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Verantwoording

Dit boek behoort tot de studieboeken van de Universiteit van Christus.
Voor een goed begrip van de inhoud is het raadzaam eerst de volgende
titels te lezen:

3 CYC De Kringloop der Ziel
1 VIE Een Blik in het Hiernamaals

In de reeks boeken van Jozef Rulof is ‘Het Ontstaan van het Heelal’ het
eerste werk dat een inleiding geeft tot een algeheel overzicht over het
ontstaan en de evolutie van mens en kosmos. Vele onderwerpen worden
voor het eerst kort aangeraakt, om daarna in de volgende boeken verder
ontleed, verduidelijkt, uitgewerkt en genuanceerd te worden. 

Het boek legt de nadruk op de geestelijke ontwikkeling van de ziel, die
als mens door vele levens heen op weg is naar een universeel bewustzijn
en liefde. Het eerste deel gaat over ‘Het Stoffelijke Organisme’, het
tweede behandelt ‘Het Zieleleven’ en het derde deel ‘De Wedergeboor-
te op aarde’. 

In het eerste deel wordt de ontwikkeling van oercel tot huidig menselijk
lichaam gevolgd, gesitueerd op vele planeten binnen en buiten ons zon-
nestelsel. In het laatste hoofdstuk van dit eerste deel volgt de schrijver 
de evolutie van het menselijke lichaam op aarde. In dit verband wordt
herhaaldelijk het woord ‘ras’ gebruikt. In een later studieboek legt de
schrijver uit dat hij dit woord gebruikt heeft om zich verstaanbaar te
maken voor de mens van die tijd – het boek is geschreven in 1939 –
maar dat geestelijk-wetenschappelijk het concept ‘ras’ geen betekenis
heeft en zelfs niet eens bestaat. Zo komt de schrijver in een boek dat deze
aspecten dieper analyseert tot de uitspraak: 

3 CYC

1 VIE



‘Er zijn geen rassoorten op Aarde te beleven, alléén deze zeven levensgra-
den voor de mens! Zwart, bruin en blank hebben geen betekenis, deze
zeven levensgraden zijn het!’
Uit ‘De Kosmologie van Jozef Rulof deel 4’, p. 230.

In het licht van de huidige maatschappelijke discussie over discriminatie
achten we het, als uitgever van de boeken van Jozef Rulof, van het groot-
ste belang dat elke lezer zich, aan de hand van oorspronkelijke teksten
uit de boeken, een genuanceerd beeld kan vormen hoe de schrijver de
evolutie van het lichaam op aarde ziet. Dit beeld kan men opbouwen
door het lezen van de meer dan 11.000 pagina’s die door Jozef Rulof op
schrift zijn gesteld. Maar het tot zich nemen van dit omvangrijke oeuvre
vraagt heel wat studietijd. Daarom hebben we de meest relevante passa-
ges over deze onderwerpen samengebracht, zodat u door het lezen hier-
van een overzicht kunt krijgen. Meer informatie hierover is te vinden op
onze website www.TheAgeOfChrist.com. 

De negende druk van  ‘Het Ontstaan van het Heelal’ bevat de originele
tekst van de eerste druk. Teneinde de authenticiteit van het boek te
handhaven is het taalgebruik uit de tijd van de eerste druk ongemoeid
gelaten. Om de lezer van deze tijd tegemoet te komen werd echter een
aanpassing van de spelling aangebracht. Tevens werd de plaatsing van de
leestekens herzien. In een enkel geval werd een in onbruik geraakt
woord vervangen door een synoniem.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap

"De Eeuw van Christus, Doetinchem - The Netherlands.

Het Ontstaan van het Heelal, 9e druk 2007
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Voorbericht

Geachte lezer,

Ook dit boek heb ik van Gene Zijde ontvangen. Wat u in al die andere
boeken hebt gelezen is wonderlijk, doch dit grenst aan het ongelooflijke.
Tóch heb ik dit aan gene zijde mogen beleven en toen het was geschied,
werd het vastgelegd. Hierin behandelt mijn leider het ontstaan der
schepping.

Het eerste deel gaat over ‘Het Stoffelijke Organisme’. Het tweede
behandelt ‘Het Zieleleven’ en het derde deel ‘De Wedergeboorte op
aarde’. Alcar vertelt hoe hij aan gene zijde werd overtuigd en ik mocht
het met hem, door uit te treden, beleven.

Wat moet ik hieraan toevoegen? Alleen zou ik u hier nog op willen
wijzen. Alcar sprak in het derde deel van ‘Een Blik in het Hiernamaals’
over mijn mediumschap en dat ik dat in waarheid niet eens in eigen
handen heb. Hij zegt daarin waarom dit nodig was en u voelt daardoor
dat alles wat ik heb ontvangen de reine en zuivere waarheid moet zijn of
ik zou het niet hebben ontvangen. Hoe zou ik, die daarvan nooit heb
gehoord, nooit een boek over dergelijke geestelijke wonderen in handen
heb gehad, dit toch kunnen vertellen? Waar zou ik al deze wijsheid, al
die wonderbaarlijke problemen, de honderden vragen die in deze boe-
ken worden beantwoord en waarvan wij aardse mensen niets kunnen
weten, hebben opgedaan?

Of u dit wilt aanvaarden, moet ge u zelf afvragen. Alcar zegt, diep in
ons ligt het antwoord en dat moet gij vóélen, geen mens kan u dat
opdringen.

Ik kan u alleen dit zeggen, dat ik ook deze boeken ontving, nadat ik
alles aan gene zijde had beleefd. Ik sta hier met mijn leven voor in, want
ik weet dat dit heilig is en het voor ons, aardse mensen, een genade is dit
te mogen ontvangen. Het geeft ons antwoord op al onze vragen:
Vanwaar wij zijn gekomen en waarheen wij gaan. – Of er een ander
leven is na dit verschrikkelijke aardse en stoffelijke leven. – Of er pla-
neten zijn die bewoond zijn. – Of wij vele malen op aarde terugkeren. –
En nog vele vragen meer.

Geachte lezer, op al uw vragen wordt door de geest Alcar, die in zijn
laatste leven op aarde een groot kunstenaar was, antwoord gegeven. 
In het derde deel noemt Alcar zijn aardse naam, zoals hij heette toen hij



9

het laatst op aarde leefde en vertelt hij waarom ik voor hem als instru-
ment mocht dienen.

Heel dankbaar ben ik dat ik dit mocht ontvangen voor hen die dit kun-
nen voelen en in zichzelf durven af te dalen om het antwoord te zoeken.

Zelf kon ik dit niet beschrijven, want ook voor mij is dit te wonder-
lijk. Alleen zij kunnen dat die ervan weten, zij, die op aarde hebben
geleefd en nu dáár zijn, waar ook eens voor ons allen geluk is.

Moge Gods zegen op dit werk rusten.

’s-Gravenhage, september 1939. Jozef Rulof



Aan mijn vrouw

Aan de mensheid



EERSTE DEEL

HET STOFFELIJKE ORGANISME
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Uittreden

OPNIEUW had André het bericht van zijn leider Alcar ontvangen
dat hij zou uittreden. Wat hij op zijn laatste tocht had beleefd,
had Alcar reeds door hem vastgelegd en dat boek is al verschenen.

Nu stond hij voor nieuw geestelijk voedsel open en wachtte hij af wat
zou geschieden.

Hij wist dat hij thans de algehele reïncarnatie zou beleven. De geest
Lantos*) had door hem daarvan reeds verteld en toch was dit blijkbaar
nog niet voldoende. Alcar wilde hem een algeheel overzicht geven, zodat
de mens op aarde zijn eigen leven zou begrijpen, en oorzaak en gevolg,
ziekte en leed en alles wat met tegenspoed op aarde te maken had, kon
aanvaarden. Tevens wat de ziel beleefde, die het menselijke organisme
als woning bezit en hoe dit tot stand is gekomen. Dit was een diep en
machtig wonder. De bezitter van het stofkleed aanvaardde dit als een
heel gewoon gebeuren. Want dat bezat toch ieder mens!

Alcar had hem duidelijk gemaakt dat het bezit van een aards kleed, het
stoffelijke lichaam, een grote genade betekende voor hen, die op aarde
waren.

Maar de mens was in opstand en begreep niets van zijn leven op aarde.
De mens vervloekte zijn God, haatte alles en iedereen, omdat hij op
aarde vaak in leed verkeerde, terwijl er toch ook mensen waren die alles
en alles bezaten. Velen ontvingen heel diep leed, anderen verhongerden
of werden vernietigd. Al die ellende deed hen vragen of er een God van
Liefde was en hoe Hij dit alles kon goedkeuren.

Aan gene zijde had André echter de bedoeling van op aarde zijn
beleefd. Alcar had hem duidelijk gemaakt dat de mensen zelf schuld
hadden aan hun ongeluk. Toch konden zij dit niet aanvaarden, want
steeds wezen zij naar God. God had toch al Zijn kinderen lief? Waarom
dan deze ellende? Kon God dan niet ingrijpen? Stond Hij toe dat dui-
zenden werden vernietigd? Op zijn laatste reis aan gene zijde was hem
dit duidelijk gemaakt. Lantos en Gerhard hadden het beschreven en zelf
had hij het in de sferen beleefd en nog was dit voor de mensen niet dui-
delijk genoeg. Zij gingen er niet op in, want dit was niet te aanvaarden;
het was onmogelijk, zeiden zij. Zij hadden toch recht op liefde en geluk
en waren allen kinderen van God. Maar hoe zij ook zochten en het
*) Zie het boek: “De Kringloop der Ziel”
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tegendeel wilden bewijzen, in hun toestand kwam geen verandering,
kon geen verandering komen. Er was eerst verandering mogelijk wan-
neer zij hun karma hadden beleefd.

Maar wat was karma? Hij zou dit nu alles beleven en thans was hij
zeker zover. Alcar had hem gezegd, dat hij de diepste diepten der ziel en
het stoffelijke organisme zou leren kennen.

De mensen, die van geestelijke dingen iets wisten en die er zich voor
interesseerden, wisten wel wat van karma, maar kwamen niet achter dit
ontzaglijke probleem. Ook de theosofen hadden het steeds over reïncar-
natie en karma, en karma was het gevolg van iets, dat men in een vorig
leven had gedaan en dat in het volgende leven op aarde goedgemaakt
moest worden. Maar hoe dat precies in zijn werk ging, dat wisten ook
zij niet. Voor hen echter die er niets van wisten, was karma niet meer
dan een woord, maar die gingen ook nergens op in, vroegen niet waar-
om en waarvoor, waren levend dood. In hen lag geen opstand, zij aan-
vaardden. Dit was echter geen aanvaarden zoals men aanvaarden moet,
want zij waren nog niet zover. Die mensen hadden nog te leren, moesten
eerst ontwaken en daarvoor zouden zij terugkeren. Daarvoor was het
leven op aarde, wat Alcar hem nu duidelijk zou maken. Er was geen
andere planeet waar zij dit konden leren dan de planeet Aarde.

De mens leefde op de derde kosmische graad, een vierde kenden zij
niet. Op aarde was daar zelfs niets van bekend, want de wetenschap was
nog niet zover. Toch zou al het leven op aarde eens op de vierde kos-
mische graad overgaan. Maar hoeveel hadden zij daarvoor af te leggen!
Hoe ver was dat leven nog van het hunne verwijderd! Zij aanvaardden
niet eens een eeuwig voortleven en begrepen niet wat de dood beteken-
de. Op aarde waren er maar enkelen die overtuigd waren van een eeuwig
voortleven en zelfs hun persoonlijkheid daarvoor instelden. Diegenen
behoorden tot de gelukkigen op aarde. Want wie dit grote en machtige
kon aanvaarden, die leefde anders dan zij die hiervan niets wisten. Zij aan-
vaardden en droegen hun leed en ellende, omdat zij wisten dat er een
Vader in de Hemel is Die over hen waakte, hoe onbegrijpelijk alles ook
voor hen was. Zij konden dit niet overzien, doch zij droegen hun leed en
gingen in die kracht over. Zij wisten dat aan alles een einde komt, hoe-
lang het leven op aarde ook kon duren. Dan zouden zij een ander leven
binnentreden en in dat leven was geluk en voelden zij zich van al die ellen-
de bevrijd. Daar waren zij zichzelf en werden begrepen. Zij allen wisten
dat het leven op aarde de leerschool was voor dát wat de eeuwigheid was.
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Ziekten en ellende werden aanvaard. Liefde werd begrepen en de lief-
de die zij ontvingen, daarvoor waren zij dankbaar. Wie hen ontmoette,
voelde dat zij iets droegen dat licht en geluk betekende en hen omhoog-
voerde. Deze mensen leefden en waren wakker. Hij had hen ontmoet,
deze dorstige zielen. Hoe dankbaar waren al deze mensen en hoe groot
was hun vertrouwen. Kinderlijk en rein was hun geloof, verheven en
krachtig waren hun gebeden. Zij baden niet om te bezitten, maar 
vroegen aan God om hun dát te schenken, waardoor zij zouden leren.
Zij ontliepen hun leed niet, want zij wisten dat zij daardoor zouden ont-
wikkelen.

Doch daar was strijd voor nodig, maar die strijd aanvaardden zij. Dit
was echter alleen mogelijk, omdat zij wisten wát hen na de dood wacht-
te. Hoe verheven was dit bezit en deze wetenschap! Wie dit niet bezat,
ging ten onder, werd heen en weer geslingerd. Dan hoorde hij hen roe-
pen: waarom en waarvoor, o God, waarom dit alles? Toch waren die
mensen reeds de gevoeligen van geest, want anderen wierpen zich in het
leven, om te trachten het daarin te vinden. Hun hoofden en gevoelens
hadden zij verloren, want zij wilden het leed niet dat hen overvallen was.
Zij wilden zich daartegen verzetten, iets moest er zijn dat dit leed over-
heerste, waardoor zij het konden vergeten.

Toch waren zij verkeerd, want zij hadden dát wat God hun gaf, niet
begrepen. De mens aanvaardde niet en kon zijn hoofd niet buigen, want
de mens had toch recht op geluk! Wat kon hem het probleem van de
dood schelen? Maar toch, onverwachts, was er iets dat hem een halt toe-
riep. Soms door een zachte wenk, maar voor velen door een ontzaglijke
schok. De een verloor zijn geliefde, een ander zijn moeder, vader of
kind. Weer anderen werden door ziekten vernietigd en uit hun even-
wicht geslagen.

Dan vroeg men ‘waarom’ en ‘waarvoor?’ Zij begrepen de bedoeling
van op aarde zijn niet, vandaar hun vele vragen, waarop zij geen ant-
woord ontvingen. Toch, wie horen wilde en luisteren kon, wie kon aan-
vaarden wat Alcar hem had geleerd, wat in vele, vele landen aan
geestelijk voedsel werd gegeven, die was anders, zo heel anders geworden
en stond open voor alles wat uit God tot hem kwam. Zij waren geluk-
kig, want zij wisten, dat er geen dood was en dat zij hun vader en moe-
der zouden terugzien. Zij bogen hun hoofden voor al dit grote en
machtige, dat de mens die eens op aarde leefde, hun bracht. Als een 
kind aanvaarden en als een kind zouden zij zich moeten overgeven.
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Alleen kinderen in de geest waren te overtuigen.
Vele grote verstandige mensen konden niet geloven, zij hadden toch

hun ‘verstand’. Zij hadden geleerd en gestudeerd, wat hun jaren van
inspanning had gekost. Dat konden zij zomaar niet naast zich neerleg-
gen, want wat bleef er dan nog van hen over? Immers niets! Zij waren
dan overgeleverd aan die dweepzieken, aan mensen die fantaseerden en
dat kon toch niet de bedoeling zijn?

Wat wist men van het hiernamaals? Miljoenen mensen zochten naar
het raadsel van de dood, maar voor hen was dit het einde van alles.
Verder waren zij niet, hiervoor bleven zij staan en de dood riep hun een
halt toe. Die dood konden zij niet overbruggen, die was niet te benade-
ren. Tot zo ver en dan was het afgelopen, hield alles op.

Dit zeiden velen van die geleerde mensen, mensen die op aarde
beroemd waren. Zij kenden het menselijke organisme en dat ging dood.
Maar wat achter die dood was, dat vroegen zij zich niet af, voor hen was
dit het einde.

Maar eens zouden zij zien en beleven dat er geen dood was, dat zij
ergens leefden en niet dood waren. Dat ook daar bomen, bloemen en
vogels waren en al het leven dat God heeft geschapen. Daar was alles 
wat men op aarde kende, want van daaruit werd het op aarde geboren.
De mensen in de sferen waren als de mensen op aarde, doch geestelijke
wezens.

Nu hoorde hij naast zich zeggen: ‘Zie en hoor, André, ik ga je verbinden.’
In visionaire toestand ging hij nu waarnemen. Voor zich zag hij de sfe-

ren en een mens en hij hoorde deze mens zeggen: ‘Ik was ziek, doch
thans voel ik mij veel beter, er is dus toch beterschap gekomen. Hé, daar
komt iemand tot mij. Is het de zuster? Ja, het is de zuster. Ach zuster, ik
voel mij zo goed, nu ga ik maar naar huis.’

‘Weet u dat u dood bent, dat u op aarde bent gestorven?’
‘Wat zegt u, dat ik dood ben? Toe, spreek niet zo’n onzin en spot niet

met mijn ziekte.’
De zuster keek hem aan en zei: ‘Waarlijk, u bent gestorven.’
Toen keek de man als een krankzinnige rond en viel in zwijm. Daarna

zag André dat hij weer wakker werd. Hij vroeg zich af waar men hem
had gebracht.

Opnieuw kwam de zuster naar hem toe en hoorde hij haar zeggen:
‘Weet u dat u op aarde gestorven bent?’

‘Ga weg’, hoorde André hem roepen, ‘scheer u weg en roep de dokter.
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Ik heb u niet meer nodig, ik duld dit niet langer.’
De zuster bleef naar hem kijken met een medelijdende blik. 
Dan zei zij: ‘En toch moet u zich hierop voorbereiden.’
‘Mijn God, gij krankzinnige, mijn kamer uit!’ En vlug sprong hij van

zijn rustplaats op en wees naar de deur. ‘Scheer u weg, brutale heks!’
André zag, dat de zuster heenging. Toch keerde zij terug, doch met

een andere zuster. 
Opnieuw hoorde hij zeggen: ‘Weet u dat u dood bent?’
Verontwaardigd en heel diep geschokt zei de man: ‘Zijt gij beiden

krankzinnig?’
De zuster van de sferen keek hem aan en zei: ‘Neen, mijn broeder van

de aarde. Uw geleerdheid heeft uw zieleleven vernietigd, gij zijt dood.
Op aarde gestorven en in dit leven geboren. Gij leeft in het hiernamaals,
dit is uw eeuwige leven. Wij hebben u verzorgd en gij zijt thans wakker
en bewust. Wanneer uw hart die liefde niet bezat, geloof mij, dan waart
gij in de duisternis. Gij offerde uw laatste bezit en dit bracht u naar deze
sfeer waar gij thans zijt. Nogmaals, u bent op aarde gestorven.’

Er kwam nu een weldadige stilte in hem. Zijn hoofd viel voorover en
voor de tweede maal viel hij in zwijm.

Vreemd, dacht André, wie geeft mij dit visioen? Is het Alcar? Waarom
zie en hoor ik dit gebeuren? Ook in hem kwam een stilte en hij voelde
zich moe worden. De bekende verschijnselen ging hij nu voelen, zodat
hij spoedig dáár zou zijn, waar zijn leider was en van waaruit hij dit beeld
had ontvangen. Hij voelde zich dieper wegzinken en wist niets meer.
Daarna sloeg hij zijn ogen op en zag hij zijn leider Alcar.

‘O, mijn goede Alcar, weer ben ik bij u. Hebt u mij dit visioen gegeven?’
‘Ja André. Ik wilde dat je dit zou voelen en beleven. Een waarachtig

beeld heb ik je getoond, het beeld van een mens, die de aarde heeft ver-
laten en hier binnentrad. Hij was een geleerde en toch arm aan geeste-
lijk bezit. Hij leefde op aarde en was een van mijn vrienden. Toch kon
hij een eeuwig voortleven niet aanvaarden, ook niet toen hij hier
binnentrad. Maar men heeft hem overtuigd, hoe hard het hem ook viel
en hoe verschrikkelijk hij het ook vond. De zusters van de sferen kwa-
men steeds tot hem terug, daar hij het toch maar niet kon aanvaarden.
Dit is zijn overgang en zijn binnentreden aan deze zijde geweest. 
Nu denkt en voelt hij geheel anders en is ook hij op weg, om voor de
mensheid iets te doen. Hier, overtuigd van zijn eeuwige toestand, vroeg
hij aan zijn Heilige Vader om vergiffenis. Dit probleem, dat toch zo een-
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voudig is, is ontzaglijk diep, want het verbindt ons met de reïncarnatie.
Hem zul je later leren kennen. Daarom liet ik je deze toestand op aarde
beleven. Zo, mijn jongen, nu zijn we weer tezamen. Ben je gelukkig,
André?’

‘Ja Alcar, ik ben zo blij weer bij u te zijn.’
‘Luister, ik heb je veel te zeggen.’
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Alcars vriend

NA deze reis volgen er nog meer, want in één reis kan ik je alles 
niet duidelijk maken wat met het wonder wedergeboorte ver-
band houdt. Daarvoor volgen wij toestanden op aarde en gaan

daarna naar de sferen. In de sferen en wel in de vierde sfeer wachten ons
de kosmische meesters, die ons met het heelal en de mens op aarde ver-
binden.

Deze geleerde was mijn vriend op aarde. In het leven waarin ik kun-
stenaar was, leerde ik hem kennen. Ik ging eerder over dan hij, maar aan
deze zijde werden wij met elkander verbonden. Ik was het die hem van
zijn aardse dood overtuigde. Toen de zusters en broeders dit niet kon-
den bereiken, vroeg men hem of hij op aarde vrienden of kennissen
bezat die reeds waren overgegaan. 

‘Ja’, zei hij, ‘die heb ik’ en toen noemde hij mijn naam. 
Men zei tegen hem: ‘Wanneer wij u met hem verbinden, kunt u dan

aanvaarden dat u dood bent?’
‘Maar hij is dood’, zei hij, ‘en ik leef immers?’
Je voelt wel, André, hoe moeilijk het was hem van zijn overgang te

overtuigen en toch moest het. Spoedig werd ik tot hem gebracht. Ik wist
van zijn overgang, doch wachtte tot men mij zou roepen. Toen viel hij
snikkend neer en schreide hevig. Ik maakte hem duidelijk dat dit de
waarheid was. ‘Je weet immers’, zo zei ik, ‘dat ik op aarde ben gestorven.
Jij leeft, zoals ik en miljoenen anderen. Er is geen dood, mijn vriend, wij
leven. Sta op, gij zijt beter.’

