenden en u alles schenken, wat ik mij heb mogen eigen maken. Dit is uw 
bescherming voor de tijd, dat ge op aarde nog te leven hebt. Ons oorzaak en 
gevolg is nu opgelost! 

God zegene uw weg, op de dag en in de nacht, altijd. Hij zal u bescher-
men. Wees nu rustig en vergeet mij niet. 

Op dit ogenblik leg ik mijn handen op uw hoofd en treed ik in uw hart. In 
deze heilige stilte zult ge mij voelen. Wat in u komt, is vreugde en geluk, het 
is mijn bewustzijn, dat ik ontving, doordat ik wilde dienen. 

In het diepst van ons innerlijk liggen de machten en krachten van God, 
want wij maken deel uit van Zijn leven. Heb vertrouwen, mijn lief kind. 
Lieve ziel, ik ga heen. Weet nu, dat ge nimmer alleen zult zijn, ik waak en 
blijf over uw leven waken. God zegene u!” 

Lien hoorde dit alles en kon geen woord zeggen. Zij had hierna niets meer 
te vragen. Diep onder de indruk en innig gelukkig ging zij heen. Ook André 
is gelukkig. Lien staat thans op eigen benen. Zij heeft zichzelf overwonnen! 

Voor velen, die haar kennen en met wie zij te maken heeft, is Lien een ont-
spoorde vrouw, maar voor Gene Zijde een lief kind, een lieve ziel! Lien is het 
kleine kind van een andere moeder, die nu niet meer op aarde is. De wetten 
van oorzaak en gevolg, denkt André, overheersten haar leven, doch door een 
voor de aarde onzichtbare persoonlijkheid werd zij in het hogere bewustzijn 
opgetrokken. Machtig is het! Ongelooflijk mooi en eenvoudig is alles! Een 
dood bestaat niet! 

André staat alweer voor nieuwe wonderen. Nieuwe problemen van de 
mensen zullen hem door zijn meester worden verklaard. Hij buigt zich diep 
voor deze heiligheid. Door de God van al het leven is de reine klaarte geko-
men in Liens leven, in het zijne en in dat van vele anderen. Hoe anders het 
dikwijls moge lijken, denkt hij, God is altijd een Vader van liefde! 
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Zal mijn kind krankzinnig worden? 

Joop is de zoon van André’s vriend en moet in dienst. Zijn ouders willen 
hem bij de administratie doen en Joop lijkt dit wel. Hij vertrekt, maar na 
korte tijd krijgen zijn ouders bericht, dat het niet goed met hem is. Zij vinden 
het vreemd, want Joop is nooit ziek geweest en nu is hij plotseling overspan-
nen. Zijn vader gaat naar André. Bij het binnentreden zegt hij: 

„Ik heb, geloof ik, je hulp nodig, want Joop is niet goed.” 
„Wat is er met je jongen?” vraagt André belangstellend. 
„Ik weet nog niet alles, maar hij is op ziekenrapport en dat bevalt mij niet. 

Hij schrijft, dat hij overspannen is en dat is niets voor hem. Hij beleeft aldoor 
zijn rustig leventje, praat weinig en leeft in zichzelf gekeerd; hij maakt zich 
nergens druk over. En hij zou nu opeens ziek zijn? Ik begrijp er niets van. Wat 
denk jij? Ik heb een foto van hem meegebracht, wellicht zie je iets.” 

André bekijkt de foto. Hij stelt zich op zijn meester in en hoort na een kort 
ogenblik: 

„Hij is wat overspannen, afwachten.” 
Zijn vriend gaat weg, doch keert spoedig terug. De man heeft zorgen. Hij 

begint onmiddellijk te spreken: 
„Ik maak mij angstig, André.” 
„Waarom ben je angstig, Joop?” 
„Niet direct om hem, ook al heeft het met hem te maken, maar om het feit 

dat in onze familie krankzinnigen waren.” 
„Zo, en nu denk je, dat hij ook krankzinnig kan worden?” 
„Dat is het. Ik maak mij bezorgd en mijn vrouw ook, want dit is niet in 

orde. Wij kennen hem.” 
„Wil ik je eens wat zeggen? Hij had frisse lucht moeten happen. Die jongen 

had je bij de gewone dienst moeten doen.” 
„Ik begrijp het, maar er is nu niets meer aan te doen en hij wil niet ver-

anderen. Maar mij laat het niet met rust en ik kan er niet meer van slapen.” 
„Heeft hij je dan geschreven, dat het zo erg is?” 
„Hij schrijft zelden en wanneer hij het doet zijn het maar een paar woor-

den. Hij schrijft alleen, dat hij zich niet lekker voelt. Maar hoe komt dat?” 
Meester Alcar zegt echter nogmaals dat hij moet wachten en André geeft 

de boodschap door aan zijn vriend. Maar deze houdt aan en vraagt: 
„Kun je heus niets voor hem doen, André?” 
„Mijn meester zegt: nog niet, eerst dan, wanneer hij hier is. Bovendien 

heeft hij daar immers hulp?” 
„Dus ik behoef mij niet angstig te maken?” 
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„Neen, want er is van ernstig ziek zijn nog geen sprake.” 
„Je maakt mij toch angstig met je „nog”. Kan hij dan nog zieker worden?” 
„Je moet afwachten.” De man gaat heen, maar na een week keert hij weer 

terug. Hij gaat gebukt onder de zorgen en laat het hoofd hangen. 
„Zorgen?” begint André tegen hem. 
„Joop is nog niet beter en hij is nog steeds overspannen. Ik begrijp er niets 

van. Wij maken ons zorgen.” 
André stelt zich op zijn meester in en vraagt: 
„Kunt u mij een boodschap voor hem geven, Alcar?” 
Even later hoort hij: „Ik zal tot hem gaan en onderzoeken wat het is.” An-

dré maakt intussen een praatje met zijn vriend en geeft hem kracht. Hij is 
geen sterke persoonlijkheid, denkt André. Nu er zorgen komen, zakt hij in-
een en er is feitelijk nog niets aan de hand. Wat kunnen mensen zich toch on-
nodig ellende scheppen! Wat dan, wanneer er eens wérkelijk ernstige zorgen 
komen en hij bewijzen moet wat hij kan? Ouders mogen van hun kinderen 
houden. Dit is echter zwakte. Hij hoort nu zijn meester zeggen: 

„Zeg hem, André, dat zijn zoon in opstand is met zichzelf. Hij is hierdoor 
overspannen, maar je vriend behoeft zich nog geen zorgen te maken.” 

„Alweer dat „nog geen zorgen maken”? Dus er komt wat?” 
André antwoordt: „Je moet niet altijd iets achter mijn woorden gaan zoe-

ken, áfwachten moet je.” 
„Maar waarom zeg je „nog niet”?” 
„Ik heb dat niet gezegd, het zijn de woorden van mijn meester. Je moet niet 

alles zo ernstig in je opnemen en wat meer kunnen aanvaarden.” 
„Dus het is niets ernstigs?” 
„Ik zal je eens wat zeggen, mijn beste. Luister nu goed. Mijn meester zegt: 

met je zoon is het zó gesteld, hij wil leren en dat kan nu niet. De studie, die 
hij volgen wil, drukt hem terneer. Hij wil alles ineens en dat kan niet. Hij 
wil daar eens tonen wat hij kan, maar dat is te veel voor hem, met het gevolg, 
dat hij bezwijkt. De stof maakt hem nu overspannen en hij kan niet tegen 
die prikkels. Hij wil de anderen voorbij, doch dat wordt hem noodlottig. 
Wanneer hij niet tijdig inziet, dat hij het zo niet moet doen, krijgt hij nog een 
minderwaardigheidscomplex en dan stort hij onherroepelijk in.” 

„Je maakt mij toch angstig.” 
„Je moet nu eens ophouden met angstig te worden, want je bent geen klein 

kind meer. Joop moet zijn hoofd buigen. Kan hij dat niet, dan zinkt hij in 
zichzelf weg, maar dat wil niet zeggen, dat hij krankzinnig wordt.” 

„Ben je daar zo zeker van?” 
„Ik sta er met mijn eigen leven voor in.” 
„Dat verandert heel wat, maar ...” 
„Dat „maar” van je ken ik. Hoe eerder hij zich tegen zichzelf te pletter 
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loopt, des te beter het voor hem is. Nogmaals, beste man, als hij het hoofd 
niet wil buigen, weet ik het nog niet.” 

„Wat weet je dan niet?” 
„Dan moet hij bewijzen geven wat hij eigenlijk wil. Voel je dat dan niet? 

En kan hij dit niet, dan hoor je nog wel iets van je Joop.” 
De man zit ineengedoken, alsof iemand hem heeft geslagen en alsof het 

leed van heel de wereld op zijn schouders rust. André laat hem even piekeren 
en zegt dan: 

„Ik zal je iets vertellen, waar je wat aan hebt. Ik ontvang het van mijn lei-
der. Het lijkt voor jou en je vrouw hard, als ik je zeg, dat je zoon zich te plet-
ter moet lopen, maar dat is het in wezen niet. Wanneer hij het namelijk nu 
niet doet, komt hij later toch tegenover deze wetten te staan en dan kunnen 
deze hem grondig vernietigen. Nu kan hij die schok nog overwinnen. Wan-
neer hij ouder is, stort hij geestelijk én lichamelijk in. Voel je dan niet, dat 
hij eigenlijk hoogmoedswaanzin heeft? Hij is bezig té hoog te grijpen en dat 
kan niet! Dat willen meer mensen, doch zij vallen vroeg of laat toch terug en 
moeten dan hun eigen persoonlijkheid aanvaarden. Joop heeft gevoel genoeg 
om te leren, maar hij doet het verkeerd. Daarbij komt nog, dat deze stof hem 
niet ligt. Hij had doodgewoon soldaat moeten worden. Hij wil nu leren, wat 
hij niet kan. En al denk jij, dat hij het vermogen hiervoor bezit, mijn meester 
zegt van niet. Jij kent je zoon, maar ik ken hem ook.” 

„Op school was hij steeds de eerste. De jongens kwamen bij hem met hun 
problemen.” 

„Dat is mogelijk, maar deze problemen hebben een heel andere betekenis 
voor zijn leven gekregen. Nu is hij niet de eerste. Kan hij dit niet aanvaarden, 
dan sluit zijn dagbewuste persoonlijkheid zich voor zijn gevoelsleven af en 
trekt zich terug.” 

„Waarin?” 
„Waarin? In de onmetelijkheid van onze Ruimte.” 
„Hé, dat is me nogal wat.” 
„Zo is het. En dat is geen kleinigheid ook. Wellicht komen wij nog zover 

en dan zal ik je antwoorden. Thans is dat niet mogelijk, want mijn meester 
gaat geen stap verder dan de problemen zich openbaren. Later kunnen wij 
wellicht verder praten. Ik moet je nu echter zeggen, dat hij niet geschikt is 
voor die studie. Kan hij het hoofd niet buigen, dan zal zijn toestand vererge-
ren, maar ik zeg je erbij, dat hij niet krankzinnig wordt. Dit zijn de woorden 
van mijn meester.” 

„Wat nu?” 
„Niets, je moet afwachten. En onthoud tevens, dat je ook aan jezelf moet 

denken. Je moet eerst aanvaarden wat ik je zeg, voordat je kunt ontvangen, 
anders lukt je dit toch niet. Sta dan maar op eigen benen, want ik kan je 
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niet helpen. Tenslotte is hij geen kind meer. Je kunt van je kind houden, 
maar ga er zelf niet aan kapot. Is dat de bedoeling? Moeten jullie voordien 
al bezwijken, jezelf gek maken om niets? Jezelf zo laten gaan is stoffelijke én 
geestelijke afbraak. Jullie worden ziek en Joop wordt beter!” 

Zijn vriend ging heen, zwaar onder de zorgen gebukt. Zorgen zoals zijn 
kind deze zelf niet eens kende. Waarheen voert je weg? dacht André. Naar de 
eigen geschapen ellende. Naar welke ellende? Naar het vragen om geslagen 
te worden. André kende deze persoonlijkheid en ook die van zijn zoon. Hij 
verlangde ernaar om deze beide mensen iets van het hogere bewustzijn te 
mogen schenken. Wellicht zouden ze dan ontwaken en konden zij aan dit 
leven, dat toch mooi was, bewust beginnen. Nu beleefden ze niets, zij waren 
levend dood, althans deze vader bewees het! 

Indien zijn meester het wilde, zou hij van dit gebeuren een prachtig beeld-
houwwerk maken, want die middelen daartoe lagen binnen zijn bereik. Hij 
wilde er stukken van afhakken, zodat deze hem en anderen, die met dit 
leven hadden te maken, om de oren zouden vliegen. En als het beeld af was, 
konden zij het in zich opnemen en het een plaats schenken in hun midden, 
liefhebben zoveel zij wilden, omdat dit dan de moeite waard was. Dit wa-
ren kinderen van God, maar zij hadden nog heel veel te leren. Nu stonden 
deze mensen voor de levenswijsheid van hun Vader, waarvan zij echter niets 
begrepen. Zij moesten eerst nog bewijzen, wat zij eigenlijk op aarde wilden 
bezitten. 

Toen zijn vriend terugkeerde, begon hij aan de deur reeds te jammeren. 
„Hij is nog steeds ziek. Er wil geen verandering komen. Je voelt toch zeker 
wel, dat het ons raakt en onrustig maakt?” 

Wat nu, dacht André. Hij peilde dit innerlijke leven, want hij wilde voelen 
en weten, of zijn zorgen niet voorbarig waren. André volgde zijn geestelijke 
uitstraling, waarin hij ook het leed en de smart van deze persoonlijkheid kon 
waarnemen en vaststellen. Hij kon zien, dat er weinig verandering ingetre-
den was. Zijn zoon was ziek en voelde zich niet in staat om te werken, maar 
dat betekende nog niet, dat hij zou sterven. Van krankzinnigheid was geen 
sprake. Die zekerheid had hij reeds door zijn meester ontvangen en daarvan 
kon hij op aan. Meester Alcar vergiste zich niet! Hij moest Joops vader echter 
antwoord geven en zei: 

„Maar voel je niet, dat dit geen kind meer is? Denk jij, dat je ook nu nog 
vader over hem kunt spelen? Dat kon je thuis al niet meer, dus wat wil je nu? 
Natuurlijk, het is je kind, doch wat heb ik je gezegd? Moeten jullie jezelf ka-
potmaken? Kun je hierom niet meer slapen? Jullie moesten je schamen! Is er 
niets anders waar je aan denken kunt? Wat doet een moeder, als zij ziet, dat 
haar kind telkens weer naar de gloeiende kachel loopt? Eens staat het kind 
voor de waarachtige feiten en dan is het meteen afgelopen, vooropgesteld dat 
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er voldoende persoonlijkheid aanwezig is, want voor psychopaten hebben 
deze ondervindingen geen betekenis.” 

„Waar wil je naartoe?” 
„Ik wil je wakker schudden, mijn vriend, of je loopt je nog te pletter en ik 

zou dit vóór alles willen voorkomen. Het is nog steeds de moeite waard om 
mensen een hoger bewustzijn te schenken en daarvoor doe ik alles. Jij daar-
entegen bent wel wat al te onbevattelijk, te veel bezorgd is duidelijker gezegd, 
je zult mij wel begrijpen. Je kind heeft deze les te leren. Joop moet thans zijn 
handen maar verbranden, straks loopt hij opnieuw tegen zijn kacheltje op, 
maar dan brandt het op volle kracht! Hij staat dan voor grote problemen, 
waarmee hij echter geen raad weet. En toch gebeuren er geen ongelukken. 
Ik zeg je voor het laatst, hij wordt niet krankzinnig. Dit is je angst, vader, je 
kunt mij niets wijsmaken. Je put je echter zelf uit! En dat moet ik trachten 
te voorkomen. Lukt het mij niet, dan zullen jullie allen deze ellende moeten 
aanvaarden. Niemand is nu in staat om je te helpen, want je zoekt ellende! 
Ook al was je hele familie onbewust, psychopathisch aangelegd, hij bezit 
deze eigenschappen niet! Ze zijn niet in hem! Ben je nu tevreden en wat 
rustiger?” 

„Hoe weet je dat zo zeker? Ken je hem dan beter dan dat wij hem kennen?” 
„Naar het schijnt, ja, want ik zie dieper in zijn leven en in zijn karakter dan 

jij dat kunt, ook al ben je zijn vader. Ik ken de wetten van de persoonlijk-
heid, niet alleen voor deze wereld, doch ook voor die van de onmetelijkheid, 
waarover ik sprak en waarvoor hij komt te staan, maar waarin hij zichzelf 
zal verliezen.” 

„Je bouwt op en breekt net zo hard alles weer af. Anders gezegd, wat je mij 
nu geeft als steun, neem je mij even later weer af en dan sta ik tussen twee 
werelden in. Wat nu?” 

André glimlacht en geeft hem antwoord. Het spel van kat en muis heeft 
een aanvang genomen. Hij is verbonden en één met zijn meester voelt hij 
zich nu in staat om dit leven op te vangen. De stukken van deze persoonlijk-
heid vliegen reeds door de kamer, maar deze ziet dat niet, voelt het niet. Zijn 
vriend is apathisch, hij is bezig zich een minderwaardigheidscomplex eigen 
te maken en wil dragen, wat een ander te dragen heeft. 

Maar zijn kind moet deze wet beleven! Het antwoord komt; duidelijk zal 
hij het aan hem doorgeven. 

„Ik breek niet af, mijn beste. Ik ben bezig om je te openen voor hogere 
waarheden, levensvraagstukken, waarvan je in je leven plezier kunt hebben, 
mits je ze aanvaarden wilt. Je hoofd in het zand steken als een struisvogel, is 
niets gedaan voor mensen. Het grootste gedeelte van je lichaam blijft toch 
zichtbaar en wordt toch geraakt, of wil je vleugellam door het leven gaan? 
Moet je innerlijk leven verarmen? Ben jij een huisvader? Een werkezel, een 



138

man, die denkt, voelt en ziet, wat er in de maatschappij zal geschieden? Je 
speelt struisvogelpolitiek met jezelf. Maar dan hoor je in de wildernis thuis 
en niet hier. Je bezit nu nog een lagere afstemming en je moet voor het be-
wust menselijke in je nog ontwaken. Kalm maar, ik ben nog niet uitgespro-
ken, straks kun je opnieuw vragen stellen. 

Ik bouw op, maar ik neem je datgene af, wat je niet begrijpt. Zo nu en dan 
voel je, dat ik verderga. Wij staan dan voor nieuwe aspecten, die gisteren nog 
onaangeroerd het leven van je jongen vulden, zegt mijn meester. Daarmee 
weet je jongen echter geen raad of hij handelde reeds anders. Dit wil zeggen, 
dat wij bezig zijn deze verschijnselen te ontsluieren, máár door de hulp van 
mijn meester, want wijzelf zijn er niet toe in staat. Of vond je hetgeen ik je de 
eerste keer mocht schenken aards, toen mijn meester zei: Ik zal mij met hem 
verbinden, heb even geduld. 

Hier heb je niet over nagedacht. En toch is dit bovennatuurlijk, want wij 
zijn er niet toe in staat. Mijn meester kan zich verplaatsen, zich één maken 
met de ziel, ook al leeft deze in andere landen en is die ver van deze plaats 
verwijderd. Je kent mijn boeken en kunt het dus begrijpen. Hierdoor kan 
ik je aantonen, dat je niet denkt. Je handelen is kinderachtig, is onbewust, 
want je vraagt mij telkens weer hetzelfde. Is het nu zo onbegrijpelijk, dat ik je 
telkens voor andere moeilijkheden moet plaatsen, wil ik je door deze ellende 
heen voeren? Maar jij voelt het niet. Jij gaat verder, denkt aan je krankzinnige 
familieleden en ziet Joop al in deze toestand. Je komt geen stap verder, kunt 
niet aanvaarden wat ik zeg en wat ik voor je ontvangen heb. Je bent zodoende 
niet te bereiken. Nu zeg je, dat ik je eerst alles geef en je daarna alles weer 
afneem. Is dit waar? 

Je moet je voelhorens wat bewuster uitsteken. Het ergste is, dat je als een 
klein kind bent, maar handelen wilt als een groot en volwassen mens. Maar 
dat kind ben je nu niet meer. Je leeft waarlijk tussen de wetten van het onvol-
wassen-ik in en hebt zojuist de geestelijke puberteitsjaren achter de rug. Is het 
niet zo? Je schommelt tussen vele karaktereigenschappen in, mijn beste, en 
die bekijk je nu alsof het spoken zijn, waar je als een kind angstig voor bent.” 

„Maar jij verbergt iets.” 
„Niets, zeg ik je, ook ik moet afwachten. Trouwens, is Joop zo ernstig 

ziek? En wat dan nog, ook al zinkt hij dieper weg? Zei ik je niet, dat hij ... 
maar je weet het immers? Hij is voor de krankzinnigheid niet vatbaar. Zijn 
persoonlijkheid staat er niet voor open. Hij is nog te veel gesloten, potdicht 
eigenlijk voor deze wetten en men kan hem vanuit de astrale wereld dan ook 
niet bereiken. Ben je nu rustiger geworden? Of moet ik het in je ziel slaan? 
Of ik hem beter ken? Ja! Ik zie hem anders, zoals jullie hem nimmer heb-
ben gezien. Of wil je ook hieraan twijfelen? Moet ik je vertellen, dat jij jezelf 
niet kent? Je zoon leeft juist buiten die gevoelsgraad. Indien hij méér gevoel 
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bezat, in hem de mediamieke sensitiviteit aanwezig was, – hoor je het – dan 
stond hij voor de astrale inwerking of beïnvloeding open. Maar die krachten 
mist hij juist en die zijn niet in hem waar te nemen. Dat hebben vele andere 
mensen van deze aarde wel, maar hij niet! Wat nu goed of verkeerd is, heeft 
thans niets te betekenen. Welke mensen zijn nu te benijden, de ongevoeligen 
of de gevoeligen? Zij dus, die nog vóór de krankzinnigheid staan of de andere 
soort, die nu bezeten is? Hier zul jij geen antwoord op kunnen geven, maar 
wellicht komen wij nog zover en leer je dit kennen. Ik zeg je, de krankzin-
nigen zijn soms verder dan zij, die denken, dat zij bewustzijn bezitten, ook al 
vertegenwoordigen deze mensen een prachtige taak in onze maatschappij.” 

„Waar wil je nu met mij naartoe?” 
„Naar de astrale bewustwording van elke persoonlijkheid. En die gaat 

dóór de krankzinnige levensgraden, zegt mijn meester, en daar kan niet één 
ziel aan ontkomen! 

Ik zeg je, jij maakt jezelf kapot. De wetten zeggen ons: wie niet wil, moet 
dan maar voelen. Geloof mij, het lijkt hard voor je, maar toch is het zó goed. 
En ook jij kunt er niet aan ontkomen! Ook jij en je vrouw zullen voor deze 
levenswijsheid het hoofd moeten buigen en moeten ontwaken, want jullie 
leven gaat verder.” 

Na drie weken vertelt André’s vriend hem, dat zijn zoon weer schrijft en er 
eigenlijk weer bovenop is. De man is weer gelukkig. 

„Zo,” zegt André, „dan kun je nu weer wat ruimer ademhalen.” Doch drie 
dagen later stort zijn zoon weer in en komt diens vader weer André’s hulp 
inroepen. Wat nu? En wéér hamert André de twijfelende man in: 

„Zei ik je niet, dat hij het hoofd moet buigen? Hij schijnt er nog niets voor 
te voelen, maar voor jullie is het verschrikkelijk, want het is je kind. Nu en 
voor altijd zeg ik je – hij wordt niet gek! Jij kunt niets doen en ook je vrouw 
niet. Ook ik sta nog machteloos. Hij wil op eigen benen staan. Goed, dat is 
mogelijk en noodzakelijk soms. Nu echter niet, want hij heeft deze wetten te 
aanvaarden. Hij moet ... buigen, want deze studie ligt hem niet. Het is thans 
buigen of barsten. Hij zal zich nog niet buigen, maar dat komt wel! Zo is je 
zoon en dat moet je aanvaarden. 

Nu zie je het, ouders hebben geen contact met hun kinderen. Tal van 
problemen, waarvan de wetten je leven hebben bepaald, zouden wij kunnen 
behandelen, problemen van hem, van je vrouw en ook van je meisje. Maar 
jij bent voor Joop geen kameraad geweest, want jij kent jezelf niet. Nu heb 
je geen contact met hem en je zult het ook nooit krijgen. Hiervoor mis jij 
het vereiste gevoel en ook hiervoor moet je persoonlijkheid nog ontwaken. 
Je kunt er niets aan doen, het is ook jouw schuld niet, doch dit zijn wetten! 
Ik zeg je nu, hem scheelt niets, maar van dat „niets” maken jullie een grote 
ziekte. Wij moeten afwachten en voor hem is het een leerschool.” 
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„Wat bedoel je met „ik ben geen kameraad voor hem”?” 
„Is het je niet duidelijk? Het is doodeenvoudig, maar je moet het alweer 

aanvoelen. Ik zeg je hierbij, de levensgraad voor het menselijke – althans ou-
derlijke gevoelsleven ten opzichte van hun kinderen – moet zich nog ontwik-
kelen. Dat wil zeggen, dat ouders géén ouders zijn. Of dacht je, dat je door 
vader en moeder te spelen reeds in staat bent, de ziel en de persoonlijkheid 
van je kind te kunnen opvangen? Ouders kennen hun kinderen niet en de 
kinderen hebben lak aan de ouders, omdat deze laatste over hen meesteren 
en het eigen gezag willen laten gelden. En nu is het struikelen over de ver-
kregen karaktereigenschappen en ontstaan er diepe kloven, waarover geen 
brug te slaan is. Ouders en kinderen kennen elkaars diepte niet en hebben 
er geen begrip van waarvoor zij eigenlijk leven. De één is voor de ander een 
menselijk struikelblok. En nu wordt er gehakt, doch voor God en de as-
trale levensruimte valt er niet te hakken. Iedere persoonlijkheid kent de eigen 
levenswetten en de levensgraad, waarnaar gehandeld moet worden. Thans 
heeft het „vader- en moeder-zijn” geen betekenis, want de karakters stemmen 
niet overeen. Er is gebrek aan liefde. Nu staan ouders en kinderen voor grote 
problemen. Wat nu te doen? 

Ouders met kosmisch bewustzijn vangen hun kinderen op. De vader ver-
bindt zich met zijn kinderen en is een waar kameraad voor hen. Voelt het 
kind dit, dan komt het nader en nader tot het ouderlijke gezag en dan dalen 
de ouders in hun kinderen af en omgekeerd. Natuurlijk is dit eerst mogelijk, 
wanneer die liefde in het kind aanwezig is. Psychopaten zijn niet te bereiken, 
maar daar hebben wij het ook niet over. Is het contact gelegd, dus de funda-
mentele ondergrond bezield, dan is de vader het kameraadje voor zijn kind en 
dan trekt hij langzaamaan het kind in zijn eigen leven op. Het kind is voor 
de liefde wakker geschud en zal hiernaar handelen. Om dit te bereiken moet 
je eigenlijk een psychologische school volgen om gereed te zijn voor dit leven, 
om de vreugde te beleven van je eigen ontwikkeling en om aan het doel van 
dit leven op aarde ten volle te beantwoorden. De toekomstige ouders zullen 
al deze wetten leren kennen, zegt mijn meester, en eerst dan kan veel onheil 
voorkomen worden, want de ouderlijke taak heeft kosmische afstemming en 
is zo diep als de Ruimte; deze verbindt immers ouders en kind met leven en 
dood! Hier kun je het thans mee doen. Denk erover na en je zult ontwaken.” 

Waar is je gevoel, denkt André, als zijn vriend weg is. Of spreekt het niet 
in je, leeft er niets in je dan narigheid? Ben je bezig heel veel ellende aan te 
trekken door de onbewuste astrale wereld? Maar die krachten heeft hij niet 
in hem kunnen waarnemen; zijn vriend is vrij van astrale beïnvloeding. Toch 
had deze beïnvloeding ook aanwezig kunnen zijn! Tal van mogelijkheden 
moet hij volgen en door zijn meester ontleden, wil hij hem kunnen helpen 
en wil hij bereiken, dat deze uren voor zijn vriend en zijn vrouw ontwikke-
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ling betekenen. Wie echter leed zoekt, trekt leed aan. Dit is een wet! Wie 
het kwade zoekt, zal de duisternis ontmoeten. Wie naar ellende hunkert, 
kan zich niet voor het licht van de zon openstellen. Deze wezens beleven 
de eigen geschapen duisternis en leven als mollen onder de grond, terwijl zij 
toch mensen zijn. 

Deze mensen trekken leed tot zich, hunkeren om geslagen te worden want 
zij kunnen niet aanvaarden. Zij hebben angst, voelt André, angst voor ziekte 
en ellende en zij begrijpen niet, dat hun kind zijn eigen leven beleven moet. 
Karmische wetten? Oorzaak en gevolg? Hoe dan ook, meester Alcar zegt: 
géén krankzinnigheid! 

Als André’s vriend enkele dagen later hijgend voor de deur staat, waar 
André hem ontvangt, zet hij zich neer met de vraag: 

„Zie je alles niet te licht in, André?” 
Ook André’s vrouw dacht hem deze vraag te moeten stellen, nu zijn vriend 

heeft gemeend zijn opgekropt zenuwstelsel wat te kunnen ontspannen door 
over zijn jongen te praten. André is gereed en antwoordt: 

„Jullie hebben geen geloof. Jullie hebben geen gevoel. Jullie zijn mensen 
die zelf handelen. Kun je dan niet even alles overgeven? Buig toch het hoofd 
voor God. Of denk je, dat God je zoon wil straffen? Waarin en waaronder 
Joop leeft, zijn diens eigen wetten en dat heeft alléén met zijn persoonlijkheid 
te maken, want God straft niet! Je moet kunnen zeggen: Uw wil geschiede! 
Maar dat kun je nog niet. Je hebt het echter te leren. Je moet je kind loslaten! 
Joop moet zélf leven! Wat voor hem is bestemd, behoort je niet toe. En dit 
is geen liefhebben meer, maar dit is afbraak. Ik zie zijn ziekte, ik voel zijn 
ziekte en vanuit de astrale wereld komt het woord, de diagnose, tot mijn 
leven. Die waarheid heb ik aan je doorgegeven, maar je bent er te ongevoelig 
voor. Je moet leren aanvaarden. Je zoon is sterker dan jij, zal meer beleven 
dan jij kunt en is straks bewust. Jouw leven staat nu stil, terwijl dat van hem 
voortgaat, verder en hoger, totdat hij weet hoe het moet. En daar is hij thans 
mee bezig. Hij is bezig om te ontwaken. En van hém denkt men, dat hij 
krankzinnig wordt? Dit is geen ziekte! Hij suggereert zich dit alleen maar 
en is nu in een apathische toestand gekomen. Hij leeft voor zoveel procent 
onder zijn dagbewuste ik, meer is er niet. Deze toestand is echter tijdelijk.” 

„Weet je”, zegt zijn vriend, „dat het nu bar slecht met hem is? Hij kan niet 
meer denken. Mijn hemel toch, wat moeten wij beginnen?” 

„Heeft hij je geschreven?” 
„Wij kregen bericht, hij zelf is er niet toe in staat. Houd je vol, dat hij niet 

krankzinnig wordt?” 
„Als ik hem nu hier had – dat is echter niet mogelijk – was hij in drie 

maanden beter.” 
„Wat zeg je?” 
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„In drie maanden is je zoon dan beter.” 
„Maar dan kunnen wij hem toch hierheen halen?” 
„Ik hoor al, dat jij niet in dienst bent geweest. Dat is niet mogelijk, want 

men laat hem daar zomaar niet gaan. Om afgekeurd te worden is veel meer 
nodig.” 

„Maar ik ben toch zijn vader?” 
„Je vaderschap heeft nu niets te betekenen, beste man.” 
„Wat dan? Moeten wij dan maar goedvinden, dat hij daar sterft?” 
„Kom, kom, niet zo somber. Je gaat alweer te ver. Hij heeft ook daar hulp 

genoeg; men doet alles voor hem. Hij kan de beste hulp krijgen, de hoogste 
officier van gezondheid. Wat schreef men?” 

„Hij kan niet meer denken, hij is er niet toe in staat. Wat moeten wij nu 
beginnen? Kun je nu heus niets voor hem doen? Dadelijk is het te laat, An-
dré.” 

„Voor hem is het nooit te laat, mijn vriend. Je moet ook dit aanvaarden. 
Aanstonds heeft hij de grens bereikt en dan staat dit proces stil. Dieper zin-
ken is voor hem uitgesloten. Dit is dan zijn toestand, die echter alleen voor 
zijn karakter geldt, want voor elkeen is deze inzinking weer anders. Dieper 
vallen kan dus niet. Je zult dit straks beleven. Je volgende vraag is weer heel 
iets anders, maar heeft toch met de eerste te maken. Immers, je vraagt of hij 
te helpen is. Het antwoord luidt: Ja en neen! Het „ja” raakt vele mogelijk-
heden aan, voor hem althans, het „neen” voert ons tot zijn diepe innerlijke 
leven, tot zijn persoonlijkheid en tal van levensvraagstukken, die nu voor 
hem nog geen betekenis hebben, maar dat zeer zeker straks zullen krijgen. Ik 
zou je nu willen zeggen: Laat hem waar hij is! Laat hem deze mogelijkheden 
beleven, neem ze hem niet af. Laat Joop nú zijn vingers branden dan bewijs 
je hem een weldaad. Ik ga natuurlijk alweer te ver voor je, is het niet? En 
toch, aanvaard wat mijn meester zegt, leg je rustig neer om te slapen en geef 
het over.” 

„Dus wij moeten hem gek zien worden?” 
„Als je nogmaals dit woord uitspreekt, stuur ik je weg. En wanneer je 

denkt sarcastisch te kunnen zijn, dan ben je aan het verkeerde adres, want 
ook Gene Zijde weet hier weg mee. Het is ons echter heilige ernst! Wij behar-
tigen je leven en dat van je kind en wel op astrale kracht, volgens een liefde, 
waarvan deze mensheid geen begrip heeft. Ik kan je niet ondersteboven ke-
ren en zien wat in je zit en dit is ook de bedoeling niet, maar je moet thans 
beginnen om te aanvaarden. Je kind wordt b...é...t...e...r! Is het zó goed?!” 

„Daar?” 
„Neen, daar niet, want de heren doktoren kennen hem niet en nog minder 

zijn ziekte.” 
„Waardoor weet je zo zeker, André, dat hij niet krankzinnig wordt? Je 
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moet hier toch een reden voor hebben?” 
„Kerel, kerel, wanneer word je volwassen?” Het is meester Alcar, die André 

het woord doorgeeft om verder te gaan, opdat deze persoonlijkheid zal ont-
waken. André zegt: 

„Waardoor ik weet, dat je zoon niet krankzinnig wordt, heb ik je reeds 
meerdere malen verklaard, maar het dringt nog steeds niet tot je bewustzijn 
door. Wanneer je hiervan meer wilt weten, moet je trachten mij thans te vol-
gen. Leg voor een kort ogenblik je zorgen naast je neer en tracht te luisteren. 
Voel vooral aan waarheen wij nu gaan, of ik praat weer voor niets. 

Je zoon is niet ziek. Je zoon is een normaal mens. Maar indien je mij vroeg 
en je die mogelijkheid geboden werd, om hem nu reeds naar huis te halen, 
zou ik je aanraden het niet te doen. Hij móét thans zijn levensles hebben. 
Ontneem je hem deze kans, dan staat hij vroeg of laat opnieuw voor deze 
wetten, deze karaktereigenschappen, waaraan hij toch niet kan ontkomen. Je 
zou hem dubbele ellende bezorgen en dat is de bedoeling niet. Mijn meester 
zegt dus: laat hem begaan! Hij is niet ziek! Hij is beter dan je denkt en hij is 
zowel lichamelijk als geestelijk normaal. Hij is voor zoveel procent onder zijn 
dagbewustzijn gezakt, meer is er niet.” 

André’s vriend denkt na, doch dan komt hij met nog een probleem en zegt: 
„Is het geen schande, dat mijn andere kind doet alsof er niets aan de hand 

is?” 
„Man, wat stel je je belachelijk aan,” reageert André, „moet je meisje zich-

zelf vernietigen evenals jullie dat doen? Moet ze zichzelf kapotmaken en 
dag en nacht om haar broertje blijven schreien? Dit kind heeft een ander 
karakter. Ze beleeft het leven anders dan jij dat kunt, maar dat wil nog niet 
zeggen, dat zij de ziekte van haar broer niet meebeleeft. Ik zal je iets vertel-
len, dat ik een van deze dagen meemaakte. Een familie brengt het hoofd van 
het gezin naar het kerkhof. Velen hebben verdriet en missen hun vader zeer. 
Maar er is één jongen onder hen, die steeds glimlacht. De moeder wil hierna 
van mij weten of haar zoon zó ongevoelig is. De jongen beleeft de dood van 
zijn vader alsof het hem niet aangaat. De anderen zijn van streek, hij echter 
niet en hij blijft ogenschijnlijk zichzelf. Maar veertien dagen later zinkt hij in 
elkaar en het is zo ernstig, dat er een dokter aan te pas moet komen. Nu is de 
jongen volkomen gebroken. 

Was deze jongen hard of ongevoelig? Neen, hij beleefde dit heengaan al-
leen anders. Zijn moeder kende thans haar jongen en kreeg heilig ontzag 
voor zijn voelen en denken. 

Hij heeft tot zijn moeder gesproken en heeft haar duidelijk kunnen ma-
ken, dat zijn vader niet dood is. Voor hem was het een doodgewoon stoffe-
lijk gebeuren. Doch toen hij het gemis ging voelen – hij begreep zijn vader 
volkomen en had een prachtig contact met hem – stortte hij in. Deze jongen 
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bezit een prachtig geloof en is sterk, doch hij onderging alles heviger dan al 
de andere kinderen.” 

Zijn vriend denkt even en zegt dan: 
„Maar mijn dochter is niet zo gelovig.” 
„Dit heeft ook niets met geloof te maken, want zij beleeft deze toestand 

volgens haar karakter. Zij bezit nu dat, wat jullie allen niét hebben. Jij moet 
deze eigenschappen in jezelf nog ontwikkelen, terwijl zij deze reeds bezit. 
Dit is het grote verschil in jullie karakters. Zij heeft persoonlijkheid. Enfin, 
je zult het later wel horen.” 

„Ze zegt het nu reeds.” 
„Welnu, praat dan niet meer zo’n onzin. Je kunt van haar leren als je wilt.” 
Joops vader gaat weg, maar zal terugkeren. In lange tijd hoort André niets 

van hem, maar dan komt hij weer aan. Hij is oud geworden en het leed 
knaagt kennelijk aan zijn hart. André’s vriend zal nog bezwijken als het zo 
doorgaat. Hij zegt: 

„Nu gaat het beslist fout.” 
„Hoezo?” 
„Ze weten geen raad meer met hem en men kan niets meer voor hem doen. 

Is het niet verschrikkelijk? Wat moeten wij beginnen? Moet ik dit blijven 
aanvaarden? Nu willen ze hem terugsturen. Wat denk je?” 

„Dat is heel goed, want je kunt hem dan bezoeken.” 
„Dat is mogelijk, maar kun jij hem dan helpen?” 
„Neen, nog niet. Hij moet eerst het hoofd buigen en zover is hij nog niet. 

Ik kan hem toch niet bereiken. Je kunt het hem vragen, maar je zult zien, dat 
je uitgelachen wordt. Trouwens, ik kan hem daar toch niet behandelen. Hij 
moet nog meer narigheid beleven. Eerst dan zal hij zijn karakter openstel-
len en zal hij wat buigzamer worden. Ik weet het wel, het is ontzettend hard 
voor je, maar mijn meester zegt het. En als hij het niet kan, dan behoef ik 
geen hand uit te steken. De medicijnen hebben nu geen vat op hem en hij is 
het zelf, die de doktoren op een dwaalweg voert. Hij zou nu geestelijke hulp 
nodig hebben, maar hij is er niet gereed voor. Mensen als hij zijn niet op te 
trekken. Zijn eigen wil moet gebroken worden en dat noemen wij, het hoofd 
buigen voor álles! Maar daartoe is hij nog niet in staat. En toch komt het, je 
zult het zien. Al deze narigheid breekt hem vroeg of laat op, want wie wil er 
nu ziek zijn? En als dit besef in hem is gekomen dan pas kan ik iets voor hem 
doen. Hij moet duidelijk voelen en beleven, dat zijn geneesheren hem niet 
kunnen helpen. Het scheelt mij een half jaar werk en ontzettend veel kracht, 
moeite en zorgen, wat wij nu kunnen voorkomen als wij even het juiste mo-
ment afwachten. Wanneer zijn persoonlijkheid lamgeslagen is, dan pas opent 
hij zijn innerlijke woning, ook al zal hij het voor niemand willen weten. Zo 
is je zoon nu eenmaal en ik zie hem niet anders. 
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Ik zeg ook weer niet, dat hij om deze narigheid vraagt. Geen mens wil ziek 
zijn, doch ik ken deze karakters. Deze wezens maken het zichzelf moeilijk. 
Die eigenschappen moet hij afleggen, overwinnen. Dan staat hij meteen an-
ders in het leven, dan vat hij alles wat gemakkelijker op en dan verdwijnt zijn 
stugheid. Tot zolang moeten jullie nu geduld hebben. Het zal je handenvol 
geld kosten, maar dat moet je maar vergeten. Het is tenslotte je kind. Hij 
heeft het echter zelf zo gewild. Maar indien je mij eerlijk vraagt, wat ik het 
liefste zou doen, dan zeg ik je, dat ik hem een gevoelig pak slaag zou willen 
geven. Hij heeft het verdiend. Een koude douche doet wonderen en juist 
dan, wanneer hij er niet op bedacht is. Desnoods midden in de nacht, tegen 
twaalf uur ongeveer. Hij zou dan meteen kunnen griezelen en geloven, dat 
het spookte. Het zou hem ineens genezen. Deze karakters kunnen wat strak-
ker aangepakt worden. Zachtheid helpt niet omdat ze hierop niet reageren. 
Maar ken je dit innerlijke leven niet, dan trap je het nog dieper in deze el-
lende. Je moet dus het vreemde karakter kunnen peilen en onherroepelijk 
weten, wat mogelijk is want met „proberen” schep je nog meer ellende. Voor 
dit peilen is Gene Zijde dringend nodig, want alle eigenschappen van de 
persoonlijkheid moeten gecontroleerd worden. Wij moeten dus zeker weten 
of het verantwoord is een dergelijke behandeling toe te passen. 

De jongen spot nu met zichzelf, maar beseft het zelf niet. Je voelt nu zeker 
wel hoe ingewikkeld deze karakters zijn. Hij speelt nu voor ongelukkige en 
dat heeft betekenis voor zijn leven. Ik zeg je echter, dat hij er wijzer door 
zal worden, want tenslotte slaat het gaten in zijn toch reeds teruggetrokken 
persoonlijkheid, gaten die door hem zelf gestopt moeten worden en waarbij 
wij hem straks zullen helpen. Maar begrijp je ook, dat de doktoren hier niet 
wijs uit kunnen worden; dat zij geen duidelijke diagnose kunnen stellen? De 
geleerden zien het te ernstig in. Ik niet, want ik vind hem een grote kwajon-
gen. Daarom durf ik te zeggen, dat hij een flink pak slaag heeft verdiend. Ik 
geef je de verzekering, dat zelfs een psycholoog geen raad met hem weet. En 
ook die zal er wel bij komen, want wij zijn er nog niet.” 

„Je maakt mij weer angstig.” 
„Kletspraat is het van je. Houd er in vredesnaam mee op of ik stuur je nog 

weg. Wij behandelen deze toestand op geestelijke afstemming en daar kun je 
van leren. Drukte verkopen helpt ons niet. Wij moeten hem zien zoals hij is, 
of ik kan je niet helpen. Ik ben toch al lankmoedig genoeg met je geweest, 
want ik voerde je langzaamaan naar dit ogenblik toe, als je het weten wilt. 
Maar ik ben voorbereid en kan hem én jou opvangen. 

Je zoon heeft nu een minderwaardigheidscomplex. Hij voelt zich een ver-
ongelukte en denkt er nog niet aan om weer zichzelf te worden. Trouwens, 
dat is nu niet eens mogelijk, want hij speelde met vuur. Hij heeft niet ge-
weten dat de zenuwen niet met zich laten spotten. Nu zinkt hij nog dieper 
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weg, totdat hij niet verder kan, wat echter voor hem – zoals ik je reeds mocht 
verklaren – zijn zelfbehoud is. Was dit niet zo, dan stond hij voor de waan-
zin. Zou hij maar één graad dieper in zichzelf kunnen afdalen dan gingen 
de astrale deuren open en dat wil zeggen, dat dan het leed niet te overzien 
zou zijn. Niettemin zitten miljoenen mensen hierdoor opgesloten. Ze zijn nu 
gevangenen in hun eigen lichamen, want de duistere astrale persoonlijkhe-
den leven in deze organismen. In deze toestand, zegt meester Alcar, liggen 
zeven graden. Wij beleven nu de bewuste en de onbewuste krankzinnigheid. 
De bewuste krankzinnigen zijn zichzelf nog, de onbewusten zijn geestes-
ziek door hun bezetenheid. Je zoon handelt nu halfbewust. Hij is noch hier, 
noch daar en dat wil zeggen, dat zijn persoonlijkheid slechts één graad dieper 
behoeft te dalen, wil hij voor de geestelijke krankzinnigheid openstaan. Ik 
verklaarde je zijn levensgrens en je behoeft je dus geen zorgen te maken, want 
hierdoor leren wij hem kennen. Voor mij is het levenswijsheid en ik vind het 
heel machtig, om jou al deze wetten te mogen verklaren. Ik leer er ontzettend 
veel van. 

Doordat hij halfbewust in zijn handelen is, kan een psycholoog hem thans 
niet bereiken, want deze aanvaardt Gene Zijde niet; evenmin aanvaardt hij, 
dat het innerlijke leven als persoonlijkheid verdergaat. Hierdoor staat deze 
geleerde voor een kosmisch probleem, dat hij niet peilen kan. Nu krijgt de 
psycholoog geen houvast. Je zoon is dus noch een psychopaat, noch een 
krankzinnige, want hij is maar even buiten zijn dagbewuste ik. En dit komt, 
doordat hij wilde studeren. Meer is er niet.” 

„Je moet een groot huis opzetten, André, waar je deze mensen kunt ont-
vangen. Ik geloof, dat je het heel druk zult hebben.” 

„Weet je, dat een dame mij reeds aangeboden heeft iets dergelijks te be-
ginnen? Zij heeft er een grote som voor over. Doch mijn meester heeft heel 
andere plannen, die ik eerst straks zal leren kennen. Toch zou het de moeite 
waard zijn. Er zijn voldoende jonge doktoren te vinden, die met mijn meester 
zouden willen samenwerken. Verscheidene geleerden komen mij nu reeds be-
zoeken, want velen van hen staan voor deze wijsheid en vooral voor de wetten 
van de astrale wereld ten opzichte van de ziel als persoonlijkheid, open. 

Ik zou dan echter niets anders meer kunnen doen, zegt mijn meester, en 
dat is, geloof ik, de bedoeling niet, want Gene Zijde wil door mij álles be-
reiken wat er door een medium te bereiken is! Nu is het schrijven hoofdzaak 
geworden. Velen zal het straks spijten, dat ik niet meer zal genezen, maar 
mijn meester heeft dit in handen. De mensheid moet nu ontwaken en dat is 
ook de bedoeling van Gene Zijde. Daarvoor moet ik al mijn krachten inzet-
ten. De dame, waarvan ik je vertelde, vond het ontzettend jammer, want ook 
haar leven is door de meesters van Gene Zijde aangeraakt. Zij heeft al deze 
wonderen leren kennen en zet er thans haar eigen leven voor in. Grote som-
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men geld liggen voor mij gereed, maar ik moet weigeren. 
Maar ik weet ook, dat indien het wél mogelijk was, wij door Gene Zijde 

wonderen zouden mogen verrichten. De onfeilbare diagnoses die worden ge-
steld raken elkeen. Hieraan ontkomen is toch niet mogelijk. Hiervan heb ik 
vele doktoren mogen overtuigen. Wat mooier is, mijn vriend, véél en véél 
machtiger voor mij en voor de meesters, is, dat wij straks de geleerden ál 
deze wetten zullen verklaren. Zij kunnen dan college ontvangen van hen, die 
achter de sluier van de dood leven. Dan spreek ik in trance of onder inspiratie 
en elk woord heeft betekenis. Ook dit is mogelijk, wij moeten alleen nog wat 
geduld hebben. 

De mens is ontzettend diep, mijn vriend, en toch, wanneer wij mensen ons 
leven kennen, lost het grootste vraagteken onmiddellijk op. Er is namelijk 
geen dood! Tussen dit leven en deze „dood” spelen zich al deze problemen 
af. De mensen moeten deze beleven en worden hierdoor door de maatschap-
pij voor waanzinnig gehouden. Hoe gaarne zou ik het van de daken willen 
schreeuwen! De wetenschap is echter nog niet zover. En toch, hierin liggen 
al deze psychische raadsels, de graden voor de krankzinnigheid en psychopa-
thie, die voor ons natuurlijke, astrale wetten zijn voor de ziel als menselijke 
persoonlijkheid! 

En die wetten worden buiten het dagbewuste ik beleefd, waardoor dan het 
aardse leven verandert en onherkenbaar wordt voor een geleerde. Voor Gene 
Zijde echter niet, want die wetten behoren tot dat leven; het zijn de kuilen en 
gaten voor de ziel, als deze bezig is van zichzelf een meer bewuste persoon-
lijkheid te maken. En dat kost leed en smart – dat betekent het hoofd buigen 
– waaraan je zoon nu begonnen is. Zouden wij hem deze leerschool moeten 
ontnemen? Hoe kom je erbij? Wij laten hem thans begaan, maar mijn mees-
ter volgt hem in zijn handelingen en iets verdoezelen voor mijn meester kan 
hij toch niet. En straks zul je het zien, mijn beste. Als eerst al deze doktoren 
hun krachten en hun wijsheid aan hem hebben verspeeld, komen wij. Joop 
zal mij dan nog niet kunnen aanvaarden, doch hij heeft dan niets meer te 
vertellen. Wij zullen hem dwingen. En als het zover is – ik voorspel je het 
nu reeds – als hij beter en een normaal mens is geworden, gelooft men niet 
dat wij hem beter hebben gemaakt. Men lacht en haalt de schouders op. En 
dan sta je voor een halt, of je wilt of niet. Pak je werktuig maar in, want van 
het tot stand gekomen wonder dat in de toekomst door elkeen aanvaard zal 
worden, heeft men nog geen begrip. De geleerden zijn nog niet zover. Wij 
botsen tegen hen op en moeten maken dat wij wegkomen, willen wij geen 
pak slaag ontvangen of uitgemaakt worden voor kwakzalvers. En dat ben ik 
toch heus niet, omdat mijn leven en mijn persoonlijkheid gelijk die van een 
kind zijn. Doch nu een kind, waarover men vroeger gesproken heeft; een 
kind, zoals Christus het heeft bedoeld maar wat de wereld vergeten heeft. 
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Ik ben niets, mijn vriend, en zal in dit maatschappelijke leven ook nooit iets 
worden, want al dit aardse gedoe zegt mij geen cent. Ik laat mij noch op een 
voetstuk plaatsen noch in een goot trappen. Ik blijf wie ik ben; ik ga één weg 
en volg mijn meesters bevelen op. 

Maar kinderen kunnen wonderen doen. Die kinderen zijn dan gelijk aan 
de apostelen die dit hebben beleefd. En één van deze apostelen ben ik zelf. 
Meer wil ik niet zijn en meer zal ik niet worden ook. Al leef ik tussen leven 
en dood, mijn houvast voor Moeder Aarde ontglipt mij niet. Daarmee wil ik 
zeggen, dat men mij zeker niet voor een krankzinnige behoeft te verklaren. 
Ik zal steeds blijven weten wat ik zeg en wat ik ontvangen zal door mijn 
meester. Maar, vertel de geleerden eens, dat je zoon tóch beter wordt! Ook al 
komt het zover, dat zij hem moeten opgeven, kun je hun uit naam van mij 
zeggen, dat hij in drie maanden beter is. Probeer het gerust, men zal je voor 
waanzinnig verklaren. Dit zegt ons, dat, hoe groot de krachten en het woord 
van Gene Zijde ook zijn, deze mensheid hiervoor nog moet ontwaken. Wij 
praten dus tegen doofstommen, tegen ongevoeligen. Moet ik daarop blijven 
wachten? Gene Zijde gaat door. Grote gebouwen krijgen eerst dan betekenis, 
wanneer Gene Zijde en zijn mediums worden aanvaard. Voel je het? Dit is 
de waarheid! 

Wat is een mens, beste man, als je niets van dit en van het volgende leven 
weet? Als je angst hebt voor een dood, die er niet is?” 

„Voor de dood zijn wij niet bang,” zei André’s vriend, „maar het is angstig 
Joop zo te moeten zien.” 

„Neen, neen, dat is het niet, ik ken je. Alweer struisvogelpolitiek. Je moet 
kleur bekennen. Kun je dit niet, dan blijf je zoeken en verspil je krachten 
voor niets. Ook dat is de bedoeling niet. Ik zou gaarne van jou en allen die 
met je te maken hebben bewuste mensen willen maken. Maar je beseft je 
eigen bezit nog niet. Dit kind zie je als een stoffelijk iets, de innerlijke kern 
spreekt nog niet tot je leven. Wij mensen moeten alles over kunnen geven 
aan Hem die ons geschapen heeft. Je moet de Ruimte in je kunnen voelen, 
eerst dan heeft het leven de volle waarde en dan vooral is het de moeite waard 
het te beleven. Voel je dit, dan sta je met beide benen op de begane grond 
en indien je het wilt, kun je een geestelijke graad behalen en hoger gaan. De 
mensen schrikken als men van doodgaan spreekt, terwijl dit gebeuren voor 
velen de gelukzaligheid betekent. Door de dood leren wij immers al deze 
machtige wetten kennen waardoor wij ons innerlijk verrijken. Een stervende 
zegt op het laatste ogenblik meestal meer dan een man op zijn spreekstoel 
zeggen kan, want de stervende komt nu tussen leven en dood, terwijl de 
ander meestal onbezield is. Als dan je gevoelsleven openstaat kun je wijsheid 
opdoen waarvan je rilt en beeft doch die echter jammer genoeg door héél 
velen niet begrepen wordt. Het woord dat nu meestal stamelend gesproken 
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wordt lijkt onwaarschijnlijk, maar zie eens achter het gezegde? Dit zijn waar-
heden, mijn vriend en deze verbinden ons met de Ruimte, met hemel en hel, 
met levensgraden en sferen, die door de bewusten van geest betreden mogen 
worden. Wie zich niet kan overgeven sluit er zichzelf voor af. Of geloof je al 
deze dingen niet? Toch zijn deze voor jou en voor mij bestemd, voor elkeen, 
en dat is altijd zo geweest. Alleen de tijden en deze maatschappij veranderen. 
Wat voor velen „de kist” is, betekent voor miljoenen het ruime ingaan tot het 
allesomvattende, waarin Hij leeft! Of zou je denken, dat wij luchtkastelen 
bouwen op aarde? Iedere gedachte voert je tot Zijn wetten, doch alléén de 
bewuste daden hebben voor ginds en voor dit leven betekenis. De ande-
ren voeren ons tot het krankzinnigengesticht en dit is afbraak óf leerschool. 
Breng dit de mensen nu eens aan hun verstand!” 

„Jij bent zover, maar wij?” 
„Je zult opnieuw ervoor geboren worden. Ik weet echter, dat je in een der-

gelijke chaos niet terug wilt. Ik wel, want het leven is ongelooflijk mooi, 
ja, machtig is het. Ik geniet iedere seconde van mijn werk en van het leven 
rondom mij. Ik kan het zelfs niet op! Anderen daarentegen lopen zich tegen 
het leven te pletter, omdat zij de wetten niet kennen en daardoor hun taken 
ziende blind verrichten. 

Iedere seconde sta ik voor deze enorme wetten en betreed ik leven en dood. 
Je moet eens zien, hoe de dood lacht als je hem kent en kunt volgen. Weet je, 
dat de dood met je kan praten? Jij bent er te angstig voor en je verstaat zijn 
taal tóch niet. Een krankzinnige leeft met hem onder één dak en hij heeft tot 
deze ziel gezegd: treed binnen, want ik ben liefde. Als je dit kunt aanvaarden, 
groot mens, volwassen kind, zie je de volledigheid van zijn natuur en kun je 
bloempjes plukken. 

Niet van één kleur, maar van duizenden kleuren, bloemen van één soort. 
Als je die bloemen op moederdag aan je moeder schenkt, dan lopen haar 
meteen de tranen over de wangen. Ze zal uitroepen: maar kind, heb je deze 
zo ver van huis gehaald? Je weet nu niet wat je zeggen moet. Er is geen Satan 
in je omgeving, alléén Gods engelen kun je zien en zij zingen je wonder-
mooi toe. Wil je die wetten leren kennen, dan vlechten deze engeltjes voor 
je leven een stralenkrans. Het parool is nu: hoed af en vervang deze door die 
stralenkrans. Dit doe je dan zonder het te begrijpen en nu ben je angstig om 
te worden uitgelachen. Je vraagt je nu af: waar ga je naartoe? Is het niet? Ik 
ben bezig om met jou een wandeling te maken door de Ruimte en door onze 
natuur waarin wij leven en nu komen wij tot de psychische wetten voor ons 
bestaan. Gans de natuur spreekt nu tot onze zielen. Zou je van deze heerlijk-
heid op een zondagmorgen willen genieten? Hier heb je geen wandelstok, 
noch zondagspak voor nodig. Zij, die dit beleven, gaan naakt. En toch ergert 
er zich niemand aan, want het is het gewaad van de Ruimte, dat nu gedragen 
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wordt. Zie je het schitteren? Daarin leeft je zoon, maar hij moet eerst nog 
leren zien. Hij is bezig dat te leren. Straks kijkt hij er bewust in en dan zegt 
hij tegen zijn vader: dit had ik nimmer willen missen! Kijk toch, zie je het 
niet? En als je nu kijkt, vader Joop, en je niets ziet dan stoffelijke ruimte, ben 
je alweer angstig, dat er toch iets aan zijn innerlijk leven hapert. Maar hij 
zal het je dan zeggen. Denk nu niet, dat hij het in je oren fluistert, maar het 
komt van gevoel tot gevoel in je. Het is nu net alsof je moeder bent en hij als 
je kind in je leeft. Ach, ik wilde, dat ook jij deze hartklop kon voelen. Dan 
wist je het ineens! 

Als je dit alles ontsluieren kunt, krijg je van mij een tien. Ik zou je drin-
gend willen aanraden om erover te denken, want het is zalving voor je ziel en 
voor je gehele persoonlijkheid.” 

„Met andere woorden, hoepel op?” 
„Nu zijn wij van gevoel tot gevoel één. Merkwaardig toch, je bent bezig te 

ontwaken.” 
Voor de deur achter hem dicht ging, zei zijn vriend nog: 
„Als ik jou niet had, gaf ik de moed op.” 
„Pas maar op, anders val je nog van de trap. Kijk in vredesnaam uit je ogen 

of ik moet ook dat nog opknappen.” 
Wat een druif, dacht André. Hij verlangt om er meer van te weten, maar 

niets dringt tot hem door. Toch zou zijn vriend wat ontwaken, André zette er 
tenminste alles voor in. Het beeld, dat André onder handen had, vlotte wel, 
maar de klei was niet gewillig. De stof was te week. Het levende element erin 
was verzuurd. En die krachten moesten worden vernieuwd. Eerst dan was 
het voor André mogelijk om te scheppen. 

Vier dagen later stond Joops vader weer voor André, die dadelijk zag, dat 
het nóg niet ging. André’s vriend begon direct en zei: 

„Wil je weten hoe het met hem is?” 
André wilde zeggen: dat weet ik. Hij antwoordde echter: 
„Willen ze hem laten slapen?” 
„Hoe weet je dat?” 
„Je zegt het mij net zelf.” 
„En ik heb nog geen mond opengedaan.” 
„Vanbinnen heb je het gezegd. Je praat vanbinnen veel duidelijker dan met 

je mond. En die stem heeft het mij zo-even gezegd. Meester Alcar wilde, dat 
ik goed luisterde, maar op dat ogenblik wist ik het al.” 

„Wat denk je van zo’n kuur, is het goed voor hem?” 
„Alweer een groot probleem. Wat zoeken die geleerden toch. Heb je van 

het vorige iets gevoeld?” 
„Niets, ik werd er dol van, ik zeg het je eerlijk.” 
„Zo, dan moeten wij wat eenvoudiger zijn. Luister nu naar hetgeen de be-
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wuste astrale wereld ons te zeggen heeft. Steek maar een sigaret op, dan kun 
je beter denken. Tijd heb je, is het niet?” 

„Ik wacht al.” 
„Meester Alcar zegt: voor de een is het slapen goed, maar voor duizenden 

anderen is het verkeerd. En waarom? Dat ligt alweer aan de persoonlijk-
heid. Het heeft met de karaktereigenschappen te maken. Gevoelige mensen 
worden er dol van, de ongevoeligen beleven niets. Die zijn geestelijk dood 
en kunnen niets beleven. Voor hen heeft dus deze opgelegde slaap ook geen 
betekenis. Maar de gevoeligen fladderen als vleermuizen tegen de tralies van 
hun lichamelijke woning, waarin ze niet binnen kunnen gaan, omdat het 
lichaam bewust is verlamd. En die slaap past men toe om de geest rust te 
schenken, maar vooral om het zenuwstelsel te doen uitrusten en om het hele 
organisme even stil te leggen, opdat zich de persoonlijkheid zal herstellen. 
Althans het innerlijke leven, want een bewuste ziel als persoonlijkheid kent 
men nog niet. Door de opgelegde slaap wil de wetenschap de zieke gene-
zen. Zij, de doktoren, willen nu geest en stof in harmonie brengen. Lukt 
het, dan wordt hun methode gerechtvaardigd. Meestal lukt het echter niet, 
omdat de geest en het lichaam niet reageren zoals wordt verwacht. Maar het 
„waardoor” kent men niet. Het is en blijft voorlopig nog een raadsel. Het 
eenvoudige antwoord is dat de ziel als persoonlijkheid ongevoelig is, niets 
kán beleven omdat ook zij inslaapt. De gevoelige geest daarentegen blijft 
meestal wakker, vliegt nu om het lichaam heen en maakt zich meer en meer 
van streek. Of dacht je, dat dit buiten-het-lichaam-leven rustgevend is? 

Is nu een mens, die moet slapen, gevoelig, dan komt er een stoornis tussen 
geest en stof. 

De ziel als geest, als innerlijk leven, kan het lichaam niet bereiken en zoekt 
nu tussen leven en dood naar de ingang van het lichaam, want de ziel als 
persoonlijkheid wil leven en is nu in disharmonie gekomen met de stoffelijke 
wetten. En dit alles gebeurt door deze opgelegde slaap. En van leven en te-
rugkeren tot het dagbewustzijn is nu geen sprake. Zolang de narcose duurt, 
moet de persoonlijkheid deze slaap aanvaarden. Deze slaapt echter niet en 
komt nu van de ene narigheid in de andere. Dit is geen genezing! Het is 
geestelijke afbraak! 

De persoonlijkheid in deze toestand beleeft een hel. Het is het opgesloten 
zitten in het eigen lichaam. Zij beleeft nu een eigen krankzinnigheid. Het 
menselijke wezen, dat bezeten is, beleeft hetzelfde proces, maar nu is het een 
onbewuste astrale persoonlijkheid, die het dagbewustzijn in handen heeft. 
De eigenlijke bewoner van het organisme leeft thans in de kelder van het 
stoffelijke gebouw, dat het menselijke lichaam is. 

Is iemand nu gevoelig voor Gene Zijde, dan staan wij voor heel andere 
problemen, die ten goede en ten kwade kunnen inwerken. Want nu is de 
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geest in staat om te kunnen uittreden en aan Gene Zijde reizen te maken. 
Velen, die de opgelegde slaap hebben beleefd, keren terug met prachtige vi-
sioenen, die ze tijdens hun slaap hebben beleefd. Doch anderen zijn niet 
alleen lichamelijk gebroken, doch geestelijk abnormaal, omdat de ziel als per-
soonlijkheid gevechten heeft moeten leveren op leven en dood. In de wereld 
waarin het leven tijdens deze slaap heeft geleefd, werd dit aangevallen door 
duistere astrale persoonlijkheden. 

Tal van zusters en doktoren hebben hun patiënten tijdens de opgelegde 
slaap kunnen volgen. Ze schrikken niet meer, wanneer ze deze zieken in die 
toestand horen vloeken en verwensen, schelden en schreeuwen, want zij heb-
ben deze verschijnselen leren kennen. Maar waardóór dit geschiedt, weten 
ze niet. 

Dit is het echter: de ziel als persoonlijkheid schreeuwt om hulp, want zij 
begrijpt, dat het dagbewustzijn voor haar afgesloten is. Zij wil terug in dat 
bestaan en kan het niet. De organen zijn verlamd en de injectie moet eerst 
uitwerken. Geheel alleen en verlaten moet de geest dit alles verwerken. Is dit 
genezing? Ik zeg je, voor velen betekent het inderdaad rust en kracht, doch 
voor tallozen is het ontzettend gevaarlijk en verschrikkelijk. 

Je zoon beleeft niets! Deze slaap zal hem helpen noch afbreken, omdat 
hij er niet gevoelig voor is. Hij rust niet, noch gaat hij hierin ten onder. In 
de eerste plaats neemt zijn geest geen rust op, omdat zijn toestand tot het 
dagbewustzijn behoort. In de tweede plaats stuurt men hem in het onbe-
wuste, dat voor dit leven onbevattelijk is. Was hij gevoelig, dan zou je thans 
rekening moeten houden met krankzinnigheid. Hij kan dus deze graden van 
gevoeligheid niet beleven. Zijn leven is ongevoelig, het bezit de mediamieke 
sensitiviteit niet. Bezat hij deze gevoeligheid wel, dan stond hij meteen voor 
een psychopathische levensgraad. Op slag zag je hem dan bezeten! 

Maak je dus geen zorgen, je kind wordt beter. Heb je begrepen wat ik voor 
je mocht ontvangen?” 

„Alles en ik ben je zeer dankbaar. Thans geef ik het over.” 
„Dan hebben wij toch iets gewonnen. Je zoon is dus geen van beide, hij is 

niet gevoelig genoeg en ook niet ongevoelig; hij leeft tussen deze levensgra-
den in. Daarom wordt hij beter en wel volkomen normaal. En straks zal hij 
zeggen: ik ben blij, dat ik deze ellende heb mogen beleven, want het heeft 
mij bewuster gemaakt. Je zult ook dit moeten beamen, want hij zelf zal het 
je zeggen.” 

Joop is wakker geworden, maar het heeft niets geholpen. Uit zijn slaap ont-
waakt, moe en onbewust, is hij precies dezelfde én hij spreekt geen woord. 
Hij mompelt iets en dat moet betekenen: de geleerden weten het niet. Ze zijn 
nog aan het zoeken! „Ik word niet beter ...”, komt er na lange tijd samenzijn 
met zijn ouders over zijn lippen en hij vindt dan, dat hij lang genoeg heeft 
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gesproken. Ga maar, ik heb ook jullie hulp niet nodig. En dan sta je, sta je te 
kijken naar je eigen vlees en bloed, dat toch niet inschikkelijk is en het ook 
niet kan zijn, want het bezit de reine bezieling niet, waardoor het leven van 
de aarde Gods koninkrijk kan betreden. Voor hem is er geen koninkrijk. 
Voor dit leven is alles duister, even slecht en onbeholpen. 

„Wat moet ik doen?” vraagt zijn vader, toen hij tot André was terugge-
keerd. 

„Hoe reageert hij?” 
„Hij wil nu naar huis, hij heeft er genoeg van. Haal mij weg, zegt hij tel-

kens, als zijn moeder hem bezoekt, want tegen mij doet hij geen mond open.” 
„Als je hem naar huis haalt sta je voor al de kosten, weet je dat ook?” 
„Wij hebben het daarover gehad maar wij kunnen hem toch niet in dienst 

laten? De psychologen, die hem hebben onderzocht, kunnen evenmin iets 
voor hem doen als al de andere doktoren. Wat moeten wij nu doen? Hem 
daar laten?” 

„Haal hem dan maar naar huis toe.” 
„Ga jij hem dan helpen?” 
„Dan gaan wij beginnen. Kom mij maar waarschuwen als je hem thuis 

hebt. Ik kom dan tot je.” 
Joop is thuis, maar wil niet door André geholpen worden. 
Hij praat weer binnensmonds, doch André verstaat hem. Joop houdt niet 

van „hocus pocus”. Als al die doktoren het niet kunnen, wat wil dan zo’n 
ziener? 

Hij zit in een hoek dicht bij de kachel te mokken. Hij verwaardigt André 
met geen blik en hij zit daar als een stuk steen. André maakt een praatje 
met hem maar de jonge man is en blijft halsstarrig. Hij wil niet behandeld 
worden. 

„Laat mij met rust” zegt hij tegen zijn vader. „Wat willen jullie eigenlijk 
van me?” valt hij uit en wil dan de benen nemen. 

„Hier blijven”, zegt zijn vader, „nu is het genoeg. Je denkt toch zeker niet, 
dat wij het niet goed met je menen?” 

Zijn moeder brengt ook wat in het midden en werkt op zijn gemoed. Maar 
Joop laat haar praten. Hij wil met die „onzin” niet te maken hebben. Dan 
grijpt André in en tapt uit een ander vaatje. Zijn meester wil het zo. 

„Mevrouw”, zegt André tegen zijn moeder en hij doet, alsof haar zoon er 
niet is, „u moet uw zoon naar een krankzinnigengesticht sturen. Dat is het 
enige wat hem helpen kan.” 

Vader en moeder schrikken en ook Joop kijkt nu plotseling oplettend in 
André’s richting. Wat bedoelt u, had het goede moedertje willen vragen, 
maar André praat op dezelfde wijze door. 

„Uw zoon hoort hier niet thuis. Ziet u dan niet, dat deze jongen alleen 
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leven wil? Deze maatschappij deugt niet voor hem. Hij is tegen heel veel 
dingen in opstand en in die toestand moet hij leven en niet wij. Is het niet, 
Joop?” 

Hij knikt André toe, maar weet niet wat hij aan hem heeft. In ieder geval, 
denkt hij – voelt André – dat hij van hem hulp krijgt. Toch begrijpt hij niet, 
dat André hem in een gesticht wil hebben. En op dit ogenblik van vertwijfe-
ling, van zoeken en tasten naar het woord en de betekenis ervan, grijpt André 
door zijn meester in en zegt bevelend tot hem: 

„Ga hier liggen, vooruit, ik ga u behandelen. Nu is het uit!” 
Hij legt zich neer, maar bedenkt zich weer en wil opstaan. Nu komt zijn 

moeder tot hem en zegt: 
„Je doet het voor mij, is het niet?” 
Joop zinkt terug en legt zich neer. André stelt zich op diens zieleleven in. 

Hij ziet zijn meester en hoort hem zeggen: 
„Nu is hij in onze handen, André. Ik ga je met hem, zoals bij Lien ge-

schiedde, verbinden. Je kent deze wetten en je moet ook hem straks helpen 
denken. Nu heeft hij niets meer te vertellen. Ga je nu op het zenuwstelsel 
instellen, ik doe de rest.” 

André laat zijn genezende levensaura op het organisme inwerken. Deze 
bezieling is het, die het lichaam moet en zal aansporen om te werken, waar-
door de geest in het dagbewuste leven moet terugkeren. Dit proces zal drie 
maanden duren, maar dan zal het zover zijn. 

Joop en zijn ouders zullen thans grote wonderen beleven. De behande-
ling duurt thans een kwartiertje, doch André beleeft intussen een ruimte. 
Zijn meester is in zijn leven en in dat van Joop gegaan. De ziekte wordt met 
zijn dagbewuste leven verbonden. Ogenschijnlijk gebeurt er voor de anderen 
niets, maar André ziet hoe uit zijn handen wolken van kracht stromen, die in 
Joops afgematte organisme verdwijnen. De jongen is vanbinnen gespannen 
en ook het zenuwstelsel staat strak als een boog en zijn geest is zo hard als 
staal. Een muur van kracht en onwil heeft Joop om zich heen gebouwd. Hij 
heeft zichzelf ingegraven, maar André ziet, dat zijn meester aan het uitgra-
ven van dit mummie-achtige leven begonnen is. Joop is als een levend-dode. 
Toch zal Alcar weer leven in hem brengen. 

De behandeling is ten einde. 
„Is dat nu zo erg? Ik doe u immers geen pijn? U zult zien, nu wordt u spoe-

dig beter. Heus, ik vertel u geen nonsens, want ik heb heilig ontzag voor uw 
persoonlijkheid, maar u moet zich niet laten neerslaan door deze narigheid. 
Hier bent u te goed voor.” 

Tot zijn ouders zegt André: „Moet u eens zien, hoe flink uw zoon is en wat 
een borst hij heeft.” 

Zo gaat André nog even door op Joop, want zijn meester wil dat hij hem 
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het zelfrespect teruggeeft. 
„U hebt vroeger zeker goed kunnen leren, is het niet?” 
Joop bromt iets, maar er flikkert een zwak vuurtje in zijn ogen. 
André gaat verder. „Weet u, hoe ik dat zie? Dat weet u natuurlijk niet. Ik 

zie het in uw persoonlijkheid. U bent ongelooflijk geschikt voor techniek. 
Houdt u van motoren?” 

Hij knikt André toe, maar zegt nog geen woord en André voelt, dat het 
genoeg is. 

„Wij spreken af, dat u donderdagmiddag om twee uur bij mij komt.” 
André gaat weg. De volgende dag komt zijn vader. Hij moet weten wat 

André ervan denkt. 
„Hoe voel je hem, André?” 
„Over drie maanden is hij volkomen gezond.” 
„Prachtig, je houdt dat dus vol?” 
„Ik neem er geen woord van terug.” 
„Weet je wat hij zei?” 
„Wel?” 
„Ik ga niet.” 
„Zo, heeft hij dat gezegd? Dan moet je donderdag zorgen dat je thuis bent. 

Je zult hem dan eens zien lopen. Hij heeft niets meer te vertellen. Hij komt!” 
Het is de dag, dat hij moet komen. Om twee uur is het zijn tijd, maar om 

half twee stelt André zijn concentratie op hem in. Zijn vader ziet, dat er in 
zijn kind leven komt. Plotseling zegt Joop even weg te moeten en hij rent de 
deur uit. 

„Snap je dat nu? Waar moet hij naartoe? Hij moet toch naar André?” zegt 
zijn moeder. Zijn vader is blij en gaat hem achterna. Hij ziet, dat hij regel-
recht naar André loopt. Joop trekt aan de bel en treedt binnen. 

„Ik ben wat te vroeg, maar ik was in de buurt en dacht: ik ga maar meteen 
bij u aan. Is dat goed?” 

„Gaat u daar maar liggen, dan zal ik u behandelen.” 
Joop geeft zich over aan André en zuigt het levensmagnetisme in zich op, 

waardoor hij zich spoedig beter zal voelen. André ziet, dat er contact is. Na 
de behandeling vraagt hij Joop: 

„Het eten smaakt zeker nog niet?” 
„Neen, ik kan niet eten.” 
„Maar ook dat komt in orde.” 
„Als u het zegt,” is het korte antwoord. Hij gaat weg. André wil nog niet 

met hem praten. Zijn vader komt en wil weten hoe het met zijn zoon gesteld 
is. 

„Je moet goed opletten of hij eet.” 
„De eerste dagen wilde hij niet eten. Waardoor is dat eigenlijk? Is dat ook 
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een ziekte, een verschijnsel, bedoel ik?” 
„Dit is een stoffelijk en geestelijk probleem, maar het vertegenwoordigt 

toch maar één toestand. Mijn meester zegt: het behoort bij zijn toestand. 
Het is heel eenvoudig. Nu zijn persoonlijkheid niet in het dagbewuste, het 
normale evenwicht leefde, ontvingen al de stoffelijke stelsels van de persoon-
lijkheid geen bezieling. Vanzelfsprekend is het, dat ook het lichaam geen 
voedsel eist. Zijn wij in slaap, dan hebben wij geen voedsel nodig, tenminste 
voor een tijd niet, of het gevoel van honger maakt ons wakker en dan moet 
de ziel als persoonlijkheid gehoorzamen. Dit is een natuurlijk verschijnsel. 
Ook je zoon beleeft deze toestand op natuurlijke kracht. Omdat hij nu een 
geestelijke inzinking heeft, is zijn normale trek volkomen opgelost. Keert hij 
vandaag of morgen terug in het bewuste voelen en denken, dan móét het 
gevoel, trek of honger, in hem terugkeren.” 

„Ik heb het reeds opgemerkt, er komt trek.” 
Na veertien dagen eet Joop weer dat het een lust is om te zien en voor de 

ouders geeft dit het prettige gevoel dat hun kind herstellende is. Maar wan-
neer ze hem vragen of het eten hem smaakt, rilt en beeft hij en doet aanstel-
lerig. Zijn ouders kunnen echter weer wat ruimer ademhalen want hun kind 
wordt beter. André gaat verder en lokt hem uit zijn tent. De kluisdeuren van 
zijn gegrendelde dagbewuste ik gaan open. Hij maakt een praatje met hem 
en prikkelt zijn persoonlijkheid. 

„Het is zeker niet zo eenvoudig geweest wat u meemaakte, is het niet?” 
„Neen, vast niet, die lui begrijpen je niet.” 
„Ik geloof dat gaarne. Hoe willen ze u begrijpen. Kunt u nog steeds niet 

in de zon kijken?” 
„Neen, voor mij is het een grijze mist. Een zon is er niet meer.” 
Nu spreekt hij de waarheid, denkt André, nadat hij van zijn meester de 

verklaring voor dit verschijnsel heeft ontvangen. De zon dringt niet tot hem 
door, want de zon behoort tot zijn dagbewuste-ik-leven en hij leeft er juist 
onder. Als hij naar de zon kijkt, lijkt die voor hem een grijze mist. De per-
soonlijkheid, weet André door meester Alcar, kan nu van het dagbewuste-ik-
leven niet genieten. De geest is voor het lichaam uitgeschakeld en dat is een 
natuurlijk verschijnsel. Hieraan was zijn algehele toestand vast te stellen. Het 
directe gevolg is, geen eetlust. Hij was een levend-dode. 

Hoe natuurlijk is alles, overdenkt André. Dat dit de doktoren niet is opge-
vallen, begrijpt hij niet. Hoe diep gaat eigenlijk hun studie? Jammer is, dat zij 
van de dagbewuste en wel kosmisch diepe gevoelsuitingen ten opzichte van 
het organisme zo weinig afweten, anders hadden zij dit probleem spoedig 
kunnen oplossen en dit wezen voor heel veel narigheid mogen behoeden en 
beschermen. 

In die mist is echter thans een klein lichtpuntje gekomen. Joop wil dit nog 
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weliswaar niet weten, maar André heeft het verschijnsel waargenomen en dit 
is het bewijs voor hem, dat Joop genezende is. De jongen sluit zich nog wel 
op, maar hij zal tevoorschijn móéten treden, of André zal de deuren van zijn 
gevoelsleven openrammelen, zodat hem de stukken ervan om de oren zullen 
vliegen. Zijn persoonlijkheid moet overwonnen worden. 

„Je zoon heeft zijn oude „ik” begraven”, vertelt André aan zijn vriend, als 
die hem komt bezoeken en wil weten hoe het met Joop is. „Je zult zijn oude 
persoonlijkheid niet meer terugzien, zoveel heeft hij thans reeds geleerd. Wat 
andere mensen in twintig jaren aan persoonlijkheid opdoen, heeft hij nu in 
korte tijd in zich opgenomen, want leed en smart doen de mens ontwaken. 
Neem jezelf maar als voorbeeld, ook jij bent jezelf niet meer. Hoe zie je nu 
alles? Ik geef je de verzekering, dat jij je niet weer zover zult laten gaan; je 
beleeft nu het leven anders. Wij hebben dus in deze tijd geen luchtkastelen 
gebouwd, maar waarachtige fundamenten gelegd, waarvan jullie allen ple-
zier zullen hebben. Dit is nu ondervinding en ondervinding is dé leerschool 
voor hier en voor het leven na de dood! Het is geestelijke ontwikkeling. 

Heb ik het je niet van tevoren gezegd? Je zoon heeft het hoofd gebogen en 
van die seconde af ging hij vooruit. Ik trek hem thans tot het dagbewustzijn 
terug en breng het zenuwstelsel tot rust.” 

Joop gaat praten en is een vriend van André geworden. Hij voelt zich in 
André’s omgeving thuis en is volkomen gereed álles van hem te aanvaarden. 
André stelt hem nu vragen en Joop geeft antwoord. André wil hetgeen hij 
van zijn meester ontving, door hem controleren. 

Als hij vraagt hoe hij zich tijdens zijn slaap voelde, zegt Joop: 
„Ik heb er niets van gevoeld en ik had het hun direct kunnen zeggen.” 
„Waardoor wist je dat, Joop?” 
„Ik voelde het door mijzelf. Hoe en waarom weet ik natuurlijk niet.” 
„In dienst is het eigenlijk begonnen?” 
„Ja, ik kon op een goede dag niet meer rekenen en toch zette ik door. Het 

gevolg was, dat ik niet meer kon denken. En toen zette ik nog meer van mij-
zelf in, totdat ik er akelig van werd. Hoe meer ik mij inspande, des te heviger 
werd het, tot ik op ziekenrapport moest. En toen hebben ze mij verpest.” 

„Waardoor?” 
„Dat kan ik niet zeggen, maar ik voel het.” 
„Wil je het van mij weten, wat het geweest is?” 
„Graag, wat was het dan?” 
„In de eerste plaats moet je de doktoren niet aanvallen, want jij bent het, 

die hen op een dwaalspoor bracht. Van begin af aan heb je geweten, dat, 
wanneer je met studeren zou ophouden, ook je ziekzijn op slag zou verdwij-
nen, maar je wilde niet. Toen het te laat was gaf je het op, omdat je moest. 
Op dat ogenblik was je overspannen. Had je toen even uitgerust, was je de 
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natuur ingegaan, dan zou je in drie dagen weer hersteld geweest zijn. Hebben 
de doktoren je toen niet gevraagd of er krankzinnigen in je familie waren?” 

„Dat vroegen ze allemaal.” 
„Welnu, van die tijd af heeft men je verkeerd behandeld. Had men je dade-

lijk naar huis gestuurd met enige dagen verlof, dan had jij je volledig kunnen 
herstellen. Die gelegenheid werd je niet geboden met het bekende gevolg. Je 
zonk steeds dieper in jezelf weg. Men heeft je toen als een psychopaat behan-
deld, maar jij bent geen krankzinnige.” 

„Neen, dat ben ik beslist niet”, zegt Joop tot André, en vervolgt: „Dat had-
den ze geloof ik gaarne gewild. Ik kreeg tenminste het vermoeden, toen ik 
hun machteloosheid moest aanvaarden.” 

„Zo is het ook weer niet, Joop, want jij had hun moeten zeggen wat je ei-
genlijk wilde. Hadden je doktoren geweten wat er in je omging, dan hadden 
ze jou heel anders behandeld. 

Toen heb je er zelf een minderwaardigheidscomplex bijgehaald en je bleek 
onvindbaar te zijn. 

Hierdoor wil ik je echter aantonen, dat ik je ken. Je zult nu toch moeten 
aanvaarden, dat je beter bent en dat je je anders voelt dan enkele weken 
geleden. Ik zal je eens wat vertellen, Joop. Jij had een hekel aan jezelf. Had 
je het wat kalmer aan gedaan, dan had je die studie kunnen afmaken, want 
leren kun je. Je wilde je wil doorzetten en het hoofd niet buigen en dit werd 
je nu noodlottig.” 

„Ja, zo is het, jij kent mij. Maar er is toch niets meer aan te doen. Ik wil 
ook niet meer in dienst.” 

„En voel je, dat je nu niet meer in de zon kunt kijken?” 
„Ja, wat gek is dat, nu lopen mij de tranen over de wangen.” 
André verklaarde hem deze wetten en hij kon ze aanvaarden. 
„En weet je wat je nu moet doen, Joop?” vroeg André hem onverwachts. 
„Wat dan?” 
„Je moet je vader en moeder wat meer liefde schenken. Weet je, hoe zij 

geleden hebben? Je moet je wat meer geven. Zij kunnen je niet vinden. Ze 
lopen zich tegen je teruggetrokken persoonlijkheid te pletter en dat is toch 
ook de bedoeling niet. Je hebt persoonlijkheid genoeg, maar je leeft te veel 
in jezelf en dat gaat niet in deze maatschappij, indien je voor jezelf en voor 
anderen een behoorlijk leven wilt scheppen. Heb je hun zorgen niet gevoeld? 
Je moet met hen praten, je kunt het. Vooral je moeder heeft liefde nodig. Je 
vader en moeder hebben er niet van kunnen slapen. Dag en nacht liepen zij 
met het probleem rond. Zul je dat niet vergeten?” 

„Ik beloof het je, André.” 
Joop heeft zichzelf teruggevonden. De drie maanden zijn bijna voorbij, 

André heeft zijn taak volbracht. De jongen is weer kerngezond; ál de ver-
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schijnselen zijn spoorloos verdwenen. Nu zegt Joop: 
„Wil je geloven, André, nu alles voorbij is, ben ik blij dat ik het heb beleefd. 

Ik ben een ander mens geworden.” 
„Juist, zo is het. Leed en smart doen ons mensen ontwaken. Je wil om te 

leven is sterker geworden en heel veel karaktereigenschappen zijn door deze 
ziekte ontwikkeld. Hierdoor is je ontwaking gekomen.” 

„Komt dit veel voor, André?” 
„Nogal. Er zijn tal van mensen die in hun leven te hoog grijpen. De val die 

ze dan maken veroorzaakt verschijnselen waaronder er verscheidene zijn met 
astrale betekenis. Hier een voorbeeld: iets, dat ik heb mogen beleven. 

Een tijd geleden kwam een moeder mij bezoeken omdat haar zoon iets 
dergelijks beleefde. Hij was in korte tijd ingenieur en doctor geworden. Men 
zei van hem, dat hij spoedig professor zou worden, zo’n geleerde bol had de 
man. Maar op een dag begon hij te dazen, zegt zijn moeder. Hij was gisteren 
Bismarck, vandaag Napoleon en noemde zichzelf een genie. Ten laatste sprak 
hij alleen maar wartaal en men moest hem wegbrengen. Hij zonk steeds 
dieper weg en werd nu door de astrale wereld aangevallen. Het einde was: 
opsluiting. Ze vroeg mij of ik iets voor haar jongen kon doen, maar ik kon 
hem niet meer bereiken. Meester Alcar had hem vrij kunnen maken van deze 
astrale inwerking maar het was hem echter niet mogelijk zijn persoonlijkheid 
te veranderen; dit is namelijk zwakte van karakter. 

Deze man was niet te helpen, omdat ik hem geen persoonlijkheid kon ge-
ven. Hijzelf bezat dus onvoldoende persoonlijkheid en bezweek eronder. Had 
de man het wat eenvoudiger aangepakt, dan had hij zich staande kunnen 
houden. Nu brak zijn ijdelheid de persoonlijkheid doormidden. Niets aan te 
doen, luidde de diagnose van Gene Zijde. Eigen afbraak! 

En hiervoor was ook jouw vader angstig. Hij dacht, dat ook jij krankzin-
nig zou worden. Deze dokter was iets dieper in zichzelf weggezakt, dan jij 
dit hebt gekund, anders hadden wij ook hem kunnen bereiken en weer in het 
normale evenwicht kunnen brengen. Had mijn meester je niet kunnen be-
reiken, dan hadden ook wij niets voor je kunnen doen en had je je leven lang 
in deze onmenselijke toestand je aardse bestaan moeten voortzetten. Nooit 
had dan voor jou de zon meer kunnen schijnen, want je zou hier feitelijk niet 
meer geweest zijn. In jou was er geestelijk bezit, eigenschappen dus, die als 
fundamentele ondergrond dienden, en waardoor de persoonlijkheid in het 
stoffelijke en geestelijke evenwicht bleef, ook al gebeurden er ernstige dingen. 
De moeder van de dokter zei: „Was hij maar een werkman geweest, dan had 
ik mijn kind nog. Nu heb ik niets!” En ook jij moet hieraan denken, Joop. 
Doe het in het vervolg wat kalmer aan en je behoudt je normale-ik-leven!” 

„Hoe ben ik nu beter geworden, André? Mag ik dat weten?” 
„Zeker, je wilt weten, hoe ik je behandeld heb, is het niet?” 
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„Kun je mij dat verklaren?” 
„Toen je thuiskwam, was je nog precies dezelfde. Je leefde in een andere 

wereld en die wereld lag onder het dagbewustzijn. Zou je nu nog dieper in 
jezelf zijn afgedaald, dan zou je de natuurlijke slaap gevolgd hebben, met het 
verschil, dat je toch wakker geweest zou zijn. 

Nu werd ik met je leven verbonden. Geestelijk bleven wij één, opdat ik je 
kon helpen denken. Wat jij miste aan gevoelskracht en eigen wil kreeg je van 
mij om je voor dieper wegzinken te behoeden, maar vooral om je terug te 
trekken tot het normale denken en voelen. De magnetische krachten zoog 
je in je op en die waren het dan ook, waardoor de stoffelijke stelsels méér 
stuwing ontvingen. Toen het lichaam reageerde, kreeg de geest – jij als per-
soonlijkheid – ontspanning en loste de grijze mist voor je ogen op. Meer is 
er niet, dit is alles!” 

„Had je voordien niet kunnen ingrijpen, André?” 
„Stond je voor mij open? Wilde je mij in het begin aanvaarden? Je wilde 

met „hocus pocus” niets te maken hebben. Of ben je dit vergeten?” 
„Ik snap je al, het is waar. Ik geloofde er niet aan.” 
„Hoe meer ellende je beleefde, des te beter was dit voor jezelf, kreeg ik van 

mijn meester te horen en dit gaf ik aan je vader door, die dacht, dat je zou 
sterven. Ik had je gerust laten sterven, indien wij hadden kunnen vaststellen 
dat je het zelf wilde. Dergelijke wezens zijn toch niet te helpen. Maar eens 
zou je er wel genoeg van krijgen en dat ogenblik is gekomen. Andere men-
sen zijn echter reeds te ver gegaan en worden nooit meer gezond. Tenslotte 
kun je je iets dergelijks slechts éénmaal permitteren. De volgende keer ga je 
eraan kapot. Niet alleen lichamelijk, maar vooral geestelijk. Je vraagt dan 
naar het krankzinnigengesticht. In jou waren eigenschappen, waaraan mijn 
meester zag, dat je als persoonlijkheid die levensgraden niet zou betreden. 
Een geestelijk halt werd je toegeroepen en dat halt kwam, doch toen stonden 
de doktoren machteloos.” 

„Het is merkwaardig, André. Maar wanneer ik nu eens niet behandeld had 
willen worden, wat dan?” 

„Jij had niets meer te willen, mijn beste. Bij de eerste behandeling was je 
reeds overwonnen. Ik trok je tot mij en wanneer jij die krachten in je had 
gehad, die mij hadden kunnen weerstaan – geloof mij – dan hadden wij geen 
hand naar je uitgestoken. Je had al die narigheid dan maar moeten beleven. 
Weerstand bieden was dus voor jou niet mogelijk. Ik had met je vader af-
gesproken op te letten. Je wilde immers niet tot mij komen? Om half twee 
begon ik mij op je leven in te stellen en daardoor rende je plotseling de deur 
uit. Je vader ging je echter achterna en zag, dat je regelrecht naar mij ging.” 

„Ik behoef de ouwe dus geen praatjes meer te verkopen?” 
„Zo is het, Joop. Hij heeft er recht op, dat je eerlijk bent. Doe het dus 
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niet meer. Hij weet van mij hoe je voelt en denkt en hoe je innerlijk leven is. 
Bouw nu een brug over deze kloof en je betreedt zijn leven en al zijn liefde. 
Hij snakt ernaar je álles van zichzelf te mogen schenken.” 

Joop glimlacht en zegt: „Je bent een ongelooflijk goed prater en daarbij een 
geweldig mensenkenner. Het is de moeite waard. Ik had niet gedacht, dat lui 
als jij zoveel diepte hadden.” 

„Zoek ze eens, Joop. Begin er eens aan, en je ziet dat ook bij ons geestelijk 
koren onder het kaf is. Ik heb mijn eigen leven voor deze wijsheid moeten 
inzetten. Ook mij werd niets geschonken en dit is de waarheid. Ik beleef de 
realiteit, een dokter is hiertoe niet in staat.” 

„Wat mij opvalt is, dat je mij – en dat zul je bij vader ook wel hebben 
gekund – telkens opvangt. Ik zie geen kans en geen mogelijkheid, niet één 
middel, om je vast te zetten.” 