Daarna maakten wij grote wandelingen en overtuigde ik hem van zijn
eigen toestand. Een broeder werd hem toegewezen en zo werd ook hij
evenals Gerhard van dit leven geheel overtuigd. Daarna ging ik heen om
later tot hem terug te keren.

Ik keerde naar mijn eigen sfeer terug, want ik was verder dan hij en
leefde tussen de tweede en derde sfeer en zou spoedig in de derde sfeer
overgaan.

In niets was hij veranderd. Op aarde traag, voelde hij zich ook in dit
leven niet anders. Ik moest voortdurend aan hem denken en ik voelde
dat ik met hem was verbonden. Ik was innig met de zusters en broeders
uit mijn eigen sfeer één, doch met hem was dit een geheel andere ver-
binding. Ik zou hem, wil ik dit op aardse wijze vergelijken, als mijn
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eigen kind kunnen aanvaarden en toch was hij mijn kind niet. Ik zei je
reeds: Hij was mijn vriend op aarde en ik had geen andere gevoelens
voor hem. Doch hier in mijn eigen sfeer voelde ik dieper dan op aarde.
Dit gevoel bleef, het werd zelfs heviger en krachtiger, waarvan ik mij niet
kon bevrijden. 

Ik raadpleegde de geestelijke broeder, die ook mij hielp, doch hij kon
mij daarvan nog geen verklaring geven. Alleen zei hij: ‘Wanneer men
aan deze zijde zo iets voelt, heeft dit een diepe betekenis. Geen geest, hoe
hoog ook, kan u helpen, dit moet wakker en bewust worden. Ga rustig
verder en in u zal zich dit openbaren. Wanneer het eenmaal bewust in
u is, dan eerst zult gij daarnaar handelen en kan men u zeggen wat dit
betekent.’

Ik voelde dat ik hem moest helpen en zou tot hem terugkeren wan-
neer die verlangens in hem waren. Spoedig ving ik deze gevoelens op en
keerde ik tot hem terug.

‘Ach’, zei hij, ‘hoe heerlijk dat je tot mij komt, ik verlang zo hevig.
Laat ons wat gaan wandelen, ik heb je zoveel vragen te stellen.’

De eerste vraag die hij mij stelde, luidde: ‘Wat is je werk en wat doe
je alzo?’

‘Ik ben bezig mijzelf te leren kennen.’
‘Dat is niet zo gemakkelijk, ook ik ben bezig, want men raadde mij

aan dit te doen, doch ik kom er niet achter. Als ik dit op aarde had
mogen weten, hoe anders zou dan mijn leven zijn geweest. Ik had het
ver kunnen brengen, maar wat bracht ik ervan terecht? Wat ben ik nu?
Jij hebt aan de aarde iets geschonken, jouw kunst blijft door de eeuwen
heen. Je hebt iets bereikt en dat moet een grote voldoening voor je zijn.
Ben je gelukkig? Waarom vraag ik dit eigenlijk nog? Op aarde was je de
gelukkigste mens die ik kende. Steeds was je jezelf. Hoe heb ik van je
geleerd en toch leefde ik mijn leven en kwam niet verder. In jouw leven
lag de stille rust, die men hier voelt, evenals in je kunst. Ik weet hoe 
je leed, dat je naar je dood verlangde. Nu ben je hier en leeft. Ook ik.
Waar zijn al onze vrienden? Heb je hen reeds ontmoet?’

‘Ja, velen heb ik er ontmoet.’
‘Waar zijn zij?’
‘Hier beneden.’
‘Waar, zeg je?’
‘In de duisternis, die men hier hel noemt.’
‘Mijn God, kunnen wij hen dan niet helpen?’
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‘Zij zijn nog niet te helpen. Straks, wellicht over enige eeuwen.’
‘Zijn zij zo diep gezonken?’
‘Helaas, ja.’
‘Hebben zij jou herkend?’
‘Ja.’
‘Toch zijn zij niet te helpen?’
‘Neen, nog is dit niet mogelijk.’
‘Was je daar beneden om ondervinding op te doen?’
‘Ja, en om anderen te helpen. Er is daar oneindig veel werk en velen

wachten op hulp.’
Hij keek mij aan en zei niets. Dan vroeg hij: ‘Waar was je, toen men

je riep om tot mij te komen?’
‘In mijn eigen sfeer.’
‘Is die ver weg?’
‘Ja en toch zo dichtbij. Om daar binnen te treden moet je jezelf geheel

afleggen.’
‘Was dit reeds je bezit op aarde?’
‘Ja, het lag in mij.’
‘Weet je waarom je op aarde was?’
‘Ook dat weet ik.’
‘Wie heeft je die wijsheid gegeven? Is dat aan deze zijde te leren?’
‘Ja, dat is mogelijk.’
‘Hoe wonderlijk toch. Wat is de mens? Waarvoor dient de aarde, 

als er toch vele planeten zijn? Waarom moest ik mij vergeten? Ik weet
het, heb alles goedgemaakt, maar toch was ik zwak. Hoe heb jij niet
gewerkt! Ik kan je benijden. Was ik maar zoals jij!’

‘Dit alles kun je je eigen maken.’
‘Is dat mogelijk?’
‘Ja, alles is hier mogelijk.’
‘Wat zou je denken wat ik doen moet?’
‘Dat kan ik je nog niet zeggen. Dat is het bezit van jezelf. Je moet het

beleven, voelen en willen, of het is niet mogelijk.’
‘Ben je reeds zover dat je ook dat weet?’
‘Ja, het is in mij. Ik ben hiervan overtuigd.’
‘Ach, jij bent zover van mij verwijderd en toch keerde je tot mij terug.’
Hij vatte mijn beide handen en drukte ze hartelijk. 
‘Zeg mij, wat moet ik doen. Ik wil verder, kan hier niet blijven. Ik wil

hoger en daar naartoe waar jij reeds bent. Wat raad je me aan te doen?’
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‘Leer jezelf kennen, vóór alles jezelf. Eerst dán is het aan deze zijde
mogelijk voor anderen iets te doen. Ga diep in jezelf na hoe je leven op
aarde was en hoe je thans bent. Ga alles steeds opnieuw na, waardoor je
jezelf leert kennen. Dan leg je jezelf af, leg je dat af wat je vergeten moet,
om dit leven, waarin je thans bent, te aanvaarden. Voel goed wat ver-
keerd is en verban dit uit je leven. Leg alles af wat je voortgaan belem-
mert. Zet jezelf onder controle en roep je een halt toe. Geen geest kan
je echter daarbij helpen. Hoe je ook bidt, hoe je vraagt waarom en waar-
voor, niemand kan het je duidelijk maken. Dit moet in je ontwaken, je
moet wakker worden en dit leven geheel leren kennen. Wanneer je
wenst dat ik bij je zal blijven, gaan wij tezamen op reis en toon ik je wat
mijn bezit is en vertel ik je wat ik weet. Zijn er hogere toestanden en
diepten die ik niet ken, dan vragen wij aan hen die het weten en hoger
zijn dan wij ons te helpen. Gaarne is men hier bereid anderen tot steun
te zijn. Ik heb dat reeds beleefd. In korte tijd heb ik mij dat eigenge-
maakt en eerst veel later zal je dat duidelijk zijn.’

Daarna namen wij voor een tijd afscheid en ik zou tot hem terugke-
ren wanneer hij mij tot zich riep. Je weet hoe dat geschiedt.

Ik volgde mijn studie waaraan ik begonnen was en leerde het mense-
lijke organisme op aarde kennen en begrijpen. Daarna ging ik mij voor
de studie van het heelal, voor de kosmologie bekwamen. Dan de psychi-
sche wetten, de wonderen en problemen, die men aan deze zijde kent.
Ik kon die studie echter niet afmaken, eerst later zou ik daarmee verder
gaan.

Enige jaren volgens aardse tijd gingen er voorbij. Toen voelde ik dat
hij mij riep en keerde ik tot hem terug. Op dezelfde plaats waar wij
afscheid hadden genomen, zoals je met Gerhard*) hebt beleefd, vonden
wij elkaar terug. Hoe verheugd hij was, hoef ik niet te zeggen. Eenzelfde
toestand, André, als jij hebt beleefd, beleefde ook ik. Diep daalden wij
in elkander af. Dan voelde ik zijn geestelijke toestand en ik kon tevre-
den zijn. Hoe had hij reeds aan zichzelf gewerkt.

‘Mijn beste vriend’, zei hij, ‘hoe verlangend was ik je weer te zien, 
hoeveel heb ik je te vertellen. Waar ben ik in al die tijd al niet geweest!
Ik moet je dat alles zeggen, maar je weet het reeds, nietwaar?’

‘Ja’, zei ik, ‘ik heb het beleefd.’ 
Toch vertelde hij mij van al zijn ervaringen, die ook ik kende en een

ieder beleven moet.
*) Zie het boek: ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’, laatste hoofdstuk.
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‘Kom, laat ons een wandeling maken. O, hoeveel heb ik nog te leren,
ik die dacht er te zijn en mijzelf op een voetstuk plaatste. O, mijn vriend,
mijn broeder, weet je waarover ik al die jaren heb nagedacht?’

Ik wist het, maar vroeg hem: ‘Wel, waarover dan?’
‘Over een nieuwe geboorte, de wedergeboorte op aarde. Weet je of dit

mogelijk is?’
Ik zei: ‘Ja, ik weet het.’ 
Dan zweeg hij en gingen wij in onszelf gekeerd verder en mediteerden.

Ondertussen traden wij een gebouw binnen. Daarin zag ik mijn aardse
leven aan mij voorbijgaan. Ook hier werd geschilderd en zag ik opnieuw
mijn kunst. Ik leerde hierdoor wat mijn meesterschap op aarde was. 
Ik was zeer gevoelig en toch had ik geen geestelijke hoogte bereikt.

‘Neen’, zei hij in gedachten, ‘op aarde meester te zijn is geen bezit.’
Hij voelde dat ik dit reeds lang wist.

‘Dat alles is prachtig’, zei hij, ‘maar wanneer men hier is binnengetre-
den, ziet men wat het leven op aarde betekent. De mens op aarde kent
zichzelf niet. Zij weten daar niet dat wij leven en toch, zie naar dit alles!
Hoe heb ik over mijzelf nagedacht. O, als ik daar eens mocht terugke-
ren, als mij die mogelijkheid kon worden gegeven, hoe zou ik dan mijn
best doen. Dag en nacht zou ik werken en mij geheel geven. Ik heb niet
liefgehad en de liefde die men mij gaf, heb ik bezoedeld. Anderen heb
ik niet begrepen en wilde dat zelfs bewust niet. Hoeveel heb ik hierover
nagedacht en als ik dit alles zie, hoe zij werken en zich verrijken, kan ik
schreien. Toch doe ik dat niet, omdat ik weet daar geen gegronde rede-
nen voor te hebben. Dan zou ik opnieuw in mijn zwakheid afdalen en
eraan toegeven. Kom, laat ons heengaan.’

Weer waren wij in de natuur.
‘Ik zou willen dienen’, zei hij ‘dienen, steeds dienen. Ik weet nu dat

dit de enige mogelijkheid is om vooruit te kunnen komen.’
‘En daarna?’
‘O, als mij dat werd gegeven, hoe zou ik dan die onbegrijpelijke God

danken.’ 
Terug naar de aarde, zei hij in gedachten en staarde ver voor zich uit.

‘Ja, terug naar de aarde, om daar goed te maken wat ik eens misdeed en
tegelijk zou ik willen dienen. Weet je wat ik voel, heb leren voelen en
wat mij thans bezighoudt? Weet je wat in mij komt, wat wakker wordt?
O, als ik dit met zekerheid wist! Weet je wat ik bedoel?’

‘Ik weet het’, zei ik, want ik volgde hem in al zijn gevoelens.
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‘Is dat mogelijk?’
‘Dat weet ik niet. Dat is een wet, Gods heilige wet, een genade, ik kan

je daar geen antwoord op geven.’
‘Waar zou zij zijn? Nog op aarde of reeds aan deze zijde? Dit houdt

mij bezig, steeds moet ik eraan denken. Ik verwoestte haar leven en haar
jeugd en zou dit goed willen maken. Ik voel dat dit aan deze zijde moge-
lijk is, doch ik kan haar niet vinden. Hoe heb ik haar gezocht! Waar zou
zij zijn, kun je mij helpen? Op aarde heb ik reeds goedgemaakt en toch,
ik voel dat dit niet genoeg is. Hier is alles zo anders. Met aards bezit 
kun je geen geestelijke wetten oplossen. Wat de ziel beleeft en heeft
beleefd en wordt aangedaan, is door aards bezit niet goed te maken. Dit
moet men beleven? Jij bent reeds zover, jij kunt mij voelen en begrijpen.
Toe zeg mij, kent men aan deze zijde deze gevoelens die nu in mij zijn?
Voel toch wat ik bedoel en tracht je mijn toestand in te denken. Wat
moet ik doen? Het wordt steeds heviger.

Is zij die ik dat aandeed, op aarde? In mij ligt wroeging en ik wil dat
goedmaken. Ik voel dat ik moet wachten, doch dat wachten op haar kan
eeuwen duren en ik kan zolang niet wachten. Het is mij niet mogelijk,
aan iets anders kan ik niet meer denken. Ik zie haar steeds voor mij en
zij vraagt en roept en smeekt om hulp, want ik ontnam haar het aardse
geluk.

Toch ben ik hier, hier in dit licht dat mijn licht niet is. Dit wordt eerst
mijn bezit, ik voel het, wanneer ik dat beleefd heb en goed heb gemaakt.
Dan ga ik verder, veel en veel hoger, tot dáár waar jij bent. Ik heb veel
vergoed, doch alles goedmaken was mij niet mogelijk. Daarvoor was
mijn aardse leven te kort; maar wat ik deed, doen dat niet duizend ande-
ren? Is dat verkeerd? Ach, ik spreek mijzelf tegen en wil mij daarmee in
slaap sussen. Ik weet nu dat wat ik deed, blijft.

Moet ik, wat ik anderen aandeed zelf goedmaken? Kunnen anderen
dat niet voor mij doen? Gaan mensen op aarde niet in andere handen
over en ontvangen zij niet dát, wat ik hun ontnam? Kun je mij daar 
antwoord op geven? Ja, je kunt het en ik weet reeds dat het niet kan, dat
je zelf moet goedmaken. Ik voel het, want in mij ligt het.

Waar is zij? Ik voel dat ik aan haar leven vastlig, ik kan niet verder en
niet hoger, dit roept mij een halt toe. Mijn God, wat ben jij begenadigd,
dat heb jij niet beleefd. Jij was een stille werker en wist en begreep. Maar
ik en al die anderen? Doch ik wil en zal mijzelf leren kennen.’

Zo sprak hij, André en wij traden een ander gebouw binnen. In dit
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gebouw waren vele broeders van de sferen bijeen. Zij waren in stille
meditatie. Mijn vriend vroeg aan hem die hier de wacht hield en over
hen waakte: ‘Wat doen deze mensen?’

‘Zij vragen aan God om kracht en persoonlijkheid.’
‘Op deze wijze?’
‘Ja’, zei de broeder, ‘op deze wijze bidden zij reeds vele jaren.’
Mijn vriend stond sprakeloos toe te zien. ‘Al deze mensen wensen per-

soonlijkheid?’ Hij keek naar hen en zei: ‘Is dit een gebouw van gebed?’
‘Ja, hier zoeken zij hun God.’
‘Zijt gij hun priester?’
‘Neen, dat ben ik niet, ik waak slechts.’
‘Ach, gij waakt over hen die hier zijn? Is dit uw taak?’
‘Neen, dit is mijn taak niet, doch ik nam dit op mij.’
‘Met welk doel, als ik dat vragen mag?’
‘Ik wacht.’
‘U wacht? Op wat wacht u? Mag ik u deze vraag stellen?’
Dan keek de broeder hem lang en aandachtig aan en zei: ‘Zijt gij zo

zeker van uzelf dat gij mij dit vraagt?’
‘Of ik zo zeker van mijzelf ben? Neen, dat niet, doch ik zou het gaar-

ne willen weten. Wellicht helpt het mij.’
Opnieuw keek de broeder hem aan en zei: ‘Al spreek ik voor u in raad-

sels, toch denkt gij zoals ik denk en gevoel. In u ligt mijn verlangen.
Toch weet gij nog niet of het u ernst is. Gij zoekt en vraagt en zoudt wil-
len weten en alleen daarom zei ik: ‘Zijt gij zo zeker van uzelf, dat gij mij
deze vraag stelt?’’

Toen zei mijn vriend: ‘Ik voel zoals u voelt.’
‘Weet gij daarvan?’
‘Ik zie en voel het’, was het antwoord.
‘Leest gij in mijn ziel?’
‘Ja.’
‘U weet wat mij bezighoudt?’
‘Ik weet het.’
‘Wel zeg mij dan, wat weet u van de wedergeboorte op aarde?’ 
De geestelijke broeder keek hem aan en zei: ‘Kent gij uzelf?’
‘Nog niet’, zei hij.
‘Had u op aarde een geloof?’
‘Jawel, doch niet ernstig.’
‘Gelooft gij in God, onze heilige Vader?’
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‘Ja, in een Almacht geloof ik, doch ik weet er weinig van.’
‘Kunt gij bidden?’
Daarop kon hij geen antwoord geven en hij sloeg zijn ogen neer. 
De broeder van de sferen legde zijn hand op zijn schouder en zei: 

‘Zie mij aan, broeder. Zij hier leren bidden. Op aarde baden zij tot hun
God, doch daar in dat leven voelden en dachten zij anders. Hier moet
men alles diep doorvoelen, dan eerst gaat men in het gebed over. Maar
de één vraagt om persoonlijkheid, de ander om gaven en toch is dit de
weg niet. 

Omdat ik in uw ziel lees en u ken, zeg ik u: ‘Tracht uzelf te leren ken-
nen. Daal af in de duisternis en help anderen.’

Op deze wijze zullen zij er nooit komen en jaren, neen eeuwen zullen
er voorbijgaan. Voortdurend bidden en mediteren zij, doch in niets
komt er verandering. Zij blijven zoals zij zijn. In het leven moet men
zich schatten eigen maken en dat is dienen en voor anderen iets te zijn,
wat aan deze zijde mogelijk is. Doch wanneer er iets in u ligt dat brandt,
dat u een halt toeroept, is er maar één weg om u daarvan te kunnen
bevrijden. Het is een genade, die alleen God u schenken kan.

Als gij ernstig wilt, voortdurend bidt en in uzelf nagaat wat te moeten
doen, is dat mogelijk. Dan kan het zijn dat God u die genade schenkt.
Verder kan ik u daarvan niets vertellen noch duidelijk maken, dan alleen
dat het mogelijk is om op aarde terug te keren. Om dit alles echter te
kunnen aanvaarden, daar zijt gij nog niet ver genoeg voor. Toch ligt dit
voor u open, wanneer God het wil.’

‘Waarom ben ik nog niet ver genoeg?’
‘Weet gij wat onder uw eigen sfeer leeft? Kent gij het leven op aarde

en weet gij van uw aardse leven wat af? Kent gij al de ellende op aarde
en aan deze zijde? Is uw probleem niet het probleem waar duizenden
mee rondlopen? Vragen allen niet waarom en waarvoor? Voelt gij hun
ellende? Weet gij waarvoor gij op aarde waart en hebt gij uw aardse leven
begrepen? Hebt gij de gaven die u zijn geschonken op de wijze zoals het
behoort gebruikt? Wist gij daar iets van dit leven?

Leer dat alles eerst kennen en begrijpen. Daal af, zeg ik u en kom tot
uzelf. Dan eerst kunt gij mij dergelijke vragen stellen, doch dan is het
niet meer nodig en weet gij zelf hoe het is en hoe het moet. Dan komt
dat wonder in u en zal God uw gebed verhoren omdat gij bereid zijt te
dienen. Maar een ernstige taak kan men u thans nog niet geven, want
gij zoudt eronder bezwijken. Eeuwen zullen er voorbijgaan voor gij zult
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ontwaken en dan zult gij, zoals zij hier, van voren af aan moeten begin-
nen. Dezen zijn niet te overtuigen, hoe gaarne ik ook hun ogen zou wil-
len openen. Hoor, hoe zij bidden! Toch zijn zij niet wakker. Allen slapen
hun diepe geestelijke slaap, maar eens zullen zij ontwaken en dan
geschiedt wat ik zei.

Het leven vraagt onze ganse persoonlijkheid. Wie het leed der aarde
kent en zich van zijn eigen leven bewust is, weet wat er kan geschieden,
wat God aan al Zijn kinderen geven kan. Wanneer u maar ernstig wilt
en van uzelf overtuigd zijt, dan daalt dit wonder in u af. Dan is er iets
in u bewust, dat gij alleen van God kunt ontvangen. Geen ander weet
het dan alleen gij. In u is dit wonder, want uw gebed werd verhoord.
Maar kom met mij naar buiten, daar heb ik u nog iets te zeggen.’

Tezamen gingen zij naar buiten en de broeder zei: ‘Zie omhoog, zie
links en rechts en daar beneden u. Hier, waar gij zijt, is de eerste sfeer,
daar rechts boven u, het heelal en daar beneden de duisternis. Leer dat
alles eerst kennen. Daarna het leven op aarde en zie hoe de mens zoekt
en hoor hoe zij vragen, ‘waarom en waarvoor.’ Toets dan uw leven aan
dat van hen en denk, mediteer dag en nacht. Dan zult u ontwaken, is er
voortgang mogelijk en leert gij bidden. Eerst dan kan God u geven wat
gij gaarne zoudt willen en dat een grote genade betekent wanneer gij dit
ontvangt. Tracht u dus het leven aan deze zijde en dat op aarde eigen te
maken. Vraag om bewustwording. Zie door alles heen en behaal deze
graad van zien en voelen. Dat is wijsheid in de geest. Het kan lang duren
eer dit wonder geschiedt, maar ik zal u helpen. Ik kan u helpen door
voor u te bidden, omdat ook in mij die gevoelens zijn. Ik verlang zoals
gij en zal dus voor u bidden.’

Daarna keek de broeder hem aan en vroeg: ‘Zoudt gij willen dienen?’
‘Ja, met hart en ziel.’
‘Welnu, ik wacht op u. Wanneer gij eenmaal zover zijt, zullen uw

ogen opengaan en zult gij mij leren kennen. Wij allen zullen bidden en
aan God deze genade vragen. Zie mij aan.’

Hun handen sloten ineen en toen loste de broeder van de sferen voor
ons op. Toch hoorden wij hem nog zeggen: ‘Hij, uw vriend en broeder,
weet wie ik ben, doch vraagt niets, ook hij kan u niet antwoorden. Eens
moogt gij vragen stellen en zullen uw ogen opengaan. Dan leert gij mij
en hem, die uw vriend en broeder is en vele anderen kennen. Dan zult
gij de betekenis van deze ontmoeting begrijpen en zal u alles duidelijk
zijn. Dat wat ver van u verwijderd is en waar geen geest aan deze zijde
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kan binnengaan, zult gij binnentreden. Luister goed wat ik nu zeg: 
Ik heb u aanvaard en in mijn werk opgenomen. Vanaf nu staat gij onder
mijn leiding en bescherming. Ook hij die uw broeder en meester is en
anderen die met mij dit werk doen. Wij allen behoren tot één orde en
zullen door alle eeuwen heen met elkander verbonden blijven.

Uw paden zal ik verlichten, want ik ben zover dat ik dit mag zeggen.
Ik zal u verbinden, zodat gij goed kunt maken wat gij eens misdeed.
Daardoor zult gij grote vorderingen maken. Waar anderen eeuwen voor
nodig zullen hebben, bereikt gij, wanneer gij ernstig wilt, in korte tijd.
De diepten van de ziel zult gij leren kennen en gij zult leren liefhebben.
Gij zult reizen gaan maken en de hoogste sferen aan deze zijde zullen
hun poorten openen. Ook ontvangt gij geestelijk voedsel, dat uw per-
soonlijkheid wordt. Gij zult leven en bewust dit alles aanvaarden.

Nu ga ik heen, maar eens, hoort u, zult gij mij leren kennen. Weet dat
ik op u wacht. Hoe eerder gij gereed zijt, hoe eerder ik en vele anderen
aan ons werk kunnen beginnen. Ik dank u, broeder.’

Verbaasd bleven wij achter. Mijn vriend was sprakeloos.
‘Wist je daarvan?’ vroeg hij aan mij.
‘Ik wist het’, zei ik, ‘doch niet alles.’
Toen, André, daalden wij beiden in de duisternis af en waren jaren-

lang tezamen. Onder dit moeilijke werk leerde hij zichzelf kennen.
Honderden ongelukkigen brachten wij tezamen omhoog. Dat is mooi
werk en zeer leerzaam. Al die aardse problemen leerden wij kennen en
begrijpen. Diep daalden wij in het leven af, aan deze zijde en op aarde.
Dan waren wij weer in de sferen, dan weer in de sfeer der aarde. Zo leer-
den wij de astrale wereld kennen. Daarna keerden wij voor lange tijd
naar de sferen terug, om ons andere toestanden eigen te maken. Zo gin-
gen de jaren voorbij. 

Plotseling zei hij tot mij: ‘Ik weet het, mijn vriend, ik weet het, ik kan
terug, maar alleen God kan het mij geven. Nu ben ik wakker en bewust,
God kan mij helpen.’

Weer daalden wij in de duisternis af, bezochten de diepste sferen en
na enige tijd voelde hij het grote wonder in zich komen. Zoals de nacht
plaats maakt voor de dag kwam dit gevoel, dit ontzaglijke wonder in
hem. Hij ging nu tot innige meditatie over en ik liet hem alleen.

Kort voordat het grote en wonderbaarlijke geschiedde, keerde ik tot
hem terug. Wat toen geschiedde, kan ik je eerst later vertellen en wel aan
het einde van onze derde uittreding. Heb dus tot zolang geduld, André,



29

eerst dan kan ik je hiervan meer vertellen.
Drie reizen zul je met mij maken en op al die reizen zul je wonderen

beleven, wonderen die ook mij zijn getoond en duidelijk gemaakt, die
ook ik heb beleefd en miljoenen wezens met mij, waarvoor wij onze
Vader in de Hemel oprecht dankbaar zijn. Ik wandelde over de aarde en
wat ik deed, dat heb ik je reeds verteld en hebben wij tezamen in al je
boeken vastgelegd. Daarover hoef ik dus niet meer te spreken.

Maar wat je zult beleven, daarvoor worden wij tezamen door de kos-
mische meesters verbonden, want zij zijn het die mij volgen en zij wil-
len dat ik je dit alles duidelijk maak. Zij zijn het die ons met het verleden
verbinden en dit op verschillende wijze kunnen doen en ons het eerste
en het laatste ogenblik van de schepping duidelijk zullen maken. Ik zal
je flitsen van verschillende levens tonen en de diepte van de ziel, de aller-
diepste problemen van de mensheid zul je op deze reizen leren kennen.
Je zult zien en beleven dat het zieleleven in al die miljoenen jaren naar
de aarde terugkeerde en dat er een Vader van Liefde is, Die over al Zijn
kinderen waakt. Je zult het ontstaan van de schepping zien, André, dit
grote en heilige wonder en ik mag je de ontwikkeling van het stoffelijke
en menselijke organisme vanaf het eerste stadium duidelijk maken.
Bovendien het zieleleven en de wedergeboorte op aarde.’
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‘Het verleden’

NU gaan wij eerst naar een van mijn woningen op aarde, waar 
ik in mijn laatste leven waarin ik kunstenaar was, leefde. 
Daarna naar de sferen van licht, waar wij door de meesters ver-

bonden zullen worden. Daar, André, zul je wonderen beleven en op
andere plaatsen in het universum zul je de werkelijkheid ervan zien.
Bedenk dat je op deze reizen het allerheiligste, het grootste wonder door
God geschapen en tot stand gebracht, ontvangt.

Kom, wij gaan heen, André. Onderweg kan ik verder vertellen wat je
nog weten moet. Ik ga je met het verleden verbinden en met mijn eigen
leven op aarde. Wat ik je wil duidelijk maken, hoort bij hetgeen ik je
zoëven vertelde. Wij gaan dus naar mijn atelier.’

‘Weet u waar uw vriend op dit ogenblik is?’
‘Ja, mijn jongen, dat weet ik en ik zal je later met hem verbinden.’
André keek zijn leider aan en vroeg: ‘Was hij een geleerde, Alcar?’
‘Ja, doch zijn studie heeft hij verwaarloosd. Hij trachtte op aarde tot

de kunst over te gaan, doch daarvoor bezat hij geen gevoel. Hij schom-
melde tussen twee werelden en wel de stoffelijke en de geestelijke wereld,
maar in niets was hij zich bewust. Hij bleef zoekende tot aan zijn einde
op aarde. In hem waren vele gevoelens. Hij zocht en wilde bezitten,
doch hij bleef zoeken, zoals ik reeds zei, en zo trad hij onbewust dit leven
binnen. Zijn afstemming was als die van duizenden anderen. Zij willen,
maar komen tot niets. Wat zij zich ook eigen maken, het komt niet 
tot volmaking. Zij trachten zich op aarde een toestand te scheppen,
maar alles wat zij doen en tot stand brengen geeft hun geen voldoening.
Dat is de allerlaatste overgang tot geestelijk bewustzijn. Voel je, André,
wat ik bedoel?’

‘Ja Alcar.’
‘Welnu, eenmaal in die verhoogde toestand gekomen, brengt de ziel

iets tot stand, al is dit tot stand brengen nog zo nietig. De mens weet
dan, wat hij wil en in niets is hij tegen te houden. Hij is zich bewust van
zijn doen en laten en gaat verder, steeds verder en stoort zich nergens
aan.

Op aarde leven deze wezens. Die anderen, die zijn zoals hij, zijn noch
goed noch kwaad, want in hen is geen bewustzijn. Zij zijn levend dood.
Dit alles moet ik je nu duidelijk maken.
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Op onze vorige reis sprak ik van voordierlijk, dierlijk, van grofstoffe-
lijk en stoffelijk bewustzijn. In iedere toestand is de ziel bewust en kan
zij zich dit bewustzijn eigen maken. De ziel beleeft en zal beleven. Wat
het ook tot stand brengt, al is dit dierlijk en verschrikkelijk, het wezen
leeft en is zich bewust van hetgeen het doet. De één geeft zich voor het
vernietigen van anderen, een ander jaagt naar stoffelijk bezit, maar allen
gaan ten onder. Doch eens komt de mens in een toestand van bewust-
zijn en weet hij niet te handelen. Dat is het halfwakend bewustzijn.

Dat is het zoeken naar duizend dingen, naar liefde en geluk, doch in
niets dalen zij af, want zij weten niet wat zij wél zouden willen. Zo gaat
het aardse leven voorbij en treden zij hier binnen. Dit nu was zijn toe-
stand. Daarom leefde hij aan de grens van twee sferen. In zijn leven op
aarde deed hij verkeerde dingen. Een jong leven, waarvan hij sprak,
bracht hij in de grootste ellende. Door zijn doen en laten ging zij ten
onder. Hij wist dat dit door zijn handelingen geschiedde en zo trad zij
dit leven binnen.

Ik wist waar zij zich bevond, doch ik kon hem dat niet vertellen,
omdat dit eerst later mogelijk was. Ik liet hem dus praten en zweeg daar-
over.

Anderen deden wat hij deed, zo zei hij, doch hij liet haar alleen ach-
ter. Hij wist echter niet dat het zijn kind was. Op aarde reeds besprak ik
met hem al deze dingen, doch hij wilde er niets van weten, het was niet
mogelijk, zei hij. En toch, ik wist het zeer zeker dat het zijn kind was,
dat geboren werd.

Dit was het leed dat hij haar aandeed. Door hem viel zij in deze ellen-
dige toestand en werd haar leven op aarde een hel. Toen hoorde ik van
haar einde. Later, veel later, voelde hij toch berouw en trachtte goed te
maken. Het geld dat hij bezat, gaf hij weg. In die toestand is hij ont-
waakt en gaf hij zich geheel. Dan ging ook hij over. Dit alles hoort bij
zijn leven.

Ik zei je reeds, aan deze zijde zagen wij elkander terug en in niets was
hij veranderd. Dat gevoel van berouw lag bewust in hem. Ook in dit
leven kon hij zich daarvan niet vrijmaken. Hoe zou hij zich daarvan ook
hebben kunnen bevrijden?

Begrijp je, André, wat ik bedoel? Dat dit hem in zijn geestelijke 
ontwikkeling tegenhield en dat wat op aarde geschiedde, moest oplossen
en goedgemaakt worden? Eens zal hij dit kunnen beleven, maar alleen
God kan hem helpen. Geen geest, hoe hoog ook, bezit die krachten. 
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Aan deze zijde weet men hoe dit mogelijk is en kent men deze wet. 
Op aarde is men zich van niets bewust, doch aan deze zijde staat men
voor al die aardse problemen. Eén oorzaak bracht hem in deze toestand.

Neen, dat kunnen anderen niet voor hem goedmaken. Hij zelf zal dat
leed moeten verzachten. Niets mag er in ons zijn wat daarmee te maken
heeft, of aan deze zijde roept het ons een halt toe. Het houdt ons tegen,
want eerst moet dat worden goedgemaakt. Ik weet hoe hij dit tot stand
zal brengen, maar kom hier later op terug, dan zal ik je alles duidelijk
maken.

Zie, André, hier ben ik op de plaats waar ik tijdens mijn leven op
aarde woonde. Eens, honderden jaren geleden, was dit een van mijn ate-
liers. Ik voerde je naar deze plaats, waar ik hem die mijn vriend was, ont-
moette. In dit huis leefde ik en maakte ik mijn grootste werken. Neem
plaats, André en stel je op mij in.’

André deed wat Alcar van hem verlangde en voelde zich wegzinken.
Voor zich zag hij enige wezens. Hij wist hoe dit tafereel tot leven werd
gebracht. Links en rechts zag hij verschillende schilderijen en hij herken-
de Alcars kunst. Hij zag dat zijn leider aan een groot doek bezig was. 
Het was een mannenfiguur en hij begreep onmiddellijk de betekenis van
dit tafereel. Het was zijn vriend, die Alcar schilderde en het portret was
bijna gereed. Hij voelde tevens de grote gaven van zijn leider. Alcar daal-
de diep in het wezen af en André voelde de hevige concentratie die hier-
voor nodig was. Hoe dankbaar was hij dat zijn leider hem dit liet
beleven. Dit hoorde tot het verleden en toch, opnieuw zag hij dit gebeu-
ren, niets was er immers te vernietigen. Wat de mens tot stand had
gebracht bleef. Wonderlijk, dacht hij, is alles wat Alcar mij toont. Hoe
groots was dit tafereel. Meermalen had hij dit beleefd, maar steeds voel-
de hij het wonderlijke van deze verbinding. Dit was het verleden en toch
opnieuw tot leven gebracht.

André voelde een innige band. Zijn leider bezat een grote liefde voor
hem die hij uitbeeldde, en ook uit de mens die daar poseerde, straalde
eenzelfde liefde, doch zijn leider bezat meer licht, wat hij kon waarne-
men. Innig waren zij verbonden. Hier voelde hij de stilte des geestes. 
In stille bewondering nam hij waar. Door hevige concentratie had zijn
leider zich in deze verhoogde toestand gebracht. Jong en schoon was
Alcar op aarde geweest en hoe was hij zich bewust van zijn kunnen! 
Dit was scheppen.

Levensgroot werd zijn vriend geschilderd. Dan vervaagde het visioen
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en keerde hij tot zichzelf terug. 
Alcar keek hem aan en zei: ‘Dit is eens geschied, André. Dit werk

wordt in een museum bewaard. Mij gaat het echter alleen hierom, dat
je zult voelen dat ik innig met hem verbonden was. Iets dreef ons bijeen,
waarvan wij beiden niet bewust waren. Van hem hield ik, zoals ik van
mijn eigen kind zou gehouden hebben. In mij lag deze kracht en hoe-
wel ik mij daartegen verzette, kon ik mij daar toch niet van bevrijden.
Een kracht, die sterker was dan ikzelf, bracht mij steeds met hem in ver-
binding. Zijn leed was mijn leed, zijn gevoelens waren de mijne. Ik vond
mijzelf ziekelijk, doch ik kon mij van hem niet losmaken. Dan kwam
mijn einde op aarde en je weet hoe oud ik werd.

Ook aan deze zijde waren die gevoelens in mij en ik wachtte met
ongeduld zijn komst af. Eindelijk brak die tijd aan en kwam ook hij naar
deze zijde. Je weet reeds hoe wij elkander hebben ontmoet. Ik wil je nu
duidelijk maken dat op aarde reeds deze verbinding in ons lag. Het
waren gevoelens waarvan ik mij wilde bevrijden en dit toch niet kon, het
lag diep in mij en overheerste mijn innerlijk. Hoe leed ik daaronder.
Dag en nacht hield mij dit probleem vast. Daarover dacht ik veel na,
doch kwam er niet achter, want van occulte problemen wist ik op aarde
niets.

Ik raadpleegde een van mijn kennissen, ook hij was een geleerde, doch
hij kon mij daarvoor geen verklaring geven. Ik leed hevig, want diep,
heel diep waren mijn gevoelens. Ik vocht met mijzelf, wilde dit onna-
tuurlijke uit mij verwijderen, doch bleek er niet toe in staat, het was,
zoals ik reeds zei, sterker dan ik. Dit was en kon geen aardse vriendschap
zijn, het was meer en dieper en grootser.

Ik hield dit angstvallig voor mij en geen van mijn andere vrienden
heeft dit ooit geweten. Ik verborg dit, want ik wilde voor de aarde mijn
ziekelijke gevoelens niet kenbaar maken. Men zou dit toch niet begre-
pen hebben.

Voelde hij zoals ik voelde en beleefde? Neen, in hem waren deze
gevoelens niet. Hij was zich van niets bewust. Ik hielp hem in alles en ik
vroeg hem een portret van hem te mogen maken. Ik wilde dit zelf bezit-
ten, alleen om de liefde die ik voor hem voelde, hoewel die liefde zuiver
was.

Soms slingerde ik alles van mij af, maar steeds keerden deze gevoelens
in mij terug. Dan weer gingen onze wegen voor lange tijd uiteen, toch
werden wij weer opnieuw met elkander verbonden. Ik bereikte wat ik
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wilde bereiken, hij echter niets. Hij werd links en rechts geslingerd en in
alles was hij zonder bezieling. Hij miste de inspiratie om tot het diepe
innerlijk te kunnen doordringen. Hij miste wat ik teveel bezat, het
gevoel. Zijn gevoelens waren niet diep. Hij leefde zijn eigen leven en
stond voor niets open. In alles lag zijn ontevredenheid en hij deugde
voor niets, toch was hij gereed zich geheel te willen geven. Ook in hem
waren dus gevoelens die hij niet kende noch begreep.

In mij lag liefde, maar in hem iets wat hem te pletter deed lopen,
zodat hij zich onmachtig voelde. Een innerlijke kracht hield hem tegen
en de stof die hij behandelde, drong niet tot hem door, omdat zijn
gevoel weigerde. In het begin was hij altijd vol enthousiasme, maar na
een poos verslapte dat. Toen ging hij zoeken en zwalken in de wereld en
in die tijd was het dat hij een jong leven vernietigde, maar ook ontwaak-
te en toch bereikte hij steeds niets.

Hij wilde de ziel leren kennen, want in hem waren deze gevoelens.
Mij voerde dit aardse leven tot de hoogste hoogten, hij echter wilde de
dood en het leven leren kennen, doch hij bleek die krachten niet te
bezitten. Voor hem was dit niet weggelegd, daar hij een geleerde was die
zichzelf niet kende. Toch voelde hij zich tot deze studie aangetrokken.
In zijn jeugdjaren was hij reeds een buitengewoon kind, doch in de jaren
dat hij alles zou bereiken de arme van geest. Ik zei al dat iets hem tegen-
hield. Dat iets smoorde zijn innerlijke leven, zodat het niet tot ontplooi-
ing kon komen. Hij bleef onbewust en kwam niet tot volle bewustzijn.
In hem leefde één toestand en die toestand was een wet die ik thans ken
en eerst aan deze zijde leerde begrijpen. Kun je reeds voelen, André, wat
dit alles betekent?’

‘Neen Alcar.’
‘Dan zal ik het je zeggen. Het was de wet van oorzaak en gevolg. 

Het was zijn karma en hoorde dus tot zijn verleden. Je begrijpt André,
dat het eerste wat men mij aan deze zijde duidelijk zou moeten maken,
deze innige gevoelens waren, toen ik hier binnentrad. Toch was dit niet
zo eenvoudig, want in het begin van mijn overgang was dit niet moge-
lijk. Eerst later, toen ik met hogere wezens verbonden werd en ik mijn
eigen leven aanvaardde en al die geestelijke toestanden aan deze zijde
leerde kennen, werd ik met mijn eigen leven verbonden. Hoe groot was
mijn vreugde en hoe dankbaar was ik, toen ik wist en de betekenis ervan
begreep. In mijn leven op aarde had ik dus goed gevoeld. In mij lag een
diepe liefde en deze gevoelens waren echt en natuurlijk, helemaal niet
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ziekelijk. Dit behoorde mij toe, André en hoorde tot mijn verleden.
In de derde sfeer, dus jaren nadat ik op aarde gestorven was, leerde ik

mijn eigen verleden kennen. Daarin, in mijn verleden, lagen deze gevoe-
lens en hadden daarmee te maken. Voel je hoe diep dit is en dat wij
daarvan op aarde niets kunnen begrijpen? Ieder mens zal dit op aarde en
aan deze zijde beleven. Aan deze zijde echter is het, dat men met vele
levens die men heeft beleefd, verbonden wordt. Hier is het, dat men in
het verleden kan afdalen. Niets is er verloren gegaan, alles ligt vast, tot
de kleinste dingen.

Wat ik op aarde voelde, werd mij hier geopenbaard. Ik zou deze
gevoelens niet bezitten, wanneer ik ze niet had gevoeld, want wat de
mens niet kent, voelt hij niet. Of het is in hem, of hij zal dit nog bele-
ven. Wanneer gevoelens overheersen, zoals ik beleefde, dan heeft dit een
betekenis en zijn tevens die krachten in ons bewust. Ik zei reeds, aan
deze zijde werd ik met mijzelf verbonden, kon ik aanvaarden en geluk-
kig zijn. Voor mij ging er een nieuwe wereld open en op datzelfde ogen-
blik begreep ik de diepte van de ziel en aanvaardde. De hogere wezens
riepen mij tot zich en gaven mij die ontzaglijke genade mijzelf nog die-
per te leren kennen. Hoe dankbaar was ik! Hoe heb ik gebeden! Weken,
neen maanden bleef ik in meditatie. Tot diep in mijzelf ging ik alles na
en ik begreep de Schepping. Ik voelde mijn leven op aarde en was dank-
baar gestemd voor hetgeen ik daar had mogen achterlaten. Ik begreep
tevens dat er hogere gaven waren, die de lijdende mensheid zouden 
kunnen helpen en die gaven wilde ik mij aan deze zijde eigen maken. 
Ik daalde af en leerde het leven van de hel in al zijn verschrikkingen 
kennen. Je weet hoe ik leed en mijn weg vervolgde. Aan deze zijde leer-
de ik tevens zijn leven kennen en begreep ik wat hij zelf niet kende noch
aanvoelde. Ik vertoefde de laatste jaren van zijn aardse leven op aarde. 
Ik kon hem vanaf deze zijde niet bereiken, doch ik zag toe wat hij deed.
Ik zag dat hij was ingeslapen en zich reeds lange tijd had overgegeven.
Hij had zich bij dát wat in hem was, neergelegd en voelde zich leeg en
verongelukt. ‘In niets’, hoorde ik hem zeggen, ‘ben ik mijzelf.’

En toch, André, zag ik dat hij zichzelf was, maar ook deze diepte, al
deze gevoelens niet begreep, omdat men die op aarde niet begrijpen kan.
Ik zag vanaf deze zijde dat hij van het ene in het andere overging. Toen
ik nog op aarde was, veranderde hij ieder ogenblik en nu voelde hij zich
niet anders. Steeds volgde hij een andere studie, maar ook steeds bracht
hij het tot niets. Niets kon hij afmaken.
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Maar één ding, één probleem hield hem bezig en beheerste hem
geheel, dat was het leven, dat was de mens. Hij daalde langzaam in het
leven af, totdat hij geen krachten meer bezat om zich iets eigen te kun-
nen maken.

Je ziet, vele gaven maar geen wil, de bezieling miste hij. Waren er dan
geen gevoelens in hem tot scheppen? Om iets voor de mensheid te kun-
nen doen? Jazeker, die waren er in hem. Hij zou zich geheel hebben wil-
len geven, maar kon het niet, omdat hij zich onmachtig voelde. Toen
deed hij andere dingen.