„Als je er zin in hebt, Joop, moet je het maar eens proberen. Ik zeg je, mij 
verkoop je geen knollen voor citroenen. Je kunt je verbergen zoals je wilt – ja 
zelfs een prehistorisch masker opzetten – ik zie er met behulp van mijn mees-
ter toch doorheen. Hem kun je niet op een dwaalspoor brengen. En indien er 
mensen zijn die dat zouden willen – ook dit heb ik beleefd – krijgen ze zelfs 
hun kans, maar ze staan binnen vijf minuten op straat. Geen hand steekt 
hij naar hen uit. De meester zegt: wij laten deze heiligheid door géén enkele 
persoonlijkheid van de aarde bewust bezoedelen! Dan lopen al die mensen 
zich te pletter. En door die kracht van Gene Zijde, beste kerel, ben je beter 
geworden.” 

„Ik ben je ontzettend dankbaar, André, ik zou je ik weet niet wat willen 
schenken, maar hoe zou ik je mijn geluk en gezondheid vergoeden?” 

„Eén ding zou ik je willen vragen, Joop, en daarmee vergoed je mij álles.” 
„Wat is het? Zeg het gerust, ik doe het.” 
„Doe je het heus, als ik het je vraag?” 
„Ik zweer het je, André, want je bent een vriend en een broer voor mij 

geworden.” 
„Welnu dan, daar komt het ... geef in je eigen omgeving ál je liefde, ál je 

hartelijkheid weg, overstelp de mens ermee en je bent het waard om nu gene-
zen te zijn. Dit is de wens van mijn meester, Joop. Meer is er niet voor nodig! 
Bedenk, dat wij mensen hoger en verdergaan. Dien de mensheid en je leven 
ontvangt alles, wat voor ons als mens geschapen is. Heb lief, zet de deuren 
van je gevoelsleven open voor elkeen.” 

Joop neemt afscheid van André, maar wil van tijd tot tijd gaarne met hem 
over dergelijke zaken praten. Zo nu en dan, voelt hij zelf, kan een opfrissertje 
hem goed doen. Hij is een ander mens geworden! 

Toen zijn vader bij André kwam om hem voor alles te bedanken, mede 
namens zijn vrouw, zei hij: 
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„Over mij ben je natuurlijk niet tevreden. Ik heb mij schandelijk gedragen, 
maar ik kon niet anders.” 

André gaf hem tot antwoord: „Steek maar een sigaret op en vergeet alles. 
Ik zeg je, óók jij hebt geleerd. Indien ik je zo nu en dan de les gelezen heb, 
dan moet je maar denken, dat het voor je bestwil is geweest. Ik wilde een 
prachtig beeldhouwwerk van je maken.” 

„Hoe ziet het eruit, denk je?” 
„Moet je dat ook nog van mij weten? Vraag dit maar aan je zoon. Van 

hem krijg je nu eerlijke kritiek. Ook hij kan nu van jouw leven een analyse 
maken. Sjoelbakken is heel leuk, als je niet weet wat je in dit leven te doen 
hebt, of als je ontspanning behoeft, maar de eigenlijke kern uit ál de dingen 
van Onze Lieve Heer halen, is toch nuttiger, denk ik, en daar moet ook jij 
rekening mee houden.” 

„Begin je weer?” 
„Ik denk er niet over, tot straks. Dag, vader van Joop. Doe je zoon de 

hartelijke groeten van mij. Ik wed nu met je, dat hij zal glimlachen. Zeg ook 
tegen hem, dat vandaag de zon schijnt. Dat kan hij nu zien! Hij zal de zon 
blijvend kunnen liefhebben, eeuwigdurend, omdat zijn leven zal ontwaken! 
Ga naar huis en leer jezelf kennen.” 

Nu wachtte André af, want hij zou uittreden en al die geheimzinnige 
krachten van de geest leren kennen, waarvan men op aarde niets weet. 
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De arme ziel 

Een dame kwam bij André om zijn hulp in te roepen voor een arme werk-
loze. „Misschien kunt u iets voor hem doen. Geld heeft hij niet, maar men 
kan hem toch niet aan zijn lot overlaten, want hij lijdt verschrikkelijk.” 

André vroeg aan zijn meester wat hij moest doen. Alcar zei: „Van deze 
zieke kun je heel veel leren, doch je zult geen plezier van hem hebben, wat je 
eerst later duidelijk zal worden. Ik raad je echter aan je beschikbaar te stel-
len.” 

Dat is vreemd, dacht hij. Wanneer Alcar zag, dat hij voor een zieke niets 
kon bereiken, mocht André nooit helpen. En thans? Wat zag zijn leider in 
deze zieke? André zei tot de dame, dat ze hem moest sturen. Dit voorval 
liet hem niet met rust, maar zijn meester gaf hem verder geen uitleg. André 
verlangde reeds die man te zien. Wat zou hij nu weer beleven? De volgende 
dag leerde hij het geestelijke probleem kennen. Aan de deur begon de man 
reeds te jammeren. Hij was ongeveer veertig jaar, smal en ontzettend zenuw-
achtig, met ogen als gloeiende kooltjes. Geen mooie ogen, vond André. Hij 
las er waanzin, hartstocht en verschrikking uit, zodat hij begreep, dat hij hier 
tegenover een groot psychisch probleem stond. Toen de man binnen was 
begon het gejammer eerst goed. 

„O, meneer, ik ben zo ongelukkig, ik heb zo te lijden. Als u mij helpen 
kunt, hoe dankbaar zal ik dan zijn. Iedereen stuurt mij weg. Bij de doktoren 
vind ik geen hulp. Er is niets aan te doen, zeggen ze. En dag en nacht hebben 
ze mij te pakken, nergens vind ik rust. O, help mij toch, stuur mij niet weg, 
zeg niet, dat u mij niet kunt helpen.” 

André zei hem dat hij plaats moest nemen. Hij zou kijken of hij iets voor 
hem kon doen. Was het een vreemd iemand of was deze man bezeten? Wie 
had hem te pakken? Hij vond hem een arme ziel, een grote stakker. Hij 
nam zijn hand in de zijne, het contact voor de trance, en wachtte af wat zijn 
meester zou zeggen. Het onderzoek duurde niet lang, toen zei Alcar tot hem: 

„Zie nu, André.” 
André stelde zich op de zieke in. Hoe is het mogelijk, dacht hij. Een vre-

selijk probleem beleefde hij thans. In en om de man zag hij astrale wezens. 
Wat heeft dit te betekenen? Deze astrale mensen huisden in zijn organisme. 
Het was een afschuwelijk gezicht. Deze mensen leefden zich door het aardse 
bewustzijn – deze man – uit. Hij werd vooral door een jonge vrouw over-
heerst, die hem volkomen in haar macht had. André stond voor een berg van 
moeilijkheden, want hij begreep wat dit te betekenen had. In deze arme ziel 
leefden vijf andere mensen, duistere elementen. Hij vond deze mensen een 
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groot probleem, dat eigenlijk niet te doorgronden was. Mijn hemel, dacht hij, 
moet ik hieraan beginnen? Moet ik hem van deze duistere krachten vrijma-
ken? Zijn meester vroeg: 

„Zie je zijn toestand, André?” 
„Ja, Alcar, het is verschrikkelijk. Ik begrijp niet, dat deze man niet krank-

zinnig is. Kunt u mij dit verklaren?” 
„Voor onze wereld is alles mogelijk. Luister. Niet alleen dat wij hem van 

al deze wezens moeten bevrijden, maar tevens moeten wij zijn zenuwstel-
sel opbouwen, want hij heeft geen macht meer over zichzelf. Zijn lichaam 
is op deze vijfvoudige kracht niet berekend. Hij zal vroeg of laat instorten, 
indien wij hem niet helpen. Hoor je, hoe zijn hart klopt? Voor de doktoren 
is hij een groot raadsel, een overspannen mens, een zenuwzieke. En daarbij 
ook nog abnormaal. Maar je ziet waarom hij zichzelf niet meer is. Ook zijn 
ziekte is door de duistere astrale wereld tot stand gekomen; hij staat onder 
astrale beïnvloeding. Van deze ziekte, André, kun je heel veel leren – zei ik 
je al – maar hem volkomen het bezit, de bewustwording, te geven voor zijn 
toestand, is niet mogelijk. Ik bedoel dus, het gevoel om weerstand te kun-
nen bieden. Bovendien is dit een langdurige behandeling. Je moet je hierop 
instellen of er anders niet aan beginnen. Niettemin kunnen we veel bereiken 
en dit is een prachtige leerschool voor jezelf. Wanneer je straks uittreedt, 
leer je deze meervoudige astrale beïnvloeding kennen. In hem is de kracht 
om zich staande te kunnen houden of hij was reeds lang krankzinnig, doch 
zover komt hij niet. Behandel in hoofdzaak het zenuwstelsel en ik doe mijn 
werk aan deze zijde.” 

André had reeds besloten hem te behandelen en concentreerde zich nu op 
de zieke. Na korte tijd voelde hij, dat het hart rustiger ging kloppen, en hij 
nam waar, dat deze astrale wezens de man voor een kort ogenblik moesten 
loslaten. Door zijn krachten kreeg de zieke meer persoonlijkheid. André be-
greep al, waaraan het zijn patiënt ontbrak en waardoor men hem kon aanval-
len. Gevoelskracht moest hij zich eigen maken. Maar wat leerde een dergelijk 
wezen in één dag? Toch zou de zieke door de ingreep van André en diens 
meester leren, als hij maar eerst weer op eigen benen kon staan en geheel vrij 
was van deze dodelijke beïnvloeding waaronder hij gebukt ging. André vond 
hem een beklagenswaardig wezen en zou alles voor hem doen. Door zijn 
krachten en vooral door die van zijn meester moesten die astrale wezens hem 
even loslaten. Aanstonds zouden ze hem opnieuw overvallen. Intussen zou de 
zieke zich echter leren instellen, zou zijn wil sterker worden en zou hij weer-
stand kunnen bieden, maar zijn gevoeligheid zou niettemin blijven. De man 
is geschikt voor het mediumschap, voelde en zag André door zijn meester, 
maar hij zou eronder bezwijken, want hiervoor bezat hij geen kracht genoeg. 
Men zou van hem een krankzinnige maken. De toestand van de zieke was als 
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die van die vrouw die hij al eerder had behandeld, echter met dat verschil, dat 
zich in hem vele astrale wezens bevonden, waarvan de één nu door de ander 
leefde. Een grote chaos was het in zijn innerlijk. De hel leefde zich door deze 
mens uit. André vond het afschuwelijk. 

Zijn leider bestraalde de zieke en begon hem voor de astrale wereld af te 
sluiten. Alcar zei: 

„Zie je, André, wat ik doe?” 
„Ja, ik kan u in alles volgen.” 
„Ik ben bezig hem voor de astrale wereld af te sluiten. Wij moeten dit pro-

ces enige malen herhalen willen we iets bereiken, want zijn toestand is zeer 
ernstig. Zijn zenuwstelsel is vernietigd en daarbij komt nog zijn geestelijk 
onbewust innerlijk leven. Ik moet al deze wezens uit zijn aura verwijderen en 
dat is niet zo eenvoudig. Toch kunnen wij iets voor hem doen, André, doch 
hiervoor heb ik al je krachten nodig. Nu heb je hem voldoende bestraald. 
Over drie dagen moet hij terugkeren.” 

André keerde in zijn dagbewustzijn terug. Onmiddellijk vroeg de zieke: 
„Kunt u mij helpen? Och, meneer, laat mij niet meer alleen, ik houd dat niet 
uit. Overal word ik weggezonden. Stuur mij niet weg! Het heeft mij zo goed 
gedaan. Ik ben veel rustiger geworden. U zult zien, dat ik beter word. Ook 
mijn hart praat niet meer zo, het is al rustiger. Helpt u mij?” 

De man stelde tien vragen tegelijk. Hij zat daar en smeekte om hulp, 
schreide onder het praten en snakte naar adem. 

„Blijf eerst maar eens rustig zitten en praat niet te veel. Al die vragen kan 
ik niet tegelijk beantwoorden. Vertel eerst eens, wát praat er vanbinnen?” 

„Mijn hart praat, meneer, hoe moet ik het u zeggen.” 
„Je hart praat? Kan je hart dan praten?” 
„Ja, meneer, mijn hart is het, ik kan elk woord verstaan. Nu praat het weer. 

Wilt u weten wat mijn hart zegt?” 
„Ik weet het,” antwoordde André. Hij vond het echter een vreemd geval. 

Niettemin begreep hij de toestand van de zieke en hij voelde ook, dat de man 
zijn eigen verschijnselen niet kende. De zieke zei tot André: „Ja, mijn hart 
praat, ik hoor het duidelijk. Kunt u mij helpen?” vroeg hij nogmaals, angstig 
als hij was, dat André hem niet zou behandelen. 

„Ik zal je helpen. Heb geen angst en tracht rustig te blijven. Maar je moet 
luisteren, als je dat niet doet, kan ik je niet helpen. Op eigen kracht kom je 
hier nooit vanaf, je hebt dus hulp nodig. Wil je beter worden?” 

„Graag, natuurlijk, ik wil er alles voor doen, zegt u het maar.” 
„Welnu, ik wil dat je veel bidt en je mag vooral niet aan spiritisme doen. 

Je moet geen zittingen meemaken of je werkt mij tegen. Doe je niet wat ik 
zeg, dan houd ik onmiddellijk weer op en dan moet je maar zien wat er van 
je terechtkomt.” 
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„O neen, meneer, ik zal luisteren, u kunt op mij vertrouwen. Ik ben zo 
gelukkig dat u mij helpt. En ik voel dat u het kunt. Mag ik terugkomen?” 

„Ja, je komt donderdag bij mij terug.” 
„Zie maar, dag en nacht lees ik in de Bijbel en ik bid veel, maar zij laat mij 

niet met rust en ze wil niet weg ook. O, meneer, ze plaagt mij zo. Als mijn 
ziel nu maar de mond dicht hield, dan ging het wel, maar mijn ziel praat en 
mijn hart bovendien.” 

André glimlachte en vroeg: 
„Weet je hier iets vanaf?” 
„Ja, meneer, want ik zie haar soms en met haar de gehele bende. Gisteren 

stuurden ze mij als een hond de straat op en ik had geen kracht om te wei-
geren. Ik kon geen weerstand bieden, want anders hadden ze mij gekraakt. 
Kunt u zich iets dergelijks voorstellen? Als ik de doktoren vertel, dat het mijn 
zenuwen niet zijn, lachen ze mij uit. Ze kennen deze ziekte niet, maar u weet 
het, u kent mijn toestand, is het niet? O, meneer, ik zal mijn best doen, want 
het is verschrikkelijk. Ik wil met hen niets meer te maken hebben en toch 
vallen ze mij lastig. Ziet u die wezens?” 

„Ja, ik zie hen en zal trachten deze uit uw lichaam te verwijderen.” 
„Goddank, dat u het weet. Nu word ik eindelijk begrepen. Ik zal alles doen 

en veel bidden, dat beloof ik u.” 
De zieke ging heen en zou terugkeren. Wat een chaos, dacht André. Zijn 

hart praat, zijn ziel praat en hij zelf praat. Hij is zich van de astrale inwerking 
bewust, hij hoort hen spreken. En dat is zijn hart en soms weer zijn ziel. 
Maar voor mij zijn het deze duivels, die zich door hem uitleven. De man 
beleefde de duisternis. Hij sprak de waarachtige waarheid, in niets had hij 
gefantaseerd. Zijn stoflichaam was voor hen allen het middel om hartstocht 
te kunnen beleven. Deze mens had over zichzelf niets meer te zeggen. Door 
zijn mediamieke krachten, voelde André, zoog men hem leeg. 

De jonge astrale vrouw overheerste al de anderen. Zij was het innigst met 
deze zieke verbonden en de anderen klampten zich weer aan haar vast. De 
één kreeg door de ander het stoffelijke contact. 

Hij voelde hoe moeilijk het was om hem uit die handen vrij te maken en 
toch, deze arme ziel kon men niet alleen laten. Hiervoor wilde André alles 
van zichzelf geven. Zijn hart sprak en zijn ziel sprak. Wat voor raadsels be-
leefde hij toch en welke ziekten waren er al niet? De zieke sprak evenals al de 
anderen wartaal voor de aarde, maar de waarheid voor de astrale wereld. Wat 
moest een dokter met hem beginnen? Kon een geleerde op zijn kletspraat 
ingaan? En toch, hoe zuiver sprak zijn hart. Hoe natuurlijk sprak zijn ziel tot 
de mensheid! Maar de mensheid moest voor deze arme ziel nog ontwaken. 
Voor zijn ziekte waren nog geen kruiden op aarde gewassen; die genezende 
kracht leefde nog aan Gene Zijde. En van Gene Zijde wilde men op aarde 
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niets weten. Een medium werd uitgelachen evenals deze ziel. Een medium 
dat zich te ver van de aarde verwijderde was een bezetene! 

Hij vroeg aan zijn meester: 
„Heb ik alles goed aangevoeld, Alcar?” 
„Ja, zeker, André. Dat hij zijn hart hoort spreken komt door de astrale per-

soonlijkheid. Dit spreken hoort hij in zich en hij denkt nu, dat zijn eigen hart 
spreekt. Hij neemt helderhorend dit gesprek over, dat voor de aarde wartaal 
is, maar dat hij toch beleven moet, omdat het zich in zijn leven afspeelt. Wat 
hij dan hoort is het gesprek tussen de astrale persoonlijkheden en dat is niet 
fraai, want ze willen beleven. De één stuurt hem naar de publieke vrouwen 
en de ander naar de man. Voel je, wat dit zeggen wil? Hij is eigenlijk alles. 
In hem leeft zowel de astrale als de stoffelijke seksualiteit, dat wil zeggen, 
dat deze wezens elkaar beleven, maar dat ze hem tevens naar de vrouwen 
sturen. Bovendien drijven ze hem naar de homoseksualiteit. Deze ziel beleeft 
tien werelden tegelijk en mag God dankbaar zijn, dat hij nog van zichzelf 
bewust is. Nog steeds weet hij wat er in hem gebeurt, ook al breekt men zijn 
stoflichaam af. Hij heeft nog steeds zichzelf in handen, ook al doet men met 
hem wat men zelf wil. Hij spreekt wartaal, wanneer de astrale wezens zijn 
wil overheersen, waarheid echter wanneer het zijn eigen denken en voelen 
betreft. Indien hij zich laat gaan hoort hij niets, maar wanneer hij tegenstand 
biedt, komen al die astrale wezens in opstand en zuigt men hem leeg. Des-
ondanks moet ik hem bewonderen, want weet je waarvoor men hem nodig 
heeft en wat men door hem wil beleven? Al de slechtheden van de aarde. Hij 
is voor honderd procent bezeten en toch nog steeds bewust. Wanneer zijn 
dagbewustzijn iets dieper zou wegzinken, André, dan zou hij opgeborgen 
moeten worden. Nu blijft hij betrekkelijk rustig, maar voelt zich ziek. 

Het innerlijke spreken moet hij dus horen, want het gebeurt in zijn ge-
voelsafstemming. Hij leeft erin en eronder. Hij moet het horen of hij wil of 
niet, want hij kan zich er niet van bevrijden. Je hoort mij thans in je spreken 
en dat kan ik tevens buiten je om tot stand brengen. 

Die gesprekken hoort hij ook en hij stikt erin. Jij ontvangt wijsheid, hij al 
de slechtheden van de aarde, die man en vrouw door elkaar kunnen beleven 
wanneer ze ingesteld staan op hartstocht en op het bezit van het organische 
leven. Hierdoor overheerst in hem dan weer het vrouwelijke, dan weer het 
mannelijke gevoel en toch is zijn seksuele gevoelsleven normaal, maar door 
hem leeft de astrale wereld zich uit. Hij is het dus niet, de astrale wereld is 
het! De psycholoog denkt dat hij een homoseksueel is en toch is die mening 
onherroepelijk fout. Hij is mediamiek en deze sensitiviteit is het, waardoor 
Gene Zijde, de duistere wereld, bezit kreeg van het stoffelijke individu. Toen 
de jonge vrouw contact kreeg met hem, trok zij weer andere demonen aan 
en nu geniet ze van haar leven, maar dóór hem. Hij heeft zijn organisme 
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hiervoor niet gegeven, André, maar men heeft hem door zijn mediamieke 
sensitiviteit overrompeld! 

De vrouw in hem wil een man bezitten en de astrale man een vrouw. Is 
dit homoseksualiteit? Ik zal je die problemen aan deze zijde verklaren. Wan-
neer je straks uittreedt leer je al deze mogelijkheden voor de duistere astrale 
wereld kennen. Maar deze man beleeft het reeds op aarde. Door zijn ge-
voelsleven, zijn persoonlijkheid, begrijp je dit, André, leeft men zich uit. De 
mannelijke astrale persoonlijkheid stuurt hem nu naar de vrouwen. De vrou-
welijke astrale persoonlijkheid wil eveneens beleven door zijn organisme en 
daardoor wordt hij naar de homoseksuelen gedreven. Dit zijn de verschijnse-
len, die ik in hem heb kunnen volgen en door deze afbraak wordt hij nu te 
gronde gericht. Ik zeg je echter, nog is in hem het bewustzijn aanwezig. Hij 
weet wat hij doet, maar hij kan aan deze overmacht geen weerstand bieden 
en dus zullen wij hem hulp moeten verlenen. Wij zullen hem vrijmaken van 
deze duistere wezens. Zijn wij eenmaal zo ver, dan moet hij zelf weten wat 
hij doet. De gevoeligheid kan ik hem niet ontnemen en die is het, waardoor 
hij zijn ganse leven op aarde strijden zal. Nog twintig jaar staat hij voor deze 
hartstocht open. Eerst dan zal zijn lichaam versleten en kapotgemaakt zijn, 
wanneer tenminste het zenuwstelsel voordien niet bezwijkt. Het zenuwstel-
sel moet al deze ellende opvangen en beleven. Hij echter als persoonlijkheid 
ondergaat deze hartstocht. Van onze wereld weet hij niets af of hij zou zich 
kunnen wapenen. Dat bewustzijn ligt ver van hem en leeft aan deze zijde. 
Doch hoe dieper hij in deze chaos afdaalt, des te inniger wordt zijn contact 
totdat de algehele krankzinnigheid volgt. 

Hij zou, evenals de vrouw die je hebt behandeld, als medium kunnen 
dienen, maar al deze mensen zijn te zwak voor geestelijke gaven. Ze zouden 
eronder bezwijken. Aan welke eisen je moet voldoen om geestelijke gaven te 
bezitten, weet je. Dat heb je zelf leren kennen en dat is niet zo eenvoudig. 
Maar de sensitieve, mediamieke krachten zijn in hem aanwezig, of hij zou 
niet te bereiken zijn. 

Iedere krankzinnige is mediamiek, want hierdoor konden die mensen 
worden aangevallen. Je leert ook hen straks kennen, maar dan vanuit mijn 
leven, vanwaar ik je de astrale wetten en de occulte problemen zal verklaren. 
Dan kun je alles beter begrijpen. Nu leeft hij in een geestelijke chaos. En 
toch, André, voel je hoe dapper hij is? Men stuurt hem de straat op, maar 
waarvoor? De man durft het niet eens te vertellen. Hij wordt dag en nacht 
aangevallen. Door hem wil men het stoffelijke lichaam beleven, dat al die 
astrale wezens hebben gekend, maar door de dood hebben verloren. Dat is 
de hel; helbewoners leven zich door hem uit en dit is de realiteit in ons leven, 
waarvan wij de wetten hebben leren kennen. 

Ook hij heeft natuurlijk schuld aan dit alles, want hij staat zélf voor harts-
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tocht open. Ook al is deze hartstocht het beleven van de stoffelijke liefde 
– het éénzijn van organismen dat elk dier beleven wil omdat het lichaam 
eist – toch staat de mens voor de astrale werkelijkheid. En dat wil zeggen, 
wat hij verlangt zal hij aantrekken. Liefde te willen bezitten – je zult het met 
mij vaststellen aan deze zijde – voert de mens in het astrale gevaar. En dat 
gevaar leeft nú in en om de mens op aarde, waardoor deze verbinding krijgt 
doordat die verlangens in het zieleleven aanwezig zijn. De persoonlijkheid 
wil scheppen of baren, wil het goede en het verkeerde beleven, al naargelang 
de mens zich op het scheppingsplan instelt. Man en vrouw hebben dit won-
derbaarlijke gebeuren in eigen hand, maar de mensen kennen zichzelf niet 
en trekken uit onze wereld astrale wezens aan die op aarde hebben geleefd. 
Deze wezens zijn niet vrij van deze stoffelijke verlangens en keren nu terug, 
want op de grote aarde is hun eigen levensgraad sterk vertegenwoordigd. 
Onze zieke is niet slecht en ook niet goed; hij is bijvoorbeeld niet in staat om 
te moorden. Hij is in deze toestand gekomen door zijn overgevoeligheid. Je 
ziet het, André, hij bidt en leest in de Bijbel, maar dat alles helpt hem niets. 
Deze wetten moeten oplossen, deze wezens moeten uit zijn leven verdwijnen. 
Eerst dan kan hij bidden als hij daar behoefte aan heeft en dan kan Gene 
Zijde hem beschermen. Toch moet je hem vertellen dat hij ook nu moet blij-
ven bidden, en intussen kunnen wij hem van al deze invloeden – deze astrale 
wezens – verlossen en hen uit zijn leven verbannen. 

Overgaan in een ander mens, André, is het in bezit nemen van een andere 
persoonlijkheid en dat beleeft deze arme kerel. Was zijn leven op de dierlijke 
hartstocht ingesteld – geloof mij – dan had men hem reeds lang kunnen 
opsluiten. Nu houdt hij zich nog staande, maar het zenuwstelsel zal het niet 
lang meer uithouden en dan stort hij geestelijk en lichamelijk in. Maar zijn 
geestelijke toestand heeft hem evenwel tot nu toe voor algehele ondergang 
behoed. 

De jonge vrouw dwong hem zich voor haar te geven. Zij heeft het zover 
gebracht, dat hij zich overweldigd voelde en zich volkomen gaf. Maar dat 
heeft hij nu reeds overwonnen. Thans schrikt hij terug van haar seksuele 
driften. Hij weigert van zijn stoffelijk lichaam een hel te maken. Hij stikt 
liever en denkt er zelfs over om zich van het leven te beroven. Liever dat, 
dan te moeten luisteren – spreekt hij tot zichzelf – naar al deze demonen. 
Nu hij arm is, geen geld bezit om die uitspattingen te bekostigen, zoekt de 
astrale wereld naar de middelen. Maar ook nu is hij hen allen de baas. Men 
wil hem zover brengen dat hij steelt. Er moet geld zijn om hun verlangens 
te kunnen botvieren, doch hij weigert. Hij steelt nog niet, maar ze willen 
hem laten stelen. Hij moet die vrouwen betalen. Dat zijn de verlangens van 
de astrale mannen die de jonge vrouw aangetrokken heeft. En al die wezens 
beleven nu zichzelf. Allen zijn tot de geestelijke verrotting overgegaan. Hun 
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ellendig leven zegt je voldoende. Het vreselijke van hun driften voert je tot in 
de diepste hellen aan deze zijde. Ze dwingt hem dus om dingen te doen die 
verkeerd zijn, en hiertegen vecht hij dan ook. Je moet dus geduld met hem 
hebben en hem ernstig toespreken. Hierdoor versterkt zijn wil, want hij weet 
dat je hem helpen kunt. 

Ontzettend heeft hij geleden, André. Door al die ellende schrikt hij thans 
voor zichzelf en de astrale monsters terug. Met geweld verzet hij zich tegen al 
deze inblazingen, maar kan niet verhinderen, dat het geschiedt. Hij wringt 
zich in duizend bochten, kastijdt zijn arme lijf, wat hem toch niet helpt. Hij 
heeft nog niet de macht om zichzelf te overheersen en hierdoor heeft men 
met hem contact. De ergste dingen heeft hij uitgedacht om vrij te komen 
van deze astrale kwelgeesten maar niets heeft hem geholpen. Hij heeft ze om 
de tuin willen leiden, maar ook dat hielp niet, want de ellende is bewust op 
hem ingesteld. Hij staat ervoor open. Wezenloos kan men hem niet maken, 
omdat zijn persoonlijkheid er net niet toe in staat is; hij is en blijft nog steeds 
zichzelf! Dat is zijn eigen redding en zijn geluk of hij was reeds lang een 
verloren man. 

Ongelooflijk zijn al deze problemen, maar toch weer heel eenvoudig. Nu 
schommelt hij tussen twee werelden in en wordt erdoor geleefd. Men slingert 
hem soms ver buiten zijn eigen gezichtskring, buiten zijn eigen levenswetten 
en krachten, doordat de astrale wereld overheerst. Maar vanuit zijn gevange-
nis ziet en voelt hij wat ze met hem doen en beleeft hij al deze smerigheid. Hij 
kan er niet aan ontkomen. Hij ziet en voelt het, ook al is hij zich nog steeds 
van zichzelf bewust. Niettemin wordt hij door de anderen gemarteld. Iedere 
verkeerde gedachte is voor hem een steek door zijn arme hart, elke wilsuiting 
van de anderen zijn doodsstrijd, maar hij blijft in leven, hij móét leven, want 
dit is zijn geestelijke afstemming. En de jonge vrouw wil hem in haar eigen 
wereld trekken, want eerst dan kan zij beleven zoals ze het eigenlijk wil. Dan 
echter is hij volslagen krankzinnig. Het lukt haar niet, maar toch geeft ze het 
niet op. Ze moet nu genoegen nemen met dit beleven, omdat hij haar het 
geestelijk halt toegeroepen heeft. Hij zei tegen zichzelf en tot hen allen: tot 
hier en niet verder! Het is hierdoor, André, dat ik wilde, dat je hem zou hel-
pen of ik had je verre gehouden van al deze verschrikkingen. Ik zei je echter, 
door hem zal je veel leren en nu voel je reeds, wat er in zijn leven afgedaald 
is, waarvan de gehele mensheid niets, niets weet! 

Zolang hij dus deze weerstand blijft behouden kan hij niet krankzinnig 
worden. Maar wee hem, indien zijn zenuwstelsel bezwijkt, want eerst dan 
kan men hem geestelijk en lichamelijk overmeesteren. Voel je, André, hoe 
diep alles is? En heb je begrepen, dat ondanks alles het eigen stoffelijke leven 
van de aarde naar voren treedt? En dat dit leven toch kan blijven overwin-
nen? Is de reine liefde in hem gekomen om zich los te willen maken van de 
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stoffelijke liefde als hartstocht, dan staan er andere bewuste wezens naast 
hem en zullen hem helpen. Voel je dit? Aan deze zijde zal je al deze wetten 
leren kennen. Ik zal je deze tonen en verklaren. Eerst dan begrijp je het leven 
van de mens in stoffelijke en geestelijke toestand. 

Eens zei ik tot onze lezers: „Hebt geen angst voor de dood, want het eeu-
wige leven is in u.” Zie je thans, André, dat wat deze mens beleeft weliswaar 
waarachtig, maar toch des duivels is en voor dit leven noodlottig? Het is 
allemaal echt en zo gemeen als een dier dit niet kan beleven, zowel voor 
hem als voor de anderen en de mensheid ziet door deze toestand een hel. 
Een hel waarin mensen leven, die weliswaar niet levend verbranden, doch 
die door eigen hartstocht zijn omgekomen. Iets hiervan beleeft deze man. 
Het hartstochtelijke vuur uit de hellen in zijn geheel beleven zou zijn leven 
verschroeien, zodat hij dan de totale ondergang zou hebben te aanvaarden. 

Hij teert uit als niemand hem helpt en zijn dagbewustzijn zal uitgaan als 
een nachtkaars, want men zuigt hem leeg. De astrale wezens voelen er niets 
voor om steeds in hun duisternis te moeten leven. Door hem zien zij het 
aardse licht weer schijnen en het menselijke lichaam schenkt hun de licha-
melijke warmte. 

Zoals hij zijn er miljoenen mensen op aarde, André. Mannen en vrouwen 
gingen door de duistere sferen ten onder. De één houdt zich staande en wordt 
geleefd, anderen bezwijken en worden krankzinnig verklaard en opgesloten. 
En al deze mensen moeten zich het bewuste stoffelijke nog eigen maken en 
moeten nog leren om zich staande te kunnen houden, want de geestelijke 
liefde gaat en voert ons allen door de stoffelijke waanzin. Ze zijn té zwak voor 
het aardse leven. Ze verlangen iets van al die stoffelijke, lichamelijke schoon-
heid te beleven, doch het voert hen in de handen van duisterlingen, die het 
aardse leven hebben verlaten. Deze éénheid, André, is het, die hen allen zal 
vernietigen, want niet één persoonlijkheid is in staat op eigen kracht los te 
komen van deze astrale ellende. Gevoel te bezitten betekent voor de stoffe-
lijke mens sensitiviteit, maar vele mensen verliezen zichzelf erdoor! 

Miljoenen mensen op aarde beleven deze ellende en eenmaal in handen 
van deze demonen overvalt de astrale hartstocht hun levens. Eenmaal in hun 
zielewoning binnengetreden overheerst de astrale persoonlijkheid en dit as-
trale wezen raakt in de stoffelijke aura verward. Alléén een kosmisch psycho-
loog kan deze kluwen ontwarren. De aardse geleerdheid kent zichzelf niet en 
is niet in staat al deze mensen te helpen. Wat de geleerden doen is het zalven 
van de stoffelijke wonden, die er echter nu niet zijn, zodat hun smeersels niet 
zullen helpen. Wat ze doen heeft geen betekenis en ze zijn angstig, zichzelf 
te moeten verliezen. Ze verbergen zichzelf opdat hun onkunde niet gezien 
wordt. Maar zijn de zieken hiermee gediend? Ze staan met lege handen, al 
deze geleerden en toch zouden ze zichzelf willen leren kennen! Laten ze dan 
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de dood niet langer aanvaarden en zich losmaken van het eigen nietige „ik”. 
Dan beleven ze de sterren en de hemelen, want dan eerst spreekt de God 
van al het leven tot hun eigen bewustzijn. Maar wie van hen, van deze vele 
duizenden, zou dat kunnen? 

De mens op aarde, André, houdt het astrale wezen gevangen. Deze arme 
zieke zou dit ondier gaarne kwijt willen, maar hij kan er toch niet buiten, 
omdat hij de hartstocht wil beleven. Doordat hij zelf verlangt, trekt hij de 
demonen tot zich. Voel je de chaos in de persoonlijkheid van de mens? Voel 
je, wat het zeggen wil, verlost te willen zijn van de astrale ellende en toch die 
ellende weer aan te trekken? Hij is als die vrouw. Ook zij vroeg niet om haar 
bezetenheid. Maar allen verlangen, hun gevoelsleven wil het. Dat beleven is 
hartstocht, het willen bezitten van het andere leven. Dat is niet slecht, indien 
wij de schepping van God volgen, maar God heeft niet gezegd, dat het alléén 
voor de beleving van onszelf is! Dat wordt vergeten en dit kent men niet op 
aarde, doch hierdoor ontstaan de geesteszieken! Is dit zo onwaarschijnlijk? 

Ik zal jou de waarachtigheid ervan aantonen, André, en je zult het namens 
mij en miljoenen aan deze zijde aan de mensheid doorgeven. Wij zullen de 
bewijzen ervoor leveren. En die bewijzen zijn tevens het geestelijk wonder, 
want wij slingeren straks deze wezens uit zijn lichaam. 

Eén voor één zullen ze hem moeten loslaten. Die zekerheid geef ik je nu 
reeds! En deze mens zal het beleven. De mensheid moet er dan maar van 
denken wat ze wil. Ik zeg je: op eigen kracht is deze zieke er niet toe in staat, 
maar door ons komt hij vrij van deze astrale ziekte. En dat bewijst, dat het 
leven na de dood verdergaat en eeuwigdurend is! Wij zijn niet dood, wij leven 
en omdat wij ons eigen bewustzijn niet hebben verloren, keren miljoenen 
van ons naar de aarde terug om naar eigen bewustzijn te beleven! Is dat zo 
vreemd? Is dat zo onwaarschijnlijk? Zo onaards? Wat zijn en wat doen krank-
zinnigen? Ze beleven slechts op kracht van anderen! Ze worden geleefd! 

En dat zijn uw vrienden, uw zusters en broeders, uw vaders en moeders, 
die van de aarde heengingen, maar innerlijk nog niet vrij waren van hun 
stoffelijke hartstocht. Het deert mij niet, want het is de realiteit. Ik heb geen 
medelijden met hen, want ook wij leefden eens in deze geestelijke ellende, 
waardoor wij tenslotte hebben geleerd. Nu hebben wij de sferen van licht 
bereikt. Toch vecht ik voor hen en voor u, want door mijn eigen strijd kwam 
ik zóver! Nu kan ik als een bewuste tot je praten. Ik ben mij hiervan tenvolle 
bewust, hetgeen ik aan jou, André, en aan de aarde, de mensheid, doorgeef! 

Volg hem in al zijn gedachten, André, want door hem leer je de astrale 
wetten kennen.” 

Deemoedig en zeer beleefd keerde de zieke tot André terug. André voelde 
in hem angst, angst, dat hij hem toch zou loslaten. Toch voelde de zieke, dat 
André hem begreep, want onmiddellijk vroeg hij weer: „U blijft mij toch 
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helpen? Ik kan u er niets voor geven en ik voel, hoe moeilijk het voor u is. 
Wat moet ik doen?” 

„Je gaat daar stil op de divan zitten, ik help je. Maak je geen zorgen en zet 
die gedachten maar uit je hoofd. Ik zal je helpen totdat je beter bent. Hoe is 
het?” 

„Nog hetzelfde, maar ik heb beter kunnen slapen. In jaren heb ik niet zo 
geslapen. O, stuur mij niet weg, meneer, want u kunt mij helpen.” 

„Man, zanik niet langer. Zet die gedachten uit je hoofd; ik stuur je niet 
weg.” 

André bestraalde het zenuwstelsel van de zieke. Onder de behandeling 
concentreerde hij zich op de astrale wezens die in hem leefden. Wat waren 
het toch duivelen, dacht hij. Diep in de man hadden ze zich verstopt. An-
dré beleefde thans geestelijke wonderen. Hij voelde, dat hij met deze ver-
schrikkelijke wezens in verbinding kwam. Maar dat voelden zij ook. Toen 
hij zijn concentratie instelde, in het zieleleven van de arme zieke afdaalde, 
diens zielewoning binnentrad en het geestelijke astrale licht door zijn scher-
pe concentratie instelde, trokken ze zich terug. Ze voelden hem en in hun 
duister bestaan kwam licht. Ze deden alsof ze zijn gevangenen waren. Maar 
het grootste wonder was, dat ze zich hadden verkleind. Ze waren als nietige 
vonken, kleine, heel kleine mensjes. Alcar liet hem voelen waardoor zij zich 
zo konden terugtrekken. De zielewoning van de zieke was voor hen thans 
een gevangenis. Straks zouden ze zich weer op het stoffelijke leven instellen. 
Maar André zag, wat zijn meester tot stand bracht. Meester Alcar legde een 
sluier van astrale kracht om de zieke heen, zodat de astrale wezens hem niet 
meer konden bereiken. Die muur van astrale kracht werd tijdens de behan-
deling opgetrokken en dit had tijd nodig. Om dit ineens te doen was niet 
mogelijk. 

De zieke stoorde hem en zei: 
„Hé, wat doet mij dat goed.” 
„Je moet je mond houden, man, aanstonds mag je praten.” 
Toch hoorde André hem nog hortend en stotend zeggen: „De beklemming 

op mijn borst is niet meer zo hevig.” Dit moest er nog uit en nu was hij rustig. 
Voor André was het een bewijs dat er ontspanning kwam. Hij had zo-even 
de oorzaak voor die ontspanning gezien, want de astrale wezens trokken zich 
reeds terug. Hun krachten verminderden. De vrouw in de zieke leefde nu 
onder diens eigen bewustzijn. Ze wilde zich voor dit astrale licht verbergen. 
Het onmens trok zich terug in de astrale wereld. De zieke kon hierdoor wat 
ruimer ademhalen, want zijn benauwdheid was door hen ontstaan. Zijn in-
nerlijk stikte door hun wellustige drang om te leven. Nu zijn ademhalings-
organen ontspanden, verminderde de snelle hartklop die veroorzaakt had, 
dat de zieke zich gevoelde als een opgejaagd dier. Die gevoelens zweepten de 
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stoffelijke organen op en dit had hij als stofmens te verwerken. 
André begreep de toestand van de zieke, omdat hij diens ziekte kon waar-

nemen. In de arme man daalde de geestelijke stilte af. Er zou nu een strijd 
ontstaan tussen zijn meester en hem tegen deze demonen. En door het goede 
te doen, te bidden en weerstand te blijven bieden hielp de patiënt zichzelf. 

Om de zieke lag thans de uitstraling van meester Alcar. André zag, dat 
zijn meester die uitstraling ging verdichten, zodat men de zieke van buitenaf 
niet meer kon aanvallen. De mannelijke wezens hadden hem verlaten, maar 
de vrouw had hem nog in haar macht. En ook dit probleem kon hij voelen 
en controleren. Zij immers, dacht André, werd aangetrokken, want deze per-
soonlijkheid op aarde verlangde naar de vrouw. De zieke moest haar van zich 
afstoten of zijn gevoelsleven herstellen en dan kon ook zij verwijderd worden. 
Naast zich zag André dit wezen en hij sprak tot haar. 

„Ga weg, arm kind. Ga uit dit organisme en begin aan een ander leven. 
Stort dit zieleleven niet in de afgrond. Maak u vrij van uw hartstochten en 
doe geen verkeerde dingen meer.” 

André voelde dat ze dacht: stik, wat gaat het u aan! Toen hij met behande-
len gereed was, vroeg de zieke: 

„U hebt met haar gesproken, is het niet?” 
André keek hem verbaasd aan, want hoe kon hij dat weten? Toch had hij 

het gesprek gehoord, hoewel er mentaal was gesproken. De man zou een 
goed medium kunnen zijn, maar wat zou er van hem overblijven, indien hij 
het leven van André zou moeten verwerken? In één dag zou hij bezeten zijn, 
wist André, doch het sensitieve gevoel leefde in hem. 

„Weet u wat ze zegt, meneer? Ik ga toch niet weg. Hij denkt zeker dat hij 
mij zomaar kan wegsturen, maar ik ga niet.” 

„Ja, meneer, zo spreekt ze steeds. Hoe kom ik nu van haar af?” 
„Je moet geduld hebben, langzaam maar zeker zal ze uit uw aura verdwij-

nen. Op slag is dat niet mogelijk.” 
„Het doet mij goed als u mij helpt; ik kan nu beter ademhalen. Wat is dat 

heerlijk.” 
André raadde hem vooral rustig te blijven en weerstand te bieden. Hij 

hoefde hem al deze verschijnselen niet te verklaren, want het zou hem maar 
storen. De man had toch reeds genoeg te verwerken en de verklaring van zijn 
toestand zou hem innerlijk loodzwaar drukken en dat was de bedoeling niet. 

De man leefde eigenlijk toch in geestelijke wonderen, dacht hij. Wat be-
leefde André niet allemaal door hem? Het deed hem genoegen, dat hij aan dit 
geval was begonnen. Geen mens op aarde zou deze jongeman geloven, want 
voor velen sprak hij wartaal. Indien men echter het eeuwige leven aanvaard-
de, dan kon men al deze wetten begrijpen en dan waren het heel natuurlijke 
verschijnselen. De menselijke persoonlijkheid kon nu eenmaal opgetrokken 
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worden in de wereld na de dood en daarin leefden onze gestorvenen. Zij, 
die de duisternis hadden opgezocht keerden naar de aarde terug en leefden 
zich door deze zwakken van geest volkomen uit. Het was heel droevig en 
ernstig. Op aarde deed men trouwens niet anders. Al die mensen waren in 
niets veranderd. Was er geen voortbestaan dan konden ze niet terugkeren 
en toch kon de mensheid het eeuwige voortbestaan niet aanvaarden. Deze 
wezens wilden zich losmaken van de duisternis, van de hel waarin ze leefden, 
doch vernietigden het geluk van een ander. Het was allemaal verschrikkelijk, 
maar ook weer machtig interessant. André leerde hierdoor; door zijn meester 
ontving hij deze ontzaglijke wijsheid. 

Op de afgesproken tijd trad de zieke de volgende keer binnen en begon 
weer onmiddellijk te praten. 

„Ik heb een paar heerlijke dagen gehad, maar vannacht hadden ze mij 
weer te pakken. O, ik heb zo geleden. Mijn lichaam werd als het ware langer 
en innerlijk kreeg ik hevige schokken, alsof ze mij uit elkaar trokken. Al die 
verschijnselen heb ik reeds eerder beleefd. Ze zijn verschrikkelijk! Het zweet 
brak mij uit en u moest het hart dan eens horen kloppen. Vreselijk is het! 
Het duurde ongeveer vier uur en daardoor heb ik niet kunnen slapen. De 
gehele nacht heb ik gebeden en toch hielp het mij niet. Ze lachen om mijn 
gebed. Wanneer ik het licht aanstak ging het iets beter, maar zodra ik het 
weer uitdeed, nam de narigheid opnieuw in kracht toe. Het was alsof er in 
mij gevochten werd en dat gevecht beleefde ik. Ik ben doodmoe, dat voelt u 
zeker. Nu kan ik bijna weer geen ademhalen en mijn borst doet pijn ook. Ik 
word links en rechts, vanachter en van voren aangevallen, dus ertegen vech-
ten gaat niet. Soms voel ik hevige klappen. Overal waar ze mij maar kunnen 
raken voel ik zo’n klap. En terugslaan kan ik niet, want ze zijn en blijven 
onzichtbaar voor me. 

Als je hen slaat, ga je door hen heen en dan gillen ze het uit van het la-
chen. Zulke ondieren zijn het. Gisterenmorgen is het begonnen, en ik werd al 
vroeg de straat op gedreven. Daar kan ik echter meer weerstand bieden. Het 
is gek, toch voel ik dat het zo is. Maar mijn hoofd is dan gloeiend heet en ik 
loop te hijgen als een paard. In de natuur word ik dan beter. Het schijnt, dat 
ze binnenshuis meer vat op mij hebben. Ik voel precies wat ze willen. O, ik 
voel het toch zo, meneer.” 

De arme kerel zag er afschuwelijk uit. André had met hem te doen. Waar-
door vocht hij met de astrale wezens? Hoe had dit gevecht plaatsgevonden? 
Hij zou het zijn meester vragen. 

„Ga maar zitten, ik zal je helpen.” 
Alcar verbond zich met de zieke en zei tot André: 
„Verlies de moed niet. Ik zei je immers, dat we steeds weer opnieuw moe-

ten beginnen. En toch zullen we zegevieren. Dat gevecht komt tot stand 
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doordat de astrale geest door anderen aangevallen wordt. Die wezens willen 
haar hem ontnemen. Dit gevecht speelt zich in zijn zielewoning af. Hij is er 
dus mee verbonden. In zijn organisme komt dan die afschuwelijke dishar-
monie, waardoor men zijn gevoelsleven opzweept, zodat zijn zenuwstelsel 
het bijna niet meer kan verwerken. Het bloed dringt nu naar zijn hoofd, het 
hart gaat hevig kloppen en hij is vreselijk overspannen. Het gevoel, dat hij uit 
elkaar getrokken wordt is dus het geestelijk gevecht, want men wil hem uit 
het organisme smijten, wat toch niet mogelijk is. Maar hij voelt het duide-
lijk. Men wil hem uit zijn organisme verwijderen, maar daardoor zou hij de 
krankzinnigheid beleven. De vrouw die hem nog overheerst verzet zich tegen 
die aanval maar dit geschiedt ten koste van zijn krachten. 

En wat die anderen willen heb ik je reeds verklaard. Ook de zieke vecht 
met al zijn kracht tegen hun opkomende hartstochten. De klappen die hij nu 
ontvangt voelt hij astraal aan. Evenals bij het spreken komt hij ook hiermee 
tot de geestelijke eenheid. Zijn persoonlijkheid is nu gesplitst; hij leeft in het 
halfwakend bewustzijn, tussen leven en dood. Toch blijft hij bewust van zijn 
eigen leven of hij zou er niets van kunnen weten. Dit is een monsterachtig 
gevecht, André, zijn hart kan dit niet lang meer verwerken. Je weet wat ons te 
wachten staat. Behandel hem dus met zorg, terwijl ik verderga om hem voor 
haar en de astrale wereld af te sluiten.” 

Na de behandeling voelde de man zich weer wat kalmer. 
„Ziet u wel, dat u mij helpen kunt? Als u het niet kunt ben ik verloren. Als 

mijn ziel nu maar zweeg, dan was het niet zo erg en werd ik wellicht spoedig 
beter, maar mijn ziel praat met haar en haalt haar aan. Toch wil ik met haar 
niets te maken hebben. Ik vecht dag en nacht tegen dat monster en ze zal mij 
er niet onder krijgen.” 

André begreep het, maar gaf hem geen antwoord en zond hem weg. Al-
tijd weer dat gepraat van zijn ziel, dacht hij. Zijn ziel haalt haar aan! Wie 
hem zo hoorde praten, verklaarde hem voor krankzinnig. Hoe konden zijn 
ziel en zijn hart spreken? Maar hij hoorde zichzelf praten. Zijn verlangen – 
voelde André door zijn meester – had een tweede „ik” opgebouwd, en dat 
was het, wat sprak, voelde en begreep. Deze persoonlijkheid was gesplitst! 
Die ene helft was door de astrale wereld te bereiken, maar de andere helft, de 
dagbewuste persoonlijkheid, bleef overheersen. De vrouw die in hem leefde 
bezat alléén dat gevoelsleven en dat deel van hem hoorde haar spreken. Dat 
gedeelte, zag André, werd geleefd en daarin huisde dat andere wezen. De ene 
helft van zichzelf was in handen van de astrale wereld; de andere vocht op 
leven en dood en kon zichzelf niet bevrijden. Hier was hulp voor nodig en 
die hulp bood meester Alcar. Hij zag nu hoever zijn meester was gevorderd. 
Toch was het gehele proces angstaanjagend! 

Dit was de leerschool voor André. Enorm was de wijsheid die hij thans 
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door de zieke beleefde. Dit was nu splitsing van persoonlijkheid, veroorzaakt 
door het verlangen, afgestemd op de lagere karaktereigenschappen, wat de 
duistere astrale wereld in de gelegenheid stelde om de mens aan te vallen en 
zich hierdoor uit te leven. Wat was het weer eenvoudig, nu hij achter de sluier 
kon kijken en nu dat zijn leider het hem liet voelen en zien. Indien het niet zo 
vreselijk was, zou André het zelfs zeer leerzaam voor de mens vinden, want 
hierdoor leerde men zichzelf kennen. De man werd vanbinnen aangevallen. 
Zijn andere helft kreeg die stompen en dat voelde hij bewust. Merkwaardig 
was het, wonderlijk, ja zelfs spookachtig. Dat is het, dacht André, in zijn 
leven spookt het. Sommige spoken hadden ruimte nodig. Deze spookten in 
zijn organisme en beleefden erdoor. En dat beleven werd nu gevoed door hun 
verlangens om te willen bezitten. Hartstocht. Niets anders was het. Liefde 
beleven door hem, door deze arme man. In hem leefden tal van geesten; hij 
werd hierdoor helemaal opgenomen. Hij had nu echter te veel gekregen en 
kon er niet tegenop. 

In zijn naakte innerlijk leefden de astrale mensen zich uit en hadden nu 
ruzie om hem, hun prooi, door wie ze het contact met de aarde hadden ver-
kregen. Hij had zich innerlijk voor hen moeten afsluiten, maar bezat er de 
kracht niet voor. In dit leven waren nog onbewuste eigenschappen en die 
vroegen thans om te worden beleefd. Het is niet zo fraai, dacht André en 
duizenden mensen zullen hun schouders ophalen. Maar zijn en voelen al die 
mensen anders dan hij? Waren al die aardse mensen soms verder dan hij op 
de weg omhoog? Hadden al die miljoenen deze splitsing van persoonlijkheid 
ook eens moeten beleven? Ook die wetten zou hij wel door zijn meester leren 
kennen. Machtig was alles. 

Toen de patiënt de volgende keer tot hem kwam, begon deze te vertellen 
over zijn beleefde ellende. Toch ging het hem thans veel beter. „Het gaat 
goed”, begon hij, „ik ben heel rustig geweest. Weet u wat ze nu doen? Ze 
willen me slaan en kunnen mij niet raken. Péts, hoor ik steeds en het is net 
of ze mij niet meer kunnen bereiken.” 

„Dat is prachtig en ik begrijp het,” antwoordde André. 
„Weet u wat het betekent?” 
„Mijn meester heeft je voor hen afgesloten. Dit is je bescherming gewor-

den en intussen herstelt zich je zenuwstelsel.” 
„Wat fijn is dat.” 
André stelde hieraan vast, dat de arme kerel alles beleefde, maar er toch 

niets van begreep. Toen hij bezig was met behandelen, hoorde hij Alcar zeg-
gen: 

„Je moet je thans op mij instellen, André. Door je scherpe concentreren is 
het thans mogelijk om enige van deze astrale wezens uit zijn aura te verban-
nen. Ook hij moet bidden en om kracht vragen! Hij is dan niet in staat om 
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zélf te denken en krachten aan te trekken. De vrouw heeft de anderen weer 
tot zich getrokken, doch voelt evenals wij dat doen, dat het ogenblik geko-
men is, om te bewijzen wat zij wil.” 

Nu ontstond er een gevecht op leven en dood. De zieke zonk in het half-
wakende bewustzijn en was meer dood dan levend. Hij hoorde een woest 
gebrul in zijn innerlijk leven en stikte bijna, want hij kon haast geen adem 
meer halen. Hij rilde en beefde van angst en begreep niet wat er met hem 
gebeurde. 

„Bid toch man, en denk aan mij, of je werkt me tegen.” 
„Ik word zo naar, ik stik bijna,” kreunde hij. 
„Je moet je nu beheersen en jezelf blijven, aanstonds voel je je anders. 

Straks zal ik je alles uitleggen.” 
Dit gevecht was afschuwelijk, zag André. Het was alsof de hel in het leven 

van de zieke was losgebroken. Zijn levensaura scheurde vaneen. Dit veroor-
zaakte een schrijnende pijn, die de zieke voelde. Hij had het gevoel, of hij 
uit elkaar getrokken werd. Maar André zag, dat zijn meester de astrale we-
zens verwijderde. De arme zieke zakte onder zijn handen in elkaar en wist 
van niets meer af. André bleef hem bestralen, totdat er ook in hemzelf geen 
krachten meer waren; hij voelde zich totaal uitgeput. De zieke sloeg zijn ogen 
op en riep: 

„Ik ben zo moe. Wat hebben ze toch gedaan? Ik ben zo moe. Waar heb ik 
dit aan verdiend? Wat is er toch met mij? Het wordt steeds erger.” 

Het vrouwelijke wezen bleef nog, de anderen waren verwijderd. 
„Mijn borst, o, mijn borst,” klaagde de zieke. André ging er niet op in en 

bleef waarnemen hoe zijn leider de man vrijmaakte van de duisternis. Toen 
week de spanning en kon de zieke weer ademhalen. 

„Is het wat beter?” 
„Ja, goddank, het gaat beter. Wat was dat zo-even?” 
„Dit was het vaneenscheuren van je levensaura, waardoor je het gevoel 

kreeg of je stikte. Hierdoor voelde je die spanning in je borst, maar dat lost 
nu op. Je gaat nu een uurtje in de natuur wandelen en je houdt je rustig. Wij 
hebben de grootste ellende reeds overwonnen.” 

„Wat is deze ziekte toch verschrikkelijk. Hebt u meer mensen genezen, die 
evenals ik onder deze beïnvloeding leefden?” 

„Heel veel, maar allen hebben weer iets anders.” 
„En spreken de geesten ook tot hen?” 
„Niet altijd.” 
„Ja, ziet u, ik weet er wel iets van. Op verschillende seances beleef je deze 

dingen. Maar ik ben steeds mijzelf gebleven.” 
De man wilde praten en André laten weten dat hij hiervan op de hoogte 

was, maar André zond hem weg. Op seances had hij dingen beleefd? Op 
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seances maakten ze de aanzittenden waanzinnig. Onzin werd er verkocht 
en wat kregen die mensen voor hun vertrouwen? Deze zieke had het ontzet-
tend moeilijk. Om hem te genezen moest André alles van zichzelf inzetten. 
In andere gevallen was astrale beïnvloeding slechts kinderspel voor André. 
Zijn meester slingerde de astrale persoonlijkheid in één behandeling uit die 
levensaura’s en dan voelde de gevoelige mens zich genezen. Tal van wetten 
hielden echter de genezing tegen en toch, spoedig zou ook hij beter zijn. 
Alcar vroeg André: 

„Nog moe, André?” 
„Ik ben doodop, Alcar.” 
„Maak je hierover geen zorgen, je hebt spoedig je krachten terug. Denk 

aan het hogere leven. Eenmaal daarin opgetrokken ontvang je nieuwe krach-
ten, die God je zal schenken, omdat je leven dienende is. En die kracht is 
onuitputtelijk. Heb je dit proces kunnen volgen?” 

„Ja, Alcar, maar ik dacht zélf te stikken.” 
„Die beklemming op je borst voelde je, omdat je éénheid kreeg met hem, 

want ik had je met zijn leven verbonden. Doordat zijn gevoelsleven werd 
gestoord overviel hem de halftrance en verloor hij zijn bewustzijn. Op dat 
ogenblik heb ik die demonen uit hem verwijderd. Hij zou zijn gestikt, indien 
dit langer had geduurd. Het moest dus in korte tijd geschieden. Ik daalde in 
zijn gevoelsleven af. Door mijn concentratie, mijn sterke wil en de kennis van 
de occulte wetten bracht ik dit tot stand. Zijn gevoelsleven werd dus gestoord 
door een overheersende macht en dat was ik. Zijn bloedsomloop versnelde, 
de ademhaling werd gestoord en het hart bonkte hem in de keel, omdat ik 
op volle kracht in zijn leven ingreep. Daar het gevoelsleven direct ingesteld is 
op het organisme, beleefde hij deze stoornis, waarvan je zelf de verschijnselen 
hebt gevoeld. En omdat je met hem verbonden bleef, onderging je zelf die 
stoornissen, want door jou heb ik immers weer met hém verbinding. Toch 
was dit een mooie middag, André. Het gaf je levenswijsheid. Je leerde iets 
van de astrale en van de occulte wetten kennen. Voor deze wijsheid doet men 
aan deze zijde alles. Hier leven mensen, die zich in krankzinnigen opsluiten 
om deze wetten te leren kennen. Een betere leerschool is er niet. En op deze 
wijze beleef ook jij de wetten van ons leven. Een geest van het licht heeft 
zijn lichtende sfeer met eigen levensbloed betaald en dat wil zeggen niets 
voor niets! Hiervoor moeten ook wij alles van ons eigen „ik” inzetten of wij 
komen nimmer tot kosmische hoogte. Door het „willen dienen” komen wij 
zover. Doch voor dit geval had ik astrale hulp nodig. Enige van mijn leerlin-
gen hebben mij geholpen of zijn organisme zou dit niet hebben overleefd. Er 
zouden stoornissen zijn ontstaan in het zenuwstelsel en dat heb ik nu voor-
komen. Mijn helpers hebben gewaakt over het organisme, terwijl ik al die 
astrale krachten uit zijn leven verwijderde. Dit kon eerst heden geschieden. 
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Is het niet heerlijk, André, dit als stoffelijk mens te mogen beleven? Wij gaan 
nu verder en bereiden ons voor op zijn laatste strijd. Nu nog het vrouwelijke 
wezen en wij zijn zover. Wanneer zij verwijderd is kan hij aan een ander, 
harmonisch leven beginnen. Ik zal je van tevoren waarschuwen, wanneer dit 
mogelijk is.” 

Toen de man terugkeerde, was hij een heel ander mens. 
„Ik ga flink vooruit, we zijn op de goede weg, want ik voel mij uitstekend.” 
„Wij zijn er nog niet, beste man, schreeuw niet te hard.” 
„Maar ik ben toch blij, dat het reeds zover is. Ik word nu niet meer zo 

fanatiek aangevallen. O, als u eens wist wat het zeggen wil, rustig te kunnen 
slapen en het gevoel te bezitten alleen te zijn. Ik was nooit alleen! En het eten 
smaakt mij weer best. Ik ben zo gelukkig!” 

André behandelde hem en Alcar was tevreden. Na de behandeling zei de 
zieke tot hem: 

„Ik geloof, dat ik nu niet meer die nachtelijke gevechten zal beleven, want 
ik ken mijn eigen ziekte zo goed en ik voel het nu aankomen. Ik ben weer 
mijzelf, want deze vrouw heeft nu niet zo veel meer te vertellen. Ze vinden 
allemaal, dat ik er beter uitzie. Ik ga nu heerlijk wandelen en dat doet mij 
goed. Mag ik reeds naar een geestelijke lezing? Ik houd zo van lezingen over 
al deze dingen.” 

André verbood hem erheen te gaan en antwoordde: 
„Je hebt voldoende deze dingen beleefd. Straks, als je eerst volkomen jezelf 

bent, kan het mij niet meer schelen.” 
Doch plotseling liet meester Alcar hem zien dat hij inmiddels toch gegaan 

was. De man moest toegeven dat André goed zag en hij beloofde het niet 
meer te doen. 

„Wat is dit toch een gevaarlijk terrein,” vond de man. 
„Weet je waardoor je in die handen bent gekomen?” 
„Neen, ik weet het niet,” loog hij. 
„Wil je het voor mij verbergen?” 
Hij deed deemoedig, maar antwoordde: „Het is toch menselijk? Heeft niet 

ieder mens verlangens?” 
„Zo is het, maar wat jij zocht, voerde je naar de duisternis. Je kunt verlan-

gen zoveel je wilt. Weerstand bezit je voldoende, maar bega geen domheden.” 
„Ach meneer, daarnaar te verlangen is toch geen zonde? Ik heb nu eenmaal 

mijn lichaam en ook dat vraagt. Dacht u, dat ik geen eigen huis, vrouw en 
kinderen wil bezitten? Hiervoor ben je eigenlijk op aarde. En wanneer het 
niet komt, wat doet de mens dan? Verlangen! En toen zijn ze tot mij geko-
men.” 

„Omdat je heel erg gevoelig bent, werd je aangevallen. Andere mensen 
hebben er geen hinder van en toch verlangen ze ook. Die mensen moeten 
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zich deze gevoeligheid nog eigen maken – hoor ik thans – maar jij was reeds 
zover. Je bent medium, zoals ik, maar je hebt hiervoor geen weerstand ge-
noeg; men voert je in een krankzinnigengesticht. Is het je duidelijk?” 

„Ja, ik begrijp u. Als kind zag ik reeds in die andere wereld, maar nooit 
werd ik begrepen. In mijn kinderjaren zwierf ik urenlang rond en zocht ik 
naar iets, maar wat het was begreep ik niet. Toen ik bij een dokter kwam kon 
hij mij niet helpen. Ik liep altijd van huis weg, maar wilde het eigenlijk ook 
weer niet. Was ik toen reeds onder astrale beïnvloeding?” 

„In je jeugd werd je reeds achtervolgd en toen je wat ouder werd kon die 
wereld je bereiken. Wat er toen met je gebeurde weet je zelf het beste.” 

De man kreeg een kleur. Hij voelde, dat André hem doorzag, maar be-
greep ook, dat het heel natuurlijk was. 

„Had ik u toen maar gekend, dan was het zover niet gekomen.” 
„Dan had ik niets voor je kunnen doen, beste man.” 
„Waarom niet?” 
„Omdat je al deze narigheid moest leren kennen. Je verlangde er immers 

zelf naar. Je innerlijk leven stond ervoor open en je wilde deze verlangens 
beleven. Die hartstocht voerde je in de astrale wetten. Nu je er volkomen 
genoeg van hebt – het gevaar en de ellende hebt leren kennen – vecht je om 
ervan af te komen. In die tijd verlangde je, maar nu dat deze verlangens zijn 
gesmoord konden wij je pas helpen.” 

„Waar heb ik dit aan verdiend? Is dit een vloek?” 
„Dit heeft met vervloeken niets uit te staan. Je gevoeligheid voerde je in de 

astrale wereld. Elk mens, zegt mijn meester, moet hier doorheen, want eerst 
dan kom je tot de astrale gevoeligheid, een geestelijke afstemming voor Gene 
Zijde. Het is heel natuurlijk, maar wanneer we hiernaar verlangen en onszelf 
niet kennen, geen voldoende weerstand hebben – je hebt het beleefd – dan 
worden we door die wereld aangevallen. Wat jij nu moet doen is, jezelf blij-
ven in al je gedachten of je staat voortdurend in contact en dan word je zeker 
opnieuw in deze ellende gevoerd. Houd er maar rekening mee, want het is 
voor je eigen bestwil, voor je gezondheid.” 

De man ging weg en André dacht over al deze problemen na. Het leven op 
aarde was zeer gevaarlijk. Hoe gevoeliger de mens werd, des te gevaarlijker 
werd het leven op aarde. Deze gevoeligheid wilde echter elkeen bezitten en 
toch, wie kon zich staande houden? Waar lag de grens van deze gevoeligheid? 
Wanneer kon de mens zeggen: „Ik ben zover.” Wellicht leerde hij al deze 
wetten en menselijke problemen nog kennen. Bestond er niet voor iedereen 
geluk? Was het zo verkeerd, als mensen gingen verlangen naar vrouw en kin-
deren en een eigen huis? Duizenden van deze mensen werden er krankzin-
nig door en vielen dan in handen van astrale persoonlijkheden, van duistere 
geesten. Was men op aarde met een vaste bestemming? Had alles in het leven 
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astrale betekenis? Hierop kon André zichzelf geen antwoord geven, maar 
door het leven van Lantos had hij deze wetten toch enigszins begrepen. Er 
was echter nog zoveel, wat hij allemaal wilde weten en duizenden mensen 
met hem. Alcar zou hem dit allemaal echter later wel tonen. 

Moest deze man nu ten onder gaan, omdat hij liefde wilde beleven? Het 
brandde in hem als een laaiend vuur. Hierdoor werd hij aangevallen. Diep 
was alles en toch weer heel natuurlijk. Hij begreep deze wetten, die de mens 
zich moest eigen maken. Door het leven op aarde zou de persoonlijkheid 
zich ontwikkelen, verdergaan en voortleven aan Gene Zijde. Het was het 
loskomen van alle lichamelijke hartstocht. Deze man had lief maar in die 
liefde lag ook hartstocht. Hij stond ervoor open en daardoor kon men hem 
bereiken. Toen kwam de astrale vrouw tot hem, op wie hij niet bedacht was, 
maar toen was het reeds te laat. Zij kon zich éénmaken met zijn zieleleven en 
op dat moment is voor hem de ellende begonnen, voelde André. En hoeveel 
jaren leefde hij al in deze toestand? Tijdens het gesprek zag hij verschillende 
beelden die de man had beleefd. Veel fraais was het niet, doch André kon dat 
begrijpen. En die gevoelens moest de zieke overwinnen, eerst dan kon hij be-
ter worden. De les die hij thans had beleefd, zou hem helpen. En de mense-
lijke ziel, voelde hij eveneens, is onpeilbaar voor het stoffelijke bewustzijn en 
daarvan weet men op aarde eigenlijk nog niets af. Dat was ontzettend jam-
mer, doch zijn meester vertelde hem, dat er aan Gene Zijde geen „jammer” 
bestond. Dit was het bewustzijn van de gehele mensheid en die mensheid, al 
die miljoenen zielen, moesten nog voor het volgende leven ontwaken. Voor 
deze wetten waren de geleerden nog onbewust. Ach, dacht André, ik wilde, 
dat meester Alcar hun deze wetten verklaarde. Het zou een prachtige studie 
worden en dan zouden de geleerden niet meer zo machteloos staan. 

In het leven aan Gene Zijde leefde de waarheid voor al deze problemen. 
De mens ging ten onder omdat hij verlangde, te hoog greep naar het andere 
bewustzijn. De ziel als persoonlijkheid was voor die belevenissen nog niet 
geschikt. Hij vond het heel eenvoudig, maar zouden de mensen het kun-
nen aanvaarden? Zouden zij, die verlangden, zich hier iets van aantrekken? 
Hij geloofde het niet! Zelfs zieken wilden deze stoffelijke eenheid beleven 
en brachten kinderen voort. Hoe waren deze kinderen? Stoffelijk en geeste-
lijk ziek! Maar was dat mogelijk? Kon de geest zieker gemaakt worden dan 
ze reeds was? Dit waren problemen voor hem, die zijn meester kon beant-
woorden, maar waarmee tal van mensen rondliepen en waaraan ze te gronde 
gingen. Wie tijdens het aardse leven bleef zoeken maakte zichzelf kapot. Het 
leven, dat de gehele mensheid te aanvaarden kreeg, was soms hard, maar 
daarachter voelde André de rechtvaardigheid Gods. Tijdens het overdenken 
van al deze problemen trok zijn leider hem in diens leven op en het antwoord 
kwam als een visioen in hem, zodat hij deze verklaring onmiddellijk kon 



183

aanvaarden. Wanneer al die mensen dit konden beleven, zou dit voor hen be-
scherming betekenen. Doch ook hiervoor waren ze niet te bereiken. Zij gin-
gen verder, doch bergafwaarts. Wie innig zocht verspeelde zijn lichamelijke 
krachten totdat het eigen „ik” overwonnen was. Dit betekende dan meestal 
het volkomen gekraakt zijn, maar na dit alles ging de ziel als persoonlijkheid 
in het hogere geluk over. Dat was het normale stoffelijke leven, voelde André, 
dat bij het stoffelijke dagbewustzijn behoorde. 

Eerst aan Gene Zijde leerde de mens zichzelf kennen. Op aarde wilde hij 
er niets van weten en toch was dit het noodzakelijkste van alles, om bewust 
het stoffelijke leven te ondergaan. 

Maanden gingen voorbij. De man kwam hem trouw bezoeken en ging 
goed vooruit. Het zenuwstelsel ontspande en herstelde zich volkomen. Zo nu 
en dan viel hij iets terug, maar hij hield zich staande en in deze toestand werd 
hij opnieuw aangevallen. Het vrouwelijke wezen huisde nog in zijn leven, 
doch langzaam maar zeker naderde het uur dat zijn meester ook haar uit zijn 
aura kon verwijderen. 

Op een middag beleefde hij opnieuw het vaneenscheuren van deze aura’s. 
De man dacht nu te sterven, zo intens vocht zij om haar bezit. Niettemin 
moest zij haar prooi opgeven en kon de zieke aan een ander leven beginnen. 

Op dat ogenblik voelde de man zich duizenden kilo’s lichter, zo zwaar was 
de druk op zijn persoonlijk evenwicht al die tijd geweest. De astrale persoon-
lijkheid besmeurde zijn zieleleven, legde in hem haar astrale vergif, dat hem 
loodzwaar op de borst drukte, zodat hij bijna geen adem kon halen. Nu was 
zij met al haar druk, die tot de duisternis behoorde, uit hem verdwenen en hij 
schreide van geluk als een klein kind. De man danste de kamer rond, overge-
lukkig dat de duisternis hem zowel stoffelijk als geestelijk losgelaten had. Hij 
zou nu over zichzelf waken. De vervloekte hartstocht van haar had hem uit 
de slaap gehouden, nu sliep hij echter als voorheen en zoals hij in geen jaren 
meer had gedaan. Maar aan Gene Zijde bleef men hem volgen. Hij moest 
zichzelf overwinnen en dit had met zijn karakter te maken. 

Acht maandenlang had André hem behandeld. Toen de man ging ver-
huizen werd hij opnieuw aangevallen. Hij wilde deze krachten ontvluchten, 
maar dat was niet mogelijk en nu moest hij weerstand blijven bieden. In hem 
leefde deze weerstand. In de tijd, dat André hem had geholpen, was zijn wil 
versterkt en zijn persoonlijkheid ontwikkeld. Wat moest hij nu beleven? Op-
nieuw stond hij voor al die ellende. De huisgenoten, die hem in wezen niet 
kenden, stelden zich met de eerste hulpdienst in verbinding, opdat hij met 
spoed opgenomen zou worden. Men dacht daar, dat hij zou sterven, maar de 
astrale vrouw had hem opnieuw te pakken. De geneesheer kende zijn toe-
stand niet en stelde een verkeerde diagnose. Hij zag niet achter de sluier van 
dit probleem en constateerde een hartkwaal. De man werd dus opgenomen, 
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want – zo zei men – hij was een beroerte nabij. 
Vanuit het ziekenhuis schreef de zieke aan André het volgende: 
„Ik ben opnieuw aangevallen. Ik deed alles, geloof mij, maar ze was als 

een wilde kat. Ze schold mij uit en sloeg me waar ze mij raken kon maar ik 
bleef toch mijzelf. Doch de mensen, waarbij ik woon, dachten, dat ik zou 
sterven en belden de eerste hulpdienst op. En nu lig ik hier, lekker in een wit 
bedje, krijg goed eten en drinken en word verwend zoals nimmer tevoren. 
De dokter onderzoekt mij iedere morgen, maar kan niets bijzonders vinden, 
want het hart is nu weer tot rust gekomen en zij heeft de benen genomen. 
Ze zei nog: „Wat moet ik nu met je beginnen, ezel, die je bent!” U voelt het 
zeker wel en ook ik snapte haar onmiddellijk, maar ik deed of ik haar niet 
hoorde. Sindsdien heb ik rust. Vindt u het slecht van me, dat ik de dokter 
niet help, want ik vind het hier zo heerlijk. Eigenlijk heb ik hun alles van 
mijzelf verteld, maar ze geloven het niet. Ze denken dat ik een psychopaat 
ben en toch, wanneer ze zo met mij praten, schudden ze het hoofd en blijven 
zoeken. Hoor ik nog iets van u? Blijft u aan mij denken? Denkt u, dat ze mij 
weer lastig zal vallen? Uw dankbare B.” 

André schreef hem terug, dat hij zich maar nergens druk om moest ma-
ken. Hij kreeg nu goed eten en drinken en kon thans fijn uitrusten. 

De zieke schreef: 
„Nu houd ik het hier vanzelfsprekend uit. Ik dacht eerst, dat ik uit eigen 

wil moest vertrekken, maar nu doe ik het niet. In het andere huis kreeg ik 
slecht eten, maar nu ben ik al aangekomen en dat is natuurlijk goed voor 
mijn weerstand. Ik heb echter medelijden met de doktoren. Wat weten ze van 
dergelijke problemen af? Niets! Maar ik laat hen nu maar zoeken, geloven 
doen ze toch niets. Zij alléén weten het. En ik eet en rust lekker. Ik heb het 
nog nooit zo goed gehad. Ik geloof dat wanneer ik aangesterkt ben, zij mij 
niet zo spoedig meer te pakken krijgt. Nu kan ik vechten. Deze demon is 
anders zo spoedig niet te overwinnen. Als een kat ligt ze op de loer. Wat een 
verschrikkelijk mens is het toch. Gisterennacht kwam ze weer tot mij terug. 
Ik heb haar toen eens goed de waarheid gezegd. Wat denkt u, dat ze deed? Ze 
begon te schelden en tegelijk te jammeren. Vroeger jammerde ze nooit. Hier-
door begrijp ik, dat ze nu machteloos staat. Maar ze heeft lak aan mij, zegt 
ze, en vroeg of laat krijgt ze me weer te pakken. Ik zeg u, dat ik zal blijven 
vechten, u kunt ervan op aan, dat ze mij niet meer zal zien. Ik dank u nog-
maals voor alles wat u voor mij hebt gedaan. Ik zal u nooit vergeten. Uw B.” 

Er gaan maanden voorbij. André hoort niets van de zieke, maar op een 
middag staat hij voor hem. Hij ziet eruit als de dood, de narigheid ligt op zijn 
gelaat en het zweet breekt hem uit. 

„Mag ik binnenkomen, meneer? Ze heeft mij toch weer te pakken.” 
André liet hem binnenkomen. Hij vertelde toen, dat men hem uit het 
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ziekenhuis ontslagen had. Hij werd hierna door andere mensen verzorgd en 
daar was het, dat zij weer tot hem was teruggekeerd. Het begon reeds in het 
ziekenhuis. „Eerst wilde men mij naar een inrichting sturen, maar dat wilde 
ik niet. Ik zei, dat ik normaal was. Maar het is mijn eigen schuld. Ik had daar 
mijn mond moeten houden. De dokter ging mij begrijpen en vond toen, dat 
ik niet in het ziekenhuis thuishoorde. 

Nu sta ik toch onder controle en dat moet ik niet. Ik wil mijn eigen heer 
en meester blijven. Wilt u mij weer helpen?” 

André vroeg aan zijn meester wat hij moest doen en hoorde nu zijn leider 
zeggen: 

„Je moet hem niet meer helpen, André. Hij kan thans op eigen benen 
staan. Dit is hetgeen ik je voorspelde, van hem zul je geen plezier hebben. Hij 
moet thans bewijzen, wat hij wil.” 

„Ik help je niet. Je moet nu maar eens tonen wat je kunt.” 
De zieke wilde gaan schreien, maar op hetzelfde ogenblik werd er gebeld. 

Een heer vroeg of de man bij André was. Bij het binnentreden zei hij tot hem: 
„Zo, ben je hier, mannetje?” En tot André: „Mag ik mij even voorstellen? 

Ik ben D.H., ziekenverpleger. Hij is aan mij toevertrouwd, maar heeft van-
morgen de benen genomen. Ik dacht wel, dat hij naar u zou terugkeren. En 
zie, hier is mijn klant. Ga maar mee, ventje, we zullen wel voor je zorgen.” 

De man ging met de zieke weg, maar zou later nog bij André terugkeren, 
want hij wilde er gaarne alles van weten. Toen hij een week later bij hem 
kwam, vroeg André: 

„Hoe is het met de zieke?” 
„Niet slecht, het gaat eigenlijk heel goed, maar hij wil zijn vrijheid niet 

missen. Ik heb geen last met hem, maar vanmorgen was hij ineens verdwe-
nen.” 

„Heeft u hem inmiddels leren kennen?” 
„Ja, ik ken hem nu wel. Hij praat graag, maar ik weet dat hij mij geen on-

zin verkoopt. Toch ga ik er niet op in. Ik doe alles voor mijn mensen, maar 
ze moeten luisteren. Ik heb van u gehoord en daar ik wist, dat u hem behan-
delde, ben ik hierheen gekomen. Wanneer ik er zeker van ben, dat hij bij mij 
terugkomt, mag hij u nog bezoeken, want hij wil – zoals hij zegt – alles van 
zichzelf weten. U kunt hem nog helpen, zegt hij, maar dat geloof ik niet.” 

„Dat hebt u goed aangevoeld, want ik help hem niet meer. Hij moet nu 
tonen wat hij wil. Mijn taak is voorbij. Ik heb alles voor hem gedaan wat ik 
kon en moest doen.” 

„Het enige wat hij nu wil, is de straat op gaan. Hij zoekt naar middelen 
om dat te bereiken, maar ik let op hem. Na drie maanden kan hij doen en 
laten wat hij zelf wil, dan hoef ik niet meer voor hem te zorgen. Maar ik wil 
intussen de baas over hem blijven of de zieke groeit mij over het hoofd en dat 
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gaat niet. Zoals ik hem zie, voel ik, dat hij zijn gehele leven onder invloed 
heeft gestaan. Ik heb uw boeken gelezen en weet er dus iets vanaf. Hij gaat 
nu, indien hij wil, zijn eigen bewuste leven tegemoet, en hij moet nu tegen de 
astrale beïnvloeding vechten. En toch heeft hij, volgens mij, uw hulp nodig, 
want u kunt met hem praten.” 

„Ik wil hem nu niet meer zien. Hij moet thans bewijzen wat hij wil. Ik 
hoef hem niet meer te helpen.” 

De man ging heen. Maar weken later, op een avond tegen tienen, werd er 
gebeld en stond de zieke voor de deur. 

„Och, meneer, het is weer zo erg met mij. Stuur me niet weg, want ze heb-
ben mij weer te pakken. En ik was toch zo goed.” 

André stelde zich op meester Alcar in en ging toen waarnemen. Hij keek 
nu door de man heen, maar zag geen astrale inwerking; de man suggereerde 
nu zichzelf deze toestand. Van hem – André herinnerde zich weer de woor-
den van meester Alcar – zul je geen plezier hebben. En hier stond de man nu 
te klagen, te rillen en te beven en toch was hij niet in handen van de astrale 
wereld. De zieke smeekte hem om hulp, doch André antwoordde: 

„Neen, beste man, ik help je niet. Je moet thans bewijzen wat je kunt. En 
dat doe je nog niet. Wat je nu voelt is slechts suggestie! Je mankeert niets! 
Niets kan je gebeuren, want men kan je niet eens bereiken. Ga rustig naar 
huis en denk er niet meer aan. Dit moet je overwinnen en dat ligt in je eigen 
hand. Het is nu erop of eronder! Als je niet vecht, ga je het krankzinnigen-
gesticht in. Is dat wat je wilt? Ik help je niet meer. Je spot nu met je gezond-
heid.” 

De zieke schreide, maar André liet hem begaan. Alcar had André laten 
voelen, dat hij hem streng moest aanpakken. De man kon heengaan, want 
zijn innerlijk leven was vrij. Als een geslagen hond kroop hij de trappen af. 
André vond het afschuwelijk. Het deed hem pijn, maar hij mocht niet anders 
handelen. 

Enige maanden later kwam hij hem weer op straat tegen. De man zag hem 
niet, floot een deuntje en voelde zich zo lekker als kip. André ging naar hem 
toe en vroeg: 

„Gaat het zo goed met je?” 
„U hebt toch gelijk gehad, ik ben er nu doorheen. Ze doet me niets meer. 

Toch dacht ik, dat ze mij opnieuw te pakken had gekregen die avond, maar 
de volgende morgen was ik weer geheel mijzelf. En die nacht heb ik nog bui-
ten verwachting goed geslapen ook.” 

„Je moet blijven vechten. Steeds eraan denken, dat zij je kan overvallen. 
Op deze wijze blijft je concentratie steeds ingesteld en bied je weerstand. Als 
je er even aan gewend bent, vorm je voor jezelf een eigen bescherming en voel 
je niet eens meer dat je op haar ingesteld bent. Ik doe immers hetzelfde ten 
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opzichte van mijn zieken. Zul je moed houden en blijven vechten? Je weet 
het, anders wacht het krankzinnigengesticht je.” 

„En daarin moet ik nu net niet, meneer. Ik zal mijn best doen. Ik zal nooit 
vergeten wat u voor mij hebt gedaan.” 

„Je dankt Onze Lieve Heer maar, dat is beter.” 
Maanden later ontmoette André hem opnieuw. De man was aan het werk 

en het beviel hem best. Hij was geheel zichzelf en had geen hinder meer van 
de astrale wereld. Hij zou op zichzelf en zijn mediumschap letten. De me-
diamieke sensitiviteit bleef in hem zonder dat die echter benut werd, maar 
hierdoor bleef hij niettemin openstaan voor astrale beïnvloeding. 

Hiertegen moest hij blijven vechten. Dat voelde hij zelf en hij zette er dan 
ook alles voor in. Fluitend nam hij afscheid van André en verdween onder 
de mensen. 

Een rare klant is het, dacht André, maar toch een stakker. Later hoorde 
hij, dat de man geen werk had waardoor hij nu weer tijd voor zichzelf kreeg, 
wat André heel jammer vond. Ook Alcar zei tot hem, toen André vroeg, of 
hij nog iets voor de man moest doen: 

„Jammer is het, André, want nu suggereert hij zichzelf weer en dat is na-
tuurlijk verkeerd voor zijn toestand. Hij moet kunnen werken en indien dat 
mogelijk is, kan ook hij een normaal leven beginnen. Doch dit is de maat-
schappij en daaraan kan ik niets veranderen. De mensheid is nog niet zo 
ver, dat deze mensen geholpen worden. Doch vroeg of laat zal hij wel werk 
vinden. Je hoeft je niet angstig om hem te maken. Hij blijft nu zichzelf.” 

André begreep zijn meester en wachtte verder af. Hij zou weer uittreden en 
zou al deze ziekten van de geest leren kennen. Door deze zieke had hij heel 
veel geleerd! 
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De voorbereiding tot het uittreden 

André kreeg van meester Alcar het bericht, dat hij nu zou uittreden. Hij 
had zich op deze grote gebeurtenis voorbereid en voelde zich gereed voor dit 
wonderlijke gebeuren. Dat voorbereiden was echter niet zo eenvoudig, want 
hij moest zich op het geestelijke leven instellen en dat kon hij alleen bereiken 
door te mediteren. Hij dacht nu dag en nacht aan zijn meester en aan alles 
wat met het leven na de dood had te maken. Voortdurend concentreerde 
hij zich op rust en intussen voelde hij, dat hij zich van de stoffelijke wereld 
verwijderde. Maar in deze toestand gekomen was het aardse leven voor hem 
moeilijker geworden. Hij kwam nu met alles en iedereen in opstand, om-
dat de mensen hem nu niet meer begrepen. Een overheersende gevoeligheid 
maakte zich van hem meester en toch moest hij trachten zich staande te 
houden of het leven op aarde zou ook hem op de vingers tikken en dan zou 
hij bezwijken. Doch dat moest voorkomen worden, want anders zou hij voor 
dit werk niet geschikt zijn. In alles moest hij zijn eigen leven en de gewel-
dige toestanden van het leven na de dood kunnen verwerken. Tijdens deze 
gevoeligheid stormden hartstocht en stoffelijk geweld op hem af. Om hier-
aan weerstand te bieden was niet zo eenvoudig en niemand kon hem hierbij 
helpen. Van géén mens kreeg hij steun; dit moest André alleen overwinnen. 
Voortdurend moest hij zich op de sferen van licht instellen, of zijn meester 
kon hem niet bereiken. En indien hij in opstand kwam was er van uittreden 
geen sprake. In alles moest hij zichzelf zijn en blijven of hij sloot zich voor 
deze genade af en dat moest hij ten koste van alles voorkomen. 

De eerste dagen waren steeds het moeilijkste voor hem. Dan zweefde hij 
tussen twee werelden, tussen het aardse en het geestelijke in. Doch toen hij 
eenmaal het geestelijke had bereikt, ging het vanzelf en had het aardse geen 
macht meer over hem. Het wonderlijke was echter wel, dat hij dan toch 
zijn werk verrichtte, de mensen ontving en met hen praatte, maar dat geen 
van allen voelde, dat André hoogstens voor twintig procent aan levenskracht 
en persoonlijkheid op aarde was. Hij sprak dan eigenlijk vanuit een andere 
wereld, de wereld van zijn meester. Nu dat hij op de hogere sferen was afge-
stemd, zonk het dagbewustzijn in hem weg en kwam hij los van de stoffelijke 
en lichamelijke wetten. Nu ging die andere toestand overheersen en hij zag 
door de stoffelijke wetten heen. Hij was nu méér geest dan mens. Voor korte 
tijd trad hij bewust het grote onbekende aan Gene Zijde binnen, maar leefde 
toch nog op aarde. Hij leefde nu bewust in het hiernamaals en kon daarin 
schouwen. 

Heel bijzondere dingen had hij deze week beleefd. André bevond zich in 
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een tram en keerde huiswaarts. Al die handelingen, die nodig waren, zoals 
het in- en uitstappen, een kaartje ontvangen en – als het kon – plaatsnemen, 
deed hij nu zonder dit te beseffen. In gevoel was hij ver van de aarde weg en 
toch onder de mensen op aarde. Hij leefde dus tevens in het leven na de dood. 
Het drong niet tot hem door, dat hij in een tram plaatsgenomen had en toch 
had zijn meester hem steeds voor dit afwezige handelen gewaarschuwd, want 
dit kon noodlottig voor hem worden. Doch André vergat het steeds. 

Toen hij in de tram plaatsgenomen had, voelde hij, dat zijn dagbewustzijn 
plotseling in de geest oploste. Nu kwam hij in een helderziende toestand en 
kon hij waarnemen. De tram, de mensen en alles wat tot de aarde behoorde, 
verdwenen voor zijn ogen. In gevoel leefde hij nu in hetgeen hij waarnam. 
En dat waren de sferen! Hij zag deze voor zich en voelde de heilige rust van 
Gene Zijde. Die heiligheid daalde in hem af en toch had hij dit moeten voor-
komen. Nu lette hij niet meer op zichzelf. 

De bloemen en de vogels van Gene Zijde lachten hem toe en hij zag de 
astrale mens uit die sfeer. Het is heerlijk, dacht hij, dit alles te mogen zien 
en voelen. Daar te mogen vertoeven was het grootste geluk voor hem en de 
mens op aarde. Aanstonds ben ik er weer, dacht hij en hij doorleefde alles wat 
hij nu kon waarnemen. 

Het merkwaardige, vond hij, was dat hij toch aan het aardse leven kon 
blijven denken, maar dat het niet tot hem doordrong. Hij begreep dan ook: 
hij was dáár en toch was hij er weer niet. Dit gold voor beide werelden. Zijn 
innerlijk leven had zich gesplitst. Het was precies als wanneer hij voor zieken 
iets beleefde en hij zichzelf voor korte tijd verloor om hetgeen hij moest zien 
in zich te kunnen opnemen. Hij kende deze wetten uit het hiernamaals, hij 
begreep wat hij thans voelde en waarom hij zo gevoelig was, maar vergat zich 
erop in te stellen. Dit was echter een gevaarlijke toestand, want voor de aarde 
wist hij niet meer wat hij deed. Toen hij ging waarnemen, wandelden twee 
schone wezens dicht aan hem voorbij, zodat hij hen zelfs duidelijk kon horen 
spreken. Nu ging hij geheel in dat leven over en vergat zichzelf op aarde. Hij 
zat nu te dromen, erger nog, hij was zichzelf van zijn stoffelijk leven niet meer 
bewust; zijn dagbewustzijn was in hetgeen hij zag volkomen opgelost. 

„Hoelang”, zei het zeer schone vrouwelijke wezen, „heb ik op je moeten 
wachten? Hoeveel heb je geleden op aarde en toch, aan alles komt een einde. 
Hoe moeten wij God danken voor ons geluk. Zullen we hier in deze hei-
lige omgeving bidden en God danken voor al het schone dat wij nu hebben 
ontvangen? Zie, mijn kind, zie naar al deze schoonheid!” André zag, dat de 
beide wezens neerknielden en God dankten voor alles aan hen gegeven. Hij 
wilde hen niet storen. Toch wilde hij een sferenbloem meenemen naar de 
aarde, om aan dit schone ogenblik te blijven denken. 

Hij stond plotseling op en plukte een sferenbloem. Op hetzelfde ogenblik 
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voelde hij een innerlijke schok en was zich ineens weer van zijn doen en laten 
bewust. Ik heb mezelf weer vergeten, dacht hij en de gevolgen zijn, dat de 
mensen denken dat ik gek ben. Hoe moet ik thans handelen? In de verte zag 
hij zijn meester. André keek hem in de ogen, die hem zeiden: „Wat doe je, 
André? Heb je mij gevoeld? Waakte ik niet over je en wat nu?” Hij begreep 
zijn meester, boog het hoofd en moest nu handelen. 

Wat wil die man, dachten de mensen. Was het een krankzinnige? Hij 
dacht nu ontzettend snel, hij moest iets doen. De mensen voor hem glim-
lachten smalend en hij begreep hun gelach. Ze hadden gelijk, dat ze hem 
voor een waanzinnige hielden. Maar hij wilde niet voor een krankzinnige 
gehouden worden. Hij stak zijn arm naar de conducteur uit en wilde hem 
roepen. Maar hoe heette zo’n man ook weer? Plotseling schoot hem die naam 
te binnen en hij riep: 

„Conducteur, kom eens even hier.” De man kwam bij hem. 
„Kunt u mij zeggen ...” hortend en stotend kwamen de woorden, in diepe 

concentratie gesproken, over zijn lippen. „Ik ben niet van hier, waar is het.” 
Verder kwam hij niet. 

Ja, wat nu? Hij zag een plein voor zich en iedere dag kwam hij over dat 
plein en nu kon hij die naam niet uitspreken. Hij lispelde iets en zei: „Val ... 
Val ...” 

„O”, zei de conducteur, „Valkenboschplein?” 
„Juist, dat is het.” Die woorden sprak hij vlot, hier hoefde hij niet voor te 

denken. 
„Ik zal u wel waarschuwen, mijnheer, we zijn er nog niet.” 
De passagiers vonden het toch een vreemd geval en staarden hem aan. 

Toch was dit weer heel gewoon. André nam opnieuw plaats en dacht, denkt 
nu maar wat u wilt, ik ben weer mijzelf. Maar ik moet opletten, of er geschie-
den ongelukken. Wat zou zijn meester ervan zeggen? Hij schaamde zich, 
maar ja, hoe gevoelig was hij ook niet! Hij zag door al het leven op aarde 
heen. Wanneer hij naast de mensen zat vertelden ze hem in gedachten over 
hun eigen leven. Nu kon hij hun precies vertellen waarnaar ze verlangden, 
hoe ze leefden, waarheen ze gingen en vanwaar ze kwamen. Telepathisch 
nam hij alles van hen over. Ook dit was lastig, want velen vertelden hem nu 
geen fraaie zaken; soms zaken waarvan hij rilde en beefde. Hartstocht en vre-
selijk stoffelijk geweld stormden op hem af, waartegen hij zich, met alles wat 
in hem leefde, moest verzetten, wilde hij zichzelf blijven. Dit waren voor hem 
de botsingen in het aardse leven, die hij moest verwerken. Het was voor hem 
nu geen wonder meer, dat een geest van het licht door de stoffelijke mens 
heen keek en alles overnam, want het aardse wezen zond al die gedachten de 
andere, de astrale wereld in. 