Wat hij bezat, deelde hij aan de armen uit en aanvaardde zelf een
bedelaarsbestaan. Doch door vrienden geholpen, bracht men hem weer
tot zichzelf terug, want dat was niet nodig. Bij velen was hij zeer bemind
om zijn grote opvattingen voor de diepste problemen. Steeds was hij
raak en scherp en toch bereikte hij niets.

Begrijp je, André, wat voor probleem dat is? Wat hem staande hield
en op aarde reeds een halt toe riep? Was het een ongekende kracht die
hem tot hoger gaan belette en hem tegenhield? Waarom waren deze
gevoelens in hem en weigerde zijn ziel, zijn innerlijk? Waarom botste hij
tegen alles op wat met het heelal, de ziel en de mens te maken had?
Want dit was voor hem een probleem, dat was zijn leven en ellende.
Zijn onmacht kwelde hem en zijn bezit, zoals ik zei, schonk hij aan de
armen en wie maar iets nodig had. Waarom deed hij deze dingen en hoe
waren die krachten in hem gekomen? In zijn toestand lag iets droevigs,
tot dit alles werd hij gedreven door een macht, die sterker was dan hij-
zelf.

Op deze reis, André, en de beide andere die wij zullen maken, ga ik je
zijn gevoelens en de mijne duidelijk maken. Dit alles heeft een diepe
betekenis. Hier kom ik op terug en dan zul je zijn gevoelens en de mij-
ne, al die psychische problemen en wonderen begrijpen. Aan het einde
van je derde reis zal zich voor jou alles openbaren, eerst dán kan ik je
daarmee verbinden. Heb dus tot zolang geduld. Nu ga ik je nog een
ander tafereel tonen.’

André voelde zich op dit ogenblik wegzinken en zag zijn leider en
diens aardse vriend. 

Hij hoorde hem zeggen: ‘Ik ben niets, niets, maar jij? Jij laat iets ach-
ter. Neen, ik kom er niet achter. Waarom bereik jij die hoogte? In alles
ben je jezelf, maar ik? Ik ben een nietsnut. Zal nooit iets bereiken. In mij
is iets van de duivel en ik zou dit aanvaarden, als ik wist dat het waar-
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heid bevatte. Zoekt en gij zult vinden! Ik zoek nu al mijn gehele leven
en kom er maar niet achter. In mij is heilige ernst, dat weet je. Dankbaar
ben ik je voor alles, maar God laat mij gaan en zal mij verpletteren. Weet
jij wie mij tegenhoudt? Waarom kan ik nergens toe komen? O, hoe zal
mijn einde zijn!’

Dan hoorde André hem lachen en zag, dat hij heenging. Nog hoorde
hij hem zeggen: ‘Ik zal leven, mijn beste, geloof me, ik zal leven.’

Daarna zag hij dat zijn leider in diepe gedachten verzonk. De avond
was reeds lang gevallen en nog steeds zat zijn leider daar te denken.
André voelde nu iets wonderbaarlijks in zich komen en zag dat Alcar van
Gene Zijde werd geholpen. Zijn leider was een groot kunstenaar en voor
Gene Zijde stond hij open. 

Hij zag de astrale geest en toen hij dit waarnam zei Alcar tot hem: ‘Ja,
mijn jongen, ook ik werd geholpen. Een kunstenaar op aarde die een
graad in kunst kan bereiken, zal men vanaf deze zijde helpen. Tot mij
kwamen visioenen, die mij door onzichtbare wezens werden gegeven.
Bovendien mijn verlangens om mijn vriend te leren kennen en al die
sombere gemoedsstemmingen, daardoor rijpte mijn kunst. Ik toonde je
dit tafereel, omdat ik je ook dit later wil duidelijk maken. In hem was
niets van de duivel, in hem lag oorzaak en gevolg.

Je ziet, André, dat ik je met mijn eigen leven en dat van hem kan ver-
binden. Alles wat onder mijn eigen afstemming ligt, is voor mij bewust,
dat wil zeggen, ik ken dat leven, hoe diep het ook is. Alles, tot in het
diepste verleden, leren wij aan deze zijde kennen, want men zal het ons
tonen. Ieder mens, iedere ziel heeft zijn eigen levensfilm, waarop hij
zichzelf ziet en kent. Nog vraag ik je, was dit zijn noodlot? Had God dit
voor hem weggelegd? Is dit Gods wil? Maar waarom zou God dit wil-
len? Waarom was ik begaafd en komen duizenden anderen tot niets?
Waarom, André, waarom? Ik toonde je op onze vorige reis dergelijke en
verschrikkelijke toestanden. Hij echter was zichzelf en niet krankzinnig.
Toch was dit om krankzinnig te worden. Vreemd is alles en diep, niet-
waar en toch weten wij aan deze zijde wat dit alles betekent.

In dit leven leerde ik ook dit menselijke raadsel kennen en aan-
vaarden. Aan deze zijde weet men wat dit vreemde betekent, hier kent
men al die wetten en is men zichzelf en gaan wij in die wetten over. Het
zijn de meesters die dit weten en met hen zullen wij verbonden worden,
omdat ik je later dit duidelijk mag maken. Dan eerst zul je alles begrij-
pen, André, zoals ik aanvaardde en begreep.
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In hem lag een raadsel, leefde een kracht die hem dwong dát te aan-
vaarden. Geen God kon hem helpen. Geen geest, hoe hoog ook, kon dit
oplossen. Dit was zijn bezit, zoals ik mijn kunstgevoel bezat. Dit was zijn
persoonlijkheid, zijn innerlijk leven.

Is dit alles niet onverklaarbaar en voor de mens onwaarschijnlijk,
onnatuurlijk? Lijkt het niet op verdoemd zijn? Het is zo diep, dat de
mens het niet kan aanvaarden, omdat hij voor een berg van verdriet en
van onmacht komt te staan. In dit leven lag het zoeken naar het licht en
naar zijn God. In alles gaf hij zich geheel, toch drukte dit raadsel, die
kracht hem zijn gehele leven terneer. Het was die stille kracht die hem
brak.

Zo ging zijn leven voorbij. Duizenden mensen op aarde voelen zich
zoals hij, maar waarom is dit alles? Waarom zijn zij op aarde en niet in
staat iets te bereiken? Waar je ook komt, daar zie je deze wezens. Alles
loopt hen tegen. Dacht je, dat deze wezens niet verlangden naar een
menselijk bestaan? Hij wilde een geleerde zijn, doch in hem was dit
gevoel niet. Hij was gereed en studeerde veel, maar op het allerlaatste
ogenblik, toen zijn leven een aanvang zou nemen, voelde hij zich terug-
zinken in een onverklaarbare diepte. Toch was er dus iets in hem dat
hem aanspoorde te beginnen, want hij was in zijn jeugd vol enthousias-
me. Doch die innerlijke brand verteerde hem en hij voelde zich leeg,
leeggezogen door die onnatuurlijke werking die in hem lag.

Begrijp je, André, hoeveel dit leven bezat en toch niets kon doen? 
Is dit iets wat tot de aarde behoort en zijn er niet miljoenen die in één
en dezelfde toestand leven? Toch trachten zij zich een behoorlijke toe-
stand te scheppen, maar voor velen is dat niet mogelijk. Wil God dat dit
geschiedt? Ik heb je dat reeds op verschillende wijzen duidelijk gemaakt.
Doch dit probleem is anders en het heeft met hetgeen ik wil volgen en
met de mens op aarde te maken. Al deze vragen zal ik je beantwoorden,
alles wat ik je sinds ons samenzijn vertelde, houdt met zijn en mijn leven
op aarde verband en is het probleem dat jij zult beleven.

Dit hoort tot het verleden en daarachter, achter dit alles ligt een ander
verleden, dus dieper, steeds dieper dalen wij in de ziel af en leren
zodoende tevens de wonderen van het heelal kennen. De mens is een
groot wonder en de ziel is het die dit wonder beleeft. God kent iedere
diepte, want er is een begin en een einde. God wist wat Hij wilde en tot
stand bracht. Een goddelijk einde is er, want wij gaan hoger, steeds
hoger, totdat de ziel de Goddelijke Sferen binnengaat. Het menselijke
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organisme vergaat, doch de ziel gaat verder en beleeft. Maar er moet een
begin geweest zijn en dat begin zul je leren kennen. Ook de wederge-
boorte op aarde, die ik je op verschillende wijzen en in verschillende toe-
standen duidelijk wil maken.

Thans, André, gaan wij de aarde verlaten en de vierde sfeer bezoeken.
Daar zul je met het heelal verbonden worden. De meesters, zoals ik je
reeds zei, wachten ons straks op. Wees daar dankbaar voor, want het
betekent wijsheid in de geest.’
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De tempel der ziel

ZWEVEND verlieten zij de aarde. Wonderlijke taferelen had Alcar 
hem getoond. Hoe is het mogelijk, dacht André. Veel had hij
reeds beleefd, doch thans, hij voelde dit duidelijk, zou hij tot de

kern van het leven doordringen. Hoe dankbaar voelde hij zich gestemd.
Hoe machtig was het toch dat de geest tot in het verleden kon afdalen.
Hij hoorde duidelijk dat zijn leider met zijn vriend sprak. Ieder woord
had hij kunnen verstaan. Maar nog wonderlijker was, dat hij ook de
mens voelde. Wanneer Alcar hem met iets verbond, dan ging hij geheel
in dat gebeuren over en ging hij voelen en waarnemen.

O, als dit de mens op aarde eens zou kunnen beleven? Dan zouden 
zij wel veranderen en hoe schoon zou dan het leven op aarde zijn. 
De gevoelens van Alcars vriend kon hij begrijpen. Ook hij had derge-
lijke dingen beleefd. Dan stond men machteloos toe te zien en begreep
niet, dat anderen het wel konden. Dan was er een leegte in hem geko-
men, voelde hij zich nietig en klein. 

‘Zie André, wij gaan de sferen van licht tegemoet. In de tempel der
ziel ga ik je opnieuw met het verleden verbinden en daar zul je verschil-
lende taferelen zien die met mijn leven en je eigen leven op aarde heb-
ben te maken.’

‘Waar is dit voor, Alcar?’
‘Ik wil je daardoor aantonen dat wij – niet alleen op aarde, maar

tevens in de sferen – in het verleden van ieder mens kunnen afdalen. 
Op je volgende en laatste uittreding zul je dat opnieuw beleven, doch
dan volgen wij andere levens.’

‘Hebt u ook daarmee een bedoeling?’
‘Ja, want dit hoort tot de wedergeboorte op aarde.’
‘En wat is de bedoeling van deze reis, Alcar, als ik u dit mag vragen?’
‘Op deze reis leer je het heelal kennen. In de tempel der ziel worden

wij door de meesters met het heelal verbonden.’
‘Zoals op mijn vorige reis, Alcar, toen wij in de derde sfeer waren en

Alouisius*) mij met het heelal verbond?’
‘Neen, dat niet. Thans zul je het ontstaan van het heelal beleven en

hoe God alles heeft geschapen.’
‘Dat is geweldig, Alcar. Zal ik dat kunnen begrijpen?’

*) Zie het boek: ‘Een Blik in het Hiernamaals’ deel 3
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‘Ik zal het je duidelijk maken, doch de meesters zullen je het ontstaan
van de Schepping tonen.’

‘Door Cesarino*), Alcar?’
‘Ja André.’
‘Hoe geschiedt dit, Alcar?’
‘De meesters kennen dit gebeuren en weten hoe het is geschied. De

hogere meesters van de vierde kosmische mentaliteit**) hebben het ook
aan hen getoond. Zij zullen je dit in visionaire toestand laten zien.’

Het ontstaan van de Schepping? Mijn God, dacht André, dat is gewel-
dig.

‘Bedoelt u hoe alles geboren is, hoe alles is ontstaan, Alcar?’
‘Ja André.’
‘Waar zijn wij mensen uit voortgekomen? Weet u dat ook?’
‘Ook dat zul je op deze reis beleven, André.’
André beefde toen hij dit hoorde. Het ontstaan van alles? Hoe is het

mogelijk, dacht hij, dat ik dat mag beleven.
‘Bezoeken wij daarom de meesters, Alcar?’
‘Ja, alleen zij kunnen ons met dit gebeuren verbinden.’
‘Wat zal dat wonderlijk zijn, Alcar.’
‘Ontzaglijk is het, André.’
‘Heeft u dat reeds beleefd?’
‘Ja, reeds lang geleden.’
‘En weet u nu daarvan, ik bedoel hoe alles is geschied?’
‘Ja André, ik heb dat aan deze zijde beleefd.’
‘O Alcar, als dat de mensen op aarde eens mochten weten, hoe God

het heelal, mensen en dieren en alles geschapen heeft. Ik kan er mij geen
denkbeeld van vormen. Zal ik het begin en het ontstaan van alles mogen
zien?’

‘Het ontstaan en het geboren worden van alles zal ik je thans duide-
lijk mogen maken.’

‘Waar heb ik dat aan verdiend, Alcar?’
‘Je doet mijn werk en wij beiden zijn instrumenten voor de hogere

meesters, hetgeen ik je eerst later kan verklaren.’
André voelde zich gelukkig. Merkwaardig, dacht hij, ik zal het ontstaan

van de Schepping zien. Op aarde wist men daar nog weinig van, men
raadde er maar naar en verschillende verhalen waren daarover in omloop.
**) Mentor van de zevende lichtsfeer. Zie het boek: ‘Een Blik in het Hiernamaals’.

**) De vierde kosmische graad.
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Je kon er niet uit wijs worden. Wonderbaarlijk dat mij dat gegeven
wordt, dacht hij.

‘Heb je je daarvan nooit een voorstelling kunnen maken, André?’
‘Neen Alcar, ik heb daar heel veel aan gedacht, doch ik kwam er niet

achter. Zal ik thans de waarachtige werkelijkheid beleven?’
‘De waarachtige werkelijkheid, André. De werkelijkheid in haar

geheel, dat zul je toch wel voelen, is niet meer mogelijk, maar de
meesters zullen je een beeld geven hoe het is geschied. Het zijn dus flit-
sen, taferelen hoe het in het begin van de Schepping was.’

‘Ik ben zo gelukkig, Alcar. Wist u dit reeds lang? Ik bedoel dat u mij
dat duidelijk mag maken?’

‘Ja, ik wist het reeds enige eeuwen terug, doch thans is dat ogenblik
gekomen.’

‘Enige eeuwen, zegt u?’
‘Ja André. Op je laatste uittreding zal ik je ook dat verklaren.’
‘Zal ik dat alles kunnen verwerken, Alcar?’
‘Dat kun je, anders zou ik er niet aan beginnen. Je bent thans zover

ontwikkeld dat je dit kunt ontvangen.’
André kwam er maar niet over uitgedacht. Mijn God, dacht hij, waar

heb ik dit aan verdiend? Hoe dankbaar was hij zijn leider en de meesters
die hem dit konden laten beleven. De werkelijkheid van dit ontzaglijke
gebeuren zou hij beleven? Hoe is het mogelijk. Telkens keerde hij erop
terug en stelde Alcar vragen.

‘Heeft dit tevens met uw vriend te maken, Alcar?’
Alcar keek zijn instrument aan en zei: ‘Ja, mijn zoon, ook zijn leven

heeft met deze gebeurtenis te maken. Ik zei je toch, dat ik je op je vol-
gende uittredingen eerst alles van hem kan duidelijk maken. En om dit
duidelijk te kúnnen maken, is het nodig dat je het ontstaan van de
Schepping, het heelal, het menselijke organisme, het zieleleven en de
wedergeboorte op aarde weet, wil je al die diepten kunnen begrijpen.
Maar niet alleen jij, ook de mens op aarde wil ik – en dat hebben de
meesters mij opgedragen – een duidelijk beeld geven van hetgeen de
wedergeboorte feitelijk is en dat dit voor ieder mens en dier is wegge-
legd. Het leven van mijn vriend is dus geen hoofdzaak, toch heeft het
met deze en de volgende reizen verbinding. Ik wil trachten je aan te
tonen, hoe het vanaf het begin van de Schepping is geweest, want anders
kan ik in zijn leven niet overgaan. Ik volg dus een vast doel.

Maar ook ik geef je slechts flitsen, hoe het in het begin van de
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Schepping is geweest. Je daar een algehele verklaring van te geven is niet
mogelijk. Er zijn duizenden dingen die reeds boekdelen zouden vullen.
Mij gaat het er echter alleen om je een beeld te geven hoe het is geschied
en dit beeld zul je ontvangen, zodat de mens op aarde zich een denk-
beeld kan vormen hoe het ontstaan van alles geschiedde.’

‘Het is machtig, Alcar, dit had ik niet verwacht. U zegt dat ik zover
ontwikkeld ben?’

‘Ja, thans kan ik je het eerste en het laatste ogenblik van de schepping
duidelijk maken. De sluier die om je lag is nu opgelost, nu ben je bewust
in dit leven overgegaan.’

‘Ook nu ik nog op aarde leef?’
‘Ja, dat bedoel ik juist.’
‘Heeft dit een betekenis, Alcar?’
‘Ja André, alles heeft een betekenis. Wat en hoe de mens op aarde ook

beleeft, alles ligt vast en heeft een diepe betekenis. Later zul je deze bete-
kenis leren kennen.’

‘U heeft veel verrassingen, Alcar.’
‘Ja André, maar wat je thans beleeft, is een grote genade voor je. Denk

daar steeds aan, want er zijn maar weinig mensen op aarde, die dit
mogen beleven en die gevoeligheid daarvoor bezitten. Die gevoeligheid
bezit je en omdat je mijn instrument bent, dienen wij beiden voor de
meesters. Je voelt wel dat er verschillende dingen zijn waar je dankbaar
voor moet zijn.’

‘Ik zal dit nooit vergeten, Alcar.’
‘Ik weet het, André, en daarom zul je dit machtige beleven.’
‘Gaat u mij daar weer met de aarde verbinden, Alcar?’
‘Ja, ik moet je vanuit de tempel der ziel met de aarde verbinden en op

verschillende wijze tonen dat wij, waar we ook zijn, met ons verleden
verbonden kunnen worden. In ieder mens en dier kunnen wij afdalen
en ook dat zul je beleven.

Vanuit ons leven kunnen wij aardse taferelen terugroepen, zodat wij
ze opnieuw voor ons zien alsof het op datzelfde ogenblik gebeurde. 
Als dit nu voor mij mogelijk is, dan is het tevens voor de meesters moge-
lijk ons met het verleden te verbinden, dat zij kennen. Het gebeuren
daarvan is één toestand, doch zij zien dieper dan wij, omdat zij die hoog-
te hebben bereikt.’

‘Hoe ontzaglijk is alles wat u mij vertelt, Alcar. Hoe wordt er op aarde
gezocht naar dit probleem en ze komen er maar niet achter. Iedereen
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vraagt waarom is dit en waarom is dat, allen zoeken en vragen, maar niet
één weet het. Steeds hoor je daar mensen vragen: Hoe zou dat toch zijn,
hoe is dit alles geschapen, maar niemand weet er antwoord op te geven.
Zal ik dit alles nu beleven, Alcar?’

‘Ja, dat zul je beleven, André.’
‘Mijn God, Alcar, ik kan het nog niet begrijpen, hoe is het mogelijk.

Zal ik ook beleven hoe de dieren ontstonden, Alcar? En de natuur, de
bomen en bloemen?’

‘Ook dat, André.’
André keek zijn leider aan en wist niets meer te zeggen. Groot was zijn

leider, dat hij dit alles wist. De diepste problemen zouden hem thans
duidelijk worden gemaakt, problemen waarvan men op aarde niets wist. 

Hij keek naar zijn leider en vroeg: ‘Zult u mij ook kunnen vertellen
Alcar, waarom al deze mensen die in de vierde sfeer en in uw sfeer en in
al die hogere kosmische graden leven reeds zover zijn? En waarom ik en
anderen nog op aarde leven en velen moeten verhongeren?’

‘Ja André, alles zal ik je duidelijk mogen maken en alle vragen mag ik
je thans beantwoorden. Wanneer je dit alles hebt beleefd, zullen er geen
vragen meer in je zijn.’

André beefde van ontroering en geluk.
‘Zie’, hoorde hij zijn leider zeggen, ‘de vierde sfeer. Daarginds zie je

de tempel der ziel, waarin wij aanstonds binnentreden.’
Hoog en verheven, boven alles uit, stond de tempel der ziel. Uit

sneeuwwit marmer was dit gebouw opgetrokken en het geheel straalde
licht uit, dat hij reeds van verre kon waarnemen. Daar zou hem een
groot wonder worden getoond. Hoe gelukkig was hij nu hij dit wist.

Hier, in de vierde sfeer, was iedereen gelukkig. Alles had een eigen uit-
straling en hier bezat men die grote, reine en zuivere liefde, die een ieder
verwarmde. De mensen die hij waarnam, straalden een licht uit, dat
men op aarde niet kon beleven. Hier omstraalde het innerlijke wezen
het uiterlijke, wat men kon waarnemen. De vogels zongen hun lied voor
de zusters en broeders die hier leefden en eens op aarde hadden geleefd.
Nu waren zij gelukkig, heel gelukkig. Hij moest aan al dat geluk niet
denken, want nog was hij op aarde. Hij had zich vele malen afgevraagd
waarom de één zover was en de ander nog in leed verkeerde. In duizend
dingen waren de mensen verongelukt. Dit zou nu allemaal voor hem
opgelost worden en zou hij begrijpen waarom al deze wezens zover
waren.
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Zie deze schoonheid en hoe rein al deze mensen zijn. Zie hun gewa-
den! Het lag los om de schouders en dit was hun bezit. Het was niet moge-
lijk hun dit kleed, dit schone gewaad te ontnemen, want de geest had zich
dit eigen gemaakt. Wonderlijke kleuren zag hij, niet te beschrijven.

Hij was ook met Alcar in de vijfde sfeer geweest en de zesde en de
zevende sfeer had hij mogen zien. Daar waren de kleuren nog veel scho-
ner, ongelooflijk was het daar. Toch, hoe eenvoudig waren geestelijke
wezens, dat kon men zich op aarde niet indenken. Zij noemden zich nog
maar kinderen. Hij wilde zich deze eenvoud eigen maken, al was het niet
gemakkelijk.

Steeds gingen zij verder. Hoe groots was de tempel der ziel. Dit was
eerst kunst. In een onverklaarbare stijl was dit gebouw opgetrokken. Nu
kwam in hem een stille rust en hij begreep van wie deze rust in hem
kwam. Nu hij in de vierde sfeer was gekomen, kon dit alleen op Alcars
krachten. Door het bezit van zijn leider kon hij hier overal binnentre-
den. Duizenden wezens kwamen zij tegen.