De schok zelf bracht hem tot de werkelijkheid terug. Nu was hij overal 
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gevoelig voor. Water trok hem in deze toestand geweldig aan. Als hij hier niet 
op lette zou hij zomaar het water inwandelen. Toen hij zijn meester vroeg, 
waarom water hem aantrok, zei Alcar: 

„Wij zijn in het water geboren. Later leer je deze wetten kennen.” 
Hoe is het mogelijk, dacht André. Hij moest zich hevig op het stoffelijke 

bewustzijn instellen, of hij zou zo pardoes in het water springen en dan zou-
den de mensen alweer denken, dat hij gek was. Zo gevoelig werd hij, wanneer 
hij zich gereedmaakte om uit te treden. Wanneer hij in deze gevoeligheid 
leefde duurde het meestal niet lang meer of Alcar maakte hem van zijn stof-
kleed los. 

Voor heel veel dingen moest hij nu oppassen. Op straat kon hem dit nood-
lottig worden, want overal was er gevaar. En dit gevaar werd verhoogd, omdat 
hij niet angstig was en de dood hem niet angstig kon maken. De dood had 
voor hem geen betekenis meer, want hij had hem leren kennen. Voor ziekte 
en narigheid boog hij zich en aanvaardde die. Hierdoor bleef hij zichzelf! 

Zijn vrienden benijdden hem om dit innerlijke bezit en André raadde hun 
allen aan zich open te stellen voor deze wetten, want ze zouden er zeer geluk-
kig door worden. 

Voor enige jaren had Alcar hem gedematerialiseerd. André stond voor een 
deur, loste plotseling op en stond binnen. Die krachten waren door hem 
heengegaan, ook al was hij er zich op dat ogenblik niet van bewust. Toch 
had zijn persoonlijkheid het beleefd en ook hiervoor moest hij weer oplet-
ten. Soms, wanneer hij bij zijn patiënten kwam, wilde hij door de deur heen 
lopen, doch dat kostte hem steeds een gevoelige klap. Hij botste dan met zijn 
hoofd tegen de deur op en begreep, dat hij het dagbewuste „ik” weer had 
vergeten. In zo’n toestand wandelde hij, in gedachten, voort en bleef opgelost 
voor de aarde, maar dat was en bleef gevaarlijk. 

Het machtigste, dat hij had beleefd, was toch wel voor hem het volkomen 
oplossen in de geest van zijn stoflichaam, of een tram had hem aan stukken 
en brokken gereden. 

Op een avond moest hij naar een zieke. André dacht aan de zieke en bleef 
aan haar denken, maar vergat nu dat hij volkomen in deze toestand oploste. 
Op de hoek van een straat gekomen, bevond hij zich plotseling voor een 
snelrijdende tram. Niets had hij gehoord. Op twee meter afstand zag hij het 
gevaarte op zich afkomen. Op datzelfde ogenblik voelde hij zich opgetrok-
ken, zichzelf door de bestuurder, lampen en wagen en door de mensen gaan, 
waarna hij de tram aan de achterkant weer verliet. Met een grote zwaai stond 
hij voor de deur van de zieke en belde aan. Toen de deur openging en de 
vrouw hem aankeek, schrok ze hevig en vroeg: 

„Wat is er, André? Je ziet eruit als een lijk.” 
„Ik voel me toch best, mevrouw.” Zal ik het haar maar zeggen, dacht hij, 
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wat er zo-even met mij is gebeurd? Ze gelooft het toch niet en kan het ook 
niet begrijpen. „Ik voel me best,” herhaalde hij tegen haar man, „ik mankeer 
niets.” Ze vonden, dat de dood op zijn gelaat lag, maar even later moesten 
ze toegeven, dat ze zich blijkbaar hadden vergist. Het avondlicht kan mislei-
dend werken ... 

Toen kreeg hij van meester Alcar een geestelijk pakslaag. Meester Alcar 
was werkelijk boos op hem en André moest dit niet weer laten geschieden, 
of ook zijn meester zou niets meer voor hem kunnen doen. Op het ogenblik, 
dat de tram naderde, dematerialiseerde meester Alcar André, die nu leefde in 
het halfstoffelijke en halfgeestelijke, waarin de fysische manifestaties geschie-
den. Hij beleefde hetzelfde, als toen zijn leider hem door de deur voerde. Nu 
vloog hij door de mensen en door de tram heen. Hij ging ervan voren in en 
kwam ervan achteren weer uit, maar zag eruit als een lijk. En André begreep 
waarlijk dat hij de dood en al zijn wetten op dat ogenblik had beleefd! Hij 
kende deze toestand, die hij tijdens zijn donkere zittingen had leren kennen 
en die krachten waren in hem. Doch een dergelijke bescherming kon slechts 
éénmaal plaatshebben. Alcar zei: 

„Wanneer je niet beter op jezelf let, moet ik je alleen laten. Je moet dan 
maar zelf weten wat je doet. Ik kan je niet tegen alles beschermen, of je le-
ven staat stil. Daarbij komt, dat je in strijd bent met de wetten van God en 
met je eigen leven, waar ik niets aan kan veranderen. Nóg heb ik je mogen 
beschermen, André, maar vergeet jij je echter opnieuw, dan trek ik mij uit je 
leven terug.” 

Dagenlang was hij hierdoor van streek. Droefheid was hem overvallen en 
toch ... hoe eenvoudig was het! Hij had dit kunnen voorkomen. Hij moest 
beter op zichzelf passen. Hij moest zowel dáár als híér zijn, toch in alles 
zichzelf blijven en op zichzelf kunnen letten. Of hij zou vroeg of laat moeten 
aanvaarden, dat een ongeluk een einde aan zijn leven zou maken, wat hij 
toch niet wilde, want hij wilde voor Gene Zijde blijven dienen. Nog nooit 
had zijn meester hem zo streng aangepakt. Ook toen stond André voor een 
uittreding en toen hij aan Gene Zijde aankwam, liet meester Alcar de rest 
volgen. André kreeg opnieuw een geestelijke kastijding te aanvaarden en kon 
niet anders doen, dan ja-en-amen zeggen. Toen zijn meester tot de werkelijk-
heid overging en André andere wonderen leerde kennen, voelde hij toch, dat 
hij weer heel veel had geleerd, want zijn wil was sterker geworden. En toen 
Alcar hem zijn glimlach toonde, keerde het ontzaglijke geluk weer in zijn 
leven terug, het geluk dat hij voor altijd dacht kwijt te zijn. Toen meester Al-
car André had laten weten, dat hij verkeerd had gedaan en zijn concentratie 
op hem terugtrok, voelde André, dat hij alleen was gelaten en zijn droefheid 
kende geen grenzen meer. Hij voelde zich als verloren. Hij had geen begrip 
meer van zijn eigen leven. Hij voelde zich verlaten als een straathond en arm 
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als een kerkrat. Zijn geestelijke hulp was opgelost en men had hem alleen ge-
laten. Wat was hij teneergeslagen in die tijd. In hem scheen geen leven meer 
te zijn. Maar in diezelfde nacht maakte Alcar hem vrij en trad André buiten 
zijn organisme. De tranen rolden hem over de wangen toen hij zijn meester 
voor zich zag. Geen woord durfde hij te spreken en hij kon nu het grote, 
stralende licht van zijn leider niet eens meer verdragen. 

Hoe beloofde hij zijn meester te zullen waken over zichzelf! Hij kwam niet 
uitgedacht. Deemoedig volgde hij Alcar waarheen hij hem voerde. En op die 
reis besefte hij, hoe gevaarlijk het was zich maar te laten gaan. Ook nu voelde 
hij de ogen van zijn meester op zich gericht. Opnieuw had hij zich vergeten, 
maar goddank, er waren geen ongelukken geschied. Hij zou in het vervolg 
beter opletten! 

Uitdrukkelijk had Alcar hem gezegd: „Ik kan je niet in alles helpen. Je 
moet op jezelf letten en op alles wat je leven betreft. Je kent het gevaar.” 

André moest voor alles, wat met zijn eigen leven had te maken, zorg dra-
gen, of er konden vreemde dingen geschieden. Hoever hij zich ook in de geest 
van de aarde verwijderde, toch moest hij steeds en direct kunnen handelen. 

Door te mediteren scheidde hij zich van het stoffelijke leven af. 
Eindelijk kreeg hij bericht, dat hij zou uittreden en hij dacht: goddank, nu 

is het zover. 
Op zijn kamer wachtte hij op de dingen die zouden komen. De eerste 

verschijnselen voelde hij reeds in zich ontwaken en tot werking komen. In 
zijn voeten had hij geen gevoel meer. Die waren koud, hoewel niet als van 
de natuurlijke koude, want die was anders. Deze koude ontstond, doordat 
hij als persoonlijkheid het lichaam ging verlaten. Het stoffelijke organisme 
werd door de persoonlijkheid gevoed en die persoonlijkheid maakte men 
los van de stoffelijke, lichamelijke wetten. Langzaam trok deze koude op en 
hoe hoger deze ging des te heviger werd de slaap, die hem overviel. Dit was 
nu de trancetoestand en hij was voor de aarde als schijndood. Het bewuste 
uittreden was het wonderbaarlijkste bezit van al de gaven, die zijn leider hem 
liet beleven, want dan leefde André bewust in het leven na de dood. Vroeger 
bracht Alcar hem van tevoren reeds in trance, maar nu was hij zover ontwik-
keld, dat hij zijn eigen bewustzijn behield, zodat hij nu tevens alles van zijn 
eigen leven en dat van de sferen kon volgen. Geen seconde verloor hij het 
bewustzijn en hij trad in deze toestand het geestelijke leven binnen. 

Nu beleefde hij twee verschillende toestanden. Wanneer hij normaal en 
bewust was in het aardse leven – Alcar noemde dat het dagbewustzijn – trad 
hij vanuit dat bewustzijn het geestelijke binnen, waarvan hij reeds vele wet-
ten had leren kennen. Doch ook in het andere, geestelijke leven bezat hij een 
eigen bewustzijn, gelijk aan dat van de aarde, doch nu volkomen los van het 
stoffelijke. Twee verschillende werelden beleefde hij thans in één toestand. 
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In beide werelden was hij bewust, maar het verhoogde astrale bewustzijn 
kreeg hij door zijn meester. In het aardse leven kon hij doen wat hij wilde, 
doch in dat van zijn meester had hij niets in te brengen en daar moest hij 
gehoorzamen als een klein kind. Wonderbaarlijk was het! Het uittreden had 
dan ook voor hem de hoogste bekoring en was het heiligste van al deze gees-
telijke gaven, die hij door zijn leider kon beleven. Nu losten álle stoffelijke en 
geestelijke problemen voor hem op! 

Nam de uittreding een aanvang, dan kwam de slaap in zijn organisme, 
maar hij bleef wakker. Achter deze slaap lag de geestelijke wereld waarmee 
zijn leider hem zou verbinden. In deze graad van de slaap lag nu de psy-
chische trance en door deze gave, die in handen van zijn meester lag – hij 
zelf kon zich niet vrijmaken – beleefde hij dit ontzagwekkende wonder en 
daardoor leerde hij het leven na de dood kennen. De wijsheid die hij tijdens 
het uittreden ontving was voor de mensheid bestemd. Op deze wijze keerde 
hij steeds weer met al die verkregen schatten in zijn organisme terug en eerst 
later werd het dan vastgelegd. 

De slaap, ook dat had zijn meester hem duidelijk gemaakt, bezat zeven 
graden. De laatste en hoogste graad was de schijndood. Wanneer hij uittrad 
bevond hij zich tussen de vijfde en zesde graad van de slaap. In die toestand 
zweefde hij tussen twee werelden in en werd door de astrale wereld aange-
trokken. Door de bewuste krachten van meester Alcar kwam dit alles tot 
stand. Deze krachten behoorden André niet toe; hij was en hij bleef slechts 
het instrument, het aardse medium. Niettemin beleefde hij al deze heilige 
wetten van God, waardoor zijn leven veranderde en hij steeds weer een nieuw 
bewustzijn kreeg. 

Wat is uittreden? Wanneer treden aardse mensen buiten hun stoffelijk li-
chaam? André had het leren kennen. Ook nu stond hij weer voor dit geeste-
lijke wonder. 

In hem leefde het verlangen om te willen dienen en de mensheid van het 
eeuwige leven te overtuigen. Dit was het heiligste bezit voor de stoffelijke 
mens dat God aan hem kon schenken. Miljoenen mensen dachten die heilig-
heid nog niet nodig te hebben, maar zij die er zich bewust van werden, wa-
ren zijn meester dankbaar en zonden hem bloemen. „Van dankbare zielen,” 
schreven de meesten van hen. In André was een groot geloof en hij had een 
krachtig zelfvertrouwen gekregen. Dit waren voor hem onmisbare karakter-
eigenschappen om te kunnen uittreden. Groot was zijn verlangen om goed 
te doen. Vooral het feit, dat hij de onbewuste mens het licht van Gene Zijde 
mocht schenken, gaf hem en duizenden andere mensen, die zichzelf wilden 
openen, kracht. 

Doordat hij zuiver wilde dienen, trok op zo’n moment de bewuste astrale 
wereld hem aan en dan kwam hij los van zijn organisme. Hij gleed er vanzelf 
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uit en in de andere wereld wachtte zijn meester hem op. Tal van mensen 
zeiden hem, dat ze konden uittreden, doch hij kende hun innerlijke leven en 
nam waar, dat ze niet wisten wat ze zeiden. Die wezens beleefden slechts een 
gefantaseerde uittreding. Ze zouden het gaarne anders willen, maar hadden 
het gevoel er niet voor. Ze droomden, hadden met hun geliefden gesproken, 
doch wanneer André hun vroeg hoe de astrale wetten waren, stonden ze met 
de mond vol tanden en konden geen woord spreken. Die lieden traden niet 
uit, ze wisten niets van het leven na de dood af. 

Zijn meester verzekerde hem, dat er miljoenen bewusten aan Gene Zijde 
zouden willen, dat deze mensen inderdaad zouden kunnen uittreden, want 
hoe meer er aan de aarde geschonken werd, des te beter dit voor de mensheid 
zou zijn. Hierdoor zou het aardse leven veranderen. In de jaren, waarin hij 
voor Gene Zijde diende, had hij honderden mensen gesproken die „uittra-
den”. Niet één was er onder hen, die hem iets van de wetten aan Gene Zijde 
kon vertellen en toen wist hij voldoende. Hoe gaarne had hij op de aarde 
mensen willen leren kennen die werkelijk de uittreding hadden beleefd. Dan 
had hij immers met hen over al die machtige wetten kunnen spreken, maar 
telkens weer kon hij vaststellen, dat ze fantaseerden. Hoe meer hij beleefde, 
des te begrijpelijker voor hem werden deze zogenaamde mediums, die geen 
mediums waren. Deze mensen kenden het gevaar niet en toch spraken ze 
over al deze zaken alsof ze hun examen reeds achter de rug hadden. In hun 
eigen leven heerste duisternis. Ze verdwenen in hun onbewuste „ik”. Ze ver-
beeldden zich, dat ze uittraden en voor een tijd aan Gene Zijde leefden. 
Kletspraat was het, zowel voor hem als voor anderen! 

Van deze zogenaamde mediums zou er niets meer overblijven, wanneer ze 
waarachtig eens die wetten zouden beleven. Op hetzelfde ogenblik zouden 
ze krankzinnig worden. En of André het hun ook vertelde en hun de occulte 
wetten verklaarde, ze lieten zich hun gefantaseerde wereld niet door hem af-
nemen. Ga dan maar, dacht hij, leef gerust in uw eigen fantasie, droom in uw 
luchtkasteel verder, maar steel mijn tijd niet. Stonden deze lieden té vlug bui-
ten zijn deur, dan heette hij geen liefde te bezitten en dan heette het dat hij 
niet eens wist hoe het hoorde. „Prachtig is dat,” zei dan meester Alcar, „laat 
hen schelden en schreeuwen, André. Aan deze zijde zullen we hun aantonen, 
dat ze onwaarheid hebben beleefd. Doch hiervoor moeten ze eerst sterven!” 
Al die mensen waren niet bewust van zichzelf en braken meer af, dan dat ze 
opbouwden. Dit waren de sensatie-mensen, belust op de gaven, maar vooral 
erop belust om iets te zijn. Door hen werd hij vervloekt, want ze begrepen 
hem niet. André liet hen vloeken, bekommerde er zich niet om en had geen 
angst voor de duivel, want ook dat mensenkind had hij leren kennen. 

Alcar vertelde hem in het begin van zijn ontwikkeling reeds, dat een me-
dium, dat waarachtig uittrad een geestelijke taak zou volbrengen en bij al die 
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mensen was hiervan niets te zien. Wie uittrad moest al de fysische en psychi-
sche gaven bezitten, door welke krachten Gene Zijde kon werken. Bij al die 
mensen echter was niets van deze gaven te zien. En daarbij kwam nog, dat ze 
door een aards magnetiseur of helderziende waren ontwikkeld. Voor André 
waren ze dan al verloren, want géén aards mens kon aan iemand deze geeste-
lijke rijkdom schenken. Het uittreden was wel voor de Oosterling mogelijk, 
maar al deze mensen leefden in het nuchtere Westen en kenden zichzelf niet 
eens. Toch beweerden deze magnetiseurs en helderzienden deze geestelijke 
gaven te bezitten, maar ook die mensen ontmaskerde André op hetzelfde 
ogenblik, omdat hij wist, dat dit niet mogelijk was! Die ontwikkeling bleef in 
handen van Gene Zijde. Ook hij kon niet eens uittreden, indien zijn meester 
het niet wilde; hij was en bleef slechts instrument. Al die mediums bedrogen 
uiteindelijk zichzelf! Ze wilden deze gaven bezitten, doch kregen ze niet in 
hun bezit, want ze wisten niets van deze wetten af. 

Alcar had hem reeds lang geleden gezegd, dat hij straks een van zijn hel-
pers – zijn hoogste leerling aan Gene Zijde – zou opdragen een boek over 
alle geestelijke gaven te schrijven. Dan zouden deze mensen zichzelf leren 
kennen en dan was het meteen afgelopen met hun gefantaseer. Ze konden 
zich dan niet langer verbergen, want elkeen zou dan door hen heen zien. Die 
mensen wisten niets van de dood af en toch hadden ze hem door hun uit-
treden moeten leren kennen, want zij gingen immers door de dood naar het 
eeuwige leven! 

André ging thans in het geestelijke leven over. Volkomen los van zijn stof-
kleed keek hij in het uiteindelijke van ’s mensen stoffelijke bestaan en hij 
begreep nu zichzelf. André zweefde boven zijn stofkleed en keek naar zijn 
leider. Dit was voor André het mooiste moment van zijn uittreding. Daar 
stond Alcar, zijn meester! Zijn vriend en vader. André daalde tot hem af en 
boog zich diep. Hij voelde zich aan de voeten van zijn meester. 

„Zo, mijn jongen, nu leef je weer aan Gene Zijde.” 
André vloog in zijn armen. Hij voelde zich één met het leven van Alcar, dat 

boven dat van hem schitterde, straalde als een zon en toch zo dicht bij hem 
was. Lang zou het duren voordat hij diens hoogte had bereikt. Zijn meester 
was een geest van het licht, een kosmisch bewuste, een vader en moeder voor 
hem. André voelde zich in Alcars levensaura opgenomen en hij werd sterk en 
krachtig genoeg, om de wetten van dit leven te kunnen verwerken. 

„Alcar, ik ben u zo dankbaar. Steeds dank ik God voor alles wat u mij en 
de mijnen hebt geschonken. Hoe kan ik dit alles goedmaken?” 

„Doe steeds je best, toon je dankbaarheid door je werk en leg daarin al-
les wat in je vermogen is, opdat de sferen van licht voor je geopend zullen 
worden. Dit is hetgeen je moet doen en hierdoor zullen zich voor jou de 
karaktereigenschappen vormen, die je voor ons leven het geestelijke geluk 
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zullen schenken. Je leeft nu weer aan deze zijde, André. Een nieuwe reis 
staat je te wachten. Maar deze reis zal anders zijn, dan al de anderen die we 
tezamen hebben beleefd. Nu zul je de diepte van de ziel en de graden van de 
krankzinnigheid leren kennen. Daarna wacht je een grote verrassing, doch 
hierover straks. 

Je voelt je ook hier als op aarde; je kunt denken en tot mij spreken, in niets 
ben je veranderd. Indien de mensen dit zouden kunnen aanvaarden, dan zou 
al het kwaad op aarde oplossen. Zij zouden elkaar leren begrijpen en liefde 
voelen voor al het leven van God. Om de mensheid te doen ontwaken beleef 
je al deze heiligheid, André, en treed je de eeuwigheid binnen. 

Het is mijn bedoeling, je op deze reis de verscheidene graden van de krank-
zinnigheid te verklaren. Wonderbaarlijke wetten zul je beleven, waarvan men 
op aarde nog niets begrijpt en ten opzichte waarvan de gehele mensheid nog 
blind is. 

Het menselijk licht hiervoor moet nog op aarde geboren worden. Toch 
heeft God het voor elkeen op aarde geschapen, want het behoort tot het 
stoffelijk-menselijke bezit, al vertegenwoordigt het onze wereld. Tot de door 
de Apostelen verkondigde gelijkheid op aarde, die door hun meester Jezus 
Christus aan de mensheid werd gebracht, behoort ook dit weten wat je aan 
Gene Zijde zult ontvangen. Wanneer je dit nimmer zult vergeten, André, 
kan ik steeds dieper afdalen in deze heiligheid. Toch betekent deze voor de 
stoffelijke mens ogenschijnlijk niets dan ellende en narigheid, want wie wil er 
nu krankzinnig zijn? Als je ook dit voelt, kan ik de diepte bepalen van al die 
onbewuste „ikheden” en gaan tot het allereerste en het allerlaatste ogenblik 
van de mens, welk geestelijk vermogen uitsluitend tot het leven van Gene 
Zijde behoort. Jij en allen die ons volgen zullen ziende worden. Groots is 
hetgeen je geopenbaard wordt, maar wat nog volgen zal, gaat boven het ver-
mogen van ieder op aarde. Droegen mijn meesters mij op, alles van mijzelf in 
te zetten voor deze heiligheid, dan vraag ik jou nu, op mijn beurt, je hiervoor 
te geven, opdat wij ons grote werk kunnen afmaken. De heilige bezieling van 
ons leven zal in je komen en daarbij tevens de overtuiging, dat je het kosmi-
sche bewustzijn zult ontvangen. Over dit alles moet je mij vragen stellen. En 
die vragen moeten direct op het probleem afgestemd zijn, of wij begrijpen el-
kaar niet en dan zijn we hierdoor onduidelijk voor de massa, voor onze lezers. 
Ik wil de eenvoudigen van hart bereiken, en als het kan ook de intellectueel; 
allen dus die zichzelf en dat, wat tot het leven na de dood behoort en wat 
voor hen zegenrijk is, willen leren kennen. Begrijp je wat ik bedoel, André?” 

„Ja, Alcar, het is mij duidelijk”. 
„Tracht dus duidelijk te denken en stel mij zoveel mogelijk vragen. Je moet 

aanvoelen, hoe deze ziekten gecontroleerd kunnen worden, waarop ze afstem-
ming hebben en hoe de persoonlijkheid, die astraal is bezeten, zich voelt. Op 
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aarde heb je verschillende toestanden mogen beleven en dus heel veel geleerd. 
Je bent thans voorbereid. Nu dalen wij in al die levens af en beleven hun 
toestand. Je leert hierdoor de wetten en de afstemming van de mens kennen. 
De waarachtigheid van deze ziekten zal ik je verklaren, zodat het stoffelijke 
genie op aarde een beeld ontvangt, hoe erbarmelijk onvoldoende de studie 
ten opzichte van de geest is, hoe arm de universiteit aan geestelijk gevoel is, 
die de mens voor deze studie tracht te bekwamen en waardoor de student 
nimmer de wetten en ziekten leert kennen. 

En ik zal hun geen mogelijkheid geven om ons werk, waarvan ik de macht 
en wijsheid zelf in handen houd, af te breken, met andere woorden we ont-
leden al deze graden voor de geleerde op aarde en hieraan valt niet meer te 
tornen. Hovaardij is er niet in ons, die hier het sferengeluk hebben leren ken-
nen, want wij keerden als broeders en zusters naar de aarde terug. Wij buigen 
het hoofd voor de mens, voor de geleerde, die machteloos staat en zijn lege 
handen toont. De vertwijfeling in hun leven, André, is echter niet door de 
God van al het leven in hen neergelegd, maar zij moeten voor dit weten nog 
ontwaken. Als dat mogelijk is, is onze taak door hun ontwaking gezegend en 
daar doen wij alles voor! 

Kom, mijn jongen, wij gaan nu je organisme verlaten. Onderweg kan ik je 
verder voorbereiden. Voor je stoflichaam is gezorgd. Je eigen levensaura sluit 
het voor lagere wezens af en het hogere liefdevolle mensenkind van deze zijde 
ziet je heiligheid en buigt het hoofd voor je mediumschap, heeft eerbied voor 
je dienen en zal je dus alleen maar helpen!” 
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Zwakte van geest 

„Vraag mij zoveel je wilt, André. Ik zei je reeds, dat je goed moet aanvoelen 
wat ik je zeg en dat je ook blijk moet geven wanneer je me niet begrijpt. Je 
moet zorgen, dat de vragen met het eigenlijke probleem waarover wij spreken 
te maken hebben, want hiervoor dient deze uittreding. Gaan wij in andere 
toestanden over, dan voel je vanzelf hoe je vragen gesteld moeten worden. Ik 
zal je deze met al de krachten die in mij zijn beantwoorden. 

Vroeger, in het begin van je ontwikkeling was het niet zo gemakkelijk 
voor je om vragen te stellen; thans ben je zover. Nu heb je geleerd hoe deze 
werelden zijn ontstaan. Je concentratie is gegroeid en je leven is ontwaakt. 
Je weet nu waarheen het stoffelijk wezen gaat als de dood zijn intrede doet. 
Je bent bewust geworden, André, je hebt je al deze wetten mogen eigen ma-
ken; je kunt je thans concentreren en je eigen wil op één punt instellen, 
waarna je een toestand innerlijk kunt beleven. Die genade heb je ontvangen 
en daar ben je dankbaar voor, want je wilt dienen! Voor mij is dat het grote 
geluk, omdat ik van deze zijde uit al het geestelijk bezit uit ons leven aan de 
mensheid wil schenken. En met mij willen dit miljoenen zielen, de vaders en 
moeders van hen die op aarde achterbleven. Allen volgen ons omdat ze weten 
wat wij doen. 

Wat je nu zult beleven raakt het stoffelijk wezen en heeft zowel met gees-
telijke als met menselijke problemen te maken. Wij blijven dus voorlopig in 
de sfeer van de aarde; daarna bezoeken we de hellen voor ons leven aan deze 
zijde, want het is dáár waar ik je de wetten en de menselijke afstemmingen 
zal verklaren. In de duistere sferen zullen wij onze vergelijkingen maken, de 
sferen toetsen aan het stoffelijk bestaan en vaststellen, wat goed en wat ver-
keerd is. Al deze problemen zijn geestelijk diep, André, zodat ik je aanraad 
je verbinding met mij op volle kracht te houden, opdat wij het volkomen 
éénzijn van ziel tot ziel zullen beleven. Eerst dan is het voor mij mogelijk, je 
deze wetten te verklaren en komen wij tot geestelijke eenheid! 

Daar waar ik je thans mee wil verbinden, ben ik jaren geleden geweest. 
Toen ik na mijn ontwaken in dit leven op aarde terugkeerde, bezocht ik 
met mijn meester vele krankzinnigengestichten om al die ellende en astrale 
wetten te leren kennen. Hiervoor had ik vijftig jaar nodig en ik beleefde, dat 
al die ziekten door de astrale wereld tot stand kwamen. De stoffelijke mens 
wordt door de onbewuste astrale persoonlijkheid vernietigd. Hoeveel de 
mensen en ook de geleerden onder hen op dit gebied nog hebben te leren, zal 
je op deze reis duidelijk worden. Duizenden mensen gingen door de onbe-
wuste astrale wereld ten onder en raakten bezeten. Anderen werden voor hun 
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leven lang onbewust geslagen, omdat deze mensen door het duistere astrale 
wezen tussen leven en dood werden gevoerd, waarna de krankzinnigheid 
intrad. Deze mensen zijn in die toestand levend dood en worden in het eigen 
organisme gevangen gehouden. Nu is het organisme tevens hun eigen graf, 
waarin ze blijven leven, totdat ook hun stoffelijk einde komt. Dan verbreken 
deze banden en gaat elkeen, de stoffelijke mens en de astrale persoonlijkheid 
naar de eigen afstemming in de geest. De levensaura’s scheuren dan vaneen, 
wat door de dood tot stand komt. 

Voel je dit alles, dan begrijp je, dat men op aarde al deze psychische pro-
blemen niet peilen kan, omdat de geleerden het bewuste astrale leven en 
voortbestaan nog niet kunnen aanvaarden. Hoe beefde mijn hart van ont-
roering, mijn zoon, toen ik al deze ellende zag. Ik nam mij voor iets voor al 
deze armen te doen. Ik vroeg aan God om deze genade. En die genade is mij 
geschonken! Thans brengen wij deze wijsheid op aarde en de mensheid kan 
zich hiervan overtuigen. Wij zijn reeds jaren bezig en in vijf boeken hebben 
wij van ons leven kunnen vertellen, waardoor tal van mensen anders zijn 
gaan leven. Ook geleerden hebben wij de ogen mogen openen en zij voelen 
thans, dat dit de waarheid is! Toch heb ik van al deze ziekteverschijnselen 
nog niets in de boeken gezegd; eerst nu is dat mogelijk. Thans gaan we de 
geestesziekten behandelen. 

Hiervan maakte ik een studie en werd daarbij geholpen door mijn meester, 
die mij aan deze zijde en op aarde de wetten verklaarde. In al die levens-
afstemmingen, die abnormale werelden, daalde ik af en ik sloot mij soms 
geruime tijd in die levens op, waardoor ik het dagbewuste en het onbewuste 
in hun voelen en denken leerde kennen. Toen beleefde ik ellende, smart en 
leed, zoals men op aarde kent noch begrijpt. Ik zag bezetenheid, stoffelijke en 
geestelijke krankzinnigheid. Al de graden hiervan kon ik vanuit deze wereld 
volgen en mij deze tevens eigen maken. Ik ging toen begrijpen waarom en 
waarvoor dit alles was ontstaan en ik boog het hoofd. Ik zag, dat ik machte-
loos stond en dat ik dit te aanvaarden had! 

Hetgeen ik toen beleefde, André, zal ik je thans verklaren en zullen wij 
samen volgen en ontleden. Gene Zijde wil, dat de mensheid dit weet. Ik wil 
je duidelijk maken wie te helpen is en tegenover wie wij machteloos staan. 
Men kent op aarde deze ziekten, doch hoe ze zijn ontstaan is voor de weten-
schap niet te peilen. 

Aan deze zijde is dat vast te stellen, André, en je zult beleven hoe deze 
zieken zich voelen, waarna je zult kunnen waarnemen, dat die mensen door 
de onbewuste astrale wereld worden beïnvloed. Je zult zien dat astrale wezens 
bezit hebben genomen van deze mensen. Van dat ogenblik af zijn die aardse 
wezens bezeten en vertegenwoordigen één graad van de krankzinnigheid. 
In het menselijke organisme komt deze eenheid tot stand, maar in dit huis 
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is in feite alleen plaats voor de ziel die erin hoort en die duldt geen beïn-
vloeding. De astrale persoonlijkheid brengt disharmonie in dit organisme 
en de bezitter van het stofkleed komt in zijn eigen lichaam in verdrukking, 
want het dagbewuste ik wordt nu overheerst. In het menselijk organisme is 
er alleen plaats voor het denkende wezen op natuurlijke afstemming en dat 
wil zeggen: zoals God het menselijk wezen in dat stadium geschapen heeft. 
De lichamelijke krachten zijn hierop berekend, echter niet op deze dubbele 
bezieling, tengevolge waarvan deze krachten door de demonische invloed 
van deze zijde vernietigd worden. De astrale duisternis leeft zich nu door het 
organisme uit, doch de stoffelijke mens gaat erdoor te gronde. 

Wordt de ziel door andere krachten aangevallen, dan komen er geestelijke 
en stoffelijke stoornissen tevoorschijn. Het zenuwstelsel kan die elkaar tegen-
werkende krachten niet verwerken en stort vroeg of laat in, maar het inner-
lijke leven als persoonlijkheid is nu bezeten. God schiep dit wonderbaarlijke 
stofkleed voor de ziel – en de geest, die de verpersoonlijking van de ziel als 
mens is, brengt het organisme waarmee het met duizenden banden verbon-
den is, in beweging. Het lichaam is een tempel voor de ziel, waarin deze tij-
dens het stoffelijke bestaan leven moet. Door het overheersen van de astrale 
persoonlijkheid verzwakt het lichaam en treden de stoffelijke en geestelijke 
stoornissen naar voren, die nu door de aardse mens worden beleefd. Man en 
vrouw gaan hierdoor hun eigen ondergang tegemoet. 

Je voelt zeker, André, wat er dan geschiedt. Nu is de mens zenuwziek, 
maar gaat dit proces verder, dan kan de astrale persoonlijkheid geheel in het 
stoflichaam overheersen en treedt de bezetenheid in. 

Het is dringend noodzakelijk, dat men op aarde weet wat deze ziekten en 
astrale wetten te betekenen hebben. Het is het allernoodzakelijkste te weten, 
dat er geen dood is en dat de ziel ook in ons leven de eigen persoonlijkheid 
niet heeft verloren. Eerst dan lossen deze problemen op en dan kan men deze 
ziekten op aarde doeltreffend bestrijden. Nu moet een dokter zijn machte-
loosheid aanvaarden, wat toch niet nodig is! Immers, tegen al deze graden 
van krankzinnigheid is iets te doen; wanneer het innerlijke leven gepeild 
kan worden, treden de wetten naar voren en ziet een geleerde dat de astrale 
beïnvloeding overheerst. Dan kan hij daadwerkelijke hulp verlenen, omdat er 
contact is. Hierdoor leert het menselijke wezen zichzelf kennen, hetgeen voor 
duizenden van deze mensen de genezing betekent. 

Maar de maatschappij heeft schuld aan alles! Door moord en geestelijke 
afbraak schept men disharmonie. De mensen die op deze afstemming het 
aardse leven verlaten hebben keren terug en leven zich thans volkomen uit. 
Konden de geleerden een blik slaan in de astrale wereld, dan waren zij in 
staat aan het demonen-gedoe, het menselijke natuurlijke halt toe te roepen. 
Nu is dat onmogelijk! In hun levens zouden dan de krachten aanwezig zijn 
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om vele graden van de krankzinnigheid te voorkomen, want vele mensen 
gaan door aardse ellende hun geestelijke en stoffelijke ondergang tegemoet. 
Niets wordt hiervan begrepen, noch gevoeld. 

Zie ginds dat gebouw, André, daar treden wij binnen. Ik behoef je nu niet 
meer duidelijk te maken hoe wij binnentreden: die astrale wetten heb je leren 
kennen. Je weet ook, dat wij voor elkeen onzichtbaar blijven, omdat ik je alles 
vanuit mijn eigen afstemming wil verklaren.” 

André voelde waar hij zich bevond. Dit was een krankzinnigengesticht. 
Ongevraagd trad hij er met zijn meester binnen. Een koude rilling doorvoer 
hem. Ellende en angst trof hij hier aan. En in dit gebouw was zijn meester ge-
weest? Alcar voerde hem door verschillende zalen en gangen en André volgde 
hem en nam waar in het stoffelijk leven. Op zijn innerlijk denken kreeg hij 
antwoord van zijn meester. 

„Hier leefde ik verschillende jaren, André, en leerde toen al die afschuwe-
lijke waarheden kennen. Ik weet waaraan je denkt.” 

In een van de zalen bleef zijn leider staan en zei tot hem: 
„Voorlopig zullen we hier blijven, want ik heb je heel veel te verklaren. Stel 

je dus op mijn leven in, André.” 
André zag enige jongere en oudere vrouwen bijeen. Hij veronderstelde dat 

hij zich in een vrouwenzaal bevond, want mannen zag hij niet. Onder deze 
vrouwen bevonden zich enige verpleegsters en een broeder. Al deze zieken 
waren dus levend dood, zoals Alcar zei. 

„Zijn deze mensen bezeten, Alcar?” 
„Neen, bezetenheid is een andere en diepere graad van de krankzinnig-

heid. Toch zijn al deze mensen niet vrij van astrale beïnvloeding. Ze leven 
echter nog steeds zelf in hun organismen en soms zelfs in het dagbewustzijn, 
waardoor ze dus niet uit het stoffelijk kleed zijn te verdringen. Hier leven 
de zwakken van geest, de min of meer psychopathische graden, waarvan er 
verschillende door ons te genezen zijn. Door de een of andere schok of door 
tal van andere belevenissen zonken zij in een apathische toestand en verlo-
ren hierdoor het dagbewuste ik. Je weet, dat ik hun levens kan volgen en 
hun verleden kan zien. Deze persoonlijkheden zijn voor mij als een geopend 
boek. Ik zal je een beeld geven dat je zal laten zien waardoor ze zijn veron-
gelukt. Ik doe dat in de eerste plaats om je aan te tonen – wat je trouwens 
eerst kort geleden hebt beleefd – dat velen van hen kunnen genezen en in de 
tweede plaats om de mensheid duidelijk te maken wat krankzinnigheid is en 
wat tot de psychopathische graden behoort. Tenslotte zal ik je laten zien, dat 
het astrale wezens zijn, die deze disharmonie tot stand brengen. Zie thans 
naar deze zieke. Door mij kun je in haar leven zien.” 

Aan een grote tafel zag André een vrouw van middelbare leeftijd. Voor 
haar op tafel lag een stuk verfrommeld papier en daarin las zij. Het was vre-
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selijk haar zo te moeten zien. Ze sprak tot zichzelf, wat hij in het astrale leven 
waarin hij zich nu bevond, duidelijk kon horen. 

„En toch komt hij,” hoorde André haar zeggen, „hij komt, ja, hij komt! Ik 
zal het hem zeggen als hij straks komt.” Nu zag ze om zich heen en vervol-
gens naar buiten. „Als hij komt”, herhaalde ze telkens. Ze keek met verwaas-
de blik in zijn richting. André zag de vrouw duidelijk voor zich. Het leven 
aan Gene Zijde was waarachtig, en door zijn meester kwam deze verbinding 
tot stand. Zijn leider had hem met deze vrouw verbonden, anders was het 
voor André niet mogelijk geweest haar waar te nemen. Opnieuw hoorde hij 
haar spreken. „O, als hij komt! Ik zal het hem zeggen. Ja, we zullen zingen. 
Tezamen zullen wij zingen!” 

Wat voor nonsens praat die vrouw toch, dacht hij. Dat komt natuurlijk 
omdat ze krankzinnig is. Ze drukte nu het papier aan haar borst, sprong 
plotseling op en rende de zaal door. Voor elk venster bleef ze staan en keek 
naar buiten. Haar ogen zagen echter niets, ze waren leeg. 

„Hij komt”, riep ze opnieuw. „Ik ga bloemen halen en ik zal hem verwen-
nen.” 

De andere patiënten deden alsof ze dit niet hoorden. Het ging hun niet 
aan en ze waren zich van haar toestand niet bewust. De zuster echter – An-
dré keek in haar richting – waakte over dit leven. Hij voelde het en nam 
vanaf de plaats waar hij stond, haar gevoelens en gedachten over. „Ik zal 
zingen”, hoorde hij de arme vrouw zeggen en op hetzelfde ogenblik klonk 
hem een angstig geschrei in de oren. Het schreien van een zieleleven was 
een droevig geluid. Het was leed waarvan men op aarde de diepte niet kon 
voelen. Voor het stoffelijk gehoor was het vals gezang, maar voor Gene Zijde 
was het schreien, zodat het hem diep ontroerde. Tranen welden in zijn ogen 
op. Arme vrouw, dacht hij, waardoor kwam al deze ellende tot u? Wie heeft 
u dit alles aangedaan? Het is verschrikkelijk! De vrouw rende de zaal door 
en danste nu van pret. „Hij komt”, riep ze telkens weer opnieuw, drukte het 
verfrommelde papier aan haar borst en liefkoosde het. Voor haar was dat 
papier een grote schat, die ze voor niets zou willen missen. De zuster trad 
haar tegemoet en sprak haar liefdevol toe. „Kom”, hoorde André haar zeg-
gen, „kom, ga rustig zitten.” Met waanzin in haar ogen zag ze de zuster aan, 
die het goed met haar meende. 

„Ga weg, slet, ga van mij weg”, slingerde ze de zuster toe. Waarom zegt ze 
zulke woorden, dacht André, hoe is het mogelijk. „Ga weg”, riep ze, versnelde 
haar pas en rende opnieuw door de zaal. Nu hoorde André haar zeggen: 

„Hij denkt toch niet meer aan je en ik zal het hem zeggen.” 
De zuster kon niets voor haar doen en keek naar de broeder. Toen deze bij 

de zieke kwam werd ze onmiddellijk rustig. Heeft hij macht over haar, vroeg 
André zich af. Rustig liet ze zich naar haar plaats aan tafel terugbrengen, 
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legde opnieuw het papier voor zich en begon hardop te lezen. André keek 
naar zijn leider die in diep gepeins verzonken was. Na een kort ogenblik 
vroeg Alcar: 

„Doorzie je haar toestand, André? Kun je aanvoelen waarom ze in deze 
omstandigheden is gekomen? Waarom zij dit moet beleven en hoe haar gees-
testoestand is? Weet je ook, waarom de broeder haar tot rust kan brengen 
en deze zuster niets voor haar kan doen? Is het je duidelijk waarom ze dat 
stukje papier aan haar borst drukt en liefkoost, zingt, bloemen wil kopen en 
wacht? Want ze wacht, André. Maar op wie, denk je, dat ze wacht? Kun je 
iets bijzonders waarnemen?” 

„Ik zie alleen deze zieken, Alcar, maar ik begrijp van hun toestand niets. 
Ik kan hun innerlijk leven niet zien. Ik begrijp het niet. Op aarde, in mijn 
lichaam is alles zo heel anders. Ik ben in mijn stoflichaam eigenlijk nog be-
wuster, hoe komt dat Alcar?” 

„Weet je dat niet? Op aarde trek ik je steeds in al die problemen op, doch 
thans beleef je deze wetten op eigen kracht. Je leeft wel in mijn leven, maar 
ik heb je nog niet met deze zieke verbonden. Ik wil dus, dat jij je duidelijk 
op haar leven instelt of je beleeft niets. Nu is je instellen verkeerd, anders 
zou je het wel begrijpen. Je ziet haar stoffelijke leven, haar ziekte. Ik zie haar 
algehele toestand en daal dus dieper in haar leven af. Ik zal je thans de ver-
schijnselen verklaren en aanstonds ga ik je met haar leven verbinden zoals 
op aarde geschiedt, wanneer wij van gevoel tot gevoel met de zieken éénzijn. 
Luister nu, André. 

De oorzaak van al deze ellende is haar kind. Hij was zeeman. Ik zal je ook 
met hem verbinden, want de man is hier aanwezig. Hij kan echter niets voor 
zijn moeder doen en toch is deze vrouw te helpen, maar hierover straks. De 
zoon is door een storm ons leven binnengetreden. Velen vonden met hem de 
dood in de golven, maar zijn moeder dacht dat hij huiswaarts keerde.” 

André voelde reeds wat zijn leider zag en begreep ineens haar toestand. 
Alcar ging verder: „Hij kwam niet terug omdat hij verongelukte, maar zijn 
moeder bleef wachten. Eindelijk kreeg ze bericht, dat haar zoon omgekomen 
was. Fragmenten van dit bericht draagt ze als een kostbaar souvenir aan haar 
borst, ook al is dit het eigenlijke originele document niet eens. Alles wat nu 
op papier lijkt, eigent ze zich toe. Ze zingt omdat ze steeds met haar jongen 
zong. Zij bezat een innige band met hem, die zeldzaam mooi en liefdevol 
was, maar te machtig voor haar, nu haar kind niet is teruggekeerd. Hij was 
haar enige bezit op aarde. 

Maar hierachter ligt een ander beeld. Haar zoon was verloofd, maar werd 
bedrogen en dat wilde ze hem vertellen. Begrijp je nu waarvoor haar bloemen 
zijn en waarom ze de zuster voor een slet houdt? Men weet hier waarom zij 
in deze toestand gekomen is, maar wat men niet weet is, dat deze vrouw te 
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genezen is. Deze broeder zou haar kunnen helpen. Hij bezit de genezende 
kracht, waardoor deze wonderen ontstaan, doch is er zich niet van bewust. 
Begrijp je ook, waarom ze zo spoedig tot rust komt? Toen hij haar aanraakte 
ging zijn fluïde in haar over. Toch zond hij zijn kracht niet bewust tot haar. 
Alleen reeds het instellen op haar leven gaf haar deze rust. Om haar te kun-
nen genezen is een sterke concentratie nodig. Haar toestand is als die van 
Jetje en Joop. Ook deze ziel is door een schok uit haar evenwicht geslingerd. 
Van Jetje en Joop is het bewustzijn wel iets anders, toch raken deze levens 
al deze wetten en hebben eigenlijk maar één afstemming. Deze persoonlijk-
heid behoort tot de zwakken van geest en heeft afstemming op Jetje. Maar 
Jetje heeft iets meer geestelijk bewustzijn dan deze zieke, zodat Jetje op eigen 
benen kan staan. 

Deze vrouw moet men de astrale wetten kunnen verklaren, zij moet de 
dood leren kennen, eerst dan kan men haar helpen. Doch hiervoor moeten 
wij haar in het dagbewustzijn optrekken. Konden wij haar als al onze andere 
patiënten behandelen en mochten wij hier binnentreden, dan zouden wij ook 
haar van deze ellende kunnen verlossen. Het moet natuurlijk mogelijk zijn 
haar in het stoffelijke bewustzijn terug te voeren of ook wij kunnen haar niet 
bereiken. Maar de levensfluïde van deze broeder brengt haar reeds tot rust 
en zij zuigt die in haar aura op. Zoals Joop in zichzelf weggezonken was, zo 
beleeft ook zij nu deze toestand, waarin zij vijftien procent van het dagbe-
wustzijn verloren heeft. Joop bevond zich in soortgelijke toestand, maar hij 
bezat weer het stoffelijk bewustzijn dat uit de menselijke karaktereigenschap-
pen, die leed en smart moeten opvangen, bestaat. Voor de doktoren is deze 
broeder een goede kracht, die met zieken weet om te gaan; voor onze wereld 
bezit hij dezelfde afstemming van deze zieken of ook hij zou niets bereiken. 
Aan deze zijde, André, kennen wij die wetten en problemen, maar wij staan 
machteloos omdat we voor deze zieken het aardse contact missen. Hiervoor 
zijn dus tal van mediums nodig, die desgewenst onder toezicht van de dok-
ter kunnen werken. Onze mediums en de geleerden kunnen hand in hand 
gaan en zullen dan alleen maar goeddoen. Nu de wetenschap afwijzend staat 
tegenover deze krachten, kan Gene Zijde als regel voor al deze zieken niets 
doen, ook al zijn wel eens dergelijke zieken vanuit deze wereld genezen. Jij 
hebt deze wetten leren kennen en de bewijzen hebben velen door mij ont-
vangen. Het medium verbindt ons met deze zieken en wij kunnen hen in het 
dagbewuste-ik-leven terugvoeren. Deze fluïde kan wonderen verrichten! De 
bewust ingestelde kracht moet ons aan deze zijde de mogelijkheid geven om 
ons werk te doen. Wij als bewuste astrale wezens dalen nu in de zieken af 
en leggen een muur om hun organismen, zodat deze voor de duistere astrale 
wereld worden afgesloten. Deze vrouw is door haar eigen gevoelsleven veron-
gelukt, door haar liefde. 
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Anderen worden in die toestand aangevallen en zijn dan – zoals Mientje 
en Lien het hebben beleefd – astraal bezeten. Die twee kinderen beleefden 
hun eigen graad, want ook hierin leren wij de geestelijke graden, de graden 
dus van de krankzinnigheid kennen. En naargelang van het verkregen ei-
gen bewustzijn, worden ze bezeten waardoor wij verschijnselen zien. Aan de 
hand van deze verschijnselen stellen wij nu de graad van de krankzinnigheid 
vast en dat toont voor ons tevens het bewuste denken en voelen aan – de per-
soonlijkheid van de zieke. Ik verklaar je dus thans je eigen contact met mij, 
wanneer wij op aarde van gevoel tot gevoel tot éénheid zijn gekomen. Ik toon 
je aan, dat wij aan deze zijde aardse hulp nodig hebben, want ons leven is té 
ijl voor het stoffelijke leven, zodat wij derhalve door deze levens heen gaan en 
vanzelfsprekend geen contact krijgen. 

Haar zoon kan nu niets voor haar doen. In de eerste plaats is zijn moeder 
hier opgesloten, in de tweede plaats heeft hij geen aards contact. Hij ziet zijn 
moeder en hij kan in haar afdalen, maar is niet in staat om haar het nodige 
bewustzijn te schenken. Omdat de geleerde wereld lacht om deze wetten 
waarvan niets begrepen wordt, moeten wij aanvaarden dat onze geliefden 
bezeten worden door astrale, hartstochtelijke typen, door mensen, die op 
aarde hebben geleefd. Nu staan ouders naast hun kinderen en moeders naast 
vaders en moeten aanvaarden, dat ze met lege handen staan. Ze zien hun ge-
liefden in handen van deze demonen waarmee ze op leven en dood vechten. 
Dit gevecht wordt echter nu meestal door het kwaad gewonnen omdat er 
geen stoffelijke hulp is. Konden wij met onze instrumenten deze huizen be-
treden, dan zouden de doktoren voldoening van hun moeilijk werk hebben. 
En is het zó verschrikkelijk onze mediums toe te staan, dat zij hun handen 
opleggen? Doen onze mediums iets verkeerds? Is het vergif dat uit hun han-
den straalt? Heeft Christus niet Zijn handen opgelegd om zieken te genezen? 
Wij verbeelden ons niet dat wij Christus zijn, maar wij hebben die krachten 
van Gods Heilig Kind ontvangen en kunnen nu onze stoffelijke zusters en 
broeders, onze vaders en moeders helpen. De wetenschap houdt ons op een 
afstand en wil hier nog niet van weten. Op deze reis, André, kan ik je dit 
telkens aantonen en ik zal het ook doen, want de psychiater en psycholoog 
moeten het weten! 

Deze vrouw is door zwakte van persoonlijkheid en door haar té grote liefde 
in deze ellende gezonken. Door leed en smart verloor zij haar dagbewuste ik 
en leeft nu hier opgeborgen tussen de muren van dit verschrikkelijke huis, 
van deze zenuwinrichting. Is dat de bedoeling van God? Natuurlijk, het is 
haar eigen schuld, want ze heeft té veel lief. Zij had moeten weten dat er 
geen dood is. Wanneer op aarde geleerd wordt, dat er geen dood en geen 
verdoemdheid is, dat God niet verdoemen kán, en als tal van andere pro-
blemen die tot onze wereld behoren, worden verklaard, lossen al deze el-
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lendige toestanden op, want dan komt het stoffelijke kind tot de geestelijke 
ontwikkeling en staat sterk in het aardse leven. Nu zinken er duizenden in 
deze verschrikking weg en ontvangen geen hulp. Wij zullen aanstonds ge-
legenheid hebben al deze aardse, maatschappelijke problemen te ontleden. 
Ik wil dit eerst doen, wanneer wij de grens – hoor je het, André – de grens 
van de krankzinnigheid hebben overschreden, want daarheen gaat deze reis. 
Wij gaan vanuit de krankzinnigheid naar het licht, het sferenlicht of het sfe-
renbewustzijn. Je leert dit nu kennen en dan hebben wij al deze onbewuste 
graden ontleed. Eerst dan weet men op aarde wat krankzinnigheid is, wat al 
deze graden betekenen en wie vrij is van deze beïnvloeding. 

Deze moeder had dus al dit leed moeten kunnen verwerken en had zich 
toch staande moeten houden. Maar ze zonk in haar verdriet weg en men kon 
haar opbergen. 

De kerk en de maatschappij hebben schuld aan al deze afschuwelijke toe-
standen. Maar het geloof van deze moeder was te zwak of ze had zich aan 
haar Vader in de hemel kunnen overgeven. Toch is zij door haar stoffelijk be-
wustzijn nu wel te helpen. Juist door deze liefde die in haar leeft, kunnen wij 
haar weer terugtrekken in het dagbewuste ik. Die liefde werkt nu lichamelijk 
in en dat lichamelijke ligt nu in mijn bereik, omdat ik immers door jou met 
haar in verbinding kom! In het gesticht is men van mening dat zij wartaal 
spreekt en abnormaal handelt, omdat ze de zuster voor een slet uitscheldt en 
omdat een stuk krantenpapier voor haar een heilig souvenir is. Niettemin 
voert haar toestand ons in haar eigen ik, in het heilige voor haar leven, tot 
haar kind en daardoor is alles niet meer zo akelig en vreemd. Maar je moet 
de diepte van dit probleem kunnen volgen. Dat is van deze zijde af mogelijk, 
want wij zien door al deze levens heen. Deze moeder, André, kan nog steeds 
haar gedachten formuleren, maar het is nu het zenuwstelsel dat weigert. De 
geest is nu door het weigeren van dit stelsel tot slavernij gedoemd. Nu is ze 
een levend dode geworden, mismaakt door haar schok, omdat ze een geeste-
lijk onbewuste is. Voel je, wat dit zeggen wil? Konden wij haar onze wijsheid 
geven – geloof mij, André – in korte tijd zou dit leven veranderen en in het 
normale terugkeren. Weer staan we voor de kerk en de wetenschap, want de 
één gelooft niet aan deze feiten, kent deze wetten niet en verdoemt liever. De 
ander, de geleerde, haalt zijn schouders op en zegt: „De ziel is voor het eerst 
op aarde. Vóór je geboorte heb je nog nergens anders geleefd. Nu begint je 
leven. Een leven na de dood is er niet.” De kerk hoort dit alles met een glim-
lach aan. „Goed zo, mijn vriend, ga gerust op deze wijze voort, want juist 
hierdoor help je mij.” „Ik zal u inderdaad helpen”, antwoordt de wetenschap, 
„maar anders dan u denkt. Ik beschik immers over geleerden, die voor de 
mensheid denken. De volgelingen van uw kerk mogen zelf niet denken; dat 
voorrecht houdt u voor uzelf gereserveerd. Luister liever naar mijn geleerden 
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en houd op met uw gepraat over eeuwige verdoemenis.” Deze twee onbewus-
ten zijn het nu, die de geestelijke bewustwording van de mens trachten tegen 
te houden. Zeker, ze hebben het recht om al de charlatanerie te vernietigen, 
maar miljoenen met mij aan deze zijde zijn géén charlatans. Wij zijn bewust 
geworden in de wetten van God en wij stellen ons beschikbaar om deze wijs-
heid naar de aarde te brengen. Moet dit alles nog langer verloochend worden? 
Moeten de kerk en de wetenschap hand in hand blijven gaan in het negeren 
van de wetten van God? Hierdoor zitten al deze gestichten boordevol. De 
onwetendheid, mijn zoon, is het, waardoor duizenden een einde aan hun 
leven maken en waardoor er zoveel geestelijk zieken zijn op aarde. Dit moet 
de mens van kind af aan geleerd worden – het kind heeft het recht om de 
wetten van God te kennen en zal er niet slechter maar bewuster door worden! 

Nu lopen duizenden mensen zich te pletter door hun eigenliefde. Thans 
bezwijken miljoenen mensen door hun eigen onwetendheid en die van de 
wetenschap! Is dat de bedoeling? Heeft God dit gewild? Is hiervoor Christus 
naar de aarde gekomen? Wij zullen de mensheid de realiteit tonen. Meer 
kunnen wij niet doen. Maar als straks de Eeuw van Christus begint, zullen 
deze onbewuste wezens ophouden hun „waarheden” te verkondigen, want 
dan zal hun hiertoe geen kans meer worden geboden! 

Ouders mogen liefhebben, maar de liefde van deze vrouw is geen liefde 
meer, dit is hartstocht. De eigenlijke liefde kan alles overgeven en is bewust. 
Deze liefde breekt zichzelf en anderen af. Ouders moeten beseffen, dat het 
eeuwige leven voortgaat en dat er een volgend leven is na de stoffelijke dood. 
Dit vormt de kracht voor het aardse leven om de slagen hierin te kunnen 
opvangen. God slaat niet; alle ondervonden ellende dient slechts tot evolutie. 
Elke ziel gaat op zijn tijd, de vastgestelde tijd, over en treedt dan het leven na 
de dood binnen. Dat hebben de ouders en iedere ziel te aanvaarden en te le-
ren, of de maatschappij blijft onbewust en dan zal blijken, dat de kerk op een 
dood punt staat. Nu spreken al deze zieken ten opzichte van de maatschappij 
wartaal, André, maar levenswaarheid voor onze wereld. En die levenswaar-
heid zul jij door onze boeken aan de mensheid doorgeven. Het is de taak, 
die de hoogste meester van ons allen, voor wie ik op Golgotha het hoofd heb 
gebogen, op mijn schouders heeft gelegd. Eerst toen achtte ik mij gereed om 
dit werk te kunnen uitdragen. Het is daar geweest dat het Goddelijke leven 
mij in Zijn ongekende machten en krachten opnam en waar ook Christus 
Zijn heilig leven gaf! Voel je dit, André?” 

„Ja, Alcar, ik heb u begrepen.” 
„Welnu dan, deze vrouw is te genezen! Ik kan mij met haar leven ver-

binden, omdat ik haar diepte kan peilen en er in mij een hoger bewustzijn 
leeft. Ik heb mij deze wetten kunnen eigen maken en met mij miljoenen, die 
klaarstaan om te willen dienen in deze gestichten, maar die niet toegelaten 
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worden, omdat men op aarde onze mediums weigert. Angstvallig worden 
deze zieken bewaakt, maar men verbergt hierdoor de eigen zwakte. Door 
jou krijg ik en hebben anderen hun contact en hierdoor is deze vrouw in ons 
leven op te trekken. Waarom zij te helpen is, zal ik je thans laten beleven en 
eerst daarna mag je mij vragen stellen.” 

André volgde zijn meester. Hij voelde nu, dat hij in diens leven opgetrok-
ken werd, wat hij op zijn vorige reizen meermalen had beleefd en waarvan hij 
de heiligheid had leren kennen. Nu sprak een ander leven en bewustzijn tot 
het zijne en hij ging in dat leven zien. Hij hoorde Alcar zeggen: „Ik ga je met 
deze zieke verbinden, André.” 

„Ik ben gereed, Alcar, en wil u in alles volgen”, zond hij tot zijn meester, 
want nu waren ze van gevoel tot gevoel één. 

„Ik heb hiervoor je volle concentratie nodig, André, en het is precies als op 
aarde, toen ik je daar met de zieken verbond. Je beleeft dus ook nu dezelfde 
wetten, alleen met dat verschil dat je thans los bent van al de stoffelijke en 
lichamelijke wetten, zodat je dit tot éénheid komen astraal kunt beleven. 
Hierdoor leer je deze geestelijke en stoffelijke wetten kennen.” 

André voelde zich wegzinken. Merkwaardig is dit wegzinken, dacht hij. 
Ik voel mijzelf niet meer. Waar ben ik? Waar leef ik thans? Onmiddellijk 
hoorde hij in zich zeggen: 

„Je leeft nu tussen verschillende wetten in, tussen de stoffelijke en de as-
trale wetten. Wij dalen af in een ander stadium, in de graad van bewustzijn 
van deze zieke. Ook op aarde heb je dit kunnen beleven, doch thans voel je 
je eigen organisme niet meer en denk je, dat je in het niets oplost. Maar tus-
sen het niets en het bestaande, het waarachtige leven, leef je thans en hierin 
vinden wij de afstemming van haar, met wie ik je zal verbinden. Wij gaan 
dus naar deze zieke. Je verliest nu je eigen bewustzijn, je legt dat bewustzijn 
even af, máár je blijft toch bewust door mij of je zou geen diagnose kunnen 
stellen. Je zult zien en voelen vanuit mijn bewustzijn. Je hebt op aarde Joop, 
Mientje en Lien, daarna Jetje mogen beleven, zodat je hun toestand leerde 
kennen. Ook nu dalen wij in het leven van deze vrouw af om de werkelijk-
heid aan te voelen, anders zou een geestelijke verklaring niet mogelijk zijn. 
Hierdoor beleef je de astrale feiten en dit geschiedt onfeilbaar!” 

André begreep nu zijn meester. Wonderbaarlijk is alles, dacht hij, het zijn 
de astrale wetten, waarin de aardse mens leeft. Nu ging zijn leven, zijn den-
ken en voelen, zijn persoonlijkheid, in het leed en de smart van deze moe-
der over; hij beleefde nu haar leven. En hierin bleef hij bewust, omdat zijn 
meester deze wetten kende en hem ermee verbond. Hij gaf zich geheel over 
en hoorde Alcar zeggen: „Je begrijpt zeker, André, dat dit nodig is of je zou 
niets van hetgeen ik je wil laten beleven merken, je blijft dus jezelf en wel 
door mijn concentratie.” 
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Wat André voelde en beleefde was leed en ellende. En toch, duidelijk was 
hij zich bewust van zijn eigen leven en indien het moest zou hij er bliksem-
snel weer in kunnen terugkeren. In deze moeder gekomen voelde hij thans, 
hoe zij kon genezen en hoever zij van haar dagbewuste ik verwijderd was. Zij 
miste het bewuste voelen en denken, maar dit was voor haar de kracht om 
zich staande te kunnen houden. Zijn meester had gelijk, het wonderbaarlijke 
van haar leven was, dat dit nu om bewustzijn vroeg. Deze ziel als moeder 
– ging André verder aanvoelen – wist van geen leven na de dood af. Deze 
geestelijke armoede trapte haar nu in de ellende. Hoe weinig was ervoor no-
dig om haar die ontbrekende krachten te schenken. Eerst dan zou zij dit leed 
overwinnen en meteen voor een heel ander contact staan, voor de eeuwig-
heid. Hij voelde zich nu geheel één met haar, zoals hij in zijn stofkleed Joop, 
Mientje en Lien had gevoeld. Dankbaar was hij nu voor het werk dat hij daar 
had mogen doen, want nu voelde hij zich voorbereid en hij begreep eveneens, 
waarom zijn meester had gewild, dat hij hen had geholpen. Op aarde was 
het een prachtige studie geweest. Nu beleefde hij die wetten en zag, dat het 
aardse leven een grote leerschool was. Nu leefde de ziekte van deze vrouw in 
zijn leven en hij voelde, hoe eenvoudig het voor zijn meester was, om dui-
delijke diagnoses te kunnen stellen van ziekten die toch voor de geleerde op 
aarde ondoorgrondelijke problemen waren. André kon als hij het wilde deze 
ziekte van zich afschudden, maar deze vrouw was er nog niet toe in staat en 
had hiervoor hulp nodig. Toen hij hieraan dacht, zei Alcar tegen hem: 

„Dat kun jij, dat kunnen wij samen en dat is tevens mogelijk voor duizen-
den astrale meesters met hun mediums. Als de wetenschap dit maar toeliet, 
indien de doktoren ons maar wilden aanvaarden. Is dit nu niet verdoemen? 
Wij en deze armen van geest worden verdoemd door de wetenschap en dat 
heeft God nóóit gewild. Hiervoor is Christus niet aan het kruis gestorven! 
Deze vrouw kan zich op eigen krachten niet genezen en de medicijnen die 
men haar geeft helpen niet, die verlammen slechts. Jij kunt haar genezen, 
André, omdat je in gevoel overheerst en je persoonlijkheid die hoogte heeft 
bereikt. Wat kunnen wij samen dan niet doen? 

Wanneer deze vrouw iets meer geestelijke liefde bezat, was bij haar deze 
toestand niet ontstaan, maar ook haar onbewuste ik heeft hieraan schuld. 

De maatschappij en de kerk willen, dat de mensen dom blijven en dat ze 
niet zelfstandig zullen denken. Moet deze afbraak voortgaan? De schuld 
van deze vrouw is dat ze té stoffelijk liefheeft. Hierdoor bezweek zij, maar 
wij omzeilen haar liefde en trekken haar leven tot een nieuw fundament op. 
Eerst dan vindt zij weer zichzelf terug. En wat volgt hierna? Kun je dit aan-
voelen, mijn zoon en broeder?” 

„Neen, Alcar, ik weet het niet.” 
„Je had het kunnen weten, André. Je moet scherper denken. Er komt een 
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tijd, indien je tenminste het kosmische bewustzijn wilt bezitten, dat ik je 
vragen zal stellen. Je moet mij dan kunnen antwoorden op al deze geestelijke 
en stoffelijke vragen, die echter kosmisch diep kunnen zijn. Je zegt nu neen, 
maar denk eens na?” 

André schrok, hij kreeg weer een levensles. En toch, hoe hij ook dacht en 
hoe hij ook wilde, het was hem niet mogelijk deze toestand te doorgronden. 
Hij voelde het antwoord niet. De meester volgde hem en zei: „In de diepte 
van dit leven waarin wij zijn, André, heb je toch je geestelijke „tien” gekre-
gen. Een tien voor niets? Dat wil echter zeggen, dat je geen luchtkastelen 
voor jezelf opbouwt en hiervoor heb ik heilig ontzag. Je wilt niet meer zijn 
dan je bent, maar wij moeten verder en dieper afdalen in deze wetten. Ik wil 
je immers het bezit van ons leven schenken. Ik zal het je nu zeggen. Luister, 
André. 

Wanneer deze moeder dit bewustzijn aflegt, ontvangt ze een ander en wel 
dat van haar kind. Wat volgt hierna? Het geestelijke weten. De rijkdom van 
ons leven. Leed en smart, al de ellende van de aarde lost erdoor op. Eerst dan 
is de stoffelijke persoonlijkheid zichzelf. Voel je wat dit wil zeggen? Begrijp 
je wat het zeggen wil, wanneer de mensheid in dit stadium is gekomen? En 
voel je wat men dan op aarde van deze inrichtingen kan maken? Huizen van 
geluk, tempels voor de ontwaking, waarin wij college zullen geven voor hen 
die dorsten en meer willen weten van hun toekomstig bestaan. We zullen 
spreken voor rijk en arm, voor geleerden en ongeletterden. Dat willen de 
meesters! Gene Zijde wil deze rijkdom op aarde brengen, wil de mensheid 
naar het hogere bewustzijn opvoeren en dan is het leven op aarde waard te 
worden beleefd. 

Legt deze moeder haar eigenliefde af, dan treedt ze onmiddellijk het di-
recte en waarachtige bewustzijn binnen en zal ze zich in het leven staande 
kunnen houden. En wat zien we dan geschieden, André? Dat haar zoon haar 
op deze weg tegemoet komt. Ze zullen elkaar op deze kosmische weg ont-
moeten. Zij maakt zich los van de aarde, hij van de sferen en nu komen zij 
tussen leven en dood tot geestelijke eenheid. Begrijp je, dat beide werelden 
met elkander verbonden kunnen worden? Dat deze moeder haar eigen gees-
telijke en universele geluk in handen neemt? 

Dat wij eerst dan alle dogmatische begrippen uitschakelen en de massa 
het eeuwige leven kunnen verklaren? En voel je, dat dan geleerde en zieke 
één weg bewandelen en de „Alomtegenwoordigheid” van God zullen voelen? 
Weet je, André, waarvoor Christus is gestorven? Voor dit leven hier op aarde 
en dat aan Gene Zijde en voor het geluk en de reine geestelijke liefde! Hij gaf 
Zijn heilig leven voor het geestelijke bewustzijn van de mens. En dat heilige 
bezit heeft men omgetoverd in een beklemmende chaos waarin deze zieken 
het dagbewuste ik van zichzelf zien wegkwijnen van angst. Door het rillen en 



212

beven van iedere dag zinken zij steeds dieper in deze ellende weg en zoeken 
naar het dagbewuste ik maar vinden het niet. 

„Voorwaar”, heeft Christus gezegd, „Gij lieden zijt doofstom en toch wilt 
ge over Mijn Vader spreken?” En dan: „Gij lieden zijt niet waard recht te 
doen, ge zijt als blinden op de weg.” 

Zullen die blinden, vraag ik je, André, niet verongelukken? Wie hoedt het 
leven van God? Is de kerk gereed om dit te kunnen aanvaarden? Wat wil de 
maatschappij? Buigen moeten allen zich voor de werkelijkheid! Is Christus 
– als de Centrale Figuur in de Ruimte – hiervoor gestorven? Wij moeten 
Zijn leven volgen en handelen naar de wetten in ons leven, die stoffelijk en 
geestelijk zijn. De Eeuw van Christus, die in aantocht is, roept hun allen het 
kosmische, christelijke halt toe! Eerst dan zal men ons kunnen aanvaarden. 
Gene Zijde is gereed. De meesters vanuit ons leven hebben ons naar de aarde 
gezonden om iets voor al deze zieken te doen, wat dringend noodzakelijk is. 
Wij willen ons eigen leven inzetten voor dit onbewuste begrip en hierdoor 
het leven van Christus dienen, want het is Gods wil! 

In de levenstuinen van God heeft het kind op aarde het recht te leven, 
maar dan bewust. Ieder mens bezit een eigen levensafstemming. De levens-
afstemming echter van deze mensen hier wordt als een vloek beleefd. En dat 
door de schuld van de kerk en de maatschappij! De kerk vervloekt het leven 
van God en heeft het geestelijke paradijs voor al dit leven afgesloten, want 
ze spreekt over de eeuwige verdoemenis. Deze mensen voelen er zich door 
opgesloten en dit moet niet langer goedgevonden worden. Hoe wil dit leven 
ontwaken, wanneer er iedere dag, elk uur over deze vernietiging gesproken 
wordt? Is dit geestelijke ontwikkeling? Wij willen ons bewustzijn aan de 
mensheid schenken, want wij zijn door het leven van Christus ontwaakt! 
Het is het essentiële voor deze zieken, het énige, dat hen kan genezen van 
hun onbewuste ik. 

Daarbij komen wij de wereld te hulp. Onze geestelijke handen leggen wij 
op deze wonden om ze te helen. Hiervoor heb ik je levenskrachten nodig, 
de levensfluïde om deze zieken te kunnen optrekken. Wij bouwen noch aan 
schijngestalten, noch aan luchtkastelen, wij vertegenwoordigen de naakte 
werkelijkheid, het eeuwige nú! En dat nú kunnen wij aan deze zieken schen-
ken en aan hen die denken iets voor hen te kunnen zijn. Wij verwezenlijken 
geen droomcomplex, we bewandelen slechts één weg, die ons door Golgotha 
is getoond. En deze geestelijke evolutie ondervindt elkeen, want het is de 
vonk Gods, die vraagt om bewust te willen leven. Wat nu deze persoonlijk-
heid toegediend wordt betekent afbraak voor dit leven. 

Door ons ontvangen deze zieken genezende aura. Wij leggen handen op, 
zoals de Apostelen het ook hebben gedaan en wel uit naam van Christus! 
Wij volgen geen hocus pocus. Wij dienen bewust. Eerst dan kan het uitein-
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delijke stadium voor elkeen, voor al deze zieken, bereikt worden; waarna zij 
het bewuste stadium voor de aarde binnentreden. Dan kan het leven bewust 
worden beleefd. Dit is de bewuste kracht van de astrale ikheid en wordt de 
verbinding tussen ziel en stof, waarna het optrekken naar het hogere stadium 
plaatsvindt. 

Dit uiteindelijke, André, ligt nu in dit leven begraven, is ingeslapen en 
bovendien wordt zij in deze toestand nog aangevallen. Daarbij komt nog het 
geestelijke vergif van de kerk en het lijkt onmogelijk voor ons om hierin ver-
andering aan te brengen. Toch kan er worden gehandeld, want de organen 
zijn levend en het zenuwstelsel wil verlost zijn van deze geestelijke kwellin-
gen. Die bewuste kracht hiervoor kan ons echter alleen het medium op aarde 
schenken want door dit medium krijgen wij het stoffelijke contact. Van jou 
en mij ontvangt deze zieke die hulp. Medicijnen helpen niet, die verdoven al 
de vitale stelsels en daar is het dagbewustzijn niet mee gebaat, want de geest 
reageert nu niet! Het is het levenswater voor deze zieken en het halfstoffelijke 
en het geestelijke bewustzijn voor hen, die het hoofd kunnen buigen. 

Wat wil de kerk en wat wil een geleerde beginnen? Zijn wij niet allen kin-
deren van één Vader? Zou God onderscheid kunnen maken tussen het ene 
kind en het andere? Laat ons dit leven dienen, geef ons de macht, de kracht 
en de genade, om steeds te mogen helpen, waar hulp nodig is, smeekt men 
aan deze zijde, maar wij worden niet gehoord. Men wil nog niet luisteren! 
Mogen wij dit zieleleven niet in de goede, vruchtbare aarde overplanten? 
Dit zou voor al deze mensen, die thans gevangen zijn in het eigen onbe-
wuste stadium, de geestelijke ontwaking tot stand brengen. Hun geestelijke 
afstemmingen moeten nog in hen bewust worden en dit is mogelijk door 
deze krachten. O, mens der aarde, smeekt men aan deze zijde, geef ons die 
middelen en laat ons u dienen! Sta niet toe, dat al dit leven stikt! 

Zouden wij deze levens vernietigen? Zou dit de schoonheid van het leven 
doen veranderen? Wij zijn geen heksenmeesters, wij volgen Christus! Wij 
hebben hun leven lief, André, zoals een kind van God, dat de sferen van licht 
heeft bereikt, kan liefhebben. 

Mijn hart doet zeer, mijn zoon, te moeten aanvaarden, dat wij voor de 
kloof van het nuchtere denken staan en moeten toezien, dat het licht van 
God niet tot al deze levens doordringt. Ons hart beeft van smart te moeten 
aanvaarden, dat het aardse weten zich competent acht om deze diepten te 
kunnen peilen, nu wij dit leven door het halsstarrige weigeren van kerk en 
maatschappij zien verongelukken. En niet ik alleen maar miljoenen met mij 
zijn gereed om goed te willen doen. Door dit geestelijke weten voeren wij 
duizenden van deze ongelukkigen terug naar het waarachtige bestaan en 
dan schijnt ook voor hen de zon weer. Deze krachten versterken de wil van 
al deze zieken, want God weet dat wij in reine liefde tot hen komen. Van 
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Christus ontvangen wij hiervoor Zijn zegen. Hierdoor leert de mens tevens 
de God van al het leven kennen! 

Onze magnetische behandeling, André, wekt de werking van de stoffelijke 
organen op. Hierdoor treedt de geest als aardse persoonlijkheid het dagbe-
wuste leven binnen. En dat geestelijke stadium is van al deze zieken ingesla-
pen. De levensaura stuwt het stofkleed nu omhoog. Heb je dit niet bij Louis 
geleerd (zie het boek: ‘Een Blik in het Hiernamaals’)? Toen je dat achter-
lijke kind behandelde, trokken wij het op in het dagbewuste ik en het werd 
normaal. In die acht maanden van opbouw zijn deze wonderen tot stand 
gebracht. Het levensmagnetisme van de mens is gezegend door het leven van 
Christus, want Hij wil immers dat wij het leven van ons aller Vader doen 
ontwaken! Moet ons hierin de kerk het halt blijven toeroepen? De levensaura 
van de mens wordt nu aangevuld door het geestelijk bewustzijn vanuit ons 
leven, van ons, die een taak hebben ontvangen. In ons leven leeft de kracht 
van de eerste Apostelen. Zij gaan ons voor in deze tuinen van de Alvader en 
wij volgen hen! Natuurlijk, niet elk achterlijk kind kan opgetrokken worden; 
ook hierin zul je de levensgraden leren kennen en ook wij staan machteloos 
voor het eigen oorzaak en gevolg van die persoonlijkheden. Hiervoor buigen 
wij het hoofd! 

Maar tal van deze zieken kunnen worden geholpen. In vele gevallen is 
achterlijkheid onwetendheid en door dit onbewuste voelen en denken storten 
zich duizenden mensen in het stoffelijke ongeluk. Nu worden ze opgesloten. 
Hier leven deze armen van geest, maar hoe levendig is het in hun innerlijk. 
Voel je aan, André, dat wij velen uit deze ellende kunnen optrekken? Dat 
wij en duizenden anderen dit werk kunnen doen en dat wij niets trachten te 
ondermijnen? In ons leeft het gevoel te willen dienen en hiervoor zetten wij 
het eigen bewustzijn in. Thans kun je mij vragen stellen, maar eerst zul je 
terugkeren in je eigen denken en voelen.” 

André werd weer zichzelf en het innerlijke leven van de zieke loste voor 
hem op. 

Hij kon thans haar stoffelijke leven van het geestelijke onderscheiden, zo-
dat hij zich gereed voelde om aan zijn meester vragen te kunnen stellen. 

„Als men haar die kracht vanuit dit leven voortdurend toedient, Alcar, ook 
al duurt het jaren, zal zij er dan niet door veranderen?” 

„Aanstonds zal ik je aantonen dat dit niet mogelijk is. Indien je mij dui-
delijk had gevoeld, had je zeer zeker deze vraag niet gesteld, André, want het 
is niet mogelijk. Jaren hebben voor deze wereld geen betekenis, althans niet 
voor haar toestand. Wat zij nodig heeft is ervaring en dat mist ze nu omdat 
ze niet op volle kracht kan denken. Zij moet voor het leven ontwaken en 
niet door het leven worden gevangen gehouden, want dit druist in tegen de 
wetten van God. Nu is deze zieke een gevangene in haar eigen gevoelswereld 
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en lichaam, waaruit wij haar echter kunnen optrekken. Het weinige denk-
vermogen en de gevoelskracht ontvangt ze nu van ons, doch dit is alléén 
mogelijk door de stoffelijke fluïde. Onze levensaura is té ijl en wordt nu niet 
opgenomen. Ze beleeft nu niets! Leed en smart voeren de mens tot alle stadia 
in de Ruimte. Alléén ondervinding dient het bewustzijn. En dat mist zij en 
met haar allen, die het stoffelijk bewuste voelen en denken nog niet bezit-
ten. Jouw levensaura is stoffelijk geladen, bezit zwaartekracht, die van mij is 
astraal ijl. Voel je dit, dan moet het je duidelijk zijn, dat wij door deze stof-
felijke eigenschap de kloof tussen de zieke en ons leven overbruggen. Door 
mijn zien en de kennis van de wetten komen wij tot deze eenheid. Vanuit 
ons leven kunnen wij dit op eigen kracht niet bereiken en dit moet je dan 
ook aanvaarden. Ons eigen contact lost op; door jouw krachten is ons één-
zijn voor de aarde blijvend. Onze verbinding met de aarde is door de „dood” 
afgesneden. Door deze eenheid, die we thans beleven, leggen we de opbou-
wende fundamenten en dan komt de stoffelijke harmonie terug in deze le-
vens. Deze zieke zuigt jouw aura in haar lichaam op en het zenuwstelsel zorgt 
voor verdere behandeling. Kunnen wij dat iedere dag beleven, dan is het voor 
de zieke het levenswater, dat stof en geest versterkt. Voor al de andere wetten, 
die niet te beleven zijn, buigen wij het hoofd. Deze wetten stellen tevens onze 
machteloosheid vast. Maar wij beginnen aan geen opbouw, wanneer wij zien 
dat de levensgraad in geen honderden jaren te bereiken is, want dan breken 
wij voor al deze zieken meer af dan wij opbouwen. Dat wil ook zeggen, dat 
niet één geest in staat is de waarlijk onbewuste te helpen, doch in dat geval 
kunnen wij nog iets anders doen. 

Nu staan wij meteen voor de vaders en moeders uit ons leven, die het 
aardse hebben verlaten. Straks komen wij tot deze wetten en kan ik je deze 
verklaren. Beleven wij die wetten, de diepste onbewuste graden van krank-
zinnigheid die wij kennen, dan offeren zich velen op en dalen in deze levens 
af om ze voor algehele ondergang te beschermen. 

Deze zieke, André, verlangt om te leven, maar weet nu niet meer wat het 
leven betekent. Dit levend dood zijn is angstig onnatuurlijk, temeer nu wij 
zien, dat ze toch te helpen is. Kan de geleerde in deze duisternis het astrale 
licht zoeken, dan gaan wij hand in hand de vreugde tegemoet en volgen wij 
de leer van Christus, die Zijn heilige handen heeft opgelegd om zieken te 
genezen. Deze tekenen worden begrepen en gevoeld, ze zijn betekenisvol en 
zegenend voor hen die ze ontvangen. Het is het levende woord als kracht 
toegediend, dat alléén maar zegen kan brengen. Dan treedt het leven het 
hogere bewustzijn binnen. De geleerde die dit aanvaarden kan, volgt Gene 
Zijde en is eerst dan in onze handen. De rest is doofstom en blind en wil 
toch de weg bewandelen die buiten Gods wil om tot stand is gekomen. Onze 
bewustwording voert niet naar de hel maar naar de hemel! Die toestand van 
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zelfstandigheid voor deze zieken is alléén te bereiken door samenwerking en 
dat is mogelijk!” 

„U zei zo-even, Alcar, dat haar stoffelijke liefde voor haar de genezing is. 
Kunt u mij dat verklaren?” 

„Ook die levensgraden komen wij straks tegen, André, ik bedoel de geeste-
lijke graden, mensen dus, die door hun godsdienstwaanzin geestelijk liefheb-
ben. Die graden zijn niet te bereiken, omdat hun onbewuste ik opgelost is in 
deze liefde. De mens die stoffelijk liefheeft, die nu de normale liefde, geen 
hartstocht dus, beleeft, staat dichter bij ons leven dan zij, die zichzelf in het 
geloof hebben verloren en nu geen helder ogenblik meer kunnen beleven. De 
stoffelijke liefde voert ons, genezers, tot de kern van dit leven en dat is Moe-
der Aarde, het normale stadium voor de ziel. Voel je dit, André?” 

„Ik heb u begrepen, Alcar. En wanneer er hartstocht bijkomt?” 
„Dan treden wij onmiddellijk in de graden van de krankzinnigheid. Nu 

staan we door de hartstocht voor de bezetenheid vanuit deze wereld, omdat 
hartstocht de duistere sferen vertegenwoordigt. Deze wezens die daar leven, 
vertegenwoordigen de zeven psychopathische graden, de directe hartstocht, 
de krankzinnigheid en hierdoor heeft het astrale wezen bezit genomen van 
het stoffelijke leven. Het gevoelsleven van deze zieke heeft niets met harts-
tocht uit te staan, hoewel ik toch dat woord uitgesproken heb. Haar eigen-
lijke gevoelsleven wordt overheerst door de eigenliefde. En eigenliefde heeft 
weer afstemming op de hartstocht, zodat ze toch door zichzelf in deze chaos 
gekomen is. Hartstocht dus door onwetendheid, géén bewúst verlangende 
hartstocht. In ons leven spreken wij dan ook van bewuste en onbewuste 
hartstocht, waarin al deze zieken min of meer leven, omdat ze zichzelf nog 
niet kennen. De bewuste hartstocht voert hen onmiddellijk in de armen van 
de helbewoners, die zich door dit leven willen uitleven. De onbewuste harts-
tocht voert hen in deze toestand en nu zijn al deze mensen levend dood. Je 
hoort het reeds – het woord onbewust kan alleen tot de eigen persoonlijkheid 
behoren en zo staan wij thans voor deze zwakke persoonlijkheid, die nu op te 
trekken is, omdat de stoffelijke liefde toch het normale wil beleven.” 

„Hoe duidelijk is eigenlijk alles, Alcar.” 
„De levensgraden van de mens voeren ons naar het astrale begrip en tot de 

bewuste graden in ons leven en in deze levensgraden liggen al deze bewuste 
ziekelijke en onbewuste abnormale stadia waarin mensen leven, die zich het 
normale nog moeten eigen maken. De bewuste ziekelijken zijn de zwakken 
van geest; de onbewuste abnormalen zijn de tijdens hun aardse leven bezete-
nen, die aan deze zijde aangekomen, de hellen bevolken, omdat ze zich in het 
aardse leven hebben vergeten. Wanneer wij straks de hellen binnentreden zal 
ik je al deze wetten en menselijke afstemmingen verklaren. Eerst dan is het 
mogelijk in deze diepte af te dalen. Die graden worden door miljoenen zielen 
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vertegenwoordigd, waardoor deze hellesferen zijn ontstaan en dan bevinden 
wij ons bij het bewuste hartstochtelijke ik. Zie nu eens hier, André.” 

Om deze moeder zag André een astrale persoonlijkheid. Hoe is het mo-
gelijk, dacht hij, dat ik die geest niet eerder heb waargenomen. Het was een 
jonge man, groot en sterk. Hij had dicht naast zijn moeder plaatsgenomen. 
Van alles wat hier geschiedde, wist hij niets af. Het was een onbewuste per-
soonlijkheid. Hij bezat de kracht en het licht niet om dit te kunnen waar-
nemen en toch treurde hij om zijn moeder en leefde hij in haar omgeving. 

„Is hij niet te overtuigen, Alcar?” 
„Neen, André. Men heeft hem van zijn toestand trachten te overtuigen, 

doch hij volgt zijn eigen weg en blijft in haar omgeving. Hij behoort tot de 
duisternis en kan haar dus niet helpen. Maar zijn moeder is het, die hem aan-
trekt. Door haar ontzettend verlangen houdt zij hem gevangen maar hij weet 
het niet. Haar leed en smart ingesteld op zijn leven voert hen tot elkaar en 
daar is niets aan te veranderen. Indien zij geholpen kon worden zou ook zijn 
leven een hogere bewustzijnsgraad beleven en dan zou hij met haar kunnen 
ontwaken. Er is nu geen kracht aan deze zijde, die deze band kan vernietigen, 
want haar leven is onbewust maar overheerst tóch deze toestand, omdat haar 
verlangen naar hem uitgaat. Nu is haar zoon in haar macht en toch wil zij 
dat niet. 

Denk je haar en zijn toestand eens in. Hetgeen ik je zo-even vertelde zou 
hen beiden naar het hogere bewustzijn voeren. Wij zouden dan niet één 
mens, maar twee helpen, want ook zijn leven zou wakker geschud worden en 
dan zou hij aan het geestelijke leven kunnen beginnen. Maar hoe kunnen wij 
hem en haar thans bereiken? De gedachten die zij zou uitzenden zouden ook 
zijn levensbewustzijn omhoog stuwen, wat nu volkomen uitgesloten is. Toen 
hij aan deze zijde ontwaakte, keerde hij naar de aarde terug om zijn moeder 
te bezoeken. Zij riep hem en aan haar roepstem moest hij gehoor geven, om-
dat hun stoffelijke liefde hen verbond. Hij voelde als zij en daardoor kwamen 
zij tot deze eenheid, maar hij vond haar in deze toestand terug. De moeder 
bleef om haar kind roepen, doch hij begreep die stem niet, maar hij werd 
later door broeders in dit leven van de toestand van zijn moeder op de hoogte 
gebracht. Men gaf hem echter de raad aan zijn eigen leven te beginnen, maar 
die verlangens hiervoor moesten ook in zijn leven nog ontwaken. Hij bleef 
hier, omdat hij zich door haar liefde voelde verwarmd. Begrijp je, André, 
wat nu dringend gedaan zou moeten worden? Voel je, dat deze toestanden 
verschrikkelijk zijn zowel voor hen alsook voor ons? Beiden zijn onbewust en 
de één lijdt door de ander. Hij leeft nu door de krachten van zijn moeder en 
is een grof egoïst. Hij voelt duidelijk de liefde van zijn moeder en tevens iets 
van haar stoffelijk bestaan dat hem weer met de aarde verbindt. 

Omdat zij dus zijn moeder is, werd hij met haar leven verbonden. Omdat 
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hij geest is moet hij deze wetten aanvaarden, maar dat betekent tevens, dat 
hij zich van zijn eigen duisternis niet kan bevrijden. Ook wordt hier tevens 
het bewijs geleverd, dat wanneer wij haar van hem los kunnen maken, zij ten 
spoedigste kan terugkeren in haar eigen leven en bewustzijn. Nu houdt haar 
zoon op zijn beurt haar weer vast aan zijn bestaan en wij zien, dat de één door 
de ander wordt beïnvloed, waardoor ze elkaar gevangen houden. Wat Mien-
tje beleefde zie je nu in het leven van deze vrouw tot bewustzijn komen en dit 
is dezelfde wet, alleen met dat verschil, dat Mientje door een zelfmoordena-
res werd geleefd. Het kind van deze zieke verzadigt zich nu aan de levensaura 
van zijn moeder, de uitstraling die ze tot hem zendt door de grote liefde voor 
haar kind. Die liefde is koesterend en dragend, doch vooral vergiftigd door 
hun onwetendheid van de astrale wetten. Hierdoor ging zij ten onder of ze 
had zich in het leven staande kunnen houden. Is deze ziel van haar leven los-
gemaakt, dan keert zij terug in het stadium van bewustzijn waarin ze leefde 
voordat zij het bericht kreeg, dat haar zoon was gestorven. De zoon is het nu, 
die een geestelijke gevangenis maakt van zijn moeder. Voel je deze ellende? 
Dit zijn de astrale wetten, waarvan men op aarde niets begrijpt, omdat men 
het bewuste leven na de dood nog niet kan aanvaarden. Maar wij leven in 
deze werkelijkheid. Wat wil een geleerde nu voor haar doen? Wij verbreken 
deze band, waarna de moeder en haar zoon vrij aan het eigen leven kunnen 
beginnen! Is het je duidelijk dat medicijnen hier niets tot stand brengen? Op 
haar is de elektrische shock toegepast, maar ook dat heeft haar niet geholpen 
omdat deze geneesmethode alleen dan resultaat kan opleveren, indien de 
ziekte in het zenuwstelsel wortelt. Door deze geneeswijze stuwt men name-
lijk het zenuwstelsel omhoog en dit middel, dat voor velen dé genezing kan 
betekenen, past men thans op aarde toe. Maar het stoffelijk evenwicht moet 
niet gestoord worden of het hart bezwijkt en de dood treedt in. Deze we-
zens zijn als het ware ineengegroeid, zowel geestelijk als lichamelijk, wat deze 
moeder moet verwerken. Toch is hier nog steeds geen sprake van algehele be-
zetenheid, de zoon leeft naast de moeder of ze hoorde hier niet. Dan zouden 
wij haar terugvinden bij de diepere graden voor de krankzinnigheid, maar 
die mensen leven in een andere zaal en worden streng bewaakt. 

Stond de wetenschap ons toe – waar het mij dus om gaat – hier te mogen 
werken en werden de poorten van deze gestichten voor Gene Zijde geopend, 
dan kon men deze huizen binnen korte tijd sluiten of voor heel andere doel-
einden gebruiken. Indien tal van meesters aan deze zijde hier in deze inrich-
tingen hun dagelijkse arbeid mochten verrichten, evenals de doktoren dat 
doen, dan konden al deze zieken genezen worden. Het leed door hen beleefd, 
zouden wij veranderen in geluk. De doktoren zouden onze instrumenten 
mogen controleren. Alles zou door ons aan deze zijde worden goedgevon-
den, want wij vragen alléén maar om te mogen dienen. Tal van mensen zijn 
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voor dit werk geschikt! Duizenden mensen kunnen voor dit werk geopend 
worden, omdat ieder mens de eigen levenskrachten bezit, die wij aan het 
stoffelijke medium ontlenen. Nu staan wij machteloos. De doktoren blijven 
nu zoeken en staan even machteloos als wij. Slechts enkelen, de geestelijk 
zwakken, kunnen geholpen worden, de duizenden anderen blijven opgeslo-
ten zitten. Enkele doktoren, die van een eeuwig leven overtuigd zijn, voelen 
voor onze genezing en zouden gaarne willen samenwerken, maar de aardse 
wetten roepen ook hun het maatschappelijke halt toe. Zij worden thans nog 
uitgelachen door hun geleerde collega’s maar dat zal toch in de Eeuw van 
Christus veranderen, omdat de gehele mensheid zal ontwaken en dan wordt 
onze hulp en wijsheid begrepen! 