‘Hoe schoon zijn hun gewaden, Alcar.’
‘Dat is hun eigen bezit, mijn jongen, je weet het.’
Ja, hij wist het. Hoe ver waren zij allen van de aarde verwijderd.
‘Gaat u mij van de sterren en de planeten vertellen, Alcar?’
‘Ja, ik moet je de verschillende graden, die in de kosmos aanwezig zijn,

duidelijk maken. Je weet reeds dat er zeven graden van kosmische
afstemmingen zijn. Al de planeten die men vanaf de aarde waarneemt,
bezitten een eigen afstemming en horen bij de eerste, tweede en derde
kosmische graad.’

‘Weet men daarvan op aarde, Alcar?’
‘Bedoel je van al die graden?’
‘Ja Alcar.’
‘Neen, daarvan weet men op aarde niets. Straks zal ik je dat verklaren.’
‘Heeft uw vriend op aarde daarin gestudeerd?’
‘Hij trachtte zich deze studie eigen te maken, doch ik zei je reeds dat

een innerlijke kracht in hem aanwezig was, die hij niet begreep en hem
in alles belette iets te bereiken.’

‘Vreemd is dat, Alcar.’
‘Dat is het, André, maar toch heeft het een betekenis.’
‘En u kent nu deze betekenis?’
‘Ja, ook dat is mij in de sferen gegeven en duidelijk gemaakt.’
‘U weet tevens waar hij thans is?’
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‘Ja André.’
‘Kunt u hem dan niet bezoeken?’
‘Dat zou ik wel kunnen, maar hij is zich daarvan niet bewust.’
‘Hoe is dat mogelijk, Alcar?’
‘Er zijn zoveel dingen waarvan men zich niet bewust is. Dit hoort tot

het verleden, André.’
‘Is hij zelf zich daarvan dan niet bewust?’
‘Neen, daarvan weet hij niets af.’
‘Is dit dan niet een groot raadsel?’
‘Neen, voor mij niet en wanneer ik hem dat raadsel duidelijk kan

maken, zal dat ook voor hem geen raadsel meer zijn.’
‘En is dit nog niet mogelijk?’
‘Nog niet, maar het ogenblik is in aantocht.’
‘Dat vind ik heerlijk voor u, Alcar.’
‘Dank je, mijn jongen.’
‘Hoe diep is de menselijke ziel, Alcar.’
‘Die is niet te peilen, André. Al die problemen lossen op, maar kunnen

alleen dán oplossen, wanneer de tijd ervoor is en alles in harmonie is.’
‘Ziet u hem vaak, Alcar?’
‘Ja, heel veel.’
‘Wonderlijk toch en hij weet daar niets van?’
‘Neen, voor hem ben ik thans een broeder, een vader en toch is hij

zich van mij niet bewust.’
‘Dit moet toch wel een groot probleem zijn, Alcar.’
‘Dat is het ook, André. Een probleem en tevens een groot wonder.’
Merkwaardig, dacht André, dat Alcars vriend hem niet kende. Zij

waren uiteengegaan en Alcar wist waarheen hij ging en toch wist zijn
vriend niets daarvan. Onbegrijpelijk is het en hij zou er zijn leider niet
meer naar vragen, want hij voelde dat Alcar niets kon zeggen en wellicht
ging hem dit ook niet eens aan.

‘Weet men in de tempel der ziel dat u komt, Alcar?’
‘Ja André, men weet dat wij komen, doch ik heb je nog andere din-

gen duidelijk te maken en daarvan heb ik je reeds verteld. Ik heb mijn
voorbereiding reeds getroffen.’

Hoe dichter zij de tempel der ziel naderden, des te schoner werd dit
gebouw. Majestueus stond het daar, hoog boven alles verheven, als een rots
in de branding. Daar zou hij mogen binnengaan. Wat een architectuur!
De hoogste torens, hij zag er honderden, waren niet eens meer te zien.
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Het einde van die torens loste op en dit oplossen begreep hij. Alcar had
hem dit op zijn vorige tochten duidelijk gemaakt. De hoogste torens
hadden met de vijfde sfeer verbinding. Dit was voor de aarde niet om te
begrijpen en toch had het deze betekenis. Al die hoge torens losten in
het heelal op en dit betekende dat er een hoger gaan mogelijk was. Hier
in de sferen was alles symbolisch, maar naar het werkelijke leven. Een
symbool was als de natuur, daarin lag het leven en dat kon men zich
eigen maken.

Hoe straalde dit gebouw! In de sferen leefde alles en voelde men Gods
heilig leven. Dit was op aarde niet mogelijk. De uitstraling van mens en
dier, van gebouwen en van de natuur, kon men daar niet waarnemen.
Toch straalde ook daar ieder voorwerp zijn eigen kracht uit, maar men
kon dat niet zien. Hier echter zag men die uitstraling en daaraan herken-
de men het innerlijke bezit van mens en dier. Wonderlijk schoon was
dit alles. Hier voelde hij de stilte des geestes. O, welk een schoonheid!
Als dit de mensen op aarde eens mochten zien!

‘De Tempel der Ziel’ las hij en daarboven waren enige tekens aange-
bracht, die hij niet begreep. Het gebouw was geheel open. Ook dit was
een wonderbaarlijk verschijnsel. Hoe kon men een dergelijk gebouw zo
optrekken? Naar alle richtingen kon men zien. Alcar ging hem voor en
zij traden de tempel der ziel binnen. Waar hij ook keek, overal waren
geestelijke wezens. Een ieder droeg zijn eigen gewaad en hij zag dat ze
licht uitstraalden. Ook het geestelijke gewaad was een wonder aan bezit
voor degene die dit geestelijke bezit mocht dragen. Vele malen had hij
dit tafereel reeds waargenomen, doch telkens verwonderde dit hem en
begreep hij hoever hijzelf nog van dit geluk verwijderd was.

Alcar keek hem aan en zei: ‘Kijk naar jezelf, André.’
Hoe is het mogelijk, dacht hij, dat ik dat niet heb gevoeld. Ook hij

droeg een geestelijk kleed. Zijn aardse toestand was nu van hem afgeval-
len, hij was nu geheel in Alcars leven overgegaan. Als het vroegere
romeinse kleed lag dit gewaad om zijn schouders. Hij voelde zich heel
gelukkig, maar wat zou men op aarde hiervan denken? Toch was dit heel
eenvoudig, want hij zou hier niet binnen kunnen gaan wanneer hij niet
geheel de sfeer waarin hij thans was aanvaardde. Deze gedachten kwa-
men in hem en hij wist van wie ze waren. Alcar voerde thans een men-
taal gesprek, want wanneer hij geheel werd opgetrokken, kon men
tevens niet meer spreken. Dan ging de ene mens in de andere over en
waren zij telepathisch verbonden.
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Wonderlijk was dit gewaad. Ook Gerhard*) droeg reeds zijn geestelij-
ke kleed en toch was hij eerst enige jaren in de sferen. Maar hij had er
hard voor gewerkt, zijn gehele innerlijk daarvoor ingesteld. Wie hier
ernstig wilde, kon spoedig vorderingen maken.

Toch vond hij het merkwaardig dat hij dit zelf niet had gezien. Zo was
het leven van de geest. Aan niets anders kon je denken en in je opne-
men, wanneer één ding je bezighield. Dan ging men geheel daarin over
en aanvaardde men die toestand. Ook dit kwam in hem en hij begreep
zijn leider volkomen. 

Nu was hij geheel van de aarde los en zijn eigen leven en alles wat
daarbij hoorde, lag ver van hem weg. Toch hield iets hem aan de aarde
vast en dat was het fluïdekoord, waarmee zijn geesteslichaam aan het
stoffelijke kleed verbonden was en dit zou blijven, totdat de dood intrad.
Dan scheurde dat koord vaneen en ging hij naar zijn plaats in de sferen,
zoals zijn innerlijke afstemming was en de liefde die hij bezat. Hij wist
dat alles reeds lang en toch was dit telkens machtig om het opnieuw te
kunnen beleven.

Alcar droeg verschillende gewaden. Wanneer zijn leider zich op aarde
liet zien, dan aanvaardde hij meestal de toestand zoals zijn laatste leven
op aarde was. Dan zag hij zijn leider als een schilder, de meester uit vroe-
gere eeuwen. Maar wanneer hij aan gene zijde was, dan zag hij langzaam
zijn aardse kleed oplossen en hoe hoger zij gingen des te schoner werd
Alcars gewaad, totdat hij zijn eigen sfeer was binnengegaan. Daar een-
maal aangekomen, bleef zijn gewaad zoals zij droegen die daar leefden
en was er geen verandering meer mogelijk. Ook dat was wonderlijk.
Langzaam ging het geestelijke gewaad veranderen in duizenden tinten
van zachte kleuren. Dat is het bezit van de geest, van de mens die liefde
droeg en voor ieder leven openstond.

Hij volgde zijn leider op de voet. Hier was iedereen gelukkig. Zie al
die mensen, dacht André, zie hoe zij stralen! En al die mensen waren op
aarde geweest, hadden daar geleden en gestreden, veel leed, ziekten en
andere kwellingen gekend, maar nu waren zij gelukkig. Hoe machtig dit
te mogen zien, want voor een ieder was al dit geluk, al dit ontzaglijke
weggelegd. De reine, onbaatzuchtige liefde lag op ieders gelaat.

Hier leefden vaders en moeders, zusters en broeders bijeen. Hier
beleefden zij tezamen hun geluk en konden niet droevig meer zijn, want
dat was beleefd en hadden zij overwonnen.
*) Zie het boek: ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’, laatste hoofdstuk.
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Schouw in jezelf, leer jezelf kennen, leg af al die narigheid en buig je
hoofd.

Ja, dat hadden allen gedaan en geleerd. Dit was nu hun bezit, dit ont-
zaglijke geluk omstraalde hen.

Langzaam gingen zij hoger en hij voelde wat dit betekende. Alcar ging
zeker naar de hoger gelegen zalen, als hij van zalen kon spreken. Maar
hoe zou hij anders een geestelijke ruimte moeten noemen? Dit was bij-
na niet om na te vertellen. In dit gehele gebouw waren bloemen en hij
zag de sferenvogels, die om de mens heen vlogen. Vele namen plaats op
de hun toegestoken handen en liefkoosden de mens. Een goddelijk
geluk stroomde in hem toen hij dit waarnam.

In iedere zaal zag hij de bekende geestelijke fontein, die hij in elke
sfeer had waargenomen. Dit was een symbool van wijsheid, kracht en
liefde, en dit kunstproduct spoorde het wezen aan zich al die gaven eigen
te maken. Hier leefde de aardse mens met bloemen en vogels en dit alles
was als het paradijs.

Toch was hij eerst in de vierde sfeer! Dan die hogere sferen, die hij alle
had mogen zien, want hoeveel reizen had hij reeds niet gemaakt? In al
de sferen was hij geweest en veel wijsheid had hij ontvangen. Maar dat
wat hij thans zou beleven, zette de kroon op alles.

Hier zou hij met het heelal verbonden worden en werd hem het begin
van de schepping getoond en duidelijk gemaakt. Hij beefde reeds van
geluk bij de gedachte aan het ogenblik waarop hij zou gaan zien hoe alles
was geschied.

Alcar ging hem nog steeds vooruit. Hij voerde hem naar een plateau
en daar zag hij een klein gebouw, dat precies als het grote was. Een klei-
nere tempel en ook hier was alles open. Dit openzijn van alles was zeer
eigenaardig, een verklaring kon hij er zelf niet voor vinden. Was het
omdat dit alles tot Gods eigen leven behoorde? Een innerlijke stem zei
hem dat dit de betekenis was. Een raadsel was het hoe dit alles in stand
bleef.

Hoe kon men zo bouwen? Was dit op aarde bekend? Hield dit met al
de sferen verband en waren het de bouwmeesters uit de zevende sfeer,
die dit gebouw als het ware innerlijk droegen en in stand hielden?
Wonderlijk was het dit te zien. Dit gebouw was als de mens, als de
natuur, als alles wat aan gene zijde leefde. Open was alles, zoals iedereen
open was, men schouwde in de diepte der ziel.

Vanaf deze plaats zag hij in een diep dal. Zijn leider stond naast hem,
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maar zei niets. Nu kwam er een ander gevoel in hem en hij wist wat dit
betekende. Alcar kon dit gebouw in zijn geheel niet verklaren, want het
had op de zevende sfeer afstemming en het was verder en hoger dan zijn
eigen sfeer. Ieder innerlijk gebouw, als hij die kleinere tempels goed en
duidelijk voelde, bezat een eigen structuur. In dit machtige gebouw
waren honderden kleinere tempels ondergebracht. En al die gebouwen
hadden één betekenis en dat was de tempel der ziel. Hij dacht over alles
na en kwam er niet achter. 

Hij vroeg aan zijn leider: ‘Is het geheel niet te verklaren, Alcar?’
‘Neen André, ik liet je dit reeds voelen, maar toch kan ik je heel veel

van dit gebouw vertellen.
Al deze kleinere tempels die je waarneemt, horen tot het geheel en ze

zijn dus een deel daarvan. Ieder gebouw heeft dezelfde architectuur zoals
het geheel is, doch alleen voor het uiterlijk. Het innerlijke van ieder
gebouw is een eigen afstemming, een toestand, wat je straks duidelijk zal
worden. In dit gebouw, dat dus de tempel der ziel is, zijn alle sferen aan-
wezig, vanaf de eerste sfeer tot de zevende en vanaf de diepste diepten
van de hel*). Dus alle sferen die men aan deze zijde kent en bezit, ver-
tegenwoordigen een aparte tempel en vinden een plaats in het geheel.
Iedere tempel van het innerlijke gebouw, dat je nu van buiten kunt
waarnemen, stelt dus een sfeer voor, een hogere of lagere sfeer, het doet
er niet toe, maar alle sferen zijn in dit machtige geheel opgenomen.
Wanneer men nu in een kleinere tempel afdaalt, of binnentreedt, gaat
men in die sfeer over en neemt men die sfeer waar, hoe ze ook is en
wordt daarmee verbonden. Begrijp je wat ik bedoel, André?’

‘Wanneer ik u goed en duidelijk heb begrepen, dan zijn al die tempels
als de mens en als een sfeer?’

‘Juist, wanneer ik dus één van die tempels binnentreed, laten wij zeg-
gen de eerste sfeer en daarmee verbonden wil worden, dan zal dit
geschieden. Hoe dit geschiedt zal je straks beleven.’

‘Wonderlijk is dat, Alcar.’
‘Maar niet alleen dat wij met de sferen verbonden kunnen worden,

doch ook met de mens op aarde, met planeten en sterren en duizend
andere dingen meer. Wij gaan dan in die toestand over en zien dát wat
wij wensen te zien. Maar er is nog meer. Al de graden van kosmische lief-
de zijn er aanwezig. Dat wil zeggen, dat men die reine liefde kan voelen
die de geest bezit die in de zevende sfeer leeft. Voel je hoe machtig dit is?
*) Hiermee wordt bedoeld die diepste duistere sfeer aan gene zijde.
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Hier is dus alles aanwezig. Hier kan men de mens met het heelal verbin-
den, met planeten en sterren en andere lichamen. Ook kan men zich
hier voor de een of andere studie bekwamen en wordt men in al die wet-
ten opgeleid. Hoe het geheel opgetrokken is, weten en kennen alleen de
meesters die in de zevende sfeer leven. Alleen die meesters zijn het die
ons met iedere graad van geestelijke kracht en afstemming kunnen ver-
binden. De meesters leven als het ware in de tempel der ziel en in één
tempel dus kan men met een meester in verbinding komen en wordt de
mens in het geheel opgenomen. Straks zal je duidelijk worden gemaakt
wat hier geschiedt en hoe die verbinding mogelijk is. In deze tempel kan
men ons met het heelal verbinden en met het begin van de schepping.
Het gehele heelal kan men ons tonen, al die miljoenen wetten en pro-
blemen kan men hier voor ons oplossen. De meesters kunnen ons ver-
binden en wij zien het voor ons geschieden.

Ik zal je daarom eerst enige taferelen moeten tonen, wil je gereed zijn
voor het ontzaglijke gebeuren dat je straks zult beleven. Ik moet je dui-
delijk maken hoe alles is en wat de betekenis is van de tempel der ziel.
Maar hoe het geheel is, dat kan ik je niet verklaren, omdat daarvoor de
zevende sfeer als mijn eigen bezit in mij moet zijn. Je weet dat ik niet
hoger kan gaan dan mijn eigen sfeer en hier leven de krachten van het
hoogste geestelijke wezen aan deze zijde. Zij manifesteren zich dus in dit
gebouw, zij steunen hun zusters en broeders en zij zijn het die hun toe-
staan hun geestelijke woning binnen te treden en voor korte tijd als bezit
te aanvaarden.’

‘Hoe machtig is dan dit gebouw, Alcar.’
‘Dit gebouw, dus de tempel der ziel, is een heilig en rein sferenbeeld.

Hierin, André, komt men tot zichzelf. Hier leert men hoe te moeten
bidden en leert men zichzelf kennen. Hier ziet men zijn vader en moe-
der, zuster en broeder. Waar zij ook zijn en waar zij zich bevinden. Wij
kunnen hen in dit gebouw terugzien. Hier kan men met het Al verbon-
den worden wanneer de meesters denken dat dit nodig is, en peilt het
ene wezen het andere. Dan buigen mensen hun hoofd en aanvaarden,
en buigt de moeder zich voor haar kind en het kind voor de moeder. 
Er is rust en vrede, want hier leeft God, zodat wij met het Goddelijke
verbonden kunnen worden. Hier, André, ziet men in een ander mens en
weet men dat dit wezen, ook al heeft men deze mens op aarde gekend,
een wonder is van geestelijke wijsheid. Doch hoe is het op aarde?

Op aarde betekent dit macht en persoonlijkheid, stand en bezit. 
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Wie een hoge maatschappelijke toestand heeft bereikt, laat zich voelen
en heerst, ja overheerst alles en iedereen die tot hem komt. Hij is meester
en heerser tegelijk en men luistert en doet wat hij wil.

Doch hier is alles anders. Hier buigen wij ons hoofd voor hen die
hoger zijn dan wij, en voor hen die in onze sfeer leven, hebben wij diep
ontzag, omdat het onze zusters en broeders in de geest zijn. Hier is lief-
de macht en een wet.

Duizenden jaren zijn zij op weg en in die tijd hebben zij deze afstem-
ming veroverd. Dit is bezit, dit is eigen maken en wij allen kunnen dit
bereiken.

Cesarino is een vorst van liefde en deze geest is mijn meester. Wij zul-
len hem met mentor Miradis, Urabis en Mondius*) ontmoeten. De
tempel der ziel is de woning van de ziel, het is een woning van God aan
de mens gegeven. Het is Gods vonk, die ieder leven in zijn menselijke
toestand bezit en het is Gods heilige bedoeling dit ervan te maken. Het
is een machtige schepping en ieder mens zal zich deze tempel eigen
maken, zodat de ziel – de mens – zal zijn als dit machtige gebouw, waar-
in hij leeft en zijn zusters en broeders ontvangt.

Op een vorige uittreding toonde ik je mijn eigen geestelijke woning.
Hoe nietig zij is in vergelijking met dit gebouw, zal je thans begrijpen,
maar ik zal mij dit eigen maken, zodat eens mijn zielewoning zo zal zijn.
Allen die hier zijn, weten dat zij dit kunnen bereiken. De weg ligt voor
hen open, want zij dienen. Zij zullen blijven dienen, of hun ontwikke-
ling staat stil. Wij evolueren steeds en zijn bereid het zwaarste offer te
volbrengen. Niets is ons te veel. Geen wezen bevindt zich in deze sfeer,
of het voelt dat hoger gaan mogelijk is en hoe het moet. Zij allen weten
reeds wat je aanstonds wordt getoond. Ook zij hebben dit beleefd,
omdat zij deze hoogten hebben bereikt. Voordien is dit niet mogelijk.
Nu aanvaarden en begrijpen zij hun eigen sfeer en toestand. De vader-
liefde van de aarde en de moederliefde lost in deze sfeer op en zij voelen
zich universeel. Dit zul je beleven, want het behoort tot de tempel der
ziel en is het beeld van ons eigen leven. Nu gaan wij verder, volg mij,
André.’ 

André voelde, dat Alcar hem nog inniger met zich verbond.
Deemoedig volgde hij zijn leider. Waar hij ook was, overal zag hij sym-
bolen, door sferenbloemen vertolkt. In iedere sfeer waren deze symbo-
len en ook dit was kunst. Het ene symbool stelde liefde voor en het
*) Mentoren van de lichtsferen aan gene zijde. Zie het boek: ‘Een Blik in het Hiernamaals’.
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andere geloof, eenvoud en deemoed. Op zijn vorige tochten had Alcar
hem al de symbolen verklaard en nu begreep hij deze kunstproducten.
Alcar bleef staan en wachtte hem op.

‘Hier treden wij binnen’, hoorde hij innerlijk tot zich zeggen.
‘Je zult waarnemen, André.’
André voelde zich onmiddellijk wegzinken en in een hogere toestand

overgaan. Direct daarna ging hij waarnemen. Alcar was een ruimte
binnengetreden. Er was niets te zien dan een blauwachtig licht. Maar in
dat licht zag hij beweging. Het geheel was als het uitspansel, doch hier
was het in een dicht waas gehuld. Hij voelde zich in de ruimte opgeno-
men en er was alleen lucht. Duidelijker kon hij het niet beschrijven. Hij
bevond zich in een vreemde maar merkwaardige toestand.

In dat blauwe zag hij thans andere kleuren komen en die kleuren zag
hij alleen wanneer hij eraan dacht, wat hij zeer wonderlijk vond. Dacht
hij aan de één of andere kleur, het deed er niet toe welke, dan nam hij
die tinten onmiddellijk waar. Concentreerde hij zich op iets anders, dan
manifesteerde zich dit op hetzelfde ogenblik. Dit was zeer fantastisch,
doch hij voelde een machtige kracht in zich komen, waarvan hij de bete-
kenis begreep. Door de gaven en krachten van anderen schouwde hij in
het leven dat hier werd vertolkt en overheerste dit het blauwe waas, wat
de eigenlijke kleur was die hier bleef. Een wonderlijke kracht was hier
aanwezig en een diep ontzag overviel hem.

Hij voelde behoefte om te bidden en hij deed het. Lang bleef hij in
gebed, om eindelijk weer opnieuw waar te nemen, want er was iets bij-
zonders in deze zaal.

Nu voelde hij zich geheel leeg en kon aan niets meer denken. 
Hij vroeg zijn leider: ‘Waar zijn we, Alcar?’
Een zachte stem sprak tot hem en hij hoorde in zich zeggen: ‘Hier zal

ik je verbinden. Denk eraan, André, hier kunnen wij alleen mentaal
spreken. Hier is het voelen, overgaan in hetgeen je ziet en voelt.’

‘Wat betekent dit blauwe waas, Alcar?’
‘Dit is als het uitspansel. De beelden die je waarnam, manifesteerden

zich omdat je daaraan dacht. Je was in verbinding met jezelf en dit is die
ontzaglijke kracht die de meesters bezitten en wij ons eigen zullen
maken. Hier kan dus de mens met zichzelf in verbinding treden en dit
is door hogere wezens mogelijk. Ik zal je dit duidelijk maken, let dus
goed op.’

André wachtte af wat zou geschieden.
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In dit blauwe waas ging hij iets waarnemen. Wat was dat? Dit was
toch niet mogelijk? Hij zag zichzelf en zijn leider en zij waren op weg
naar de tempel der ziel. Al dichter naderden zij dit gebouw. Toen zij de
tempel waren genaderd, las hij wat voorop het gebouw stond geschreven
en hij niet had begrepen. Nu wist hij ineens wat die cijfers betekenden:
‘Mens ken uzelf.’

Daarna traden zij binnen. Mijn God, dacht hij, ook dit ligt vast. Hier
leefde hij in de werkelijkheid. Hier trok men de werkelijkheid tot zich
en ging men in die werkelijkheid opnieuw over. Wonderlijk was dit
alles. Dan hoorde hij Alcar zeggen: ‘Je ziet, André, alles ligt vast. Ook al
ligt het duizenden eeuwen terug, alles kunnen wij tot ons trekken en er
opnieuw in overgaan. De kleinste dingen manifesteren zich, hoe nietig
je concentratie ook is. Hier, in de tempel der ziel, aanschouwt men zijn
eigen levensfilm. Hier is het waar ik in mijn eigen verleden zag en ik
mijn vriend leerde kennen, waarvan ik je vertelde. Let nu op, een ander
tafereel. Dit alles dient om je duidelijk te maken wat in de sferen van
licht mogelijk is. Ik concentreerde mij op een bepaald doel, op iets dat
is geschied en dat gebeuren manifesteert zich hier voor ons.’

André voelde dat Alcar zich concentreerde. In kinderlijke eenvoud
stelde hij zich op Alcar in. Nu was hij geheel met zijn leider één en hoor-
de hij Alcar zeggen: ‘Nu aan niets anders denken, André. Stel je op mij
in en tracht deze verbinding in stand te houden.’

André voelde nu de reine liefde van zijn leider in zich komen en hij
wachtte thans af wat zou geschieden.

In het blauwe waas zag hij iets verschijnen. Hé, dacht hij, hoe is het
mogelijk. Hij zag een tafereel van de aarde, waar hij met Alcar was
geweest. Op diezelfde plaats had zijn leider hem met het verleden ver-
bonden en had hij Alcar en zijn vriend waargenomen. Hij zag nu het
ogenblik dat zijn leider aan het portret van zijn vriend bezig was. Dit
tafereel ging heen en hij zag dat een ander gebeuren zich manifesteerde.

Het was wonderlijk wat hij waarnam. Hij zag zichzelf met zijn leider.
Alcar was in diep gepeins verzonken en hij ging in het verleden zien. 
Hij zag thans twee verschillende taferelen, waarvan het ene van driehon-
derd jaren geleden was en waarvan hij het andere zelf had beleefd, dat
echter ook reeds tot het verleden behoorde.

Hoe wonderbaarlijk zijn de krachten aan deze zijde, dacht hij. Men
stelde zich hierop in en het verleden werd zichtbaar. Nu zag hij een
ander beeld.
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Het was het ogenblik dat zij van de aarde afscheid namen en de sfe-
ren van licht tegemoet gingen. Hoe wonderlijk is het wat hij waarneemt.
Nu voelde hij zich vrijkomen en opnieuw verbonden worden.

Hij hoorde Alcar zeggen: ‘Ik ga je thans met je eigen leven op aarde
verbinden, je zult zien dat ook dát mogelijk is.’

Toen hij ging waarnemen, zag hij zijn ouderlijke woning voor zich.
Hij zag zijn moeder en vader en hij herkende de omgeving waar hij
geboren was. Hoe ontzaglijk is deze kracht, dacht hij. Ook dit tafereel
loste op en er keerde een ander terug. Opnieuw zag hij zijn ouders. Toen
hij dit beeld waarnam, hoorde hij plotseling kerkmuziek. Wat zou hij
thans beleven? Ach, mijn God, hoe kan het, het is niet te geloven. Hij
zag dat zijn vader en moeder in de echt werden verbonden. Dit was toch
wel een beeld dat hem diep ontroerde. Tranen vloeiden over zijn wan-
gen van ontroering en dankbaarheid. O, hoe machtig was dit gebeuren. 

Hij hoorde nu een zachte stem in zich zeggen: ‘Zul je nu rustig zijn,
André? Ik ga je een ander beeld tonen. Daarvoor heb ik je volle concen-
tratie nodig.’

André concentreerde zich tot rust en wilde zijn leider niet storen, want
hoe dankbaar was hij voor dit alles! Opnieuw zag hij zijn moeder en op
hetzelfde ogenblik voelde hij een groot wonder in zich komen. Hij was
geheel met zijn moeder één en hij voelde de diepe betekenis van dit 
tafereel. Zijn lieve moeder was in blijde verwachting en het jonge leven
dat zij droeg, was hij. Een onverklaarbaar geluk stroomde thans in hem.
In zijn moeder lag een groot wonder en haar reine gedachten kwamen
in hem. Diep was alles wat hij waarnam en hij moest het aanvaarden.
Nu zag hij een ander beeld.

Hij zag zichzelf in zijn jeugdjaren. Hij speelde als kind en al deze
gebeurtenissen keerden in zijn herinnering terug. Ja, dacht hij, dit is
geschied, ik weet het. 

Hij hoorde opnieuw Alcar zeggen: ‘Zie en neem waar, André.’
Wat hij nu zag was toch wel het wonderbaarlijkste van alles. Naast

zich zag hij een dicht waas en in dat dichte waas zag hij iets komen. Daar
bouwde zich iets op en hij beefde toen hij begreep wat dit betekende.
Hoe is het mogelijk, ook dat nog en hij herkende zijn leider Alcar. 
In zijn jeugd had Alcar hem reeds gekend. Alcar was steeds zijn
beschermengel geweest. Opnieuw zag hij een ander wonder. Voor hem
zag hij geestelijke kinderen en die kinderen werden in zijn jeugd tot hem
gebracht. Hij zag thans dat Alcar deze kleintjes tot hem voerde en hij als
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aards kind urenlang speelde met deze geestelijke kinderen. Naast zich
zag hij zijn leider. Dan zag hij het beeld dat Alcar met de geesteskinde-
ren heenging. 

Mijn God, dacht André, hoe groot zijn Uw wonderen. Als kind reeds
bezat hij geestelijke gaven en zag hij in de onzichtbare wereld. Ook dat
gebeuren lag vast, zoals alles vastlag wat tot het verleden behoorde. Hij
was met al zijn gaven op de wereld gekomen, in hem lagen deze geeste-
lijke schatten. Wat voor het wonderkind muziek of andere kunst was,
betekende voor hem geestelijke gaven. Nu begreep en voelde hij zichzelf.
Als een grote schat lag dat geestelijke bezit in hem en niemand die er iets
van wist. Met zijn moeder voelde hij een innige band, zij was een zon in
zijn leven geweest en hij voelde als zij. Groots waren deze taferelen. Zijn
gehele jeugd ging aan hem voorbij. Wonderbaarlijk is het, dacht hij.
Dan vervaagde alles en hoorde hij in zich zeggen: ‘Is het je duidelijk,
André, wat de tempel der ziel is? Hier kom je tot jezelf, dit is verbinden.
Alleen is dit echter mogelijk door de kosmische meesters. Dit alles
behoort tot de derde kosmische graad. Alles wat onder de derde*) sfeer
is kan ik tot mij terugroepen. Het is mij tevens mogelijk mij met ande-
re toestanden, die dieper en dieper in het verleden liggen en daar zijn
beleefd, te verbinden. Zelfs mijn geboorte op aarde kan ik terugroepen.
Ik zie in alles wat geweest is, doch heb hulp nodig, al ligt alles in mij en
is dit mijn bezit. Met mijn eerste leven op aarde en de honderden ande-
re die ikzelf, mijn ziel dus, heb beleefd en gevolgd, kan ik verbonden
worden. De tempel der ziel betekent het overgaan in ons eigen zielele-
ven. Door de meesters worden wij verbonden en dat verbinden
geschiedt door concentratie. Zoals de moeder haar kind ontvangt, met
haar kind één is, door de scheppende kracht tot stand gebracht, moet en
zal zij dit in het stofleven beleven en ondergaan. Dit hier is beleven,
maar door hogere machten en krachten.

Hier zijn wij in één van de zalen van het hoogst afgestemde wezen, het
is de zaal van liefde en het bezit van meester Miradis. Deze mentor stelt
zijn kracht en persoonlijkheid voor de mens aan deze zijde beschikbaar en
helpt hem om zichzelf te leren kennen. Wij zijn thans in zijn eigen leven
afgedaald. Diep in zijn leven ligt dit alles. Het is het hart van de mens die
op aarde leeft, zoals het kind bij de moeder, nog ongeboren, toch in haar
leeft en voelt, wat door het moederbrein wordt gedacht en beleefd.
*) Volgens onze mening wordt hier de vijfde sfeer bedoeld, de sfeer waarop Alcar afstemming heeft.

(red.)
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De liefde van de moeder straalt door het jonge leven heen en het jonge
leven, nog onbewust, beleeft toch al deze krachten en wordt in stand
gehouden. Moeder en kind zijn één. Het kind onbewust, zo ik zei, de
moeder in blijde verwachting. Als het kind nu zou kunnen spreken, zou
het aan de moeder zeggen wat het voelt.

En dit wonder, hoe onbegrijpelijk ook, voltrekt zich op aarde, maar
de moeder is zich daarvan niet bewust. Toch dringt dit gevoel, al die
duizenden gevoelens tot het dagbewustzijn van de moeder door. Zij is
daardoor zeer gevoelig. Al die gevoelens geven aan haar eigen leven een
verhoogde afstemming. Ik heb je dit op aarde reeds duidelijk gemaakt.
Dit beeld echter, André, is het enige dat ik in je verbeelding en als
waarachtig beeld in je wakker kan roepen, wil ik je deze tempeltoestand
van mentor Miradis kunnen verklaren. Het is mentor Miradis die ons
met ons diepe innerlijk verbindt, omdat hij toestaat in zijn zielewoning
af te dalen. Wij zijn hier dus in het heiligste van deze meester, wat hij is
en bezit en aan reine liefde draagt.

Ik heb je eens mijn geestelijke woning getoond en je trad binnen.
Toen je was binnengetreden, stond je in gedachten en stampte op de
grond, om te voelen wat de zachtheid, waarop je liep, betekende.
Voorwaar, André, ik teken je geen symbool van een geestelijke of ande-
re toestand, dit is beleven, dit is waarheid, want een geestelijke woning
is zoals wij zelf zijn en aan liefde bezitten. Ik nodigde je uit in mijn
geestelijke woning te komen en ik wist dat je mijn zielewoning niet zou
kennen noch begrijpen. Toch trad je binnen.

In de zaal van liefde stond mijn fontein. In deze tempel heb je deze
fontein gezien en herkend. Je weet dat ze wijsheid, kracht en liefde bete-
kent. Meester Miradis bezit dit alles. Hij is een geest uit de zevende sfeer,
maar de mentor van deze, die de vierde sfeer is. Alles wat onder deze
sfeer leeft, kent hij en is zijn bezit, tot de zevende sfeer toe. Ik kan je dus
alleen verbinden omdat ik met hem, met zijn diepste innerlijk in verbin-
ding ben. Op de plaats waar wij nu zijn, kan ik deze meester vinden en
steeds ontmoeten. Zowaar er een God in de hemel is en waakt, zowaar
het volmaakte kind Gods de Christus is, Die over al Zijn kinderen
waken zal totdat het laatste de Goddelijke Sferen binnengaat, zowaar
ben ik thans met een van Zijn kinderen verbonden en waakt dit wezen
over mij en allen die in liefde tot hem willen komen. Voel je wat dit voor
ons betekent, de zielewoning van een geestelijk vorst binnen te treden?
Dat dit alleen mogelijk is wanneer hij of zij die zichzelf wil leren kennen
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bereid is alles, maar dan ook alles, te aanvaarden? Dat het verleden, dat
in ons ligt, door hem tot bewustzijn wordt gebracht en dat wij in ons
leven zien, alsof het op ditzelfde ogenblik geschiedt? Daarom bracht
men dit tot stand. Daarvoor schiep men dit wonderlijke gebouw, dat in
alles leeft en ons eigen innerlijk, ons verleden en alle toestanden ver-
bergt. Is het dan zo’n wonder wanneer ik zeg dat ik de algehele beteke-
nis niet zou kunnen verklaren? Voel je de diepte van dit machtige
gebouw en tevens dat het de liefde is van deze verheven wezens? Dat zij
toestaan ons te ontvangen en dat dit een grote genade is? Voel dus aan,
André, dat je op heilige en reine bodem staat. Dit nu is de voorbereiding
om nog hoger te gaan, wil je straks de heiligheid van hetgeen je getoond
wordt begrijpen. Nog zijn wij niet op de plaats waar de meesters zijn,
maar straks zullen wij daarheen gaan. Dit alles is nodig om je een beeld
te geven van wat je te wachten staat. Dit moet je voelen, mijn zoon, en
als dit niet mogelijk is, dan kunnen wij naar de aarde terugkeren. De
meesters stellen zich geheel voor ons open. Zij verlangen echter dat wij
gereed zijn en ons hebben voorbereid.

Dit nu is voor iedere geest die hier leeft weggelegd. Ons binnentreden
heeft een bijzondere betekenis. Wij zijn hier gekomen met een ander
doel en dit doel betreft henzelf. Zij zijn het die mij, wat je reeds weet,
naar de aarde zonden om dit aan de mensheid bekend te maken. En nu
is het ogenblik gekomen dat wij met hen verbonden kunnen worden en
dat je de diepte der ziel leert kennen. Thans gaan wij naar een andere
zaal, André.’

André keerde tot zichzelf terug. Hij wist niets te zeggen. Hij zonk op
zijn knieën neer en dankte zijn leider voor alles.

‘Hoe moet ik u danken’, stuurde hij in gedachten tot Alcar. ‘Hoe hei-
lig is alles, hoe machtig! Nu begrijp ik de genade dat u mij uw eigen
woning liet binnengaan.*) O Alcar, hier, op deze plaats, zweer ik u dat
ik alles, alles zal doen om een waardig instrument te zijn en dat ik mijn
best zal doen voor alles wat u mij geeft.’

‘Sta op, André. Ik ben je zeer dankbaar. Later zul je mijn dankbaar-
heid eerst goed kunnen begrijpen, wanneer wij alles, alles wat tot het
verleden behoort hebben beleefd. Maar nu gaan wij verder.’

Weer gingen zij door nieuwe zalen. Waar André ook kwam, zag hij
geestelijke wezens. Hoe mooi waren al deze mensen.

‘Wat doen zij, Alcar?’
*) Zie het boek: ‘Een Blik in het Hiernamaals’, tweede deel.
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‘Zij wachten op het grote ogenblik en maken zich voor dat wonder-
lijke gebeuren gereed. Zij mediteren, André, daarna zullen zij zien en
beleven. Velen onder hen zullen hun vader en moeder zien, die nog op
aarde of aan deze zijde leven. Wanneer wezens elkander uit het oog ver-
liezen, dan kunnen zij hier opnieuw verbonden worden. Waar deze
wezens ook zijn, men kan hen hier zien. Al zijn hun wegen voor hon-
derden jaren uiteengegaan, hier vindt men hen terug en worden zij van-
af dat ogenblik weer verbonden. Zij volgen die levensfilm en zodoende
wordt hun getoond waar ze zijn en in welke toestand zich het wezen
bevindt. Als de mens deze hoogte heeft bereikt en hier kan binnengaan
en zijn eigen ziel, de tweelingziel die bij hem hoort, opnieuw geboren
zou zijn, dus op aarde leeft, dan vindt hij zijn tweelingziel op aarde
terug. Wanneer deze ziel, dit leven dus, nog niet geboren is, dan reeds
kan men hem met het jonge leven verbinden. Lantos vertelde van zijn
leven, maar meester Emschor was het die hem dit liet beleven.*) Ik kan
jou met het verleden verbinden, maar anderen helpen mij. Zo zal het je
duidelijk zijn dat de vader zijn kind en de moeder haar kind, of omge-
keerd, terugvindt, maar alleen terug kan vinden door hen die deze
krachten bezitten. Het geschiedt soms dat ouders of geliefden aan deze
zijde komen en hun geliefden die voor hen overgegaan zijn, niet kunnen
vinden. Dan is dit in de tempel der ziel mogelijk. Hier weet men waar
zich deze zielen bevinden, hier kent en ziet men het doel, waarom de ziel
op aarde is teruggekeerd. Voel je nu, André, wat de tempel der ziel bete-
kent?’

‘Ja Alcar, volkomen.’
‘Wat jij zoëven hebt gezien, is beleven. Ik ging in dat verleden over en

stelde mij tevens op jou in, zodat jij zag wat ik beleefde en voelde. Al
deze mensen nu vragen om verbinding. De één wil zichzelf leren ken-
nen en een ander wil zijn moeder terugzien. Duizenden zijn hier aanwe-
zig, maar vraagt men wat zij hier doen, dan zullen zij je geen antwoord
kunnen geven. Zij weten dat zij zich moeten instellen en horen en zien
je niet, want zij mediteren, zij gaan in de meester over. Diep is alles maar
tevens heilig. Dit gebouw is heilig aan liefdekracht die het uitstraalt.

Van buiten reeds is dit te zien en je hebt het waargenomen. Alles is
open en toch zijn wij binnen. Ook dit is een groot wonder. Hoe het is
opgetrokken? Tot aan de vijfde sfeer is het voor mij mogelijk je een
beeld daarvan te geven, maar dan is ook voor mij alles voelen en begrij-
*) Zie het boek: ‘De Kringloop der Ziel’.
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pen en niet meer in woorden te vertolken. Al deze mensen wachten dus,
André, op een heilige verbinding met hun geliefden of met zichzelf. De
één voor studie, zoals wij, anderen voor het terugvinden van hun gelief-
den, die op aarde zijn of in de wereld van het onbewuste zijn afgedaald.

Thans gaan wij naar de zaal van meester Urabis en zul je andere
gebeurtenissen beleven.’

André kon geen woord spreken. Dit alles was groots. Hoeveel wonde-
ren had hij al niet beleefd. Mijn God, dacht hij, zou men hem op aarde
kunnen geloven? Dit ging ver, was heel diep en bijna niet te omvatten.
Hiervoor moest men zijn hoofd buigen. Kon men dit niet, dan werd
men niet verbonden. Dit was heilig en voor de mensen op aarde een gro-
te genade. Eens zouden zij dit beleven en zouden zij gelukkig zijn. Hier
voelde men echter deze genade, men boog diep zijn hoofd en dankte
God.

Hij volgde Alcar en deze trad nu een andere zaal binnen. André keek
om zich heen. Ook hier was niets te zien. Leeg was deze zaal. Maar in
hem kwam iets dat hem gelukkig stemde. Een ontzaglijke stilte voelde
hij in zich komen. Hier voelde hij de stilte van de geest, die ver, heel ver
boven hem stond. In iets heiligs voelde hij zich opgetrokken, zodat hij
dacht te zweven.

Hij voelde dat dit alles anders was dan zoëven, maar hij kon het niet
verklaren. Het blauwe waas was hier in zilverachtig licht veranderd. Dit
zilverachtige licht kende hij, want hij had het in Alcars eigen sfeer waar-
genomen. Nu voelde hij, dat hij met Alcar werd verbonden. Zijn leider
stelde zich voor hem open. Alcar stond toe dat hij in zijn leven zag.

Hoe moet ik u daarvoor danken, dacht hij. Hij boog zijn hoofd en
bad innig. Waarom wilde Alcar dat hij in hem zag? Alcar werkte in stil-
te op hem in en André voelde nu dat hij zich op zijn leider moest gaan
instellen.

Alcars zieleleven zou straks voor hem openliggen. De kracht en de lief-
de die in hem kwam zei hem dat dit zou geschieden. Deemoedig stelde
hij zich open en hij zag dat de eerste verschijnselen reeds kwamen. Wat
zou dit voor een tafereel zijn?

Een hevige kracht voer door hem heen en met die kracht hoorde hij
zachte orgelmuziek. Door die muziek, die in hem trilde, ging een ander
tafereel aan hem voorbij en begreep hij de betekenis hiervan. Hoe kan
het, dacht hij, Alcars huwelijk! De grootste dag van zijn leiders leven op
aarde, daar hij in de echt werd verbonden. Naast hem zijn ziel, de vrouw
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die hem op aarde liefhad. Dit beeld vervaagde en een ander tafereel
kwam tot hem. Ook dit was een groot wonder.

Hij zag een wieg en in dat wiegje een klein kind. Hij zag hoe het trap-
te en in beweging was. Het kind groeide en beeld na beeld volgde elkaar
op. Nu zag hij dit kind weer terug en zie, het was zijn leider Alcar. Dan
ging ook dit beeld heen en volgde er een ander. 

Hij zag verschillende wezens bijeen en hij begreep wat dit tafereel
betekende. Hij bevond zich in een vertrek waar de aardse meester zijn
leerlingen onderrichtte en hij zag dat Alcar een leerling was. Dit was een
waarachtig beeld en op aarde geschied. Groots was dit tafereel. De leer-
meester was in diep gepeins verzonken. Een innerlijke stem zei hem wie
hij was. Hoe is het mogelijk, dacht hij, wat een wonderen van geest-
kracht. De stilte die in hem kwam, was het bezit dat zijn leider op aarde
innerlijk droeg. Dan vervaagde ook dit beeld en volgde een ander.
Flitsen uit het verleden werden hem getoond. Het verleden zag hij
bewust, aan niets hoefde hij te twijfelen. Hij voelde tevens dat, wanneer
zijn leider zijn verleden vanaf het geboren worden wilde tonen, ook dit
mogelijk was. Dit waren echter taferelen, belevenissen die zijn ziel had
beleefd en grote gebeurtenissen waren. 