De bewuste doktoren denken dus reeds aan astrale inwerking. Deze ge-
leerden dalen thans in de diepte van de ziel af en zullen beleven, dat het 
leven eeuwigdurend voortgaat. Zij voelen en begrijpen, dat de kerk heel veel 
schuld heeft aan deze ziekten, omdat het ontwaken van de mensheid door 
de kerk wordt tegengehouden. Zij weten tevens, dat dit de afbraak dient! 
Die geleerden zouden onze hulp willen aanvaarden, maar dat is nu nog niet 
mogelijk. Spoedig zal dat geschieden en dan kan Gene Zijde aan dit mooie 
opbouwende werk beginnen, waardoor het meer dan ooit de moeite waard is 
om het leven op aarde te beleven. Je begrijpt zeker, André, dat deze moeder 
alleen tot haar natuurlijke leven kan terugkeren, wanneer zij deze hulp ont-
vangt. Ik overdrijf in niets, dit is de heilige waarheid! Ik zou door onwaar-
heid mijn eigen leven vernietigen en daar denk ik niet aan. Deze hulp kan 
worden geboden en ligt binnen ons bereik. In je leven op aarde heb ik je deze 
bewijzen gegeven. Hieraan valt niet te tornen. Wij aan deze zijde beleven 
deze wetten, ze behoren ons toe. Eerst dan is er geluk, zowel aan deze zijde 
als op aarde en dan komt er voor haar en haar kind verlossing. Nu zijn bei-
den levend dood. Zij doodde zichzelf door haar onwetendheid, haar verdriet. 
Wanneer ze wakker wordt door de genezende kracht, heeft ook zij geleerd en 
staat ze sterker in het leven.” 

„Is haar toestand als van de jonge man, Alcar?” 
„Deze vrouw is een geheel andere persoonlijkheid. De zieke, die je bedoelt, 

voelde hartstocht, maar bezat toch het innerlijke vermogen om zich staande 
te kunnen houden. Voel je het machtige verschil van deze beide levens? De 
persoonlijkheid voelt hartstocht en toch houdt hij zich staande, ik bedoel 
dus die jonge man. Maar je weet dat deze vrouw geen hartstocht maar alléén 
liefde bezit voor haar kind. Beide toestanden bezitten nu één graad, één af-
stemming. De jonge man wil liefde beleven, deze moeder voelt liefde. De één 
zoekt als man het gevoel op om te bezitten en deze vrouw kwijnt door deze 
liefde weg. Dit wegzakken in het onbewuste en het verlangen naar de liefde 
van de jongeman, is weer te peilen en wij zien, dat beiden één levensgraad 
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vertegenwoordigen. Deze moeder zou rustiger kunnen leven, omdat zij geen 
hartstocht voelt. De man daarentegen voelt bewust en schept zich hierdoor 
een eigen chaos. Toch hebben beiden één afstemming voor ons leven. Die 
van deze moeder is echter de meer rustgevende. Zij zal hierdoor spoediger 
van haar duisternis zijn bevrijd dan hij, die wij hebben geholpen.” 

„Maar dit wezen is toch slechter, Alcar?” 
„Dit wezen verlangt en verlangen behoeft niet slecht te zijn, wanneer ons 

gevoelsleven gericht is op het scheppingsplan. De ziel wil scheppen, wil een 
eigen huis met kinderen bezitten, want dat is het machtigste geluk voor de 
mens op aarde en dat heeft God gewild. Wijzelf zijn het die door ons verle-
den disharmonie brachten in ons eigen bestaan. Dat verlangen, André, om 
het aardse bezit, vrouw en kinderen, is héél natuurlijk. Dit is geen hartstocht! 
Maar onze zieke is mediamiek; hij bezit de geestelijke sensitiviteit en die mist 
deze moeder, anders zou haar zoon ook haar inniger bereiken, wat thans niet 
mogelijk is. Je moet beide levensafstemmingen kunnen aanvoelen of je kunt 
ze niet ontleden, maar daarbij moet je al deze graden van bewustzijn kennen. 
De één zinkt weg door onwetendheid, onkunde, geestelijke en persoonlijke 
zwakte; de ander door astrale beïnvloeding en ook die eigenschappen stem-
men geestelijk overeen. De wetenschap of de geleerde volgt deze persoonlijk-
heden en ziet nu reeds, dat de schijnbare ondoorgrondelijkheid van dit leven 
toch vast te stellen is. Wij gaan echter verder, want wij dalen in deze levens 
af en trekken het onbewuste kind in het dagbewuste ik terug, want meer is 
hier niet voor nodig. Wanneer dit wezen ons leven binnentreedt, is hij verlost 
van deze beïnvloeding, maar deze moeder leeft dan nog steeds in haar eigen 
zwakte en onwetendheid. De jonge man verlangt daarbij om te mogen weten 
of wij hadden hem niet eens kunnen helpen. Nu is deze moeder bij hem ten 
achter. En deze achterstand leeft in haar. De jonge man bezit deze geestelijke 
vitaliteit. Zij mist die. De man heeft een geloof; deze moeder bezit niets dan 
haar liefde voor haar kind. Voel je, hoe de astrale wetten en de levensgraden 
het menselijke bewustzijn toch het geestelijk halt toeroepen? Aan deze zijde 
is dat alles te volgen. De één verliest zichzelf dóór zichzelf, anderen doen dit 
door beïnvloeding en deze laatsten kunnen in ons leven spoediger worden 
geholpen. Indien de jonge man zuivere hartstocht zocht en die wilde beleven, 
daalde hij onmiddellijk in de hellen af en was ook hij niet te bereiken. Zijn 
ziekte is dus zuiver ontvangen, die van deze moeder gewild! Haar persoon-
lijke zwakte voert haar thans in de kilte van de dood, die van de zoon naar 
de oerkrachten in de schepping, want hij wil deel uitmaken van dat, wat 
door de God van al het leven is geschapen! Hij staat dus iets hoger dan deze 
moeder, ook al werd hij bezeten en voelde hij voor de stoffelijke hartstocht, 
het abnormale beleven van het éénzijn van twee mensen, man en vrouw. 
Maar wie bewust aan het scheppingsplan van God deelneemt, schept zich 
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geen hel, noch onbewustzijn, maar levende vitaliteit, het fundament voor de 
mens om zich staande te houden in al die miljoenen levensgraden, die wij 
móéten beleven en die wij ons móéten eigen maken. Hierdoor treden wij een 
hogere graad binnen. 

Het moet je dan ook duidelijk zijn, André, dat we haar kunnen helpen 
doordat wij voor de man iets kunnen doen. Wij trokken hem naar het be-
wuste stadium omhoog en kregen hem vrij van deze invloed. De moeder 
daarentegen kunnen wij niet veranderen; zij blijft haar zwakke persoonlijk-
heid behouden. Zij moet dit hogere stadium verdienen! Hiervoor moet zij 
willen leven! Ogenschijnlijk lijkt het dat zij meer gevoel bezit dan de man 
en toch is dat niet waar, want deze is eigenlijk verder. Deze zieke is geestelijk 
ziek en toch normaal, net als Jetje. Jetje heeft meer weerstand verkregen door 
haar rein geloof of ook Jetje zou hier opgesloten zitten en zou dan niet te 
helpen zijn. Voel je hoe duidelijk al deze levensgraden voor ons zijn, nu wij 
in die levens mogen afdalen? Voel je ook, André, welke genade het voor jou 
is, dit alles te mogen beleven vanuit het stoffelijke leven? Dit is de machtigste 
levenswijsheid die je door onze wereld ontvangen kunt. Ik voer je in al deze 
onbewuste en bewuste graden, zodat je elk mens op aarde kunt herkennen. 
Dat wordt je eigen kosmologie, dat is een wetenschap, die rechtstreeks door 
mij aan je gegeven is en die terugreikt naar het begin van de schepping. Ik 
voer je dus in de astrale wetten! En die wetten kun jij je op deze reis eigen 
maken. De veel diepere graden in deze toestand, dus die van de psychopaten, 
kunnen ook wij niet bereiken en wij moeten onze machteloosheid aanvaar-
den, omdat de persoonlijkheid nog moet ontwaken voor deze hulp. Maar 
deze vrouw en duizenden andere wezens zijn te helpen. Kom, wij gaan nu 
verder en volgen andere zieken. Zie nu naar deze vrouw, André.” 

André keek naar de vrouw, die zijn leider hem aanwees. Dit wezen was 
ouder. Alcar vroeg hem: 

„Wat denkt mijn zoon dat de oorzaak is van haar ziekte?” 
André peilde het bewustzijn van de vrouw, maar voelde niets. 
„Ik zal het je maar zeggen, André, want je bent nog steeds stoffelijk – dus 

op je dagbewuste aardse ik – ingesteld, waardoor je haar leven niet raakt. 
Dit komt omdat je nog op aarde leeft. Het is dus een stoornis voor je, maar 
niettemin had je het gekund, want je kent deze wetten. Ik raad je aan hierin 
te volharden, dan sta je sterk in het stoffelijke lichaam en dan is er niets meer 
dat je niet kunt aanvoelen. En hierbij zal ik je helpen. Dit is een heel ander 
leed dan dat van de vorige patiënte, want deze persoonlijkheid verongelukte 
door het verlies van haar geld. Deze vrouw is eveneens zwak van geest en 
heeft dus geen bewuste persoonlijkheid. Door deze armoede van geest ging 
zij ten onder en leeft nu in deze toestand. Deze wezens vernietigen zichzelf. 
De vrouw wilde niet aanvaarden, dat het leven zó over haar besliste. Ze gaf 
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de moed op en was van dat ogenblik af tot niets meer in staat en men kon 
haar opbergen. Deze levensgraad, André, is niet te helpen. Ook wij staan 
machteloos tegenover dit leven. Eens was ze rijk, thans stoffelijk en geestelijk 
straatarm. Het zijn de wetten van oorzaak en gevolg die haar leven overheer-
sen. Maar zij als persoonlijkheid had dit moeten aanvaarden, want aardse 
rijkdom heeft voor ons leven geen betekenis. Je voelt zeker, hoever zij van 
het normale bewustzijn afstaat. Hierdoor heeft ze haar bewustzijn verloren 
en graaft zich thans volkomen in deze ellende in, die alléén zij wil. Nu zoekt 
ze en vindt niets. Men heeft haar wat steentjes en blikjes toegestopt opdat ze 
rustig zal zijn en zij denkt nu, dat het goud der aarde in haar schoot ligt. Voor 
haar is dit het aardse bezit, voor duizenden anderen de eigen levensgraad, 
waardoor deze mensen verongelukken. Allen missen echter het dagbewuste 
ik, de kracht om het leven op aarde te beleven zoals het tot hen komt.” 

André zag, dat de zieke met deze nietszeggende dingen speelde en ze 
krampachtig vasthield. Het was haar leven en haar bezit. Arm als een kerk-
rat, dacht André. Het is verschrikkelijk dat dergelijke mensen op aarde leven. 
De één ging door het bezit ten onder, anderen echter daalden in een afschu-
welijke wereld af en pleegden zelfmoord. Het leven had nu geen waarde meer 
voor hen. Ook voor haar had het geen waarde gehad of zij zou aan een ander 
leven zijn begonnen. Hij begreep dit leven, dit bewustzijn. 

„Is het je duidelijk, André?” 
„Ja, Alcar.” 
„Hier geeft men haar deze nietszeggende prullen, maar ze betekenen voor 

haar geld. Ze is er rustig door, maar dit is al haar stoffelijk en geestelijk 
bezit, haar vermogen en bewustzijn. Haar afstemming is het schemerland. 
Daar vinden wij haar straks terug en zie je haar levensafstemming. Dit zal 
haar einde betekenen voor de aarde, maar tevens het binnentreden zijn in de 
astrale wereld. Van haar bewustzijn is niet zoveel te vertellen, want dit leven 
heeft vrijwel geen betekenis. Indien ze liefde voelde voor iets, zou haar leven 
te volgen zijn. Nu is het levend dood en verlaten, want er is geen sprake van 
astrale, noch van stoffelijke beïnvloeding; dit leven staat volkomen stil. Een 
kat en hond op aarde beleven meer dan dit menselijke wezen, die als moeder 
niets geleerd heeft. Wat moeten wij haar dan schenken?” 

Wat een toestand, dacht André. Hoeveel ellende had hij nu al beleefd? 
Waar is het einde? Toen zei zijn meester: 

„Waar dacht je, André, het einde te vinden van al deze ziekten? 
Kun je hier geen antwoord op geven? Voel jij je verloren in deze oneindige 

Ruimte van God? Het is onmogelijk voor jou om het antwoord te weten, 
want om deze vraag te beantwoorden moet je het kosmische bewustzijn be-
zitten. Ik zal het je zeggen, maar je voelt zeker, dat al deze zieken je voor de 
astrale feiten stellen, voor de waarachtigheid van ons leven, die de astrale 
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wetten van God zijn en die door het menselijke leven op aarde stoffelijk 
moeten worden beleefd. Dat is nu de leerschool op aarde met als resultaat 
een hogere bewustwording. 

Het einde van deze ziekten is eerst dán in aantocht, wanneer Moeder Aar-
de en met haar al haar kinderen een hogere en wel geestelijke bestaansgraad 
heeft bereikt. Maar dan is er geen hel meer in ons leven en dan is al het 
kwaad zowel van deze hel als van de aarde in het goede en bewuste leven op-
gelost. Maar zover zijn wij, Moeder Aarde en de mensen, nog niet; dat duurt 
nog miljoenen eeuwen. Maar de ziel als persoonlijkheid beleeft deze wetten 
en zal ze zólang beleven, totdat de zwakte oplost en het bewust dienende is 
bereikt. 

Al deze zieken, André, leven onder de eerste sfeer, want wie boven de on-
bewuste en duistere sferen leeft, heeft al die wetten en graden overwonnen. 
Die mensen hebben zich de geestelijke graad mogen eigen maken en staan 
thans boven alle stoffelijke zwakte! Dat zijn dus bewuste persoonlijkheden 
geworden. Maar deze vrouw heeft zich die wetten nog eigen te maken. Zie-
daar, André, weer een andere toestand.” 

André zag nu een vrouw van zestigjarige leeftijd. Het was een oud moe-
dertje, klein van gestalte en voor hem wezenloos. Alcar vroeg: „Voel je haar, 
André?” André peilde haar innerlijk leven, maar begreep haar niet. Het stof-
felijke bewustzijn stond hem in de weg. Hij voelde haar en hij voelde haar 
niet en gaf het meteen op. „Neen”, antwoordde hij, „ik voel haar niet en toch 
zie ik haar innerlijk leven, Alcar.” 

„Dat is toch goed gevoeld, mijn jongen. Ga nog even in gevoel verder en je 
kent haar toestand. Ook zij is gebroken door de liefde en verloor haar kind. 
God riep haar kind tot zich. In een verstarde houding, levenloos zit zij daar 
en denkt aan haar leed. Haar verdriet is verschrikkelijk. Geen mens kan haar 
helpen en toch is zij nog van haar eigen leven bewust, maar heeft zichzelf in 
dat leed verloren. Zo nu en dan wordt ze wild doordat men haar van deze 
zijde aanvalt, want ook die gevoeligheid is in haar. Was zij niet zó gevoelig, 
dan had men haar hier niet behoeven op te sluiten en zou zij van verdriet ge-
storven zijn, doch nu is zij voor de maatschappij niet meer geschikt. Voor ons 
is het mogelijk haar te helpen, maar wij kunnen haar géén persoonlijkheid 
geven, zodat ze dus deze geestelijke armoede blijft behouden.” 

Als een wrak zat daar dit levende probleem. Hoe afschuwelijk, dacht An-
dré, om op aarde het verstand te moeten verliezen! Zijn meester volgde hem 
in gedachten en zei: „Verstand? Heeft zij haar verstand verloren, André? Wat 
heb ik je altijd geleerd? Dacht je, dat ze haar verstand had verloren?” 

„Ze kan immers niet meer denken?” 
„Geloof mij, André, je hebt het zelf beleefd, maar in dit geval niet aange-

voeld, het is haar geest die voelt en denkt; voor de aarde is dit de persoonlijk-
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heid, maar voor onze wereld het gevoelsleven. Wat heeft haar verstand in vre-
desnaam met haar innerlijk leven te maken? Kan zij door het verstand haar 
gevoel verliezen? Is haar geest niet het gevoelsleven en dient het stoffelijke 
lichaam niet alléén om haar geest te huisvesten en te beschermen, het middel 
om op aarde te kunnen leven? Het stoflichaam en het verstand hebben niets 
met deze ziekte uit te staan. Haar innerlijk leven is normaal, natuurlijk, maar 
tevens onbewust. Armoedig zwak! Haar hersenen werken normaal. In haar 
zie ik geen stoffelijke stoornissen. Het is en blijft alléén haar gevoelsleven 
dat ziek is, nog onbewust van de astrale wetten en in disharmonie met het 
stoffelijk leven en met God. Zij mist haar levenservaring. Ook haar leven is 
door eigen zwakte, de geestelijke armoede van haar persoonlijkheid, gebro-
ken. Ik zal je nu andere wetten verklaren, André, ongelooflijke waarheden, 
die wij vanuit ons leven op aarde hebben kunnen vaststellen. Wij hier weten 
dat de mens zónder hersenen kan denken. Hoor je het? De mens kan zonder 
hersenen denken!” 

„Meent u het?” 
„Ja, André, ik spreek waarheid, het is mogelijk. Maar dan gaat het gevoels-

leven op andere organen over. Het gevoelsleven drukt zich nu in handelingen 
uit. 

Velen van ons hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog op aarde gediend. Ze 
hielpen de doktoren vanaf deze zijde in hun moeilijk werk om de gewonden 
te verzorgen. Onder hen was een geleerde, die zich reeds op aarde speciaal 
voor de hersenen geïnteresseerd had. Toen hij echter aan deze zijde kwam, 
ontwaakte, en zag dat hij eeuwigdurend voortleefde, omdat de geest een 
tweede lichaam is dat in de mens in het stoffelijke lichaam leeft, begreep hij 
zijn studie in het aardse leven. „Ach,” riep hij uit en zuchtte diep, „als ik dat 
had mogen weten op aarde! O, hoe zou ik hebben aangetoond, dat er meer is 
in het stofkleed dan men op aarde denkt.” 

Wat deed hij nu? Toen hij zijn eeuwig leven had aanvaard, zich het geeste-
lijke bewustzijn had eigen gemaakt, spoedde hij zich naar de aarde en hielp 
nu zijn collega’s in de stof om de verminkten bij te staan. Hij concentreerde 
zich alleen op zijn aardse broeders, wanneer het een schedeloperatie gold. 
Wat beleefden hij en de doktoren op aarde? Bij een soldaat vonden zij, toen 
de schedel werd gelicht, geen hersenen. Zijn schedel was leeg en wat hersenen 
hadden moeten zijn, was verdroogd. Van zijn geboorte af had deze mens 
zonder die vitale organen geleefd. Wat een wonder riep men op aarde. Mijn 
geestelijke broeder werkte nu op hen in en wilde hun dit verschijnsel duide-
lijk maken. In het korte aardse leven had hij zich geheel gegeven om de vraag 
„zijn hersenen nodig om te kunnen denken” op te lossen. Hier had men nu 
de bewijzen! 

Denk niet, André, dat dit een verhaal is. Op aarde is men nu zover, dat dit 
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in de wetenschappelijke wereld bekend is. De geleerden weten dus hiervan 
af, maar kunnen het nog niet aanvaarden. Ze durven het niet aan te nemen 
want dit zou alle stelsels omverwerpen. Ze zouden dan het geestelijk voort-
leven als een vaststaand feit moeten aanvaarden en het wetenschappelijk be-
kendmaken. Maar ze zijn nog niet zo ver. Er zijn nog geen doktoren die hun 
persoonlijkheid hiervoor inzetten. Er zijn geleerden, die buiten hun aardse 
kennis om zo ver zijn gekomen, maar die enkelen kunnen het ongeloof niet 
overbruggen. Eerst aan deze zijde zullen allen zien dat het zo is. Doch dan 
kunnen zij niets meer voor hun wereld doen; hun macht op aarde is dan 
voorbij. 

Langzaam maar zeker schrijdt de wetenschap vooruit. Het bewuste aan-
vaarden, dat het innerlijk leven ook ziel is en dat de ziel geest is aan deze 
zijde, is het ontwaken voor ons leven. Onze wetten moeten beleefd en aan-
vaard, het leven na de dood gekend worden en eerst dan lééft de mens. Nu 
is hij een levend dode, die zich niet bewust is van zijn kosmische kracht en 
hierdoor de „Alomtegenwoordigheid” van God mist. 

Eerst hierna kan de wetenschap achter het stoffelijk leven zien. Men kan 
volkomen ingaan op hen die achter de sluier leven, aan welke mogelijkheid 
nu niet geloofd wordt, en dan is er voor miljoenen levens iets te doen. Dat 
betekent voor de wetenschap macht op aarde en voor de mens levensgeluk. 
Dit is Gods heilige wil! Hiervoor moet geleefd en gevochten worden.” 

„Hoe is nu de werking van deze toestand, Alcar?” 
„Ik zal je trachten dit raadsel te verklaren. Luister: er zijn verschillende 

mensen op aarde, die zonder het te weten geen hersenen onder het schedel-
dak bezitten. De schedel is leeg en toch denken ze en zijn zeer scherp in hun 
gedachten. Ik heb je al eens verteld van ons levenscentrum of zonnevlecht. 
Ons levenscentrum nu staat in directe verbinding met het zenuwstelsel. 
Wanneer wij mensen op aarde denken en voelen, verwerkt het zenuwstelsel 
ons beleven en komen deze indrukken op de plaats van bestemming aan, in 
dit geval de hersenen. Maar wanneer deze organen er nu niet zijn, komt er 
een verbinding tot stand tussen zenuwcentra én gevoelsleven. Het zenuw-
stelsel reageert zó onfeilbaar, dat het tot eenheid komt met het gevoelsleven 
waarna de verstoffelijking van deze gevoelens plaatsvindt. Hetgeen nu de 
ziel als de persoonlijkheid wil doorgeven, klinkt door de spreekorganen de 
ruimte in. Stelt de persoonlijkheid zich op zwijgen in, dan wordt dat contact 
natuurlijk verbroken en houdt het spreken op. Dan hebben deze organen hun 
werk verricht. De hersenen, zo heeft men aan deze zijde vastgesteld, vangen 
de lichamelijke en geestelijke druk van de persoonlijkheid op en reguleren 
deze gedachtekracht, die de geest gevormd heeft. Nu doet dat het zenuwstel-
sel. De hersenen dienen dus het centrale punt. De hersenen alleen zouden 
geen doorgang geven aan deze gevoelskracht in woorden vertolkt, omdat de 
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spreekorganen en het zenuwstelsel voor deze organen het werk moeten ver-
richten. Hieruit zien wij, dat de spreekorganen vitaal zijn, maar dat de herse-
nen gemist kunnen worden. De trillingsorganen voor het spreken worden nu 
door de kracht van de eigen wil en de persoonlijkheid tot werken gedwongen. 

Het zenuwstelsel is dus hiervoor het allernoodzakelijkste orgaan, omdat 
de zenuwen direct op het gevoelsleven ingesteld staan. Is het zenuwstelsel 
gestoord, dan verrichten de hersenen hun normale functie niet meer, hoe-
wel ze in wezen toch normaal zijn, doch dan zijn het de zenuwen die hun 
taak weigeren, doordat er een ziekte of stoornis ingetreden is. Treedt er een 
hersenstoornis naar voren, dan is dit weer een andere toestand. Maar het 
zenuwstelsel, ingesteld op de hersenen, vertegenwoordigt de allesomvattende 
werking en reguleert het spreken. De zenuwen vangen de ingestelde druk 
door de concentratie verkregen op, waarop het spreken volgt. Ik heb het nu 
dus over de stoffelijke stoornissen, die veelvuldig naar voren treden. 

In normale toestand, het spreken dus via de hersenen, treden onmiddel-
lijk deze stoornissen naar voren. Anders wordt dat, wanneer het schedeldak 
leeg is en dan zijn die stoornissen niet meer vast te stellen. De mens zonder 
hersenen is natuurlijk een abnormaal verschijnsel, maar die abnormaliteit 
heeft géén betekenis voor het eigenlijke spreken, omdat geest en zenuwstelsel 
die taak in eigen handen hebben. Onze gevoelens doorgeven zonder spreek-
organen is natuurlijk niet mogelijk. Het gevoelsleven overheerst echter al de 
stoffelijke stelsels, André, en is één met het centrale zenuwstelsel.” 

„Zou het dan mogelijk zijn, Alcar, de wetenschap deze bewijzen te geven?” 
„Zou jij je beschikbaar willen stellen?” 
„Direct, ze mogen mijn hersenen wegnemen.” 
„De chirurg, die deze operatie onfeilbaar tot stand zou brengen, moet nog 

geboren worden. Wordt het mes verkeerd gehanteerd, dan verlamt men het 
kanaal voor het spreken en dan worden de verschillende zenuwcentra uitge-
schakeld, wat nu voorkomen moet worden, anders treden vanzelfsprekend 
stoornissen naar voren, omdat die centra niet reageren. Indien de chirurg 
onze gegevens zou kunnen opvangen, waardoor de vitale organen, de zenuw-
centra, niet gestoord zouden worden, zouden wij dit bewijs aan de wereld 
kunnen schenken. Je zou toch kunnen denken en spreken, maar dan zouden 
ze het nog niet aanvaarden, want deze bewijzen hebben ze reeds ontvangen. 
De man, wiens schedeldak leeg was, heeft zich vanaf zijn geboorte op het 
zenuwstelsel moeten instellen en dit heeft zich geleidelijk aan ontwikkeld, 
tezamen met zijn lichamelijke groei. In dit groeiproces liggen geen stoornis-
sen en wij zien, dat de geest dus alle lichamelijke stelsels bewust overheerst. 
Die stelsels moeten dus in harmonie zijn en in trilling komen door het ge-
voelsleven, de menselijke wil. De wetenschap heeft deze bewijzen ontvangen 
en toch is er niets door bereikt of je had hier meer van gehoord. Het wonder 
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is opgeborgen achter de wetenschappelijke muur van geheimhouding en ei-
genlijk levend begraven. Nu moeten eerst andere geleerden komen om deze 
studie voort te zetten. Maar wij weten reeds dat die geleerden geboren zullen 
worden en ook de geleerde over wie ik sprak, keert terug in het stoffelijke 
leven en zal die bewijzen straks aan de gehele mensheid schenken. Het is 
Gods wil, dat de mensheid aanvaardt, dat er geen dood is en dat de geest een 
bewuste persoonlijkheid blijft ook na de dood. Dit is het grootste wonder 
voor de mensheid, want eerst dan zal de wetenschap voor ongekende mo-
gelijkheden staan, waardoor tal van toestanden zullen oplossen, die thans 
het menselijk wezen doen verongelukken. Het geesteslichaam is onbegrensd, 
maar die ruimte wordt nog niet op aarde gevoeld. De geest heeft slechts 
enkele zenuwcentra nodig om zich te kunnen uiten. Dat stelsel luistert naar 
iedere ingestelde gedachte, zowel bewust als onbewust. Het reageert won-
derbaarlijk natuurlijk en snel op de ingestelde wil. En door de menselijke 
concentratie komt dit alles tot stand. En dat stelsel, André, wordt vanuit het 
levenscentrum of zonnevlecht gevoed en is daarop ingesteld. Het is het „Al” 
voor de mens in stoffelijke toestand!” 

„Wat u mij nu heeft verteld, Alcar, is een openbaring. Ik voel dat het zo is, 
maar het geval in zijn geheel volgen is ook voor mij nog niet mogelijk.” 

„Dat komt later, André. Denk over al deze problemen in je stofkleed na 
en mediteer. Ik verzeker je, dat deze voor jou geen raadsels meer zullen zijn; 
plotseling zul je in deze wetten overgaan en zal het je eigen bezit worden. 
Maar je moet je blijven instellen op deze waarheid en ernstig nadenken. Zie 
je die oude moeder, André, daar voor je?” 

André keek naar de vrouw. Ze zat voor zich uit te staren en was als al de 
anderen een levend dode. 

„Voel je haar rust? Ook zij is een geesteszieke. Vele jaren heeft men haar 
moeten opsluiten. De arme ziel heeft haar leven in dit huis beleefd en geen 
aards geluk gekend. Nu zal ze spoedig – zie ik – het aardse leven verlaten. De 
oorzaak van haar ellende is alweer het kind. Ze heeft een ontzettende schok 
beleefd en stortte toen in. Eenmaal in deze toestand gekomen stond ze open 
voor de astrale wereld, wat ik je nu zal tonen. Al haar ellende heeft dus het 
zenuwstelsel gebroken en daardoor verloor zij haar geestelijk evenwicht. Er 
kunnen weken voorbijgaan dat zij rustig is, maar dan komt er plotseling een 
kracht in haar en wordt ze opstandig. Op aarde kon men haar niet helpen; 
wij hadden dit leven echter in korte tijd kunnen genezen. In haar is de kracht 
en de afstemming, die door ons is op te wekken. Wanneer ze in deze opstan-
dige toestand verkeert, heeft het een geestelijke betekenis. Ik zal je met haar 
verbinden, André, en dan kun je aanvoelen en zien of ook zij geleefd wordt.” 

André voelde zich wegzinken en merkte duidelijk, dat hij met haar inner-
lijk leven werd verbonden. Hé, dacht hij, wat is dat? In haar levensaura zag 
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hij een mens en dit wezen hield haar in zijn concentratie vast. De moeder 
was met deze geest tot astrale éénheid gekomen. Was deze vrouw bezeten? 
Nu hij zich daarop instelde kon het probleem hem getoond worden. André 
beleefde de reine liefelijkheid aan Gene Zijde. Deze oude moeder werd toch 
beschermd. Wat hij nu waarnam betekende reine liefde. Deze geest offerde 
zijn eigen sfeer op en was afgedaald in haar stoffelijke leven. Hij wilde voor-
komen, dat ze vanuit de astrale wereld werd aangevallen. 

„Is dit haar beschermgeest, Alcar?” 
„Ja, André. Je ziet man en vrouw tezamen. Liefdebanden scheuren niet 

vaneen, maar de moeder is zich hiervan niet bewust. Toch leeft haar man 
waarmee zij op aarde was verbonden in haar leven. Van tijd tot tijd wordt zij 
aangevallen en wordt zij opstandig, zoals je bij „de ziel” en Lien hebt beleefd. 
Haar man staat dit echter niet toe en helpt haar. Toen haar man aan deze 
zijde kwam, keerde hij naar de aarde terug en vond haar in deze toestand. 
Wat kon hij voor haar doen? Hij wilde haar leed verzachten, maar haar leven 
was reeds gebroken. Haar in deze toestand alleen laten was niet mogelijk 
voor hem. 

Hij is dus verder dan zij en bezit meer wilskracht. Door haar mediamieke 
sensitiviteit daalde zij in dit onbewuste stadium af en werd nu geestesziek. 
Nu voert hij een strijd op leven en dood tegen de duistere machten en krijgt 
daarbij hulp van deze zijde. Het is de strijd om haar organisme, maar hij 
waakt over haar leven. Spoedig is zijn taak voorbij en kan hij haar aan deze 
zijde overtuigen van deze stoffelijke toestand. Thans is zij rustig, omdat hij 
geen seconde van haar leven wijkt. Dit is reine liefde, André, want deze man 
offert zich volkomen op, of de moeder zou de algehele krankzinnigheid moe-
ten beleven. Hiertegen heeft hij moeten vechten. In de jaren die voorbijgin-
gen moest zij tal van astrale wetten ondergaan. Deze rust is nu zijn geestelijk 
bezit. Door hem bleef ze in deze toestand of de ellende was niet te overzien 
geweest. 

Voor hem is deze hulpverlening mogelijk, maar anderen staan weer mach-
teloos. Je zult al deze wetten leren kennen. Hier is het haar man, maar bij 
andere zieken bevinden zich de zusters en broeders uit de sferen, die zich voor 
hen inzetten. Tien en twintig jaar volgens aardse berekening sluiten ze zich 
in het menselijke organisme op en beleven dan ontzettende ellende, doch 
bouwen intussen aan hun eigen sferengeluk, want iedere daad voor het leven 
van God verricht, schept voor zich een eigen hemel. 

Begrijp je, André, wat dit zeggen wil? Voor vele jaren in een organisme als 
een gevangene te moeten leven? Voortdurend op post te blijven om dit leven 
te beschermen? Te moeten aanvaarden wat dit leven voelt en verlangt? De 
astrale geest leeft eng verbonden met de stoffelijke persoonlijkheid en ze zijn 
in alles één, zoals jij dat bij Jan en bij Lien hebt beleefd. Jij dacht in die korte 
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tijd reeds te moeten stikken en ook zij beleven die gevoelens, doch maken 
hun taak af! Is deze liefde nu niet gezegend? Al deze zusters en broeders 
volgen Christus en geven al hun eigen verkregen bezit aan de verongelukte 
mens. Dit is Gene Zijde! Hiervoor dalen bewuste wezens vanuit hun eigen 
sferen af en betreden deze verschrikkelijke plaatsen. Voldoende kun je dit aan 
deze zijde waarnemen, maar dringt het tot de mensheid door wat het offer 
betekent? Wij zetten voor elkeen ons leven in, mits hij te bereiken is of ook 
wij kunnen geen hand uitsteken. Anderen moeten aanvaarden, dat hun ge-
liefden door de duistere werelden opgeslokt worden en staan nu machteloos. 

In zijn leven op aarde was deze man een kunstenaar. Hij ging daar over 
en betrad de sferen van licht. Ook aan deze zijde kon hij musiceren en zijn 
leerlingen wachtten hem vol vreugde op. Toen men hem vertelde, dat zijn 
vrouw was verongelukt, daalde hij af om haar te helpen. In deze man leeft 
dus liefde. Aanstonds zal aan de ellende van deze vrouw een einde komen. 
Dan heeft hij zijn taak volbracht en kan verdergaan. De één beleeft dit op 
aarde, maar dan zijn het karmische wetten, anderen weer zoals hij hier. 

Wanneer de moeder vrijkomt van haar leven op aarde, kan hij gaan waar-
heen hij wil, want zij bevindt zich dan in een andere sfeer. Dat is dienen, An-
dré. God weet wat deze man doet! Hij dient doordat hij bewust alle ellende 
met haar beleven wil, die haar leven vernietigt, maar die hem levenswijsheid 
schenkt. In de sferen van licht zien wij hem terug, omdat hij op die sferen 
afstemming heeft en dan treedt hij tegelijk zijn geestelijk geluk binnen. 

Hiervoor hebben wij aan deze zijde heilig ontzag. Toen ik dit waarnam 
smeekte ik God mij een instrument te geven, zodat ik mijn eigen belevenis-
sen aan de mensheid kon schenken, want ook ik heb mijn geliefden op deze 
wijze geholpen. Ook ik wilde dienen en mij voor dit werk bekwamen. Hier 
in deze inrichtingen, André, kwam ik tot mijzelf en leerde ik God als een 
Vader van liefde kennen. Of dacht je, dat God deze ellende heeft gewild? In 
mij ontwaakte een hogere wereld. Door dit dienen bereikte ik sfeer na sfeer 
en behaalde hierdoor mijn kosmisch bewustzijn. 

Ik behoef je niet te vertellen, dat je hierdoor de astrale wetten leert kennen; 
het is de leerschool voor ons leven. In deze omgeving kreeg ik waarachtig lief. 
Door al die opofferende liefde leerde ik mijn Vader in de hemel zien, zoals 
Hij is! Want deze afbraak hebben de mensen zelf gewild. God straft niet! 
God vindt niet goed, dat al deze ellende bestaat, maar de mensheid heeft 
zich vergeten en al die miljoenen onbewusten moeten ontwaken! Het is het 
beleven van de hogere levensgraden voor de stoffelijke en geestelijke mens. 
Op die lange weg bezwijken er velen en worden dan geestesziek of krankzin-
nig. Dit is de ware achtergrond van al die ellende, waardoor tal van mensen 
verongelukken. 

Maar wat weet men hiervan op aarde af? Kent de mens zichzelf en weet 
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hij, waarvoor hij op aarde leeft? Wil hij zichzelf leren kennen? Dan moeten 
al deze wetten worden aanvaard of hij komt niet verder. Door liefde te geven 
betreedt hij het hogere bewustzijn. Eens staat elkeen voor zijn eigen persoon-
lijkheid en moet dan kleur bekennen. Het bewustzijn uit de hogere sfeer 
roept hem het geestelijke halt toe en dan volgt vanzelf het hoofd buigen voor 
God! De mens moet afstand doen van zichzelf, André, en duidelijk voelen 
wat goed en wat verkeerd is. Eerst dan staan de sferen van licht voor de mens 
open en dan kan hij zich gereedmaken voor een nog hogere wereld waarvan 
de liefde zegenend is voor ons leven. 

Voor hem, die zich vrijwillig in dat stoffelijke lichaam heeft opgesloten, 
wil ik dit alles op aarde bekendmaken. Hij tracht over haar leven te waken 
zoals God waakt over al Zijn kinderen. Hij slaapt niet, omdat hij steeds 
moet denken. Zijn concentratie moet ingesteld blijven of onverhoeds wordt 
zij aangevallen. 

Ook haar hadden wij kunnen helpen, André. Door haar in het dagbewus-
te ik op te trekken en haar leven daarna af te sluiten voor de astrale wereld 
hadden wij haar genezen. Aan haar leed hadden wij niets kunnen verande-
ren, doch haar evenwicht was dan hersteld. Het leven had haar dan getroost. 
Deze vrouw heeft afstemming op het leven van Jetje, Mientje en dat van „de 
ziel”. In niets verschillen deze levens, alléén heeft de een meer bewustzijn 
dan de ander. Toch worden allen aangevallen of beleven hun eigen zwakte. 
Niettemin zijn allen te helpen. Van deze levensgraad nu zijn er duizenden 
opgesloten die allen genezen hadden kunnen worden. 

Het sensitieve gevoel en het verlangen van Mientje is dus één toestand. 
Deze vrouw daalde in haar leed af maar vergat, dat ze nu openstond voor 
onze wereld. Bovendien verloor zij kort hierna haar man. Al die doorstane 
ellende voerde haar in het gesticht. Toch heeft haar persoonlijkheid haar 
beschermd voor algehele ondergang of ze had een diepe graad van krankzin-
nigheid moeten aanvaarden. Dit openstaan voor de astrale wereld bood haar 
man de gelegenheid iets voor haar te doen of hij had voor zijn eigen machte-
loosheid gestaan. Ze wordt aangevallen en toch dringt men niet tot haar zie-
lewoning door. Een enorme kracht verspert nu de demonen de toegang. De 
liefde waakt en is nu onoverwinnelijk. Voor verdierlijking staat zijn vrouw 
niet open, het innerlijke leven is dus gereed voor deze hulp. Dit zijn de astrale 
wetten, André, die wij moeten aanvaarden en die ons óf het halt toeroepen óf 
ons juist aantrekken en dan kan ons dienen een aanvang nemen. 

Voel je hoe duidelijk en natuurlijk al deze ziekten zijn? Wil deze vrouw 
straks de eerste sfeer binnentreden dan moet ze zich reine liefde eigen maken. 
Eerst dan kan ze verdergaan!” 

„Ik zie, Alcar, dat al deze mensen dóór hun liefde ten onder gaan en dat 
anderen, die toch ook hun liefde voelen en eigenlijk slechter zijn dan velen 
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hier, hun dagbewuste ik blijven behouden. Kunt u mij dit verklaren?” 
„Een heel duidelijke en natuurlijke vraag, André. Ik voel, dat je ook in ons 

leven leert denken. Luister: er zijn mensen op aarde die denken persoonlijk-
heid te bezitten; ook zij hebben lief. Miljoenen moeders hebben hun kinde-
ren en beleven het aardse leven, maar zijn toch ongevoelig. Wat zijn dit voor 
wetten? Is het een onrechtvaardigheid van God? Aan deze zijde leerden wij 
deze gevoelsgraden kennen. Al die mensen, mannen en vrouwen, moeten 
nog bewijzen wat ze voor deze wereld kunnen. Wanneer ze hier zouden bin-
nentreden dan zou het ineenzinken volgen, want voor de geestelijke, lich-
tende sferen zijn ze nog niet gereed. Die mensen bezwijken dan en beleven 
hier hun psychopathische toestand. Je leert hen straks kennen. Wanneer we 
de aarde verlaten zullen wij al die graden ontmoeten. Dat wil dus zeggen, 
dat vele moeders te grofstoffelijk zijn om het bewustzijn van deze hogere ge-
voelsgraden te beleven. De mens gaat dus door de krankzinnigheid naar het 
bewuste, geestelijke stadium. Dit is voor ieder mens, iedere ziel weggelegd, 
want het behoort tot het terugkeren tot God! Wij als mens moeten ons al 
deze levensgraden eigen maken, die aan deze zijde de hellen en de hemelen 
zijn. Op aarde zien wij die afstemmingen terug als karaktereigenschappen en 
nu leren wij de persoonlijkheid kennen. 

Maar er zijn ook moeders die hun kinderen liefhebben en reeds die hoogte 
hebben bereikt. Zij hebben bewezen boven het aardse leed te staan en bogen 
ook het hoofd voor hun ellende. Die moeders leven zoals God het wil; ze 
aanvaarden! Tegen dit leed in opstand komen helpt toch niets. Wij moeten 
door al deze graden heen. Wij moeten ons door het aardse leven die stof-
felijke bewustzijnsgraden eigen maken. Daarna treden wij het leven na de 
dood binnen en hebben eerst dan de kringloop der aarde volbracht. Begrijp 
je dit alles?” 

„Het is mij duidelijk, Alcar. Dus die andere moeders, die toch slechter 
leven dan menige vrouw hier en die voor de maatschappij normaal zijn, moe-
ten nog bewijzen wat zij straks kunnen?” 

„Zó is het en niet één mens kan hieraan ontkomen. Tal van moeders heb-
ben dus stoffelijk lief en gaan toch niet ten onder. Maar wanneer de geeste-
lijke liefde spreekt en gevoeld wordt, bezwijkt meestal de persoonlijkheid op 
aarde en dan treden de astrale krachten naar voren. Die mensen zijn eerst 
dan te bereiken door onze wereld. De anderen bezitten het gevoel er niet 
voor. Als je dit voelt, André, dan begrijp je, dat al die wezens nog moeten 
ontwaken voor de reine geestelijke liefde. Krankzinnigheid is daarom geeste-
lijke zwakte. Maar stoffelijke zwakte is heel iets anders. De geestelijke zwakte 
treedt naar voren doordat de persoonlijkheid zich van de stoffelijke liefde wil 
bevrijden. Wie dus stoffelijk liefheeft, kan niet bezwijken, die is in harmonie 
met dat leven. Komt echter de mens hoger, wordt de geestelijke liefde beleefd, 
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dan staat dit leven voor deze wetten en moet bewijzen wat het zich heeft 
eigen gemaakt. Door het onbewustzijn nu volgt het ineenzinken van deze 
levens, doch het herstel komt hierna. Dan echter is het eigen bezit geworden 
en door leed en smart verdiend. De stoffelijke liefde heeft niets uit te staan 
met de geestelijke, astrale liefde. Onze liefde staat los van de aardse wetten 
en heeft het lichamelijke volkomen overwonnen! De enorme kloof hiertussen 
moet de persoonlijkheid zelf overbruggen. 

De stoffelijke mens kan treuren om de verloren liefde, maar dat doet het 
dier ook. Het dier zal als regel niet door verdriet omkomen en er zijn zelfs 
mensen die van de geestelijke liefde geen begrip hebben. Hoe willen nu deze 
moeders bezwijken? Het is niet eens mogelijk. Maar laten zij hun eigen toe-
stand los, komen deze mensen tot het geestelijke bestaan, dan beleven ze hun 
strijd op leven en dood, wat het loslaten van de stof is. Nu staan ze voor het 
bezwijken! 

Dat mensen in staat zijn om alles in het leven over te kunnen geven, wil 
nog niet zeggen dat ze dit door hun geestelijke persoonlijkheid kunnen. Voel 
je dit? Tal van mensen doen afstand van hun bezit omdat ze niet eens besef-
fen wat ze eigenlijk bezitten. Er zijn moeders die hun eigen kind opofferen, 
het van de hand doen als een stuk kleed. Is dat, omdat ze liefhebben? Omdat 
ze een andere moeder hun eigen kind gunnen? Als die moeders hun kinde-
ren verliezen is het voor hen een begenadiging, want het kind en die liefde is 
een grote last. Nu kunnen ze opnieuw leven zoals ze willen. Maar voor ons 
leven zijn deze moeders levend dood en moeten nú voor de moederliefde nog 
ontwaken. Die moeders zullen niet bezwijken, want in hen is geen liefde. 
Ze leven niet, ze zijn nog als het dier dat voelt, onbewust van de goddelijke 
liefde. Die levensgraden, André, zijn voor de mens de voordierlijke, de dier-
lijke, de grofstoffelijke en de stoffelijke graden. De geestelijke levensgraad 
behoort tot onze wereld. En al deze krankzinnigen, deze psychopathische 
graden, bevinden zich tussen de stoffelijke en de geestelijke afstemming. Je 
voelt het zeker nu; ze moeten zich door deze ellende de geestelijke graad eigen 
maken. En dat geschiedt, omdat ze hierin zichzelf hebben verloren, maar 
niettemin door ons worden geholpen. Het ligt er nu maar aan in welke graad 
van deze dierlijke en stoffelijke afstemmingen zich deze mensen bevinden en 
of zij te helpen zijn, want tegenover de dierlijke graden staan wij machteloos. 
Die mensen kunnen ook wij niet tot het geestelijke stadium optrekken. Die 
sprong is té groot. 

Door deze levensgraden hebben wij al deze bewuste en onbewuste afstem-
mingen voor de aarde en ons leven leren kennen. Miljoenen mensen verte-
genwoordigen dus één levensgraad en moeten trachten het hogere stadium 
te bereiken. Doch om dit te bereiken vallen zij telkens terug en komen voor 
de wetten van dit leven te staan, waarna de ziekten tevoorschijn treden. Het 
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loskomen van deze wetten betekent zich gevoeligheid eigen maken. Deze 
gevoeligheid is nu hun eigen ongeluk, want deze mensen bezitten nog geen 
weerstand om zich staande te kunnen houden ten opzichte van de geestelijke 
wet, wat voor ons leven een sfeer van licht, een hemel is. De stoffelijke moe-
der dus moet nog bewijzen hoe haar liefde is, maar voor de astrale wereld 
kennen wij haar toestand en weten, dat ze vroeg of laat bezwijkt. Is de ziel als 
persoonlijkheid op aarde reeds zover gekomen, dan ontstaat het contact met 
de astrale wereld waarop vanzelfsprekend deze levens worden aangevallen 
waardoor deze ziekten ontstaan. Dus deze mensen, André, volgen allen maar 
één weg, de weg om te ontwaken, doch die gaat dóór de krankzinnigheid 
naar het bewuste stadium in ons leven en dat is nu een geestelijke afstem-
ming, een hemel! 

Een moeder die bezwijkt is nog geen zwakke persoonlijkheid, gezien van-
uit ons leven, omdat zij de stoffelijke wetten beleeft. Ze is dus bezig zich die 
gevoelsgraden eigen te maken en is op weg om tot God terug te keren. Ze is 
eraan begonnen! Anderen denken er nog niet over om hieraan te beginnen. 
Die leven zich in het stoffelijke leven uit en breken harten, doen daarbij af-
stand van hun kinderen of vernietigen desnoods het jonge leven in zich. Die 
staan voor moord en vernietiging open en behoren dan ook tot de voordier-
lijke en dierlijke levensgraden van de mens. Aan de daden kun je al deze le-
vensgraden herkennen. Iedere daad of gevoelsuiting, André, voert je nu in de 
astrale wetten, die wij als stoffelijk en geestelijk mens moeten beleven en die 
wij ons moeten eigen maken, want God schenkt ons geen enkele gedachte! In 
de sferen kan ik je al deze graden verklaren en aantonen. Miljoenen mensen 
vertegenwoordigen in ons leven deze wetten en hierdoor tevens hun eigen 
levensafstemming, hun hel of hemel! 

Denk dus niet, André, dat diegenen, die zich op aarde staande houden 
reeds zover gekomen zijn. Of die mensen de geestelijke afstemming hebben 
bereikt, moeten ze nog bewijzen. De één staat nu voor de krankzinnigheid, 
de ander is er juist doorheen en beleeft thans één geestelijke graad voor dit 
leven, echter op aarde als stoffelijk mens. En dat zijn dan zijn eigen en wel 
karmische wetten, die bepalen of de ziel kán terugkeren naar de aarde of dat 
ze in ons leven verdergaat. Dit voert ons echter tot de bewuste stoffelijke en 
geestelijke persoonlijkheid. 

De mens leeft op aarde om te leren, doch wie is gereed en buigt het hoofd 
voor God? De stoffelijke moeder kan liefde voelen voor het eigen kind, maar 
dan behoeft ze nog geen geestelijke persoonlijkheid te zijn. Tal van karak-
tereigenschappen vragen om bewustwording voor ons leven en al die karak-
tertrekken krijgen eerst hier hun geestelijke graad en afstemming en dan is 
één eigenschap of zijn vele eigenschappen overwonnen. In de voordierlijke 
en dierlijke graad hebben al deze mensen zichzelf lief. Door deze eigenliefde 
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gaan ze ten onder en bezwijken. Straks zullen ze ontwaken en eerst dan hun 
God vragen het beleefde leven over te mogen doen, omdat ze dan beseffen 
dat ze er niets van hebben gemaakt, want ze hebben het hoofd niet voor de 
goddelijke wetten gebogen. God schenkt die zielen opnieuw een aards leven, 
omdat God een Vader van liefde is! In iedere ziel ligt deze diepte, de eigen-
lijke afstemming op God die echter voor het goddelijke nog moet ontwaken. 

Ik heb meer ontzag voor allen die in deze inrichtingen leven dan voor 
hen die zichzelf noch kennen noch begrijpen en liefde voelen voor hun valse 
persoonlijkheid. Velen denken, dat ze boven dit alles, deze ellende, verhe-
ven staan, doch van deze zijde af kunnen wij het tegendeel aantonen. Eens 
beleeft de mens de waarachtige moederliefde die dan geestelijk is, maar dan 
komt het stoffelijke bezwijken. Voel je deze diepte, André? 

Begrijp je thans, dat er miljoenen mensen op aarde leven, moeders en va-
ders, die nog moeten ontwaken? Ik bewonder deze zieken omdat ze liefheb-
ben. Ik zet voor hen mijn leven in, indien het mogelijk is, omdat ik door hen 
mijn eigen bewustzijn kreeg. Ook ik en allen aan deze zijde gingen door deze 
ziekten naar de bewuste levensgraad in de geest, die door geestelijke liefde is 
opgebouwd. Al die andere moeders kennen leed noch smart; ze zijn geestelijk 
dood. In hun leven is er geen warmte. De deuren van de ziel gaan nimmer 
open; ze blijven gesloten voor iedere geestelijke ontwikkeling. En toch wil 
dat wezen zich boven het ziekelijke bewustzijn verheffen? Dit bewustzijn is 
bewust ziek, André, maar dat van al die miljoenen op aarde bewust krank-
zinnig. Wanneer ze die graad verlaten treden ze deze ziekte binnen en zijn 
dan in hun eigen bestaan onbeholpen. Dan hebben ze hulp nodig! En die 
hulp kan men hen in de diepste graden niet bieden, want één aards leven 
is té kort om het verhoogde bewustzijn te bereiken, zodat ze hun ellendige 
bestaan moeten aanvaarden. 

Kun jij je iets anders indenken wat meer waarde heeft dan het kind voor 
de moeder? Dit bezit maakt de mens wakker in de eigen graad van leven. 
Dat telkens en weer anders te beleven voert de mens naar het onbekende, 
het geestelijke stadium. Het verlangen komt langzaam maar zeker en is niet 
tegen te houden, want het behoort tot het verhoogde bewustzijn. Dat is het 
ontwaken in het stoffelijke leven voor deze wereld! 

Al deze mensen zijn door krachtige geestelijke hulp en door die van de 
geleerden te genezen. Nu liggen ze hier neer en geen mens kan hen uit deze 
duisternis verlossen, want medicijnen helpen niet!” 

„Wanneer een mens dus handelt naar de wetten van God en zich in alles 
kan overgeven, is dat dan het bezit van de geestelijke persoonlijkheid, Alcar?” 

„Heel goed, André, je hebt mij begrepen. Die mensen missen natuurlijk 
hun liefde en gaan gebukt onder hun leed en smart, maar ze blijven zich-
zelf! En dat is voor hen en voor ons het geestelijke bezit, de afstemming in 
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de geest, die ze zich hebben eigen gemaakt. Die mensen zijn een bron van 
liefde en ze zijn bewust voor dit leven. Zij hebben lief alles wat leeft en zijn 
tot dienen gereed! 

Wij kunnen dus vaststellen, hoever de stoffelijke mens in zijn opwaartse 
gang naar deze wereld is gekomen. In dit leven kunnen wij de grens van het 
gevoelsleven vaststellen. Welke hoogte voor deze zijde is behaald, is aan de 
menselijke uitstraling te zien. Op aarde kun je dat echter volgen door de 
persoonlijkheid in alles te observeren, want iedere daad stemt zichzelf weer 
af op een levensgraad en die graad van leven zegt je, of hij geestelijk, dan wel 
stoffelijk, ja, dierlijk of voordierlijk is. Het is eenvoudig het „kleur bekennen” 
voor God! Géén mens kan dit ontlopen! 

Vanaf de eerste sfeer, André, zijn wij zover. Eerst daar voelen we de geeste-
lijke liefde en hebben ons het bezit hiervan eigen gemaakt. Dan staan we aan 
het begin van onze bewuste levensweg, die opwaarts gaat door de Ruimte 
en dan begrijpen wij ons eigen leven en dat van anderen. Het aardse leed is 
dan overwonnen en onze persoonlijkheid in die van de geest veranderd. Nu 
zijn we klaar om anderen te kunnen helpen. Gelijke afstemmingen trekken 
elkaar aan en kunnen iets voor elkaar doen. Een andere afstemming staat 
machteloos en met lege handen toe te kijken, omdat wij niet te bereiken zijn. 

Zij, die op aarde de moederliefde bezoedelen, moeten dus nog voor de 
bezetenheid ontwaken. Voel je dit, dan begrijp je ook, dat God dit alles in 
Zijn handen heeft en dat Christus hiervoor gestorven is! Christus wilde, dat 
de mensen elkaar zouden helpen, doch nu wij het stoffelijke leven hebben 
verlaten gelooft men op aarde niet meer in ons, want men kent de dood niet. 
De te stellen vragen hierover willen wij beantwoorden! Hand in hand willen 
wij gaan met de aardse geleerden, die door ons deze wetten en zieken zullen 
leren kennen. Is dat zo verkeerd? Wij brengen geluk! Kom, wij gaan weer 
verder, André. 

Zie nu deze jonge vrouw. Het is alweer de liefde, die haar vernietigde. Ze 
had lief en werd bedrogen. Nu is dit kind abnormaal en men kon haar hier 
opsluiten. Ook zij werd door de astrale wereld aangevallen en toen was ze 
meteen voor de samenleving ongeschikt. Hoewel haar gelaat door leed ver-
wrongen is, is ze schoon te noemen. 

Waarom ging zij ten onder? Wat moest haar innerlijk breken? De liefde. 
En zij is gezonken, voor gek verklaard, omdat ze liefhad en die liefde haar 
persoonlijkheid brak. Kan God dit goedvinden? God heeft met al deze lief-
desproblemen niets uit te staan. Het is de zwakte van persoonlijkheid die de 
mens doet instorten. Maar de wetten van oorzaak en gevolg overheersen haar 
leven. Die wetten dwongen haar in deze richting te gaan of zij had haar waar-
achtige liefde ontvangen. Eens – zie ik – bedroog zij, nu werd ze bedrogen en 
stortte in. Voor de mensheid is haar toestand een raadsel, voor onze wereld 
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zijn het slechts de wetten waarin zij leeft. Die wetten zie ik en kan ik volgen, 
want zij leeft erdoor en erin. Niets houdt mij tegen haar leven te volgen. Deze 
wetten voerden haar naar een leven dat haar niet aanvaardde. Zij gaf alles 
doch haar inzet had voor dit andere leven geen betekenis. Deze wroeging of 
het gevoel, zichzelf te hebben versjacherd, brak haar. Nu heeft ze gevoelens 
van minderwaardigheid en moet zich hiervan losmaken. Dacht deze vrouw, 
dat er geen liefde voor haar was op aarde? Duizenden mensen zouden haar 
willen omarmen en onder deze zou zij haar liefde kunnen aantreffen. Nu is 
het die éne mens en al deze zieken willen juist die éne die zij liefhebben be-
zitten. Is dit nu „universeel” liefhebben? Is deze liefde groot? Kan een mens 
groot zijn, als die mens zichzelf liefheeft of één enkel ander leven? Een derge-
lijk fundament stort vroeg of laat in. Zij is hierdoor bezweken! 

Je ziet, mijn zoon, hoe eenvoudig eigenlijk toch alles weer is, wanneer je 
de eigenlijke levensgraad van de ziel maar peilen kunt. In ons leven zien wij 
door het menselijke leven heen. Nu spreekt dit kind van dertig wartaal. Ze 
is dertig en dat is juist de leeftijd, die haar deed bezwijken. Voel je waarom, 
André?” 

„Dat is mij duidelijk, Alcar. Was zij jonger geweest, dan had ze wellicht 
haar liefde niet eens begrepen; nu is deze liefde iets rijper.” 

„Heel goed, André, deze liefde is bewuster. Doordat zij dus het bewuste 
in de liefde betrad, trok die bewuste graad aan haar leven en kwam het be-
zwijken. Wat wil een kind van zeventien jaar beleven, wanneer het deze wet-
ten betreft? Niets! Deze gevorderde leeftijd is nu haar ondergang. Ze moet 
kleur bekennen, afstand doen van haar eigen verlangen, want God schiep 
geen „Heelal” voor één mens. In dit Heelal leeft ook haar geluk, maar haar 
wetten riepen haar voor het grote geluk het halt toe. Kon zij dit aanvaarden? 
Anderen sterven erdoor, hangen zich ervoor op. Weer anderen springen te 
water of vergassen zich, alléén omdat hun liefde niet beantwoord is! Zwakte 
van persoonlijkheid, André, niets en niets anders! Deze zielen moeten zich de 
waarachtige liefde nog eigen maken. En omdat ze nu de gevoeligheid bezit-
ten voor ons leven, de mediamieke sensitiviteit, die elke hond en kat bezit en 
waarvan je later de wetten verklaard zullen worden, André, bezwijken deze 
zieken. Nu spreken ze ineens wartaal en waarheid, want ze leven nu tussen 
leven en dood. De astrale persoonlijkheid komt tot hen en wie nu te bereiken 
is valt terug tot in de laagste graden van de krankzinnigheid. Voel je ook haar 
toestand, André?” 

„Ja, Alcar. Wat bedoelde u met het hond- en katgevoelsleven?” 
„Ieder wezen beleeft zijn eigen afstemming. Maar al het leven van God is 

gevoelig. Maar deze gevoeligheid kent en bezit weer de eigen graden. Deze 
graden zijn het, André, waardoor wij ons eigen contact hebben opgebouwd. 
Straks zal Lantos je al deze wetten verklaren en hij zal een groot werk (zie 
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het boek: ‘Geestelijke Gaven’) over al de mediamieke graden, waardoor Gene 
Zijde het geestelijke contact met de aarde heeft ontvangen, schrijven. Aan 
hem heb ik dat reeds opgedragen. Hij maakt er zich gereed voor. Over enkele 
jaren zul jij dat machtige werk aan de mensheid doorgeven en dat zul je dus 
door hem ontvangen. 

Maar door deze graden van het gevoelsleven leren wij nu de ziekten van de 
geest kennen. Deze jonge vrouw had haar leven moeten begrijpen.” 

„Wat had ze dan moeten doen, Alcar?” 
„Wat zij moet doen is, haar leven in éigen handen nemen. Ze had niet 

gebroken behoeven te worden, indien ze haar eigenliefde niet had bezeten.” 
„Is dit dan eigenliefde, meester?” 
„Wil jij mij zeggen, dat dit waarachtige liefde is, André? Kan een mens 

liefhebben, wanneer het slechts één mens is?” 
„Maar moeten we dan tien mensen liefhebben, Alcar?” 
„Je voelt mij niet, André, en ik ben ook niet duidelijk genoeg. Kijk, ze heeft 

lief en wel één mens. Maar wie zegt haar, dat dit haar tweelingziel is? En wat 
dan nog wanneer het haar tweelingziel is, die haar nu bedriegt, dan is dat 
geen geestelijke liefde, want de geestelijke liefde bedriegt niet. God verbiedt 
ons één mens alles te geven en het andere leven niets. Dat is in strijd met 
de wetten van God en van Christus. Aan deze zijde hebben wij universeel 
lief en die liefde kan niet één mens liefhebben. Deze liefde dient. Versta mij 
echter niet verkeerd, want ik bedoel niet de stoffelijke liefde, maar de gees-
telijke. Ik ben niet van plan goed te spreken, dat mensen tien liefdes moeten 
beleven, willen ze lief kunnen hebben, ook al is dat soms nodig, willen ze 
voor de geestelijke liefde kunnen ontwaken. Maar deze zieke heeft alléén de 
éne mens lief en die mens bedroog haar. Wat ik je aantonen wil is, dat zij 
zich rustig had moeten overgeven en deze smart, dit leed, had moeten aan-
vaarden. Zij had moeten begrijpen, dat dit geen liefde is, maar bedrog. Wat 
zocht deze vrouw? Liefde! En het bedrog is haar gegeven. Maar wat heeft 
haar persoonlijkheid gebroken? Ze schaamde zich, ze kreeg een minderwaar-
digheidscomplex, omdat ze haar gehele wezen voor deze liefde inzette. Wij 
komen nu dus voor de kuisheid van de geest en voor de waarachtigheid van 
dit leven te staan. 

Dit kind had lief, maar was niet voorbereid op deze liefde. Toen liet men 
haar alleen en zie, ze kwijnde weg, zonk zo diep weg, tot ze wartaal sprak 
en men kon haar hier opbergen. Maar dit is slechts tijdelijk, want ze zal 
zichzelf overwinnen en eerst dan aan haar leven beginnen. Zij is nog jong 
genoeg om de moederliefde te kunnen beleven. Anderen komen niet voor 
het eind van hun aardse leven van deze onbewuste gedachten, verlangens en 
minderwaardigheidscomplexen los en gaan ermee de dood in. Deze zieken 
zijn dus nog krachtiger dan zij, die een einde aan hun leven maken. Jij vraagt 
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nu, moet ze meermalen deze liefde beleven, moet ze meer mannen bezitten, 
om tot de waarachtige liefde te komen? Je vraagt ook, of dit eigenliefde is. 
Het antwoord is, dat zij deze smart, dit leed en deze levensles had moeten 
aanvaarden. Meer is er niet voor nodig. En dan afwachten, wat God haar 
schenken zal, wat haar eigen wetten haar zullen sturen. Dat is voor de liefde 
natuurlijk de scheppende kracht, de schepper. Die komt of die komt niet! Die 
wetten liggen echter aan haar leven vast en hierdoor wordt zij geleefd. Is zij 
er slecht genoeg voor, dan zoekt zij deze liefde, maar het zieleleven, André, 
wacht en kan niets anders doen. Wat heeft het leven van Mientje je geleerd? 
Ze wacht! Zij is nu een grote persoonlijkheid in de liefde, want anders zou 
Mientje ook ten onder gaan. Deze vrouw hier ging erdoor ten onder en had 
haar les moeten aanvaarden. Ook Mientje heeft haar levensles in de liefde 
leren kennen, maar ze schrikt er thans voor terug zich nogmaals te geven. 
Miljoenen mannen en vrouwen hebben hun leerschool moeten aanvaarden. 
En miljoenen zochten opnieuw, zoeken zolang totdat ze denken de goede 
soort, waarmee ze gelukkig kunnen zijn, te hebben gevonden. Maar wie zegt 
ons, dat zij daartoe het recht hebben? Wie kan ons aantonen, dat al deze 
mensen niet hun eigen wetten moeten beleven? Dat wil nu zeggen, dat ze in 
het volgende leven tóch voor die liefde komen te staan, die ze thans hebben 
verlaten, omdat ze bezweken en omdat hun karakters niet overeenstemden. 
De wet voor ons leven zegt nu aanvaarden en afwachten. Nu worden die 
wegen geleid en zie, vroeg of laat ontmoet de mens juist diegene, die tot zijn 
leven behoort en met wie hij nu een band vormt. Wat heeft deze vrouw ge-
daan? Ze treurde om het bedrog, ze kwijnde om die éne mens weg en brak 
haar persoonlijkheid doormidden. Maar is dát de bedoeling? 

Nu moet ze niet gaan zoeken, maar afwachten! Zoekt ze tóch, ik ver-
zeker je, dat ze haar grote liefde toch niet vinden kan, omdat zij zelf voor 
die ontzaglijke liefde nog moet ontwaken. Een mens krijgt toch eerst dan 
die grote liefde, wanneer de eigen soort en levensgraad kan worden beleefd, 
want nu leeft het land van haat en de eerste sfeer tezamen. En dan beleven 
ze die liefde als kat en hond. Een liefde die niets te geven heeft, omdat beide 
mensen voor de waarachtige liefde geen begrip hebben. Deze vrouw is dus 
alléén zwak, André, en door haar zwakte ging ze geestelijk kapot! Dat brak 
haar leven. 

Is dit liefde? vraag ik je. Dit is bekrompenheid. Ze wil geen liefde bezit-
ten, maar het lichaam. En dat is eigen ondergang voor ons leven. Deze liefde 
tikt haar op de vingers, deze liefde breekt en maakt af, want ze is stoffelijk 
gevoeld. Die liefde voert ons in de menselijke hartstochten! Ze heeft eigenlijk 
niets, ze kent geen liefde, want ze ziet nu maar één mens en die is van haar. 
Maar God zegt, dat wij al Zijn leven moeten liefhebben. 

Ik verzeker je nogmaals dat, indien zij onder de mensen leefde, liefde kon 
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geven aan anderen, zodat de mensen die tot haar kwamen haar levenslicht 
zagen en zich aan dat licht konden verwarmen, ze binnen een maand over-
stroomd zou worden door de liefde van een man, want nu zou ze liefde uit-
stralen. Om deze vrouw zou men vechten. Nu sluit ze zichzelf op. Juist door 
liefde te geven ontvangen wij als mens. Dat hebben miljoenen mensen moe-
ten beleven en kunnen volgen. Over deze liefde schrijft men boeken, André, 
en hierover worden op aarde films gemaakt. Door deze liefde is de schep-
ping ontstaan. Doch deze liefde die hier leeft, is armoedig en bekrompen, 
wordt weliswaar echt bedoeld en waarachtig beleefd, maar mist juist dat éne, 
het essentiële gevoel, dat de geestelijke liefde bezit. Dat is warmte, maar die 
warmte is nu de grote persoonlijkheid, die kan geven en kan liefhebben. Iets 
wat straalt, André, iets dat leeft en waarlijk liefhebben kan, dat grote wonder 
wil géén mens der aarde verliezen. Hiervoor wordt er gemoord! En nu slaat 
men dat van zich af? Nu wordt die liefde niet aanvaard? Het is niet mogelijk. 

Ze heeft alléén zichzelf lief. En voor zichzelf heeft ze dit onbewuste ikje 
ingezet, maar klaagt erover, dat men haar bedrogen heeft. Ik zeg niet, dat de 
man gelijk heeft, maar haar fouten en die van hem zien wij in haar eigen toe-
stand terug, beiden zijn nog onbewust. Tal van astrale wetten hebben hierop 
afstemming, want wij komen nu tot de eigen wetten van man en vrouw en 
die overheersen weer in het dagbewuste ik, dus ook in de liefde. Die zeggen 
– tot hier en niet verder! Is het je duidelijk, André, waarom ze ingestort is?” 

„Ik dank u hartelijk voor al uw woorden, meester Alcar, en ik buig diep het 
hoofd voor hetgeen ik nu mocht leren.” 

„Dank je, André, je spreekt waarlijk reeds als een volwassen mens, ook 
al ben je thans voor mij en voor je levenstaak nog steeds het kind voor ons 
leven. Als kind kun je deze wetten begrijpen en volgen en als kind zul je mij 
moeten dienen, of onze levens komen in botsing. Doch dat is niet mogelijk, 
want wij willen dienen en alles van onszelf voor deze mensen inzetten. Doch 
dit is haar levensprobleem en dit zijn de feiten waardoor ze zich staande had 
kunnen houden. Toch – zei ik zo-even – komt ze weer tot het dagbewuste ik, 
maar zie je waardoor, André?” 

André voelde, dat zijn meester op hem inwerkte en toen ging hij in het 
zieleleven van dit meisje waarnemen. Naast die jonge vrouw zag hij een lich-
tende gestalte. Toen hij dit waarnam, zei Alcar: 

„Haar grootmoeder, André.” 
André begreep. 
„Dit is haar toestand. Een tijdlang zal ze hier nog blijven, doch ze bezit 

de kracht zich van deze narigheid los te maken en wordt daarbij door de 
mentaliteit van haar grootmoeder gesteund, wat nu mogelijk is. Voor de as-
trale demonen is zij niet te bereiken, maar ze staat er wel voor open en voelt 
dus die vreselijke kracht als mentale inwerking, die haar van streek maakt. 
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Waarom deze grootmoeder bij haar kleinkind is, is tevens weer een boekdeel 
apart, waar ik thans niet op inga, want dat is de bedoeling niet. Je kunt 
echter aanvaarden, dat ze dit kind liefheeft en het daarom beschermt, totdat 
het op eigen benen kan staan. Haar toestand ligt iets lager dan die van Joop. 
Joop bezat deze sensitiviteit niet of ook hij had zichzelf afgebroken. Hij kon 
dat niet, omdat hij een andere levensgraad vertegenwoordigde. Maar welke, 
André?” 

André dacht een tijdlang na en voelde dit probleem. Toch kon hij het ant-
woord niet geven. Alcar antwoordde: 

„Zie je, André, nu sta je voor mij als voor een tijd terug Moeder Jet, en 
voor jou die geleerde stond. Je weet het en je weet het niet. Als je ooit één be-
wijs gegeven wordt dat je het in je leven op aarde zélf niet bent, dan is dat nu, 
want je voelt het en je voelt het niet. Maar op aarde trek ik je onmiddellijk in 
mijn eigen bewustzijn op en eerst dan ga je zien en het probleem aanvoelen. 
Dat kan ik ook thans doen, maar ik wil, dat je zélf denkt of wij komen niet 
verder. Moet ik het je zeggen?” 

„Neen, Alcar, dat is niet nodig, ik weet het al.” 
„Zo, weet je het? Ben je daar zo zeker van?” 
„Ik weet het en ik zou u kunnen antwoorden.” 
„En dat antwoord is, André?” 
„Dat Joop zichzelf heeft beschermd en wel, doordat hij een studie volgde. 

De liefde gaat dieper, Alcar.” 
„Prachtig, André, zo is het. Maar wil je nu weten wat van jezelf is en wat 

van mij tot je kwam?” 
André boog het hoofd. Hij aanvaardde deze enorme levensles. Tranen 

sprongen in zijn ogen. Hij keek naar zijn meester en dankte hem in gevoel 
voor deze les. Alcar zei tot zijn geliefd instrument: „Wanneer je steeds zo kunt 
handelen, André, kunt voelen vanuit je eigen persoonlijkheid, verzeker ik je 
thans, dat je binnen vier jaar het kosmische bewustzijn zult bezitten. En dan 
schrijven wij een boek, dat zal heten: De Kosmologie van André! Je aardse 
naam zal natuurlijk op de voorpagina prijken, doch jij bent het als persoon-
lijkheid, die zich geheel geven kan. Jij kunt je hoofd buigen en hiervoor krijg 
je van mij mijn algehele bezit en van God en Christus een waarachtige tien! 

Want dit zijn de bloemen waarvan Christus het meeste houdt! 
Ik legde tijdens ons gesprek mijn weten in je. Je weet dat ik dat kan. Ik 

hielp je dus denken en je hebt mij gevoeld. Joop stond voor een geheel ander 
probleem. Het gebeuren van Joop heeft voor de astrale wereld geen beteke-
nis, omdat zijn studie voor deze wereld een doodgewone stoffelijke toestand 
is. Maar had Joop liefde gevoeld, dan had het hem gebroken. De liefde raakt 
het leven van God. En al zijn het de aardse graden van liefde die de mensen 
beleven, toch heeft ook deze liefde met Golgotha uit te staan. Indien de mens 
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liefde gaat voelen, een strijd op leven en dood voert voor de liefde, dan raakt 
die strijd de ziel. Omdat de ziel nu als God is, dus ook geest en licht kan zijn, 
voert die liefde jou en ons van de aarde weg en komen wij tussen leven en 
dood terecht. Dat wil zeggen, dat wij dan de begane grond onder onze voeten 
verliezen en bezwijken. Had Joop een strijd gestreden om de liefde, André, 
was Joop als zij hier, bezweken, dan hadden ze ook Joop kunnen opsluiten. 
Nu nog één vraag, André. Ik zeg je echter, thans help ik je niet denken. Je 
krijgt dus van mij het bewuste gevoel niet om de vraag te kunnen beant-
woorden. De vraag is: 

Wie is nu verder, Joop of dit meisje? Joop loopt onder de mensen rond, 
voelt zich lekker en is gezond, terwijl dit zieke kind hier opgesloten zit en 
eigenlijk een psychopate is.” 

André behoefde thans niet lang te denken en antwoordde: 
„Dit meisje is verder, Alcar.” 
„Maar waarom, André? Wil je, dat wij je voelen en denken ontleden?” 
„Omdat zij meer beleeft dan Joop. Joop is ver achter en dit meisje is Joop 

ver vooruit ten opzichte van de liefde en de wetten voor dit leven.” 
„Heerlijk is het, André, je zo te horen praten. Je zult eens zien, hoever je 

het zult brengen tussen leven en dood. Ik wil je het allerlaatste laten beleven. 
Ga zo verder, je kunt het. Dit meisje is verder dan Joop, ook al loopt Joop op 
aarde rond en is hij nu zichzelf. Ik heb je zo-even die wetten verklaard. Maar 
toen wij – hoor nu wat ik zeg – Joop op aarde volgden en ik terwille van Joop 
zijn vader diens zoon ging bezoeken, omdat hij dacht dat Joop krankzinnig 
ging worden, heb ik je verteld, dat Joop juist vrij was van de krankzinnig-
heid. Zelfs heb ik je erop gewezen, dat Joop deze wetten al heeft beleefd en 
dus vrij is van deze problemen. Thans zeggen wij, dat dit meisje verder is dan 
Joop? Is dat mogelijk, André?” 

„U stelt mij wel voor geestelijke problemen, Alcar.” 
„Juist, dat doe ik, André, want je kunt het weten. Denk hier even over 

na. Ik geef je slechts korte tijd, want wij moeten verder. Nog tal van graden 
moeten wij bezoeken.” 

André dacht na. Na een kort ogenblik zei zijn meester: „Ik wil je wel iets 
helpen, André. Je moet deze toestand ruimtelijk bezien.” 

Ruimtelijk, ruimtelijk, dacht André. Ineens voelde hij een enorme schok 
en zei tot zijn meester: 

„Ik weet het, ik weet het, Alcar.” 
Alcar voelde André’s geluk en antwoordde voor hem: 
„Weet je, mijn jongen, wat het zeggen wil, dit geluk aan wijsheid in je te 

mogen voelen? Kun je je nu tevens voorstellen, wat voor gevoel het zal zijn, 
wanneer je al de graden in de Ruimte, zowel stoffelijk als geestelijk, in je 
voelt? En voel je dan ook wat het zeggen wil een kind van Christus te mogen 
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worden? En van God! Dat moeten wij ons eigen maken en hierdoor leren wij 
zowel de graden van krankzinnigheid als miljoenen andere graden kennen 
en begrijpen. En nu Joop.” 

„Joop is niet verder, omdat hij één doel volgt, Alcar. Ik wil zeggen, Joop 
beleeft eigenlijk niets. Dit meisje is in haar karaktereigenschappen veel ver-
der dan hij is of zou kunnen voelen. Ik zie dit kind ruimer en als ik haar leven 
volg, dan komt er in mij warmte. Joop bezit die warmte niet, want hij sluit 
zich op en volgt een eigen bestaan. Hij heeft geen verlangen om een meisje 
te bezitten. Deze gevoelskrachten, als liefde gevoeld, zeggen tot Joop, tot dit 
kind en tot mij, dat er niets boven de liefde gaat en dat iedere persoonlijk-
heid zal vallen, indien er geen liefde aanwezig is of gevoeld wordt. Ik zie het 
dus zo, dat Joop zich haar warmte nog moet eigen maken en dat zij derhalve 
Joop ver vooruit is.” 

„Ik ben zeer tevreden, André. Meester Cesarino (de mentor van de zevende 
lichtsfeer in het hiernamaals, zie het boek: ‘Een Blik in het Hiernamaals’) zal 
mij opdragen aan jou alles te schenken, want je doet je best. Het is prachtig, 
want Joop is vergeleken met haar straatarm. Zij ging aan de liefde te gronde, 
Joop door een aards probleempje, omdat hij het hoofd niet wilde buigen. 
Nu staan wij niet alleen voor de wetten, maar tevens voor de kosmische 
levensgraad van de persoonlijkheid. En die levensgraad heb je ruimtelijk aan-
gevoeld. Daarom zei ik, ruimtelijk moet je dit zien en dit heb je ruimtelijk 
aangevoeld en gezien. Joop moet háár graad van bewustzijn nog behalen. In 
dit kind liggen méér eigenschappen die bewustzijn bezitten dan in Joop en 
toch lijkt het, dat Joop verder is. Zo zie je, dat de mensen zomaar niet iemand 
mogen oordelen, want de astrale wetten beslissen! Ons leven zegt: ga naakt 
staan en laat God u beschijnen. Dit leven ziet door ons heen, André, want de 
wetten van ons leven zeggen: tot hier en niet verder! In het aardse leven lijkt 
het, dat de een verder is dan de ander, maar wanneer we de karaktereigen-
schappen stuk voor stuk, een voor een volgen en ontleden, dan stijgt soms de 
hel boven een sfeer van licht uit. Dat wil zeggen, dat de zonden die mensen 
denken te doen, niet eens zonden voor God zijn. De daad van een ander kan 
lief lijken maar als je erachter kijkt is die ontstaan door zuivere eigenliefde en 
berekening. Is dat liefde? Zo kunnen wij aan deze zijde iedere persoonlijk-
heid ontleden, want het leven zélf stelt de eigen levensafstemming vast. Nu 
gaat het vanzelf, maar je moet ervoor aan deze zijde zijn. Die kennis wil ik je 
schenken. Binnen korte tijd, die enkele jaren voor je stoffelijk leven betekent, 
zul je iedere persoonlijkheid op aarde herkennen, André, want ik voer je in 
deze wetten. Het behoort bij je mediumschap! 

Wij zullen nu deze zaal verlaten en de volgende binnentreden, waar wij 
weer andere verschijnselen zien. Dit zijn de geestelijk zwakken, door de liefde 
verongelukt; hiernaast leven de godsdienstwaanzinnigen. Kom, volg mij, 
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André.” 
André sloeg nog een blik op al deze mensen en zag, dat velen geholpen 

werden. Hij zag er tevens enigen die niet te helpen waren en hij begreep nu 
waarom niet. Ook op aarde kon hij niets voor die mensen doen. Die zochten 
de hartstocht. 

„Juist, André, zo is het. Ik volg je in je gedachten en je ziet het, ik kan 
je helpen denken, maar je weet dit reeds lang. Toch is het steeds de moeite 
waard te beleven, dat anderen je in gedachten kunnen volgen en je bij dit 
denken kunnen helpen. Elkeen kan geholpen worden, maar die hulp moet 
gegeven kunnen worden en dat wil zeggen, dat de mens ervoor moet open-
staan. Het gevoelsleven moet die hulp eigenlijk aantrekken of wij staan 
machteloos. Het is niet mogelijk dat de mens vanuit het land van haat de 
eerste sfeer binnentreedt! In de evolutie kunnen we geen stukken overslaan. 
Deze brug moet steen voor steen gelegd en afgemaakt worden of ze stort in. 
Kijk eens hier, mijn zoon.” 

In deze zaal waren een tiental mensen bijeen. Ze deden allen vreemd en 
waren onnatuurlijk. Waarheen voerde zijn meester hem? Hij voelde de stilte 
van het leven en de heilige rust, doch tevens de kilte van de dood. Waar 
leefde hij thans? Jong en oud, maar meest ouden zag hij, en hier waren zelfs 
mannen en vrouwen bijeen. Het aantal vrouwen overheerste. Wat betekende 
dit tafereel? 

„Dat hier in deze zaal ook mannen zijn komt door het toedoen van een 
nog jonge dokter, André. Deze geleerde bezit vleugelen; hij neemt geestelijke 
proeven. Hier zijn niet altijd mannen bij de vrouwen, want dat is in strijd 
met de reglementen van dit huis, maar hij neemt proeven. We zullen die 
aanstonds volgen. 

Maar wat denk je van deze moeders, deze nog rein gebleven kinderen? 
Ik zeg je, enkelen bezitten die gedachten, ze hebben dus niets van de liefde 
leren kennen en denken nu, dat ze rein zijn gebleven voor hun stoffelijke 
leven. En toch bevinden zij zich in deze toestand? Willen wij al deze graden 
verklaren, André, dan kan ik tien boeken over deze zieken schrijven en dan 
moet ik nog aanvaarden, dat ik maar een tip van de sluier heb opgelicht, 
zo ontzettend diep is deze studie en zoveel psychopathie is er op aarde. De 
één bezwijkt door een karaktertrekje, anderen bezwijken door de liefde en 
krijgen een minderwaardigheidscomplex. Duizenden anderen bezitten weer 
hun eigen afweermethoden en zijn niettemin weggezonken in deze of andere 
problemen. Doch deze mensen zijn door hun God van liefde zwakzinnig 
geworden. Dat is verschrikkelijk! Dit zijn de ongelukkigsten! Dit zijn de on-
menselijkste onder de duizenden graden die wij in ons leven kennen. Geen 
krankzinnige kan zo diep wegzinken als deze lieden, geen is zo te betreuren 
als deze godsdienstwaanzinnigen, die hier met hun Bijbel rondlopen, er dag 
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en nacht in lezen en toch niets van al die heiligheid snappen. Wie heeft hier-
aan schuld? Wie stortte al die levens in deze onmenselijke ellende? De kerk! 
Alléén de kerk heeft schuld aan deze waanzin. Ik zou amen willen zeggen, 
maar ik stik in het „amen” van de kerk. De kerk zegt het en speelt nu met dit 
allerheiligste vuur Gods! De kerk liet deze levens verstikken in een poel van 
onbewustzijn, van modder en slijk. De kerk groef voor deze mensen het graf 
waarin ze leven. Mijn God, kunt Gij het de kerk vergeven? 

Wat moet ik hier eigenlijk nog aan toevoegen? Boekdelen zijn over deze 
godsdienstwaanzinnigen te schrijven, André, en toch, dit woord is reeds vol-
doende. De kerk heeft schuld, want de kerk spreekt over de verdoemdheid! 
God verdoemt niet! Nooit! Nimmer heeft God één ziel verdoemd! 

Laten we beginnen: in de allereerste plaats, André, zijn al deze mensen 
in deze toestand gekomen, omdat ze geen liefde bezitten. Niets van dit hei-
lige vuur brandt in hun verdorde levens. Ze hebben het nimmer gekend. 
Waarom zijn deze zieken de ongelukkigsten van al de krankzinnige graden? 
Ze beleven niets! Ze hebben geen bezit. Door hun arm gevoel zijn ze dan 
ook bezweken. Deze mensen leven niet op aarde maar zweven tussen leven 
en dood. Ze hebben zich de stoffelijke liefde eigen gemaakt en gingen zoe-
ken naar het geestelijke licht. Hadden ze zich het stoffelijke gevoel nog niet 
eigen gemaakt, dan zouden ze hier niet zijn. Want dat gevoel voerde hen in 
de hartstocht en die hartstocht bezitten ze nu, echter alleen voor hun geloof. 
Nu zoeken ze naar hun hemel en bidden erom, maar beleven niets. Intus-
sen verloren ze zichzelf en men kon hen opsluiten. Over de gehele aarde 
kennen alle volken hun eigen godsdienstwaanzinnigen. De een verliest zich 
in Allah en wordt krankzinnig, de ander wordt dit door het liefhebben van 
verschillende goden en deze hier door het aanbidden van Christus. Christus 
heeft hen zó geraakt, dat ze zichzelf verloren en zover kwamen dat ze wartaal 
spraken. Toen deden ze iets waarvoor men hen uit bescherming voor henzelf 
moest opsluiten. De één danste naakt rond, de ander zei, dat hij God was 
en weer anderen speelden voor profeet en handelden als gekken. Is dat niet 
afgrijselijk? 

De kerk is verantwoordelijk voor deze mislukte levens, voor hun mense-
lijke ondergang. Men zegt, dat spiritisten gek worden als ze „eraan blijven 
doen”. Daarom wordt dit aan kerkgangers verboden, maar ik zeg je, dat er 
meer christen-kerkelijke krankzinnigen opgesloten worden, dan spiritistische 
gekken. Duizenden van deze mensen hebben zich op deze verkeerde manier 
overgegeven aan God en zijn hierdoor gevallen. Ze verlieten in gevoel de 
aarde, de stoffelijke wetten en stonden voor de waanzin. Door het gebed, 
het smachten van deze persoonlijkheden naar al deze heiligheid, stortte het 
dagbewustzijn in. Had de kerk aan deze mensen de waarachtige waarheid 
kunnen schenken, geloof mij, dan hadden al deze verongelukten de grond 
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onder de voeten niet verloren. Nu hult de kerk zich in een geheimzinnig waas 
en blijft liever verdoemen, dan de mensen het ware licht te tonen. Maar de 
kerk is nog niet zover. Toch is dit leven verwaasd door hetgeen de mens van 
de kerk ontving. Door de afgrijselijke praatjes over de verdoemdheid zijn 
deze mensen begonnen om alles van zichzelf in te zetten, uit angst voor het 
eeuwigdurende branden. Ze wisten echter niet, hoever ze van de aarde weg-
gingen en konden op een dag niet meer vaststellen of ze nog tot de levenden 
dan wel tot de doden behoorden. Op dat ogenblik ging het aardse lichtje 
uit en leefden ze in het duister en hierin zien wij hen thans terug. Niet één 
van deze mensen is te helpen, André. In hen leeft de kerkelijke waanzin. De 
kerk trok deze levens in de verdoemdheid en daar wilden ze natuurlijk niet 
in. Toen wilden ze alles van de kerk en het geloof weten en bezweken. Had 
men deze mensen kunnen opvangen, hun kunnen vertellen, dat God niet 
verdoemt, dat God een Vader van liefde is en dat ze zich eerst met het aardse 
leven moeten bemoeien, dat ze moeten leven naar eigen aard, dan had de 
kerk wonderen kunnen verrichten! Maar de kerk is zover nog niet en gelijk 
aan deze armen van geest, een levende dode! Ik roep dit uit tot de kerk, en 
wijs haar op deze fouten! 

De kerk is het, die de gelovigen zou behoren op te vangen, maar de ver-
doemdheid breekt deze levens doormidden. Duizenden van deze mensen 
werden door die vervloekte verdoemdheid van de kerk geestelijk vermoord. 
De kerk stikt nog eens in dit onmenselijke gepraat, waarvan alléén Satan 
plezier heeft. 

De één is nu wat gevoeliger dan de ander, André, en je voelt het zeker al, 
deze is dan tevens te bereiken door de onbewuste astrale wereld en hierdoor 
volgt de directe bezetenheid. Al deze godsdienstwaanzinnigen lezen hun ge-
schriften. Ze weten niet meer wat ze doen en vertonen elkaar het naakte 
lichaam. Hieruit volgt dus dat in deze levens hartstocht is. Hadden ze geen 
hartstocht, dan hadden ze deze graad voor het onbewuste ik niet eens kun-
nen betreden. Daarvoor zijn het dan ook onbewuste mensen maar dat is het 
ergste niet. Hun levens zijn kapotgegaan door de angst voor de verdoemd-
heid en daar losten deze karakters volkomen in op. De vrouwen verkeren 
met elkaar; in hun waanwereld denkt de een man te zijn en de ander vrouw. 
Die karaktereigenschappen voeren ons nu naar de homoseksualiteit, naar die 
van de moeder en van de schepper. De één geeft alles, de ander ontvangt, 
maar ze blijven vrouw, dus moeder. Bij deze godsdienstwaanzin treden dus 
andere karaktertrekken naar voren en dan zien wij de persoonlijkheid in het 
ware licht. Dit is voor de aarde het onderbewustzijn, dat elkeen angstvallig 
verbergt en dat het diepste en heiligste bezit van de mens is, maar dat voor 
deze wereld niet te verbergen valt. Hierin leven deze mensen, André. Van 
tijd tot tijd leven ze zich even uit, maar worden dan toch gestoord door deze 
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zusters of ze zouden elkaar verkrachten. Deze graad nu staat op de drempel 
van de eigenlijke waanzin. Deze zieken kunnen die graad niet betreden, om-
dat de godsdienst overheerst. Had men deze mensen van het eeuwige leven 
kunnen vertellen en van een God die niet verdoemt, dan was het nimmer 
zover gekomen. Dan hadden ze wijsheid ontvangen in plaats van lichame-
lijke en geestelijke ellende. Dat brengt ons heilig spiritualisme niet! Integen-
deel, wij voeren de mensheid naar het waarachtige weten. Er zijn weliswaar 
mensen die bezwijken, maar die mensen grijpen te hoog. Deze christenen 
bezitten angst en zijn gevallen door hun armoede. De spiritualist valt door 
meer te willen zijn dan hij is, wat deze christelijke mensen niet kunnen be-
leven, omdat hun angst voor eeuwigdurende verbranding blijft overheersen 
en waarvan ze zich ook nimmer kunnen bevrijden. De spiritualist leeft in de 
Ruimte, deze christelijke mensen in de stoffelijke armoede van hun eigen ik. 
Had de kerk deze levens kunnen openen, André, dan had God aan de kerk 
Zijn zegen kunnen schenken. Nu is het gesproken woord voor de kerk een 
vloek, voor deze mensen ellende. Ook deze persoonlijkheden moeten zich 
het stoffelijk bewustzijn nog eigen maken. Hadden ze dit verkregen, dan was 
het niet mogelijk geweest door een godsdienst krankzinnig te worden. Dit 
is dus het peil van hun eigen afstemming. In het schemerland zien wij hen 
allen terug, want daar leven deze mensen. Dat is hun afstemming aan Gene 
Zijde. Ze doen geen kwaad, ze zijn niet slecht en niet goed. Ze kunnen zich 
thans de levenswetten niet eigen maken. Hun levens staan stil, evenals die 
van hen die denken met hun Christus te kunnen huwen. De mensen, die 
het moederlichaam bezitten en zij, die kunnen scheppen, beleven allen de 
bewuste krankzinnigheid. Deze wezens hier zijn zieken en behoren tot de 
onbewusten. Dit is de onbewuste krankzinnigheid, veroorzaakt door gods-
dienst. Voel je dit, André?” 

„Ja, Alcar.” 
„Welnu, al die pastoors, al die nonnetjes staan naast het leven. Die mensen 

leven naast de schepping en men zal hen aan Gene Zijde van hun levend 
dood zijn overtuigen. God wil, dat wij Zijn schepping beleven. Hij wil, dat 
wij als mens deelnemen aan deze essentiële wet. Maar wat doen deze men-
sen? Ze sluiten zich voor een goddelijke taak, die in de handen van de mens is 
gelegd, af! Die levens zijn als deze, levend dood. Ze beleven niets. Ze volgen 
nu hun godsdienst en denken hierdoor te dienen. Maar God heeft meer ont-
zag voor de waarachtige moeder, dan voor al deze blinden van geest, die hun 
levens hebben verkocht. Dat bewustzijn en dit van hen hier, is eigenlijk één 
toestand. De één leeft bewust in deze krankzinnigheid, deze hier zijn zich 
echter van niets meer bewust en zijn geestesziek. Ik kan je nu aantonen, dat 
wij de bewuste en onbewuste krankzinnigheid kennen. Die mensen leven op 
aarde. Ze leven overal; in al de graden van de maatschappij vinden we hen 



247

terug. Komen wij straks tot de geestelijke graad, dan kan ik je aantonen, An-
dré, dat de gehele mensheid eigenlijk nog in een krankzinnige graad leeft en 
voor deze wereld dat onbewuste moet aanvaarden, net als deze mensen, die 
zichzelf niet meer kennen. Want ook de bewuste krankzinnige kent zichzelf 
niet. Ook die verbindt zich aan iets, dat bovennatuurlijk is. Wij kijken door 
hun levens heen en zien de eigenlijke levensgraad. De kerk heeft schuld aan 
dit vreselijk gebeuren, omdat de kerk God niet kent en toch dit bovennatuur-
lijke als gezag wil vertegenwoordigen. De kerk grijpt dan ook te hoog en stort 
straks in, omdat de meesters naar de aarde terugkeren en over de God van al 
het leven zullen spreken. Wij zijn de grondleggers van deze wijsheid, André, 
en met ons vele anderen, want wij vertegenwoordigen Christus, maar anders 
dan de kerk dat doet. Wij zijn op Golgotha gestorven en hebben hiervoor 
ons eigen ik gebroken en het geestelijke leren kennen. Wij kunnen deze wet-
ten ontleden, want God gaf ons deze macht! Christus wil het, want wij zijn 
Zijn apostelen in de ware betekenis van het woord en vertegenwoordigen de 
goddelijke wet. Wij hebben gezien, hoe de kerk schuldig is aan al deze el-
lende, want deze mensen kregen een verkeerd begrip van Zijn heiligheid en 
rechtvaardigheid. Deze wantoestand zal straks oplossen, mijn zoon! Ik zelf 
en andere meesters zullen het woord tot onze schare richten en ons geestelijk 
vuur zal hen openen, lichamelijk en geestelijk. Dat komt, dat komt spoedig. 
Binnen korte tijd gaan wij de fundamenten hiervoor op aarde leggen om 
te voorkomen, dat de kerk nog meer levens in deze duisternis slingert! Dat 
wordt het geestelijke en het „goddelijke” halt voor de kerk. 