Nu zag hij een ander wonder. Het einde van zijn leider op aarde
bouwde zich voor hem op. Alcar ging over en naast hem zag hij zijn
vrienden. Allen waren bedroefd, want te vroeg ging hij het aardse leven
verlaten. Niets was er van dit gebeuren verloren gegaan. Hij voelde de
verschrikkelijke strijd van zijn leider en voelde tevens waaraan hij over-
ging. Die ziekte lag reeds jaren in hem. Diep daalde hij in dit probleem
van zijn overgang af. God riep zijn kind en de dood trad in. Een meester
in de kunst had de aarde verlaten.

Nu voelde hij dat Alcar tot zichzelf terugkeerde en deze verbinding ver-
broken werd. Hij keek naar zijn leider, maar kon geen woord spreken.

Alcar zei: ‘Je ziet, mijn jongen, dat ik je met mijn eigen verleden kan
verbinden. Alles ligt vast, tot de kleinste dingen. Vanaf mijn geboorte
zou ik je kunnen verbinden, doch dit is niet nodig, want wij komen hier
later op terug. Al mijn fouten en zonden kan ik je tonen, maar ik liet je
slechts enkele gebeurtenissen beleven. Thans gaan wij heen en zullen wij
de meesters ontmoeten. Maak je gereed, André.

Ik kan je tevens nog met de zesde en zevende graad van liefde verbin-
den, die beide hier aanwezig zijn en in het zieleleven van mentor
Mondius overgaan. Wat in deze zaal niet mogelijk is, kan ik in een hoge-
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re afstemming waarnemen, doch dit is voldoende. Kom, wij gaan verder.
Je ziet, André, dat het voor ons mogelijk is op verschillende wijzen in

het verleden over te gaan. Op aarde, voordat je zou uittreden, heb ik je
met het leven aan deze zijde verbonden en zag je, dat mijn vriend ont-
waakte. In een visionaire toestand nam je dit alles waar en je hoorde hem
zelf spreken. Ook dat lag dus vast. In mijn woning op aarde liet ik je
mijn eigen leven zien en ook daarin ging je over. Dan de belevenissen in
deze tempel en straks wat je opnieuw zult beleven. Doch dit, wat je tot
nu toe hebt waargenomen en beleefd, toont je aan dat dit mogelijk is.

Dit alles dient, dat je het machtige wonder, dat je aanstonds beleven
zult, kunt aanvaarden. Ik heb dit dus gedaan met een vast doel, omdat
wij weten dat hetgeen je door de meesters wordt getoond voor het men-
selijke gevoel te onbegrijpelijk is. Daarom bereidde ik je voor op het
grootse dat je wacht.’



63

Het ontstaan der Schepping

ZIE André, in die tempel daar voor je treden wij binnen.’ André
zag een kleine tempel, maar het geheel was als de tempel der ziel.
Een goudachtig licht straalde uit dit majestueuze gebouw. Alcar

trad binnen.
Leefden hier de meesters? Ook hier was niets waar te nemen, doch het

innerlijke licht dat hier aanwezig was, werd door dat gouden licht over-
straald. Dat licht herkende hij, want hij had dit aan de grens van de
zevende sfeer waargenomen, de sfeer van Cesarino.*) Zou hij hier een
wonder beleven? Ook hier voelde hij zich als in de ruimte. Thans, hij
voelde dit duidelijk, had zijn leider hem met het hoogste aan deze zijde
verbonden.

‘Kom dicht naast mij, André.’
Alcar vatte zijn hand in de zijne en André voelde dat het grote ogen-

blik gekomen was. Hij voelde Alcars hand en begreep, dat hij daardoor
in zijn sfeer was opgetrokken. Op zijn eigen krachten zou hij hier niet
kunnen binnengaan. Een heilig gevoel van rust kwam in hem.

Nu zag hij in dat gouden licht beweging komen en dat er zich iets
manifesteerde. Op hetzelfde ogenblik verdichtte zich dat ‘iets’ en het was
als de opkomende zon, die haar stralen over de aarde zond. Een ontzag-
lijk licht overstraalde hem. Voor hem zag hij enige wezens en onmiddel-
lijk herkende hij Alcars meester.

Cesarino, dacht hij, ik ben u zo dankbaar. Hij zag vier intelligenties,
die de schitterendste gewaden droegen. Dezen waren de meesters van
iedere sfeer en behoorden allen tot de zevende hemel. Cesarino droeg
een gewaad dat hij niet kon beschrijven. Hierin waren alle kleuren van-
af de eerste sfeer aanwezig, doch het gouden licht overstraalde dit
gewaad. Hij zag het zachte paarse in een blauwachtig waas omhuld, om
daarna terug te keren in dit gouden licht. Een geestelijk gewaad leefde
en zond zijn licht uit, zoals alles aan gene zijde. Zoiets schoons had hij
nog niet waargenomen. Een geest, die reeds duizenden jaren aan gene
zijde was, manifesteerde zich op deze wijze. Toch was Alcars meester als
een jonge man van dertig jaar. Ook de andere meesters waren niet ouder
en droegen een prachtig geestelijk gewaad. Het gouden licht overheerste
deze gewaden en dit was de afstemming en de sfeer waarin zij leefden.
*) Zie het boek: ‘Een Blik in het Hiernamaals’, derde deel.
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Mijn God, dacht hij, zijn dit mensen? Zij waren mentor Cesarino, men-
tor Mondius, Miradis, Urabis, de meesters van de vierde, vijfde, zesde
en zevende hemel.

Deze gevoelens kwamen in hem en hij wist hoe ze tot hem kwamen.
In een zee van licht waren de meesters tot hem gekomen, maar hij kon
al dat licht niet in zich opnemen. Hij kon dit in die korte tijd niet ver-
werken, daar hij voelde dat de meesters zouden heengaan. Hij zag ech-
ter hun jeugdig gelaat en de reine sfeer die om hen heen lag. De meesters
keken hem aan en glimlachten. Een onbeschrijfelijk gevoel maakte zich
van hem meester en hij kon aan zichzelf niet meer denken. Hij voelde
en beleefde dit door de krachten van anderen. Een ontzaglijke genade
was dit voor hem en hij boog zijn hoofd en wachtte af.

Doch onmiddellijk hoorde hij zeggen: ‘Zie ons aan, André. Wij zijn
tot u gekomen, om u te tonen dat wij hier aanwezig zijn.’

André keek opnieuw naar de meesters. Dit waren vorsten van liefde
en zij spraken tot hem en noemden hem bij zijn naam, die Alcar hem
gegeven had! Cesarino keek hem aan zoals slechts een kind kijken kan,
doch een groot geluk ging door hem heen. 

Dan hoorde hij zeggen: ‘Het is thans zover dat gij het hoogste aan
deze zijde moogt beleven. Meester Alcar heeft u zover ontwikkeld, doch
ik heb hem daarbij gesteund, want wat uw leider doet is onze wil, het is
een taak die wij allen te volbrengen hebben. Ik weet dus van uw aardse
leven af en hoever meester Alcar op dit ogenblik is.’

Daarna keek Cesarino naar zijn leider. Geen woord werd er echter
gesproken. André zag wat er geschiedde en nam waar dat de hogere
wezens zijn leider in zich opnamen. Hier werden zielen verbonden, hier
daalde de hogere meester in een ander wezen af en dat wezen was zijn
leider.

Mijn God, dacht hij, geef mij de kracht dit alles te kunnen beleven.
Alcar boog zijn hoofd en het gouden licht straalde op zijn leider neer.

André begreep dat dit een heilig ogenblik was. Zijn lieve Alcar ontving
de zegen van de meesters, voor wie hij zijn taak verrichtte. Ook hij boog
diep zijn hoofd voor dit gebeuren. Een zon overstraalde Alcar, toch bleef
hij met Alcar verbonden. 

Dan keek zijn leider op, een groot geluk lag op zijn schoon gelaat en
toen hoorde André zeggen: ‘Meester Alcar, hoe moeten wij u danken. In
alles hebben wij u gevolgd. Het schoonste ogenblik voor u is gekomen.
‘God is Liefde.’
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Thans zullen wij de sluier opheffen, uw instrument is zover. Uw geluk
is het onze. Hoe dankbaar wij allen zijn, kan alleen God weten. Uw
wegen waren moeilijk, doch gij ziet dat toch alles mogelijk is. Er is veel
geschied in de eeuwen die voorbijgingen, maar veel is bereikt en nog
meer kunnen wij tezamen tot stand brengen. Wij danken u, meester
Alcar. God zegene ons werk.’

‘En nu, André, zal ik u een beeld tonen, waardoor gij begrijpt dat ik
uw leider in zijn moeilijk werk heb gevolgd en zijn taak op aarde ken.
Zie omhoog, rechts van mij, daar zult gij waarnemen.’ 

André keek in die richting en dadelijk werd hij met een tafereel ver-
bonden. Wat hij zag was wonderbaarlijk, want daarvan had zijn leider
hem verteld. Het was een beeld uit Alcars eigen leven aan deze zijde. Het
was het ogenblik dat Alcar met zijn vriend een gebouw in de eerste sfeer
binnentrad en een geestelijke broeder tot hen sprak. Hij zag dat de broe-
der die hen toesprak, oploste en hij hoorde Alcars vriend zeggen: ‘Wist
je daarvan?’

‘Ja’, zei Alcar, ‘doch niet alles.’
Wonderlijk is het, dacht André, maar wat is de betekenis van dit tafe-

reel? 
Cesarino zei tot hem: ‘U ziet dat alles vastligt. Nog is het ogenblik niet

gekomen om u dit tafereel te verklaren, doch dit zult u ontvangen en uw
leider zal u dit duidelijk maken. Heb dus nog wat geduld. Ik wist dus
dat uw leider zijn vriend en de geestelijke broeder zou ontmoeten en wat
zijn verlangens waren. Ik was daar aanwezig met een vast doel en ook dit
zult u later leren kennen. Alles, hoe vreemd het voor u ook is, zal voor
u oplossen. Wat tot het verleden behoort wordt u getoond en daarmee
zult u verbonden worden. Ook gij ligt aan dit tafereel vast, hebt daar-
mee te maken, wat u eerst later duidelijk zal worden. Volg uw leider
Alcar, geef u geheel en weet dat gij ons werk doet. Wij zullen meester
Alcar in alles volgen en hem steunen. Zo God wil zullen wij ons werk
voltooien. Zo God wil.

Thans is het ogenblik gekomen om u met het heelal, het ontstaan der
Schepping te verbinden. Uw leider heeft u van ons leven verteld en aan
onze zijde mocht u het leven leren kennen. U daalde met hem in de
duistere sferen af en tevens hebt u de hoogste sferen aan deze zijde
mogen zien en daar het geluk van de geest mogen voelen. Dat alles is om
de mens op aarde een beeld te geven van hetgeen hem wacht. U hebt de
hogere sferen, graden van geestelijke liefde, het leven op aarde en de
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astrale wereld leren kennen. Dit alles hebt u reeds ontvangen en aan de
mensheid doorgegeven, doch thans gaan wij u met het heelal verbinden.
Dit is voor de mens op aarde, waardoor zij een geheel beeld van hun
leven dáár en aan deze zijde ontvangen. Maar niet alleen zult u met dit
leven verbonden worden, doch tevens met meester Alcar tot in het diep-
ste verleden afdalen en met verschillende planeten verbonden worden.
Het doel van deze reis is u het ontstaan van alles te tonen.

Wat wij u straks openbaren is ook ons getoond en wat wij aan deze
zijde hebben ontvangen, zult u beleven. Het is de werkelijkheid van
alles, wat door God geschapen is. Wij tonen u echter flitsen van de
waarachtige gebeurtenissen en dit alles dient om onze zusters en broeders
op aarde van hun goddelijke verbinding en afstemming te overtuigen.

Dit is om hun duidelijk te maken dat zij als God kunnen zijn.
Alles wat u beleven zult is dus geschied. Miljoenen jaren geleden

openbaarde God zich in het universum. Wij allen aan deze zijde, die dit
machtige mochten beleven, bogen onze hoofden voor Hem Die ons
aller Vader is.

God schiep hemel en aarde, mens en dier, doch hoe dit alles geschied-
de zal u worden getoond. Alles wat u van Gene Zijde hebt ontvangen,
behoort dus tot onze boodschap en ook dit wat gij aanstonds beleven
zult.

Wij keren thans in ons eigen leven terug, doch komen straks weer tot
u. Ik vraag Hem Die ons het leven gaf kracht voor u, opdat gij alles zult
begrijpen. Weet, dat wat gij waarneemt, voor hen is die op aarde zijn en
deze gaven niet bezitten. Ik verbind u in de Naam des Vaders, des Zoons
en des Heiligen Geestes, Amen.’

Daarna losten de meesters voor zijn ogen op. Onmiddellijk trad er een
diepe duisternis in. Wat zou dit betekenen, dacht André. Hij kon geen
hand voor ogen zien. Alcars hand hield hij in de zijne, doch hem waar-
nemen was niet mogelijk. Toch dacht hij in deze duisternis het diepe
blauw te herkennen. Een ontzaglijke stilte trad in. Nog nergens had hij
dit gevoeld. Wat betekende deze stilte? Toch voelde hij, dat er leven om
hem heen was. In deze diepe duisternis hoorde hij zeggen: ‘Cesarino
spreekt tot u, luister. Voordat God zich openbaarde, heerste er diepe
duisternis.’

De stem die had gesproken, trilde tot diep in zijn ziel. Nu zou hij het
hoogste beleven.

De stem vervolgde: ‘In het universum leefde alleen God. Niets van al



67

het leven dat in het universum, op al die miljoenen planeten en in de
zeeën leefde, was aanwezig. Niets, mijn zoon, dan alleen God. Wat gij
thans waarneemt, zo was het voor de schepping, duisternis, alleen
duisternis. Dit machtige, deze duisternis is God en uit die duisternis zijn
wij en al het andere leven geboren. Ik ga u met de eerste verschijnselen
verbinden. Geen mens echter heeft dit kunnen waarnemen. Toch – u
heeft dit beleefd, want daarvoor heeft uw leider u op verschillende wij-
zen met het verleden verbonden – kunnen wij ons met het begin der
schepping verbinden, omdat ook wij deze verbinding hebben ontvan-
gen, wat als volgt geschiedde.

U weet dat er zeven kosmische graden van liefde zijn. Daarin leven
mensen, die op al die miljoenen planeten hebben geleefd en de vierde,
vijfde en zesde, ja, zevende graad reeds hebben bereikt. Toen de eerste
wezens de zevende kosmische graad hadden bereikt, verbonden zij zich
met de zesde graad en gaven hun dit beeld, het begin der schepping,
waardoor men begreep hoe alles is geschied. Dit was dus echter eerst
mogelijk toen de eerste menselijke wezens de Goddelijke sferen hadden
bereikt. U voelt dan tevens dat dit gebeuren biljoenen jaren geleden is
geschied.

En dit is om ons mensen te tonen dat wij uit God zijn. Daarna kreeg
de zesde kosmische graad met de vijfde verbinding en de vijfde met de
vierde kosmische afstemming. Toen ontvingen de meesters die in die
tijd in de zevende sfeer leefden deze boodschap en wij weten dus hoe
voor biljoenen jaren God Zich in alles openbaarde. Datgene wat u dus
beleeft, ging van gevoel tot gevoel, van mens tot mens, van sfeer tot
sfeer. En dit alles is Gods wil. Wat in het begin der schepping geschied-
de, is dus uit de allerhoogste graad tot ons gekomen. Wanneer u dit dui-
delijk is, dan voelt u dat wij op dit ogenblik met het ontstaan der
schepping verbonden zijn, maar tevens dat wij dát wat wij zelf hebben
ontvangen aan de mensheid op aarde doorgeven.

Dit zijn echter slechts flitsen, omdat geen geest, die de zevende graad
nog niet heeft bereikt, dit kan omvatten. U ziet dus taferelen, beelden
van het ontzaglijke gebeuren, niets en niets anders. Doch wat gij zult
aanschouwen is de heilige waarheid en kunt gij en ook de mens op aarde
aanvaarden. Thans ga ik u met de eerste verschijnselen die voorafgingen,
verbinden.’

André zag dat in deze duisternis een heel zwak licht opkwam. Dat
licht bleef geruime tijd en ging opnieuw heen. Daarna keerde het terug
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en was het iets krachtiger. Opnieuw keerde de duisternis terug. 
Nu hoorde hij zeggen: ‘Dat wat gij zoëven hebt waargenomen, waren

de eerste verschijnselen van de goddelijke openbaring. God manifesteer-
de Zich en reeds nu heeft de schepping een aanvang genomen. God
openbaarde Zich in dit licht, doch telkens keerde de duisternis terug en
dit proces duurde zo reeds miljoenen jaren. Maar het openbaringsproces
ging verder, want zie!’

André zag nu dat dit zwakke licht sterker en meer zichtbaar werd.
Waar hij ook keek, overal was dit licht aanwezig. Het overstraalde het
heelal, het brak als het ware door die duisternis heen, zodat de duister-
nis hierdoor oploste. Het licht werd krachtiger, maar toch voelde hij dat
de duisternis zou terugkeren en dit geschiedde ook. Maar daarna keerde
het weer en werd het nog duidelijker zichtbaar. Steeds veranderde nu het
licht, het werd krachtiger en krachtiger, om toch weer opnieuw te ver-
zwakken. Doch de duisternis scheen thans voorgoed te zijn opgelost.
Het was een wonderbaarlijk schouwspel!

Nu hoorde hij weer spreken en Cesarino zei tot hem: ‘Ook dit duur-
de eeuwen en eeuwen voordat dit licht het bestaande had bereikt. Ik wil
daarmee zeggen dat voordat dit kon geschieden het gehele universum,
die duisternis dus, in het licht oploste en dit gebeuren een bestaansleven
aanvaardde. De nacht maakte plaats voor de dag, doch wanneer Gods
schepping is geschied, zien wij dit verschijnsel terug en is dit de nacht en
de dag op aarde, de lichtende en duistere sferen, het sterven en geboren
worden op aarde, wat u eerst later duidelijk zal worden. Meester Alcar
zal u dit alles verklaren. Uw leider komt hier dus later op terug en hij zal
u verschillende gebeurtenissen duidelijk maken. Wij gaan verder en ver-
volgen het scheppingsplan.’

André zag dat dit schemerlicht veranderde. Het werd steeds krachtiger
en ook die schemering loste op. Dit geschiedde weer enige malen, zoals
hij het voorgaande had beleefd. Telkens keerde het schemerlicht terug
en ging het daarna in een ander en krachtiger licht over, zodat het thans
steeds lichter werd. In dit morgenlicht, om een aardse vergelijking te
maken, zag hij thans een ander licht komen. Zoals men op aarde het
middaguur naderde zo beleefde hij hier dit machtige gebeuren. Maar dit
hier herhaalde zich verscheidene malen, het kwam en keerde terug, om
dan in een ander en krachtiger licht over te gaan. Nu reeds nam hij een
gouden uitstraling waar.

Ook dat licht, dat als een geestelijke uitstraling was, verzwakte, om
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daarna met kracht terug te keren. Het gehele heelal werd nu als de zon,
die men vanaf de aarde waarneemt. Het universum was nu in een ont-
zaglijke vuurbol veranderd.

Dit bleef geruime tijd om daarna weer te verzwakken en een schaduw
lag thans over het geheel. Toch keerde dat gouden licht terug, maar nu
was het nog krachtiger dan voorheen. Het universum was thans in een
goudbol veranderd.

Nu hoorde hij zeggen: ‘Weer zijn er miljoenen jaren voorbijgegaan en
wat gij nu gaat waarnemen is het verdichten van het heelal.’

Dit gouden licht verzwakte opnieuw en nu zag André in dat gouden
licht andere kleuren komen. Hij zag het lichte blauw, het zachte groen
en vele andere tinten en al die kleuren gingen in elkaar over, maar het
gouden licht overheerste alles. Thans was een verdichtingsproces inge-
treden en hij voelde wat dit verdichten betekende en hoe dit mogelijk
was. Ook hierin zag hij verschillende overgangen. Dan overheerste het
zachte groen, dan weer het blauw, om in elkaar over te gaan, maar daar-
achter lag het gouden licht en brak door alles heen, om het dan in zich
op te nemen. Na iedere seconde werd het hemellicht krachtiger. Nu
overheerste weer dat gouden licht en waren die andere kleuren daarin
opgelost.

Hij voelde thans dat er een ander stadium zou intreden. Er zou iets
geschieden, maar wat? Hij kreeg het gevoel dat hemel en aarde zou ver-
gaan en toch geschiedde er niets, doch die kracht was in hem. Het uit-
spansel was op dit ogenblik een strak kleed. Over het geheel lag nu een
dicht waas en door dat waas brak het gouden licht heen. Ook dat waas
loste op en scheen in al die tinten over te gaan. Hij voelde wat dit te
betekenen had, dit was het verdichten. Al die kleuren van licht gingen
in elkaar over en hij zag weer andere tinten verschijnen. Ook die kleu-
ren losten in het universum op, maar alles was licht en wat hij waarnam
kwam uit die duisternis voort.

Weer keerde het gouden licht terug en brak nu door alles heen. Het
universum was weer een gouden bal en daarin zag hij thans leven
komen. Dat strakke kleed nam vormen aan en opnieuw trad een ander
maar schemerachtig licht in. Telkens veranderde het universum.

Toen hoorde André weer zeggen: ‘U ziet hoe dit verdichten geschied-
de. Miljoenen jaren gingen aan dit proces voorbij. Langzaam verdichtte
zich het uitspansel. Het gehele universum, u heeft dit gezien, is een lich-
tende vuurgloed. Dit licht, dat tot de goddelijke energie behoort, en
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waaruit alles ontstond, is aan de schepping voorafgegaan. Eerst toen dit
gereed was, kon de eigenlijke schepping plaatsvinden. Ook dit is
geschied, wat gij aanstonds zult beleven. U ziet tevens dat het gouden
licht blijft overheersen, dit zal het eeuwig blijven doen omdat dit de god-
delijke uitstraling is. Wij gaan nu in het volgende stadium over en gij
zult zien wat geschiedde.’

André had ieder woord verstaan. Hij wachtte af wat hem nu zou
getoond worden. Naast zich voelde hij zijn leider. In gedachten waren
zij één. Alcar drukte zijn hand en hij begreep wat zijn leider daarmee
bedoelde. Zijn dankbaarheid was groot en hij beefde niet, maar aan-
vaardde alles. Een groot geluk lag in hem. Nu ging hij het volgende sta-
dium waarnemen.