Omdat deze levens, André, niets meer bezitten en juist door het geloof zijn 
ingestort, welk geloof toch voor hen de kracht had moeten zijn om het aardse 
leven normaal te beleven, zijn deze mensen het ongelukkigst van allen, om-
dat ze door hun eigen zwakte verongelukten. Maar het waarachtige woord 
had dit kunnen voorkomen! Het weten van deze zijde en het waarachtige 
woord van Christus, dat door velen is bezoedeld en hierdoor een andere bete-
kenis kreeg. Nu roept men van de kansel af, dat God een mensenmoordenaar 
is. Kan dat? Wat moeten wij hiertegen doen? Is dit niet het verschrikkelijk-
ste wat er is? Toch gaat de kerk verder en vindt het goed, dat het leven van 
God verongelukt, want de mensen moeten aan handen en voeten gebonden 
worden of ze leren niets. Nu voert dit de massa in deze duisternis. De zwak-
ken van geest en de gevoeligen bezwijken. De ruwe mens trekt zich van het 
gepraat van de kerk niets aan. Die moet er nog voor ontwaken, maar deze 
kinderen groeven zichzelf in en zijn nu, door hun wanbegrip van het „Al-
lesomvattende”, levend dood! Afgrijselijk is het! En de dokter neemt proeven, 
André. Voel je welke?” 

„Neen, Alcar, ik weet het niet.” 
„Dan zal ik het je zeggen. Deze mannen zijn hier om in deze godsdienst-
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waanzinnigen reacties te verwekken. Ook de hier aanwezige mannen zijn 
min of meer waanzinnig, de vrouwen echter beleven een diepere graad, die 
door de mannen niet eens te beleven is. Dit komt door de natuurlijke afstem-
ming van beide organismen. De moeder staat dichter bij de natuur dan de 
man en hierin vinden wij deze gevoelens terug. De moeder kan nu dieper in 
al haar gevoelsuitingen dalen dan de man omdat het organisme de persoon-
lijkheid tot dit beleven dwingt. 

De dokter gaat van het standpunt uit, dat de lichamelijke reacties de gods-
dienstwaanzin verdringen. Hierin heeft de geleerde volkomen gelijk. Enkele 
zieken zullen natuurlijk reageren, maar het is nu tevens mogelijk, dat hij de 
deur openstelt voor de duistere astrale wereld en wat er dan zal geschieden 
behoef ik je niet te vertellen. De één reageert anders dan de ander en dat 
komt, omdat ook het gevoelsleven anders is. Deze methode is eigenlijk niet 
meer dan het aftasten om die levens aan het reageren te krijgen. Is het ge-
voel voor het lichamelijke in hen wakker te schudden, dan is het mogelijk, 
André, dat in één nacht deze levens tot het normale terugkeren, maar het is 
tevens mogelijk, dat een nog diepere graad van krankzinnigheid aanvaard 
moet worden. De dokter doet deze proefneming op eigen verantwoording. 
Hij denkt, hier is toch niets meer te verliezen. Maar je ziet hoe ze reageren. 
Niet één vrouw stelt zich open. Deze zijn dus in de liefde niet op te trekken. 
Deze geleerde bewandelt nu een natuurlijke weg en voelt het menselijk leven 
diep aan. En dit is het wat al deze zieken nodig hebben. Door een ander 
bewustzijn moet men hen kunnen bereiken. Niets gaat boven de liefde, want 
de liefde is „universeel”. 

Deze mensen zijn door de kuisheid, die soms in dierlijkheid ontaardt, nu 
niet te bereiken, omdat ze geen begrip meer hebben van het organisme. Ze 
willen geen lichamelijke gevoelens bezitten, want ze vinden dat afschrikwek-
kend. Dag en nacht zouden deze mensen zich willen reinigen omdat ze het 
gevoel bezitten door de omgeving reeds te zijn besmet. Bij oudere wezens, 
mensen dus op leeftijd, bij wie het organische gaat inslapen, kunnen deze 
methodes niet toegepast worden, omdat het lichamelijke weigert. Dit wordt 
natuurlijk weer heel anders, wanneer de astrale wereld gaat spreken. Komt de 
bezetenheid, dan worden ze geleefd, doch dan is de natuurlijke reactie onbe-
wust. Dat wil zeggen, ze beleven het niet zelf! Ze worden dan geleefd maar 
dit dringt niet tot de persoonlijkheid door. Ik zeg je nogmaals dat dit een 
proef is van deze dokter, waardoor hij dit leven tot ontwaking wil brengen. 
Deze man doet tenminste iets, anderen kijken slechts en schudden het hoofd. 

Ook de waanzin bezit zeven graden van diepte. Elke waanzinnige leeft 
in of onder een van deze graden. Wanneer de diepste graad wordt beleefd, 
zijn de zieken niet meer te helpen. De één staat dus voor deze proef open, de 
anderen reageren niet. Zij zijn in hun heiligheid opgelost en hebben afstand 
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gedaan van al het lichamelijke, totdat de waanzin over hen kwam. Maar is 
dat de bedoeling?” 

„Zijn deze vrouwen dan niet rein, Alcar?” 
„Je bedoelt of ze rein zijn gebleven voor het stoffelijke leven?” 
„Ja, Alcar.” 
„Ook al waren ze dat, André, in hun onderbewustzijn zijn ze tot alles in 

staat. Het dagbewuste is nu waanzinnig, het onderbewustzijn staat voor het 
dierlijke open. Kan de dokter het dagbewuste ik in deze patiënt overwinnen, 
dan staat hij voor diens algehele bezetenheid. Maar die is niet zo ontzettend 
als deze waanzin, want de bezetene beleeft nog iets, terwijl deze zieken ten 
opzichte van het stoffelijke en geestelijke leven levend dood zijn. Ze zijn af-
gedaald in de kilte des doods en denken toch nog te leven en zogenaamd ter 
wille van Hem Die hun het leven gaf om te zien en te voelen. God ziet deze 
armen van geest en denkt: Wat maken jullie van het leven? Is dat hetgeen 
Ik wilde? Hoe hebt ge uw leven ontvangen? Door de wind? Zijt ge op aarde 
gekomen om naast de schepping te leven? Wie gaf u een organisme voor het 
leven op aarde? Is het om het te verknoeien? Ga ermee om en leef u uit. Ge 
leert erdoor en grijpt niet te hoog.” 

Al het „genon” en „gepastoor” is het bewandelen van een weg, die in de 
Ruimte doodloopt! En deze mensen hier hebben zich reeds doodgelopen, 
voordat ze aan hun weg zijn begonnen. In hen is geen leven meer; ze weten 
van het leven niets af. De mens op aarde moet eerst trachten zichzelf nór-
maal lief te hebben en dán het leven van God. Nimmer behoeft de mens 
zich dan angstig te maken dat het goede niet wordt beleefd, want de wetten 
voor stof en geest zijn toch niet te ontlopen. Wat doen nu al deze mensen? 
Ze mismaken zichzelf! Ze bedriegen zichzelf en grijpen duizenden werelden 
te hoog, zodat ze als bakstenen in dit nietszeggende terugvallen. Had men 
hun geleerd, dat de ziel als mens verplicht is het leven te ontvangen en deel te 
nemen aan de schepping, dan zou dit wegzinken niet zijn beleefd. Nu is het 
ergste ontstaan. Hier verandering in brengen reikt te ver van het alledaagse. 
Het is een glibberig pad, dat niet bewandeld kan worden. Veronderstel eens, 
André, indien deze geleerde successen kon boeken, dan nog stond hij voor 
een chaos, want de maatschappij neemt dit niet. 

De één voelt iets voor de liefde, maar de ander komt niet los van zijn 
heiligheid en blijft zijn godsdienstwaanzin behouden. De man wordt niet 
gevoeld en het leven van de moeder is verkuist en sterk onbewust. In deze 
heiligheid heeft dit leven de volle honderd procent aanvaard en heeft zichzelf 
verloren. Enkelen zijn hoogstens tot vijfenzeventig procent gekomen, maar 
het merendeel verloor het stoffelijk evenwicht. Toch voelen ze zich rein, heb-
ben lief en zouden het eigen leven willen inzetten voor hun God, doch geen 
tien seconden later vergeten zij zichzelf en dalen tot het dierlijke instinct af. 
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Nu werkt het onderbewustzijn en komt tot volle ontplooiing; in wezen is er 
dus van reinheid geen sprake. Wie zegt, dat deze vrouwen rein zijn, bedriegt 
zichzelf, want het innerlijke leven beleeft toch de stoffelijke wereld, ook al 
komt de mens niet tot de eigenlijke handeling. En deze mensen, André, zijn 
meestal in vorige levens priester of non geweest. Nu zijn zij op aarde terugge-
keerd en zoeken naar de waarheid. Ze zijn noch voor het een, noch voor het 
ander geschikt, wat wij straks tevens bij de homoseksueel zullen ontmoeten, 
want ook die mens weet met het organisme geen raad. Doch de liefde voor 
datgene dat zij willen bezitten is het, die door hen allen is aanvaard, maar 
waarin ze zich verloren. Al de karaktereigenschappen van deze levens liggen 
gesmoord onder de macht en de kracht van de waanzin. Niet één eigenschap 
is nog bewust, wat bij andere waanzinnigen meestal wel het geval is, ook al 
kan bij hen tengevolge van astrale inwerking de algehele krankzinnigheid 
intreden. Daarom zei ik je, dat deze de ongelukkigsten zijn onder al deze 
ziekelijke graden. Deze mensen zoeken God en verongelukken erdoor. An-
deren zoeken de hartstocht, stijgen boven het alledaagse en dierlijke uit en 
treden straks de hogere levensgraden binnen. Welke graden zijn nu dieper 
gezonken? Deze! Door God verongelukten deze levens en daaraan heeft de 
kerk schuld, omdat de verdoemdheid elk leven smoort!” 

„Zijn geen van allen te helpen, Alcar?” 
„Niet één, André. Ik vertelde je immers, dat géén karaktertrek nog waar-

neembaar is. Hoe willen wij contact krijgen met de hoofdkaraktereigen-
schappen? Wanneer er geen liefde gevoeld wordt, is de mens een levende 
dode en deze is niet te bereiken. Welnu, al deze mensen hebben het normale 
ten opzichte van de volle persoonlijkheid afgelegd. Niets is er meer in hen, 
dat nog leven bezit; ze staren zich blind op hun verlangen en lossen hierin 
volkomen op. Deze levens zijn ónbezield, voor honderd procent léég! Dit 
volkomen oplossen streeft naar het uiteindelijke in één toestand, voor hen 
de godsdienst. Wie dit beleven wil laat het organisme los en verdwijnt nu in 
het ledige niets. Deze mensen bezitten het niets en dachten toch het alles te 
beleven. Ga hier tegenin en je beleeft, dat je in woestijnzand spit. Onbegon-
nen werk! Wij zouden een boek kunnen schrijven over deze toestand. Ik 
acht dit echter voldoende en neem aan, dat je mij hebt begrepen. Indien ik 
deze persoonlijkheid kosmisch ging ontleden, kwam ik niet uitgepraat. Want 
eerst dan leren wij het waarom en waarvoor van dit leven kennen, doch dat is 
weer té diep en nu niet noodzakelijk. In een enkel woord kan ik het je echter 
toch weer verklaren en dat is, dat allen zwakken van geest zijn. De algehele 
toestand van hen voert ons nu tot de reïncarnatie, waarover ik reeds sprak, 
want ze beleven nu hun eigen verleden doch zijn bezig zich los te maken van 
de kerk en van deze waanzin. Hierdoor moeten deze wezens tot het normale 
terugkeren, terwijl anderen eveneens door de reïncarnatie in staat worden ge-
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steld andere misstanden te doen oplossen en zij beleven dan hun dagbewuste 
stoffelijke en geestelijke ik. 

De mens is hiervoor op aarde. De wetten van God móeten worden beleefd 
of wij komen nimmer tot de geestelijke graad van ons leven, die de eerste 
sfeer aan deze zijde is. Doch het ontwaken ervoor, André, gaat door al deze 
krankzinnige graden. Op deze reis zal je dat duidelijk worden.” 
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Psychopathie 

„Voordat ik tot het probleem van de astrale krankzinnigheid overga, An-
dré, wil ik eerst enige psychopaten volgen, zodat je ook deze graden leert 
kennen. Je zult hierna de ziekelijke krankzinnigheid, die door het astrale 
wezen tot stand komt, beter begrijpen. Dit gebouw zullen wij verlaten en 
een ander betreden. Straks keren wij hier echter terug. We maken thans 
een korte wandeling en ondertussen kan ik je voorbereiden. Zie, André, het 
gebouw daarginds treden wij binnen. Hier leven volwassen psychopaten en 
kinderen, die bij de geboorte reeds onbewust zijn. Wanneer ik spreek over 
de graden van deze ziekten, dan bedoel ik hiermee, dat iedere ziekte, bewust 
of onbewust, astraal of stoffelijk, zeven graden bezit voordat de eigenlijke 
ziekte zich voor de volle honderd procent openbaart. Reeds vroeger maakte 
ik je duidelijk, dat de slaap zeven graden heeft, evenals de trance. Sferen en 
hellen, kortom alles in de Ruimte van God, bezitten deze zeven graden en 
afstemmingen, die overgangen zijn om de eigenlijke bestaande sfeer, de graad 
van leven, te kunnen bereiken. Indien ik nu spreek over een bepaalde graad, 
kun je mij vragen stellen, wanneer je tenminste wilt weten in welke graad een 
zieke zich bevindt. Straks leer je ook de zeven graden van de Ruimte kennen, 
want dan moet ik je „Het Ontstaan van het Heelal” verklaren. Over de psy-
chopaat zijn boekdelen te vullen en dan nóg moeten we ervaren dat hetgeen 
wij hierover hebben verteld nauwelijks van betekenis is, omdat deze ziekte de 
ziel als persoonlijkheid tot in het oneindige heeft gevoerd. Het „oneindige”, 
hoor je het? Dit houdt natuurlijk weer verband met onze vorige levens. Deze 
zieken leven in hun vorige bestaan, dat wil zeggen: het vorige bestaan drukt 
thans het dagbewuste ik van dit leven dood! De geleerden op aarde kennen 
dit verschijnsel niet en zullen er voorlopig ook niet achter komen, omdat de 
wetenschap ons bewuste leven niet kan aanvaarden. Indien de wetenschap 
het eeuwigdurende voortgaan wilde zien als dé noodzakelijkheid om tot God 
te kunnen terugkeren, dan zouden wij hand in hand al deze problemen te-
zamen kunnen ontleden en zou de wetenschap verder komen. Nu staat de 
geleerde machteloos ... en beschikt niet over één houvast; niets kan men voor 
de psychopaat doen en men wil hem ook nog niet leren kennen. Toch is deze 
studie de moeite waard, want deze voert ons tot ongekende diepten. De ziel is 
oeroud. Dit is een fundament voor de geestelijke waarheid. Kom, mijn zoon, 
wij treden hier binnen.” André volgde een tiental jongens, die hem tegemoet 
traden en als dronken mensen zichzelf in de weg liepen. De zaal die Alcar 
betrad was bewoond door oud uitziende mensjes. Links en rechts leefden ze 
hier verspreid, arm en ongevoelig. Hadden al deze kinderen en oudere perso-
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nen nog wel leven in zich? Hij raakte niet uitgekeken. Droevig was het beeld 
hen zo te zien en armzalig was de uitstraling die hij waarnam. Toch straalden 
deze kinderen licht uit. Maar hoe zwak was het. Hij voelde nu reeds dat hij 
hier voor ontzagwekkende problemen stond. Zelf kon hij deze zieken niet 
peilen. Hij wist niet hoe hij al deze graden van leven moest onderscheiden. 
Hij keek naar zijn meester en zei: 

„Ik ben stil, Alcar, in mij is geen leven meer. Dit is het enige wat ik thans 
voel.” 

„Dan heb je goed gevoeld, André. In hen is ook geen leven meer. Waarom 
echter niet? Waardoor kwamen al deze mensen in die toestand? Voordat ik 
verderga, wil ik je zeggen, dat niet één van hen te genezen is! Dit is voor de 
aarde het achterlijke type, de ziel als persoonlijkheid leeft gesmoord in het 
organisme. Soms is dit door een lichamelijke stoornis ontstaan, maar bijna 
altijd door de persoonlijkheid zélf! Hoor je het, André? Ik zeg door de per-
soonlijkheid zélf. Maar waardoor? Onmetelijk diep is deze ziekte en toch, 
wanneer je de astrale wetten kent, is alles weer natuurlijk en eenvoudig. Met 
„het is natuurlijk” wil ik zeggen dat deze zieken niet in staat zijn normaal 
te leven; dat zij verhinderd worden om natuurlijk te kunnen leven. De per-
soonlijkheid heeft dit in eigen hand; noch vader, noch moeder heeft hieraan 
schuld en ook God schept geen mismaakten. Gaan wij tot de reïncarnatie en 
de karmische wetten over, dan komen wij toch tot de vader en moeder terug 
omdat deze drie zielen, de ouders dus en het kind, met elkaar hebben te ma-
ken. Hun levens trokken elkaar aan en zie, het kind schiep zichzelf. 

Hoor je deze „waanzin”, André? De wetenschap zegt nu: Halt, wat praat u 
voor onzin. Wij zeggen: Wacht nog even en laat Gene Zijde u het leven van 
deze zieken verklaren. U kunt dan de schouders ophalen, doch niettemin 
even nadenken, want wij brengen u dichter tot het begin van deze ziekte 
en dan wordt het mogelijk voor u ook het eindstadium van deze ziekte te 
begrijpen. 

Al deze kinderen, oud en jong, André, hebben zélf schuld aan hun onge-
luk. God heeft deze toestand nimmer gewild. De reden waarom ik je hier 
thans iets van vertel is, dat ik je binnenkort de wetten van het Heelal moet 
verklaren en dan ben je al enigszins voorbereid. Straks zul je mij echter toch 
niet begrijpen en opnieuw vragen stellen. Niettemin kun je je dan enigszins 
oriënteren en kan ik verdergaan. 

Wat je van deze zieken moet weten dient eigenlijk alléén, om je, zoals ik 
reeds opmerkte, gereed te maken opdat je straks ook de volbewuste krank-
zinnigen zult kunnen begrijpen. Iets wat levend dood is en daarbij ook nog 
tot het „niet-bestaande” behoort, daarvan is weinig te vertellen, omdat de 
levensvatbaarheid ontbreekt. Toch zie je, dat ze leven, deze „kleintjes”, waar-
mee je medelijden moet hebben. Maar ook dat heb ik je reeds ontnomen, 
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want het stoffelijke, menselijke medelijden voert ons naar de vernietiging van 
het eigen leven en dat is de bedoeling niet en dit heeft God ook niet gewild. 
God wil niet – je hebt dat met de ouders van Joop beleefd – dat de één zich-
zelf vernietigt terwille van het andere leven, dat toch niet goed wil, ook al 
zou bijvoorbeeld de moeder voor haar kind willen sterven. Dat gevoel is heel 
mooi en machtig, maar de wetten van God dwingen het leven om de eigen 
toestand te aanvaarden en alles in Gods handen te leggen. Maar dit overge-
ven kan de mens nog niet voor zijn Vader opbrengen. De mens grijpt liever 
zélf in dan zich over te geven aan datgene wat hij beleven moet, aan het voor 
hem bovennatuurlijke, dat toch Gods wetten vertegenwoordigt. Ik bedoel 
dat wij dit medelijden met begrip voor de realiteit moeten aanvoelen of wij 
gaan erdoor te gronde en dat kan en mag niet! We moeten ons openstellen 
voor het leed en de smart van anderen, maar wij kunnen het hun niet afne-
men of dat leven zou stilstaan. Aan deze zijde beleven wij in zeker opzicht het 
tegenovergestelde, dat wil zeggen, dat wij alles willen inzetten van onszelf, 
maar dat wij eerst vaststellen of dit blijvend resultaat heeft. Wij grijpen niet 
in, wanneer we beseffen en duidelijk voor ons zien, dat we hierdoor het leven 
het waarlijke ontwaken zouden ontnemen. Dat moeten wij aan deze zijde 
voorkomen. Christus zei daarom: „Laat de blinden de blinden genezen” en 
stak geen hand uit! Is dat hard? Wie durft van Christus te zeggen, dat Hij als 
Gods Zoon hard is geweest? Niemand, die gevoel en geloof bezit en die weet 
wat het zeggen wil de weg te volgen van Christus. 

Zo handelen, denken en voelen wij ten opzichte van al deze ziekelijke le-
vensgraden van de mens in zijn stoffelijke toestand. 

Waaraan hebben deze wezens hun ongeluk te wijten, André? Heb je een 
vermoeden of kun je hun psychopathie volgen?” 

„Wat ik voel, Alcar, is dat ze levend dood zijn. Dieper kom ik niet.” 
„En wanneer ik je zeg, dat je ook hen ruimtelijk moet gaan zien?” 
„Ruimtelijk, zegt u?” 
„Onmetelijk, zou ik kunnen zeggen. Ik heb dit woord al eerder uitgespro-

ken en inderdaad is dit hier op zijn plaats, want zo diep is hun toestand. 
Aldus, ver van de aarde weg, tot in het ledige, het niets, moet je de diagnose 
zoeken, want daarin leeft dit ziekelijke kind. Ook al leven hier voor ons ou-
den van dagen, het kind-zijn overheerst hun levens.” 

André stelde zich op deze levens in. Wat hij voelde bracht hem tot het 
niets. Maar wat was dat „niets”, het leven waarin zich deze levens bevonden? 
Hij bleef hen peilen en aanvoelen, daalde in een van hen af en verloor toen 
zichzelf. Een ongekende wereld had hem aangetrokken. In deze toestand 
hoorde hij zijn meester zeggen: 

„Houd je vast aan dit leven, André. Volg slechts één zieke, allen tegelijk 
volgen kan ik niet eens, ook al zou ik je in een flits werelden over deze levens 
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kunnen laten zien. Waar het mij om gaat, beleef je nu nog niet. Je moet dus 
afdalen in één toestand en daarin zien en voelen hoe dat leven je tegemoet 
treedt, want dat is het tot éénheid komen voor onze wereld en dan vertelt het 
leven aan jou hoe het zich voelt.” 

André daalde dieper in dit leven af. Het was een opgeschoten jongen 
waarin hij leefde. Zo te zien leek hij twintig jaar oud, maar hij zag aan de 
levensuitstraling dat de jongen meer jaren had geleefd. Toen hij dit voelde, 
zei Alcar: „Zie je, André, dat je nu tot het eigenlijke stadium van dit leven 
komt? Je weet, dat ik je in alles volg. Ga dus verder, wij zullen elkaar in dit 
leven ontmoeten, evenals op aarde tijdens het stellen van een diagnose. Dit 
betekent dan voor jou wijsheid, een wijsheid die zeldzaam is en die maar 
weinig mensen op aarde kunnen beleven, want je dringt door tot het eerste 
ogenblik van deze ziel, tot het bewuste stadium waarin dit leven eens leefde. 
Dat is dus het normale, het leven dat ver vóór het tegenwoordige ligt, toen 
deze persoonlijkheid nog niet in disharmonie was met het stoffelijke bestaan, 
waarin dit leven het eigen bezit aan stukken en brokken sloeg en zichzelf 
hierdoor vernietigde.” 

André kreeg het gevoel dat hij in de Ruimte leefde. Dat is de onmetelijk-
heid, waarover zijn meester sprak, dacht hij. Hierin had dit leven zich ver-
geten. Hierin had deze persoonlijkheid stukken en brokken gemaakt. Maar 
door wat? Toen hij zich op die vraag instelde en het gevoel uit hem stroomde 
om te mogen weten, beleefde hij een machtig wonder. Zijn eigen gedachten 
werden verlicht en door dit licht werd deze mens voor hem zichtbaar en kon 
hij verder denken. Wonderbaarlijk, dacht hij, is hetgeen ik nu beleef, machtig 
is het. 

Hij wist echter dat zijn meester hem volgde en zijn grote kracht aan hem 
doorgaf. Dit zien had iets van het goddelijke bewustzijn, het was het leven 
verkennen in de eigen levensgraad. Dit bracht hem vanuit zichzelf tot het 
zieleleven van de zieke waarin hij leefde. Dat is het, dacht André, ik ben op 
de goede weg. 

Op dat ogenblik voelde hij de betekenis van dit leven, van deze ziekte. Hoe 
ver ben ik van mijzelf weggegaan? Voor hem leefde dit kind en toch was dit 
wezen in het dagbewuste een levend dode, een psychopaat, bewust en toch 
onbewust. Vreemd was het en niet te bevatten noch voor hem noch voor dit 
mensenkind. Wat hij waarnam voerde hem tot zijn meester. Hij vroeg: 

„Ik zie u niet, meester, en toch kan ik u voelen. Is dat juist?” 
„Het is mijn wil, André.” 
„Voel ik goed wat tot mij gekomen is?” 
„Zou je dit gevoel in woorden kunnen omzetten?” 
„Ik ben bezig, meester, maar of ik de kracht hiervoor bezit, weet ik niet.” 
„Wil je weten, André, hoe wij ons in dit leven overgeven?” 



256

„Gaarne, meester Alcar.” 
„Voel je nu ook, waarom ik mij bepaal tot het gevoel, dat in je gekomen is, 

met andere woorden dat ik niet overga tot de ontleding?” 
„Ik begrijp u, maar ik ben mij bewust, dat ik zal bezwijken.” 
„Ook dat is heel juist, mijn zoon, maar ga verder.” 
„Ik voel in dit leven een ontzettende macht. Het is een kracht die mij met 

duizenden levens zou kunnen verbinden. Daal ik in dit gevoel af, dan zie ik 
beelden en die taferelen tonen mij enkele vorige levens van deze persoonlijk-
heid. In die levens heeft deze mens vele wetten van God overschreden. Ik 
ga begrijpen, meester, dat een hogere werking of kracht mij deze gedachten 
heeft geschonken. Is dit de door u bedoelde inspiratie, waaraan u zo-even 
dacht? Nu kom ik verder. Uw gevoel zegt mij, dat ik goed heb gevoeld. Ik 
dank God voor deze genade. U spreekt niet, maar uw onuitgesproken ge-
dachten komen toch tot mij. Dit leven is bewust, maar in het dagbewustzijn 
onbewust. Dit is gekomen, omdat dit leven vele stoffelijke en geestelijke wet-
ten overschreed, verbrijzelde, vernietigde en zich hierin uitleefde. Nu echter 
is deze persoonlijkheid bezig zichzelf weer te herstellen. Kan ik zuiver voelen, 
nu het leven van God tot mijn eigen bewustzijn spreekt? Ik zou willen vra-
gen: Wie bracht mij tot dit woord? Waarvandaan komen die krachten in mij? 
Is de ruimtelijke taal in mij geboren? Wat wil God tot mij zeggen? Is dit het 
leven van de geest? Bent u het? Ik voel mij thans onmetelijk. Ik ga zien en 
voelen dat gij, mijn meester, het wonder verricht. Gij hebt mij opgetrokken 
in het nú waarin ik leef. Zoudt ge mijn innige dank willen doorzenden aan 
het Allerhoogste, zowel hier als overal waar zich het leven van God bevindt? 
Dit is het gevoel dat nu in mij opwelt. 

In mij is er bewustzijn gekomen, meester Alcar. Ik dank u! Ik zie voor 
mij dit leven en ik voel mij thans gereed, dit alles voor een kort ogenblik te 
beleven. Straks zal ik geen woorden kunnen vinden om het u te verklaren, 
maar nu voel ik mij hiertoe in staat. Is dit uw macht? Is dit uw bewustzijn? 
Hoe deemoedig buig ik dan het hoofd voor u, die in mijn ogen even zuiver 
bent als een kind in de Ruimte van God! Ik wil dienen. Hoe gaarne wil ik 
mij hiervoor inzetten!” 

André gaf zich over en kreeg de oneindigheid van het woord in zich. Mees-
ter Alcar volgde hem en liet hem dit alles beleven. Hierna sprak hij: 

„Wie in Hem gelooft en door Hem geleid wil worden, kan nimmer veron-
gelukken! Ga verder, mijn André.” 

„Ik zie in dit leven,” vervolgde André onmiddellijk. „Ik kan dit leven pei-
len. Is dit nu een psychopaat? Wat zou de geleerde moeten beginnen, als dit 
leven tot het zijne ging spreken? Zou men dit op aarde aanvaarden? Een psy-
chopaat, meester Alcar, is bewust, maar de stoffelijke organen missen thans 
de bewustwording doordat de persoonlijkheid het organisme heeft verwron-
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gen. Dit is het, wat u mij tonen wilt en wat ik heb mogen volgen. Trekt u mij 
nu in het eigen dagbewustzijn terug?” 

„Hand in hand, André, of dit leven zou je verbrijzelen, zo diep is het. De 
kracht die dit leven door zijn ondervindingen heeft opgedaan is ontzagwek-
kend.” 

„Alcar, wat een belevenis! Hoe ontzettend is het in deze toestand. Ik kon 
mijzelf niet geloven. Waar leefde ik in vredesnaam?” 

„Tussen leven en dood, André. Ik wilde, dat je dit leven zou voelen. Ik 
daalde met jou tot de diepste graad voor de psychopaat af en daarin vonden 
wij elkaar terug. Ik volgde je in alles en toen sprak het eeuwige leven tot je 
eigen persoonlijkheid en je beleefde de geestelijke inspiratie. Was het niet 
machtig?” 

„Hoe is het mogelijk, Alcar. Ik zou daarin uren hebben kunnen praten. 
Zal ik dat ook nog eens bereiken?” 

„Je zult het eens beleven, André. Ik liet je dit meemaken om je aan te tonen 
wat je eigenlijk beleven kunt. Wij zijn nog lang niet aan deze hoogte toe, 
maar het wacht op je. Ga je op deze wijze verder, dan ontvang je eens ook 
deze genade en zul je tot de mensheid mogen spreken. Eerst dan beleef je het 
geestelijke woord. Heb je deze zieke in alles kunnen volgen?” 

„Ja, Alcar.” 
„Deze persoonlijkheid is dus door eigen onbewustzijn in deze toestand 

gekomen. Dit disharmonische bewustzijn vervormt nu het lichaam. De ziel 
is het, die opnieuw tot het stoffelijke leven moet terugkeren, waarin zij als 
persoonlijkheid eens al de wetten heeft overschreden. Wat is nu het begin-
stadium voor dit leven? Het vernietigende. De persoonlijkheid overheerst en 
is nu in disharmonie met het organische leven. Tijdens het éénzijn met de 
moeder vervormt de geest de stoffelijke weefsels, maar toch blijft het gevoels-
leven in zijn diepste wezen wakker en denkt. Die kracht bezit elk mens, want 
in het verleden, dat voor het stoffelijke leven het onderbewustzijn is, voelt en 
denkt het zieleleven normaal. Dat is nu het verleden! Daarin liet ik je voelen 
en zien en dit fenomeen bezit elk wezen. Na tal van geboorten te hebben 
beleefd kan deze zieke eens het normale betreden. Voel je, dat wij niets voor 
dit leven kunnen doen? Er zijn boekdelen te vullen over deze toestand. Dit 
is echter voldoende, temeer omdat je in de diepste graad geweest bent. Dit 
beleven gaf je het antwoord op de vraag: Wat is een psychopaat?” 

André leefde weer in zijn eigen bewustzijn. Hij keek opnieuw, maar an-
ders dan zo-even, naar al deze zieken, want nu begreep hij hen. Meisjes en 
jongens leefden hier in het gesticht, maar allen beleefden één toestand: het 
terugkeren naar het normale stoffelijke bestaan. 

„Hieraan hebben toch ouders geen schuld, Alcar?” 
„Niet altijd, althans niet aan de ziekte. Met het zieleleven hebben de ou-
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ders echter wel te maken of ze zouden het normale hebben aangetrokken. Dit 
zijn nu de wetten van oorzaak en gevolg: de één maakt goed aan de ander. 
Niet één mens kan hieraan ontkomen. Deze toestand echter betekent de eer-
ste stap tot het normale. Verschillende levens moeten deze psychopaten nog 
beleven voordat het normale stoffelijke is bereikt. Dan eerst begint voor die 
levens het eigenlijke aardse bestaan. Voel je dit, dan kun je mij in alles volgen 
en dringen wij hierna tot het allerlaatste stadium door. Dat zijn de hellen in 
ons leven, waarop al deze zieken afstemming hebben. 

De psychopaat is zich van niets meer bewust; hij kan zich niet op volle 
kracht geven. De persoonlijkheid ligt als het ware als een gevangene aan het 
lichaam gekluisterd. Dit leven kan niet bezeten worden. Dat is uitgesloten 
omdat er geen gevoel is. Dit is ook de verklaring voor het feit, dat kinderen 
niet bezeten kunnen zijn. Het kind beleeft de stoffelijke groei en tijdens dit 
proces is het niet aan te vallen door de duistere wereld, omdat de lichame-
lijk volwassen mens in de astrale wereld zich in dit leven niet kan uitleven. 
Maar de psychopaat leeft ernáást en dat wil zeggen, dat dit een halfwakend 
geestelijk en halfwakend stoffelijk graf is, waarin dit bewustzijn leeft. Dit 
dagbewustzijn is niet meer te peilen. Het zou pas te ontleden zijn, wanneer 
men deze diepte zou kunnen betreden, die je zo-even hebt gevoeld en voor je 
zag. Duizenden van deze mensen leven op aarde. Deze zieke moet dus thans 
door al de graden van de krankzinnigheid. Je voelt zeker, wat dit leven te 
wachten staat. En toch is hierin niets te veranderen. Dit leven heeft de wet-
ten van God voor het menselijke bestaan overschreden en vermoordde nu het 
organisme. Die wildheid – uit het vorige leven – zien wij in dit verwrongen 
gelaat terug. Als een kind is dit leven, maar volg eens iedere handeling en 
elke beweging als levensuiting? Dan kom je in het voordierlijke leven en in 
de voordierlijke afstemming terecht. Eerst dan spreekt dit leven tot je, kun je 
voor jezelf gevolgtrekkingen maken en is dit leven te herkennen. 

Een geleerde verliest zich in dit leven. Hij kent de diepte niet en eerst door 
het eeuwige, bewuste leven te aanvaarden kan hij deze tempel betreden. Dan 
kan God ook hem de sleutel geven om deze zieledeuren te ontsluiten en dan 
voelt hij, dat de wetten van God ook tijdens ons aardse bestaan te beleven 
en te ontleden zijn. Wij mensen vertegenwoordigen al die vraagtekens. Wij 
zijn het zelf! 

Kan het geluk niet worden beleefd op aarde, dan heeft de mens hieraan 
zelf schuld en de oorzaak hiervan vinden wij in het vorige bestaan terug. De 
disharmonie, toen beleefd, schept nu de wetten voor deze persoonlijkheden, 
onverschillig of dit mannen dan wel moeders zijn. In niets is er enig verschil! 

Ik ga je niet dieper met hen verbinden, André, want het zou je maar in 
de war brengen. Je kunt dit alles nog niet verwerken. Binnenkort zullen wij 
echter tezamen reizen maken waarbij wij deze toestanden alsmede tal van 



259

andere zullen tegenkomen. Eerst dan komen wij tot de „kosmologie” van 
jezelf. Dit zal dan de kroon op je werk, je levenswerk voor de aarde en voor 
dit bestaan vormen!” 
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Bezetenheid en krankzinnigheid 

„We zullen nu verdergaan, André, terug naar het andere gebouw, want het 
is daar waar de krankzinnigen leven. Van de toestand waarin deze psychopa-
ten verkeren, heb je zeker alles begrepen, is het niet?” 

„Ik kan mij hun toestand indenken, Alcar. Toch weet ik, dat ik hun al-
gehele toestand niet kan bevatten. Ik geloof, dat ik onder de last hiervan 
zou bezwijken. Wat mij overvalt, meester Alcar, is, dat deze zielen in beide 
organismen leven, zowel in het mannelijke als in het vrouwelijke en dit kan 
ik nu nog niet verwerken. Ik zag namelijk meer mannen dan vrouwen. Heeft 
dat een betekenis?” 

„Heel goed gevoeld, André, maar dit gaat waarlijk nog te diep voor je. 
Toch zal ik je er nog iets van vertellen. Wanneer de ziel aan haar kringloop 
der aarde moet beginnen, komt de persoonlijkheid dan weer in het scheppen-
de, dan weer in het barende, om daarin het leven op aarde te beleven. Maar 
deze persoonlijkheden hebben alle stoffelijke en geestelijke wetten overschre-
den. Hun toestand houdt verband met de wedergeboorte op aarde. Maar ten 
opzichte van de wedergeboorte hebben ze een chaos geschapen. Ze hebben 
hun levens in hartstocht beleefd en konden daarin niet meer verder afdalen. 
Nu stond dit leven voor de wet van leven en dood. De grenzen van leven en 
dood zijn overschreden door de verschrikkelijke wil van de persoonlijkheid. 
Zou nu deze ziel in het moederlichaam afdalen in deze toestand, dan zou de 
persoonlijkheid de vrucht vernietigen en zou het groeiproces niet plaats kun-
nen vinden. Dat heeft zich dan ook zo afgespeeld. 

De eerste levens nu, die worden beleefd, kunnen dan ook geen voortgang 
vinden, want de ziel keert terug in de wereld van het onbewuste. Deze komt 
daar tot rust. Dan wordt dit leven opnieuw aangetrokken en hierna kan de 
nieuwe geboorte beginnen. Dat aantrekken geschiedt zo lang, totdat deze 
persoonlijkheid het aardse leven in normale toestand kan afmaken, doch 
daarvoor is het nu nog niet gereed. Dat leven, André, voelt zich ten opzichte 
van alle karaktereigenschappen scheppend, dus mannelijk en heeft daardoor 
dan ook dat organisme te aanvaarden. In het ergste geval keert deze ziel 
zevenmaal terug, omdat eerst hierna het normale stadium kan worden be-
leefd. Dat is dus het natuurlijke en normale stoffelijke bewustzijn. Voel je 
dit, André?” 

„Ik vind het ontzettend diep, Alcar.” 
„Je bent ook nog niet zo ver, dat ik al deze problemen en geestelijke wet-

ten voor jou kan ontleden, want ze behoren tot de kosmologie. Later zul je al 
deze wetten leren kennen. 
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Op onze volgende reizen kan ik je er reeds iets van verklaren, maar eerst 
daarna gaan we dieper op al deze geestelijke wonderen voor de mens in, 
ook al beleeft de persoonlijkheid deze als leed en smart, in een onbewuste 
toestand. Hierin liggen zeven graden. De éne mens is nu wat verder dan de 
ander en leeft ergens tussen het derde en vijfde stadium voor het normale 
bewustzijn. Anderen leven weer in hun eigen levensgraad, doch allen ma-
ken zich gereed voor het normale stoffelijke bewustzijn, dat ze thans tijdelijk 
hebben afgelegd. De één is weer voor het eerst op aarde, dus na de algehele 
ondergang op aarde terug, de ander leeft reeds in het vierde of vijfde stadium 
om straks het normale bewustzijn te verkrijgen. Dat is het natuurlijke en 
gezonde levensbewustzijn voor de stoffelijke mens.” 

„Hebben ouders schuld aan deze verongelukten, Alcar?” 
„Zoals ik je voorheen al zei: niet wat betreft de psychopathische toestand, 

maar de ouders van deze kinderen hebben goed te maken of ze zouden het 
bewuste leven hebben aangetrokken en niet deze ellende. De persoonlijkheid 
heeft echter het organisme vernietigd, eigenlijk verwrongen, mismaakt! Al 
deze wezens leven in een kosmische chaos en moeten toch weer ontwaken, 
doch thans in de moeder. Door het moederlichaam krijgen deze zieken het 
stoffelijk normale leven weer terug, anders zouden zij niet uit hun disharmo-
nische toestand verlost kunnen worden. Het spreekt vanzelf, dat dit groei-
proces in de eerste stadia geen doorgang kan vinden, omdat de persoonlijk-
heid overheerst. Geschiedt dat wel, dan heeft dit tot gevolg, dat wij voor een 
psychopaat staan. Dit proces behoort bij de levensloop van deze ziel, die dit 
leven moet aanvaarden, doch het is de persoonlijkheid die al deze astrale en 
stoffelijke wetten beleeft. 

Wanneer het leven op aarde door de mens tot over die grens opgevoerd is, 
André, is ook de kracht van diens wil zo ontzaglijk sterk en geconcentreerd 
ingesteld, dat geen weefsel hiertegen weerstand kan bieden en dus moet be-
zwijken of vervormd moet raken. De geest dwingt het organisme en over-
heerst het embryonale stadium dat in een onnatuurlijke richting het groei- en 
bloeiproces volbrengt. Het gevolg is nu: deze apathische toestand! De weten-
schap hoeft nu niet te zoeken naar stoffelijke stoornissen; deze graad is één 
en ál stoornis. Deze graad vertegenwoordigt een eigen wereld en staat buiten 
de krankzinnigheid. De persoonlijkheid in deze toestand staat niet voor deze 
ziekte open. Wij staan thans voor de eigen wetten van het zieleleven, die 
voordierlijk, dierlijk, grofstoffelijk, stoffelijk of geestelijk zijn, doch die in 
vol bewustzijn of in onbewustzijn worden beleefd. Je begrijpt zeker, André, 
waarheen de psychopaat ons voert. 

Al deze ziekteverschijnselen kunnen wij kosmisch ontleden. Ze moeten 
kosmisch ontleed worden of wij komen nimmer tot een resultaat en kunnen 
het eerste en laatste stadium niet vaststellen. 
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Gaan wij straks, over enige jaren, tot de kosmologie over, dan moeten wij 
voor de ontleding van deze wetten alleen reeds tal van reizen maken, willen 
wij een duidelijk overzicht ontvangen van al deze graden, die door de mens 
bewust en onbewust worden beleefd. Je voelt zeker tevens, dat wij aan deze 
zijde eerst dan bewust zijn, wanneer we ons de geestelijke graad hebben eigen 
gemaakt. De mens op aarde treedt eerst dan de bewuste stoffelijke levens-
graad binnen en komt zodoende in het normale, want nu zijn al deze ziekten 
overwonnen.” 

„Wat is dit alles machtig, Alcar.” 
„Het leven aan deze zijde kan je overweldigen, André, en al die wetten 

moeten wij ons eigen maken. Het is het terugkeren tot God! Eerst dan kun-
nen wij zeggen, ik ken mijzelf; voordien zijn wij allen onbewust.” 

„Zal ik dat grote werk nog aan de mensheid mogen schenken?” 
„Wanneer wij zover zijn, André, zullen we zo spoedig mogelijk aan de 

opbouw ervan beginnen en ga ik je al deze wetten in ons leven verklaren. Ik 
moet je in de eerste plaats de schepping van God ontleden en ook die boeken 
moeten daarna geschreven worden. Wij hebben dus nog heel veel te doen. 
Kijk, André, we zijn weer op de plaats waar wij de godsdienstwaanzinnigen 
hebben gevolgd. In dit gebouw ontmoeten wij tevens de krankzinnigen. En-
kele zieken wil ik volgen en van hun toestand zal ik je alles vertellen. Ik heb 
je nu reeds met een van deze zieken verbonden, die je aanstonds zult horen.” 

André volgde zijn meester. Hij hoorde op de gang reeds een vreselijk ge-
schreeuw. Dat was het geschrei van een vrouw. Toch voelde hij thans, dat 
hij dat door zijn leider hoorde. Meester Alcar had hem reeds met de zieke 
verbonden. Alcar trad binnen, André volgde zijn meester. 

In deze kamer bevond zich een vrouw. Ze lag in een hoek van het vertrek 
en schreeuwde om hulp. Het was het geschrei van een ongelukkige. Mijn 
hemel, dacht André, wat voor ellende moet ik nu weer beleven? Alcar keek 
hem aan en zei: 

„Wanneer je in je stoffelijke leven zou zijn, André, zou je haar niet eens 
kunnen horen, want de muren houden haar geschrei tegen. Ik heb je nu 
astraal met haar leven verbonden. Je hebt dus geestelijk gehoord hoe ze in-
nerlijk lijdt. Nu beleef je de werkelijkheid.” 

„Merkwaardig is dat, ik hoorde haar toch als op aarde.” 
„Doordat ik mij op haar leven instelde, kwamen wij met haar leven tot 

het geestelijk contact. Ik stelde mij echter op vele zieken in, maar niet allen 
zijn op dit ogenblik onrustig. Ik wil je de waarachtige bezetenheid verklaren, 
waarvan de ziekte van deze vrouw een voorbeeld is.” 

De arme vrouw schreeuwde van smart. Ze lag daar als een hoop ellende. 
Haar haren waren kortgeknipt en ze keek woest uit haar ogen. Het was een 
tengere, nog jonge vrouw. 
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„Zij is bezeten, Alcar?” 
„Ja, André. Deze vrouw is een krankzinnige. Toch zouden we haar kun-

nen helpen, want het astrale wezen is uit haar aura te verwijderen. Ze zou 
dan vrij zijn van haar ellende en aan een ander eigen leven kunnen beginnen. 
Over haar toestand is heel veel te vertellen, maar ik wil je eerst met haar leven 
verbinden, opdat je haar ziektegeval leert kennen.” 

André voelde, dat zijn meester hem met de zieke verbond. Hij daalde in dit 
leven af en ging toen waarnemen. In haar zag hij een astrale persoonlijkheid. 
Het was een vreselijk monster en dit wezen had haar in zijn macht. De vrouw 
was volkomen in dit wezen opgelost. André hoorde zijn meester nu zeggen: 

„Ik zal je nog dieper met haar leven verbinden, want hij overheerst het 
dagbewustzijn. Je komt eerst dan tot de eigenlijke persoonlijkheid van deze 
mens. De vrouw leeft nu als een gevangene in haar organisme.” 

André daalde nog dieper in deze vrouw af. Nu voelde hij weer een andere 
toestand; de vrouwelijke persoonlijkheid sprak tot zijn eigen bewustzijn. Hoe 
diep is deze vrouw in zichzelf weggezonken, dacht hij. Waarin leeft ze eigen-
lijk? Mijn hemel, waar is haar dagbewuste ik? Hij ging nu in haar leven over. 
Deze vrouw was zeer gevoelig. Hij nam haar gevoelsleven over. Nu begreep 
hij, dat alle krankzinnigen mediums waren. Wie gevoelig was kon men be-
reiken, maar de ongevoeligen waren voor de astrale wereld afgesloten. Had 
zij haar mediumschap verkeerd gebruikt? Het aanvoelen van haar leven vond 
hij zeer merkwaardig, doordat hij in haar leefde. De demon leefde eveneens 
in haar organisme en kon zichzelf nu niet meer bevrijden. Dit dierlijke wezen 
was in de aura van de vrouw verward geraakt, hun levens waren volkomen 
tot eenheid gekomen. Het was een vreselijk gezicht. Hoe was dit mogelijk? 
Wat had deze vrouw toch gedaan om in zo’n toestand te komen? Had ook zij 
op aarde eenzelfde taak als hij en was deze geest soms haar geestelijke leider? 
Of had dit dierlijke monster haar te gronde gericht? Vele vragen kwamen er 
in hem op nu hij deze beide wezens in één lichaam kon waarnemen. Hij vond 
het afschuwelijk en intens droevig. Voor dit probleem kon hij geen woorden 
vinden. Hij voelde thans, dat zijn meester hem in diens eigen bewustzijn te-
rugtrok. Onder het afdalen had hij haar schreeuwen niet gehoord. Nu drong 
dit ineens tot hem door. Hij rilde en beefde van al deze ellende. Het was 
onmenselijk. 

„Heb je haar leven kunnen volgen, André?” 
„Ik heb haar aangevoeld, meester, zoals ik mijzelf aanvoel, want ik keerde 

in mijn eigen toestand van sensitiviteit terug. Ik dacht, dat ook zij een me-
dium was. Is dat juist?” 

„Hoe kom je daarbij, André? Ze is zeer gevoelig, maar geen medium. Toch 
bracht de sensitiviteit haar in deze toestand. Maar je hebt niet datgene waar-
genomen, waarvoor je in haar afdaalde en je hebt niet kunnen zien hoe ze in 
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werkelijkheid is. Weet je niet, wat haar schreeuwen betekent?” 
„Neen, Alcar, ik heb mij daar eigenlijk niet eens op ingesteld.” 
„Dan moet je opnieuw in haar leven afdalen, André, om de verklaring 

hiervan in je eigen leven op te nemen of je begrijpt niets van haar ziekte en 
dat is noodzakelijk.” 

André daalde weer in de zieke af. Nu stelde hij zich op haar gevoelsleven 
in. Haat en hartstocht, die zijn eigen denken en voelen overschreeuwden, 
kwamen hem tegemoet. Het geweld leerde hij kennen. Dat geweld leefde in 
deze zieke. Wat dit betekende begreep hij reeds want hij kon haar duidelijk 
in haar gedachtenleven volgen en aanvoelen. De arme vrouw wilde zich van 
de demon bevrijden, maar het was haar niet mogelijk. In haar eigen lichaam 
lag ze als een gevangene opgesloten en niemand kon haar helpen. Ze wilde 
het monster niet in zich hebben, want het lichaam behoorde haar toe. Ze 
was zich volkomen bewust van wat ze deed, maar in het dagbewustzijn was 
zij krankzinnig. Men begreep dan ook haar schreeuwen niet. Ze wist, dat 
een astraal monster haar lichaam vernietigde en dat wilde ze nu voorkomen. 
André vond deze ziekte afschrikwekkend! De vrouw – als persoonlijkheid 
– werd in haar lichaam verdrongen, want de demon was heer en meester in 
dit lichamelijke huis. De vrouw spande echter al haar krachten in om het 
monster uit haar te verwijderen, maar zij vocht tegen een grotere macht en 
zou straks bezwijken. Alleen dit gevecht, haar leed en smart, was haar razer-
nij en dat zag en hoorde men op aarde, want in haar dagbewustzijn speelde 
zich deze ellende af. Als zij eenmaal hierin gekomen was, moest men haar 
opsluiten. Ze was dan wild en woest als een boskat, doch door de astrale 
persoonlijkheid kwam zij in deze toestand. 

Ze is dus toch nog van zichzelf bewust, dacht André, maar desondanks 
krankzinnig. In deze diepte van haar innerlijk denkt ze normaal, maar hier 
ver boven, daar waar de mensen leven en waar haar dagbewustzijn is, abnor-
maal. Nu eerst begreep hij haar krankzinnigheid. Dit was een heel andere 
toestand dan die, welke hij reeds had mogen leren kennen. Deze vond hij 
wel de afschuwelijkste van alle toestanden, die hij op aarde had beleefd. Juist 
door haar normale bewustzijn beleefde deze vrouw de vreselijkste ellende. 
Een psychopaat wist van zichzelf en zijn ellende eigenlijk niets af. Een psy-
chopaat – begreep André – kon deze ellende niet eens beleven en een gods-
dienstwaanzinnige evenmin. Die zielen waren té onbewust en té ongevoelig 
voor deze graad. Dit was hem thans volkomen duidelijk. Deze ellende was 
eigenlijk niet eens te beleven en toch, deze vrouw en wellicht duizenden met 
haar beleefden deze verschrikking. De astrale geest hield haar in zijn macht 
en was sterker dan de vrouw. Niets had zij tegen deze overweldigende macht 
in te brengen en toch bleef zij tegen dit vreselijke monster vechten. 

André concentreerde zich thans op haar innerlijke leven. Hoe kon het stof-
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felijke lichaam dit gevecht verwerken? Waren de menselijke krachten hierop 
berekend? Ze zal natuurlijk vroeg of laat bezwijken, dacht hij, haar lichaam 
zal verbrijzeld worden. Het zou uitteren! De vrouw wilde terug tot het dag-
bewustzijn, maar de demon hield haar tegen. Ze wilde zélf denken. Maar ze 
kon het monster niet overwinnen. Als levend begraven leefde ze onder deze 
kracht. Ze was voor haar omgeving een krankzinnige, maar in deze toestand 
scheelde haar niets en voelde ze zich volkomen normaal. Een wonderbaarlijk 
probleem is dit, voelde André. 

Levend begraven en toch tot het eigen denken en voelen in staat. Ze kon 
aan het aardse leven denken; in niets was zij onnatuurlijk, voelde André aan. 

Wat wist men hiervan op aarde af? Er was niet één onbewuste gedachte in 
haar en toch verklaarde men haar voor krankzinnig. Dit was het verschrik-
kelijkste van haar toestand, dat ze bewust haar leed en smart beleefde. Door 
dit monster moest zij al die verschrikkingen aanvaarden. Hoe kon een mens 
zo diep verongelukken. 

De vrouw wilde zich weer bevrijden, maar was er niet toe in staat. En dan 
te moeten weten, dacht André, dat zij in korte tijd beter kon worden. Zijn 
hart brak; iets dergelijks had hij nog niet beleefd. Zijn meester volgde hem, 
want nu André hieraan dacht, kreeg hij contact met hem. Hij hoorde Alcar 
zeggen: 

„Ik zal je nog dieper verbinden, André. En denk nu vooral niet, dat dit de 
verschrikkelijkste toestand is, want zij bevindt zich eerst in de vijfde graad 
van de krankzinnigheid. Wij kunnen dus nog dieper in deze ziekte afdalen 
voordat wij de laagste graad betreden en de diepste ellende hebben bereikt. 
Houd je nu rustig of anders moet ik je in je eigen leven optrekken. Er is nog 
meer wat je moet beleven, André.” 

Van gevoel tot gevoel was hij met zijn meester één geweest. Alcar sprak 
tot hem vanuit zijn eigen leven en bewustzijn. Op deze wijze waren ook 
deze levens met elkaar verbonden, zag en voelde André. Hij beleefde thans 
geestelijke wijsheid, deze vrouw daarentegen hartstocht en astraal geweld. 
Ze werd door een vreselijk en dierlijk mens verkracht. Nu begreep hij haar 
beter. Alles van haar leven was hem duidelijk. Hij daalde nu dieper in haar 
af. Ach, wat moet ik nu beleven, dacht André. Waarin leef ik thans? Nog 
meer leed, nog meer ellende! Wat wil het monster van deze arme vrouw? 
Wat hij nu beleefde was niet te verwerken. In hem kwam diepe ontroering. 
Deze ellende was afgrijselijk. Mijn God, hoe is het mogelijk, hoe kunnen 
deze wetten door Uw kinderen worden beleefd? Hoe kunnen Uw kinderen 
zo verongelukken! Waarom toch? Wat betekende armoede op aarde in ver-
gelijking met haar leed? Hij beleefde een machtig maar tevens monsterachtig 
proces. Het was zo dierlijk gemeen, zo beestachtig wat hij waarnam, dat een 
dier hiertoe niet eens in staat zou zijn, ook al behoorde het tot de laagste 
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soort. De demon wilde het lichaam geheel in bezit nemen, maar de vrouw 
verzette zich ertegen. Dit was nu haar gevecht op leven en dood. Hierdoor 
schreeuwde ze en riep om hulp, maar werd toch niet begrepen. Men dacht, 
dat dit haar geestestoestand was. In werkelijkheid was het ook zo, maar toch 
was haar toestand weer heel anders. Haar hulpgeroep werd aanvaard als het 
hysterisch geschreeuw van een wilde kat. André begreep deze arme vrouw. 
Hierin leefde ze en moest goedvinden wat het astrale monster met haar deed. 
Hij begreep ook, dat een mens die deze hartstocht wilde, niet zo zou schreeu-
wen. Integendeel, die zou zich volkomen overgeven. Dit verschil was ontzet-
tend groot, maar dit werd niet door haar verzorgers begrepen. Nu was haar 
roep om hulp angstig, afgrijselijk en geen mens kon hier iets voor haar doen. 

Dit was haar strijd. De vrouw voelde bewust wat het onmenselijke astrale 
dier van haar wilde. Hiertegen verzette ze zich met al de krachten, die in haar 
waren. De demon wilde haar lichaam verkrachten en haar voor zijn harts-
tocht gebruiken. Kon het dier dit bereiken, zag André, dan werd de vrouw 
gemarteld totdat ze zou bezwijken. Maar zij walgde van dit proces en van 
de hunkering van het astrale dierlijke wezen. Ze wilde er niet van weten; ze 
wilde zichzelf bevrijden van deze astrale en stoffelijke pest. Hiertegen vocht 
zij op leven en dood. In haar waren gevoelens ontwaakt, die aan een ander, 
hoger leven wilden beginnen. Maar ook hiervan begrepen haar doktoren 
niets! De demon slingerde haar telkens weer in deze ellende terug en zo ont-
stond dit ongelijke gevecht. 

André voelde zich onwel worden door alles wat hij in dit korte ogenblik 
had waargenomen en door hetgeen hij te verwerken had gekregen. Nu trok 
zijn meester hem in het eigen dagbewustzijn terug. Het duurde echter ge-
ruime tijd voordat André een woord kon spreken en weer zichzelf was. Alcar 
vroeg: 

„Ben je weer hersteld, André?” 
„Ja, Alcar, hoe is hetgeen ik nu heb beleefd mogelijk! Moet deze ellende 

doorgaan? Is hier niets aan te doen? Weet men in haar omgeving, de mensen 
die haar verzorgen, haar dokters, wat dit alles te betekenen heeft?” 

„De dokter en de geleerde kent haar toestand niet, André. Voor hem is 
deze vrouw een hysterica, een hartstochtelijke ziel, en men denkt dus alleen 
een hysterische vrouw voor zich te zien. Voor haar omgeving is zij volkomen 
krankzinnig, want ook van deze bewuste krankzinnigen kent men geen en-
kele gedachte! Men kent deze wetten niet en de geleerden op aarde moeten 
er nog voor ontwaken. Ze is krankzinnig geworden door haar seksuele drif-
ten, doch van haar toestand begrijpt men niets! De geleerden kunnen dan 
ook niets voor haar doen, maar wij zouden haar hebben kunnen helpen en 
genezen! 

Deze ziekten zijn door de geleerden nog niet te peilen, André. De geleerde 
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loopt zich tegen het leven na de dood te pletter. Hij durft de sprong over de 
kist niet te wagen. Deed hij dit wel, dan zou hij meteen in het eeuwige nú 
kijken. De bewuste astrale persoonlijkheid bestaat voor hem niet; dood is 
dood, maar wat dan? Voel je, André, hoe diep haar leven is? Hoe waarachtig 
haar toestand is? En heb je begrepen, dat deze vrouw als krankzinnige toch 
nog zichzelf is? Dat zij normaal denkt en voelt in haar toestand? Ze heeft het 
eigen bewustzijn niet verloren! Is dit geen ontzagwekkend wonder? De ge-
leerde zou deze wijsheid met beide handen moeten aangrijpen, maar hij durft 
het niet. Ook al lijkt het in haar dagbewustzijn, dat zij haar verstand verloren 
heeft, de ziel en de persoonlijkheid ís niet uit te roeien. Dat kan noch de 
astrale noch de stoffelijke mens bewerkstelligen! Maar wat dan? Laat men 
antwoord op al deze ingewikkelde vragen geven en deze bovennatuurlijke 
problemen ontleden! Wij zijn gereed en zullen deze wetten verklaren. 

Ik heb je haar wereld laten beleven of je zou niets van dit leven hebben be-
grepen, noch gevoeld. Nu kun je mij echter in alles volgen. Je had het anders 
niet kunnen aanvaarden. Maar je ziet het, zó is haar toestand en niet anders! 
Ik zal je nu het een en ander van haar leven en haar levensgraad vertellen. 

De geleerden hebben dus enigszins gelijk, wanneer ze zeggen, dat deze 
vrouw door seksuele driften in deze toestand is gekomen. Volgens hen is het 
haar eigen schuld en ook daar hebben ze gelijk in. Het is de oorzaak van al 
haar ellende, maar toch ligt alles weer anders. Er is veel en veel meer dat be-
tekenis heeft, maar waarvan de geleerde niets weet. De vrouw heeft seksuele 
verlangens gehad, want door haar verlangen is ze hierin gekomen of ze had 
niet voor deze ziekte opengestaan. Er is géén mogelijkheid om krankzinnig 
te worden, wanneer de hartstocht het leven niet daartoe dwingt. De harts-
tochtelijke liefde is het, waardoor al deze mensen te gronde worden gericht. 
Deze liefde voert de persoonlijkheid in die onmenselijke richting. Doordat 
de sensitieve, mediamieke gevoelens op de voorgrond treden, kan de mens 
vanuit dit leven overvallen worden. 

De vrouw had het verlangen om deze liefde te beleven, André, precies als 
die andere vrouw die wij hebben geholpen, maar deze toestand is ingewik-
kelder. Deze vrouw is weer gevoeliger, want door deze gevoeligheid is de 
krankzinnigheid, deze graad waarin zij nu leeft, ontstaan. Toen de stoffelijke 
wereld in haar ontwaakte, kreeg zij een sterk verlangen naar liefde. Zij kende 
zichzelf niet en dacht het zélf te willen, maar toen werd zij reeds van deze 
zijde gevolgd. Vanuit deze wereld kwam de hartstocht van een demon in 
haar, van wie zij geen ogenblik kon voelen, dat hij haar leven zou verkrach-
ten, want dat te voelen is niet mogelijk. Ik bedoel het aanvoelen van de as-
trale persoonlijkheid, André. Ze ging nu in handen van deze persoonlijkheid 
over, over in het kwaad. Door haar gevoeligheid kwam deze verbinding tot 
stand. Miljoenen mensen, mannen en vrouwen, leven zich op aarde uit en al 
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die mensen beleven niets van deze wereld en zijn in alles zichzelf. Heeft zich 
een geleerde dit al eens afgevraagd? Toch is het de waarheid, André, massa’s 
mensen hebben er noch weet noch hinder van, omdat ze er té ongevoelig 
voor zijn. Niet één van al deze miljoenen mensen die toch even hartstoch-
telijk zijn als deze vrouw, voelen iets van astrale inwerking of van enige be-
invloeding. Ze zijn in hun hartstocht volkomen zichzelf en doen wat zij zelf 
willen. Maar tal van mannen en vrouwen verongelukken door deze wereld 
en worden krankzinnig. 

Dit moet je kunnen aanvoelen, André. Al die mensen moeten zich deze 
gevoeligheid nog eigen maken en zijn thans dus nog niet te bereiken. Ze zijn 
voor deze astrale wereld té grofstoffelijk én ze beleven hun eigen leven op 
volle honderd procent, wat tevens geldt voor de gehele levensgraad waarvan 
ook zij deel uitmaken. Ze zijn hiervoor té dierlijk afgestemd en zijn dus niet 
krankzinnig te maken.” 

„Waarom niet, Alcar?” 
„Omdat al die mensen zich eerst nog het stoffelijke bewustzijn eigen moe-

ten maken. Dat zijn de graden waarover ik zo-even heb gesproken. Immers, 
kan een dier krankzinnig worden? Maar dit zijn mensen, zul je zeggen. En 
toch, deze mensen beleven een dierlijke graad als mens. Hun afstemming 
raakt het leven van het dier, doch het dier zou zelfs in een dergelijke sek-
suele toestand niet eens kunnen leven. Hierdoor zijn deze mensen nu niet 
te bereiken en ze moeten dus voor een hogere graad, de grofstoffelijke of 
stoffelijke nog ontwaken. Die gevoeligheid moeten die mensen zich dus nog 
eigen maken. 

Wil de mens naar het geestelijke leven, zoekt hij God en kent hij het leven 
van Christus – de dierlijke graden vragen niet om Christus, noch om God 
– dan laat de persoonlijkheid die hartstochtelijke graden los en treedt die ho-
gere graden binnen. Tegelijk komt nu de persoonlijkheid met de wetten van 
leven en dood in verbinding. Toch leeft hij nog op aarde, maar maakt zich 
nu het mediamieke gevoel eigen. Hierdoor, André – je voelt dit zeker – komt 
het menselijke wezen als man en vrouw van de stoffelijke wetten vrij, maar 
staat nu voor de astrale wetten open. Deze gevoeligheid is het, waardoor 
onze wereld verbinding krijgt met de aarde, met het aardse leven. Ik vertelde 
je immers reeds, dat de mens vanuit de krankzinnigheid naar het geestelijke 
licht, naar het astrale bewustzijn gaat. Dit beleeft nu ieder wezen die deze 
gevoeligheid heeft gekregen, maar er nog geen begrip van heeft wat geeste-
lijke liefde eigenlijk is. Thans kan dat leven vanuit de duistere astrale wereld 
worden aangevallen en daarop volgt de krankzinnigheid. De andere, lagere 
graden zijn niet op te trekken. 

Wanneer je dit voelt, dan moet het je duidelijk zijn, André, dat niet één 
mens hieraan ontkomen kan. De les en de wetten van God moeten worden 
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beleefd. Dit zijn de voordierlijke, dierlijke, grofstoffelijke, stoffelijke en gees-
telijke levensgraden voor de stoffelijke mens, die in ons bewuste leven echter 
alléén geestelijk zijn. De mens moet door al deze levensgraden heen, wil hij 
de geestelijke graad binnentreden. Maar voordat de geestelijke of de stoffe-
lijke graad bereikt wordt, bezwijken miljoenen levens en die zijn dan min of 
meer bezeten. Dat is de geestelijke sensitiviteit, die de oorzaak vormt dat deze 
vrouw aangevallen is en die voor haar ellende, leed en smart betekent! De an-
dere graden moeten dus voor deze vreselijke krankzinnigheid nog ontwaken. 
Maar ook zij, al deze miljoenen wezens die er nu nog onder leven, zullen eens 
bezwijken; géén gedachte wordt hun geschonken. 

Door haar eigen verlangen trok zij dus de astrale persoonlijkheid aan. Ze 
beleefde de hartstocht, onderging die, maar de demon vond dit niet vol-
doende en wilde meer beleven. De vrouw merkte dit niet, voelde het echter 
wel, maar dacht: dat ben ik zelf. Toch stond zij onder invloed, want men 
beleefde door haar de stoffelijke hartstochtelijke liefde. Toen zij zich aan het 
scheppende wezen, aan de man overgaf, wilde ze steeds meer. Was zij toen 
nog zichzelf? Thans had zij zichzelf ten opzichte van de hartstocht het halt 
moeten toeroepen doch daartoe kwam zij niet. De vrouw zoog deze liefde 
in zich op, maar wist niet, dat nog iemand met haar deze liefde onderging.” 

„Is dat dan niet aan te voelen, Alcar?” 
„Neen. Alléén de hogere bewustwording kan ons te hulp komen en die 

bewustzijnsgraad voor het hogere leven moest ook in haar nog ontwaken. 
Dat wil dus zeggen, het gevoel dat zegt – tot hier en niet verder! Ik wil mens 
blijven! Ik ben geen dier, maar een mens! En die liefde werd haar nu opge-
drongen. Langzaam maar zeker groef zij haar eigen graf door de lichamelijke 
liefde. Ze wilde steeds meer beleven en dacht er niet aan zichzelf af te vragen, 
hoe ver ze eigenlijk ging. Soms waren die gevoelens in haar bewust, maar dan 
verwierp zij deze en dacht er niet meer aan. Maar op dat ogenblik sprak haar 
betere ik. Haar eigen ik wilde die liefde niet, maar de demon wilde verder, 
wilde steeds meer beleven. Haar liefde werd niet bovennatuurlijk, maar on-
natuurlijk, dierlijk. Ze daalde weer af in haar vorige, dierlijke stadium, maar 
leefde in de gevoelige stoffelijke graad voor deze wereld en stond dus volko-
men voor de duistere sferen open. Maar haar hel is slechts een schemerlamp. 
De diepere graden van de hellen zijn ook voor haar leven gesloten, want voor 
een moord staat zij niet open. Ze wil alleen liefhebben en een liefhebbend 
mens is nog lang geen duivel. Maar deze stuwing voerde haar op in de liefde 
waardoor zij haar evenwichtsgrens overschreed en in haar eigen leven terug-
zonk. Het is dus de astrale stuwing die haar in deze ellende bracht. Deze 
voert ons tot een stadium, waarin wij plotseling beseffen, dat ons innerlijk 
leven zoek is of verstoord wordt en dan is de bezetenheid in aantocht en de 
krankzinnigheid realiteit geworden. Dan is het te laat!” 
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„Voordien kan men dit niet voelen, Alcar?” 
„Neen, André, want men denkt zélf te beleven. Wie zal in een dergelijke 

toestand kunnen beseffen en willen aanvoelen, dat een andere persoonlijk-
heid in hem leeft? Dat is niet mogelijk, omdat de geestelijke graad, zoals jij 
die bezit – waardoor je mij voelt en ziet – nog niet aanwezig is. Toch krijgt de 
mens door dit gevoel contact met onze wereld en jij denkt, dat het monster 
haar controle is. Zo intens luistert dit gevoel ten opzichte van onze wereld 
dat de ziel als persoonlijkheid in het stoffelijke lichaam hierdoor aangevallen 
wordt, waarna de bezetenheid volgt.” 

„En de man – de „ziel” – die wij hebben mogen helpen, Alcar? Kon die 
dan niet bezeten worden? Ook hij voelde immers de astrale wezens?” 

„Onze „ziel” stond voor de drempel van deze krankzinnige graad én was 
daarenboven meer bewust dan deze vrouw. Deze vrouw overschreed de 
drempel van deze graad en betrad met de demon deze onbekende woning. 
Als zij eenmaal binnen zijn, slaat de deur van deze zielewoning dicht. Nu kan 
zij de woning niet meer openen, want het „slot” zit vanbuiten en van buitenaf 
moet deze woning weer geopend worden, wat alleen door onze wereld moge-
lijk is. Deze vrouw beleeft de krankzinnigheid, maar de „ziel” beleefde alléén 
dat hij aangevallen werd, dus de astrale stoornissen. Voel je dit, dan kun je 
dit alles begrijpen en leer je deze machtige wetten van God kennen. 

De „ziel” kon zich hierdoor beschermen. Deze vrouw evenwel bezat geen 
eigen bescherming, doordat ze ook dat bewustzijn miste. Haar gehele per-
soonlijkheid loste op en ze verloor haar dagbewuste ik. Dat van de „ziel” 
bleef intact; hij bleef volkomen zichzelf. Deze vrouw loste in de astrale per-
soonlijkheid op. De „ziel” – ik heb je dit aangetoond – leefde gesplitst. De 
ene helft verlangde naar liefde en werd overwonnen, de andere helft daaren-
tegen bood weerstand en voorkwam de algehele instorting. De „ziel” leefde 
in deze toestand en onderging bewust al zijn narigheden, deze vrouw daalt 
ervoor af en is nu in haar onderbewustzijn bewust, maar in haar dagbewust 
leven krankzinnig, bezeten. 

Tijdens dit eenzijn van deze vrouw versterkte het monster de hartstocht, 
die ze dus als persoonlijkheid – voor haar gevoelsleven – onderging. Ze gaf 
zichzelf aan de man, maar in haar leefde dit monster. Noch de man noch 
de vrouw begrepen dat en konden er ook iets van begrijpen, want ze ston-
den voor deze wijsheid niet open, anders waren de mediamieke gaven naar 
voren getreden, doch die zijn in onze handen. Dat wij als bewusten op deze 
gevoelsgraden niet inwerken zal je thans wel duidelijk zijn, want wij zouden 
haar hierdoor bewust in het krankzinnigengesticht voeren, door ons voor 
haar te sterk geestelijk overwicht. Deze vrouw zou in dat geval krankzinnig 
zijn geworden door deze wijsheid, zoals de godsdienstwaanzinnige mens, die 
zich volkomen in zijn godsdienst verliest. 
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Wat deze vrouw heeft kunnen voelen schonk haar de mogelijkheid om tot 
zichzelf te kunnen zeggen: ik ga te ver, ik wil te veel liefde. Ben ik hierin wel 
normaal? Ze had zich het rein-geestelijke halt moeten toeroepen, maar dat 
kon ze nog niet. Ze was er niet toe in staat en gaf zichzelf aan de stoffelijke 
liefde over. Ze heeft natuurlijk geweten, dat ze hartstochtelijk was, doch deze 
hartstocht was niet menselijk meer, maar dierlijk. Ze heeft dus de splitsing 
van persoonlijkheid niet kunnen beleven – zoals de „ziel” wel onderging. Ze 
moest daarvoor nog ontwaken; ze was nog niet zover. Ze stelde zich er niet 
voor open! Zij verlangde en bleef verlangen door dit monster.” 

„Heeft ze in deze toestand kinderen ontvangen, Alcar?” 
„Dat is vast te stellen, André, maar ook dat had haar niet voor de krank-

zinnigheid kunnen behoeden, hoewel zij tijdens haar zwangerschap niet voor 
de krankzinnigheid zou hebben opengestaan.” 

„Waarheen voert mij dit, Alcar?” 
„Naar de kosmologie van de mens, André. Wij betreden hierdoor weer 

andere wetten, die kosmisch diep zijn en die met het stoffelijke en geestelijke 
leven te maken hebben. Daarenboven zijn deze wetten van invloed op het 
kind, op het leven dat aangetrokken wordt.” 

„Wat gaat dat ver, Alcar.” 
„Het voert ons tot in het oneindige, André. Iedere vraag die je mij stelt zou 

ik kosmisch kunnen beantwoorden en voert mij in het oneindige van God 
en in al deze astrale en stoffelijke wetten die wij mensen moeten beleven. Dit 
zijn de problemen voor de psycholoog, de parapsycholoog, de zenuwspecia-
list en voor de psychiater, waarmee deze geen raad weten. Daarom zei ik je bij 
het begin van deze reis: tracht je vragen zo te stellen, dat ze alleen problemen 
in kwestie raken of wij bewandelen een weg, die toch niet begrepen wordt. 
Bovendien ben ik met jou zover nog niet.” 

„Heb ik thans een verkeerde vraag gesteld, Alcar?” 
„Dat juist niet, André, integendeel, het verheugt mij, dat je steeds diepere 

vragen gaat stellen, want door jouw vragen komen wij tot het enige en ei-
genlijke stadium van iedere levensgraad. Maar je begrijpt zeker dat, wanneer 
deze vrouw kinderen had gebaard, ze hierdoor in een geheel andere toestand 
was gekomen dan waarin zij nu verkeert en die zij beleven moet. Dat wil 
zeggen, dat ze dan vrij was gebleven van krankzinnigheid tijdens het éénzijn 
met haar kind. Zelfs zou het haar nog dieper hebben kunnen doen afdalen 
in een chaos van wetten, waarbij ze toch nog bewust zou zijn gebleven, om-
dat het kind haar tot het normale bewustzijn zou hebben gedwongen. Zo 
diep gaan deze wetten. Tijdens de dracht had ze zich echter ook kunnen 
herstellen van deze hartstocht, want de zwangerschap zou haar weer meer 
bewustzijn hebben kunnen schenken. Dat verhoogde bewustzijn zou nu voor 
haar de bescherming geweest zijn, het levensbehoud voor het dagbewuste 
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ik. Een moeder in blijde verwachting, André, die de eigen levensgraad op 
voordierlijke wijze overschreden heeft, kan tijdens het dragen van haar kind 
aangevallen worden door een demon, maar deze kan geen algehele krankzin-
nigheid tot stand brengen.” 

„Waarom niet, Alcar?” 
„Omdat nu het kind in haar leven overheerst. Ze bezit nu dus door haar 

kind, door dat leven, meer bewustzijn. Ik heb je hier vroeger al meer van 
verteld. Een moeder kan helderziend zijn tijdens haar zwangerschap en meer 
gevoel bezitten. Ze kan meer liefde geven en door het kind in een lieflijke 
persoonlijkheid veranderen. Ten opzichte van de hartstocht is deze verhoog-
de werking ook mogelijk. Vrouwen die koel van aard zijn kunnen tijdens het 
dragen van het kind ontwaken voor de reine liefde. Bij sommige moeders 
wordt de dranklust opgewekt. Ze zijn door het kind zowel het abnormale als 
het normale binnengetreden en moeten die gevoelens verwerken. 

De een krijgt behoefte aan alcohol en raakt aan de drank, andere moeders 
verlangen naar andere dingen of voelen voor kunst. Ze zijn ontvankelijk voor 
vele dingen en zaken, wat door dit verhoogde gevoel in hen is gekomen. Het 
verhoogde bewustzijn vraagt van en openbaart zich tevens aan de moeder. 

Gene Zijde ziet in deze gevoelsuitingen een verhoogd bewustzijn veroor-
zaakt door het kind. Door dit verhoogde bewustzijn is het nu niet mogelijk 
dat een moeder bezeten raakt en dat zij dus tijdens haar zwangerschap het 
dagbewustzijn verliest. Het kind dwingt de moeder om te leven en om haar 
taak af te maken. Daarna kan zij weer met haar leven doen wat zij wil, omdat 
ze dan weer op eigen benen staat. 

Voel je, André, hoe natuurlijk al deze wetten voor geest en stof worden 
beleefd? Wij hebben al deze gevoelsafstemmingen in ons leven kunnen vast-
stellen en wij leerden erdoor begrijpen, dat duizenden wetten die wij als mens 
op aarde beleven en die wij ons in het stoffelijke leven eigen moeten maken, 
met al die problemen te maken hebben. De moeder in de allereerste plaats, 
omdat haar leven en persoonlijkheid ten nauwste verbonden is met het kind. 
Als man beleven wij weer andere wetten en wij moeten nu aanvaarden, dat 
wij náást Gods schepping wandelen, maar de moeder belééft de schepping. 

De man ondergaat dan ook de krankzinnigheid weer anders dan de moe-
der die gedwongen door haar organisme haar natuurlijke afstemming bele-
ven moet.” 

„Is dat een vaststaand feit, Alcar, dat moeders tijdens de zwangerschap niet 
krankzinnig kunnen worden?” 

„Aan deze zijde is dat te volgen, André. De moeder – ik zei het al zo-even 
– beleeft tijdens haar dracht een geheel andere wet en staat nu niet open 
voor de astrale beïnvloeding, want het kind trekt een muur tussen het leven 
van de moeder en dat van de astrale wereld op. De moeder beleeft nu het 
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groeiproces van het kind, de stoffelijke en geestelijke bewustwording van de 
persoonlijkheid, die zij zal baren. Dat speelt zich in haar leven af; zij maakt 
deel uit van dit proces en kan er niet aan ontkomen. Die kracht stuwt de 
gevoelige moeder boven de graad van krankzinnigheid uit! 

Ook het kind kan niet krankzinnig worden. De moeder kan een psycho-
pathische graad beleven en enigszins wegzinken, maar de volslagen krank-
zinnige graad wordt door het kind tegengehouden. De psychopaat leeft nog 
steeds in het eigen organisme en is zich tijdens het moederschap bewust van 
haar dracht, van het bezit van het kind. Er kunnen verschijnselen naar vo-
ren treden die door verschillende beïnvloedingen veroorzaakt worden, doch 
meestal blijft het normale bewustzijn behouden. Het kind stuwt de moeder 
naar het normale en zelfs naar hogere levensgraden wat deze moeder te aan-
vaarden heeft. 

De krankzinnige graad bewijst het toch duidelijk, dat de persoonlijkheid 
door een andere bewuste kracht bezeten is. En die bezetenheid is door de 
onbewuste astrale wereld ontstaan. 

Deze vrouw beleefde in haar toestand haar eigen verlangen. Tijdens dit 
verlangen had ze kunnen voelen dat ze steeds dieper in deze ellende weg-
zonk. Maar meer en intenser te voelen is niet mogelijk. Ze is nu tijdens het 
beleven weggezonken, en ze besefte niet, dat men haar hiertoe aanspoorde 
waardoor ze nu geheel in de astrale handen overging. Hierin beleefde zij haar 
eigen grens – de lichamelijke dus – totdat ze als een wrak ineenstortte. Toen 
werd ze leeggezogen door dit monster, want die voerde de hartstocht op. Had 
de vrouw hierin het normale menselijke beleefd, zichzelf dus het normale 
halt toegeroepen, dan was het nimmer zover gekomen. Maar dat heeft ze 
niet gekund, met het gevolg, dat de astrale persoonlijkheid haar volkomen 
overmeesterde. Had zij dus niet voor deze wereld opengestaan, dan had dit 
monster haar ook niet kunnen bereiken. Dan had zij haar normale liefde 
beleefd en zou er nimmer door bezweken zijn. De liefde op eigen kracht en 
de graad van verlangen is te beleven door de mens en niets kan deze kracht 
verbreken. Het wezen zelf heeft het eigen ik-bewustzijn in handen. 

Maar er is nu eenmaal een astrale wereld ... 
Nu gingen deze wezens in elkaar over, André, en hun levens kwamen tot 

volle eenheid. De zielewoning van haar ontsloot zich, ging achter hem weer 
dicht en nu zaten zij in een kluis van verlangens opgesloten. Wie zou nu 
overheersen? Welke van de twee had hierin het meeste te zeggen? Kan de 
vrouw op tegen een dergelijke macht? Ze wil weg, ver weg van dit monster 
maar is nu opgesloten en een gevangene in eigen huis. Ze werd geestelijk én 
lichamelijk overwonnen. Nu leeft ze en is niettemin levend dood!” 

„Hoe is zij tot de krankzinnigheid gekomen, Alcar? Ik bedoel, hoe heeft 
deze zich geopenbaard?” 
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„Ook dat is in haar leven te zien en deze toestand wil ik volgen. Ze ging 
beseffen dat ze zou bezwijken en wilde zich nu van die drang bevrijden. Dat 
voelde het astrale wezen en toen deed zijn slachtoffer iets, waarvoor men 
haar moest opsluiten en tevens voor krankzinnig verklaren. Haar leven zou 
dus ontwaken. Ze ging beseffen dat er verschijnselen tevoorschijn traden en 
dat ze eigenlijk niet meer normaal deed, maar toen was het reeds te laat. De 
demon voelde dat ze poogde tot het normale terug te keren en sloeg haar 
volkomen onbewust. Op de openbare weg trok ze haar rokken omhoog. Ze 
deugde nu niet voor de maatschappij en daarom sloot men haar hier op. 
Deze opsluiting werd haar nu noodlottig. Hadden wij haar in die tijd maar 
kunnen behandelen, dan had zij haar eigen leven niet verloren en dan was de 
demon uit haar leven verwijderd. Door haar op te sluiten heeft men haar de 
kans om te genezen ontnomen en volkomen uitgeschakeld. In deze huizen 
mogen geen genezende mediums komen, want de wetenschap vindt deze 
methode van genezen nog steeds belachelijk. Maar hierdoor kreeg de demon 
haar geheel in zijn macht. Doch wat hij door haar tijdens haar leven buiten 
het gesticht beleefde, werd ook hem ontnomen. Hierdoor verergerde haar 
toestand. De demon wilde toch hartstocht, wilde iets beleven en verkrachtte 
nu het moederkleed. Hij vergreep zich aan haar leven en dwong haar zichzelf 
te bevlekken, doch al spoedig verzette de vrouw zich tegen dit dierlijke gedoe 
en kwam in opstand. 

Toen zij met haar kleren omhoog, de volle naaktheid toonde, begreep men 
niet, dat zij het zelf niet meer was. Hoe wil een geleerde deze vrouw door-
gronden? Nu leeft deze arme vrouw al enige jaren in deze toestand. Soms is 
ze rustig, maar wanneer de demon door haar de hartstocht beleven wil, komt 
zij tot dit gevecht en dan sluit men haar in deze cel op. Zij was het dus niet 
die zichzelf vergat. Men hoort haar van tijd tot tijd natuurlijk praten en een 
normaal gesprek voeren, maar even later is ze zichzelf niet meer. De dokter 
is niet zeker van haar toestand. Als zij tot het normale leven teruggekeerd is, 
wil ze hier weg. Ze wil dan aan een ander leven beginnen en is zelfs gods-
dienstig. Deze mensen, zo denkt men hier, vallen van de ene toestand van 
krankzinnigheid in de andere. Maar welke persoonlijkheid treedt nu op de 
voorgrond? Haar eigen ik, haar normale ik. Maar deze persoonlijkheid kent 
men hier niet. De geleerden zijn nog niet zover gekomen om haar normale 
innerlijk te kunnen vaststellen, wat toch eens moet geschieden, wil de weten-
schap achter de sluier zien van al deze levens. Wanneer ze godsdienstig is zou 
men haar onmiddellijk door een medium moeten laten behandelen en haar 
de magnetische bestraling laten geven. Intussen zou men haar van deze zijde 
uit van de demon kunnen bevrijden. De toestand van de vrouw zou hierdoor 
veranderen en dan zou ze tot haar eigen leven kunnen terugkeren. Nu denkt 
de dokter dat zij zich in de godsdienstwaanzin verliest, wat toch verkeerd is 
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gevoeld. 
Zouden de doktoren haar gepraat kunnen ontleden dan zouden ze begrij-

pen dat ze geen wartaal sprak, doch zuivere realiteit, de heilige levenswaar-
heid die beide werelden verbindt en die wij thans leren kennen. Ze wil nu 
naar het natuurlijke terug en het normale leven beleven, doch is een gevan-
gene in haar eigen organisme. Ze weet, dat de demon haar wil gebruiken om 
zijn hartstocht te kunnen botvieren maar thans weigert ze. Het menselijke 
éénzijn is nu niet mogelijk en dat is zijn eigen schuld. Had de demon zich 
kunnen beheersen, dan had hij zijn hartstocht kunnen berekenen. Anderen 
doen dat en laten het zover niet komen. Ze zorgen ervoor, dat hun prooi niet 
gevangen wordt gezet. 

We staan nu dan ook voor de bewuste astrale levensgraad. Er zijn tal van 
mensen die hun hartstocht beleven en in handen zijn van deze wereld, maar 
die nu niet verongelukken. Alléén de domme, onbewuste persoonlijkheid 
zuigt zich ineens vol. Zij die dit meermalen hebben beleefd aan deze zijde 
passen daar wel voor op en waken er nu voor dat geen algehele instorting 
plaatsvindt. Die demonen beschermen eigenlijk hun prooi. Ze waken over 
zichzelf omdat er anders niets meer te beleven valt. Wij zullen straks die be-
wuste krankzinnigen ontmoeten en dan zul je ook hen leren kennen. 

De demon in haar is geen bewuste persoonlijkheid in zijn eigen duistere 
bestaan, want hij stond toe dat men haar opsloot. De bewuste is tevreden 
met de vijftig procent hartstocht die hij ontvangt door de stoffelijke mens. 
Nu blijft het stoffelijk bewustzijn intact. Maar geest en stofmens delen met 
elkaar de hartstocht. De bewuste die ingesteld is op het astrale leven en van 
de krankzinnige graden afweet zal dit voorkomen. Hij weet, dat hij zichzelf 
gevangen zet en dat het opsluiten moet volgen, wanneer de volle honderd 
procent van het dagbewuste ik overheerst wordt. 

Deze levensgraden stemmen nu overeen en het is niet vast te stellen of er 
waanzin aanwezig is. Wij kennen die graad dan ook als de bewuste krank-
zinnigheid. Miljoenen mannen en vrouwen bevinden zich in deze toestand 
en worden door deze wereld geleefd, maar weten er zelf niets van, want het 
dringt niet tot hun dagbewustzijn door. Maar wanneer je hun levens volgt, 
is hun stoffelijke waanzin vast te stellen. Iedere daad voert hen naar deze 
duistere wereld. 

Wanneer deze vrouw voldoende kracht verzameld heeft, André, begint 
haar strijd opnieuw. Dit zet zich voort tot aan haar dood. Eerst dan scheuren 
de aura’s vaneen en gaat ieder zijn eigen weg. Zijn echter deze wezens op de 
duisternis afgestemd en van één sfeer, dan gaat ook aan deze zijde dat ver-
schrikkelijke leven verder en worden al deze wezens ook in het leven na de 
dood leeggezogen. 

Voel je, André, hoe schrijnend haar leven is? In haar is het bewustzijn 
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ontwaakt om aan een ander leven te beginnen en toch kan men dat niet aan-
vaarden. Ze wil zich bevrijden van deze ellende maar is er alleen niet toe in 
staat. Hiervoor heeft ze onze hulp nodig. Ze walgt nu van haar eigen leven, 
maar het astrale monster wil dierlijke hartstocht beleven. In die toestand 
verkracht ze zichzelf. De geleerden denken, dat zij het zelf is en beseffen niet 
dat zij door deze geest hiertoe gedwongen wordt. Deze gedachtengang is 
overigens ten opzichte van elke uiting van krankzinnigheid grote onzin. Al 
deze graden worden door de duistere astrale wereld aangevallen. De demo-
nen willen de stoffelijke hartstocht. Is deze vrouw zich eenmaal bewust van 
haar opgesloten toestand dan komt pas het gevecht op leven en dood want 
zij stikt nu in haar vreselijk bestaan. Soms wordt zij vastgebonden omdat 
men voorkomen wil, dat ze zichzelf verkracht, doch op een gegeven ogenblik 
waarop de demon voelt, dat ze haar vrijheid bezit, volgt toch dit gebeuren. 
Men laat haar thans aan haar lot over, want hiertegen is toch niets te doen. 
Een voortdurende narcose zou haar stoffelijk en geestelijk vernietigen. Is het 
gevecht op volle kracht dan sluit men haar in een dwangbuis totdat de rust 
in haar weergekeerd is. Maar de ziekte blijft bestaan. 

Wanneer men hier dus haar vreselijk geschreeuw hoort, speelt zich al deze 
ellende in haar af, doch dan denkt men dat zij een hysterische aanval heeft. Is 
deze toestand ten einde, dan is zij als een wrak en kan de demon niets meer 
met haar lichaam beginnen. Ze heeft nu tijd om zich te herstellen en ook het 
monster zal inslapen. Hierna zal hij toch weer ontwaken teneinde zijn duister 
bestaan voort te zetten. 

Deze vrouw is dus wel en niet krankzinnig, André. In haar diepe innerlijk 
denkt en voelt deze vrouw normaal en dit geldt voor al de graden van de 
krankzinnigheid. Heb je mij in alles kunnen volgen?” 

„Ja, Alcar. Maar hoe diep beleeft zij deze ellende? Kunt u dit verklaren? 
Kan zij hierin niet volkomen oplossen?” 

„Ik zal je dit verklaren, André. Je kent het leven van Gerhard aan deze 
zijde. In het boek ‘Zij die terugkeerden uit de Dood’ vertelde hij van zijn 
leven en bewustwording. Heb je zijn leven goed aangevoeld? Het had je dan 
duidelijk moeten zijn, dat hij zo diep wegzonk, dat hij zijn bewuste-ik-zijn 
verloor. Er was echter een kracht in hem die hem wakker schudde of Gerhard 
zou zijn blijven slapen om niet meer wakker te worden. Maar toch keerde 
steeds het bewustzijn in hem terug. Dat is de goddelijke kern, André. De 
mens is niet te vernietigen. Dat is wel lichamelijk mogelijk, maar geestelijk 
is dat uitgesloten, omdat de ziel eeuwigdurend is. Die kern dwingt ook deze 
vrouw telkens weer om bewust te worden opdat zij zich herstellen kan. Het-
zelfde gebeuren, wat Gerhard in de sferen beleefde, speelt zich dus in deze 
vrouw af en dit beleven van beiden is één toestand. Was deze ziel niet uit 
God geboren dan konden stof en geest oplossen, wat thans uitgesloten is, 
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omdat de ziel als de goddelijke vonk beide organismen, dus geest- en stof-
lichaam voedt. Dat is het behoud voor ons allen, zowel op aarde als in dit 
leven, want hierdoor blijven wij nu bewust. De vonk Gods stuwt de geest tot 
werking of deze persoonlijkheid zou in die ellende inslapen, nimmer meer 
tot het leven behoren en voor altijd leeggezogen worden. Maar dat kan niet! 
Hieraan is het eeuwigdurende vast te stellen. Deze vrouw kan net zo diep 
wegzinken als waartoe de demon haar dwingt. Toch moet ze zo nu en dan 
ontwaken en aan haar eigen gevecht beginnen. Dit is noodzakelijk voor het 
behoud van haar eigen levensgraad. 

De vonk Gods stuwt al het leven steeds weer tot de bewustwording en dit 
moet de persoonlijkheid verwerken. Het is het goddelijke deel in onszelf! 
Dat deeltje, André, kan nimmer aangetast worden. Het is de kracht voor 
ons allen, waardoor wij in al deze stadia van ziekten de energie behouden om 
het leven te vervolgen, en hierdoor wint de persoonlijkheid aan bewustzijn. 
Door al de levens, die we als man en vrouw beleven komen wij hoger en van 
algehele vernietiging is er geen sprake. Wat wij in het ene leven niet bereiken, 
kunnen wij in een volgend volbrengen, want eens zijn wij zover. En dat is 
„De Weg, De Waarheid en Het Leven” waarvan Christus ons heeft verteld! 

Deze vrouw heeft tijden, André, dat ze om beurten krankzinnig en vol-
komen normaal is. Dacht je, dat dit de geleerde opvalt? Het gebeuren zelf 
speelt zich voor hem af, maar hij kan hiervan de diepere betekenis niet door-
gronden. Haar tijdelijk normale toestand had hem reeds het bewijs van ons 
eeuwig leven moeten schenken. Immers, iets dat stoffelijk mismaakt is, kan 
even later niet normaal zijn en dat is hier het geval. Nemen wij aan, dat haar 
hersenen ziek zijn, hoe wil de geleerde dan verklaren, dat zij het volgende uur 
weer normaal is? Hier is van een hersenstoornis geen sprake. Dit is een zuiver 
geestelijk geval en al de geestelijk zieken staan onder astrale inwerking, want 
door deze inwerking die zij als beïnvloeding voelen en beleven, is de krank-
zinnigheid ontstaan. Zou deze zieke nu een stoffelijke stoornis beleven en 
zouden in haar hoofd organen aangetast zijn, dan zou zij geen goed ogenblik 
meer kunnen beleven. Toch beleeft zij tal van goede ogenblikken. Ze is dan 
rustig en spreekt en denkt als een normaal mens. 

Deze verschijnselen wijzen op astrale bezetenheid, maar men kan dit nog 
niet aanvaarden. Zo gaan de jaren voor haar voorbij en ze moet aanvaarden, 
dat de maatschappij voor haar en voor duizenden met haar nog moet ont-
waken. 

Aan iedere handeling is nu haar astrale bezetenheid vast te stellen. Im-
mers, die gedachten behoren tot óns leven, ook al is de geleerde van mening 
dat deze verschijnselen uitingen zijn van hartstocht. De vrouw schreeuwt om 
hulp als deze hartstocht bezit van haar wil nemen, de hartstocht die zijzelf 
in haar vastgesteld heeft. Als zij deze hartstocht zou begeren dan zou ze zich 
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niet verzetten maar zich gewillig overgeven. Er zijn er die zich overgeven 
en vindingrijk genoeg zijn om het beoogde doel te bereiken waarna zij zich 
volkomen uitleven. Anderen roepen om hulp en vechten tegen het vreselijke 
kwaad in hun leven, maar staan machteloos. Toch ziet noch hoort de dokter, 
dat het goede in deze vrouw en niet de hysterica hem opmerkzaam wil ma-
ken op haar toestand. De hysterica wil beleven, de ontwakende persoonlijk-
heid wil zich bevrijden. 

Een stoffelijke stoornis waarbij krankzinnigheid optreedt is dus niet moge-
lijk want de krankzinnigheid is astrale bezetenheid! Bezetenheid en „krank-
zinnigheid” komen nu met elkaar in botsing. Het eerste behoort onze wereld 
toe, het tweede tot de aarde en dankt de benaming aan de onkunde van hen 
die denken, iets van al deze wetten te weten. Eerst aan deze zijde zullen zij 
zien, dat ze zichzelf en hun zieken niet kennen, nimmer hebben kunnen 
doorschouwen, niettegenstaande hun geleerdheid. Deze vaststelling bewijst 
reeds zonneklaar dat de aardse geleerdheid voor de occulte wetten geen be-
tekenis heeft. 

Bezetenheid is het overheerst worden door het leven na de dood en toch 
wordt ons leven niet aanvaard. Voel je hoe waanzinnig de kennis van de 
geleerde mens is? De geleerde kan niet naar zijn gevoel luisteren, omdat alles 
wetenschappelijk bewezen moet worden. Dat is ook nodig, maar men moet 
hierbij niet stil blijven staan. Het leven gaat verder en ondertussen hadden 
miljoenen mensen geholpen kunnen worden. Bij een stoffelijke stoornis is 
het gevoelsleven uitgeschakeld. Bij de bezetenheid echter blijft het volko-
men intact. Voel je het machtige verschil? De wetenschap weet niets anders 
te vertellen dan dat dit hysterici zijn, maar deze mensen zijn hier niet mee 
geholpen. De geleerden moeten zich instellen op de astrale bezetenheid en 
aanvaarden, dat een ander in dit lichaam leeft. Dan kan deze zieke geholpen 
worden en dan krijgt de elektrische shock betekenis waardoor uitdrijving van 
de demon mogelijk is. De mens kan denken met en zonder hersenen maar 
niet wanneer deze aangetast zijn, want dan komen er stoornissen tussen ge-
voelsleven en denkvermogen. 

De zieken, dus de stoffelijke zieken, kunnen deze hartstocht niet beleven 
want thans is het gevoelsleven uitgeschakeld. Niet één demon zal dit zieke 
organisme op gang kunnen brengen, want dóór de geest, het eigen bewust-
zijn van de zieke, kan een astraal wezen pas contact hebben. Is dat niet mo-
gelijk, dan kan deze wereld ook niets beleven, want er is geen verbinding. 

Is het nu zo moeilijk om te aanvaarden, dat deze vrouw en allen van haar 
eigen soort, dus de levensgraad waarin zij leeft, juist dóór het gevoelsleven 
te beïnvloeden is? De demon zoekt dit gevoelige type uit, want het ongevoe-
lige en koude leven is niet te bereiken. Die mensen staan immers niet voor 
hartstocht open. En juist dit gevoel kan het contact met de onbewuste astrale 
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wereld tot stand brengen, waardoor de bezetenheid ontstaat. Het onbewuste 
kind van God is niet voldoende te beïnvloeden. Dat leven moet voor deze 
gevoeligheid en voor vele andere graden nog ontwaken. In dit leven ligt en 
leeft geen kunst, want gevoel is kunst, is liefde! 

Nu treden wij deze gevoeligheid binnen, wat het ontwaken voor de liefde 
is. Is deze liefde voordierlijk, dierlijk of grofstoffelijk en leeft de mens op 
eigen kracht – wordt de volle honderd procent door de persoonlijkheid zélf 
beleefd – dan kan geen demon dat leven bereiken. Nu beleeft het aardse 
gevoelsleven zichzelf en van astrale beïnvloeding is er geen sprake. Voel je 
ook dit, André?” 

„Ik begrijp u, Alcar, en ik vind het zeer machtig!” 
„In deze toestand is dus het aardse wezen volmaakt zichzelf. Maar treedt 

het leven een hogere graad binnen, wordt dus de vorige graad door de in-
nerlijke ontwikkeling overschreden, dan treedt er tevens een splitsing van 
persoonlijkheid naar voren en staat dit leven voor onze wereld open. Nu 
zweeft dit leven tussen twee graden in en is vatbaar, omdat het thans de 
bescherming van de eigen graad heeft afgelegd. Het natuurlijke en stoffelijke 
evenwicht is verbroken en zie, de astrale wereld kan thans aan het beleven 
beginnen. Nu wordt de krankzinnigheid beleefd en in dat leven gaat de mens 
te gronde, maar in een ander, volgend leven keert hij tot het normale stadium 
terug en heeft door deze belevenis geleerd; totdat de ziel als persoonlijkheid 
weer hoger gaat waarop opnieuw het instorten volgt. Eerst in de geestelijke 
graad is de persoonlijkheid zichzelf omdat ze nu al de onbewuste en duistere 
graden voor het menselijke leven heeft overwonnen en op eigen benen staat. 
Dat beleeft elk mens, André, en dit is het terugkeren tot God! Niet één ziel 
kan eraan ontkomen. Was er dus geen krankzinnigheid, dan bestond er te-
vens geen leven na de dood. 

In één leven kan de persoonlijkheid zich al deze levensgraden niet eigen 
maken. Hiervoor zijn duizenden levens nodig. Als man en vrouw ondergaan 
wij al deze wetten. Tijdens deze overgang van man naar vrouw is de homo-
seksualiteit, die ik je straks zal verklaren, ontstaan. 

Wanneer de persoonlijkheid openstaat voor de astrale wereld, André – 
tussen twee graden in leeft – treedt de mediamieke gevoeligheid naar voren, 
wat niets anders betekent dan het loskomen van de vorige gevoelsgraad. Het 
is voor jou de gevoelskracht, het gevoel om medium te kunnen zijn. Je hebt 
dus de stoffelijke graad afgelegd en bent nu geschikt voor onze wereld. An-
deren moeten zich nog van het aardse, stoffelijke gevoel bevrijden, moeten 
die graad nog overwinnen, doch tevens bewijzen dat ze dan op eigen benen 
kunnen staan. Het verhoogde gevoel voert hen naar deze wereld, naar het 
leven van de geest. Zo eenvoudig is alles! Voor een geleerde op aarde is dit 
ontzagwekkend en niet te peilen. Voor ons is de krankzinnigheid geestelijke 
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ontwikkeling, maar voor de geleerde afbraak en armoede. Doch deze voor 
de maatschappij ongelukkigen zijn verder dan de geleerde, want deze laatste 
kent zichzelf niet eens en wil nu deze mensen doorgronden en helpen! Mijn 
God, hoe is het mogelijk; hoe kunnen wij hen wakker schudden? 

Mensen die een stoffelijke verbinding zoeken zijn volkomen normaal, 
maar zij die in het dierlijke afdalen en gevoelig zijn voor de astrale wereld 
staan open voor de bezetenheid. 

Deze vrouw is een zogenaamde hysterica, máár ze denkt. Ook al zijn haar 
gedachten hartstochtelijk, ook al wil zij beleven dan is dit voor de geleerde 
nog geen reden om haar als een waanzinnige te beschouwen. Dierlijk gedoe 
is nog geen waanzin. Deze mensen stemmen zich alleen op het dierlijke af, 
zodat een geleerde in staat moet zijn door de gedachte van de patiënt een 
duidelijke diagnose te stellen. Langer zoeken is nu niet nodig, het wezen zélf 
zegt: zó ben ik. Maar het astrale dier overheerst! 

Ik wilde je door dit alles duidelijk maken, André, dat zij in haar onbewuste 
toestand toch zichzelf is. Voel je thans de diepte van dit geestelijk menselijk 
probleem? Wat weet men hiervan op aarde? Deze vrouw kan haar bewustzijn 
niet verliezen. Ze blijft toch zichzelf, maar ze wordt tijdelijk overheerst. Wij 
hadden haar kunnen helpen! De poorten van deze huizen zijn voor onze 
wereld gesloten, maar dat wordt spoedig anders en er zijn reeds tal van geleer-
den die voor de astrale waarheid voelen. En dan dienen wij en zij de mens! 

Hoe onbegrijpelijk alles ook voor de aarde is, Gene Zijde ziet door dit gees-
telijke proces heen. Wij als astrale wezens in het licht hebben al deze wetten 
beleefd en ons deze eigen gemaakt. Wij verbreken deze astrale muur of wij 
ontsluiten deze zielewoning en slingeren het monster buiten haar leven. 

Omdat ze aan een ander leven wil beginnen – zoals Lien je dat heeft ge-
toond – is zij en zijn duizenden van deze mensen te helpen. 

Deze zieken zijn wél, maar zij met haar steentjes is niet te genezen. Heb je 
dit begrepen, André?” 

„Ja, meester, het is mij duidelijk.” 
„Dan zal je tevens begrijpen, dat de gehele maatschappij ten opzichte van 

de krankzinnigen – deze gevoelige graad – zal ontwaken. Maar dan zullen 
ook voor miljoenen mensen deze poorten opengaan, omdat eens het bezwij-
ken toch komt, want elk leven moet ontwaken! 

Is dit in het leven van thans niet mogelijk, dan in het volgende, maar het 
zál geschieden. Het zijn de wetten van God die moeten worden beleefd. 
Deze ongelukkigen zijn daarom dan ook verder dan zij die maar raak leven 
en denken dat ze krachtige persoonlijkheden zijn. Aan deze zijde zullen wij 
hun het tegendeel bewijzen. De mens gaat opwaarts naar de gevoeligheid en 
daardoor krijgt onze wereld contact met de aarde. Duidelijker kan ik niet 
spreken, dit moet begrepen worden! 
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Wie kan thans van zichzelf zeggen: Ik ben zover? Ik ben geestelijk nor-
maal? Wie heeft zich vrijgemaakt van de onbewuste en bewuste krankzin-
nigheid? Bedenk eens, André, hoe ver miljoenen mensen van haar, deze arme 
vrouw, verwijderd zijn. Toch denken zij de hele wereld in hun zak te hebben 
en zien neer op deze kinderen van God. In ons leven kunnen zij zich niet lan-
ger verbergen. Ze staan hier naakt voor hun eigen levensgraad, zodat elkeen 
hen ziet. God weet, dat ze nu hun eigen ik beleven, maar op aarde heeft men 
hiervan geen begrip. Eerst dan kennen ze zichzelf en wordt het gevoelsleven 
waarachtig, waarbij het hoofd buigen geleerd wordt. Dan legt de mens, in de 
volle overtuiging dat het goed is, het aardse persoonlijke af. Daarbij wordt hij 
door ons geholpen en dan schijnt het licht over ons allen.” 

„Wanneer ik u goed heb begrepen, Alcar, dan is een psychopaat zieker dan 
een krankzinnige?” 

„Inderdaad, André, een psychopaat heeft alles verloren en begint opnieuw 
het normale leven op te bouwen. Een krankzinnige verliest zichzelf voor tien 
of twintig, sommigen voor hoogstens vijfenzestig procent, maar het alge-
hele bewustzijn verliezen is niet mogelijk. De ziel zorgt hiervoor. Er kan van 
splitsing van persoonlijkheid sprake zijn, van halve krankzinnigheid. Het 
stoffelijke bewustzijn volkomen verliezen echter grenst aan het onzinnige 
voor hen die deze wetten aanvaarden. Maar begrijp je, hoever al deze ziekten 
uiteenliggen en dat de vrouw met haar steentjes veel en veel zieker is dan deze 
arme vrouw? Begrijp je ook dat de eerste graden zichzelf beschermen, maar 
dat deze mensen niet te helpen zijn? 

Deze krankzinnigheid is geen zwakte van persoonlijkheid, want dit leven 
is te bewust om het onbewuste te beleven. Dat wordt door de geleerden ech-
ter niet begrepen. De verschijnselen die dus met het karakter te maken heb-
ben, de karaktereigenschappen die nog moeten ontwaken, betekenen voor 
deze zieken, dat de persoonlijkheid de levensgraad nog moet aanvaarden. 
Deze krankzinnigen zijn ontwaakt, hebben zich die gevoeligheid eigen ge-
maakt, doch bezweken. De andere graden kunnen nog niet bezwijken!” 

André keek naar de arme vrouw. Haar lichaam was in slaap gevallen en 
toch was zij wakker. Wie in haar omgeving kon dit voelen? 

„Kom, André, wij gaan verder.” 
André liep versuft achter zijn leider aan en kon bijna niet meer denken. 

Toch moest hij zichzelf blijven anders zou hij naar zijn lichaam moeten te-
rugkeren. Hij was in de hel geweest. Hij had daar de demonen gezien en be-
leefd, en ook hoe zij daar leefden, maar zo’n probleem als dit had hij daar niet 
leren kennen. Ze konden hier doen wat ze wilden. De stoffelijke mens zat in 
zijn eigen kleed gevangen en werd leeggezogen. André wilde sterk blijven en 
al deze wetten leren kennen. Hierdoor zou hij leren en een ander bewustzijn 
ontvangen. Eerst dan zou hij op aarde andere mensen kunnen helpen omdat 
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hij dan iets van de oneindigheid van God zou afweten. 
Zijn meester wandelde voor hem uit en hij volgde hem. Hoe groot was 

Alcar. Hij getroostte zich al deze moeite om de mensen op aarde van de 
goddelijke waarheden te overtuigen. Deze zo reine liefdegeest daalde in de 
sfeer der aarde af en had ontzag voor al deze verongelukten, voor hun lijden 
en sterven, maar hij werd nog niet aanvaard. Als de mensheid hem maar 
begreep. Eens zou het zover komen! 

Nu sloeg zijn meester een hoek om en vervolgde zijn weg. Meester Alcar 
had echter deze omweg niet hoeven te maken. Toen André hieraan dacht 
keerde Alcar zich om en zei: 

„Neen, dat is voor mij niet nodig, André, maar ik heb mij op het stoffelijke 
leven ingesteld en nu heb ik deze wetten te aanvaarden. Is het je duidelijk, 
André?” 

André knikte zijn meester toe, hij begreep alles. Het was steeds wonderlijk 
voor hem, dat zijn meester wist waaraan hij dacht. Hoevele malen had hij dit 
al beleefd en steeds weer vond hij het wonderlijk. Hij concentreerde zich nu 
op zijn leider en zag waarheen zij gingen en wie zij onderweg tegenkwamen. 
Hij zag de zusters en broeders van het gesticht zoals hij dit ook op aarde be-
leefde, maar nu geschiedde dit door zijn meester. Straks zou hij dat op eigen 
kracht kunnen. Wat Alcar deed lag nog ver van hem verwijderd, maar André 
wist wanneer hij dit zelf zou kunnen. In de eerste gelukkige sfeer bezat men 
deze gevoeligheid, dit bewustzijn. 

Ook de mensen die hier zaten opgesloten waren gevoelig, doch die gevoe-
ligheid behoorde tot het stoffelijke bestaan. Ze leefden zich uit en kwamen 
nu in botsing met de wetten van God, waartegen ze zich te pletter liepen. 

Hij begreep heel veel van het astrale leven en voelde zich in staat om an-
deren voor het eeuwige voortbestaan wakker te schudden, maar de men-
sen wilden nog niet ontwaken en bleven liever onbewust. Ze vonden het te 
moeilijk. In dit leven moest men zichzelf willen verliezen, maar men kreeg 
hiervoor het verhoogde bewustzijn in de plaats. Voor die geestelijke schatten 
moest men zijn leven kunnen offeren maar wie dat niet kon bleef ongevoelig! 
Dit gebeurde onfeilbaar! 

Wonderbaarlijk was het leven op aarde. Wie daar bezig was zichzelf te 
verliezen ontwaakte voor het hogere. Aldus werkten de wetten. Ging men op 
aarde ten onder, dan volgde daarop een ander leven, waarin de wetten die de 
ondergang veroorzaakten voortgezet moesten worden, totdat het zich eigen 
maken vanzelf volgde. Heel duidelijk was het. Wie nog niet zover was zou er 
straks aan moeten beginnen want niet één ziel kon hieraan ontkomen. Dit 
was de kosmische en goddelijke rechtvaardigheid voor al de kinderen van 
God. 

André zag nieuwe problemen voor zich en hij besefte dat in het verle-
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den het heden lag en dat men in het heden het vorige bestaan voelde. Het 
nú was het nieuwe begin. In het verleden had de mens gezondigd tegen al 
deze wetten en in het heden moest alles goedgemaakt worden. Dan loste het 
probleem vanzelf op en ging het leven verder, het nieuwe tegemoet. Dat ge-
schiedde op aarde of aan Gene Zijde, maar het ging verder. Wat was dit toch 
machtig. Het proces herhaalt zich schijnbaar eindeloos totdat de mens het 
bewuste geestelijke stadium bereikt heeft. God bestuurt zowel het heelal als 
de mens. Als de mens denkt te bezwijken, is God er nog om dat leven op te 
vangen. De mens wordt door één macht beschermd, door God! In dit leven 
krijgt hij de bewijzen van Gods liefde want als de mens verongelukt dan is 
dit door eigen wil. Zijn meester wachtte hem op en trad met André een an-
dere zaal binnen, waar hij nieuwe toestanden zag. Een tiental oude en jonge 
mannen waren hier bijeen. Deze mensen waren levend dood, krankzinnig. 
Maar in welke graad van krankzinnigheid leefden deze armen van geest? Hij 
zag naar zijn meester, doch Alcar keek naar hen en André voelde dat Alcar 
hen één voor één peilde om hun innerlijk leven vast te stellen. Dit duurde 
geruime tijd. Was dit voor zijn meester moeilijk? Waren zij die zo diep waren 
afgedaald in deze ellende er nog erger aan toe dan al die andere zieken? Wat 
zou hij nu beleven? Hij voelde zich gereed en wachtte af. 

In de omgeving van deze mensen zag hij astrale wezens. De dierlijke mon-
sters gingen hier in en uit en waren door niets tegen te houden. Het was alsof 
ze hier thuishoorden en werk verrichtten, doch hij begreep het doel van hun 
aanwezigheid. Alcar zei tot hem: 

„Alle zieken zijn rustig, André. Ik ga je met hen verbinden. Kom hier bij 
deze mens, met hem voel je je één.” 

André zag een man van middelbare leeftijd. Hij was grof van postuur en 
keek wild uit zijn ogen, maar er lag ook iets droevigs en meelijwekkends in 
zijn blik waarachter een groot verdriet school. Op hetzelfde ogenblik voelde 
André zich wegzinken en in de zieke overgaan. Hij stelde zich onmiddel-
lijk op zijn toestand in en voelde nu diens innerlijk leven. Alweer hetzelfde, 
dacht hij. Allen verlangen naar stoffelijke liefde. Niet één zieke is er die niet 
verlangt. Al deze mensen waren sensitief. Als er geen sensitieven waren, dan 
zouden er ook geen krankzinnigen zijn. De mens moest hier doorheen, voel-
de hij, en dit had zijn meester hem ook verklaard, maar velen van deze gevoe-
ligen gingen hierdoor ten onder en stonden dan voor de bezetenheid. André 
overzag dit leven. Deze gevoelsgraad was weer anders dan al die andere die 
hij had leren kennen. Afschuwelijk was het, wat hij nu waarnam. 

Mijn God, dacht hij, wat zie ik toch? In de zieke leefde de astrale geest. 
Was het bij de vrouw een mannelijke geest, hier was het een vrouw. Ze was 
als een afschuwelijk dier; een dier dat kon denken en als mens op aarde 
leefde. Hij schrok geweldig toen hij dit waarnam. Wat voor levens kunnen 
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mensen toch beleven, dacht hij. In deze toestand onderging de zieke de as-
trale wetten en dit was tevens een stoffelijk probleem. Deze man was man 
en vrouw tegelijk en daarbij kwam nog de krankzinnigheid. De krankzin-
nigheid was weer een geheel ander probleem en reeds op zichzelf voldoende 
om hem te doen verongelukken. De vrouwelijke gevoelens kwamen van dit 
afschuwelijke monster, dat eens op aarde had geleefd als moeder en nog die 
gevoelens bezat, doch in dierlijke toestand. Hiertegen moest de man vechten, 
wilde hij niet dat zij hem leegzoog en hem op een vreselijke wijze misbruikte. 
Daarenboven bezat hij nog zijn eigen verlangens, waartegen hij zou moeten 
vechten, doch die hem hadden overwonnen. Wat zij wilde en voelde, beleven 
wilde, beleefde ook hij. Nu waren beiden van gevoel één en met elkander 
vergroeid. Wat een probleem, dacht André. Hij voelde nu, dat zijn meester 
op hem inwerkte waardoor hij het leven op aarde van de zieke ging zien. 
Alcar toonde hem door een visioen diens leven. De man wandelde op aarde 
en niemand vond hem abnormaal. Hij was zichzelf en hij was het toch weer 
niet. Wie kon dit menselijke raadsel begrijpen? Wat een drama. Het was nog 
onmenselijker dan dat van die arme vrouw. Die beleefde menselijke harts-
tochten. Dit was weer zo heel anders; nog dierlijker, meer verwoestend dan 
hetgeen hij tot nu toe had beleefd. Hij begreep dit leven niet en toch lag de 
persoonlijkheid voor hem open. Dit probleem overheerste het leven van deze 
man. Alcar zei hem nu terug te keren. 

„Kun je dit niet verwerken, André? Ik heb je gewaarschuwd. Ik zal je ech-
ter nu zijn toestand verklaren. 

In wezen is hij niet diep gezonken, maar hij is ook niet normaal. Wij dalen 
steeds dieper in deze wetten af en leren nu verschillende levensgraden ken-
nen, die ons met het menselijke leven verbinden. Niet alleen met de mens van 
de aarde, doch vooral met ons leven. Wij betreden de levensgraden van de 
homoseksualiteit, waardoor we de wetten van God leren kennen en waarvan 
men op aarde niets begrijpt, ook al denkt men van wel. Ik zei zo-even: In 
wezen is deze man niet zó diep gezonken, want hij beleeft zijn eigen wet-
ten die afstemming hebben op zijn gevoelsleven. Door deze gevoelsgraad 
treden wij onmiddellijk zijn persoonlijkheid binnen, die thans tot ons leven 
zal spreken. Dit is één van de vele graden van de krankzinnigheid, waarin 
geen wartaal wordt gesproken en die geheel voor ons openligt. Op aarde 
wandelen duizenden mensen in deze toestand rond en voelen zich man noch 
vrouw. Kent men echter hun levensafstemming? Hartstocht? Dierlijk gedoe 
in de Ruimte van God? Wat is het, André? Waardoor beleven deze mensen 
deze halfbewuste levensgraden? Hij is één van al diegenen die zichzelf niet 
meer meester zijn. Door zijn sensitiviteit en door zijn geboorte, de schakel 
met het verleden, kwam hij in deze toestand. Hij deed toen dingen, die men 
niet mag doen en men sloot hem op. Doch in zijn ziekte leeft zijn karma, 
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zijn wedergeboorte en duizenden astrale en stoffelijke wetten, die hij beleven 
moet, omdat zijn leven dit bewustzijn verkregen heeft. Bovendien zullen wij 
door hem heel veel natuurlijke toestanden tegenkomen en de astrale werke-
lijkheid voor ons zien. Door zijn eigen karmische wetten ondergaat hij deze 
ellende of hij wil of niet. Hieraan ontkomen is niet mogelijk, wat je spoedig 
duidelijk zal worden. 

Nu is de man rustig, maar o wee, wanneer hij en ook zij ín hem in opstand 
komt. Dan weet men met hem geen raad en dan weet men niet of men hem 
bij de mannelijke of bij de vrouwelijke patiënten moet opsluiten. Nu weer is 
hij man en straks weer vrouw. Is dit splitsing van persoonlijkheid? Omdat hij 
vaak wild en woest is, sluit men hem hier op. Ook is hij sensitief, want al deze 
mensen leven tussen twee levensgraden in en zijn nu te bereiken. Wanneer 
hij op aarde alleen hiermee te maken had, zou zijn leven reeds een hel zijn, 
maar er is nog meer dat hem te gronde richt. 

In zijn jeugdjaren, als kind reeds, leefde hij al in een abnormale toestand. 
Hij behoort tot het mannelijk geslacht, maar is vrouwelijk; hij voelt zich als 
het vrouwelijke wezen. Al vroeg kwam hij met zijn lichaam in opstand. De 
doktoren stonden natuurlijk machteloos en konden niets voor hem doen. 
Deze eigenschappen kon men hem niet afnemen. Ze konden enigszins deze 
ziekte peilen, want men kent de verschijnselen en deze persoonlijkheid, maar 
wat de eigenlijke kern is van deze ziekte, weet men nog niet, omdat altijd 
weer het eeuwige leven nog niet aanvaard kan worden. 

Soms ging hij in het vrouwelijke over waarna hij kort daarop weer zichzelf 
was. Zo gingen zijn jeugdjaren voorbij. Op achttienjarige leeftijd vergat hij 
zich en hij kon geen weerstand bieden aan de astrale beïnvloeding, reden 
waarom men hem opsloot. Maar voor de gevangenis bleek hij in deze toe-
stand niet geschikt en men verklaarde hem voor krankzinnig. Enige jaren 
gingen voorbij en men gaf hem zijn vrijheid terug, want hij scheen volkomen 
normaal. In hem leefde het grote verlangen naar liefde. Zijn organisme vroeg 
en zijn innerlijk wilde ontvangen. Wat wilde hij eigenlijk ontvangen? In hem 
leefde dit gevoel, waaruit hij geen wijs kon worden. Hij vroeg zich af tot welk 
geslacht hij eigenlijk behoorde, en streed nu een afschuwelijke strijd, maar 
toch kreeg hij geen antwoord op zijn vragen. Niemand kon hem helpen. 
Geen psycholoog begreep er iets van en men kon hem geen raad geven. Hij 
moest het maar nalaten! Maar dat bleek niet zo eenvoudig, ook al vocht hij 
ertegen, want het vreselijke gevoel bleef hem overheersen. Toch wilde hij van 
zijn verlangens af. Maar nu hij op aarde deze toestand niet wilde aanvaar-
den, nu hij hetgeen hij zocht niet kon vinden, terwijl in hem de angst voor 
opsluiting leefde, daalde er vanuit onze wereld een wezen tot hem af en hij 
ging in die handen over. Dit was dat vrouwelijke wezen, André, maar met 
haar kwamen er anderen. Ook deze vrouw trok astrale wezens aan – zoals je 
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bij „de ziel” hebt beleefd – die zich door de stoffelijke mens wilden uitleven. 
Van dat ogenblik af werd het een grote chaos zowel in zijn stoffelijk als in 
zijn geestelijk leven, want al die astrale wezens leefden zich door hem uit en 
gingen hem, de stofmens, overheersen. De krankzinnigheid trad nu naar vo-
ren. Spoedig sloot men hem opnieuw op, omdat hij voor het maatschappelijk 
leven niet meer geschikt was. 

Zijn toestand is dus als die van „de ziel”, met dat verschil weer, dat „de 
ziel” meer weerstand bezat dan deze man. „De ziel” bleef bewust, deze man 
verloor zichzelf en werd dus overwonnen. De astrale wezens behoorden ook 
nu niet tot de bewuste demonen in hun eigen toestand, want ze lieten toe, 
dat men hem opsloot. Het beleven voor hen was nu afgelopen, maar niet-
tegenstaande dat konden ze zich niet verwijderen en bleven één met deze 
persoonlijkheid. 

Op aarde kent men zijn ziekte, want hij behoort tot de homoseksuelen (zie 
artikel ‘Homoseksualiteit’ op rulof.nl). Waarom hij zo voelt is natuurlijk het 
grote raadsel en hiervoor weet men geen oplossing. Maar voel je, André, hoe 
diep dit leven is? Dat deze man niet alleen met zichzelf te maken heeft maar 
tevens met de demonen van de hel? Daarbij komt nog zijn eigen verleden en 
juist dat verleden voert hem tot dit afschuwelijke probleem, tot een abnor-
male toestand van de mens – zoals men zegt – maar wat wij in ons leven als 
een bestaande wet hebben leren kennen. Dit is splitsing van persoonlijkheid. 
Dit is tevens het loslaten van de vorige levensgraad, het zweven tussen hemel 
en aarde en nog vele andere mogelijkheden meer, waarvan men op aarde de 
wetten nog niet kent. Zijn abnormale gevoelens vinden wij in dat verleden 
terug. Doch de wetenschap erkent geen verleden! Voor de geleerden leeft de 
mens voor het eerst op aarde. 

Maar in dat verleden, André, leefde eens deze man en wel als vrouw. Deze 
mens heeft intussen geen ander leven kunnen beleven en voelt zich als vrouw, 
maar leeft nu in het mannelijke stofkleed. Deze mens is dus in disharmonie 
met het natuurlijke leven en met dit scheppende organisme. Deze homosek-
sualiteit voert ons nu in de eigenlijke krankzinnigheid (zie artikelen ‘Ho-
moseksualiteit’ en ‘Krankzinnigheid’ op rulof.nl). De homoseksualiteit op 
zichzelf ís al een graad van de krankzinnigheid en kan bewust of onbewust 
worden beleefd (zie artikelen ‘Homoseksualiteit’ en ‘Krankzinnigheid’ op 
rulof.nl). Dan treden wij de abnormale of de normale levensgraad binnen, 
die al dan niet afbrekend wordt beleefd en ons voert tot de eigenlijke per-
soonlijkheid. Dat wil dus zeggen, dat de persoonlijkheid geen raad weet met 
dit organisme en zich ook nu vrouw voelt niettegenstaande dat dit leven het 
scheppende organisme heeft moeten aanvaarden. Doordat de mens de tegen-
woordige levensgraad loslaat en een hogere binnentreedt om te evolueren, 
staat de persoonlijkheid onmiddellijk voor de homoseksualiteit, omdat het 
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leven tijdens het sterven in niets is veranderd. Wanneer nu de mens op aarde 
terugkeert, moet hij zijn eigen gevoelskracht en bewustzijn beleven, want 
in dit leven voelt hij zich niet anders en komt nu in botsing met het nieuwe 
stofkleed. Voel je dit, André?” 

„Ja, Alcar, maar het is weer ontzettend diep.” 
„Toch zul je mij kunnen volgen, want wij kunnen deze mens als scheppend 

wezen ontleden; in hem leeft namelijk deze wet. Aan deze zijde leeft het 
antwoord ten aanzien van dit probleem en is de oorzaak van zijn krankzin-
nigheid – waar het ons eigenlijk om gaat – te vinden. Wij leren dan meteen 
het verschijnsel van de homoseksualiteit – een toestand die men op aarde 
veracht maar die toch heel natuurlijk is – kennen. Voor velen op aarde is het 
dierlijk gedoe – voor ons leven echter is het het verdergaan van het wezen 
in een hogere levensgraad, de ontwaking van het innerlijk. Niets en niets 
anders! De homoseksualiteit heeft in wezen niets met hartstocht uit te staan. 
Hoewel mannen en vrouwen zichzelf zoeken wat weliswaar tot de hartstocht 
voert, is de waarachtige kern van dit gebeuren natuurlijk en dit moet ieder 
mens ondergaan, want het behoort tot de geestelijke ontwaking van de ziel 
als persoonlijkheid. Het is het loskomen van het vorige, dierlijke bestaan. Nu 
wordt deze man door de astrale wereld beïnvloed en hierdoor ontstaat voor 
hem de krankzinnigheid. De man bevindt zich in handen van het kwaad, 
omdat ook in hem die afstemming nog leeft. Maar er leven ook homoseksu-
elen op aarde, die de eerste sfeer kunnen binnentreden en die het leven heilig 
beleven. Ik hoef je natuurlijk niet te zeggen, dat zij zich hebben losgemaakt 
van de hartstocht, hebben losgemaakt van de eigen bewuste verlangens, die 
tot het abnormale behoren, omdat de man niet ontvangen kan. Om te ont-
vangen moet men immers het moederlichaam bezitten; doch de man voelt 
zich vrouw en wil nu ontvangen. De geestelijke graad echter weigert beslist 
en beleeft het leven in reine meditatie en in deemoed voor Gods schepping. 
Die graad heeft universeel lief en is losgekomen van de stoffelijke liefde! Zo 
zouden allen moeten leven, doch het merendeel is nog niet zover en wil nu 
beleven. Dit wordt aangemoedigd door de astrale mens die op aarde leeft. 
Hij is daar gestorven en dit leven binnengetreden, waarna hij naar de aarde 
terugkeerde om te beleven. De astrale hartstocht vonden de onbewuste as-
trale wezens niet voldoende. Het stoffelijk beleven gaf hun meer voldoening. 
Later zullen wij nog dieper in de hellen afdalen, André, en eerst dan zul je het 
kwaad daarin leren kennen. Op onze vorige reizen kon je dat niet verwerken, 
ook al heb je er heel veel van beleefd. Een van deze astrale wezens is het dan 
ook die bezit nam van zijn stofkleed, waardoor de man krankzinnig werd. 
Dit is zijn toestand, André. 

Op dit moment is de man rustig en allen hier met hem, maar straks, als 
dit vrouwelijke wezen aangevallen wordt omdat men ook haar beleven wil, 
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is zijn rust voorbij. Dan ontstaat er een gevecht dat zo dierlijk, gemeen en 
afschuwelijk is, dat men zijn handen en voeten binden moet anders zou hij 
alles breken. In een dergelijke toestand bezit deze man een honderdvoudige 
kracht en is dan niet meer te temmen. Voor geen tien mannen gaat hij opzij, 
hij breekt hen. Maar waarom is een krankzinnige zo sterk, André?” 

„Door de demonen, natuurlijk, Alcar.” 
„Heel goed, André, maar dat weet men op aarde niet. Door al die astrale 

wezens neemt zijn eigen kracht toe en dit is heus wel te begrijpen. Een ge-
leerde kent deze toestand niet, terwijl hij juist hieraan het astrale bewustzijn 
had kunnen vaststellen. Eén mens kan zoveel kracht niet bezitten. Wanneer 
men denkt dat de krankzinnige in opstand is, zijn het juist al de anderen, die 
willen voorkomen, dat men hun slachtoffer aan handen en voeten bindt. Die 
astrale kracht kan onmetelijk zijn, totdat het organisme het niet meer ver-
werken kan en bezwijkt. De demonen kunnen dus niet boven het natuurlijke 
evenwicht komen, want dan komt er zo’n stoornis dat het stoffelijke lichaam 
instort. Niettemin kan de kracht van de zieke zo worden opgevoerd, dat hij 
alles kort en klein slaat. Hoe demonischer de astrale kracht en het bewust-
zijn is, des te sterker worden de lichamelijke krachten van de krankzinnige, 
waaraan men de astrale concentratie kan vaststellen. Maar een geleerde komt 
niet zover. Hij ziet nog steeds deze ene mens, maar het kunnen er tien zijn. 
Die tien verbinden hem met onze onbewuste wereld en dan kan hij een blik 
werpen op het leven na de dood. Dan staat hij voor al deze wetten en moet 
deze aanvaarden. Het kwaad helpt nu zichzelf! Het kwaad kan hem aanto-
nen, dat Gene Zijde geen fictie is, maar werkelijkheid. Iedere krankzinnige 
bezit die werkelijkheid. Iedere gedachte is bewust gedacht, ook al komt die 
gedachte uit het diepe onderbewustzijn voort, waarachter uiteindelijk toch 
weer de astrale wereld ligt. Dat wil zeggen, dat de geleerden zich altijd weer 
alléén maar op het menselijke onderbewustzijn instellen, hierdoor stranden 
en vervolgens zich hierin uiteindelijk verliezen. 

Duizenden astrale wezens loeren op één lichaam. De hellen zijn dan ook 
overbevolkt. Ook in de wereld van de geboorte wachten duizenden zielen op 
een organisme, zó zijn de wetten van God overschreden. Wanneer wij straks 
aan de kosmologie beginnen, André, dan leer je zien waardoor dit alles is 
gekomen en waarom andere planeten niet deze disharmonie kennen. Tussen 
hemel en aarde speelt zich dit alles af en deze toestand is door de mens in het 
leven geroepen, omdat hij zich heeft vergeten. Niet één mens kan aan deze 
chaos ontkomen. Eerst moeten al deze wetten worden goedgemaakt en dan 
kan de ziel pas verdergaan. Tegen de tijd dat wij aan de kosmologie begin-
nen ben jij een kosmisch bewuste. Ik zal je dan nog diepere vragen stellen, 
waarop je het antwoord zult ontvangen. We volgen dan het ontstaan van de 
schepping tot in het „AL”. Dat is de kosmologie voor het leven op aarde, van 
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ieder mens, ook van de krankzinnige, van de halfwakende bewustzijnsgra-
den, die wij thans voor ons zien. 

Maar je ziet het, André, in een toestand zoals van deze man zijn deze men-
selijke krachten niet te peilen. En dit onzichtbare gevecht ontstaat, omdat 
de vrouwelijke ziel in hem leeft. Dit is voor de mannelijke geest thans een 
aardse, dierlijke attractie. Ze beleven nu beide organismen vanuit één levens-
graad en wel door de homoseksualiteit. Voel je, hoe beestachtig het wordt, 
nu de menselijke ziel als aards mens verbinding krijgt met die wereld (zie 
artikelen ‘Krankzinnigheid’ en ‘Homoseksualiteit’ op rulof.nl)? Is het dan 
zo’n wonder, dat velen vanuit dat leven zijn lichaam willen bezitten? Men wil 
haar nu dit organisme ontnemen. Dat beleefde „de ziel” ook! Maar „de ziel” 
hield zich staande. Doordat je hem hebt genezen kun je thans de waarachtige 
feiten begrijpen, André. Daarom wilde ik, dat je hem hielp; wij krijgen nu 
eenmaal niets voor niets! 

Deze demonen kunnen wij uit zijn aura verwijderen, want ook deze man 
is nog te genezen, maar van buitenaf. Juist omdat hij aangevallen wordt en 
omdat dit de splitsing van persoonlijkheid is. Dit is dus de bewuste split-
sing van persoonlijkheid, André, maar wij kennen ook de onbewuste en die 
heeft de ziel in eigen handen. Met andere woorden, de ziel als de stoffelijke 
persoonlijkheid is gesplitst doordat de vorige graad nog niet overwonnen 
werd en de hogere nog niet werd behaald. Toch kan daarin het leven zichzelf 
blijven, maar dan is de persoonlijkheid noch man, noch vrouw. Dan is hij in 
géén van beide levensgraden bewust en gelijk een levende dode, maar niet-
temin bezit hij het volmaakte stofkleed. Dus geen psychopaat! Kun je mij 
nog volgen, André?” 

„Ik doe mijn best, Alcar, en ik heb er, geloof ik, alles van begrepen.” 
„Dat zou mij gelukkig stemmen. Ik wil dan ook een proef nemen, want 

hoe meer jij van al deze wetten begrijpt, des te gelukkiger maak je mij. Ver-
geet dit nooit. Wanneer ik in één jaar bereiken kan, waar anderen tien jaar 
over doen, dan betekent dit voor jou geestelijk bewustzijn en het bezit van 
een enorme persoonlijkheid, wat slechts weinig mensen op aarde bezitten. En 
nu mijn vraag, André. 

Waarom, denk je, is de ene splitsing onbewust en de andere weer bewust? 
Ik bedoel dus die mens, die in onbewuste toestand zowel het mannelijke als 
het vrouwelijke gevoel bezit en toch zichzelf is. Dit is een bewuste levens-
graad, André. Deze mens kan zichzelf zijn maar is desondanks volkomen 
abnormaal, want de persoonlijkheid bezit geen bewuste gevoelens en kent 
geen stoffelijke verlangens. Ik zet je nu deze toestand uiteen maar kun je mij 
hiervoor een verklaring geven?” 

André dacht na en hij voelde wat zijn meester bedoelde. Hij zag die mens 
voor zich, als man en als vrouw en toch was deze niet beïnvloed, noch krank-
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zinnig. Dát bedoelde zijn meester. Door wat, waardoor voelt zich die mens 
zo bewust en waardoor kan deze zich staande houden? Plotseling had hij het 
antwoord. Hij beleefde op dit ogenblik die toestand en antwoordde: 

„De ziel als mens, meester Alcar, heeft beide lichamelijke graden overwon-
nen, maar beleeft nu de wedergeboorte als karmische wet. Vanuit het andere 
leven, het moederlichaam gekomen, weet de persoonlijkheid met het man-
nelijke lichaam geen raad, maar leeft toch in het natuurlijke evenwicht.” 

„Buitengewoon duidelijk, André, ik maak je mijn compliment. Ga zo ver-
der.” 

„Hebt u mij soms helpen denken?” 
„Neen, waarachtig niet. Dit is je eigen geestelijk bezit. Het enige wat ik 

deed was, dat ik je even vrijmaakte van je stoffelijke band. Je mist nog steeds 
vijfentwintig procent levensbewustzijn, André, omdat je nog op aarde leeft. 
Maar dit antwoord is het! 

Die persoonlijkheid moet normaal handelen maar is toch abnormaal. Dit 
gaat zo ver, zo hoog, zo bewust verder, dat er mensen zijn die zich volko-
men kunnen geven als man en vrouw, terwijl zij toch in zich die hunkering 
voelen, die hen tot het abnormale voert. Zij beleven hun eigen leven thans 
voor slechts vijftig procent. Komt de persoonlijkheid op honderd procent, 
André, dan wordt eerst de volle reine natuurlijke, stoffelijke en geestelijke 
liefde beleefd. Wat voordien beleefd kan worden is niet meer dan het zich 
geven, waardoor niettemin kinderen geboren worden. Indien ik de stoffelijke 
en geestelijke graden van de liefde ging ontleden, bleef er maar weinig van de 
menselijke liefde over. Ook dat behoort tot de kosmologie en dan eerst voelt 
de mens wat liefde eigenlijk is en waardoor de mens kan liefhebben. Won-
derbaarlijk is dit alles, want het voert ons tot al de graden van de menselijke 
eigenschappen, die wij geestelijk-wetenschappelijk zullen ontleden. Uit alles 
halen wij dan de kern! Wie in deze graad op de volle honderd procent leeft is 
niet bewust scheppend, doch schept door de hartstocht. Hij is bezig zich los 
te maken van het vorige gevoelsstadium om zich het verhoogde gevoel eigen 
te maken. Maar hierin beleeft de man over wie wij zo-even hebben gespro-
ken en over wie ik je de vraag stelde, het vijftig-procent-stadium en is nu een 
levend dode. Want iemand in het volle honderd-procent-stadium belééft zélf! 
Die wil scheppen of baren! Dat is de bewuste moeder of de bewuste vader op 
aarde en zij dienen elkaar en hebben natuurlijk-lichamelijk lief. Zij dienen 
het evolutieproces en dienen dus God. 

De andere en wel onbewuste graden bevinden zich in de gestichten en be-
leven de krankzinnigheid. De graad die wij nu volgen is nog niet de diepste 
krankzinnigheid. Er zijn nog diepere graden. Dan lost de persoonlijkheid 
volkomen op en zinkt onherroepelijk in het onderbewustzijn weg tijdens het 
gehele leven op aarde. Eerst aan deze zijde komt weer de splitsing van deze 
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wezens en gaat ieder naar de eigen afstemming aan deze zijde. Hoe is nu de 
afstemming van deze man op aarde, André? Kent men deze persoonlijkheid? 
Is deze mens wel te herkennen? Men spreekt over homoseksualiteit en tracht 
deze mensen te ontleden, maar toch is dat ontleden het graven in het eigen 
bewustzijn, omdat men van dit leven niets weet. Het zijn en blijven raadsels 
voor de mensheid maar aan deze zijde leeft de oplossing en nu kunnen wij 
deze toestanden volgen. 

Waarom voelt zich deze arme man zo? Heeft hij hierom gevraagd? Kan 
God de één alles schenken en de ander het levend dood zijn bezorgen? De 
één bewust maken en de ander onbewust? Dit zou onrechtvaardig zijn en 
dus niet mogelijk! Want God is een Vader van liefde! Ik kan kort zijn, want 
je weet er eigenlijk reeds alles van. De mens beleeft beide organismen. Dit 
leven komt in het mannelijke of in het moederlichaam en moet in beide 
organismen het volle natuurlijke bewustzijn bereiken, maar soms is dat niet 
mogelijk. In één leven kan dat niet, daarvoor is het aardse leven te kort. En 
nu treden deze verschijnselen op de voorgrond. 

De mens moet zich dus al deze organismen en geestelijke wetten eigen 
maken, want dat behoort bij het evolutieproces, dat is het hoger gaan in de 
geest en het terugkeren tot God. De persoonlijkheid ontwaakt hierdoor en 
deze is het, die het ontvangt en die in beide organismen leeft. De ziel als per-
soonlijkheid maakt zich de wetten in de Ruimte eigen en moet zich daarvoor 
inspannen en dat kost studie. 

Elkeen moet de wetten van God leren kennen en dan eerst volgt het zich 
eigen maken. Het wonderkind bezit het gevoel om kunst te scheppen. Het 
rekengenie heeft dit eveneens ten opzichte van het rekenen en andere mensen 
bezitten dit weer voor tal van andere stoffelijke mogelijkheden, waardoor 
hun uitblinken naar voren treedt. Dat is het eigen menselijke bezit. De mens 
heeft zich dat gevoel in de levens die vooraf gingen eigen gemaakt. Dit zien 
wij nu terug in de schepping ten opzichte van het menselijke gevoelsleven 
als man en vrouw, want de ziel moet zich het barende - en het scheppende 
lichaam eigen maken. God schiep voor de mens vele lichamen. De mens zou 
al die lichaamsgraden beleven teneinde deze zowel stoffelijk als geestelijk te 
overwinnen. Op deze wijze zou hij van de lagere naar de hogere graad evo-
lueren. Hierin komt het vallen en opstaan, het bezwijken. Thans treden de 
graden van krankzinnigheid en al de daarmee in verband staande levenswet-
ten, die door de geest moeten worden overwonnen, naar voren. De persoon-
lijkheid maakt zich deze eigen en vertegenwoordigt ze als mens! 

Het is dus niet mogelijk, André, dat God het ene kind méér geeft dan het 
andere. Dit zijn levenswetten. Voor iedereen zijn deze mogelijkheden om te 
ontwaken weggelegd; elk mens bezit ze! God heeft deze mogelijkheden in 
onze handen gelegd. Wij leren hierdoor de schepping kennen. Daarna komt 
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het zich eigen maken en dat geldt voor elkeen. Het is de bedoeling van God 
dat wij evolueren; daarvoor schonk Hij de mens alles van Zichzelf. Wij zijn 
goden! Ook hierin is God rechtvaardig. Dat God het ene kind bevoordeelt 
en het andere laat verhongeren of krankzinnig maakt, kan niet! De homo-
seksueel en de krankzinnige hebben hun eigen toestand geschapen, maar 
zullen zich hiervan losmaken wat echter eerst in een volgend leven bereikt 
wordt. In dat leven zal de geest zichzelf leren kennen, maar dit gebeuren 
verbindt ons met de reïncarnatie en met het leven van deze en andere zieken. 

Kijk hier, André, weer een heel andere toestand en eigenlijk toch dezelfde 
graad waarin al deze mensen leven. Alléén de karakters zijn anders, want 
niet twee mensen zijn gelijk. Hun levensgraden hebben dus één afstemming, 
alleen is de een dieper in deze ellende gezonken dan vele anderen, omdat de 
reïncarnatie spreekt. Wanneer de liefde gaat spreken en naar voren treedt, 
staan wij onmiddellijk weer voor andere levensgraden, die de persoonlijkheid 
zich moet eigen maken. Hierin verliest de geleerde zich, omdat hij deze wet-
ten niet kent. 

Deze oude man is reeds jaren hier en kan zich van de astrale wereld niet 
vrijmaken. Men kan niets voor hem doen. Hij is diep in zijn onderbewustzijn 
weggezonken, maar heeft het geluk, dat hij in dit leven de mediamieke sensi-
tiviteit nog niet heeft behaald. Is dat wel het geval, dan leeft de astrale wereld 
zich volkomen door het aardse dagbewustzijn uit en wordt het lichaam in 
korte tijd afgebroken. Immers, de persoonlijkheid kan nu geen weerstand 
bieden en evenmin aan het organisme kracht geven. De astrale demon houdt 
hier geen rekening mee, zodat in korte tijd het organisme belééfd is. Deze 
man zweeft tussen de zesde en zevende graad van de krankzinnigheid in en 
dankt zijn ouderdom thans aan zijn onbewustzijn of hij was reeds aan deze 
zijde. Hiermee betreden wij opnieuw de kosmologie en deze leert ons, dat 
zijn einde op aarde vastligt. Hij kan geen seconde te vroeg of te laat overgaan. 
In zijn leven liggen die wetten opgesloten, hij heeft zich deze eigen gemaakt. 
Voel je wat dit zeggen wil? De mens maakt zich de dood eigen, hij krijgt 
leven en dood in eigen handen en die wetten beslissen over het moment van 
sterven en geboren worden. 

Doordat hij tussen deze twee graden in leeft, is zijn innerlijk leven niet 
bewust en vanzelfsprekend ook zijn liefde niet. Hierdoor heeft hij rustig zijn 
krankzinnigheid kunnen beleven. Toch is deze man dieper afgedaald dan hij 
daar, die wij zo-even hebben gevolgd. Voel je de merkwaardigheid van deze 
wetten? De mens heeft die wetten in handen. Aan de wijze waarop hij deze 
beleeft is zijn bewustzijn vast te stellen. De man wordt van tijd tot tijd aan-
gevallen en men probeert hem vanuit deze wereld wakker te schudden, maar 
die persoonlijkheid is nu niet te bereiken. Zijn toestand is zuiver psychopa-
thisch, echter met dat verschil, dat hij een normaal organisme bezit maar niet 
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normaal denken kan, omdat andere wezens hem hebben overwonnen. Die 
astrale wezens eten en drinken door hem en voelen zich weer op aarde. In 
hem leven demonen die de ouderdom verkiezen in tegenstelling tot hen die 
de jeugd willen beleven. Dat zijn wezens die de astrale duistere wetten heb-
ben leren kennen en door hun overheersen het aardse bewustzijn vernietigen. 

De karaktereigenschappen van al deze zieken treden nu op de voorgrond 
en hieraan herkennen wij de kern van de krankzinnigheid en de graad waar-
in zij leven. Is de mens volkomen bewust in de een of andere levensgraad, 
dan kan de astrale wereld hem beleven en dan volgt vanzelf het tot eenheid 
komen met het aardse individu. Mannen en vrouwen beleven deze wetten 
thans naarmate de eigen karaktereigenschappen op de hartstocht ingesteld 
staan. 

Maar allen beleven één gebeuren: dat is het ontwaken voor het waarach-
tige moederschap. Wie in het normale leeft kan deelnemen aan de schepping 
Gods, André, maar wie die drang en gevoelskracht, dat het waarachtige be-
wustzijn aan ons schenkt, nog niet bezit, valt terug in al deze onbewuste gra-
den, die tot de ziekelijke krankzinnigheid behoren. Al deze mannen en vrou-
wen in welke graad ze zich ook bevinden, zijn op weg naar het moederschap, 
wat de persoonlijkheid aanvaarden moet. Wie dit bewustzijn nog niet bezit, 
staat nu open voor talrijke wetten van het kwaad. Hij voelt niet dat God ons 
Zijn leven geschonken heeft en gaat thans door het dal van smarten. Door 
dit dal van smarten beleeft de geest al deze onbewuste graden. Eenmaal ech-
ter tot de schepping gekomen, reageert de ziel als persoonlijkheid anders en 
bereikt het normale. Het is alleen het moederschap, dat ons het bewuste kan 
schenken, omdat wij dan bewust aan het scheppingsplan hebben deelgeno-
men. Doch voordat wij zo ver zijn, zijn wij in ons leven verschillende malen 
bezweken en zagen wij onszelf herhaaldelijk in deze huizen. Eerst tijdens dit 
bezwijken stonden wij open voor het verkrachten van ons bestaan, omdat wij 
voor het normale nog niet geschikt waren. Toch boekten wij hierdoor winst 
en dit evolutieproces beleven allen! 

Waarover ik spreek behoort tot de kringloop van de ziel. De ziel als mens 
komt tijdens zijn evolutieproces in de dierlijke bewustzijnsgraad. In die dier-
lijke en voordierlijke graad moet de persoonlijkheid ontwaken. Dit niveau 
dat wij dan als mens hebben bereikt, moet als uitgangspunt worden benut 
om verder en hoger te gaan. Dit leven weet van vader- noch moederliefde af; 
het is onbewust. Al het leven in de Ruimte is in dit stadium geweest. Niet 
één engel uit de sferen van licht kon eraan ontkomen, het is het ontwaken 
voor God. En God is Moeder! De ziel als mens zal zich door al die levens het 
goddelijke moederschap eigen maken. De persoonlijkheid moet nu trachten 
zich uit die voordierlijke stadia te bevrijden en daar is het mannelijke en 
vrouwelijke lichaam voor. Duizenden levens hebben wij reeds afgelegd als de 
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stoffelijke graad voor het moederschap bereikt wordt en eerst daarna treden 
wij de geestelijke graad binnen. 

In de eerste stadia hebben wij lief, maar die liefde is dierlijk. Wij volgen 
en beleven de hartstocht. Maar de moederliefde verbindt ons met God. God 
legde door de liefde van de moeder een verbinding met zichzelf, waardoor 
wij als mens goddelijk contact kregen. Door de liefde krijgen wij het denkend 
vermogen en gaan wij weten, wat het zeggen wil om moeder te kunnen zijn. 

Door het moederschap treden wij het waarachtige leven binnen en op 
weg hierheen beleven wij tal van verschijnselen, waartoe de homoseksualiteit 
behoort. Wij zijn dan niet gereed voor deze hogere graad, noch voor het 
bewuste moederschap, want wie de moederliefde bezit staat stevig op eigen 
benen. Niets kan dan die mens overvallen, want dat leven is in alle graden 
bewust. God stuurt Zijn kinderen naar de „Universele” waarheid. Dat is het 
moederschap, want de moeder schept zoals God het in het oneindige deed. 
Het woord zegt het ons: scheppen is werking en betekent bewustzijn. De 
mens moet zich dus het normale eigen maken, wat door het moederschap 
verkregen wordt. Als man lopen wij naast de schepping, maar als moeder 
beleven wij al deze onbewuste graden en zinken erin weg, indien ons bewust-
zijn niet volkomen is. 

Wanneer de moeder dus een leven ontvangt, André, de geboorte van het 
kind beleeft, wil dit zeggen, dat deze persoonlijkheid als moeder bezig is 
zich door het beleven van dit proces een andere en wel hogere graad eigen te 
maken. Zijzelf kan hiernaar geen hand uitsteken. De ziel die aangetrokken 
wordt regelt alles vanzelf maar de graad van leven van de moeder beslist. 
Anders is het echter wanneer de geboorte tengevolge van de karmische wet 
plaatsvindt. In dat geval laat de persoonlijkheid zich bij de moeder met wie 
hij uit vorige levens heeft te maken geboren worden, ongeacht de levensgraad 
van de moeder. Het aantrekken van de eigen graad is echter voor het gevoel 
van de moeder het belangrijkste, want nu is de persoonlijkheid waarlijk moe-
der! De moeder dient, en door dit ruimtelijke dienen gaat zijzelf hoger. Door 
deze geboorte komt het ene leven door het andere tot de geestelijke ontwa-
king. Moeder en kind beleven dit als één gebeuren, één toestand, één wet, de 
wedergeboorte op aarde. 

Elke levensgraad bezit dit gevoel dat de afstemming van het leven bepaalt 
en tot persoonlijkheid is geworden. Begrijp je, wat ik bedoel, nu wij voor het 
moederschap staan? Voel je, wat het zeggen wil om als moeder te kunnen le-
ven? Het normale wezen schept, verlangt om het kind te mogen bezitten; het 
andere bewustzijn is er niet toe in staat. Thans leren wij het onbewuste ken-
nen, dit leven moet dus nog voor het moederschap ontwaken. Doch voordat 
het zover is heeft deze vrouw het bezwijken reeds beleefd en dan vinden wij 
die graad onder deze zieken terug. Het is zuiver vallen en opstaan op de weg 
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naar omhoog, doch hiervan begrijpt men op aarde het goddelijke doel nog 
niet! 

Een dier heeft lief en kan het moederschap beleven. Maar dieren zijn geen 
mensen. Het is nu noodzakelijk, dat de persoonlijkheid als mens het mense-
lijke gaat volgen en beleven, wil deze ontwaken voor de eigen levensgraden. 
De hoogste levensgraad op aarde is de geestelijke. Alles wat hieronder leeft 
is nog geestelijk onbewust en vertegenwoordigt achtereenvolgens de voor-
dierlijke, dierlijke, grofstoffelijke of stoffelijke graden. Al deze levensgraden 
zijn nodig of de mens zou in de hogere graden bezwijken en niet meer tot 
het ontwaken komen. Maar God wist, dat de persoonlijkheid trede na trede 
zou beleven en schonk aan Zijn leven al deze mogelijkheden. Tijdens deze 
leerschool gingen wij ten onder, totdat wij uiteindelijk het hoogste behaalden 
en daarna de sferen van licht binnentraden. Voor de mens op aarde is dit het 
normale bewustzijn als moeder. 

Ik kan hier dieper op ingaan, André, maar dat wordt te veel voor je. Eerst 
later gaan wij deze wetten volgen en dan zal ik je deze van het ontstaan af 
verklaren. Ik hoop echter dat je begrepen hebt, dat het moederschap het es-
sentiële is in de Ruimte, want door de moeder betreedt de persoonlijkheid 
het waarachtige leven, gaat deze zich één voelen met God, omdat deze als 
moeder de schepping ondergaat. Al deze zieken zijn nog niet zover, want 
deze mensen moeten die hoogte nog bereiken. De één is nu hierin iets verder 
dan de ander, maar allen zien thans hun levens verknoeid. Ten opzichte van 
God is dat niet erg, want het volgende leven wacht. Duizenden organismen 
staan gereed die alle moeten worden beleefd, wil de persoonlijkheid eens 
staande blijven om het bewuste moederschap te ontvangen. Het zijn dus de 
zwakheden die tijdens het leven overwonnen moeten worden, waardoor de 
persoonlijkheid wordt versterkt. 

Al deze mensen, André, moeten dus voor hun levensgraad en voor het 
moederschap nog ontwaken. In hun graad van leven zijn zij ten achter. Hun 
eigen levensgraad bevindt zich onder die van de gemiddelde mensheid; zij 
staan er echter wél vóór, dat wil zeggen voor het moederschap waarin zij dan 
staande zullen blijven. Ze maken zich dus gereed om deel te nemen aan de 
schepping en om als man en vrouw het evolutieplan van God te dienen, maar 
ze zijn er thans nog niet toe in staat. Dit is de stoffelijke krankzinnigheid. 
Een krankzinnige is dus bezig om te ontwaken. Als man kan hij niets anders 
beleven, maar in een volgend leven als vrouw ondergaat hij – deze mens dus 
– de hartstochtelijke liefde, die straks gericht is op het normale, het bewuste 
ontvangen. Dan vertegenwoordigt dit leven de eigen levensgraad, waarvan 
het thans noch iets begrijpt noch voelt, omdat de drempel nog overschreden 
moet worden. 

Zeven stoffelijke graden moeten door de persoonlijkheid worden beleefd, 
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voordat de geestelijke afstemming bereikt is. Wij zien dus onmiddellijk in 
welke graad de mens zich bevindt en kunnen thans hieraan de graad van de 
krankzinnigheid vaststellen. Wij weten nu wat deze ziel moet beleven en hoe 
de astrale verbinding is. Ook weten wij of iemand geheel ten onder zal gaan. 
Of dit dus al dan niet mogelijk is. De geleerde op aarde verliest zich in al deze 
wetten en graden. Toch zou hij het grote raadsel kunnen ontsluieren, maar 
dan moet hij eerst ons leven en bewustzijn aanvaarden om achter deze sluier 
te zien. Alléén door ons bewustzijn is het mogelijk daar men op aarde slechts 
stoffelijk denkt! Maar stof en leven zijn één. Deze beide, waarvan echter dan 
het stoffelijke tot het halfgeestelijke stadium geëvolueerd is, vinden wij ook 
aan deze zijde terug. Hierdoor hebben wij als ziel en als geest een verdicht 
lichaam of wij hadden geen bestaansmogelijkheid van God ontvangen. Toch 
is er in ons denken en voelen na ons sterven op aarde niets veranderd! Het 
is dus heel natuurlijk, André, al deze mensen hebben het moederlichaam 
gehad en beleefd. Doordat de mens beide lichamen moet beleven is de ho-
moseksualiteit ontstaan. Indien er geen homoseksualiteit zou bestaan, dan 
zou het tevens niet mogelijk zijn dat de ziel zowel het moeder- als het va-
derlichaam zou kunnen beleven. Maar dan zouden wij moeten aanvaarden, 
dat de schepping niet deugde en dat is uitgesloten! Duizenden problemen 
zouden dan het scheppingsplan in duigen laten vallen, zouden ons als mens 
maken en breken, omdat de éne ziel als vrouw alles zou ontvangen en beleven 
en de man in zijn evolutie niet verder zou komen. Als man zouden we dan 
op aarde leven maar niet verder komen, want de moeder alléén zou het zijn, 
die het verhoogde stadium zou binnentreden door de verbinding met God. 
Tijdens de dracht van het kind is de moeder met Gods schepping verbonden. 

De homoseksualiteit is dus een natuurlijk en normaal verschijnsel. Het 
heeft geen nut al die mensen te verachten, want wij allen hebben ons eens 
onbewust gevoeld. Niet één mens kan zeggen: Ik niet, ik heb die gevoelens 
nimmer gekend. Dat is waanzin! Die mensen leven tussen de beide organis-
men van man en vrouw in en zijn noch het een, noch het ander. Maar de 
stoffelijke hartstocht wordt gevoeld en wil worden beleefd, wat nu tot het 
abnormale behoort en waarvan de persoonlijkheid zich vrij moet maken. 
Komt het leven nu tot het moederschap, dan lost onmiddellijk de homosek-
sualiteit op. 

De ziel, André, leefde dus voor dit leven in het moederlichaam en heeft nu 
het mannelijke kleed ontvangen. Ook hierin vinden wij graden, want thans 
wil de moeder de moeder beleven en de man de man, omdat deze graad tot 
het halfwakende gevoelsleven behoort dat de halfstoffelijke homoseksualiteit 
is. Iedere gedachte, elke hartstocht, ook de liefde, bezit weer zeven eigen gra-
den die als overgangsstadia worden beleefd, voordat de eigenlijke graad van 
de homoseksualiteit optreedt. Al die stadia moeten door de persoonlijkheid 
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worden beleefd of het leven zou stilstaan in de ruimtelijke ontwikkeling. 
Om hierin het hoogste te bereiken beleeft de ziel, tijdens miljoenen eeuwen, 
miljoenen levens op aarde. Eerst daarna kan het leven zeggen – ik heb mijn 
kringloop op aarde volbracht! 

Lach niet, scheld niet op de homoseksueel, gij zijt het zelf! Veracht geen 
mens, die krankzinnig is, ge zijt het zelf geweest of ge zult het nog worden! 
Die graden wachten u op; niet één mens kan eraan ontkomen. Goddank 
kunt ge eens op aarde zeggen – ik ben zover, ik heb mijn graden beleefd, nu 
ga ik in het bewuste verder. 

God is rechtvaardig, God kent geen onderscheid in rang en stand. Wan-
neer God voor de ziel het lichaam van de moeder geschapen heeft, is dat 
voor al het leven van God en niet slechts voor een klein deel. Voor de ziel 
zijn beide lichamen bestemd! Het scheppend wezen gaat in het moederschap 
over, omdat ook God Vader én Moeder is! De persoonlijkheid echter maakt 
zich deze gevoelskrachten eigen. Aan deze zijde, André, kent men noch man, 
noch vrouw. Wij hebben het stoffelijke éénzijn afgelegd, maar wij maken ons 
gereed voor de vierde kosmische graad, een planetenstelsel voor ons mensen, 
waarop wij weer hogere stoflichamen zullen ontvangen. 

Het moet je dus duidelijk zijn, André, waarom deze mensen zich zo voelen. 
Ons wordt niets geschonken, wij moeten de wetten van God leren kennen. 
De mensheid is miljoenen jaren oud en toch zijn wij nog niet verder gekomen 
dan de aarde. Het kwaad, het onbewuste moet overwonnen worden. Waar 
de mensen zich ook bevinden, hoe zij zijn en wat ze zijn, het doet er niets toe. 
Hoe hoog ook op de maatschappelijke ladder geklommen, voor God zijn wij 
één. Wat de één bezit zal de ander moeten ontvangen, want dat is de bedoe-
ling van Gods schepping. 

Al deze krankzinnigen vechten met zichzelf en worden door deze wereld 
aangevallen. De onbewuste astrale wereld wil licht zien, wil eten en drinken, 
wil warmte, want in de hellen mist men dat. Vanzelfsprekend keert het leven 
derhalve naar de aarde terug om daar opnieuw het stoffelijke te beleven, want 
dat is mogelijk. 

Velen van hen hier zijn te helpen, want wij kunnen hen vrijmaken van 
de astrale persoonlijkheid. Droevig is alles wat je onder hen meemaakt en 
toch weer heel natuurlijk, want ze beleven de goddelijke wetten. Zolang de 
moederliefde niet is beleefd, keert de ziel tot de aarde en tot het stoffelijke 
leven terug.” 

Plotseling hoorde André een afschuwelijk geschreeuw en hij keek in de 
richting waar het vandaan kwam. Een grote man sloeg links en rechts van 
zich af. Hij was het, die zo schreeuwde. Wat is dat? dacht André. Ga weg, 
riep de man en rende naar een hoek van de zaal. De andere zieken werden 
onrustig. De stilte was ineens verdwenen. Onmiddellijk kwamen verschil-
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lende broeders en zusters aangerend om de man te kalmeren, doch dat bleek 
niet zo eenvoudig. Als een wilde stier sloeg hij elkeen tegen de grond die in 
zijn omgeving kwam. 

„Is deze man bezeten, Alcar? Ik bedoel, wordt hij nu aangevallen?” 
„Hij is bezeten, André, en nu wordt hij door de onbewuste wereld aan-

gevallen. Wij zullen hem volgen. Over deze zieken heb ik je voorlopig niets 
meer te vertellen, niettemin kom ik hier later op terug, wanneer ik je het 
ontstaan van de schepping ga verklaren.” 

Een zevental broeders stormden op de bezeten man af. André hield zijn 
concentratie op de zieke gevestigd en wachtte af wat er zou geschieden. Toen 
hij zich één voelde met de krankzinnige stroomde een enorme kracht die in 
dit leven aanwezig was hem tegemoet. Het was een domme en toch bewust 
ingestelde kracht, die eigenlijk niet was te temmen. Toch moest de man weer 
tot rust komen of ook de anderen zouden beginnen. Als een wild dier trapte 
de ongelukkige van zich af en keek naar zijn belagers. De broeders durfden 
hem niet te naderen en verzonnen een list. André zag, dat een zuster met een 
doek zwaaide om hem af te leiden. De waanzinnige reageerde onmiddellijk 
en keek als een klein kind naar hetgeen zij deed. Zielig was hij op dit ogen-
blik. Plotseling stootte de zieke een angstaanjagend gebrul uit, waarvan de 
muren trilden en het menselijke hart rilde en beefde. 

„Waarom doet hij dat, Alcar?” 
„Hij is het niet, André, de demonen zijn het. De hel is voorbereid en nu 

is dit gevecht tussen deze mens en de astrale wezens ontstaan. De demo-
nen voelen dat ze worden aangevallen en weten zeer zeker wat hierna gaat 
volgen. In de diepte van dit zieleleven ligt de bewoner opgesloten en is een 
gevangene. Tal van demonen willen hem beleven, maar hij is hiertegen gaan 
vechten. Ongemerkt hebben ze hem in deze toestand gebracht, totdat ze zijn 
bewustzijn wakker maakten en toen volgde het menselijke reageren. Was 
Gene Zijde niet bewoond, André, en leefden er aan deze zijde geen men-
sen die daarop afstemming hadden of hiervoor openstonden, dan bestond er 
geen bezetenheid. 

Deze man had dan zijn leven in onbewustzijn, in stilte en rust met het 
beetje verlangen naar liefde, volbracht. Meer zou er niet zijn geschied. Doch 
nu wil de astrale wereld beleven en hiertegen vecht hij, omdat hij zijn eigen 
lichaam beschermen wil. Dat is het tragische van de krankzinnigheid. Het 
kind in hem leeft, want de volwassen persoonlijkheid is ingeslapen. En nu 
heeft men dat kind in hem wakker geschud waardoor de man in hem ont-
waakt en nu zijn eigen stofkleed beschermt. Nu zijn het de demonen die hem 
deze last bezorgen, deze nieuwe ellende, die hij echter slechts gedeeltelijk on-
dergaat, omdat hij zijn volle bewustzijn nog mist. Maar aanstonds verandert 
zijn persoonlijkheid. 
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Deze broeders staan nu niet voor een zieke, maar voor de astrale wereld. 
Dit beseffen ze echter niet. Kijk, ze naderen hem en ze maken zich tot een 
sprong gereed.” 

Het menselijke wezen brulde zo, dat het schuim op zijn lippen stond. Wat 
verschrikkelijk, dacht André. De krankzinnige sloeg van zich af, maar de 
broeders waren niet bang voor hem. Het werd een strijd op leven en dood. 
Enige broeders slingerde hij van zich af, doch de anderen sloegen hem neer. 
Men droeg hem weg en sloot hem op. Ontzettend is het, dacht André. Hij 
hoorde een van de broeders zeggen: 

„Wat vreemd toch, maandenlang was hij rustig en nu is hij weer ineens zo 
van streek.” 

Ze gingen heen om een dokter te roepen. Arme man, dacht André. In een 
donker waas, waarmee de astrale wereld hem had omhuld, leefde deze zieke. 
Deze uitstraling was duivels en André had deze in de hel leren kennen. 

Hij stelde zich op zijn meester in en vroeg: 
„Voelt hij de slagen die op hem neerdalen, Alcar?” 
„Nog niet, André, maar straks zal hij ze wel voelen. Door zijn halfwakend 

bewustzijn heeft hij er nu geen weet van, want de ziel is leven en dat leven is 
weer de persoonlijkheid, maar die is ingeslapen. Hij leeft eigenlijk als onder 
narcose, ook al is deze geestelijk. Hierdoor dringt de slag in het dagbewust-
zijn toegediend niet tot hem door, maar wellicht aanstonds, wanneer de de-
monen hem met rust laten, zal hij de pijnen voelen. Komt het niet zover, dan 
geneest de wond intussen zonder dat hij er iets van beseft of gevoeld heeft. 
Hoe zieker hij zich echter voelt, des te moeilijker is hij door de astrale wereld 
te bereiken.” 

„Wat zijn dit voor wetten, Alcar?” 
„Dat is toch heel natuurlijk, André. Hoe meer kracht het lichaam bezit, 

des te heviger wordt de hartstocht, des te dieper dalen de demonen in de per-
soonlijkheid af om hun hartstochten te beleven. Is dat lichaam echter ziek, 
dan reageert het zenuwstelsel niet en het zenuwstelsel – dat weet je – reageert 
weer op het gevoelsleven omdat het daarmee verbonden is. Of het één of 
het ander dus, maar ten opzichte van deze wetten speelt ook het normale 
lichaam een rol waardoor het voor de astrale wereld mogelijk is de stoffelijke 
eenheid te beleven. Is het lichaam ziek, dan is er tevens van éénzijn geen 
sprake. Zijn er organen die weigeren, dan houden die de diepe krankzinnig-
heid tegen, omdat immers de persoonlijkheid door het in het bezit zijn van 
een gezond lichaam aangevallen wordt. Hoe meer kracht dus, hoe sterker het 
organisme, des te duidelijker treden de verschijnselen naar voren en des te 
dieper wordt de krankzinnigheid. Zieke lichamen kunnen de diepste graden 
van de krankzinnigheid niet beleven, André, omdat de demonen met een 
ziek lichaam niets kunnen beginnen. De normale krankzinnigheid stemt 
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zich vanzelf op de stoffelijke constitutie af; op het gezonde, vitale en eerst 
dan komen geest en stof tot éénheid. 

Door deze man kunnen ze zich uitleven. Hij bezit een prachtig lichaam, 
waardoor de astrale wereld de hartstocht kan botvieren. De demonen vech-
ten om zijn levensbloed, zijn hartklop en levensadem. Hierdoor krijgen zij 
weer vat op het aardse leven en genieten van die warmte. Dacht je, dat deze 
krankzinnige door zichzelf in deze toestand geraakte? Als het lichaam zich 
heeft hersteld vallen de demonen hem telkens weer aan omdat zij zich willen 
uitleven. Dan begint die strijd op leven en dood opnieuw, zoals wij zo-even 
bij die vrouw hebben kunnen vaststellen. Dit zijn de wetten voor hem, voor 
haar en voor duizenden andere zieken, maar deze komen door de astrale we-
reld tot stand. De één verdringt de ander. Allen willen het stoffelijke levens-
bloed voelen, want hierdoor voelen zij zich weer levend in de stof! Dat is het 
verlangen van de duistere astrale wezens, van mannen en vrouwen, die het 
aardse leven hebben afgelegd en toch naar de aarde terugkeerden. Het is het 
gevecht tussen het dierlijke en menselijke in één lichaam. In de hellen voelen 
deze demonen zich armoedig, koud en ellendig. 

Zie hoe mooi zijn lichaam is, maar op deze wijze wordt het bezoedeld. 
God gaf de mens voor iedere levensgraad een Tempel voor de ziel, maar de 
persoonlijkheid moet hiervoor nog ontwaken. De mens beseft niet wat hij 
heeft ontvangen. 

Zijn bloed stroomt en zijn hart klopt sneller. De demonen voeren het or-
ganisme op, waardoor hij zal kreunen van pijn. Toch kunnen zij hem nu 
niet bereiken, want de pijnen zullen overheersen en zullen de persoonlijkheid 
naar het dagbewuste ik terugtrekken. Je voelt hieraan, dat voor hen alleen 
het gezonde lichaam te beleven is, en dat al deze wetten in harmonie moeten 
zijn of de bezetenheid is niet mogelijk.” 

„Kunnen hierdoor dan geen stoffelijke stoornissen ontstaan?” 
„Je bedoelt bijvoorbeeld hersenstoornissen, André?” 
„Juist, Alcar.” 
„Zo hevig heeft men hem niet mishandeld. Maar wanneer deze stoornis-

sen ontstaan gaat de bezetenheid over in de stoffelijke ziekte en verandert het 
geheel. Wij beleven dan een geheel andere toestand.” 

„Maar u zei toch, dat wij zonder hersenen kunnen denken?” 
„Dat is mogelijk, André, maar niet als de hersenen door geweld verwijderd 

zijn. Wat zou deze man met verbrijzelde hersenen moeten beginnen? Ik heb 
je dit reeds eerder verklaard. Het is mogelijk buiten die organen om toch te 
denken maar dan moeten de hersenen reeds voor de geboorte afwezig zijn 
zodat zich al de andere edele organen vanaf het begin kunnen aanpassen. 
Wordt deze eenheid door geweld verbroken, dan treden stoffelijke stoornis-
sen naar voren, die niet te herstellen zijn door de persoonlijkheid, want het 



301

gevoelsleven kan zich dan niet meer instellen op die organen. De rechtstreek-
se verbinding tussen het gevoelsleven en het zenuwstelsel komt nu niet tot 
stand en blijft dus verbroken.” 

„Is het mogelijk, Alcar, dat krankzinnigheid op anderen overgaat?” 
„Bedoel je van vader of moeder op het kind?” 
„Ja, Alcar, dat bedoel ik.” 
„Neen, dat is niet mogelijk. Wanneer dat zo was, dan bezat de mens geen 

eigen persoonlijkheid en geen eigen wil. Erfelijkheid is wel mogelijk ten aan-
zien van het stoffelijke lichaam, maar niet voor de geest. Toch zoekt men op 
aarde nog steeds in deze verkeerde richting en men aanvaardt deze beïnvloe-
ding. Volgens de geleerden is het mogelijk krankzinnigheid op voorouders 
terug te voeren, maar waar blijft dan de zelfstandigheid van onze wereld? 
De geleerden kijken niet door dit proces heen, ook hiervoor moeten ze nog 
ontwaken. De geleerden lopen zich tegen dit verschijnsel te pletter en dat 
komt alleen, omdat zij ons eeuwigdurend leven niet kunnen aanvaarden en 
niet kunnen begrijpen, dat de ziel aan deze zijde een zelfstandige persoonlijk-
heid is. 

Indien erfelijke krankzinnigheid mogelijk was, André, dan zou dit beteke-
nen dat de straf van voorouders op het kind zou overgaan. Maar dat kan niet. 
Het kind staat niet voor geestelijke ziekten van de ouders open, noch is het 
onbewust te maken. Krankzinnigheid is immers onbewustzijn. De geleerden 
zoeken stoffelijk, doch deze ziekten moet men geestelijk analyseren, eerst dan 
is het mogelijk om een juiste diagnose vast te stellen. Wel kan het kind onder 
de invloed leven van de moeder, maar die beïnvloeding duurt slechts kort, 
want spoedig neemt het innerlijke leven het dagbewuste ik in eigen hand. 
Er treden soms wel astrale, dus geestelijke verschijnselen naar voren voor de 
moeder en voor het kind tijdens dit negen maandenlange éénzijn, maar ook 
die lossen weer op, omdat het kind een eigen persoonlijkheid is en een eigen 
wil bezit. Dat is nu beïnvloeding, maar beïnvloeding is nog geen krankzin-
nigheid. Deze mensen hier zijn bezeten. De astrale beïnvloeding kan deze 
diepte niet bereiken. 

Ouders kunnen dus geen krankzinnigheid aantrekken, wel een onbewuste 
gevoelsgraad, die met de persoonlijkheid van één van de ouders of met bei-
den te maken heeft en dus tot die levens behoort. Dat heeft de ziel in eigen 
hand, niet de ouders. De ouders die nu beleven dat hun kind krankzinnig 
wordt, hebben met deze gevoelsgraad te maken en dit betekent voor hen 
leed en smart, doch de krankzinnige beleeft nu alleen zijn eigen levensgraad. 
Ook al is de gehele familie krankzinnig geweest, dan nóg beleeft elkeen zijn 
eigen levensgraad en de afstemming waarin het nieuwe leven volbracht moet 
worden. Dat zouden twee krankzinnige mensen als vader en moeder kunnen 
bewijzen. Ik geef de geleerde de verzekering, dat de moeder toch aan een 
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gezond kind het leven schenkt, ook al denkt men van niet. Wij weten echter, 
dat door de krankzinnigheid de verbinding met de ziel tijdens de bevruch-
ting kan worden gestoord, zodat niets met zekerheid kan worden vastgesteld 
vóór dit gebeuren. Niettegenstaande deze mogelijkheid zouden zij het kun-
nen bewijzen. Maar zelfs wanneer deze ouders een kind ter wereld brengen 
dat de krankzinnigheid zal moeten beleven, dan nog beleeft de persoonlijk-
heid de eigen wetten. In het andere geval is de persoonlijkheid hiervan vrij en 
zal dus bewust zijn. De éne mens kan geen ongeluk scheppen voor de ander, 
voor zover het kosmische wetten betreft. Dat is niet mogelijk! Wel is beïn-
vloeding mogelijk, zoals ik reeds opmerkte, maar die lost vanzelf weer op. Al 
deze mogelijkheden kent men op aarde nog niet, ook al zijn de geleerden op 
weg om deze verschijnselen vast te stellen. De eigenlijke oorzaak ligt in het 
zieleleven, dat aangetrokken is, dus in het kind. Het is de eigen levensgraad 
van de persoonlijkheid, waarin het stoffelijke leven wordt voortgezet.” 

„Heeft het ook geen betekenis, dat onbewuste ouders het hogere bewust-
zijn aantrekken en omgekeerd?” 

„Maar dan is er geen sprake van krankzinnigheid, André. Die wetten be-
horen tot het bewuste leven, tot het normale en hebben nu alléén met goed 
en kwaad te maken.” 

„Ik heb gezien, Alcar, dat bij slechte mensen, het waren dierlijke wezens, 
kinderen geboren werden, die veel en veel hoger stonden dan de ouders. Dat 
is toch mogelijk?” 

„Natuurlijk is dat mogelijk, maar niet ten opzichte van de krankzinnig-
heid. Die wetten, zei ik zo-even, hebben alle met het dagbewuste ik te maken 
en hebben daarop afstemming. Wij betreden nu het „oorzaak en gevolg” 
van de mens, want hierdoor worden die zielen als regel aangetrokken. Nu 
heeft het kind aan de ouders of de ouders aan het kind goed te maken. De 
krankzinnige levensgraden vertegenwoordigen een eigen wereld en bezitten 
een eigen diepte.” 

„Kan een krankzinnige moeder tijdens de zwangerschap het kind dan niet 
beïnvloeden, Alcar? Komt dit niet voor?” 

„Neen, André, het is niet mogelijk. Wanneer het kind achterlijk opgroeit, 
zal het een psychopathische graad hebben te aanvaarden, maar dat is geen 
krankzinnigheid. Eerst dan kan er van bezetenheid sprake zijn wanneer een 
volwassen bewustzijn de puberteitsjaren achter de rug heeft en de persoon-
lijkheid naar liefde verlangt. Het levenslustige bewustzijn echter beleeft zélf 
en is niet aan te vallen. Dus alléén het volwassen stadium is vatbaar en jij ver-
wart dit met de psychopathische toestand. Krankzinnigheid is bezetenheid 
en dat wil zeggen: bezeten worden door iets en dat „iets” is de astrale per-
soonlijkheid. Toch kan de moeder haar kind beïnvloeden, maar die krachten 
en gedachten lossen weer op. De krankzinnige beleeft het halfbewuste en is 
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ziek. Een psychopaat beleeft het normale, doch heeft zélf het lichaam ver-
wrongen (zie artikel ‘Psychopathie’ op rulof.nl). Niet door bezetenheid, maar 
door overheersing, door niets en niets anders.” 

„De geleerde zoekt hoofdzakelijk naar stoffelijke stoornissen?” 
„De geleerde staat voor het innerlijke leven, André. Wij echter voor de ziel 

als Godsvonk en voor de ziel als persoonlijkheid. De splitsing die ligt tussen 
deze beide is een kloof van ongelooflijke diepte en die is alleen te overbrug-
gen, wanneer de ziel als astrale persoonlijkheid aanvaard wordt. De weten-
schap heeft hierop onvoldoende vat. Het zenuwstelsel biedt onvoldoende 
houvast om langs die weg het eigenlijke leven te kunnen peilen. Toch moet 
de geleerde deze weg volgen wil hij tot het leven van de mens komen. Aan 
een tweede persoonlijkheid wordt niet gedacht. Die persoonlijkheid is het 
astrale monster waardoor de mens bezeten is. In de allereerste plaats wordt 
er dus naar stoffelijke stoornissen gezocht en men denkt door deze stoffe-
lijke stoornissen te verwijderen de harmonie tussen het leven en het lichaam 
te herstellen. Natuurlijk stellen de doktoren in vele gevallen die stoornissen 
vast, maar in die gevallen is er geen sprake meer van bezetenheid, doch van 
een stoffelijke ziekte. Begrijp je dit, André?” 

„Ja, Alcar. Kan de mens ook van deze zijde uit door een godsdienstwaan-
zinnige bezeten worden of is het steeds eigen armoede?” 

„Inderdaad is dat mogelijk. Maar dan is het weer bezetenheid. De gods-
dienstwaanzinnige van de aarde is een onbewuste, een zwakke van geest en 
behoort tot een graad van de psychopathie. De astrale godsdienstwaanzin-
nige neemt bezit van het stoffelijke wezen en nu staat het aardse wezen voor 
een graad van bezetenheid. Het blijft niet bij godsdienstwaanzin. Ook nu 
wil de astrale persoonlijkheid beleven, doch de godsdienst blijft overheersen. 
Dat wil dus zeggen, dat het stoffelijke individu voor beide graden openstaat. 
Ook in deze toestand spreekt de hartstocht een eigen taal en dat zal niet over 
het hoofd worden gezien door deze wereld. De geleerde ziet nu twee verschil-
lende graden, maar denkt toch met één persoonlijkheid te maken te hebben.” 

„Weet men dan van deze graden af, Alcar?” 
„Neen, de graden van de krankzinnigheid zijn alleen door deze wereld 

vast te stellen, omdat de geleerde de levensgraden van de mens niet kan on-
derscheiden. Hij staat voor de aardse persoonlijkheid en kent deze niet. Hij 
weet niet, dat al deze verschijnselen graden van krankzinnigheid betekenen 
en zoekt nu in een verkeerde richting. Maar de godsdienstwaanzinnige kan 
door zo’n fanaticus uit deze wereld bezeten zijn en dan zien wij verschillende 
graden in één toestand, die één mens beleven moet. Dat deze mens een hel 
op aarde beleeft hoef ik je natuurlijk niet te zeggen.” 

„U zei, meester, dat alleen de volwassen mens voor de krankzinnigheid 
openstaat, maar wanneer breekt het ogenblik van deze beïnvloeding aan?” 
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„Ik vertelde je zo-even, dat het jonge leven niet voor de waanzin openstaat 
en dat is heel natuurlijk, want het stoffelijke organisme moet nog tot ontwik-
keling komen. Die krachten overheersen thans de geest. Eerst dan, wanneer 
de ziel als volwassen persoonlijkheid eist, voor de liefde openstaat en zichzelf 
daarin enigszins verliest, treedt het astrale wezen naar voren.” 

„Maar er zijn toch soms jongens en meisjes die van waanzin blijk geven en 
die men dan moet opsluiten.” 

„Die waanzin heeft met een graad van psychopathie uit te staan en dit 
kan nimmer astrale bezetenheid betekenen, omdat de persoonlijkheid voor 
de hartstocht op volwassen kracht nog niet openstaat en er nog niet rijp voor 
is. Dacht je, dat een meisje van zeventien jaar of iets ouder hetzelfde beleven 
kan als een moeder van dertig of veertig? Het bewuste beleven en het aan-
voelen van de liefde gaat gepaard met de allesoverheersende wil, die ingesteld 
is op het dierlijke beleven. Het jeugdige bewustzijn kan deze diepte in de 
liefde niet bereiken. De gehele persoonlijkheid moet hier nog voor ontwaken 
en dat wil zeggen, dat een demon met die kinderen geen raad weet. Hun 
persoonlijkheid is in deze hartstochtelijke diepte niet te voeren. Maar het 
is wel mogelijk, dat deze kinderen door eigen zwakte inzinken, doch dan is 
het zwakte van persoonlijkheid en dat heeft niets met astrale bezetenheid uit 
te staan. Ook al moet men deze kinderen opsluiten omdat er met hen geen 
huis te houden is, staan ze toch niet open voor de krankzinnige graden, want 
die persoonlijkheden moeten zich nog ontwikkelen. Die wezens moeten dus 
voor de astrale liefde en voor het dierlijke bewustzijn nog ontwaken. Die 
bewustwording krijgt de persoonlijkheid eerst na dertig jaar, want dan wordt 
het volwassen stadium bereikt en zijn alle stoffelijke organen op natuurlijke 
kracht gekomen. Nu kan de persoonlijkheid de stelsels overwinnen. Al die 
kinderen, ook al hebben ze de twintigjarige leeftijd bereikt, zijn niet geschikt 
voor een duistere sfeer. Ten opzichte van dit astrale leven zijn ze nog steeds 
kinderen. Er is natuurlijk sprake van beïnvloeding, maar meer ook niet. De 
psychopathische graden daarentegen openbaren zich reeds direct na de ge-
boorte.” 

„Ik heb u begrepen Alcar, het is mij volkomen duidelijk. Maar hoe weet 
men op aarde eigenlijk, dat men vrij is van bezetenheid?” 

„Dat kan elk mens vaststellen, André. Is de mens vrij van iedere hartstocht, 
heeft men God en Christus kunnen aanvaarden zoals het behoort, kent men 
de wetten van leven en dood en weet men van het eeuwige leven af, wordt het 
leven beleefd zoals Christus het ons voorgehouden heeft en waarvoor Hij ge-
storven is, dan is vast te stellen tot welk niveau de persoonlijkheid gekomen 
is. Die mensen leven normaal en dienen al het leven van God. Zij stelen en 
bedriegen niet meer, want zij die stelen beleven de bewuste waanzin en staan 
tevens voor de onbewuste krankzinnigheid open. Iedere verkeerde daad kan 
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je terugvoeren tot de vorige, dus onbewuste levensgraad. Het normale leven 
voert je vanzelfsprekend in de richting van Golgotha, maar die reis is niet 
via de kerk te beleven, want de kerk spreekt over een God die verdoemt. Ook 
dat is waanzin. Maar de mens, die in alles het natuurlijke leven volgt en dit 
beleven wil, die waarachtige liefde bezit en die het éénzijn niet op een dierlijk 
niveau wil beleven, die mensen vertegenwoordigen het bewuste voelen en 
denken en kunnen zeggen: wij zijn vrij van die laagheden en ziekten. Zij 
willen op natuurlijke wijze het aardse geluk beleven. Deze zielen als man en 
vrouw hebben elkaar waarachtig lief en dienen Gods schepping. Zij walgen 
van elke vorm van verdierlijking en leven voor hun kinderen, omdat ze we-
ten, dat deze „kinderen” eens op aarde leefden en thans aan een nieuw leven 
zijn begonnen. Nu spreekt Gene Zijde voor hen, André, en zij weten dat 
er geen dood is. Maar allen, die nog steeds aanvaarden dat God verdoemt, 
die de liefde van Christus voor al het leven van God nog niet begrijpen, die 
mensen staan nog steeds open voor de een of andere onbewuste graad en zijn 
nog niet zichzelf. Het onbewuste spreekt uit hun hart en ogen, hun lippen 
verraden de hartstocht en het woord dat gesproken wordt vertolkt grofheid 
en laagheid. Vooral hierin is de bewuste krankzinnigheid afbrekend en doet 
meer kwaad dan de ziekelijke omdat deze verwoestend voor de persoonlijk-
heid is. Diegene die nog openstaat voor moord en geestelijke verkrachting, 
André, staat tevens open voor de waanzin. Dat zal men op aarde wel niet 
aanvaarden, maar eens staat de mens voor deze bewustwording en moet dan 
bewijzen wat hij wil. 

Straks zal ik je deze vraag nog verder beantwoorden, als wij de eerste sfeer 
aan deze zijde betreden. Wie onder deze sfeer leeft staat nog open om de 
krankzinnige graden te beleven, want al die miljoenen mensen zijn nog on-
bewust en hebben nog steeds voor zichzelf geen eigen bescherming opge-
bouwd. Die levens kunnen nog bezwijken. Voel je, André, wat dat zeggen 
wil? Miljoenen wezens maken deel uit van de duistere sferen en al die graden 
bevinden zich thans op aarde. Eens staat de mens voor zijn eigen levensgraad 
en wil dan hoger, maar bezwijkt omdat hij zich die graad nog niet heeft 
eigen gemaakt. Niettemin is hij voor het hogere opwaartsgaan aangeraakt. 
Het gemis aan eigen bescherming heeft dus bezetenheid tot gevolg indien 
er hartstocht in de mens leeft en wie kan op aarde zeggen – ik ben vrij van 
hartstocht? Ik ben vrij van al het onbewuste? Ik ben in harmonie met het on-
eindige? Wie afstemming heeft op de eerste sfeer kan zeggen – ik ben zover. 
Al die andere miljoenen levens op aarde moeten het nog bewijzen.” 

André dacht over alles na en vroeg: 
„Waarom is de krankzinnigheid bij de vrouw dieper dan die bij de man, 

Alcar? Zei u dat niet?” 
„Waarlijk, André, je durft vragen te stellen, ga zo verder. Ik ga begrijpen, 
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dat je mij in alles gevolgd hebt. De moeder staat dichter bij Gods schep-
ping, André. De moeder beleeft de liefde dieper, omdat zij haar eigen leven 
voor de liefde ingezet heeft. De moeder ontvangt, zij zet zichzelf in, wat 
voor de man niet mogelijk is. De moeder ondergaat de liefde geestelijk en 
lichamelijk. De man kan dat eveneens, maar hij komt toch weer los van 
zijn drang en liefdegevoel, terwijl de moeder met haar kind tijdelijk tussen 
leven en dood zweeft en in die toestand leeft! Wanneer de scheppingsdaad is 
verricht, mijn zoon, dan heeft de man zijn taak ten aanzien van de geboorte 
volbracht, doch voor de moeder begint eerst dan haar beleven. Wanneer dat 
op volle kracht geschiedt, is dit het beleven van de goddelijke wetten voor 
geest en ziel, waarvan de persoonlijkheid deze levenswetten vertolkt en ver-
tegenwoordigt. De moederorganen zijn het, die aan het zieleleven deze kos-
mische stuwing doorzenden. Komt dus de moeder tijdens het éénzijn, hetzij 
in liefde of in hartstocht, tot het beleven van de schepping, dan beleeft zij 
haar levensgraad in de Ruimte, die de man niet beleven kan, want hij beleeft 
dit éénzijn alleen lichamelijk. De moeder beleeft dus de levensgraad op volle 
kracht, omdat zij ontvangt en haar organisme met God en Gods schepping 
verbonden is. Indien de moeder hartstocht bezit kan een demon nu zichzelf 
uitleven en kan al deze graden ondergaan, indien ook hij zich openen kan. 
Velen aan deze zijde in de hellen weten met het moederlichaam geen raad, 
doch al spoedig zijn ze zover en zuigen het dan volkomen leeg. 

Doordat de moeder loskomt van de aarde en haar lichaam de persoonlijk-
heid tussen leven en dood optrekt, wordt de liefde dieper en op de volle hon-
derd procent beleefd, wat voor de man niet weggelegd is, omdat de man als 
schepper zijn taak te volbrengen heeft. Door het moederlichaam beleeft de 
astrale persoonlijkheid de graden van liefde, niet door het mannelijke kleed, 
aangezien daarin de gevoelsuitingen ánders worden beleefd. Hierdoor ver-
diept zich de krankzinnigheid van de vrouw. De demon kan thans de ruimte 
beleven en bezit nemen van alle organen. Hij kan het natuurlijke ingaan 
ontvangen, het baren en scheppen tegelijk, wat voor het scheppende wezen 
niet mogelijk is, omdat de man naast de schepping loopt. De ziel als moeder 
gaat in het scheppingsplan op en geeft zich nu volkomen over. 

Hierdoor is het, waardoor de moeder de krankzinnigheid dieper beleeft 
dan de man. De demonen kunnen door de moeder beide organismen bele-
ven. De man is in zijn toestand slechts een instrument, doch de moeder is 
tevens ruimtelijk verbonden en vertegenwoordigt liefde!” 

„Indien ik u goed heb begrepen, Alcar, dan beleeft een psychopaat een 
eigen wereld, maar staat toch straks weer voor de krankzinnigheid?” 

„Heel goed, André, zo is het. Wanneer de psychopaat het volbewuste kan 
beleven en de grens van de eigen levensgraad overschrijdt, dan staat het in-
nerlijke leven opnieuw voor de bezetenheid open, totdat de geestelijke graad 
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is behaald.” 
„Dan is mij ook dat duidelijk, Alcar. Heeft het rassoort (zie artikel ‘Er 

bestaan geen rassen’ op rulof.nl) nog betekenis voor de krankzinnigheid?” 
„Jazeker, doch de bezetenheid blijft dezelfde. Het is echter een feit, dat 

de hoogste beschaving dieper de krankzinnige graden beleeft dan de lagere 
graden, dat bedoel je immers?” 

„Ja, Alcar.” 
„Welnu, in die lagere stadia – want ook dit zijn levensgraden, de graden 

voor het organisme – kan de krankzinnigheid van het Westerse gevoelsleven 
niet worden beleefd. Maar dit gaat voor jou nog te ver. Hoe kom je eigenlijk 
aan deze vraag, André?” 

„Dat weet ik niet Alcar, ineens dacht ik hieraan.” 
„Zo, dan zal ik het je verklaren. Die gedachten, of die vraag, behoort mij 

toe. Ik kan die diepte nog niet met je behandelen, want je bent nog niet 
zover. Je moet eerst de lichamelijke graden leren kennen, wil ik deze wetten 
kunnen ontleden. Maar ook dat is mogelijk. Het oerwoudbewustzijn bezit 
krankzinnigheid, doch die is zeldzaam. Dat houdt verband met de inner-
lijke ontwikkeling. Die mensen immers moeten voor deze maatschappij nog 
ontwaken. Hoe lager het bewustzijn is, des te moeilijker wordt het voor deze 
graad om de bezetenheid te beleven, want nu treedt de psychopathie naar 
voren. De oerwoudbewoner doet niet zoveel kwaad als een mens behorende 
tot het blanke ras (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl), omdat die 
primitieve persoonlijkheid voor de volwassen liefde in het stadium waarin 
je zelf leeft, nog moet ontwaken. Het zieleleven van het Westen bezit de 
hoogste bewustwording, waartoe tal van Oosterse volkeren en zelfs kleurlin-
gen als rassoorten (zie artikel ‘Er bestaan geen rassen’ op rulof.nl) die voor 
Moeder Aarde het hoogste hebben bereikt dat op aarde beleefd kan worden, 
behoren. Ik legde deze vraag in je, omdat ik je wilde aantonen, dat ik de al-
lerdiepste graden thans niet eens op kosmische diepte kan behandelen, want 
je zou er dan niets meer van begrijpen en dan zou je mij ook geen vragen 
meer kunnen stellen. Maar dat komt later. Wanneer ik je de schepping heb 
verklaard kunnen wij ook die graden ontleden, André, want ze behoren bij 
je eigen bewustzijn.” 

„Ik dacht het wel, Alcar, mij ging het te ver en toch voelde ik dat ik die 
vraag moest stellen. Zijn er nog meer vragen in mij die u in mij hebt gelegd?” 

„Ga maar verder, wanneer je tenminste nog iets wilt weten.” 
„De volgende vraag is, doch u hebt mij er reeds op geantwoord: Wanneer 

lost voor de mens de krankzinnigheid op? U zei zo-even: in de eerste sfeer. 
Zijn al deze verschijnselen, die een geleerde een zieke aanrekent, ontstaan 
door dezelfde persoonlijkheid? Ik bedoel eigenlijk, denkt de geleerde, dat die 
verschijnselen eigenschappen zijn van de krankzinnige?” 
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„Enigszins heb ik je deze vraag reeds beantwoord, André. De geleerde 
zoekt stoffelijk én geestelijk. Natuurlijk denkt hij niet aan een astrale per-
soonlijkheid. Al die vreemde verschijnselen, die men krankzinnigheid 
noemt, worden de zieke aangerekend. Hij is het en niemand anders. Je voelt 
zeker, dat de splitsing van persoonlijkheid, veroorzaakt door de astrale we-
reld, niet aanvaard kan worden, omdat Gene Zijde als zelfstandig voortleven 
van de ziel voor de geleerde niet bestaat. De geleerde neemt splitsing van 
persoonlijkheid aan, maar hij meent dat die splitsing door de stoffelijke per-
soonlijkheid tot stand komt, zoals onze „ziel” het beleefde, van wie de ene 
helft van zijn innerlijk het goede en de andere helft het verkeerde wilde. Geen 
zenuwarts, noch psycholoog zal de astrale splitsing kunnen aanvaarden of de 
geleerde zou buiten de wetten van de wetenschap gaan en dan zou ook zijn 
studie geen fundament meer hebben. Men moet dus zuiver de wetenschap 
volgen. Alleen hetgeen vastgesteld is, kan worden aanvaard; de rest, wat juist 
tot onze wereld behoort gaat overboord. Indien de geleerde over de astrale 
wereld zou spreken, zou hij geen geleerde meer zijn, maar een occultist.” 

„Kunnen wij een homoseksueel (zie artikel ‘Homoseksualiteit’ op rulof.nl) 
genezen, Alcar?” 

„Neen, dat is niet mogelijk! Wanneer je even doorgedacht had, zou je zelf 
deze vraag hebben kunnen beantwoorden, André. Deze toestand voert ons 
namelijk tot de zwakken van geest.” 

„Zwakken van geest, zegt u? Is hij die geen persoonlijkheid heeft dan een 
zwakke?” 

„Inderdaad is dat het geval. De homoseksueel is ten opzichte van Moeder 
Natuur en haar wetten een zwakke persoonlijkheid (zie artikel ‘Homosek-
sualiteit’ op rulof.nl). Niet echter voor de maatschappij, want veelal behoren 
deze mensen tot het stoffelijk verhoogde bewustzijn, tot de intellectualiteit. 
Maar daar gaat het niet om, dat heeft voor de homoseksueel geen betekenis. 
Ten opzichte van de wetten van het organisme is deze persoonlijkheid te 
zwak, en ook ten opzichte van de persoonlijkheid voor de wedergeboorte. 
Dit is eigenlijk geen zwakte, maar een graad van leven die halfbewust is. De 
geest is nu in disharmonie met het organisme en dat is zwakte, doch die de 
wetten van het lichaam raakt. Voel je dit, dan zal het je duidelijk zijn, dat die 
mensen niet te helpen zijn, omdat wij deze levens het verhoogde bewustzijn 
en het gevoel voor het normale niet kunnen schenken. Bovendien zouden wij 
in botsing met de goddelijke wetten komen, want dan zou het niet meer het 
zich eigen maken van deze wetten zijn, maar zuiver het ontvangen waarbij de 
één de ander het eigen verkregen bewustzijn zou kunnen schenken. Maar dat 
gaat niet, dat is niet mogelijk! Voor God, zei ik je, moeten wij ons al de gra-
den in de Ruimte eigen maken, want hierdoor beleven wij het terugkeren tot 
God. Nu slaan die mensen stukken over door de hulp van anderen. Begrijp 
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je, André, dat dit niet mogelijk is? Wij hebben ons in dit leven al die wetten 
moeten eigen maken en niemand kan hieraan ontkomen. Je kunt hem dus 
niet veranderen anders zou je ook een psychopaat kunnen helpen. Maar ook 
dat kan niet!” 

„Het is wonderlijk natuurlijk, meester, hoe alles toch weer de stoffelijke en 
de astrale wetten vertegenwoordigt. Hier is geen speld tussen te krijgen, de 
wetten roepen de mens het geestelijk halt toe. Maar u zegt, dat godsdienst-
waanzinnigen de ongelukkigsten in de krankzinnige graden zijn die u kent. 
Maar zijn de graden van deze bezeten zieken niet veel verschrikkelijker?” 

„Neen, André! De godsdienstwaanzinnigen hebben God gezocht en ver-
loren zich in de „Alomtegenwoordigheid” van Hem. Ze gingen door hun 
gebed hun eigen ongeluk tegemoet. Ze leven niet, maar zijn levend dood. 
Ze spreken geen woord waarheid; al hun gedachten hebben geen betekenis 
en ze leven naast de schepping. Ik zou op deze wijze kunnen doorgaan om 
je de grote ellende waarin die mensen leven te verklaren, maar ik acht dit 
voldoende. Ze zijn zó onbewust, dat wij aan deze zijde hen als ongeboren 
beschouwen en toch behoren ook die zielen tot het leven. Een bezetene, An-
dré, beleeft tenminste de schepping, ook al is dat beleven niets anders dan 
hartstocht. De mens is één en al leven! Die persoonlijkheid is bezig zich de 
normale en natuurlijke wetten van God eigen te maken. Ik spreek ook soms 
over hen van levend doden, maar dit levend dood zijn heeft een heel andere 
betekenis. De bezetene lééft! Dat zegt voldoende. De godsdienstwaanzin-
nige, André, is bezig zichzelf in te graven en dat nog wel in God. Dit be-
tekent ontzettende armoede voor het zieleleven; dit is zó afschuwelijk, zo 
leeg en nietszeggend, dat wij voor hen geen woorden kunnen vinden, want 
die levens staan waarlijk stil! Iets wat niet leeft is dood en deze mensen zijn 
door hun geloof gestorven. Stel je voor: ze aanbidden het Allerhoogste in de 
Ruimte, hun God, en gaan door hun God het lege niets tegemoet! Wij vin-
den hen terug in het allerdroevigste bestaan, dat wij op aarde als mens door 
eigen schuld kunnen beleven. God heeft dit nimmer gewild!” 

„Dan zijn dát zeker de onbewuste godsdienstwaanzinnigen en de priesters 
en andere geestelijken, die over een God die verdoemt spreken, de bewuste 
godsdienstwaanzinnigen, om van de moeder als non maar te zwijgen?” 

„Uitstekend, André, je hebt hen aangevoeld. Het spreekt vanzelf, dat nu de 
katholieke geestelijken op hun achterste benen gaan staan. Ze moeten echter 
na dit leven hun godsdienstwaanzin aanvaarden, want ook die mensen zijn 
levend dood en hun levens hebben voor onze wereld geen betekenis. Zo heeft 
Christus het niet bedoeld en dit heeft God ook nimmer gewild!” 

„En welke krankzinnige graad is in dit leven het diepst, Alcar?” 
„Die zul je straks leren kennen, André. De mens die in de laagste hel 

afgedaald is, vertegenwoordigt voor de krankzinnigheid op aarde tevens de 
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diepste graad en die afstemming vinden wij daar terug.” 
„Wij gaan dus als mens vanuit het ziekelijke naar het normale, van de on-

bewuste naar de bewuste krankzinnigheid?” 
„Ook dat heb je goed aangevoeld, zo is het.” 
„Ik had u willen vragen of krankzinnigheid buiten deze wereld om moge-

lijk is, maar u hebt die vraag reeds beantwoord.” 
„En heb je mijn antwoord begrepen?” 
„Ja, Alcar, want dan wordt het beïnvloeding of zwakte van persoonlijkheid 

en daaruit volgt dat dit niet mogelijk is.” 
Alcar glimlachte en zei: 
„Je hebt mij aangevoeld, André, maar een psychopathische graad en as-

trale bezetenheid zijn twee verschillende werelden waarin mensen leven als 
man en vrouw. Je denkt aan drie graden tegelijk, maar met je laatste woorden 
heb je reeds de vraag beantwoord. Dit is dus niet mogelijk, want dan wordt 
het zwakte van persoonlijkheid en komen wij op het terrein van de zenuw-
arts. In die gevallen helpen zo nu en dan medicijnen en dan heeft men ons 
niet nodig.” 

„Ik heb u begrepen, meester. U zei zo-even, dat die man daar in rust zijn 
krankzinnigheid had kunnen beleven, indien er geen demonen waren geko-
men. Is dat dan geen krankzinnigheid buiten astrale inwerking om, Alcar?” 

„Ook die vraag is heel goed gesteld en doordacht, André. Voel je het dan 
niet? Soort zoekt soort. De stilte van geest wordt door de stilte aangetrok-
ken en de storm kan alléén storm ontvangen. Nu moet je de persoonlijkheid 
volgen, de karaktereigenschappen. Deze man heeft het stormachtige in zijn 
persoonlijkheid niet gekend. Die woeste indrukwekkende en flitsende per-
soonlijkheid moet in hem nog ontwaken. Die karaktereigenschappen mist 
deze man, hij leeft in zijn eigen stilte en is toch door de liefde verongelukt. 
Maar dat hoeft nog niet eens. Ook al heb ik je verteld en verklaard dat het 
steeds de liefde is, is het ook mogelijk, dat de persoonlijkheid in een stadium 
leeft, waarin de liefde niet kan worden beleefd. Dat is het ogenblik van los-
komen, het instellen op die andere levensgraad. Nu is het leven zoekend en 
verkennend en dat zoeken en verkennen blijft overheersen. De mens komt 
niet los van dat stadium en leeft verder. Zo gaat het leven voorbij. Toch wordt 
deze persoonlijkheid aangevallen, André, maar waardoor?” 

André dacht na en voelde wat zijn meester bedoelde. 
„Ik geloof, dat ik het voel, Alcar, want u zegt immers, dat deze mens tussen 

twee graden in leeft? Nu is de mediamieke sensitiviteit aanwezig, is het niet?” 
„Inderdaad, André. En wat zal de astrale persoonlijkheid kunnen bele-

ven?” 
„Licht, warmte, eten en drinken.” 
„Anders niets?” 
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„Dat is immers niet mogelijk, Alcar?” 
„Je weet het, maar je overziet dit leven niet. Deze man pleegt door de as-

trale wereld onanie. Je weet wat dit zeggen wil. Méér is er voor deze astrale 
persoonlijkheid niet te beleven, maar het licht van de aarde, eten en drinken 
zoals die vrouw het heeft moeten aanvaarden, is nu het essentiële. Is het je 
duidelijk?” 

„Ik dank u hartelijk voor alles, Alcar. Het is toch een feit, Alcar, hoe meer 
wij als mens liefhebben des te dieper dalen wij in de krankzinnigheid af, 
nietwaar?” 

„Dat is vanzelfsprekend, André. De laaiende hartstocht voert ons door 
al de graden heen en dan volgt vanzelf ook het lichamelijke en geestelijke 
instorten. De liefde houdt geen stand en is afbrekend, omdat de hartstocht 
wordt beleefd!” 

„Hoe kan een krankzinnige zijn eigen waanzin overwinnen, Alcar? Staat 
de persoonlijkheid in het volgende leven niet voor dezelfde wetten?” 

„Wanneer de ziel vanuit de wereld van het onbewuste op aarde geboren 
wordt – Lantos heeft je dat verteld – dan keert de ziel tot het vonkstadium 
terug. Nu heeft die vonk niets! Géén gevoel, géén gedachte en het nieuwe 
leven kan nu beginnen. Dan komt de ontwaking, het groei- en bloeiproces 
moet dat tot stand brengen en eerst op volwassen leeftijd staat de mens voor 
het vorige leven, het eigen verleden. Dat is je duidelijk, nietwaar?” 

„Ja, Alcar.” 
„Welnu, weet je, André, wat nu tevens wakker wordt?” 
André dacht geruime tijd na en zei: „De persoonlijkheid?” 
„Dat is een vraag en geen antwoord. Je kunt het weten. Ik zal het je zeggen, 

want wij moeten straks verder. De eigen voorzichtigheid, de eigen bescher-
ming ontwaakt, André. De persoonlijkheid heeft dit lijden niet vergeten en 
heeft al deze ellende nimmer kunnen afleggen. Ook die ellende moet thans 
weer ontwaken. Dit is nu de eigen bescherming en het bewustzijn voor dit le-
ven. Nu waakt de persoonlijkheid over zichzelf en over het bewuste stadium 
waarin hij leeft. Wij zinken geen tienmaal in hetzelfde terug, dat wil zeggen 
in één en dezelfde toestand want dergelijke ellende slaat diepe wonden in het 
menselijke zieleleven. Weliswaar zullen wij in het nieuwe leven bezwijken. 

De ziel als de persoonlijkheid is dus voorbereid en waakt thans over iedere 
voetstap die gezet wordt in het leven op aarde. Voor de liefde schrikt dit leven 
nu terug. Waarom, wanneer wij de karakters kosmisch willen ontleden, leven 
er zoveel schuchtere mensen op aarde? Er zijn mensen die zich hun leven lang 
niet kunnen geven. Maar dacht je, André, dat ook dit geen betekenis had? 
Niet één gedachte ontstaat buiten de schepping om of is buiten al de wetten 
in de ruimte om te bedenken, want iedere gedachte raakt een wet en is een 
wet, omdat de persoonlijkheid die wetten vertegenwoordigt. Dat wil zeggen, 
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dat wat wij ook zijn en hoe wij ook mogen handelen, dat dit alles eens is be-
leefd en voor de persoonlijkheid geestelijke betekenis heeft. Iedere gedachte 
komt uit ons gevoelsleven, heeft daarop afstemming en ermee te maken of 
die gedachte zou nog tot het niets behoren. Maar dat kan niet, want wij zijn 
er, wij hebben deze gedachte geschapen en alles wat wij als mens scheppen 
heeft bestaansmogelijkheid en is een eigen wereld. Ook hierin komen wij 
tot de zeven graden van één gedachte. Elke gedachte móét een eigen wereld 
vertegenwoordigen en die gedachte maakt deel uit van onze persoonlijkheid. 

Het staat dus vast en het is een wet, dat de persoonlijkheid in het volgende 
leven zorgzaam zal leven, voorzichtig zal zijn, omdat dit leven in het vorige 
bestaan te gronde werd gericht. Dat zal het leven nu ten koste van alles voor-
komen. Dat verklaart het fundament waarop dit leven staat en dat door leed 
en smart werd verworven. De ellende is thans bewust en fungeert nu als 
bescherming voor dit leven.” 

„Het is prachtig, Alcar. Is aan deze zijde ook de graad van de krankzinnig-
heid vast te stellen?” 

„Iedere persoonlijkheid, André, vertegenwoordigt een eigen sfeer. Dat 
kunnen de hemelen of de hellen zijn. De sferen van licht worden bewoond 
door het bewuste geestelijke wezen, de hellen door het onbewuste kind van 
God en dat leven staat voor de krankzinnigheid open. Straks leer je deze gra-
den kennen. Maar ik heb je de hellen reeds verklaard – wij zijn er vele malen 
geweest – je kunt je dus al de graden en afstemmingen voor deze bezetenheid 
voorstellen. Meer hoef ik er niet van te vertellen.” 

„Is door u vast te stellen, Alcar, wat wij na dit leven zullen worden? Ik 
bedoel man of vrouw?” 

„Dat is mogelijk, André, doch die wetten ga ik je straks verklaren. Wan-
neer wij het ontstaan van het heelal volgen leer je deze wetten kennen. Thans 
is dat nog niet mogelijk, want je zou er toch niets van begrijpen.” 

„Hoe zouden wij de geleerde wereld kunnen overtuigen, Alcar?” 
„Dat is niet mogelijk, André. Kan een geleerde het eeuwige leven niet 

aanvaarden, dan behoort hij tot de onbewusten en een onbewuste is niet te 
bereiken. Ik doe er geen moeite voor, omdat deze mensen toch met zichzelf 
en met hun studie in botsing komen. Zelfs indien hij bereid zou zijn te luis-
teren, dan zou ik hem toch alleen maar deze wetten kunnen verklaren zoals 
ik het nu heb gedaan. De bewijzen hebben wij hem reeds gegeven door de 
genezingen die tot stand zijn gebracht. Meer is dan ook niet nodig. Om hem 
alles te schenken zou ons op het lege pad voeren en zowel hij als wij zouden 
in de Ruimte oplossen. Met andere woorden: hij staat toch niet voor ons 
open, want dan zou hij eerst occultist moeten zijn. Toch zijn er van die lie-
den, en aan die enkelen hebben wij voorlopig voldoende, want de Eeuw van 
Christus die reeds begonnen is zal hen doen ontwaken. Die eeuw spreekt tot 
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elk leven, tot iedere mens.” 
„Kunt u mij ook zeggen, Alcar, hoe oud de krankzinnigheid eigenlijk al 

is?” 
„Dat is mogelijk, André, maar ook dat antwoord zal je op onze volgende 

reizen ontvangen; het behoort bij de studie van het ontstaan van het heelal.” 
„Maar u hebt die wetten in dit leven kunnen vaststellen, Alcar?” 
„Ja, André, wij allen hebben deze beleefd.” 
„Het is ongelooflijk, Alcar, maar ik voel het. Het ligt zeker ver terug?” 
„Je spreekt mijn eigen gedachten uit.” 
Ach, daar heb je het weer, dacht André, wat behoorde hem van dit alles 

eigenlijk toe? Waren al die vragen niet van zijn meester? Alcar wilde dat hij 
vragen stelde en hij stelde die dan ook, maar achteraf behoorde hem er niets 
van toe. Toch gaf het hem levenswijsheid. Maar hij begreep, dat hij nog heel 
veel moest leren. En toch, de vragen kwamen vlot in hem op en op datzelfde 
ogenblik daalde hij werkelijk in die mensen af en zag hun levens dan voor 
zich. Ook dit was een groot en heilig wonder. Op dat moment was hij één 
met zijn meester. Ook nu voelde hij weer een vraag in zich opkomen. De 
vraag luidde: 

„Waarom worden al deze mensen niet beschermd, Alcar, zoals die vrouw 
op die andere zaal?” 

„Is je dat niet duidelijk, André? Heb je niet bij deze wezens gezien dat het 
niet mogelijk is? Deze zware zieken – zo wil ik hen noemen – zijn nog niet 
te helpen, althans niet van deze wereld uit. Een geest van het licht begint er 
dan ook niet aan, want hij bereikt niets. Wij helpen alléén dan, wanneer we 
iets kunnen bereiken anders staan ook wij machteloos. Is je dit duidelijk?” 

„Ja, Alcar. Ik voel thans, dat deze vraag van mij is. Heb ik dit goed ge-
voeld?” 

„Heel goed, maar waaraan heb je dit gevoeld?” 
„Ik voel mij nu veel lichter, Alcar. Ik zou kunnen gaan zweven.” 
„Dat is het, André. Je eigen vraag is dichtbij je en die is door je persoon-

lijkheid bezwaard. Je eigen voelen en denken geschiedt vanuit je eigen om-
geving. Mijn vraag bouwt visionair op. Door mijn vraag en het antwoord 
hierop verbindt het leven je met de eigenlijke wet, André. Dan komt het 
verhoogde gevoel in je leven en daaraan kun je weten of je de vraag en het 
antwoord hebt ontvangen.” 

„Wat is het toch machtig mooi, Alcar, het éénzijn aan deze zijde.” 
„Hiervoor kunnen wij God niet genoeg danken, mijn zoon. Maar wij zijn 

dankbaar en gelukkig, dat wij tezamen dit werk mogen doen. Heb je nog 
vragen te stellen?” 

André keek naar zijn meester. Alcar glimlachte opnieuw en zei: 
„Thans moet je op eigen kracht vragen stellen.” Op hetzelfde ogenblik zag 
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André de vraag voor zich en beleefde deze reeds, waarna hij vroeg: 
„Iemand die volkomen oplost in een studie, meester, is dat krankzinnig-

heid?” 
„Dat is geestelijke zwakte, André. Het volkomen oplossen van de persoon-

lijkheid is het bezwijken in die graad van studie. Op aarde heb ik je deze 
wetten reeds verklaard. De jongen, die ingenieur en dokter werd, maar be-
zweek en wiens moeder je kwam bezoeken, was hier een voorbeeld van. Hij 
bezweek doordat hij daarvoor geen bewustzijn bezat, André. Heb je nu het 
antwoord?” 

„Ik heb u begrepen, Alcar. En zijn ook daarin weer graden te beleven?” 
„Iedere ziekte bezit haar eigen graden, André. Aan de verschijnselen is 

dat vast te stellen. Wanneer het dagbewustzijn wordt afgelegd, beleeft de 
persoonlijkheid de ziekte in onbewuste toestand. Ook de geestelijk zwakken 
kunnen oplossen tot in het onderbewustzijn en zijn dan niet meer te helpen. 
De eerste stadia zijn zenuwstoornissen, die de persoonlijkheid storen en die 
toch verwerkt moeten worden.” 

„Ik heb u horen zeggen, dat de elektrische shock heilzaam is. Hoe is de 
werking voor die genezing? Kan men daarmee krankzinnigen beter maken? 
Ik bedoel, kan men de astrale wereld verdrijven?” 

„Dat is mogelijk, André, maar het instrument is nog niet volmaakt. Door 
deze behandeling zet men het organisme onder stroom. Die stroom voert de 
stelsels op en tegen de gevolgen van die inwerking is het astrale wezen niet 
bestand. De hitte en de schok die door de zieke worden beleefd, scheppen een 
verwijdering ten opzichte van het astrale wezen. Er zijn geleerden op aarde, 
die met goed gevolg het middel toepassen, maar het is nog niet volmaakt.” 

„Zou dat instrument in de toekomst volmaakt worden?” 
„Zeer zeker komt het zover.” 
„Maar dan zijn mediums toch niet meer nodig?” 
„Juist dan is de samenwerking tussen beide werelden noodzakelijk. Wij 

kunnen door onze levensfluïde deze schok opvangen en de zieken helpen. 
Door deze kracht krijgt de zieke meer weerstand en die weerstand is het, 
waardoor men op volle kracht kan werken of het zou tevergeefs zijn. In de 
toekomst komt hierin verandering en worden ook deze zieken genezen, dat 
wil zeggen voor de duistere astrale wereld afgesloten.” 

„Wat is de diagnose van het plotselinge geheugenverlies, Alcar? Heeft dat 
met krankzinnigheid te maken of met astrale beïnvloeding?” 

„Meestal ontstaan deze verschijnselen door een schok, maar ook door as-
trale inwerking. Tal van mensen worden dan op dat ogenblik volkomen voor 
het dagbewustzijn uitgeschakeld en dat geschiedt ineens. De persoonlijkheid 
zinkt dan tot in het onderbewustzijn terug. Die mensen zijn te genezen, wan-
neer het astrale inwerking betreft. Gaat het echter om geestelijke zwakte of 
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een stoffelijke stoornis dan staan ook wij machteloos. Begrijp je dit?” 
„Ja, Alcar, dan is mij alles duidelijk. Ik heb nu geen vragen meer te stellen.” 
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Bewuste krankzinnigheid 

„Waar wij nu heen gaan behoort tot het gebied van het wakend bewustzijn. 
We zullen dus de bewuste abnormalen bezoeken. Kom, André, onderweg 
kan ik je nog het een en ander verklaren.” 

Spoedig hadden ze het gebouw verlaten. Hoe intens droevig was alles wat 
André had beleefd. Hij vroeg aan zijn meester: 

„Wat moet ik doen, wanneer ik weer op aarde ben, Alcar?” 
„Niets, André, wij kunnen nog niets voor al deze zieken doen. Men wil 

nog niets met de occulte wijsheid te maken hebben; jij en anderen worden 
weggestuurd. Ik zal echter mijn taak afmaken. Dit alles zal ik aan de mens-
heid schenken. De meesters in de hoogste sferen hebben mij opgedragen 
onze wijsheid op aarde te brengen. Ik beschouw ons werk als de fundamen-
tele ondergrond voor later. Zij die na ons komen kunnen dan met de geleer-
den samenwerken, want dan kent men de astrale wetten. Zou ik al deze zieke 
mensen grondig willen helpen, dan zouden wij niets anders meer kunnen 
doen, André. Wij zouden ons voor hen volkomen moeten inzetten en dat is 
nu toch niet mogelijk, want wij hebben ander werk te doen. Jij bent een pio-
nier voor andere mediums; zij kunnen ons werk na je aardse leven voortzet-
ten, want dat is eigenlijk de bedoeling. Onze geestelijke schatten krijgen eens 
betekenis voor de mensheid. Je kunt dit aanvaarden. Er zullen vele doktoren 
tot deze studie overgaan en het hoofd buigen voor de goddelijke wetten. 
Eerst dan zal er iets voor al deze armen van geest gedaan kunnen worden. De 
menselijke ontwikkeling gaat verder! 

Toch zou ik de geleerden willen toeroepen reeds nu naar Gene Zijde te 
luisteren. Indien ze voor een kort ogenblik hun geleerdheid naast zich neer 
zouden kunnen leggen, dan zouden ze voor het geestelijke woord openstaan 
en dan zou Gene Zijde aan de heilzame inwerking kunnen beginnen. Wij 
ontnemen hun niets! Integendeel, wij brengen hun kosmische diepte! Gene 
Zijde spreekt de waarheid, je hebt dit thans met eigen ogen kunnen aan-
schouwen, André. 

Ik zou geen onwaarheid kunnen vertellen, want de wetten spreken voor 
zichzelf! 

Wij trachten hen alleen te overtuigen van al deze wetten; zij zelf kunnen 
dan hun diagnoses stellen. Eerst dan is een geleerde in staat bewust te han-
delen, dan kan hij vorderingen maken en zijn blik op het toekomstige geluk 
van al de armen van geest gericht houden. Wij leven eeuwigdurend voort! De 
ziel is aan deze zijde een bewuste persoonlijkheid. Dat wij niet waarneem-
baar zijn voor aardse mensen, komt, omdat zij de geestelijke gaven missen 
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en onze lichamen halfstoffelijk–halfgeestelijk zijn. Toch hebben wij niet één 
gedachte verloren na ons sterven op aarde. Wij zijn gebleven zoals wij waren. 

Sommige geestelijk onbewuste mensen keren na hun „dood” naar de aarde 
terug om zich in het stoffelijke leven uit te leven. De astrale persoonlijkheid 
beïnvloedt dan de stoffelijke mens in alles. Door onze geestelijk bewuste we-
reld zijn de uitvindingen ontstaan en tal van technische wonderen, die voor 
het welzijn van de mensheid hadden moeten worden gebruikt. Maar wat 
doet men op aarde? Wij willen het aardse bewustzijn in ons leven optrekken, 
André, want dan verandert het voelen en denken in kosmisch schouwen. 
Dat zijn de schatten van de geest, die dan ontvangen worden en dan komt 
er ook geluk in het voelende mensenkind van God, want dat is de bedoeling 
van Christus! Het onderzoek dat de geleerden thans instellen blijft aards, 
stoffelijk gezoek. Kunnen de geleerden ons bewustzijn aanvaarden, dan ligt 
de ziel met al haar diepten voor hen open en zijn ze in staat om ook het leven 
van God in deze toestand te dienen. Eerst dan zien zij in hun eigen verleden. 
Zij zullen dan niet alleen zichzelf en al hun zieken kennen, maar er zal tevens 
licht schijnen over het diepe verleden, dat eerst dan tot hun betere en hogere 
„ik” zal spreken. Stellen zij de deuren voor onze instrumenten open, dan 
zullen de mediums hun bewijzen geven door onze wereld, want de astrale 
meesters staan naast hen. Nu staan de geleerden echter machteloos. 

Diep is de stoffelijke woning voor de ziel, André, dat heb je nu kunnen 
volgen en dat is duidelijk door ons vastgesteld. Wij brengen al deze zieken 
tot het volle bewustzijn terug en doen geen verkeerde dingen, want wij staan 
open voor dit leven. 

In deze wereld leeft de astrale demon en toch kan men dat op aarde nog 
niet aanvaarden. Kijk, André, daarginds zullen wij binnentreden.” 

„Wat is dat voor een gebouw, Alcar?” 
„Een gevangenis, mijn zoon.” 
„Wat moet u daar doen?” 
„Ik wil je daar overtuigen hoe de duistere astrale wereld werkt en dan 

betreden wij meteen de wereld van de bewuste krankzinnigheid. We staan 
nu voor de astrale beïnvloeding, de bewuste krankzinnigheid. Kom, ook 
hier kunnen wij binnengaan; door niets zijn wij tegen te houden. Ook deze 
gebouwen heb ik bezocht tijdens mijn aardse reis, omdat ik al de graden van 
krankzinnigheid wilde leren kennen. Wij gaan van cel tot cel, want overal 
zijn hier mensenkinderen opgesloten. Enkele van hen hebben ons iets te zeg-
gen. 

Hier leven dieven en moordenaars, André, en hij daar voor je, is een dief. 
Men heeft hem voor enige jaren opgesloten. Daarna komt hij vrij en kan dan 
aan een nieuw leven beginnen. Deze man steelt zélf, anderen daarentegen 
door deze wereld. Voor het een of ander doel wil de astrale onbewuste per-
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soonlijkheid dat het stoffelijke wezen steelt. Voel je reeds waarvoor?” 
André dacht na en begreep zijn meester. „Zoals men „de ziel” wilde laten 

stelen, Alcar?” 
„Juist, André, zoals bij „de ziel”. De astrale persoonlijkheid leeft zich dan 

uit. Deze wezens zijn dus tot alles in staat. Ze kunnen zich door hen uitleven, 
want deze mensen staan voor het kwaad open. Deze man is te bereiken, maar 
hij steelt zelf en hierdoor leeft hij in zijn levensgraad bewust. Maar wanneer 
hij deze graad loslaat, staat hij voor het ineenzinken en is gevoelig voor as-
trale beïnvloeding. Voel je dit, André?” 

„Ja, Alcar. Ik heb u begrepen.” 
„Deze toestand is dus precies eender als de ziekelijke krankzinnigheid, met 

dat verschil echter, dat de persoonlijkheid nu bewust is en zelf handelt. Hoe 
slechter de mens nu wordt, des te heviger is de astrale inwerking. Vanzelf-
sprekend gaan dan velen in die handen over. Wij staan dus thans voor onge-
kende mogelijkheden, zowel voor de geest als voor de stofmens. Mogelijkhe-
den om de hartstochten te kunnen botvieren. De aardse persoonlijkheid is 
bewust en het astrale wezen past er nu voor op, dat hij de stoffelijke wetten 
niet overschrijdt. Is dat het geval, dan volgt hierop de astrale overheersing 
en het instorten van de stoffelijke persoonlijkheid. Dan kan men deze lie-
den in het krankzinnigengesticht opsluiten. Bezit echter het aardse wezen 
deze weerstand, dan delen beiden eerlijk hetgeen wordt beleefd en is er van 
krankzinnigheid geen sprake. Maar iedere gedachte op hartstocht ingesteld 
voert hen tot deze wereld en in de armen van een demon. Deze wetten gelden 
zowel voor vrouwen als voor mannen. 

Iedere verkeerde daad die de mens doet, André, is dus een daad van be-
wuste krankzinnigheid. Leugen en bedrog, haat en hartstocht voeren de 
persoonlijkheid tot de duistere sferen en die hellen vertegenwoordigen de 
bewuste waanzin in ons leven, waarin al die mensen hun eigen afstemming 
hebben te aanvaarden. Thans zal je hem waarnemen. Kijk, André, naar de 
man in deze cel.” 

André schrok. Waarachtig, ook bij die man was een demon. Ook deze 
mens werd ertoe gedreven te stelen, te moorden en het leven op aarde te ver-
krachten. Dit innerlijke leven stond voor de duisternis open. Hoe duidelijk 
was dit leven voor André. 

„Voel je thans, André, wat krankzinnige bewusten beleven? Deze is dieper 
afgedaald dan de man hiernaast. Dit wezen is slechter en is door het astrale 
wezen dieper te bereiken. Ook hij is wegens stelen opgesloten. Door het stof-
felijke bezit leefde hij zich uit en met hem het astrale dier. Het stelen is 
dus maar een middel. Hij moet zichzelf echter het geestelijk halt toeroepen. 
Wanneer hij dit niet kan, blijft hij in handen van het kwaad en blijft hierdoor 
bezeten. Toch is de man zich van niets bewust. Hij weet niet, dat een demon 
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in hem leeft. Deze graad echter krijgt men toch vroeg of laat te pakken en 
dan volgt het opsluiten. Deze toestand nu is ook weer onderverdeeld in gra-
den en onder deze mentaliteit leeft het genie in het kwaad. In die graad zorgt 
de astrale persoonlijkheid er wel voor, dat men hem niet gevangen zet. Er zijn 
dieven die men niet betrapt. Nu is het astrale wezen hevig bewust ten op-
zichte van de afbraak en zorgt voor de bescherming van de stoffelijke mens. 
Anderen daarentegen zijn nog onbewust en die krijgt men spoedig te pak-
ken. Hoe dieper het kwaad wordt beleefd des te vindingrijker is deze wereld 
en het aardse bewustzijn. Deze persoonlijkheid is niet vatbaar voor de onbe-
wuste, de ziekelijke krankzinnigheid. Hij is zich in alles bewust. Toch staat 
de man onder astrale inwerking en hierdoor is hij een bewuste krankzinnige. 

Het trekt dus datgene aan wat hij zelf wil. Die gedachtewereld is niet te 
ontlopen. Geen machtiger kracht dan die van de menselijke concentratie, 
waarbij het verlangen tot realiteit wordt, maar alles weer uiteindelijk in harts-
tocht ontaardt. Hierin is het kwaad onfeilbaar. Uit de diepste hel komen de 
astrale wezens, mannen en vrouwen, terug naar de aarde om te beleven. Zij 
hoeven het menselijke wezen niet te zoeken, de mens op aarde trekt hen van-
zelf tot zich. De concentratie vormt een kanaal voor het astrale monster, die 
hierdoor dat leven kan bereiken. Zolang de mens op aarde dit wil, blijft er 
verbinding met deze wereld voor het kwaad en kunnen deze bewuste en on-
bewuste graden blijven voortbestaan. Zolang het stoffelijke wezen het kwade 
zoekt, de hartstocht verlangt, voortgaat zichzelf en anderen te bezoedelen, 
zich aan verdierlijking overgeeft, steelt wat los en vast zit, trekt hij demo-
nen aan, want de astrale wereld vindt hierdoor het stoffelijke vermaak. Onze 
duistere wezens willen beleven! 

Dit is bewuste krankzinnigheid, André. Wie het goede zoekt staat voor 
deze beïnvloeding niet open. Wie hartstocht beleven wil, ontvangt van deze 
zijde de aansporing hiertoe, maar zal vroeg of laat het inzinken of het opslui-
ten moeten aanvaarden. Sommige van deze mensen beginnen aan een ander 
leven. Anderen gaan hun leven lang verder en verongelukken. 

In de aura van deze man leeft de astrale dief en de astrale hartstocht. Deze 
demon vindt het heerlijk op deze wijze de warmte van de aardse mens te kun-
nen beleven. Geen hoge gevoelens zullen er tot die mens komen, want geen 
geest van het licht wil afbraak beleven. Geen vader kan zijn kind beïnvloe-
den, wanneer hij de sferen van licht heeft leren kennen. Die persoonlijkheid 
heeft zichzelf overwonnen. Dit is het leven van de aarde en in deze graad le-
ven miljoenen zielen. Al die mensen moeten voor het hogere bewustzijn nog 
ontwaken. Toch zal de mens zijn hartstochten moeten afleggen, of de sferen 
van licht zullen gesloten blijven. Deze man is een dief, André. Hij deugt niet 
voor de maatschappij. Er leven echter anderen die meer stelen en bezoedelen 
dan hij kan doen, maar die lieden lopen vrij rond. Aan deze zijde zullen zij 
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hun straf niet kunnen ontlopen. Op aarde echter is dat nog steeds mogelijk. 
Er leven maar weinig geestelijk bewuste mensen op aarde. Ik leerde dat aan 
deze zijde kennen en begrijpen, want op aarde is dat niet mogelijk. Als mens 
leef je dan ook tussen het normale en abnormale bewustzijn. Straks voer ik je 
het abnormale en normale geestelijke binnen, op aarde beleef je de stoffelijke 
graden van deze toestand.” 

Alcar trad een andere cel binnen. Voor zich zag André een man van on-
geveer vijftig jaar, die stil in zijn hoekje zat. André volgde zijn gedachten en 
voelde waaraan hij dacht. Neen, dit was geen denken meer, dit waren harts-
tochtelijke verlangens. Deze man verlangde om te mogen beleven en te bezit-
ten, hetgeen hem in het aardse leven gelukkig maakte. Ook in hem leefde 
de astrale persoonlijkheid. Deze man van vijftig had zich vergeten, doch 
door de astrale wereld beleefde hij zijn straf. Een monster voerde hem naar 
de hellen in het leven na de dood want hiervoor stond hij open. André zag, 
waarvoor hij opgesloten werd. De man was niet vrij van homoseksualiteit. 
Hij had zich aan een kind vergrepen. André vond dit vreselijk. 

„Waarom vergrijpen zich deze mensen aan een kind, Alcar? Er zijn toch 
volwassenen genoeg op aarde?” 

„Die eigenschappen voeren ons naar het kinderlijke bewustzijn. Dat wil 
zeggen, dat deze persoonlijkheid voor de volwassen hartstocht nog niet be-
wust is. We leren dus dat ook de hartstocht graden bezit. Niet alleen de 
ziekte, ook het verlangen voert ons in de graden van één toestand. Doordat 
deze man zich vergrijpt aan het kind en zich geheel hieraan overgeeft, is hij 
niet geschikt voor het volwassen stadium van de hartstocht. Is eenmaal het 
volwassen bewustzijn voor de hartstocht echter ontwaakt, dan staat de per-
soonlijkheid alleen voor die hartstocht open. In het gevoelsleven van de man 
liggen deze verlangens, want van de persoonlijkheid gaat het verlangen uit. 
Deze man moet dus nog ontwaken voor de dierlijk bewuste hartstocht en 
kan dan nog dieper zinken dan hij reeds heeft beleefd. Begrijp je dit, André?” 

„Ja, Alcar, het is vreselijk en toch weer heel natuurlijk.” 
„Maar daarbij komt nog, dat deze mensen eigenlijk voor ieder leven open-

staan. Wanneer een vader zijn eigen kind kan besmetten, waartoe zijn deze 
lieden dan niet in staat? Wanneer de astrale wezens tot het “willen beleven” 
komen, dan dreigt er voor al het leven, voor oud en jong, gevaar. Dan ontzien 
ze niets! Jong en oud wordt door hen verkracht! Nu heeft het beleven alléén 
betekenis. Het dierlijke verlangen van deze bewuste krankzinnigen voert hen 
naar alle stadia voor de mens. Iedere vrouw, elk kind is hun welkom.” 

„Waarom zoeken zij het niet bij een publieke vrouw, Alcar? Die vraagt er 
immers om?” 

„Die mentaliteit, André, geeft hun het voldoende beleven niet. Juist het 
kinderlijke, het angstige, het niets vermoedende bewustzijn prikkelt hun 
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hartstocht. Het onschuldige kind wekt hun reactie op. Zó demonisch voelen 
ze hun drang naar de hartstocht, dat ze de reine jeugd willen beleven en 
geen rottend bewustzijn. Een prostituee kan hun hartstocht geen bezieling 
schenken. Ze verzadigen zich daarom aan het jonge gewas, ze bestelen en 
beroven dat leven en verkrachten het daarna. Het kind is voor hen het zui-
vere inslapen in de hartstocht. Het bewuste menselijke lichaam houdt hen 
daarentegen klaarwakker en dat is de bedoeling niet. Ze willen beiden in-
slapen. Geest en stofmens vergaan erdoor, doch het raakt hen niet! Altijd en 
eeuwig door is het de astrale persoonlijkheid die de stofmens tot deze afbraak 
aanspoort want door deze wereld is al deze hartstocht ontstaan. Was er geen 
astrale wereld geboren, dan had de mens zich zo niet kunnen vergeten. Wie 
het verkeerde zoekt, kan thans ontvangen en beleven. Dit astrale dier wilde 
zich tegoed doen aan de stoffelijke mens in bewuste toestand. Nu geschiedt 
het beleven ook bewust en wel op volle kracht. Dat is het kwaad in de mens. 
De mens moet zijn hartstochten overwinnen, eerst dan lossen al deze vrese-
lijke problemen op. 

Kijk hier, André. Dit is een moordenaar. Hij ontnam zijn medemens het 
leven. Om en in hem zie je de demonen. Zijn hand werd bestuurd door de 
astrale persoonlijkheid. Gene Zijde doodde door de stoffelijke mens. Door 
de stoffelijke haat krijgt de astrale haat verbinding. Indien de mens zich vrij 
kon maken van haat dan zou het leven op aarde een geheel ander bestaan 
krijgen en dan zou het de moeite waard zijn om op aarde te leven. Nu is het 
leven verpestend! In niets is er rust. Links en rechts wordt het menselijke le-
ven verkracht, en dan meestal door deze wereld, die steeds onzichtbaar blijft. 
Deze onzichtbare vijand van de mensheid wordt door het menselijke wezen 
zélf geroepen! De mens verlangt ernaar dieper weg te zinken in modder en 
slijk en wil desondanks toch hoger. De wil van de mens is ingeslapen en moet 
nog ontwaken. Hierdoor straft hij zichzelf want alles, wat het ook is, moet 
worden goedgemaakt. Het is een wet, dat wie zich aan het bezit en aan het 
leven van een ander vergrijpt, de duisternis tot zich trekt! Er gaan duizenden 
eeuwen voorbij voordat het leven weer in harmonie is gekomen met Christus 
en de astrale wetten van God en toch zal dat eens moeten geschieden. God 
straft niet, omdat God een Vader van liefde is, maar de mens straft zichzelf 
doordat hij zich aan het heiligste van het leven vergrijpt, namelijk aan het 
gevoelsleven. 

De mens blijft in een dergelijke toestand voortbestaan, totdat hij zich van 
hartstochten heeft bevrijd. Hiervoor keert hij of naar de aarde terug of hij zet 
in de duistere sferen waarin hij volkomen leeggezogen wordt zijn leven ver-
der voort. Eens komt echter het ontwaken en dan begint het wezen aan een 
ander, hoger leven. De persoonlijkheid heeft dan geleerd en in dat leven leeft 
de wroeging. Nu zullen de demonen hem niet meer kunnen bereiken, ook al 



322

blijft de astrale wereld nog alle moeite doen om hem terug te trekken in deze 
ellende. De les is duur betaald en deze betekent voor de mens de leerschool 
in dit en in het volgende leven. 

Anderen weer zoeken nu hun vijanden op en beginnen opnieuw. Toch 
moeten ook zij eens het hoofd buigen voor de astrale wetten van God, waar-
aan niet één ziel ontkomen kan. 

Honderden levens zijn ervoor nodig, voordat de persoonlijkheid zich kan 
vrijmaken van al deze hartstochten en van de bewuste krankzinnigheid. Wij 
weten maar al te goed hoe moeilijk het is en wat het ons heeft gekost, voor-
dat wij de sferen van licht konden betreden. En wat leert de persoonlijkheid 
in één leven? Vrijwel niets! Desondanks kan, wanneer het ernstige willen 
zich openbaart, de mens zich in één leven vrijmaken van deze werelden van 
het kwaad en dan wordt hij door het hogere bewuste wezen aan deze zijde 
én op aarde geholpen. Wij weten ook, dat hoe hoger de mens komt des te 
moeilijker de geestelijke ontwikkeling wordt, waarvoor hij dan ook alles van 
zichzelf moet inzetten. Hier leeft de een door de ander, en allen gaan eraan 
te gronde. De hellen worden erdoor gevuld, en dat kan toch de bedoeling 
niet zijn. Wat hen in dit leven te wachten staat is onbeschrijfelijk. Hier leven 
dieven en moordenaars bijeen; allen zijn in handen van het kwaad en zijn 
bewust krankzinnig. Een enkeling wil zich vrijmaken van de hartstocht en is 
bezig aan deze strijd. Hij vecht tegen zijn eigen kwade „ik”. In iedere cel zien 
wij het verloren kind van God. Het halfbewuste en bewuste kind. Levens, 
die nog moeten ontwaken! Dieven en moordenaars, homoseksuelen (zie ar-
tikel ‘Homoseksualiteit’ op rulof.nl) en kinderverkrachters. Alle graden van 
hartstocht kunnen wij hier ontmoeten en al die graden zijn ons bekend, om-
dat wij in ons leven de hellen hebben leren kennen. Deze hellen worden door 
die wezens vertegenwoordigd en hebben door hen hun bestaan gekregen. 
Laag en hoog kennen wij, en wij weten dat het lage in de mens nog altijd 
zegeviert. Heb je mij hierover nog vragen te stellen, André? Anders gaan wij 
nu naar de vrouwenafdeling, want ook die zullen wij bezoeken.” 

„Beleven ook deze mensen zeven graden, meester?” 
„Voor het kwaad zijn deze graden, André, zeven overgangen om de diepste 

ellende te beleven. Iedere graad vertegenwoordigt in ons leven een hel, totdat 
wij de eerste sfeer binnengaan. Dan pas zijn wij vrij van al het kwaad. Iedere 
gedachte door hen gevoeld en beleefd voert ons nu tot het onbewuste. In deze 
toestand is de mens geestelijk ziek en de ziekelijke krankzinnigheid treedt nu 
naar voren.” 

„Hebben deze mensen en allen die het kwaad zoeken zich losgemaakt van 
de ziekelijke krankzinnigheid, Alcar?” 

„Meestal is dat wel het geval. Velen moeten echter straks de onbewuste 
krankzinnigheid aanvaarden, nadat ze zich hebben losgemaakt van deze le-
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vensgraad. Ze staan dan voor het inzinken en worden in die toestand bewust 
bezeten. Dus na de bewuste krankzinnigheid komt de onbewuste, totdat de 
eerste sfeer is bereikt. Eerst dan kan de mens van zichzelf zeggen: ik ben zo-
ver, ik heb mij losgemaakt van al het kwaad, van al de stoffelijke hartstochten 
op aarde. Deze studie is ontzettend diep, André, toch wil ik je dit alles later 
verklaren en dan zullen wij de menselijke wetten voor hoog en laag vaststel-
len. Eén verkeerde gedachte reeds voert de persoonlijkheid tot de onbewuste 
astrale wereld; niettemin is dit een goddelijke wet en die wet moet worden 
overwonnen. Dit behoort bij de studie van het heelal. De ontleding van het 
heelal brengt ons dichter tot God, door Wie al dit leven is geschapen.” 

„Als ik u goed heb begrepen, meester, dan bezit al ons denken en voelen 
graden voor het bewustzijn, dat bereikt wordt door te handelen en het leven 
te beleven. Hierin ligt dus een goddelijke orde?” 

„Dat is het, André, en dit behoort tot de kosmologie! Die wetten zullen 
wij straks gaan ontleden en dat zal de kroon op ons werk zijn. Wat vele 
wijsgeren niet hebben gekund, ligt in onze handen en leeft hier vóór ons. 
Wij zien daarin. Wat zij niet hebben gekund en toch hebben getracht is de 
schepping waardoor de mens is ontstaan te ontleden. Wij mensen kunnen 
aan deze zijde tot onze éérste gedachte terugzien. Daarin ligt en leeft het 
eigenlijke nú waarin wij leven. In wezen bestaat er geen duisternis, omdat wij 
door werking, door evolutie, licht en leven in eigen handen hebben gekregen. 
Dat is nu de persoonlijkheid. Iedere gedachte vertegenwoordigt een eigen 
persoonlijkheid. Deze en andere eigenschappen stemmen ons op een sfeer af 
en die sfeer behoort tot ons leven. Dat zijn de hellen en hemelen in ons leven, 
waarin mensen leven, die hun aardse levens hebben volbracht. Dit betekent 
het einde van de stoffelijke kringloop. 

Elk woord bezit de zeven geestelijke en stoffelijke, voordierlijke en dierlijke 
levensgraden. Wat nu, André, wanneer wij beginnen te spreken en te han-
delen? Wat nu, wanneer ons leven afwaarts, demonisch wordt beleefd en wij 
voor al deze wetten komen te staan? De geestelijke wetenschappen hebben de 
stoffelijke gevormd en bezield, maar dat wordt op aarde nog niet aanvaard. 
Toch zullen wij het de mens aantonen, want wij zien in ons astrale leven de 
kern van al deze graden en dat God liefde is! Die wet overheerst alles, elkeen, 
elk dier en elke mens! Door de liefde leren wij deze graden kennen en dan 
gaan wij aan ons eigen „ikje” beginnen. Wij gaan nu echter naar de vrou-
wenafdeling, André.” 

André dacht over alles na en hij begreep zijn meester. Machtig diep was het 
stoffelijke leven. Hij verheugde zich reeds om al die wetten te mogen leren 
kennen en hij zou er heel dankbaar voor zijn. 

„Ziehier, André, deze arme vrouwen hebben zich vergeten. Dit zijn moe-
ders en onder hen bevinden zich bijna nog kinderen, althans meisjes van 
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twintig jaar en nog jonger, die zich aan het leven hebben vergrepen. Ze heb-
ben dan ook de wetten van God en die van de maatschappij met voeten 
getreden, waarvoor men deze vrouwen opsloot. Allen hebben echter de licha-
melijke volwassenheid bereikt en ze hebben gestolen en gemoord. Hun levens 
wil ik niet volgen, maar ik wil je alleen verklaren en aantonen hoe ver deze 
vrouwen nog van de moederliefde verwijderd zijn. Dit zijn geen moeders. 
Dit zijn menselijke gedrochten, vrouwelijke hyena’s. Er zijn eronder hen die 
men onschuldig opgesloten heeft, doch die dit hebben moeten aanvaarden 
omdat zij onder verdenking staan. Wee diegene, die deze vrouwen opsloot, 
en dacht, zich te kunnen vergrijpen aan deze levens, omdat de bewijzen tegen 
hen werden opgestapeld. Zodoende leven er onder hen die onschuldig zijn 
gestraft, maar dat is gelukkig een kleine minderheid. 

De moeder kan het diepst afdalen in het kwaad. Waartoe een man niet in 
staat is, zou de moeder dit wél zijn, omdat haar lichaam het oerbewustzijn 
aantrekt. Het is hierdoor dat vrouwen ontzettend wreed kunnen zijn, en 
dat ze een hartstocht kunnen beleven waarvan de man rilt en beeft maar 
die toch op aarde door de wetenschap nog niet gepeild kan worden. Maar 
wij in dit leven kennen het moederlichaam en haar ziel, die tijdelijk in dit 
oerbewustzijn leeft. Wij kennen de hartstocht en de graden voor de moeder, 
omdat wij erin leefden en toen die wetten hebben aangetrokken. Nu zien 
wij door de moeder heen en kennen al haar gedachten, waarvan ze zelf nog 
geen hoogte heeft. Ontzagwekkend is de hartstocht, die een moeder beleven 
kan, omdat tijdens het beleven van die hartstocht ook het dierlijke instinct 
weer ontwaken kan. Wanneer een moeder kwaad doet, geschiedt het kwaad 
op volle honderd procent. Zij laat hierin geen splitsing toe. Dit leven heeft 
nu het organische te aanvaarden en ondergaat thans de onbewuste wetten in 
de eigen levensgraad. Dit leven en al de verschijnselen ervan is zo diep dat 
als je hiervan een duidelijk beeld zou willen ontvangen, je de kosmologie 
zou moeten betreden. Wanneer de moeder het kwaad beleeft, wees dan op 
je hoede, want haar gevoelens zijn onpeilbaar diep. Alle instincten kunnen 
door het moederlijke lichaam wakker worden geschud, waarvan de moeder 
zelf tijdens het stoffelijke leven evenwel niets begrijpt. Hierin moeten wij nog 
onszelf leren kennen zowel tijdens het man- als tijdens het vrouw-zijn, maar 
het moederschap overheerst in al de levensgraden. 

Eens gaan deze moeders ten onder en bezwijken in het stoffelijke leven. 
Onder hen bevinden zich moeders van kinderen en moeders, die hun kin-
deren ombrachten. Eén voor één staan deze onder astrale invloed. Het moe-
derlichaam is voor de astrale geest een machtig bezit en vormt de verbinding 
met alle graden voor de hartstocht. Hierdoor ontvangt het astrale monster de 
mogelijkheid om al die laagheden te beleven. Wat de man niet bezit, heeft de 
moeder, want haar lichaam verbindt beide werelden. Door het moederschap 
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keert immers de ziel naar de aarde terug en ontvangt een nieuw lichaam! 
Nu wordt dat heilige bezit verdierlijkt, want allen gaan door hun harts-

tochten ten onder en zijn bewuste krankzinnigen. Deze moeders beleven 
zichzelf, want ze staan voor deze ellende open. Ze hoeven niet te zeggen – ik 
heb het niet gewild – want wie niet wil is niet te bereiken. Al deze vrouwen 
bezitten geen bewust-geestelijke gedachte. Ze moeten voor het hogere leven 
nog ontwaken. De één doodt zichzelf, anderen daarentegen vergrijpen zich 
aan het leven in hen. Voor een stoffelijke en geestelijke moord deinzen zij niet 
terug. Zij beleven en worden daartoe aangespoord door de astrale geest, die 
hun krankzinnigheid nu opvoert. Allen trekken datgene aan, wat zij inner-
lijk willen bezitten. Zolang er één gedachte bezielend ingesteld is, wordt er 
aangetrokken. Zoekt de mens het dierlijke leven, dan kan hij ervan verzekerd 
zijn, dat het astrale dier tot hem komt. 

De mens kreeg van zijn God het eigen leven in handen en kon ermee doen 
naar believen. Maar bij ons ligt de verantwoordelijkheid om in harmonie te 
blijven met de goddelijke wetten. Al die wetten moeten wij ons eigen maken. 

Maar deze kinderen zochten het kwaad. Ze stelden hun stoffelijke en 
geestelijke woning voor het dierlijke open. Thans beleven zij Satans smarten 
en bevinden zich nu in zijn afschuwelijke klauwen. Heeft het aardse leven 
eenmaal contact met de astrale wereld dan kan het zich niet spoedig meer 
bevrijden. Deze moeders zijn opgesloten, anderen gaan voort en lopen vrij 
rond; ze blijven deel uitmaken van de maatschappij. Niemand houdt hen 
tegen. De bewuste krankzinnige kan gaan waarheen hij zelf wil, maar is ge-
vaarlijker dan hij, die tot de ziekelijke graden behoort. Deze moeders trokken 
een ziel aan en slingerden toen dit jonge leven in de Ruimte terug. Enkelen 
baren een kind en ondervinden dit machtige gebeuren, maar zullen er toch 
niet door ontwaken. Straks, na dit leven komt de persoonlijkheid misschien 
zover, maar dan kan het leven zich in een andere toestand, wellicht in het 
mannelijke kleed bevinden. Wie zal zichzelf dan nog herkennen? Is deze 
diepte niet te peilen op aarde? De verschijnselen kunnen spreken. Wie zien 
en horen wil ontwaakt, want de kosmische wetten spreken een eigen taal en 
vertegenwoordigen de wetten van God! 

Waarom maak ik je deze graden duidelijk, André? Opdat je zult weten hoe 
de mens ontwaakt! Eens houden zij met dit leven op en volgen het hogere 
bestaan. Elkeen komt zover. Door ons echter, die dit alles hebben beleefd, 
kan het stoffelijke bewustzijn zich wapenen. Nu is het mogelijk zich te spie-
gelen aan het leed van anderen en deze ondervinding voert hen niet naar de 
duisternis, maar tot het licht. Mannen en vrouwen gaan ten onder, leven 
zich uit en behoren tot alle mogelijke graden van de krankzinnigheid. Voor 
zover ze zichzelf begrijpen hebben ze de bescherming in eigen hand, maar 
miljoenen moeten er echter nog aan beginnen, en dat soort mensen vinden 
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wij in de maatschappij terug. Arm en rijk, geleerd en ongeletterd. Koningen 
en keizers, prinsen en prinsessen, zij allen leven zich uit en vermoorden het 
betere ik. God heeft dit nimmer gewild! De vloek van hun levens hebben wij 
leren kennen. De duisternis is hier vol van en die uitstraling verdicht zich 
iedere seconde, door iedere daad, die door hartstocht verwekt wordt. 

Al deze vrouwen, André, hebben zich aan het betere ik in zich vergrepen. 
Dat kan God niet goedvinden, want al dit schone behoort Hem toe. Komt 
de mens in opstand, vergrijpt hij zich aan de lichamelijke en geestelijke wet-
ten, dan volgt onherroepelijk daarop het instorten van de persoonlijkheid. 
Nu moet bewezen worden wat de persoonlijkheid wil! Zoekt de mens het 
kwade, wil hij de hartstochten beleven, dan staat de astrale wereld gereed en 
komt tot hem. Geen geest kan dit tegenhouden, zelfs God niet, want God 
gaf de mens een eigen wil! Toch wordt dat niet begrepen. Niemand kent de 
wetten van de bewuste krankzinnigheid die ons tijdens ons leven op aarde 
geselt. In die toestand moet het laatste beetje zelfrespect worden opgebracht. 
Is dat ook verbruikt dan kan niets meer worden gedaan. Dan zijn alle obsta-
kels verdwenen die ons voordien het geestelijke halt toeriepen. Is de moeder 
in deze krankzinnigheid afgedaald, dan sleept zij alles met zich mee wat op 
haar weg komt. In niets kent zij medelijden. Zij zuigt zich aan het leven vol, 
en aangespoord door de demon die bezit van haar heeft genomen beleeft zij 
alle excessen van de hartstocht waarna zij lichamelijk en geestelijk volslagen 
uitgeput in elkaar stort. Maar dankzij de wedergeboorte zal zij in een vol-
gend leven weer over een stoflichaam beschikken dat haar verder zal helpen 
evolueren. De één steelt en rooft door de duistere astrale wereld, anderen 
daarentegen moorden, maar de massa zoekt de lichamelijke hartstocht. Al 
die mensen stellen zich op het kwaad in en beleven de lage hartstochtelijke 
graden waardoor de hellen zijn ontstaan. Deze moeten overwonnen worden 
en dan lossen tevens de krankzinnige graden op. 

Op deze afdeling vind je nu mensen die spoedig zullen ontwaken, want 
zij behoren niet tot de ongelukkigsten. Zij die zich tot nu toe hebben kun-
nen verbergen zijn de gevaarlijksten onder de mensheid en worden door hun 
eigen soort nog geëerd ook. Zij zijn behangen met eretekens en gaan ge-
bukt onder het edele metaal, dat hun door andere onbewusten op de borst 
wordt gespeld. In die wereld daalde Christus af om al die kinderen wakker 
te schudden. Wij volgen nu zijn voorbeeld en zetten ons leven hiervoor in, 
opdat ook aan deze ellende een einde zal komen, want de God van al het 
leven waakt over al Zijn kinderen! Wat moet ik je van hen nog vertellen, 
André? Deze bewuste krankzinnigen stemmen zichzelf af op de ziekelijke 
krankzinnigheid. Komen zij nog enige graden dieper dan betreden zij het 
andere gesticht waarin wij zo-even waren. Hoe gevoeliger de mens is, des 
te dieper wordt de hartstocht beleefd. Zo gaan deze levens voorbij waarna 
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zij het geestelijke binnentreden. Aan deze zijde zijn ze onbewust en zetten 
dit dierlijke bestaan voort. Anderen treden de wereld van het onbewuste 
binnen. Daar wacht de ziel om opnieuw geboren te kunnen worden. In dit 
aardse leven stond de ziel voor het vrouwelijke, voor het moederlichaam. Zal 
ze opnieuw het moederlichaam ontvangen? Nu treden er andere wetten naar 
voren waaraan de ziel moet gehoorzamen. Is het leven in het moederlichaam 
volbracht, dan daalt zij in het mannelijke kleed af en beleeft de verschijnselen 
voor de homoseksualiteit.” 

„Ik had u zo-even reeds willen vragen, Alcar, waarom kan de vrouw zich 
tot de vrouw aangetrokken voelen en de man tot de man?” 

„De persoonlijkheid, André, die in het moederlichaam leefde en thans het 
scheppende organisme bezit wil nog steeds ontvangen. De moeder kan toch 
immers alléén maar ontvangen. Welnu, de ziel als persoonlijkheid is in niets 
veranderd. Wat verlangt dit leven? De normale man wil de schepping beleven 
en zoekt het natuurlijke beleven op, maar daarvoor staat dit leven niet open. 
Ook de vrouw zoekt nu haar eigen soort en levensgraad op, die voelt zoals zij 
en haar afstemming heeft. Voor de man is dat precies hetzelfde. Maar allen 
beleven een walgelijke toestand, waarvan ze zich vrij moeten maken. Toch is 
het gebeuren, het gevoel dus van deze levens heel natuurlijk. In niets zijn ze 
onnatuurlijk, want zij voelen zich zo. Hieraan is niets te veranderen. Maar 
wanneer de volgende levens worden beleefd, keert de persoonlijkheid tot het 
natuurlijke normale terug en dient dan eerst de schepping Gods. Dit is het 
evolutieproces! Hierdoor kan de mens ontwaken en hoger gaan. God heeft 
steeds weer een nieuw lichaam gereed. Maar door het bewuste scheppen als 
moeder, treedt de ziel tevens het mannelijke kleed binnen. Het moederlijke 
scheppen voert haar dus tot het mannelijke organisme. 

Het moet je dus duidelijk zijn, waarvoor men op aarde is. Nu staan wij 
voor de reïncarnatie en moeten deze wedergeboorte aanvaarden anders ston-
den wij stil in deze stoffelijke en geestelijke ontwikkeling. Ik zei je reeds 
menigmaal, in één leven kunnen wij vrijwel niets bereiken. Daarin is de 
oneindigheid van God niet te beleven. Hiervoor zijn miljoenen levens nodig. 
Kom, wij gaan verder.” 

André was diep in gedachten verzonken. Hoe groots was het leven en wat 
brachten al die mensen ervan terecht? Niets! Toch kon het leven verdergaan. 
Nu kende hij deze graden. Zijn meester had hem enorme wijsheid geschon-
ken. 

Maar wie heeft op aarde waarachtig lief? Wie kan zeggen, ik zet mijn le-
ven in om een geestelijke graad te bereiken? Bijna niemand, want miljoenen 
mensen hebben er geen begrip van wat geestelijke graden betekenen. Wie is 
in al deze miljoenen wetten bewust? Wie kan zeggen – ik ben zover? Zo kan 
hij doorgaan met vragen stellen, want hij komt toch niet uitgevraagd. 
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Vroeger was God onbegrijpelijk voor hem, thans leerde hij God kennen. 
De mens werd rijk en ging door zijn rijkdom zijn eigen ongeluk tegemoet. Zij 
die in armoede leefden waren de geestelijk rijken. De mens was nog onwe-
tend wat zijn kosmische betekenis betreft. Het tijdelijke, het aardse had men 
lief, maar hierdoor brak de mens zichzelf af, verloor zijn eeuwigdurende be-
tekenis en ging geestelijk en lichamelijk ten onder. Hoe machtig was de liefde 
en wat werd ervan gevoeld? Deze was diep, machtig en reëel. Het leven na 
de dood zegeviert toch en uiteindelijk wacht Christus het leven van God op. 

Nog steeds ging Alcar verder. Waarheen zou zijn meester hem thans weer 
voeren? Zou hij andere krankzinnige mensen beleven? Waren er nog andere 
en nog vreselijker graden waarvan hij nog niets wist in deze Ruimte? Ook 
die wilde hij leren kennen en hij zou zich ervoor openstellen. Zijn meester 
zweefde voort, steeds maar verder. Op aarde, in zijn stofkleed was het niet 
mogelijk om te zweven, maar in dit leven waren er onbegrensde mogelijk-
heden. Al die mogelijkheden waren in de mens aanwezig, doch men moest 
deze ontwikkelen. De kracht die dit tot stand bracht, was de wil van de 
mens. Was deze grote kracht in de persoonlijkheid niet aanwezig, dan zou de 
mens hiervoor moeten ontwaken en dat kon alleen door te willen dienen. Hij 
begreep nu die eigen wil. Door deze wetten had hij de menselijke wil leren 
kennen. De mens kon doen wat hij zelf wilde. Hoe vreemd, dacht hij, dat 
zoveel mensen dit op aarde niet wilden voelen en toch beleefden zij dezelfde 
wetten voor lichaam en ziel. In een eeuw kon men weinig bereiken, maar in 
duizenden eeuwen bereikte men wat het leven zelf wilde, namelijk om tot 
God terug te keren. Alcar was zover. André zou zijn best doen, want na het 
aardse leven wilde hij licht bezitten. 

Alcar keek hem aan en zei: 
„Door te mediteren, André, zal je alles duidelijk worden.” 
„Ja, Alcar, dat heb ik begrepen. Ik lees thans in mijn eigen leven. Ik weet 

nu wat mij te wachten staat en wat ik wil.” 
„Zo moet het, mijn jongen, eerst dan kom je verder. Wij zullen hier bin-

nentreden. Kom, volg mij.” 
„Waar zijn wij thans, Alcar?” 
„In de omgeving van een heerser. Hij bevindt zich in de hoogste graad van 

stoffelijk bezit en macht, maar hij zal er straks onder bezwijken.” 
Vele gangen wandelden zij door en gingen toen een grote zaal binnen. 

André kon duidelijk waarnemen. Voor hem zat een mens omringd door an-
deren. 

„Hij daar, André, heeft deze hoogte bereikt. Hij regeert over miljoenen 
mensen. Mijn bedoeling is je duidelijk te maken, dat ook hij een bewuste 
krankzinnige is maar dit toch niet zal aanvaarden, want deze man zoekt 
het kwade. Hij zal straks zijn eigen volk vernietigen. Thans denkt hij dat hij 
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zijn best doet, maar dit alles geschiedt uit berekening. Zie om hem heen en 
neem waar, dat ook hij met de astrale wereld in verbinding is. De demonen 
der hel leven zich door hem uit. Niet door de lichamelijke hartstocht, maar 
thans door de geestelijke. Door hem wil Satan een miljoenenvolk treffen. En 
dat grote volk ziet het niet, voelt het niet. Hij wordt geëerd en op handen 
gedragen. Maar wij zien, dat dit op handen dragen alleen door zijn eigen 
soort plaatsvindt, de rest van deze massa vervloekt hem. Geen van zijn uitge-
zonden gedachten zullen onbeantwoord blijven. Hij zal handelen door deze 
duivels en toch denken zichzelf te zijn in alles. Er rust echter een vloek op 
zijn leven en bewustzijn.” 

André ging waarnemen en schrok hevig. Hij zag honderden astrale we-
zens. Bij één mens? Dienden die allen het kwaad of waren er ook bij die het 
goede zochten? Wat was goed en wat behoorde tot het dierlijke gedoe, tot het 
bewustzijn dat tot alles in staat was? Mijn God, dacht hij, hoe meer macht de 
mens bezit, des te dieper is zijn val. Deze man leefde in een sfeer van ontucht, 
hartstocht en geweld. Duivels was zijn toestand. 

„Wij weten wie hij is, André. We weten ook wat hij wil. Zijn verleden ligt 
voor onze wereld open, maar de mensheid zal dit nog beleven. Voor de mens-
heid is zijn bezit ontzaglijk en zijn wil onpeilbaar, maar voor Gene Zijde is hij 
zo arm als een kerkrat, want hij is een bewuste krankzinnige. Hij spreekt van 
grote dingen die hij tot stand wil brengen, maar hij handelt naar zijn eigen 
voelen en denken. Met zijn raadgevers regeert hij over miljoenen mensen en 
dwingt hen dát te doen wat hij wil. Hij denkt het goede te doen, maar ver-
nietigt en doet dit gewetenloos. 

Deze mensen worden niet naar de aarde gezonden om te regeren, maar 
hun komst houdt verband met een wet en heeft een diepere, een kosmische 
betekenis. Door zijn verleden zijn bepaalde eigenschappen ontstaan; het is 
echter Gods wil niet, dat hij van deze krachten gebruik maakt, doch hij doet 
wat hij zelf wil. Hij wil het goede dienen, maar vertegenwoordigt het kwade. 
Nog is hij zich bewust van zijn goede wil, maar hij kent zijn leven niet en 
daardoor gaat hij ten onder. Al die miljoenen bevinden zich in handen van 
een krankzinnige. Nog is dit mogelijk, omdat er op aarde geen harmonie is. 
Zolang het kwaad op aarde zich nog handhaaft, kunnen dergelijke mensen 
zich uitleven. De enkeling beleeft deze wetten voor zichzelf, deze en andere 
heersers trekken miljoenen met zich in de stoffelijke en geestelijke ellende. 

Hij staat nu reeds toe dat duizenden mensen worden vernietigd. Hij is 
dierlijk bewust evenals allen die hem volgen. Al die mensen zijn bewuste 
krankzinnigen; wie niet het teken van zijn leiderschap aanvaardt, wordt on-
herroepelijk neergeslagen. Is dat hetgeen hij te brengen heeft voor het goede? 
Zal de mensheid door hem of anderen van zijn soort ontwaken? Deze zelfbe-
wuste graad is de gevaarlijkste van al de ziekelijke graden van krankzinnig-
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heid, want deze mensen worden voor bewusten aangezien, maar zijn duivels. 
Dit is de diepste graad en de gevaarlijkste, maar in alle rangen van de 

maatschappij zien wij die terug; al die levens uit die graad beleven de onder-
gang. De aarde is vol van deze zieken, die geen liefde bezitten. Ze breken af 
en denken toch op te bouwen. Zij dwingen anderen om ontzettend leed over 
hun medemensen uit te storten. De gehele maatschappij is in handen van 
krankzinnigen, bewust verdierlijkte, onmenselijke wezens, die harten bre-
ken. Ze kregen die macht door de massa in handen, maar wat hebben zij voor 
die miljoenen mensen gedaan? De goede vechten tot hun laatste snik tegen 
al deze rotheid, maar kunnen nog niets bereiken, want de gehele mensheid 
moet nog voor deze hogere bewustwording ontwaken. Maar Moeder Aarde 
gaat voort en straks zal de mensheid zien aan wie zij haar volle vertrouwen 
geschonken heeft. 

Onder hem dienen anderen en naarmate wij lager komen, beleven wij ook 
de overige graden voor de bewuste krankzinnigheid. De hoogste rang wordt 
dus door de heersers in het kwaad vertegenwoordigd, dan volgen hun helpers 
en eindelijk betreden wij de laagste rangen van de maatschappij. Miljoenen 
mensen hebben we dan ontmoet. Al die levens zijn stoffelijk bezeten en gees-
telijk verarmd. Geloof in God en liefde voor de medemens hebben zij niet. 
Hier wordt slechts één doel nagestreefd. Zij denken voor het volk en het volk 
moet nu goedvinden dat het naar de hel wordt gevoerd. De heersers hebben 
die macht in handen, maar dat is Gods bedoeling niet.” 

„Maar waarom hebben zij dan die macht gekregen, Alcar?” 
„Dat moet je toch duidelijk zijn, André. Doordat de overheersende massa 

bewust krankzinnig is, haar stem aan deze lieden geeft, gaat zij door haar 
onbewustzijn in die handen over. Eerst later wordt begrepen dat men zich 
deerlijk heeft vergist. Onder deze mentaliteit vinden wij zeven graden van 
waanzinnigen en zieken terug. Mensen die zowel geestelijk als lichamelijk 
een wrak zijn en anderen die weliswaar kerngezond zijn, doch die geestelijk 
de stoffelijke afbraak ver overtreffen. Toch wordt dat niet gevoeld, want hun 
levens staan voor het goede niet open. Al die mensen zijn doof en blind. 

Deze lieden beleven dus het diepste kwaad en vertegenwoordigen voor de 
Ruimte het abnormale leven, een bewustzijn, dat de persoonlijkheid gelijk 
aan die van een duivel maakt. Zeker, er zijn heersers die hun eigen volk 
kunnen dienen, maar niet één van hen bezit de geestelijke afstemming. Niet 
één van al deze mensen vertegenwoordigt Golgotha, volgt Christus en Zijn 
heilig evangelie, want allen spotten met het heilige „Ik” van God. Ze beloven 
hun volgelingen koeien met gouden horens, maar niets komt van dit alles 
terecht, want ze kennen zichzelf niet. Geen enkeling verheft zich boven het 
alledaagse. Ze bewegen zich op aarde gelijk zwijnen en vergrijpen zich aan 
het hoogste goed van de mens, de liefde! Dieren kunnen niet leven zoals deze 
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mensen dit doen, want alles wat uit hun handen komt betekent afbraak! 
En dat soort lieden regeert over miljoenen van geest, over kinderen van 

God en zegt, dat het paradijs in aantocht is. Deze waanzinnige vertelt nu, 
dat God zelf tot hem spreekt. Wij walgen nu van dat stomme gepraat en we-
ten, dat ze door duivelen bezeten zijn. Alles is echter gezwam en hun ganse 
duistere omgeving stinkt naar deze pest. Toch denken hun volgelingen dat 
het heilig is. Zalvend kunnen ze zijn, deze vertegenwoordigers van de pest. 
Hun vreselijk gezang is moordend en het woord dat over hun lippen komt is 
afgrijselijk. Dit soort mensen deelt eretekens uit en wurgt de massa. 

Voelt de mensheid niet, dat zij door deze bewuste krankzinnigen zal wor-
den leeggezogen? Kunnen deze volkeren blijven goedvinden, dat hun kinde-
ren bewust worden afgeslacht? Is dat het doel van het leven op aarde? God 
heeft dit niet gewild! En toch – kijk zelf maar – hoe worden deze dierlijke 
gedrochten geëerd! Alles wat door hun handen gaat, zal verrotten. Wie in 
deze aura komt, verspreidt een verpestende lucht, wat door de eigen soort 
gewild is. Het bewuste kind van God zal er echter door sterven of zijn leven 
lang mismaakt zijn, zo rottend slecht is die levende aura. De aarde draait in-
tussen haar rondjes en ziet toe, hoe deze krankzinnigen hun taak verrichten. 
Schaam u - ga niet verder! Zij horen ons niet; hun blindgeslagen bewustzijn 
kent slechts één doel: ieder, die niet gehoorzamen wil, afmaken. 

O mens, word toch wakker. Ga niet verder in zee met deze mens want hij 
vermoordt u. Hij streelt eerst uw hart en daalt dan bewust in uw leven af om 
het te vernietigen. Uw vrouw en uw kind worden dan bewust gebrandsta-
peld. Moet dat? Zijn dat uw heersers? Moet het bezit van de aarde verkocht 
en versjacherd worden? Kijk toch, André, hoe walgelijk zijn levensuitstra-
ling is. Zie toch, zijn handen beven van wellust. En dat wil zichzelf zijn? Is 
zijn toestand niet voor alle mensen noodlottig? Toch heeft hij de macht en 
kracht van God ontvangen om het goede te doen en het menselijke leven 
te zegenen. Moord op moord wordt echter bedreven. Wie kent hem en de 
anderen? Laag is alles en vreselijk noodlottig voor dit bestaan, want met hem 
gaan miljoenen ten onder. God zal dit nimmer veroorloven en aan deze zijde 
zullen zij zichzelf leren kennen. Begrijp je wat de mens verlangt en waarnaar 
miljoenen mensen hunkeren? Voel je, André, hoe eenvoudig alles eigenlijk 
is nu wij de menselijke graden voor ons zien? De maatschappij is verdeeld 
in levensgraden, die door onze wereld vast te stellen zijn, omdat wij in ons 
leven de duidelijke afscheiding moeten aanvaarden. Dat zijn de hellen en de 
hemelen aan deze zijde. Aanstonds zullen wij de aarde verlaten en dan zal 
je deze afstemming leren kennen. Het is echter duidelijk, dat hoe dieper wij 
thans in de maatschappij afdalen, des te minder het kwaad wordt, omdat 
dit het ergste is wat op aarde door de mens bereikt kan worden en zich al-
leen in de hogere rangen van de maatschappij kan afspelen. Niettemin zijn 
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allen, die voor het geweld leven en het kind van God bewust vernietigen, 
bewust krankzinnig. Wanneer heersers leed en smart over het eigen volk 
uitstorten, dan vervloeken deze levens zichzelf en zullen aan deze zijde hun 
eigen afstemming vinden. Hieraan ontkomen is niet mogelijk! Al die mensen 
moeten voor het normale nog ontwaken. In de duisternis en in de sferen van 
licht, ook aan de grens van het normale en abnormale, kan ik je deze wetten 
verklaren. Wie God zoekt en in liefde handelt, ontvangt Diens zegen! Die 
graad heeft afstemming op de sferen van licht. Deze graden zijn te ontleden 
en hiervan zijn boekdelen te vullen, maar dat komt later. Eerst dan is het mo-
gelijk deze menselijke graden te begrijpen. Het gaat ons thans echter om deze 
bewuste krankzinnigen. Hun sfeer is zo duister als de nacht op aarde niet 
kan zijn. Het zijn de hellen die hun astrale duisternis vertegenwoordigen. 
Iedere bewust verkeerde daad voert hen tot de demonen van de hel.” 

„Wanneer een onbewuste krankzinnige aan deze zijde ontwaakt, Alcar, 
hoe is dan zijn toestand? Lost die ziekte vanzelf op?” 

„Ja, André, de levensafstemming zal hen tot ontwaking brengen. Wanneer 
de persoonlijkheid dit leven binnentreedt, in bewusteloze toestand de plaats 
van afstemming bereikt, komt het wakker worden vanzelf. De bescherm-
geest zal dit leven afhalen, wat echter voor velen niet mogelijk is. Je kent deze 
wetten en die gelden ook voor de bewuste krankzinnige.” 

„Kan men ook die levens halen, Alcar?” 
„Neen, André, hun duistere wereld trekt hen aan. Hiervoor hebben deze 

mensen geen hulp nodig, want datgene waartoe ze behoren overheerst nu 
hun leven en bewustzijn. Die wetten en krachten zijn niet te overwinnen. 
Wanneer dit leven op de duistere sferen afstemming heeft, treedt het onmid-
dellijk die afstemming binnen waar het zal ontwaken en hel en duivel zal 
moeten aanvaarden. Allen zullen leeggezogen worden, want de duisternis is 
vol van deze menselijke hyena’s, die het leven van God vernietigen. 

Bij het binnentreden is de ziel als persoonlijkheid in slaap, maar de aan-
trekkingskracht van de eigen soort is enorm. Voor velen duurt de slaap na 
het sterven soms jaren. Anderen daarentegen zijn spoedig bewust en nemen 
dan hun eigen hel in bezit. Dan begint het eigenlijke leven aan deze zijde. 
Miljoenen zielen echter lossen in de wereld van het onbewuste op en keren 
terug naar de aarde om aan een nieuw leven te beginnen.” 
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De normale en abnormale levensgraden 

„Wij zullen thans de aarde verlaten, André, en ons afstemmen op de duis-
tere sferen in ons leven. Daar kan ik je al deze levensgraden tonen. Onderweg 
kun je mij vragen stellen over hetgeen wij nu hebben gevolgd.” 

Zwevende verlieten zij de aarde. André had niet anders dan ellende be-
leefd. De mens wilde aards bezit en ging dan door zijn verkregen bezit zijn 
eigen vernietiging tegemoet. 

„Er zullen toch mensen onder al die heersers zijn, Alcar, die veel bezitten, 
macht hebben en niet tot deze bewuste krankzinnigen behoren?” 

„Er zijn koningen en keizers, heersers op aarde, geleerden en genieën, die 
allen liefde bezitten en voor het welzijn van de mensheid hun krachten geven. 
Al die mensen hebben de stoffelijke en geestelijke graad voor het normale 
bewustzijn behaald. Wat zou er van de mensheid overblijven, André, als deze 
niet op aarde leefden? Dit feit vormt het evenwicht voor de mensheid of het 
kwaad had reeds lang over het goede gezegevierd, hetgeen echter niet mo-
gelijk is, ook al leeft er nog zoveel kwaad op aarde. Al die mensen die deze 
hoogte hebben bereikt, zijn miljoenen jaren oud. Toch leven zij nog steeds 
in de derde kosmische graad en hebben met Moeder Aarde verbinding of zij 
zouden reeds tot ons leven behoren. Hierdoor is het leven op aarde te peilen 
en tevens de geestelijke afstemming van de enkeling, van de massa en die 
van de mensheid vast te stellen. Geen geest kan zich in ons leven voor het 
hoger afgestemde wezen verbergen, want dat is niet mogelijk. Je kent deze 
wetten in ons leven, want ik heb je de hellen verklaard. Het hogere wezen 
peilt het leven dat onder zijn afstemming leeft en kan dit, omdat het eens in 
die toestand leefde. Langzaam klimt de mens hoger en hoger, totdat hij van 
de aarde afscheid neemt en de geestelijke liefde binnentreedt. 

Een heerser op aarde trekt het goede én het kwade tot zich, zoals ieder 
ander mens doet. Zij, die zich dus in alles beheersen, die het kwaad heb-
ben overwonnen, zijn de bewust-wakende levens die hun goddelijke vonk tot 
God terugdragen. Zij zullen God vragen hun de wedergeboorte te schenken 
en zullen terugkeren naar de aarde om het goede in de mens te dienen, want 
ook dat is mogelijk! Waar zij komen brengen deze mensen geluk en hierdoor 
wordt het evenwicht voor Moeder Aarde bewaard of deze planeet zou reeds 
lang in handen van het kwaad zijn. Doch door Christus is dit ontzagwek-
kende onheil voorkomen; de massa zoekt God! 

Eens, André, wil de mens dienen. Hoe verschrikkelijk het leven op aarde 
thans ook is, wie eenmaal het sferenlicht heeft mogen aanschouwen, ver-
langt om naar de aarde te mogen terugkeren om God te danken voor alles 
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wat tijdens dat leven is ontvangen. In dat leven tracht elkeen de kosmische 
schaal in evenwicht te brengen en te bouwen aan het hogere bestaansleven 
in de geest, waarin geen krankzinnigheid het bewustzijn overvalt. Veel leed 
zal het leven ontvangen, doch door al dat leed klimt de mens hoger en hoger, 
want de poorten van de hemelen zijn geopend. Wanneer de ziel als astrale 
persoonlijkheid de heilige ernst van het leven heeft gevoeld, vraagt en smeekt 
zij het leven van God te mogen dienen en zet dan alles van zichzelf in! Dat is 
de opofferende liefde, waardoor het leven ontwaakt. 

Zie, André, wij zijn de duistere sferen genaderd en thans zal ik je dui-
delijk maken wat je op aarde hebt beleefd. Je weet, er zijn zeven duistere 
sferen, waartoe ook het schemerland, waarin Gerhard (zie het boek ‘Zij die 
terugkeerden uit de dood’) leefde, behoort. Wanneer het leven uit de laagste 
sferen, uit de hellen dus, weer op aarde wordt geboren, kan het niet de krank-
zinnigheid beleven. Indien je mij hebt begrepen, moet dit je thans duidelijk 
zijn.” 

André dacht na, maar begreep het niet. Hij vroeg aan zijn leider: 
„Waarom kunnen die niet krankzinnig worden, Alcar?” 
„Heb je hetgeen ik je verklaarde dan niet begrepen? Wie een bewuste graad 

heeft behaald, kan niet krankzinnig worden, want die beleeft het leven op 
honderd procent. De graad van leven stelt dus ook voor ons bewustzijn een 
levenssfeer vast. Maar wanneer de persoonlijkheid deze graad op aarde gaat 
verlaten, dan pas treedt de krankzinnigheid naar voren.” 

„Het is mij duidelijk, Alcar. Ik had u moeten begrijpen, nu zie ik al die 
graden voor mij.” 

„Ik sprak niet van deze overgangen, André, want ik wilde weten of je mij 
hebt gevoeld. Hoe deze mensen op aarde hebben geleefd, dat weet je ook. Op 
onze vorige reizen heb ik je al deze wetten verklaard. Komt dus de mens van 
deze laagste graad in de hel los, dan klimt hij hoger en hoger, verlaat dan de 
voordierlijke levensgraad en tracht zich de dierlijke eigen te maken. Maar op 
dat ogenblik leeft hij tussen twee werelden in en staat voor de astrale wereld 
en de krankzinnigheid open. Hierdoor wordt het stoffelijke evenwicht ver-
broken. In deze hel leven al die mensen, die zichzelf tijdens het aardse leven 
hebben vernietigd. Zij keren soms naar de aarde terug om aan een nieuw 
leven te beginnen; anderen hebben hun kringloop der aarde volbracht en 
gaan in dit leven verder. De één is dus zover, de ander moet zich die hoogte 
nog eigen maken. Op aarde leven miljoenen mensen in deze graad van leven 
en nu krijgen de stoffelijke en astrale graden met elkaar verbinding. Dit zijn 
zielen van één kleur; ze zijn in haat en hartstocht precies hetzelfde en kunnen 
dus ook in het stoffelijke leven deze eenheid beleven. Hierdoor is de krank-
zinnigheid ontstaan. 

Op onze eerste reizen hebben wij al deze wetten reeds beleefd, André, zo-
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dat ik hierop niet dieper hoef in te gaan, want je zult mij nu in alles kunnen 
volgen. 

Wanneer wij nu verdergaan, betreden wij vanzelf de hogere levensgraden 
van de astrale mens, die echter tevens op aarde leven. Dat zijn dus weer an-
dere graden voor de krankzinnigheid. Heeft de persoonlijkheid zijn hel be-
wust in bezit genomen, en is hij zich bewust van zijn leven en toestand – dit 
geldt voor hier en voor de aarde – dan is dit leven op aarde niét te bereiken 
vanuit ons leven, omdat nu de persoonlijkheid zélf leeft. Wil het leven hoger, 
dan wordt ook voor die graad het evenwicht verbroken en staat de mens 
weer voor een graad van krankzinnigheid open. Hoe hoger wij thans komen, 
des te bewuster wordt ons leven op aarde. Vanzelfsprekend beleven ook wij 
tijdens onze aardse levens de psychopathie, omdat die als alle andere graden 
een eigen levensgraad vertegenwoordigt. Al deze levensgraden behoren tot 
het abnormale leven en die mensen moeten voor het bewuste en normale 
leven nog ontwaken. 

Er zijn zeven verschillende hellen en al die hellen vertegenwoordigen voor 
de aarde tevens een graad van de krankzinnigheid. Hierdoor kunnen wij op 
aarde deze graden vaststellen, omdat in ons leven een hel een krankzinnige 
graad is en wij deze abnormale levens kunnen volgen. Niets is er voor ons 
dat niet openligt. Wij kijken door deze graden en door de mens heen, want 
wijzelf leefden eens in een dergelijke toestand. Ik zei je op aarde reeds: het is 
het terugkeren tot God. De persoonlijkheid moet zich al deze werelden eigen 
maken om de bestaande sferen, de sferen van licht dus, te bereiken. 

Kom, André, wij gaan verder. Daar ligt het land van haat en ook die hel 
is je bekend. Ook daarin leven miljoenen zielen. Alle rangen van de maat-
schappij vinden wij daar terug. Ieder wezen volgt de eigenliefde en al dit le-
ven wil hartstocht en geweld, want voor het hogere leven moet dit bewustzijn 
nog ontwaken. Ieder mens heeft dus een eigen geestelijke afstemming voor 
dit leven en dat is reeds op aarde aan de daden vast te stellen. Het moet je 
dan ook duidelijk zijn, dat dit bewustzijn nog steeds voor de krankzinnig-
heid openstaat, omdat de hartstocht wordt beleefd. Wie het hogere leven 
zoekt en daarin bewust handelt, wie liefde kan geven en het stoffelijke leven 
begrijpt, is gereed om deel te nemen aan de schepping en kan zich tijdens het 
stoffelijke leven staande houden. 

Ik kan dus doorgaan tot aan de eerste sfeer, want het is daar, waar de 
krankzinnigheid en al de psychopathische graden ophouden te bestaan.” 

André dacht over deze wetten na en begreep zijn meester. Op zijn vorige 
reizen had hij deze hellen beleefd. Die mensen waren bewust én onbewust 
in het kwaad, en op aarde stonden ze voor het astrale geweld open. Uit deze 
hellen keerden miljoenen wezens naar de aarde terug en leefden zich daar in 
de stoffelijke mens uit, waardoor het stoffelijk wezen een gevangene in eigen 
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kleed werd. Wie ervoor openstond was ten ondergang gedoemd. Ontzettend 
waren de krachten van deze astrale mensen en toch, de mens kon er zichzelf 
tegen wapenen. Maar wie kon ineens het voordierlijke leven afleggen? Geen 
mens. André zag door deze wetten heen en hij begreep nu reeds, wat zijn 
meester hem aanstonds zou vertellen, wanneer zij het schemerland zouden 
naderen. Het was de sfeer waarin Gerhard had geleefd. Dat was natuurlijk 
de afstemming van al die psychopaten van de aarde. Die mensen stonden 
óf voor hun laatste levensgraad óf ze zouden dieper wegzinken in al deze 
ellende, omdat ze nog aan het hogere leven moesten beginnen. Maar wie 
ervoor openstond beleefde een van de zeven graden van de krankzinnigheid. 
De wetten van dit leven werden door de stoffelijke mens zelf eigenlijk vast-
gesteld, want hij leefde erin. Door het onbewustzijn van de aardse persoon-
lijkheid en door het beleven van de hartstocht stemde die persoonlijkheid 
zichzelf op deze werelden af en daardoor ontstonden deze verschrikkelijke 
toestanden. 

„Zo is het, André. Ik heb je in je denken kunnen volgen. Wij gaan naar 
het schemerland, waar Gerhard binnentrad toen hij de aarde verliet. Zijn 
leven ken je, maar begrijp je ook het leven en de geestelijke afstemming van 
al die andere miljoenen wezens, die daar leven en zichzelf moeten losmaken 
van hun persoonlijkheid? In het schemerland is niet alleen de persoonlijk-
heid van de enkeling vast te stellen, doch ook die van de massa en zelfs van 
de gehele mensheid. Al die krankzinnige graden vinden wij dus in ons leven 
terug. De vrouw met haar steentjes leeft ook hier als een mol onder de grond, 
want ze is voor dit leven ingeslapen. Haar persoonlijkheid moet nog voor 
het bewuste leven, dat de eerste sfeer is, ontwaken. En met haar betreden 
al die mensen, die voor het aardse leven te zwak zijn en zijn bezweken, deze 
ruimte. Het bewuste kind van God houdt zich staande, maar deze men-
sen moeten zichzelf nog overwinnen! Soms gaan er honderden jaren voorbij 
voordat zij zover komen, anderen doen dat in korte tijd. Ook op aarde is dat 
te volgen. Voor velen gaat een leven voorbij waarin zij niets hebben geleerd. 
Al die duizenden zielen als stofmensen moeten echter toch aan het hogere 
leven beginnen of hun leven staat stil. Ze moeten zichzelf losmaken van de 
hartstocht en van andere disharmonische toestanden die nog deel uitmaken 
van de onbewuste persoonlijkheid, wat alléén mogelijk is door het leven van 
God te dienen. Tijdens het beleven van al deze graden wordt hun niets ge-
schonken. Voor dit leven is dus de innerlijke ontwikkeling gelijk als die voor 
de mens op aarde; beide werelden beleven één gebeuren, één toestand, wat 
het loskomen van de eigen levensgraad is! Op aarde moet de persoonlijkheid 
de dierlijke en stoffelijke gevoelens afleggen en ook aan deze zijde is dat de 
innerlijke ontwikkeling. 

Je hebt het reeds gevoeld, naarmate wij hoger komen, voelt de persoonlijk-
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heid zich anders en veranderen de sferen. Hierdoor vormt de eerste sfeer dan 
ook de grens van goed en kwaad, de grens voor het normale en abnormale 
leven en voor de graden van de krankzinnigheid. 

Heb je mij goed begrepen, André? Voel je, dat, wie onder de eerste sfeer 
leeft en daaronder zijn afstemming heeft, op aarde te beïnvloeden is en te-
vens voor vele ziekten openstaat? De mens op aarde vraagt waarom en waar-
voor, maar dit vragen past bij zijn bewustzijn. De mens van de eerste sfeer 
is bewust en geeft zich aan God over! De mens wil geen narigheid, maar de 
sfeer waarin hij leeft is narigheid. Hij zelf moet voor het hogere bestaansleven 
ontwaken. Hij heeft nog te leren en moet zich de wetten van God zowel voor 
dit als voor het aardse leven eigen maken. Niets wordt de mens geschonken, 
maar wanneer hij de wetten heeft overwonnen, dan is het zijn eigen bezit en 
beleeft hij het geluk van de sferen. 

In de hellen, André, en in dit schemerland strijdt de mens voor zijn gees-
telijk bestaan, want de eerste sfeer moet bereikt worden. Eerst dan is er rust. 
Eerst dan zijn al de graden van de krankzinnigheid beleefd en is de mens 
zichzelf! Gerhard heeft dit grootse bezit in korte tijd mogen bereiken, an-
deren doen er langer over, doch allen staan voor hun eigen persoonlijkheid. 
(voetnoot in eerste druk: Zie: „Zij, die terugkeerden uit de Dood”.) Tussen 
de laagste hel en deze sfeer, het schemerland, liggen dus zes graden, die voor 
ons leven hellen zijn, maar voor de aarde de krankzinnige graden betekenen. 
Wat wij dáár hebben gevolgd, vinden wij in al deze sferen terug. Ieder mens 
vertegenwoordigt een eigen wereld, een sfeer, waarop hij in ons leven afstem-
ming heeft. En weet je nu wat mijn verrassing is, André?” 

„Neen, Alcar.” 
„Kun je het niet aanvoelen?” 
„Neen, dat is niet mogelijk.” 
„Welnu, ik zal het je maar zeggen en je niet lang in het onzekere laten; 

straks zul je Gerhard zien. Je zult hem ontmoeten aan deze zijde.” 
„Wat zegt u, Alcar? Zal ik Gerhard zien? Wat maakt u mij gelukkig! Dat is 

een grote verrassing, meester.” 
„Wij gaan echter eerst naar de vierde sfeer. Als ik zover ben, dan breng ik 

je in de sfeer waar Gerhard is en ga ik enige tijd weg. Daarna kom ik je weer 
halen en keren wij naar je lichaam terug. Wij zullen nu het schemerland ver-
laten tenzij je mij nog vragen zou willen stellen.” 

„Mij is alles duidelijk, Alcar. Ik begrijp nu volkomen waarom de mensen 
op aarde openstaan voor krankzinnigheid.” 

Alcar ging nu verder en André dacht aan zijn ontmoeting met Gerhard. 
Hoe goed was zijn meester toch. Een dergelijke verrassing had hij geen se-
conde verwacht. Hoe zou Gerhard zijn na al die jaren, die hij in dit leven had 
doorgebracht? Wat zou Gerhard wel te vertellen hebben? Hoe schoon zou 
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dat ogenblik voor hen beiden zijn! Hij zou hem vragen stellen en Gerhard 
zou hem vertellen of hij gelukkig was. O, wat een zegen toch, dacht André. 

„Zie, André, wij zijn alweer in de eerste sfeer. Ook hier ben je vele malen 
met mij geweest. Ik hoef je deze eerste geestelijke toestand dus niet te verkla-
ren. Wie hier binnengetreden is, heeft zich van alle aardse ellende, die ons 
mensen naar het onbewuste kan sturen, losgemaakt. Deze mensen zijn los 
van al het dierlijke en hartstochtelijke en hebben zich het geestelijke bewust-
zijn eigen gemaakt. In de mens hier leeft warmte en hij heeft al het leven van 
God lief. Deze mens is bewust en is buiten het abnormale getreden. Wie op 
aarde deze levensgraad heeft bereikt, staat sterk in het leven en kan alles wat 
het aardse leven de geest te verwerken geeft, innerlijk dragen. In deze sfeer 
is de mens vrij van alle leugen en bedrog en bezit hij het geestelijk bewust-
zijn. In deze sfeer kan de mens geen zonden meer doen. Al deze miljoenen 
zielen hebben al het leven van God lief, maar dat kunnen zij die onder deze 
sfeer leven nog niet van zichzelf zeggen. Toch moet dit geestelijk bewustzijn 
tijdens het stoffelijke leven verworven worden, want het leven op aarde is de 
leerschool voor deze zijde. Wie dat niet geloven kan, zal het aan deze zijde 
toch moeten aanvaarden. Het is beter op aarde hieraan reeds te beginnen, wil 
de mens in dit leven geluk bezitten en gereed zijn voor deze bewuste sfeer! 

In deze sfeer weet men wat de moederliefde betekent. Al die miljoenen 
zielen zijn in de reine liefde overgegaan. Men leeft hier voor het goede. In 
deze sfeer stelt de mens vast wat tot het goede en wat tot het kwade behoort. 
Hier leven geen heersers meer, geen geleerden, die uitvindingen doen die 
dienen tot vernietiging van de mens! Die mensen behoren tot de duisternis 
en moeten nog ontwaken. Zij die hier leven, zijn bewuste kinderen van God 
en hebben hun God als een Vader van liefde leren kennen. Godsdienstwaan-
zinnigen leven alleen nog in het schemerland. In deze eerste sfeer heeft de 
persoonlijkheid al die onbewuste gedachten overwonnen. Dit is dan ook het 
bewuste leven, André, en al het leven van God als mens heeft zich dit eigen 
te maken. Hier heeft men elkaar waarlijk lief. 

Dit is dus de grens van al het verkeerde en het kwade in de mens. Wie 
hieronder leeft is nog niet zover! Die mensen staan dan ook voor heel veel 
narigheid van de aarde open en hebben dat te aanvaarden. Met duizenden 
wetten komen wij thans in verbinding, maar daar ga ik nu niet op in. Dit 
zou geen zin hebben, ik zou je alles toch later weer moeten verklaren. Het 
gaat mij erom je de levensgraden van de mens op aarde en voor dit leven te 
verklaren, zodat je kunt vaststellen, wie tot het bewuste en wie nog tot het 
onbewuste behoort. 

Maar de eerste sfeer is nog stoffelijk ingesteld. Dat kunnen wij vaststellen 
aan de mensen op aarde die dezelfde geestelijke graad hebben bereikt. Ten 
opzichte van Gene Zijde hebben al deze mensen grond onder hun voeten 
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gekregen voor hun geestelijk bestaan. Wil de mens de geestelijke bestaans-
graad bereiken, dan moet hij verder en hoger, want eerst in de vierde sfeer is 
dat mogelijk. Het is daar waar de mens kan zeggen: ik ben geestelijk bewust! 
Hiervoor dienen nog twee sferen om zover te komen. In de tweede en derde 
sfeer wordt iedere stoffelijke gedachte afgelegd. De eerste, tweede en derde 
sfeer zijn dus de louteringstoestanden voor de astrale mens om het geestelijk 
bewustzijn te bereiken. De vierde sfeer is de bewuste geestelijke bestaans-
graad en heet aan deze zijde het Zomerland. 

Je weet hoe moeilijk het is om de vierde sfeer te kunnen bereiken, maar 
nog moeilijker is het, om de diepe hellen te overwinnen. Toch moet elkeen 
die zich hierin bevindt eens aan deze strijd beginnen. 

Wie het normale leven binnentreedt, voelt zich in harmonie met de natuur 
en met al het leven van God. Die mensen hebben zich de reine sferenliefde 
eigen gemaakt. Nu heeft een moeder haar kind waarachtig lief en is niet 
meer in staat om het te doden. In de vierde sfeer echter staan wij voor de 
geestelijke orde en zullen dan een taak van grote betekenis van de meesters 
ontvangen. Het is reeds mogelijk om die in de eerste sfeer te verkrijgen, mits 
de persoonlijkheid zich eerst deze graad heeft eigen gemaakt. 

Hier is het, André, dat de mens zichzelf leert kennen en contact krijgt met 
zijn zusters en broeders voor dit leven, waarvoor hij zijn eigen leven moet 
inzetten. 

Hier is het, dat de mensen zich dagen en maanden afzonderen en tot de 
geestelijke meditatie overgaan, wat het volkomen loskomen van de stoffelijke 
wereld is. Hoe doet men op aarde? Velen zijn er reeds aan begonnen, maar 
het merendeel van al die miljoenen zoekt nog steeds zichzelf. Hier voelt en 
beleeft de mens zijn eigen soort. Ook op aarde zien wij dat terug, doch de 
mens hier leeft in harmonie met de wetten van God. Al deze miljoenen zie-
len hebben het geestelijke en stoffelijke evenwicht bereikt! De sfeer waarin 
zij leven zegt het hun. De vogels en de bloemen zijn in harmonie met hun 
levens en voelen zich één met de mens. De bloemen sluiten hun kelken voor 
de mens die het eeuwige leven nog niet voelt en daaraan bemerkt hij, dat hij 
in botsing is met de hogere werelden die God voor al Zijn kinderen heeft 
geschapen en waarvoor de persoonlijkheid nog moet ontwaken. 

Iedere karaktertrek is dus door deze wereld vast te stellen. Wij kennen door 
ons eigen leven de stoffelijke mens en weten hoe hij voelt en denkt. Hierin 
kunnen wij geen fouten meer maken! Wie dus op aarde zegt: “Ik ben geeste-
lijk bewust”, moet het voor dit leven nog bewijzen en dan zal hij ondervinden 
dat deze sferen de mens het geestelijk halt toeroepen. Kom, André, wij gaan 
naar de vierde sfeer.” 

André zag, dat het Universum veranderde. Ook dit had hij meermalen 
aanschouwd. Onder hem lag nu de tweede sfeer. Hij zag al die mensen en 
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gebouwen hiervan en hij kende het geluk van de mens die hier leefde. In vele 
van die gebouwen en tempels was hij met zijn meester geweest. Daarginds 
lag de Tempel van de muziek en van de beeldende kunst. Groots was het 
leven aan Gene Zijde. 

Het uitspansel ging thans in een andere kleur over en hij wist nu reeds, 
dat zij de derde sfeer naderden. In de derde sfeer had hij de Tempel van het 
Heelal bezocht en hier waren hem al de kosmische wetten verklaard. Toen 
had men hem met het Universum verbonden. Hij wist zich alles nog te herin-
neren. Hoe hoger zij kwamen, hoe meer de natuur en de mens veranderden. 
Al het leven in deze sfeer kreeg een eigen uitstraling. Hij zag de mens in zijn 
prachtige gewaden en heerlijke uitstraling. Alcar ging thans in de derde sfeer 
over. 

Een zalige rust voelde André in zich komen. Wie hier leefde voelde zich 
erg gelukkig. Nog even verder en hij zou met zijn meester het Zomerland 
binnengaan. Voor de grens van de vierde sfeer zette Alcar zich neer. André 
keek in een diep dal, omgeven door bergen. De natuur was zo ongelooflijk 
mooi dat geen aards mens zich dit zou kunnen voorstellen. Dit moest men 
zélf kunnen beleven. Hier had de mens een geestelijke graad behaald. Hij 
begreep nu, waarom zijn meester tot hier gegaan was. Hij overzag van hieruit 
iedere levensgraad voor het aardse leven en hij voelde zich gereed om aan zijn 
meester vragen te stellen. Zijn eerste vraag luidde: 

„Wanneer ik u in alles heb mogen volgen, Alcar, dan dienen de eerste, 
tweede en derde sfeer hoofdzakelijk om de geestelijke bewustzijnsgraad te 
behalen?” 

„Heel goed, André. De eerste sfeer is echter het hoogste, wat zich de per-
soonlijkheid voor de stoffelijke graad kan eigen maken; eerst daarna betreedt 
hij de geestelijke wetten voor de astrale wereld. Alleen voor het hoogste be-
wustzijn zijn deze werelden te bereiken. Slechts enkele mensen behalen dit 
geestelijke bewustzijn op aarde, omdat het zo moeilijk is. Wanneer je mij 
hebt kunnen volgen, dan moet het je duidelijk zijn, dat de lagere graden in 
de mens eerst dan oplossen, wanneer de persoonlijkheid aan de eigen ont-
wikkeling begint. Hier is al het duistere overwonnen. Tot zelfs de stoffelijke 
gedachten toe. In de eerste sfeer denkt de mens nog steeds stoffelijk, omdat 
die sfeer direct afstemming heeft op de aarde. De tweede sfeer ligt verder 
verwijderd van het bewustzijn van de aarde.” 

„U hebt mij zostraks gezegd, dat u de geestelijke afstemming van de en-
keling, van de massa en van de gehele mensheid kunt peilen en dat die ook 
aan deze zijde is te zien. Hoe is dan de afstemming van de gehele mensheid, 
Alcar?” 

„De mensheid, vertelde ik je zo-even, heeft afstemming op het schemer-
land. Je weet dus, wat die volkeren nog moeten bereiken.” 
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„Is een volk dan tot ontwaking te brengen voor deze wereld?” 
„Jazeker. Of bedoel je, of een dergelijke massa één afstemming kan bezit-

ten?” 
„Ja, Alcar, dat bedoel ik.” 
„Onder een volk vinden wij dus al deze afstemmingen terug. De laagste 

en de hoogste graden. Natuurlijk hebben slechts weinig mensen van een volk 
afstemming op de sfeer waarin wij nu verblijven want deze is de allerhoogste 
die men van de aarde af voor dit leven bereiken kan. De derde sfeer verbindt 
ons met het geestelijk bewustzijn. De mens die loskomt van de stoffelijke 
wetten en het leven daar gaat verlaten, moet, ook al is dat leven nog zo rein 
geweest, toch voor deze graad een loutering ondergaan, voordat hij de vierde 
sfeer kan betreden. Het merendeel van een volk heeft nu nog afstemming op 
de duistere sferen, de hellen in ons leven. Toch is tussen licht en duisternis 
het evenwicht bereikt.” 

„Wat wil dat zeggen, Alcar?” 
„Dat wil zeggen, André, dat voor duizenden jaren terug het menselijk be-

wustzijn die hoogte nog niet bezat. In die tijd overheerste het kwaad in de 
mens. Toen waren er nog geen volkeren op aarde, die deze hoogte hadden 
bereikt, want al die mensen als massa moesten zelfs nog voor de stoffelijke 
graden ontwaken. Maar het leven op aarde ging verder. Steeds meer mensen 
bereikten een hogere graad en van dat ogenblik af veranderde tevens het 
aspect van de aarde. Hierdoor is er dus bewustzijn gekomen. De enkeling én 
de massa ontwaakte. De volkeren kregen een ander bewustzijn, maar toch 
bleven de hellen zich verdichten. Van die tijd af kreeg het goede de overhand, 
anders zou het kwaad op aarde nog alles vernietigen. 

Zo nu en dan beleefde de mensheid een oorlog, doch al die oorlogen 
brachten evolutie. Wie zich niet staande kon houden als enkeling, bezweek 
door zwakte of door astrale beïnvloeding. Toch kreeg door dit bezwijken 
een volk een bewuster gevoelsleven en hierdoor uiteindelijk een geestelijke 
afstemming. Thans kun je deze afstemming vaststellen. Want is er één volk 
op aarde, dat geestelijk bewust is? Kan één volk zeggen: niet één van mijn 
kinderen is voordierlijk afgestemd? Die weegschaal is eerst sedert kort in 
evenwicht gekomen; voordien overheerste nog steeds het kwade en was het 
goede niet eens vast te stellen. De volkeren zijn dus geëvolueerd. Vanuit dit 
leven is te volgen wat nu een volk bereikt heeft en daaraan stellen wij de per-
soonlijkheid vast. Dat is nu niet de eerste sfeer, maar het schemerland. Nu is 
het ene volk weliswaar iets verder dan het andere. Er zijn nog volkeren, die 
op het land van haat afstemming hebben en zich daarvan moeten losmaken, 
want ook die massa moet verder. 

Wij vergelijken al die volkeren met één mens, André. De mens bezit zijn 
eigen karaktereigenschappen en nu is één volk één eigenschap voor de gehele 
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mensheid. Die eigenschappen willen of voor het hogere of voor het kwa-
de dienen. Het goede in de mens heeft nu al eeuwen gezegevierd over het 
kwaad, want de meeste volkeren hebben zich van het land van haat en de 
dierlijke graden losgemaakt. Duizenden eeuwen geleden gebeurde dit precies 
in omgekeerde volgorde. Er is dus ontwikkeling gekomen. Nu kunnen wij 
die ontwikkeling volgen, omdat ook wij vele levens op aarde hebben vol-
bracht. Hierdoor openbaart zich het stoffelijke en het geestelijke leven aan 
ons eigen verkregen bewustzijn. De volkeren als massa hebben zich los weten 
te maken van de krankzinnige graden. Maar voor duizenden eeuwen terug 
was de gehele mensheid nog krankzinnig en wel in de dierlijkste graden, wat 
wij toch thans niet meer kunnen zeggen. Nu is de enkeling krankzinnig, 
maar de massa is reeds zover gekomen, dat die de drempel van de dierlijke 
krankzinnigheid heeft overschreden. 

Voor duizenden eeuwen terug was vrijwel de gehele mensheid dierlijk 
krankzinnig, thans beleeft zij de stoffelijke krankzinnigheid. Dat wil zeg-
gen, dat de massa al de graden, die ons met de laagste sferen verbinden, 
heeft overwonnen. Vroeger waren de volkeren ziekelijk krankzinnig, dat wil 
zeggen bezeten door de duistere astrale wereld. Nu overheerst op aarde de be-
wuste krankzinnigheid en dat wil zeggen, dat de massa die voordierlijke gra-
den overwonnen heeft. Stammen beleefden voor eeuwen terug de onbewuste 
krankzinnigheid, thans wordt deze slechts door enkele mensen beleefd, maar 
wat heeft dit kleine getal te betekenen ten opzichte van de gehele mensheid? 
Niets, André. Het is inderdaad het ontwaken van de persoonlijkheid, als 
enkeling en als massa, als één groot volk! 

Ik kan nog dieper teruggaan en je het ontstaan van de eerste krankzinni-
gen verklaren, maar dat komt straks. Wanneer ik je op de volgende reizen het 
ontstaan van het heelal ga ontleden, dan komen wij tot die wetten. (voetnoot 
in eerste druk: Zie het boek: „Het Ontstaan van het Heelal”, uitgave van de 
Stichting G.W.G. „De Eeuw van Christus”.) Thans gaat het er mij om, dat 
je zult begrijpen, dat de gehele mensheid – ook al is het nog een ellendige 
toestand op aarde – toch evolueert! 

De voordierlijke graden voor de massa zijn reeds miljoenen eeuwen ge-
leden afgelegd. Toen was dat het peil van de gehele mensheid, thans nog 
slechts van ettelijke miljoenen. De rest van al die miljoenen kinderen hebben 
een hogere bestaanswereld bereikt.” 

„Het is verbazend interessant, Alcar, eigenlijk is het van hieruit gezien 
doodeenvoudig.” 

„Zo is het, want wij hebben deze wetten kunnen volgen. De afstemming 
van de gehele mensheid is het schemerland, want wij kunnen niet zeggen, dat 
de gehele mensheid geestelijk ingesteld is. Toch wil het overheersende deel 
van de massa vrede en rust op aarde. Straks, wanneer wij zover zijn, zal mijn 
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hoogste leerling aan deze zijde je dat boek doorgeven en dan krijgt de mens-
heid een beeld van het leven op aarde, van de geestelijke afstemming die daar 
is bereikt en van die voor óns leven. In dit boek (zie het boek: ‘De Volkeren 
der Aarde door Gene Zijde bezien’) zullen al deze wetten verklaard worden 
en krijgt de mensheid antwoord op al haar vragen. 

Wie dus als enkeling afstemming heeft op de laagste hellen of het land 
van haat, die moet tevens de ziekelijke krankzinnigheid aanvaarden. Wij 
zien nu, dat de massa soms verder is dan de enkeling, maar dat ook de enke-
ling de sferen van licht reeds heeft bereikt, waarover de mensheid als massa 
nog duizenden eeuwen zal doen. Miljoenen wezens bevinden zich in al deze 
graden, maar de mensheid als geheel evolueert, want het doel van de hoogste 
meesters aan deze zijde moet bereikt worden.” 

„Wat is dat, Alcar?” 
„Dat wil zeggen, André, dat er aan deze zijde meesters leven, die de mens-

heid naar een hoger bewustzijn optrekken. Die meesters hebben aan Moe-
der Aarde kunst geschonken. Christus kwam naar de aarde om het heilige 
evangelie te brengen, opdat de mensheid zou ontwaken. De meesters aan 
deze zijde zorgen voor de geestelijke ontwikkeling, want ook zij leefden eens 
op aarde en ze weten dus precies wat het noodzakelijkste is. Hiervoor die-
nen miljoenen mensen van deze zijde en ook wij hebben onze eigen taak 
hiervoor ontvangen, want wij brengen op aarde ons bewustzijn. Wie ons 
volgen wil, zal dan ook ontwaken! Maar de mensheid zegt ons, hoe hoog het 
bewustzijn van de massa is gekomen. De graden van de bewuste en onbe-
wuste krankzinnigheid heeft dus elk volk moeten beleven, omdat dit tot de 
evolutie behoort. Niet één ziel kan eraan ontkomen. Doch zelfs de massa als 
volk is nu reeds zover, dat zij de dierlijke graden overwonnen heeft. Dat is 
een verblijdend teken, André. De meest duistere hellen zijn reeds lange tijd 
overwonnen. Door Christus kreeg de mensheid het goddelijke licht en het 
geestelijke ontwaken. Hieraan wordt op aarde gewerkt. 

Het is zeer zeker jammer voor al die zieken, dat wij en de mens op aarde zo 
weinig kunnen doen, maar de oorzaak hiervan ligt bij de persoonlijkheid van 
de massa, die zich nog op een te laag niveau bevindt. Nu de volkeren elkaar 
nog steeds in de haren vliegen en het essentiële van het leven op aarde nog 
niet begrijpen, kan er maar heel weinig voor al die ziekelijke graden gedaan 
worden, omdat het geld, het stoffelijke bezit, verkeerd wordt gebruikt. Straks 
wordt dat echter anders, – ik zei je dat reeds enige malen – de Eeuw van 
Christus is begonnen. Nu zullen de volkeren ontwaken en eerst nu begint de 
gehele mensheid aan de geestelijke ontwikkeling. 

Het is toch wonderbaarlijk, André, dat wanneer je al deze wetten leert ken-
nen je eerst begint met jezelf, dan de massa, hierna een volk en tenslotte de 
mensheid te kennen. Dan begrijp je waarom al die volkeren nog strijd willen 
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leveren en dan is het leven op aarde niet zo onbegrijpelijk meer. Je weet dan, 
dat die volkeren zich de hogere levensgraden nog moeten eigen maken en dat 
ze ondanks alles tóch zover zullen komen. Op dit ogenblik is het „Goddelijk 
AL” door de mens bewoond. Maar geloof mij, miljoenen eeuwen geleden 
bestond er nog geen eerste sfeer. Toen moest dit alles, wat je nu voor je ziet 
en waarin al deze heiligheden kunnen worden beleefd, nog geboren worden. 
Toen waren de mensen nog niet zover, maar die tijd ligt ook miljoenen eeu-
wen terug. Denk je eens in wat er intussen gebeurd is. De mensen op aarde 
waren allen krankzinnig, want toen keerden de eerste mensen uit de laag-
ste sferen naar de stoffelijke mens terug en leefden zich uit. Daarin is niets 
veranderd; al die wetten en levensgraden zijn nog precies hetzelfde. Maar 
weet je wat er veranderd is? De mensen uit die tijd hebben intussen andere, 
hogere werelden geschapen en leven nu in de hoogste sferen aan deze zijde 
of zijn nog verder gegaan want in deze Ruimte zijn zeven kosmische graden 
ontstaan. Eerst in de zevende graad – zoals je weet – is de mens in het AL 
teruggekeerd en voelt hij zich als God! Dat wonder heeft zich toch in al die 
eeuwen voltrokken! Niets kon de ziel tegenhouden in haar opstanding. Zij 
is in het allerhoogste gekomen! Deze evolutie zullen alle volkeren beleven, 
maar dat duurt natuurlijk veel langer. Hiervoor heeft de mensheid miljoenen 
eeuwen nodig, maar wij leven in de eeuwigheid. Eeuwen hebben voor ons le-
ven geen betekenis. Wat wel ontzaglijke betekenis heeft, is dat wij weten hoe 
we ons die wetten hebben eigen gemaakt. Wij hebben geleden en gestreden 
en willen, dat de mensheid ons leven volgt. Wij willen de mensen op aarde 
waarschuwen voor al het leed, dat dan niet meer nodig is. Hoe eerder de vol-
keren beseffen, dat het hogere leven alleen door de liefde bereikt wordt, des 
te liever is het ons, want dan gaat het aardse bewustzijn met rasse schreden 
vooruit, opwaarts en terug tot God! Aan ons leven kan zich de mensheid, 
kunnen zich de volkeren toetsen, maar zover is het nog niet. Daarvoor doen 
wij thans alles, om die massa tot ontwaking te brengen, want dit is het doel 
van Christus en van de meesters uit ons leven! Voel je, André, dan krijgt het 
leven op aarde en aan deze zijde een heel andere betekenis. Dan weten wij op 
aarde eerst waarvoor wij eigenlijk leven, wat nog voor vele volkeren een groot 
raadsel is en blijft, omdat de hartstocht nog overheerst. Doch de wetten van 
de krankzinnigheid, zoals ik je in de sfeer der aarde duidelijk maakte, zullen 
het hun wel zeggen. Dat leed en die verschrikkelijke smart voeren de mens 
tot het hoofdbuigen. Als dat komt leert de persoonlijkheid aanvaarden en dit 
is de leerschool voor al de dierlijke en stoffelijke graden van de aardse mens. 

Wie nu nog niet wil, zal toch vroeg of laat tot het hoofdbuigen komen, wat 
de onbewuste persoonlijkheid van de mens zal afbreken. Eerst dan spreekt 
het leven van Christus en komt de persoonlijkheid tot Golgotha!” 

„Het is machtig, meester, mij is alles duidelijk.” 
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„Dan dalen wij af, André, en zul je Gerhard ontmoeten.” 
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André ontmoet Gerhard 

„Kom, André, wij zullen ons heel snel verplaatsen. Mijn helpers zijn reeds 
op weg; zo-even heb ik hun berichten ontvangen en Gerhard is dus op komst. 
Als wij daar zijn aangekomen, ga ik intussen naar mijn eigen sfeer en dan 
kom ik je straks weer halen.” 

André volgde zijn meester. Hij was dankbaar voor alles wat hem was ver-
klaard en hij kreeg heilig ontzag voor al deze astrale en stoffelijke wetten. 
De derde sfeer hadden ze reeds verlaten. Hij bereidde zich voor om Gerhard 
te ontmoeten, die hij op aarde had gekend en die door hem van zijn leven 
aan deze zijde had mogen vertellen (zie het boek ‘Zij die terugkeerden uit de 
dood’). Hoe zou hij na al die jaren zijn? Zijn hart klopte van blijdschap en 
hij vroeg zich af, of hij nu ook zijn dochtertje zou mogen ontmoeten (bedoeld 
wordt zijn dochtertje Gommel; zie het boek: ‘Een Blik in het Hiernamaals’). 
Toen hij hieraan dacht, zei zijn meester: 

„Neen, André, dat is thans niet mogelijk. Doch met de volgende uittre-
ding zal je haar weer mogen zien. Je weet, dat zij gelukkig is en aan een taak 
gaat beginnen. Vertel dit aan haar moeder op aarde; eens zal ook zij weer met 
haar kind verbonden worden.” 

Spoedig waren zij zover en Alcar zei tot hem: 
„Wij bevinden ons hier aan de grens van de tweede en de eerste sfeer, 

André. Gerhard komt je nu tegemoet, je kunt elkander niet ontlopen, een 
afgezant van God voert je tot hem. Het leven zal je dit grote geluk in beide 
handen leggen. Stel je op dit geluk in, want het is de kracht, die je tot elkan-
der voert en het is Gods wil, dat je dit beleeft, of al deze gelukzaligheid zou 
niet te beleven zijn. Ik ga heen, André, tot straks.” 

André was nu alleen. Om hem heen zag hij bloemen en sferenschoonheid. 
Hij durfde geen stap te verzetten en dacht aan zijn leven op aarde en hoe 
zijn leven zou zijn wanneer hij voorgoed hier was binnengetreden. Er heerste 
een diepe stilte en die ongelooflijke rust liet hij op zich inwerken. Nog steeds 
stond hij in gedachten op dezelfde plaats en kon niet heengaan. O, dacht 
hij, hoe machtig is God. Wat wacht de mens wanneer hij op aarde sterft! Hij 
voelde behoefte om God voor al deze heiligheid te danken. Hij knielde neer 
en bad uit het diepst van zijn hart voor deze genade. Lang en innig bad hij tot 
zijn grote Vader en hij deed dit ook voor hen op aarde die Hem liefhadden. 
Hier kwam de mens tot rust, hier boog de mens zich voor zijn goddelijke 
Vader! O, deze stilte, dacht hij, deze goddelijke natuur. De bloemen geurden 
en de vogels zongen hem toe. Wat een zaligheid, hoe machtig was dit leven! 
En dit was nog maar de eerste sfeer. Hiervoor, voor al dit bezit, zou hij zijn 
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eigen leven inzetten. Konden de mensen op aarde dit maar aanvaarden. In-
dien ze aan zichzelf wilden werken, ontwaakten hun levens en betraden zij 
deze machtige sferen. De sferenbloemen sloten echter hun kelken wanneer de 
mens niet in harmonie was met het oneindige. 

André leefde nu in deze wetten. Hij voelde plotseling een innerlijke wer-
king in zich komen. Het was een kracht, die hem dwong verder te gaan en 
die hem op een pad voerde, dat in een glooiende lijn door dit landschap 
kronkelde. 

André daalde af. Hij hoorde het lieflijke gezang van de vogels in de sferen. 
Ook zij hadden op aarde geleefd, wist hij, want die wetten had zijn meester 
hem reeds lang geleden verklaard. In alles lag blijdschap, vreugde en geluk. 
Rechts van hem zag hij een mooi, sneeuwwit vogeltje. Het diertje vergezelde 
hem op zijn tocht. Het vloog telkens vooruit, om hem dan op te wachten. 
Zou dat een afgezant van God zijn?, dacht hij. Was dit een sferenbode, waar-
van Alcar sprak? Zeker waren de vogels de boden, de geestelijke wegwijzers 
voor de mens, want diep in hun leven lag deze intelligente kracht en ook zij 
werden bezield. Al het leven van God stond voor deze heilige wetten die het 
zich kon eigen maken, open. Deze vogels echter waren reeds zover! 

Zie, daar vloog het diertje weer op en zette zich opnieuw neer. Het sprong 
van tak tot tak. Wanneer hij verderging, vloog het diertje met hem mee, om 
een eind verder opnieuw neer te strijken. Voor hem – hij voelde dit duidelijk 
– was dit diertje een afgezant van God. In dit jonge leven lagen de krachten 
en de bezieling van het hoger bewuste wezen. 

Zou zijn meester dit van verre tot stand brengen? Waren hogere geesten 
hiertoe in staat? Het was wonderbaarlijk hoe het diertje met hem meeging 
en hem liet voelen, dat hij het moest volgen. Was dit vogeltje zijn gids en af-
gezant? Wonderbaarlijk was het! Hij durfde bijna niet meer te denken en het 
werd stil in hem. Hij stelde zich nu helemaal op het diertje in. Daar huppelde 
het weer van tak tot tak, zweefde daarna verder en zette zich neer. Wanneer 
de weg in een ander pad overging, keerde het diertje even terug. Hoe lief 
toch, dacht André en de tranen van geluk liepen hem over de wangen. Mijn 
God, hoe machtig was dit toch! Dit als mens te mogen beleven! Dit tezamen, 
als man en vrouw, hand in hand, de harten geopend voor al deze heiligheid! 
Dat zou één mens eigenlijk niet eens kunnen verwerken. Wat was het aardse 
leven nu in vergelijking met deze heiligheid? Hij zou zich op dit leven kun-
nen instellen en alles van zichzelf aan die heiligheid kunnen geven. Dit was 
liefde! Deze reine liefde stroomde zijn geopend gevoelsleven binnen. Hoe 
zou Gerhard zich voelen? Hoe zou hij hem thans vinden? Alcar had hem 
gezegd, dat hij hem met Gerhard zou verbinden. Ze zouden elkaar in deze 
omgeving, in dit geluk ontmoeten. Het kon niet anders, dit was de afstem-
ming van Gerhard. 
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Hij bleef het diertje volgen. Hij keek naar links en rechts; nog was Gerhard 
nergens te zien. 

Hij als aards mens in de sferen van licht om een wezen te ontmoeten! Het 
was een groot wonder voor hem. Hoeveel had hij al beleefd? Dit trof hem 
diep. Dit was ongelooflijk en geheel nieuw voor hem. Zijn geestelijke gids 
vloog boven zijn hoofd en streek weer wat verder neer. Nu voelde hij een 
merkwaardige kracht in zich komen. Zou Gerhard hem dicht genaderd zijn? 
Het diertje vloog voor hem uit en was nu ineens uit het gezicht verdwenen. 
Had het lieve schepseltje de opgedragen taak volbracht? Hij voelde, dat er 
nu iets zou geschieden en hij wist, dat hij hier niet meer alleen was. In zijn 
nabijheid leefde een ander wezen. 

De Ruimte werd nu gevuld, wat hij duidelijk kon voelen. Zo-even voelde 
hij zich anders. Toch liep hij verder en kwam nu aan een open gedeelte, 
waar hij plotseling bleef staan. Op een tiental passen van hem vandaan stond 
Gerhard. 

„Gerhard”, riep André en vloog op hem af. Doch enige meters van hem 
verwijderd bleef hij staan. Hij voelde, dat hij nu niet verder kon. 

„André,” klonk hem tegen en twee stralende ogen zagen hem aan. Deze 
ogen vroegen hem: zie, wie ik ben en daal in mij af, André. 

Hij voelde, dat hij in Gerhard afdaalde en met zijn innerlijk verbonden 
werd. Nu zag hij verschillende taferelen aan zich voorbijgaan. Hij zag zich-
zelf en Gerhard op het kerkhof en hoorde ook nu het kloppen van diens 
zweep. Daarna keerde hij in het leven van Gerhard aan deze zijde terug. 
André beleefde nu het ogenblik dat hij voor hem stond. Hij doorvoelde deze 
ontmoeting en begreep, dat hij zich voor Gerhard moest openen of zij zou-
den elkaar niet kunnen bereiken. Dit was het sferencontact, het tot eenheid 
komen van twee zielen. Een ontmoeting in de sferen was zo heel anders dan 
op aarde. Vreemd vond hij het niet, want hij had dit reeds eerder beleefd. 
Ook toen Alcar hem tot zijn kind had gebracht, was hij in deze diepte wegge-
zonken en eerst daarna was hij gereed geweest voor dat zieleleven. Al was hij 
honderdmaal een vriend van Gerhard, toch moest hij zich voor hem openen, 
want anders riepen de geestelijke wetten hem en Gerhard het halt toe! Aardse 
vriendschap had ook aan deze zijde betekenis, maar hier moest de mens het 
hoofd buigen voor het andere leven en dat leven in reine geestelijke liefde 
kunnen aanvaarden. Dit wonder hadden Gerhard en André nu beleefd. 

Nog steeds stonden zij tegenover elkaar. Hun levens kwamen nu tot één 
toestand. Zo zou ook de moeder haar kind ontmoeten, dacht André en zo 
zouden zij zich voor elkaar moeten buigen, zoals hij dit nu onderging. Alleen 
door een geestelijke verbinding was het éénzijn mogelijk. Een wereld van 
wijsheid ging door hem heen nu hij dit sferengeluk beleefde. Hij wist thans 
hoe ver Gerhard op de geestelijke weg was gekomen en Gerhard kende hém. 
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In niets hoefde hij zich voor Gerhard te verbergen, ze stonden geheel open 
voor elkaar en beleefden de wetten van God! Daar stond nu Gerhard. André 
had hem op aarde gekend. In hem lag deze reine liefde. Heilig ontzag zond 
hij tot hem en Gerhard ving zijn liefde op. Tranen van geluk liepen hen over 
de wangen. Met een sprong was André bij hem en schudde zijn beide handen. 

„Gerhard, Gerhard toch!” Meer kon André niet zeggen. Gerhard droeg 
reeds een geestelijk gewaad en daaraan kende André zijn geestelijke afstem-
ming. Dit gewaad vertegenwoordigde tevens zijn geestelijk bewustzijn voor 
deze wereld. Gerhard had reeds verbinding met de tweede sfeer, maar die 
grens kon hij nog niet overschrijden. Die krachten moest hij zich nog eigen 
maken. 

„Wat ben je vooruitgegaan, Gerhard, wat ben je in korte tijd toch veran-
derd.” Naast elkaar gingen ze verder, geen woord werd er meer gesproken. 
Gerhard – voelde André – was vol van deze ontmoeting en ook hem had het 
diep getroffen. Toen sprak Gerhard: 

„Hoelang heb ik hierop gewacht, André! Ik wist dit reeds geruime tijd. 
Vraag mij, André, zoveel je wenst, ik zal je antwoorden.” 

André stelde zich in en wist dat ook dit gebeuren tot de sferen behoorde. 
Hij was dankbaar toen hij dit voelde en Gerhard begreep hem volkomen. 
Zijn eerste vraag luidde: 

„Werk je nog in de sfeer der aarde, Gerhard?” 
„Ja, André, doch mijn werk is daar spoedig voorbij en dan daal ik weer in 

de duisternis af om anderen te helpen.” 
„Je bent flink, Gerhard en wat ben je rustig.” Een mens die zich van de 

toestand waarin hij leefde volkomen bewust was liep naast hem. 
Gerhard – voelde André – was groot en sterk geworden en hij wist wat hij 

wilde bereiken. Gerhard was nu reeds een krachtige persoonlijkheid. André 
vroeg verder: 

„Heb je je familieleden op aarde kunnen bereiken?” 
„Neen, nog niet en ik zal hen in dit leven ook niet wakker kunnen schud-

den. Ze zijn vastgeroest in hun dogma’s en stellen zich verkeerd op dit leven 
in. Toch heb ik enkele anderen kunnen bereiken.” 

„Weet je, Gerhard, wie mij tot je voerde?” 
„Ik weet het, André. Ook mij heeft men op deze wijze met anderen ver-

bonden. Wij kunnen dit door concentratie bereiken. Het zal meester Alcar 
zijn die dit tot stand bracht.” 

„Was je verheugd dat je op aarde van je leven mocht vertellen?” 
„O, ik ben zo dankbaar, André. Waar ik ook ben, steeds komen liefdevolle 

gedachten tot mij. Ik weet, dat men op aarde het boek ‘Zij die terugkeerden 
uit de dood’ leest en dan komen die mensen dichter bij mij. Sommigen pra-
ten met mij en ik geef dan antwoord aan hen, onder wie er velen zijn, die 
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mij duidelijk kunnen horen. Weet je, André, wat dit zeggen wil? Ik vang al 
die liefdevolle gedachten op en voel mij dan erg gelukkig. Ik heb hard aan 
mijzelf gewerkt en dit resultaat is nu mijn grote beloning. Toch heb ik nog 
geen rust, want ik wil verder en hoger; ik wil mij de derde en vierde sfeer ei-
gen maken. Ik weet hoe ik moet handelen. Ik zal het beste van mijzelf ervoor 
inzetten en ik ontzie mijzelf niet.” 

Gerhard was vol heilige bezieling en André luisterde aandachtig. 
„O,” ging hij verder, „als de mensen op aarde dit maar konden aanvaar-

den. Als ze eens wisten, hoe reëel ons leven is. Ze zouden elkaar dan beter 
begrijpen en meer liefde geven, want dan vooral is het leven waard om te 
worden beleefd. Wat zijn we toch dom op aarde. Hoe zou dan mijn leven 
zijn geweest, André, als ik dit daar reeds had mogen weten? Zie, hoe ik leef 
en hoe bewust ik thans reeds ben. Ik wil die hogere sferen bereiken en het 
kan mij niet schelen wat ik ervoor moet opofferen. Ik wil mij dat machtige 
bezit eigen maken! Mijn meester die nog op aarde is, zal mij helpen. Van tijd 
tot tijd ben ik met hem in verbinding en wij beiden zijn één van gevoel. Hoe 
wonderbaarlijk is dit leven, André. Wat heb ik je van deze zijde af bewon-
derd. Ik zal nooit vergeten wat ik voor meester Alcar mocht doen; het heeft 
van mij een ander mens gemaakt.” Hij kijkt naar André en vraagt: „Voel je, 
André, wat ik wil?” 

André begreep hem en hij voelde wat hij wilde. Gerhard was in de bewuste 
bezieling overgegaan. Innerlijk was hij één en al bezieling geworden. 

„Ja, Gerhard, ik voel je, ik weet wat je wilt. Ik ken deze gevoelens, ook in 
mij zijn die tot bewustzijn gekomen. Ik zou niet anders meer kunnen. Het 
leven op aarde en aan deze zijde ligt nu voor je open. Hoe wonderlijk is het, 
Gerhard, ik voel je thans zo anders dan op aarde. Ik dacht, wat zal ik op hem 
afvliegen! Maar deze ontmoeting is zo heel anders gelopen en juist hierdoor 
hebben wij elkaar werkelijk leren kennen. Beleef je deze toestanden altijd, 
Gerhard?” 

„Ja, André. In ons leven moeten wij ons voor het andere leven, dat tot ons 
komt, openstellen of er is geen contact en je gaat door elkaar heen en voelt 
niet eens, dat er iemand tot je gekomen is. In het andere geval roept het leven 
van die mens je het halt toe en dan sta je. Nu moeten wij het hoofd buigen of 
er is van verbinding geen sprake. Geen voet kun je dan meer verzetten. Niets 
mag er in je zijn dat stoort of dat je van het andere gevoelsleven vervreemdt. 
Ik heb dat hier geleerd. 

Is er iets in je, dat in disharmonie is met dat andere leven, iets, dat je die 
mens hebt aangedaan, dan zul je op dat ogenblik vergiffenis moeten vragen 
en het hoofd moeten buigen voor die ziel, want dat leven is hoger en bewus-
ter dan dat van jezelf. Wie dat niet kan is ook niet geschikt voor deze heilig-
heid. Wie haat leeft niet hier. Die valt terug tot de duistere sferen en die zijn 
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ver van hier verwijderd. Maar is er iets, dat nog moet worden opgelost, dan 
zou je die ander willen toeroepen: „Blijf toch, buig je toch, ik wil je alles van 
mijzelf geven.” Kunnen ze zich niet buigen, dan lossen ze voor je ogen op en 
je weet dan waarheen ze gaan. De duisternis slokt hen dan op! Zij zijn het 
dan die zich voor dit geluk, deze liefde afsluiten, omdat ze ons niet willen 
liefhebben. Dat zijn de wetten van God die we ons eigen moeten maken, 
zowel voor ons leven hier als ook voor de aarde. 

Wanneer mensen op aarde elkaar niet hebben begrepen, dan zullen zij 
elkaar in dit leven moeten aanvaarden, of zij gaan onvermijdelijk uiteen, 
totdat ze het hoofd buigen. Hier kunnen wij niets meer verbergen. Ik moest 
goedvinden, André, dat je in mijn leven afdaalde, want jij weet meer van dit 
leven af dan ik. Je komt uit een sfeer, waarin ik in geen vijftig jaar zal komen. 
Maar ik zei je reeds, dat ik mijn best zal doen om die sfeer te bereiken.” 

„Maar dat is toch ook mijn bezit niet, Gerhard?” 
„Dat doet er niet toe, André. Je bent op aarde reeds met deze wereld in 

verbinding; die genade heb je ontvangen. Ik wil mij dat geluk aan deze zijde 
eigen maken. Deze ontmoetingen heb ik meermalen beleefd. Ik zag een va-
der met zijn zoon en een moeder met haar kind en hierdoor leerde ik. De 
vader werd uit de onmiddellijke omgeving van zijn kind verbannen, omdat 
hij niet kon liefhebben. Hij stond niet toe, dat zijn kind in hem afdaalde en 
zijn innerlijk betrad. Ook de moeder beleefde deze toestand. Geen van hen 
wilde het hoofd buigen, wat toch eens zal moeten geschieden of ze zullen 
elkaar in geen eeuwen terugzien. 

In onze wereld is niets te verbergen, André. Jij zag in mij en ik kon op dat 
ogenblik je leven beleven. Het afdalen in een mens is een wonderbaarlijke 
toestand. Je voelt je volkomen één met die mens en eerst dan ga je die reine 
liefde voelen. Dit is het weerzien in de sferen van licht; in de duisternis is dat 
niet mogelijk. Ik heb gezien, dat moeders en kinderen uren tegenover elkaar 
stonden omdat ze geen verbinding tot stand konden brengen. Alles van het 
aardse leven gaat dan opnieuw door je heen en iedere gedachte is nu te vol-
gen. Heeft men elkaar leed en smart bezorgd, dan moet men dat, door het 
hoofd te buigen en elkaar te dienen, weer goedmaken. Nu volgt het elkaar 
vergeven, want God wil, dat wij Zijn leven navolgen. 

Je leert je aan dergelijke toestanden aanpassen en ook deze natuur helpt 
ons om dat evenwicht te bereiken, want alles wat hier leeft, spreekt tot ons 
eigen leven. Hierdoor zullen wij ontwaken. Bloemen zenden ons hun geur en 
vogels zingen ons toe. Ze begrijpen wat wij willen zeggen, want wij komen 
van gevoel tot gevoel één. 

Het afdalen in een andere persoonlijkheid schenkt ons de liefde voor dit 
leven en wij voelen hem of haar aan. Nu heeft geen van ons iets meer te 
verbergen, want de wetten van God zullen ons openen. Wij maken goed en 
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eerst dan kunnen wij aan een ander, hoger leven beginnen. Is die eenheid 
verkregen, dan gaan zusters en broeders tezamen verder en keren terug naar 
de aarde of dalen in de duisternis af om de ongelukkigen te helpen. God 
vraagt van ons voor al Zijn leven heilig ontzag en het hoofd buigen voor het 
leven wat tot het onze behoort. Wie zich niet kan buigen zinkt vanzelf in een 
lagere sfeer terug. Ons leven, André, voert ons in de geestelijke harmonie of 
wij zouden hier niet kunnen leven. Maar dat hoef ik je niet te vertellen, je 
weet het reeds jaren. Een hogere geest kan ons in zijn leven optrekken, maar 
wij moeten ons buigen. Is dat mogelijk, dan ontvangen wij al zijn wijsheid 
en levenskracht en zullen erdoor ontwaken. Maar voel je, André, wat dit 
zeggen wil? 

Mannen en vrouwen staan voor elkaar en eerst thans leren zij elkaar ken-
nen. Nu is vast te stellen, wie het goede heeft bedoeld en wie bewust al het 
mooie heeft afgebroken. Wij buigen ons hoofd voor een hogere geest, omdat 
wij dat bewustzijn mogen ontvangen. Heiligend is het! Op aarde voelen de 
mensen dat nog niet, maar dit leven is anders. Hoe dankbaar was ik, dat ik 
voor meester Alcar mocht werken. Hij sprak tot mij en trok mij in zijn leven 
op. Een zaligheid om nooit meer te vergeten. 

Wie op aarde om dit alles lacht, André, zal het hier wel afleren. 
Wanneer het eerste woord niet begrepen is, zullen wij het tweede niet kun-

nen ontvangen, want wij staan dan voor ons eigen bewustzijn. Die ontwik-
keling moeten wij ons dan nog eigen maken. Ik heb je dat op aarde mogen 
vertellen, maar wat heb ik mij moeten buigen! Daarom daal ik opnieuw in de 
duisternis af, want ik wil hoger gaan in de geest. Wanneer ik de derde sfeer 
heb bereikt, ga ik mij voor een studie bekwamen. Maar dat duurt nog even. 
Wanneer ik zover ben gekomen, keer ik in het stoffelijke leven terug en zal 
dan de nieuwe geboorte beleven, want ook dat is mogelijk. 

Ik weet dus, André, wat ik de eerste jaren aan deze zijde zal doen. Als jij 
overgaat, dan kom ik je halen en velen met mij, want voor duizenden mensen 
heb je veel mogen doen. Je zult je geluk ontvangen, omdat je leven in harmo-
nie is met deze wereld. 

Ik weet nu wat liefde is, André. Op aarde had ik hier geen verstand van 
en geen begrip van al deze heiligheid. Ik sloeg daar stukken en brokken, wat 
echter geheeld moest worden. Nu zou ik een echte vader kunnen zijn, daar 
was ik het niet! Ik begreep het leven niet en ook van mijzelf had ik geen 
begrip. Hoe dom zijn wij toch op aarde. Ik kan thans deze vergelijkingen 
maken, omdat nu mijn leven bewust is. Ik weet zeer zeker waarin ik fout ben 
geweest. Door mijn leermeester werd ik mij van dit en van het aardse leven 
bewust. 

In dit leven hebben wij leren dienen en hierdoor komt voor elkeen de 
ontwaking voor het hogere. Toen ik in het schemerland leefde, André, was 
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ik een krankzinnige. Thans voel ik mij bewust, omdat het verlangen in mij 
gekomen is om te mogen dienen. Ik heb ook die wetten leren kennen en 
weet, waar je thans met je meester bent geweest. Dat is de grote genade voor 
jou, André; miljoenen zouden gaarne je taak op aarde willen overnemen, 
want wij in ons leven weten wat je erdoor bereikt. Zover wil ik ook komen 
en ik zal er dan ook alles van mijzelf voor inzetten. Mijn eigen voetstuk heb 
ik reeds lang afgebroken. In de hellen komen wij vanzelf tot het dienen. De 
ellende daar is onbeschrijfelijk.” 

„Heb je de wetten voor de reïncarnatie al leren kennen, Gerhard?” 
„Mijn meester heeft mij er veel van verteld, André, maar ik wil er álles van 

weten. Nu ga ik begrijpen hoe diep en machtig het menselijke leven is, waar-
van we toch op aarde geen begrip hebben. Mijn leven op aarde is geëindigd 
en ik kan er terugkeren, maar dan is het een goddelijk geschenk. Ik wil mij 
die genade eigen maken. O, André, ik begrijp je zo goed. Voordat je naar de 
aarde terugkeerde leefde je in deze sfeer. Ik kan dat aan je levensaura zien en 
ik heb er heilig ontzag voor. Over enkele jaren ben je daar reeds een meester, 
want je kunt duizenden mensen van ons leven vertellen. Voor jou en voor 
hen, die tot je behoren zullen de meesters zorgen, want je bent een gevoelig 
instrument in hun handen. Nu zijn we geest en wij hebben elkaar hier ont-
moet, maar jij keert in je lichaam terug. Is het niet wonderbaarlijk?” André 
had met ontzag naar hem geluisterd. Wat was hij inmiddels veranderd! Ger-
hard volgde hem in gedachten en zei: 

„En toch ben je mij vijfhonderd jaar vooruit, André. Je bent mij eigenlijk 
enige levens voor. Mijn meester zal mij straks al deze wetten verklaren. Ik 
maak mij gereed om de kosmische wetten te ontvangen, want deze wijsheid 
behoort hiertoe. Wij ontvangen hier levenswijsheid naar ons eigen bewust-
zijn. Ik voel nu, André, dat aanstonds je meester komt. Heb je mij nog iets 
te vragen?” 

„Ik zou het liefst willen zwijgen, Gerhard. Wij zijn immers van gevoel tot 
gevoel één?” 

„Zo gaat het mij ook. Maar ik zou je willen zeggen: zet alles wat je nog te 
geven hebt voor je prachtige werk in en verlies geen seconde tijd, want je zou 
er hier spijt van kunnen hebben. Tot de mensen op aarde zou ik hetzelfde 
willen zeggen, maar dat doe jij zeker. Ook deze reis zal je meester wel weer 
beschrijven en dan kunnen de mensen, de gevoeligen van geest, ontwaken.” 

„Ik zal mijn leven hiervoor inzetten, Gerhard. Ik weet wat mij wacht. 
Geen tijd zal ik verliezen.” 

„Weet je, André, wat mij het diepst heeft ontroerd van alles, wat ik aan 
deze zijde mocht beleven? Golgotha! Ik heb met eigen ogen gezien wat er 
in die tijd is gebeurd. Met mijn meester zal ik de menselijke geschiedenis 
volgen en daardoor leer ik mijzelf en mijn eeuwigdurend gevoelsleven ken-
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nen. Ik doe dat, omdat ik mij voor een taak ga voorbereiden of anders stond 
ook mijn leven stil. Ik leer dan wel veel, maar dat is nog geen geestelijk bezit. 
De geestelijke ontwikkeling, dat weet je zelf ook, is alléén door het dienen 
te beleven.” 

André vatte Gerhards beide handen in de zijne en zei: 
„Ik dank je voor alles, Gerhard, wat heb je mij toch veel gegeven! Ik zal je 

op aarde niet vergeten.” 
André keek in zijn stralende ogen en voelde nu, dat zijn meester in aan-

tocht was. Ook Gerhard voelde het en beiden zagen een geest van licht tot 
hen komen. Beiden knielden neer voor meester Alcar en hoorden hem zeg-
gen: 

„Mijn broeders, sta op en zie mij aan. Zeg mij of ge gelukkig zijt.” 
André keek in de ogen van meester Alcar en kon geen woord spreken. 

Alcar vroeg aan Gerhard: 
„En gij, mijn broeder?” 
Gerhards tranen van vreugde, geluk en heilig ontzag voor deze genade 

spraken boekdelen. Hij boog zich diep voor André’s meester. Meester Alcar 
trok Gerhard in zijn leven op en maakte hem duidelijk, dat hij nieuw werk 
zou ontvangen, waarvoor hij zijn eigen leven kon inzetten. Gerhard nam 
afscheid van André. Meester Alcar keek hem na tot hij uit het oog was ver-
dwenen en zei tot André: 

„Over hem hoef ik mij geen zorgen te maken, André. In hem leeft de hei-
lige bezieling van God. Hij wordt een kosmisch bewuste! Hij weet wat hij wil 
en is niet tegen te houden. Zo hoort het ook of wij bereiken niets. 

Heeft mijn afgezant zijn plicht gedaan, André?” 
André kon geen woord spreken; het ontroerde hem diep. Na korte tijd 

vroeg hij: 
„Kunt u dit vanuit uw eigen sfeer tot stand brengen?” 
„Dat is mogelijk, André. Wil ik het diertje terugroepen?” 
„Ja, Alcar, gaarne zou ik dat nog willen zien.” 
„Let dan op. Ik denk nu aan het vogeltje en trek het tot mij. Door mijn 

concentratie is dat tot stand te brengen. Het diertje zal nu handelen zoals 
ik wil, mits ik in reine liefde tot dat leven kom, anders is dit niet mogelijk.” 

André zag, dat het diertje nog niet aanwezig was, doch even later hoorde 
hij vogelgezang en waarlijk, het diertje vloog op zijn meester af en zette zich 
op diens toegestoken hand neer. 

„Ik ben thans één met het diertje, André. Ook jij en Gerhard zouden dat 
kunnen, want wie de eerste sfeer heeft bereikt is tot deze eenheid gekomen. 
Maar de liefde voor het leven van God moet in mij zijn of ik ben in dishar-
monie en voor deze genade niet te bereiken. Maar je kent al deze wetten 
reeds lang. Niettemin is het steeds weer een nieuw wonder, ook voor ons. 
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Indien ik Gerhard door dit diertje nog een laatste groet zou willen zenden, 
dan vangt hij mijn goede gedachten door het diertje op, want ook hij is één 
met dit leven.” 

Alcar zag naar het vogeltje en zei: 
„Ga, mijn diertje, mijn geliefd leven, ga terug vanwaar ge zijt gekomen.” 
Het dier bedacht zich geen moment en verdween. André dankte zijn mees-

ter voor dit schone ogenblik. 
„En thans terug naar de aarde, André. Wij hebben geen ogenblik meer te 

verliezen, want het is tijd dat je in je stoflichaam ontwaakt.” 
In korte tijd hadden ze de aarde bereikt en André trad zijn kamer binnen. 

Daar lag zijn lichaam. Spoedig zou hij nu weer op aarde leven. 
„Ik kom je straks weer halen, André, en dan zul je opnieuw uittreden. Dan 

wacht ons ander werk. Ik zal je van tevoren waarschuwen. Blijf rustig en ik 
zal je in alles helpen. Op deze reis is je heel veel wijsheid geschonken, maar 
de volgende uittredingen zullen deze reis nog overtreffen, want dan ga ik je 
met het Heelal verbinden en leer je het ontstaan van de schepping kennen. 
Maar intussen gaan wij eerst dit alles beschrijven waaraan wij spoedig zullen 
beginnen. 

God zegene je, mijn jongen!” 
André knielde voor zijn meester neer en dankte hem voor alles. Toen ont-

ving hij zijn zegen. Een ogenblik later daalde hij in zijn organisme af. Ook 
deze reis was ten einde. 
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Bijlagen 
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Homoseksualiteit 

Wat men homoseksualiteit noemt, ontstaat doordat de ziel na een aantal 
levens als vrouw in een volgende reïncarnatie een mannelijk lichaam op-
bouwt, of andersom. 

De gevoelswaarde van woorden 

De boeken van Jozef Rulof werden geschreven tussen 1933 en 1952. Vele 
woorden die in die tijd gebruikt werden, hadden een andere betekenis of 
gevoelswaarde dan in de huidige tijd. De psycholoog sprak toen bijvoorbeeld 
nog over krankzinnigheid, en de mensen die hieraan leden werden in Neder-
land behandeld in krankzinnigengestichten. 

In deze instellingen werden soms ook ‘homoseksuelen’ opgesloten. Ho-
moseksualiteit werd in die tijd doorgaans als een ziekte bestempeld, als een 
vorm van krankzinnigheid of een verkeerde gerichtheid van seksuele driften. 
Men vroeg zich toen ook af hoe deze zogenaamde ‘ziekte’ genezen zou kun-
nen worden. 

Voor Jozef Rulof waren krankzinnigheid en homoseksualiteit echter heel 
iets anders dan wat men toen onder die woorden categoriseerde. Zijn visie op 
krankzinnigheid wordt toegelicht in het artikel ‘krankzinnigheid’. 

Voor Jozef was datgene wat men homoseksualiteit noemde geen ziekte 
maar een natuurlijk gebeuren dat door elke ziel vele malen in haar evolutie 
ervaren wordt. Op een contactavond in 1952 hekelde hij dan ook de brand-
merkende en vernederende uitwerking van het woord ‘homoseksueel’ in de 
toenmalige maatschappij. 

Een natuurlijk gevolg van reïncarnatie 

Volgens Jozef kon men juist door het verschijnsel homoseksualiteit het 
bestaan en de werking van reïncarnatie goed zien. Om dit te verklaren is het 
belangrijk een onderscheid te maken tussen de menselijke ziel en haar per-
soonlijkheid. De ziel is de eeuwige kern die vele malen op aarde reïncarneert 
om haar gevoelsleven te verruimen. De persoonlijkheid wordt ook het ‘ik’ 
genoemd en zet het gevoel voort tot gedachten en handelingen. Het artikel 
‘onze reïncarnaties’ geeft een overzicht van de artikelen die hier meer uitleg 
over geven. 

Wanneer een ziel na een aantal vrouwelijke levens reïncarneert en in het 
nieuwe leven een mannelijk lichaam opbouwt, zal zij zich als persoonlijkheid 
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nog steeds vrouwelijk voelen. Het gevoelsleven en de persoonlijkheid zijn im-
mers niet ineens aangepast aan het nieuwe lichaam. Het gevoelsleven is het 
resultaat van al de ervaringen uit de vorige levens. Men begint in een nieuw 
leven op het punt waar men in het vorige leven geëindigd is. 

Naarmate het nieuwe leven in het mannelijke lichaam vordert, zal het 
verschil tussen het vrouwelijke gevoelsleven uit het vorige leven en het man-
nelijke lichaam van het nieuwe leven duidelijker worden. De persoonlijkheid 
voelt zich nog altijd vrouwelijk maar heeft geen vrouwelijk lichaam meer dat 
haar gevoel vormgeeft. Het mannelijke lichaam vindt ze vreemd, het hoort 
niet bij wie ze is. Ze weet ook niet hoe ze met de mannelijkheid van dat li-
chaam om kan gaan, omdat het nieuw is voor haar gevoelsleven. 

Als ze niet weet hoe dit verschil ontstaan is, kan ze gaan twijfelen aan zich-
zelf. Ze voelt zich nog altijd vrouw, en seksueel voelt ze zich aangetrokken tot 
mannen. Voor de buitenwereld lijkt het alsof een man een andere man zoekt, 
waardoor dit gedrag homoseksualiteit wordt genoemd. Voor haarzelf voelt 
het als vanzelfsprekend, want haar seksuele voorkeur gaat uit naar mannen. 

Tijdelijke aanpassingen 

In de huidige tijd kan ze chirurgische en hormonale behandelingen aan-
wenden met de bedoeling om haar nieuwe lichaam zo goed mogelijk weer te 
laten passen bij haar vrouwelijke gevoel. In vroegere tijden kon ze zich alleen 
maar kleden of vermommen als vrouw. 

De reikwijdte van al deze handelingen is echter beperkt tot het huidige 
leven, want volgens Jozef Rulof en zijn meesters bouwt deze ziel in het vol-
gende leven opnieuw het mannelijke lichaam op, en ziet deze persoonlijkheid 
zich dus telkens voor dezelfde verandering geplaatst, totdat zij de weg van 
haar ziel volgt. 

De weg van de ziel 

De ziel is namelijk op weg naar het andere geslacht. Zij heeft niet voor 
niets een mannelijk lichaam opgebouwd. Dat doet zij alleen wanneer zij haar 
cyclus van vrouwelijke levens heeft beëindigd en aan een cyclus van man-
nelijke levens begint. 

De ziel heeft het beleven van beide geslachten nodig, om alle gevoelens te 
ervaren die met de twee verschillende lichamen mogelijk zijn. In het vrou-
welijke lichaam kan zij gevoelens ervaren die specifiek zijn voor dat soort 
lichaam, zoals het moederschap. Bij het mannelijke lichaam is dat het vader-
schap. 

Het artikel ‘onze basiskrachten’ licht toe dat ‘moederschap en vaderschap’ 
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de twee basiskrachten vertolken die al het leven voortstuwen. Het artikel 
‘onze kosmische ziel’ geeft een overzicht van de artikelen die de weg van de 
ziel in kosmisch perspectief zet. Elke ziel beleeft vele levens op verschillende 
planeten in het heelal om haar gevoelsleven te verruimen. In elke graad van 
haar evolutie zal zij vrouwelijke en mannelijke lichamen opbouwen, om alles 
te ervaren en te voelen wat in die graad te leren valt. 

Verklaring op zielsniveau 

Het artikel ‘verklaring op zielsniveau’ belicht het grote verschil in de boe-
ken van Jozef Rulof tussen het aardse denken en de eigenlijke zienswijze 
van de meesters van de Universiteit van Christus. Om op woordniveau aan 
te sluiten bij de lezer tussen 1933 en 1952, geven een aantal passages over 
homoseksualiteit in de boeken van Jozef Rulof het aardse denken weer dat in 
die tijd gebruikelijk was. 

De meesters moesten eerst de kosmische evolutie van de ziel beschrijven, 
voordat ze konden uitleggen hoe zijzelf naar het verschijnsel homoseksua-
liteit kijken. Wanneer ze hierover een verklaring op zielsniveau geven die 
hun eigen zienswijze vertolkt, dan valt het woord ‘homoseksualiteit’ weg. 
Op zielsniveau bestaat er helemaal geen homoseksualiteit, omdat de ziel niet 
homoseksueel kan zijn. De ziel beleeft moederschap en vaderschap in al haar 
evolutiegraden, en hierdoor verruimt ze haar gevoelsleven. 
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Psychopathie - artikel 

De rol van vorige levens in het ontstaan van de verstandelijke beperking 
die bij mensen met een meervoudige handicap kan optreden. 

Toenmalige terminologie 

In de eerste helft van de vorige eeuw werd in de diagnostiek van psychiatri-
sche ziektebeelden gebruikgemaakt van de tweedeling psychopathie en psy-
chose. Onder de verzamelnaam psychopathie vielen alle ziekten met een psy-
chisch disfunctioneren, behalve het ziektebeeld dat men psychose noemde. 

De categorie psychopathie was heel breed. Zo bijvoorbeeld werd een vrouw 
psychopathisch genoemd die door de smart om de dood van haar zoon in 
de oorlog haar normale denken was kwijtgeraakt en tegen het jasje van haar 
zoon praatte alsof het hemzelf betrof. 

Daarnaast werden er ook ziektebeelden met lichamelijke kenmerken toe 
gerekend, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down dat in die tijd ‘mongo-
lisme’ genoemd werd. Toen Jozef Rulof op de contactavonden die gehouden 
werden van 1949 tot 1952 vragen over zogenoemde ‘mongooltjes’ kreeg, ver-
wees hij naar de term psychopathie zonder verder iets over het syndroom van 
Down te zeggen. Ook nergens anders in zijn boeken is er over dit syndroom 
een specifieke uitleg opgenomen. Dit wijst op het algemene gebruik van de 
term psychopathie in die tijd. 

Psychopaten 

Na Jozefs tijd heeft de psychiatrische diagnostiek het begrip psychopathie 
grotendeels verlaten en is men een onderscheid gaan maken tussen diverse 
andere diagnostische categorieën, zoals persoonlijkheidsstoornissen en zwak-
zinnigheid. Door een grotere aandacht voor de sociale impact is men geko-
men tot het begrip ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’. In de media en de 
volksmond spreekt men dan over psychopaten. 

Hierdoor hebben tegenwoordig de woorden ‘psychopaten’, ‘psychopathie’ 
en ‘psychopathisch’ een zware emotionele beladenheid. Ze worden bijvoor-
beeld gebruikt voor de beschrijving van een seriemoordenaar die gevoelloos 
zijn slachtoffers mishandelt en vermoordt. 

In de boeken van Jozef Rulof daarentegen verwijzen deze woorden meestal 
naar mensen met een meervoudige handicap, namelijk mensen die naast een 
lichamelijke handicap ook een verstandelijke beperking hebben. Al naarge-
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lang de score op een IQ-test maakt men nog een onderscheid tussen een 
lichte, matige, ernstige en diepe graad van verstandelijke beperking. 

Oorzaken van meervoudige handicap 

De meesters van de Universiteit van Christus belichten in de boeken van 
Jozef Rulof de oorzaken van de meervoudige handicap waarbij ernstige aan-
geboren lichamelijke afwijkingen gepaard gaan met een verstandelijke be-
perking. De lichamelijke stoornissen kunnen door verschillende oorzaken 
tijdens de zwangerschap ontstaan, bijvoorbeeld door een val van de moeder. 

Daarnaast hebben de meesters vastgesteld dat de aangeboren lichamelijke 
afwijkingen ook kunnen ontstaan door de invloed van het kind zelf. Het 
gaat dan niet om het kinderlijke bewustzijn, maar om de invloed van de 
persoonlijkheid van de ziel die reïncarneert. Het artikel ‘onze reïncarnaties’ 
geeft een overzicht van de artikelen die toelichten wat de meesters verstaan 
onder de reïncarnatie van een ziel en haar persoonlijkheid. 

Kort samengevat beleeft onze ziel vele opeenvolgende levens op aarde, 
waarbij zij telkens een bevruchte eicel bezielt tot verdere groei. Die groei 
kan echter al in de moederschoot gepaard gaan met lichamelijke afwijkingen 
door een stoornis in de stuwing van de ziel. Die stoornis komt dan uit de per-
soonlijkheid van de ziel en is veroorzaakt door haar disharmonisch gedrag 
in vorige levens. 

Van disharmonie naar harmonie 

De meesters hebben dat gedrag in vorige levens gevolgd om te zien hoe de 
persoonlijkheid tot die disharmonie is gekomen. Zij zagen dat de persoon-
lijkheid disharmonisch had gehandeld ten opzichte van andere mensen. Het 
ging dan om zware disharmonische handelingen. 

De meesters onderzochten wat dit teweegbracht in de ziel. Zoals het ar-
tikel ‘harmonie’ toelicht, is de ziel van nature harmonisch. Wanneer haar 
persoonlijkheid disharmonisch handelt omdat zij deze innerlijke harmonie 
nog niet voelt, brengt dit de ziel verder weg van haar harmonie. De dishar-
monische handeling stoort de innerlijke rust van de ziel, het bewustzijn van 
die afbrekende daad past niet bij haar harmonie. Dit brengt een stoornis in 
het gevoelsleven van de ziel, omdat zij hierdoor geen liefde beleeft naar het 
andere leven. 

Wanneer de ziel dan wil reïncarneren, wordt zij door deze stoornis ge-
hinderd. Bij het incarneren verbindt de ziel zich met het samensmelten van 
een zaadcel en een eicel. Deze samensmelting is in wezen een harmonische 
liefdevolle handeling. Het artikel ‘onze eerste levens als cel’ licht toe dat de 
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eerste samensmelting en celdeling al een uiting is van de gevende bezieling. 
De cellen delen zichzelf om een kind voort te brengen. 

Een ziel met de eerdergenoemde stoornis in het gevoelsleven zal een lange-
re tijd nodig hebben om te kunnen reïncarneren, om zich te kunnen afstem-
men op de harmonische gebeurtenis die we bevruchting hebben genoemd. 
Het artikel ‘wereld van het onbewuste’ belicht de toestand waarin die ziel 
vele eeuwen nodig kan hebben om zich af te stemmen op een nieuwe in-
carnatie. Andere zielen die in harmonie zijn gebleven en die stoornis niet 
hebben, zullen haar voorgaan en eerder kunnen reïncarneren. Pas nadat de 
disharmonische stoornis ver genoeg weggezakt is in het gevoelsleven, zal de 
ziel opnieuw kunnen komen tot de aanraking met een eicel en een zaadcel. 

Miskraam 

De eerste maal dat er voor de ziel met de eerdergenoemde stoornis een be-
vruchte eicel beschikbaar komt, zal die ziel er niet in slagen om die eicel tot 
groei te stuwen. De disharmonie in het gevoelsleven van de ziel geeft dan te 
veel druk op de tere cel, die hiertegen in dit ijle stadium niet bestand is. Dit 
leidt tot afvloeiing van de vrucht. 

Ook de tweede maal zal het embryo niet tot ontplooiing kunnen komen, 
want hiervoor zou de stuwende werking van de ziel zonder overdruk moeten 
gebeuren. Maar door het beleven van de bevruchting en de korte groei van 
het embryo zal de ziel toch al vooruitgang boeken. De natuurlijke groei van 
de cel heeft een harmoniserende invloed op het gevoelsleven van de ziel, dat 
hierdoor meer in rust kan komen. Elke nieuwe poging zal meer harmonise-
ring geven waardoor het kleine lichaampje telkens langer zal kunnen groeien 
voordat de druk te groot wordt en tot een miskraam leidt. 

Vervorming van het lichaam 

Na vele pogingen is de disharmonische druk vanuit het gevoelsleven van 
de ziel laag genoeg zodat de vrucht niet meer afgebroken wordt. Maar de 
druk die nog aanwezig is, zal dan leiden tot een misvorming van het lichaam. 
De weefsels kunnen zich in dit geval al opbouwen en het lichaampje kan zich 
al helemaal ontwikkelen, maar de druk veroorzaakt nog stoornissen in de 
vorming van de weefsels. 

De ziel kan dan al tot de geboorte komen, maar de vervorming van de 
weefsels stoort de opbouw van de verstandelijke vermogens. Op aarde zal 
men dan naast de lichamelijke afwijkingen een diepe graad van verstande-
lijke beperking vaststellen. 

Deze meervoudige handicap is niet te genezen, omdat de weefsels onher-



364

roepelijk misvormd zijn. Door de vervorming kan er geen normaal bewust-
zijn opgebouwd worden, in dit lichaam kan de ziel niet tot een normaal 
denken komen. 

Herstel 

Toch is het voor de ziel van het hoogste belang om dit leven te kunnen uit-
leven. Door het beleven van de lichamelijke organen komt het gevoelsleven 
van de ziel tot verdere rust en harmonisering. Het menselijke lichaam is dan 
wel vervormd, maar het heeft nog voldoende natuurlijke werking in zich om 
de ziel tot meer natuurlijkheid in voelen te brengen. 

Indien de ziel dit leven kan uitleven, kan zij de volgende incarnatie met 
een rustiger gevoelsleven starten. Zo bouwt zij aan het herstel van haar ver-
standelijke vermogens. Elk leven zal zij hier verder mee komen. Op aarde zal 
men dan spreken van een ernstige, matige en na vele levens ten slotte een 
lichte graad van verstandelijke beperking. Daarom is het erg belangrijk dat 
ook mensen met een meervoudige handicap geboren kunnen worden. En 
dat ouders met de samenleving als geheel ervoor kunnen zorgen dat deze 
medemensen hun volledige levenstijd in de beste condities kunnen beleven. 

Uiteindelijk komt de ziel dan tot een incarnatie waarbij het lichaam geen 
enkele lichamelijke stoornis meer vertoont, en haar persoonlijkheid het nor-
male maatschappelijke bewustzijn weer geniet. Dan kan de ziel beginnen 
aan het herstellen van het karma dat door de disharmonische handelingen is 
teweeggebracht. Wanneer dat karma achter de rug is, beëindigt de ziel haar 
aardse reïncarnatiecyclus, en gaat ze over naar het hiernamaals. 

Eerste lichtsfeer 

In het hiernamaals zal de ziel ervaren hoe het geestelijk lichaam er dan 
uitziet dat door haar gevoelsleven en persoonlijkheid gevormd is. Als haar 
gevoelsleven nog steeds het andere leven wil vernietigen, zal haar geestelijke 
lichaam misvormd zijn, omdat deze gevoelens de astrale weefsels vervormen 
zoals zij destijds ook de lichamelijke weefsels tijdens het groeiproces ver-
vormden. 

Maar ook in het hiernamaals zal de ziel stuwend zijn om een hogere ge-
voelsgraad te bereiken die in overeenstemming is met haar harmonie. Door 
die stuwing bereikt iedereen de eerste lichtsfeer, waarin het geestelijke li-
chaam harmonisch uitstralend is omdat we als persoonlijkheid daar de uni-
versele liefde hebben bereikt. 

Dan behoort elke vorm van psychopathie en verstandelijke beperking de-
finitief tot het verleden, omdat men nu weet hoe men in harmonie blijft met 
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zichzelf en alle anderen. Bovendien is het dan overduidelijk dat die aardse 
woorden geen ‘verklaring op zielsniveau’ geven, want voor de ziel bestaat 
er geen psychopathie of verstandelijke beperking. De ziel beleeft alleen een 
evolutie, zij stuwt zichzelf tot de harmonie terug en zal zich uiteindelijk een 
hogere graad van liefde eigen maken, om dan samen met haar tweelingziel 
op weg te gaan naar de hogere kosmische levensgraden. 
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Krankzinnigheid 

‘Krankzinnigheid’ is een oude term uit het aardse denken voor verschijn-
selen die in sterke mate bij de overgang van gevoelsgraden kunnen optreden. 

Verklaring op zielsniveau 

De boeken van Jozef Rulof zijn geschreven tussen 1933 en 1952. In het 
artikel ‘verklaring op zielsniveau’ wordt toegelicht dat vele termen in deze 
boeken gebruikt werden om op woordniveau aan te sluiten bij het aardse en 
wetenschappelijke denken uit die tijd in Nederland. Zo ook de term ‘krank-
zinnigheid’. 

Veel van wat toen buiten de gangbare en wenselijke omgangsvormen viel, 
werd krankzinnig genoemd. Niet alleen mensen met een verstandelijke be-
perking of een psychiatrisch ziektebeeld kregen dit etiket opgeplakt, maar 
ook bijvoorbeeld epilepsiepatiënten, mensen met asociaal gedrag, oproer-
kraaiers, verslaafden en dementerenden. Om de maatschappij te beschermen, 
werden deze mensen gedwongen opgenomen in krankzinnigengestichten. 

Het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’ uit 1939 bevat een beschrij-
ving van het bezoek van Jozef Rulof en zijn geestelijke leider Alcar aan een 
gesticht. Alcar laat Jozef onder meer het gevoelsleven peilen van een man die 
men homoseksueel noemt. Die man zat opgesloten in het krankzinnigenge-
sticht, omdat men ook homoseksualiteit toen meestal als ziekte beschouwde. 
Conform dit toenmalige denken wordt in dit boek homoseksualiteit ook een 
graad van krankzinnigheid genoemd. 

Het artikel ‘homoseksualiteit’ licht toe dat dit niet de zienswijze is van 
de schrijvers van de boeken van Jozef Rulof, de meesters. Wanneer zij dit 
verschijnsel op zielsniveau verklaren, beschouwen zij het niet als een ziekte 
maar als een ontwikkelingsfase van de ziel. Wanneer de ziel in een bepaalde 
gevoelsgraad alles met een vrouwelijk lichaam ervaren heeft, gaat zij in het 
volgende leven over naar het mannelijke lichaam om het mannelijke gevoels-
leven op te bouwen. 

Het boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’ is volledig geschreven naar 
het aardse denken toe. Zelfs de titel is gekozen om bij het toenmalige denken 
aan te sluiten en te benadrukken dat het niet om lichamelijke ziekten gaat. 
Maar op zielsniveau kan de ziel niet ziek zijn en bestaan er geen ‘zielsziekten’. 
Op zielsniveau gaat het meestal om overgangsverschijnselen van een ziel die 
in evolutie is. Dit is dikwijls ook het geval bij wat men toen ‘krankzinnig-
heid’ noemde. Want dit kan in sterke mate optreden wanneer de ziel naar 
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een volgende gevoelsgraad overgaat. 

Gevoelsgraden 

Het artikel ‘gevoelsgraden’ licht toe dat elke ziel zich tijdens haar aardse 
levens vier opeenvolgende gevoelsgraden kan eigen maken. Elke reïncarnatie 
voegt ervaringen toe aan het gevoelsleven. Zo kan de ziel haar gevoelsgraad 
verhogen. De artikelen ‘onze reïncarnaties’ en ‘onze kosmische ziel’ geven 
een overzicht van de artikelen die de ontwikkelingsweg van de ziel schetsen. 

Wanneer een ziel een gevoelsgraad helemaal beleefd heeft, ontstaat er een 
overgangsperiode. Daarin leeft een deel van de persoonlijkheid nog in de 
vorige gevoelsgraad en een ander deel al in de volgende. In deze overgangstijd 
heeft men niet de volledige sterkte en stuwing van één gevoelsgraad, waar-
door men vatbaarder is voor beïnvloeding. 

De meesters verklaren dat deze beïnvloeding kan komen van mensen die 
in het hiernamaals leven. Het artikel ‘ons hiernamaals’ geeft een overzicht 
van de artikelen die de verschillende geestelijke werelden in het hiernamaals 
beschrijven. Globaal gezien zijn er duistere sferen en lichtsferen, al naarge-
lang het niveau van innerlijk licht en liefde van de bewoners. Deze bewo-
ners kunnen zich ook met de mensen op aarde verbinden die tot hun eigen 
gevoelsgraad behoren. Bewoners van de duistere sferen verbinden zich met 
mensen op aarde om de gevoelens te kunnen beleven die met een fysiek 
lichaam te maken hebben, zoals eten, drinken, warmte en seksualiteit. Wan-
neer deze beïnvloeding overheersend wordt, kunnen er verschijnselen optre-
den die men vroeger ‘krankzinnigheid’ of ‘bezetenheid’ noemde. 

Bezetenheid 

Bij bezetenheid heeft de astrale persoonlijkheid van de bewoner uit de 
duistere sferen een sterke grip op het dagbewustzijn van de mens op aarde. 
De astrale persoonlijkheid kan dan het handelen van de aardse mens bepalen 
en doen wat zij begeert. Ze leeft haar hartstochten uit en verbruikt daarbij in 
ruime mate de lichaamskrachten van de mens op aarde. 

De persoonlijkheid van de aardse mens wordt dan onderdrukt en leeft 
voor een deel in het onderbewustzijn. Van daaruit beleeft zij het gedrag wel 
mee. Dat gedrag is op het niveau van de gevoelsgraad die zij als ziel aan het 
afleggen is. Hierdoor ontstaat er een strijd tussen beide persoonlijkheden, 
omdat de aardse mens niet wil terugvallen in die vorige gevoelsgraad. Die 
brengt nu een voor haar minderwaardig handelen voort, zoals overmatig 
alcoholgebruik of seksuele uitspattingen. 

Op aarde kan men daarom bij deze mensen zowel het losbandige handelen 
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van de astrale persoonlijkheid waarnemen, als de strijd tussen beide persoon-
lijkheden. Wanneer de bewoner van de duistere sferen de overhand heeft en 
zijn hartstochten botviert, is hij een gevaar voor de samenleving en belandt 
de aardse mens dikwijls op de gesloten afdeling van een psychiatrisch zie-
kenhuis. 

Wanneer de astrale persoonlijkheid het dagbewustzijn volledig in handen 
krijgt, heeft de aardse mens de strijd voor dat leven meestal verloren. Toch 
wordt juist het lijden van de aardse mens door deze strijd zijn stuwing om dit 
lijden in zijn volgende reïncarnatie te voorkomen. Hij laat zich dan niet meer 
beïnvloeden door de gevoelens die horen bij de gevoelsgraad die hij aan het 
afleggen is. Hierdoor groeit de persoonlijkheid van de aardse mens en krijgt 
zij meer vat op haar handelen. Daarom beschouwen de meesters deze strijd 
als een ontwikkelingsfase voor de ziel, en niet als een ziekte die vroeger aan-
geduid werd met de termen ‘krankzinnigheid’ of ‘bezetenheid’ en die men 
daarna ‘psychose’ is gaan noemen. 

Lien 

Wanneer de aardse mens de beïnvloeding van een duistere astrale per-
soonlijkheid voelt, ontstaat er meestal eerst een zware strijd. Meester Alcar 
gaf het voorbeeld van Lien, een vrouw die door een astrale persoonlijkheid 
aangespoord werd tot overmatig alcoholgebruik. Tijdens haar slaap werd ze 
aangevallen door een bewoner van de duistere sferen. Die had zich tijdens 
deze periode van onbewustzijn in gevoel met haar verbonden, zodat hij haar 
kon aanzetten om te drinken. Toen ze wakker werd, voelde ze een verstik-
kende dorst en begon het gevecht tegen de astrale invloed. 

Eerst dacht ze dat ze die dorst kon lessen door een paar borrels te drinken. 
Die borrels verlaagden echter haar dagbewustzijn, zodat de astrale persoon-
lijkheid meer vat op haar kreeg en twee flessen jenever leegdronk. Haar ver-
moeide lichaam en zenuwstelsel bezweken en ze lag voor dood op de grond. 
Jozef legde haar daarna uit dat ze toch weer herstelde, omdat de astrale per-
soonlijkheid om mee te kunnen drinken haar lichaam ook kracht gaf. 

Bij een volgende aanval pakte ze het anders aan en zette ze een borrel voor 
haar op tafel. Ze tartte de astrale wereld die moest bewijzen dat ze nog te 
bereiken was. Geen tien minuten later dronk ze drie borrels zonder het te we-
ten. De astrale persoonlijkheid had namelijk van een kort ogenblik gedachte-
loosheid van haar gebruikgemaakt. Jozef vroeg haar later om alle jenever uit 
huis te doen, maar ze verwierp zijn raad. 

En toen kwam de ultieme aanval. Lien vocht tot het uiterste. Ze vloog te-
gen de muren op, wierp zich op de grond en wrong zich in duizend bochten. 
Zo’n pijn deed het! Het brandde in haar, een brand die met jenever geblust 
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wilde worden. Ze nam koude baden en gooide met haar spullen door de 
kamer, maar ze voelde haar krachten verminderen. Na uren vechten tegen de 
wil van de astrale persoonlijkheid gaf ze het op en zette het glas aan de lip-
pen. Ze had nog steeds de hoop dat ze hiermee de brand in haar kon doven. 
Op dat moment overheerste meester Alcar even haar wil en liet het glas uit 
haar hand vliegen. Lien schrok hier zo hevig van, dat ze naar buiten rende 
om bij te komen. Door te wandelen in de natuur kwam ze tot rust. En ze 
voelde zich merkwaardig licht, alsof een zware last van haar schouders geval-
len was. 

Jozef legde haar daarna uit dat ze de strijd gewonnen had. Ze had dat 
kleine tikje nodig gehad om haar wil te versterken. Toen deed ze de jenever 
het huis uit en zette haar wil om er definitief mee te stoppen op honderd 
procent. Ze besefte nu dat het alles of niets was, en dat haar leven verloren 
was als ze bleef drinken door de invloed van een ander en die krachten bleef 
onderschatten. De astrale persoonlijkheid probeerde het nogmaals, maar kon 
haar niet meer bereiken, ze had haar gedrag en gedachten nu onder controle. 

Beïnvloeding 

Wanneer de bewoner van de duistere sferen sluwer is, zal hij ervoor zorgen 
dat zijn prooi niet opgesloten geraakt in bijvoorbeeld een gevangenis of psy-
chiatrische instelling. Dan stelt hij zich tevreden met een hechte gevoelsver-
binding waardoor hij de gevoelens van de aardse mens meebeleeft maar niet 
verdrukt. Hij beïnvloedt de aardse mens wel, maar zal niet zover gaan dat 
deze invloed als ‘van buiten komend’ ervaren wordt. 

In de boeken van Jozef Rulof wordt hiervoor ook de term ‘bewuste krank-
zinnigheid’ gebruikt. Hiermee wordt bedoeld dat de aardse mens nog wel 
zijn dagbewustzijn beleeft en voor de maatschappij normaal bewust blijft. 
De astrale invloed is dan verborgen voor de maatschappij en voor de aardse 
persoonlijkheid. De bewoner van de duistere sferen zal dan zijn invloed maar 
langzaam verhogen, zodat de aardse mens denkt dat hij volkomen zichzelf is. 

De meesters geven aan dat alle gevoelens, gedachten en handelingen van 
de aardse mens die afstemming hebben op de duistere sferen, opgevangen en 
versterkt kunnen worden door de bewoners van deze sferen. De enige manier 
om zich in het aardse leven volledig te bevrijden van duistere astrale invloed 
is de hele persoonlijkheid op de eerste lichtsfeer af te stemmen. De mensen 
die universeel liefhebben en ingesteld zijn op het dienen van hun medemens, 
zijn voor de bewoners van de duistere sferen niet meer bruikbaar. 
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Lichtende toekomst 

De meesters van de Universiteit van Christus inspireren alle mensen om 
naar de eerste lichtsfeer te evolueren. Ook hun inspiratie is een ‘beïnvloe-
ding’, maar dan gericht is op het dienen van de kosmische evolutie waar elke 
ziel zelf aan werkt. Het artikel ‘lichtende toekomst’ beschrijft de toekomst 
waarin alle mensen op aarde die universele graad van liefde bereikt zullen 
hebben, zodat geen enkele bewoner van de duistere sferen nog naar de aarde 
komt. 

Daarna zullen ook die duistere sferen zelf minder bevolkt worden, omdat 
er geen nieuwe mensen van de aarde meer naartoe gaan. En tenslotte zullen 
al die duistere sferen oplossen, omdat alle bewoners dan zelf ook de licht-
volle gevoelsgraad bereikt hebben. Dan heeft elke ziel op aarde en in het 
hiernamaals de innerlijke duisternis overwonnen en omgezet in een liefdevol 
bewustzijn. 