Het universum veranderde thans in een violetachtig licht en daar
doorheen lag het gouden licht. Nu zag hij lichtere tinten verschijnen en
al die tinten gingen in elkaar over, maar weer was het het gouden licht
dat overheerste. Al die kleuren waren in één lichtkleur veranderd en dat
licht kon hij niet meer omvatten. Het universum was nu een gouden
massa. Wat hij nu zag, kon hij niet meer beschrijven. Het licht dat hij
waarnam, werd steeds krachtiger. Een ontzaglijke spanning voelde hij in
zich komen en daardoor begreep en voelde hij wat straks zou geschieden.

Zoëven dacht hij reeds dat dit ogenblik in aantocht was, doch dat
gevoel verzwakte weer en hij begreep dat een ander proces was ingetreden.

Wonderbaarlijk was alles wat hij waarnam. Nu zag hij weer een ander
wonder. Uit dat gouden licht zag hij duizenden andere tinten stralen.
Zoiets onbeschrijfelijks had hij nog niet waargenomen. Wat hij zag,
hoorde bij God, dit was God in duizenden lichtende gestalten en kleu-
ren. En achter het universum leefde iets dat dit alles tot stand bracht.

Nu hoorde hij weer zeggen: ‘Nog is het laatste ogenblik niet aange-
broken, maar het is in aantocht. Ook dit proces duurde miljoenen jaren,
want het gouden licht moet overheersen, het is het gouden licht dat alles
tot leven brengt. In dit licht zullen wij allen eens overgaan, wij allen zul-
len dát wat gij nu hebt beleefd ons eigen maken. Ook de uitstraling die
het menselijke wezen bezit, zal zich verdichten, want dit is het overgaan
naar de volmaking. In alle levensfasen zal mens en dier dit beleven. Ook
dit wordt u duidelijk gemaakt. Zie wat er nu geschiedt.’

André voelde dat thans het ogenblik was gekomen. Het gouden licht
werd zó krachtig, dat het universum in een vuurbol veranderde. Dit was
reeds enige malen geschied, doch thans was de uiterste graad bereikt. 
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In dit licht kwam nu leven en dat leven trilde in het heelal voort; hij
voelde wat zou geschieden.

Plotseling voer een ontzaglijke stroom door hem heen. Hij zag dat het
universum vaneenscheurde en dat was het wat hij reeds geruime tijd had
verwacht. Het heelal verdeelde zich in miljoenen lichtbollen en hij zag
grote en kleinere van deze lichtende bollen voortzweven. Een geweldig
gebeuren had zich voltrokken. In onnoembare delen had het universum
zich verdeeld. God had Zich geopenbaard. In biljoenen deeltjes en daar-
onder zag hij nietige vonkjes was dit ontzaglijke uiteengespat. 

Nu hoorde André zeggen: ‘Het wordingsproces is gekomen, het ont-
staan van sterren, planeten en zonnestelsels. Wat gij ziet, zijn lichtende
vuurbollen, doch in werkelijkheid is dit Gods eigen licht en leven, Gods
heilige uitstraling. Het openbaringswonder is geschied.

In biljoenen delen heeft God Zich verdeeld en deze vertegenwoordi-
gen Zijn heilig leven. Al dit leven is bezieling, want het kwam uit die
bron voort. God openbaarde Zich dus in het universum. Een lichtende
bol is dus een deeltje van de goddelijke energie en werd daaruit geboren.
Wie naar het heelal kijkt, aanschouwt het leven van God. Daarin leeft
God, dat is God en God is in alles wat straks nog geboren zal worden.
Uit dat alles kwamen wij voort, wat uw leider u zal tonen. Het was de
bedoeling van God Zich in dit alles te openbaren. Dat ook dit ge-
schiedde, moest geschieden, zult gij beleven. Alles wat gij thans waar-
neemt, al die miljoenen lichamen die nog vuurbollen zijn, daar zult gij
velen van zien veranderen en verdichten. Alles wat gij op dit ogenblik
waarneemt, behoort tot Gods heilig leven en is in zichzelf een openbaring.

Gods heilig leven openbaarde zich dus en dit is het scheppingswon-
der. Doch wij gaan verder en zullen dit openbaringsproces volgen. Dit
is het eerste openbaringsstadium en het tweede volgt. Zo openbaarde
zich het ene door het andere, totdat alles tot Zijn heilig leven terug-
keert.’

Al die vonken en lichtende bollen waren zonnen. Hij zag kleine en
grote zonnen, maar het waren alle lichtende vuurbollen. Een wonder
was geschied. God had Zich in onnoembare deeltjes en delen verdeeld.
God had dit alles tot stand gebracht. 

Na dit gebeuren hoorde hij zeggen: ‘Wat gij thans ziet, behoort reeds
tot de stoffelijke wereld. Biljoenen jaren zijn er weer voorbijgegaan. Die
lichtende vuurbollen hebben zich verdicht. Andere aanvaardden weer
een andere toestand en behoren tot de vele zonnestelsels die wij kennen.
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Dat licht dus is kracht en die kracht energie, maar uit de Goddelijke
bron te voorschijn gekomen. U voelt zeker dat het niet mogelijk is dat
er een algehele duisternis intreedt.

Maar uit dit alles, ook dat zal u duidelijk zijn, ontstonden sterren en
planeten en hoé dit geschiedde, zullen wij u duidelijk maken.’

André zag thans een nieuw tafereel. Hij zag dat die zonnen zich ver-
dichtten. Vele zweefden voort en bleven in een cirkel rondzweven. Hij
voelde dat ze door andere werden aangetrokken en toch, er vormde zich
een andere kracht, die dit aantrekken belette. Het was een ontzaglijke,
onnoembare kracht. Dit voortbewegen wekte damp en die damp werd,
zoals ook die zonnen geschapen waren, steeds dichter en dichter. Nu was
die damp reeds zo dicht, dat hij als een dicht waas om die vuurbol geslo-
ten lag.

Hij hoorde nu zeggen: ‘Een dampkring heeft zich gevormd. Het twee-
de openbaringsproces is geschied. Nu gaan er weer miljoenen jaren
voorbij. In die dampkring leeft dus een lichtende bol en blijft daarin
voortzweven. Hieruit treedt straks een planeet te voorschijn. En nu zal
ik u een ander stadium tonen.’

Op verre afstand van hem zag André miljoenen van deze lichamen,
die alle een plaats in de ruimte hadden ingenomen. In een dicht waas
waren zij gehuld. Het gouden licht, dat hij al die tijd had waargenomen,
verzwakte nu.

Opnieuw hoorde hij de kosmische meester zeggen: ‘Wat gij thans ziet,
ligt reeds miljoenen jaren verder. In al die jaren is dit proces gevorderd
en toch is het einde nog niet bereikt. Doch wanneer dit verdichtingspro-
ces ten einde is, is dit tevens het einde van het wordingsproces en heb-
ben duizenden, neen, miljoenen planeten hun bestaanstoestand
aanvaard. Dan is dit kosmische wonder geschied en het heelal gescha-
pen. U weet dat ieder lichaam energie is; daardoor verdicht zich dit
lichaam en dit geschiedt van binnen uit. Doordat het zich verdicht, trekt
het ene lichaam het andere aan en stoot het ook weer af, wat u straks
duidelijk zal worden gemaakt.

Dit is het wonder hoe het heelal is geschapen en hoe dit geschiedde.
Alle hebben een eigen dampkring en die kracht kwam uit het lichaam
voort en is tevens de bescherming voor dit ontzaglijke wonder. Het is
tevens het wonder hoe planeten en sterren en andere lichamen hun
eigen loop verzekerd hebben. In die uitgestrektheid heerst orde en die
orde ligt in ieder lichaam opgesloten. God overzag dit alles.
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Het zal u dus duidelijk zijn dat geen planeet zich buiten haar eigen
sfeer kan begeven, want wanneer dit zou geschieden of mogelijk was,
stortte het universum ineen. Dit is echter niet mogelijk, want ook dat
ligt vast.

Al deze lichamen hebben een eigen taak te volbrengen. Naar grootte
en kracht, die zij bezitten, nemen zij tevens een plaats in het universum
in en beschrijven zij een vaste baan. Gij ziet nu dat het steeds donkerder
wordt. Dit houdt verband met het verdichtingsproces en wanneer ook
dit is geschied, herkent gij daarin de dag en de nacht op aarde.

Wat eens een vuurbol was, is thans een planeet. De kleinere lichamen
heten sterren en ook dat zal uw leider u duidelijk maken.

En thans het volgende wonder.
Weer zijn er miljoenen jaren voorbijgegaan. De planeten zijn verdicht

en door dit verdichten is er leven gekomen. Ieder lichaam is leven, is
energie en doordat er energie is, ontwaakt het leven dat zich binnenin
deze lichamen bevindt. Dit jonge leven zal en moet ontwaken en zich
openbaren en dit is het zoveelste openbaringsproces. Dit overschrijdt het
miljoenengetal en wij zien dit op die organen geschieden. Ik zal u dan
ook met het innerlijke leven van een planeet verbinden, want daardoor
voelt en ziet u dit jonge leven.’

André voelde dat hij met een planeet verbonden werd. Hij zag dat
daarin reeds iets geboren werd en tot leven kwam. Het waren hele klei-
ne celletjes en hij zag dat deze celletjes zich met de andere gingen ver-
binden. Ook dit jonge leven volgde eenzelfde weg als die ontzaglijke
lichamen hadden moeten volgen. Hij keek door die celletjes heen en
toch hoe nietig zij ook waren, er was leven.

Hij hoorde nu weer zeggen: ‘Wat gij nu waarneemt is het eerste sta-
dium van de mens. Hierna volgen miljoenen stadia en toch zijn wij uit
dat celletje voortgekomen en is dit een deeltje van het grote geheel. Ook
hiermee, wat u duidelijk zal zijn, gingen miljoenen jaren voorbij. Dit
zijn kleine levens, doch zij maken deel uit van het universum, het is
Gods heilig leven. Zeer langzaam voltrekt zich dit proces. Naarmate nu
de planeet zich verdicht, groeit het jonge leven en dit is het ontwaken
van het eerste embryo, waaruit wij zijn geboren. Meester Alcar zal u dit
alles verklaren. Op deze wijze is het universum geschapen. U ziet nu, dat
langzaamaan zich alles verdicht. Al het leven zal nu ontwaken en het
jonge leven gaat van het ene stadium in het andere. Dit ontwaken is het
bezit nemen van de planeet, het groeiingsproces en het aanvaarden van



74

het menselijke organisme. Er ontstaan vaste gedeelten, die later bewoon-
baar zijn. Hoe dichter en vaster het geheel wordt, hoe meer verdicht zich
tevens dit jonge leven, totdat het de eerste bestaanstoestand heeft
bereikt. Al dit leven is door God bezield, want gij weet, het is Zijn Heilig
en Eigen Leven. Door deze bezieling kwam het tot stand en wordt het
voortgestuwd tot volmaking. De oerkracht, die dit alles beheerst, is God.
U ziet dat het openbaringsproces snelle vorderingen heeft gemaakt, al
zijn er biljoenen jaren, jaren die gij en wij niet kunnen uitspreken, voor-
bijgegaan. Toch is dit in korte tijd geschied, het gaat verder en verder en
al deze kleine nietige cellen verdichten zich tot één geheel en dit geheel
neemt vormen aan. Ook nu veranderen deze vormen en aanvaardt dit
jonge leven een toestand. Maar ook die nieuwe toestand vervalt en het
leven gaat in andere en hogere levenstoestanden over, wat de volmaking
van het menselijke organisme is. Dit jonge leven volgt maar één weg en
die weg voert het leven naar het volmaakte, want uit het binnenste van
deze planeet treedt een dierlijk wezen te voorschijn, dat de goddelijke
afstemming bezit. Orgaan na orgaan komt tot ontwikkeling.

Dit dierlijke wezen is zich van niets bewust, want het instinct is nog
niet geboren. Maar naarmate het opgroeit en verandering na verande-
ring ondergaat, ontwaakt het instinct en gaat dit dierwezen tot het dier-
lijke bewustzijn over. Maar over dit en wat daarop volgt, zal uw leider u
vertellen, want gij zult met hem de eerste bestaanswereld van het embry-
onale leven, die de mens bezat, bezoeken. Wij volstaan met dit, want het
zijn slechts flitsen van hetgeen ook ons is getoond. Op deze wijze onge-
veer, want de werkelijkheid is niet na te vertellen, is het heelal geschapen.
Hoe alles precies is geschied, kan geen geest, hoe hoog ook, omvatten en
u duidelijk maken, of zij moeten het Al zijn binnengetreden.

Er zijn dus reeds wezens die tot God zijn teruggekeerd en ook wij zul-
len het Al bereiken en tot God terugkeren. In ons ligt Gods heilig leven.
Deze openbaring ligt in ons en is de verbinding met God. Wat wij u
toonden, is het beleven van hogere wezens, die ons dit beeld hebben
doorgegeven. Zoals het u is getoond en in al die jaren geschiedde, bele-
ven wij nog steeds, want nog bevinden zich mensen op de tweede kos-
mische graad, die op de planeet aarde zullen overgaan. Ook dat zal u
duidelijk worden gemaakt. De eerste graad, die u waarnam, is op dit
ogenblik reeds gedeeltelijk opgelost. Wat daar leefde, is op de tweede en
derde kosmische graad, hetgeen de aarde is, overgegaan. Er zijn zeven
kosmische graden, kosmisch leven dus, waarop mensen leven, die onder
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ons en reeds verder zijn dan wij. Al deze wonderen en kosmische pro-
blemen zult gij leren kennen; uw leider Alcar zal onze hulp ontvangen
om u dit alles mee te delen, zodat gij het op aarde bekend kunt maken.
Dit is voor ons en voor u een grote genade.

Thans keren wij tot ons eigen leven terug, maar zullen u in alles vol-
gen. Ik eindig met Gods zegen te vragen voor ons werk en wil mijn
innigste dank hieraan toevoegen. Moge Gods heilige zegen u vergezellen
en op uw werk rusten. Ik zegen u in de Naam des Vaders, des Zoons en
des Heiligen Geestes, Amen.

Ik, Cesarino en de andere meesters groeten u.’
André keek nog eenmaal naar de meesters, daarna gingen zij heen.

Het heelal loste voor hem op en de tempel der ziel aanvaardde de toe-
stand weer van toen hij hier binnentrad.

André keek tot zijn leider op en knielde neer. Lang bleef hij in gebed
verzonken en dankte allen voor deze grote genade, die hij had mogen
beleven. Innig dankte hij de Schepper van dit alles voor het heilige dat
hij had mogen zien. Het ontstaan van het heelal was hem geopenbaard.

‘Kom, mijn jongen, thans wacht ons groot werk. Ik moet je dit ont-
zaglijke gebeuren duidelijk maken, maar je weet dat ook ik daarbij word
geholpen. Cesarino en de zijnen zullen ons in alles volgen. Ik blijf met
hen in verbinding, totdat je dit alles hebt beleefd.

Thans gaan wij naar de eerste bestaanstoestand die de mens bezat,
maar die, zoals Cesarino zei, gedeeltelijk reeds is opgelost. Toch kan ik
je daar opnieuw verbinden en zul je het voortplantingsproces, het ont-
waken van al het leven en het evolueringsplan, beleven.’

André begreep nu wat de tempel der ziel betekende. Al spoedig had-
den zij dit machtige gebouw verlaten.
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Naar de eerste kosmische graad

ZWEVEND gingen zij verder en de vierde sfeer loste nu voor hem 
op. Hij wist wat dit betekende. Alcar ging in het universum over
en hij zou de werkelijkheid leren kennen. Hij voelde de innige

concentratie die zijn leider instelde. Dit was overgaan in een andere toe-
stand. Nu zou hij beleven hoe de mens werd geboren. God schiep de
mens naar Zijn beeld, maar hoe diep was dit scheppingswonder! Hij had
het beleefd en kunnen volgen, doordat men al die gebeurtenissen had
teruggeroepen. Hij was geheel één daar in de tempel der ziel, één met
het openbaringsproces en het ontstaan van het universum. Geweldig
was alles wat hij had mogen beleven. Dit had hij niet gedacht en zich die
toestand indenken kon hij evenmin. Groots was alles en toch, hoe een-
voudig werkte dit ontzaglijke geheel. In alles lag Gods heilige kracht. In
al die planeten leefde God en dit was Gods eigen leven. Hij begreep nu
wat God betekende. Aan alles wat hij nog zou beleven durfde hij niet te
denken. Ook daarvan kon hij zich geen denkbeeld vormen.

‘Waar zijn wij thans, Alcar?’
‘In het heelal, André. Wij gaan verder, steeds verder om de eerste pla-

neet die je hebt kunnen volgen en die de moederplaneet is, te bezoeken.
Spoedig zullen wij daar zijn.’

André zag verschillende planeten en andere lichamen.
‘Waar is de aarde, Alcar?’
‘Zie je daar beneden die kleine bol?’
‘Ja Alcar.’
‘Welnu, dat is de aarde. De eerste planeet ligt rechts boven de aarde

en ontvangt zijn licht van de zon, evenals de aarde. De eerste, tweede en
derde planeet, deze drie graden, horen dus bij dit zonnestelsel.’

‘Zijn er dan niet meer lichamen dan deze planeten, die daarbij horen?’
‘Jazeker. Bedoel je, of er maar drie planeten zijn, drie lichamen dus,

waarop mensen leven?’
‘Ja Alcar, dat bedoel ik.’
‘Luister, mijn jongen, ik zal je dit duidelijk maken. Je hebt gezien, dat

in het heelal ontelbare lichamen een plaats hebben ingenomen. Al die
lichamen zijn planeten en zijn energie uit de Goddelijke bron verkregen
en door die bron tot leven gebracht. Er zijn duizenden van eenzelfde
kracht en grootte. Al die duizenden planeten hebben een graad, een
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eigen afstemming en behoren tot de eerste, tweede en derde graad. Is je
dit duidelijk, André?’

‘Ja Alcar.’
‘Welnu, de mens leeft op al die planeten en gaat dus van de ene pla-

neet naar de andere. En daarvoor bevinden zich honderden planeten in
één graad en zijn met elkander in verbinding, wat ik je straks duidelijk
zal maken. Begrijp je wat ik bedoel, André?’

‘Ja, ook dat heb ik begrepen.’
‘Wanneer het leven nu, dat op de eerste graad leeft, het hoogste en

laatste stadium heeft bereikt, gaat het op een andere planeet over en
beleeft daar een hogere afstemming, ik bedoel voor het stoffelijke orga-
nisme. Op deze wijze bereikt het individu zijn hoogste toestand. En deze
afstemming, de hoogste die wij kennen en bezitten, waartoe wij allen
behoren, is voor ons de planeet aarde en de mens die daar leeft. Wij
allen, André, ik heb je dat reeds duidelijk gemaakt, behoren dus tot de
derde graad van kosmisch leven.

De aarde is nu voor ons de laatste planeet en overgang, want van de
aarde af kan men in dit leven verder gaan, om de vierde kosmische graad
te bereiken. Ook dit is je duidelijk?’

‘Ja Alcar.’
‘Nu naderen wij de eerste graad, André.’
Wat André zag was wonderbaarlijk. Daar voor zich zag hij de aarde en

toch was dit de aarde niet. Deze planeet was als de aarde, hij zag de
natuur zoals hij die op aarde kende, doch hier was alles verdord en dood.

Alcar daalde op deze planeet neer. André voelde zich als op aarde,
maar wandelde op een andere planeet. Waar hij ook keek, leven was er
niet. Hier heerst de dood, dacht hij. Dit vergaat en is bezig op te lossen.

‘Voel ik dit goed aan, Alcar?’
‘Ja, zo is het, André, ik liet het je voelen.’
‘Leefde hier in deze levenloze massa de eerste mens, Alcar?’
‘Hier ontstond dát wat eens de mens zou worden, wat je in de tempel

der ziel waarnam en dat het menselijke embryo is. Deze planeet heeft
haar taak volbracht. Begrijp je wat ik bedoel?’

‘Ja Alcar, ik begrijp u.’
‘Toch zal ik je met dit eerste stadium verbinden, eerst dan zul je

begrijpen hoe alles is en hoe dit tot stand kwam. Wij dalen dus diep in
het verleden af en je weet nu dat dit voor mij mogelijk is.’

‘En dit verleden ligt biljoenen jaren terug, Alcar?’
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‘Zeer goed, zo is het. Nu opletten, André.’
André voelde zich diep wegzinken en ging waarnemen. In deze leven-

loze massa kwam leven. In het binnenste van deze planeet krioelde het
van leven.

‘Wat is dat, Alcar?’
‘Dat zijn kiemen, of cellen. Uit deze kiemen is de mens geboren.’
André zag, dat ze bolvormig waren. 
Hij hoorde Alcar zeggen: ‘Dat is het embryo in zijn eerste stadium,

nog zijn ze doorzichtig.’
André zag dat jonge leven. Zou dat de mens worden? Hoe onbegrij-

pelijk was het voor hem. Ze zagen er uit als een druppel water, een bete-
re vergelijking kon hij niet maken. Ze waren doorzichtig en dit proces
was als het machtige gebeuren dat hij in de tempel der ziel had waarge-
nomen. Toen de planeet verdichtte was zij in het eerste stadium door-
schijnend en dit leven volgde eenzelfde weg.

‘Is dat goed, Alcar?’
‘Ja, mijn jongen, de mens volgt eenzelfde weg. Zoals het geheel is

geschapen, geldt dit ook voor al het leven, dierlijk of menselijk. Een
andere weg is er niet. Dit is de kracht van de natuur en dus God.
Onfeilbaar is deze werking, want God overzag alles, Zijn gehele schep-
ping. In niets is dit proces tegen te houden. Het scheppingsplan is tot
stand gekomen en nu is er reeds leven. De planeet heeft zich verdicht en
het leven neemt een aanvang. Ik zal je met het embryo verbinden.
Luister wat ik te zeggen heb.

In dit embryo leeft toch reeds dát wat eens de mens zal worden. In
wezen lag dus alles al vast en dit is dus het eerste stadium van de mens.
Thans toon ik je het volgende stadium. In die tijd zijn er intussen eeu-
wen voorbijgegaan. Je ziet nu dat de planeet vaster is geworden en naar-
mate dit geschiedde, ontwikkelde tevens het embryo en ging in andere
vormen over. Ook dit verdichtte zich en groeide in al die eeuwen tot een
klein krachtig bolvormig wezen op.’

André zag die grote verandering. 
‘Het is wonderbaarlijk, Alcar.’
‘Opnieuw gaan wij verder, André. Weer zijn er eeuwen voorbijge-

gaan. De planeet is reeds verdicht en een hechte substantie geworden.
Ook het jonge leven vervolgde zijn weg en je ziet hoever dit leven reeds
is gevorderd.’

André zag, dat enige van deze wezens, ze zagen er als dieren uit, reeds
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volwassen waren. 
Hij hoorde Alcar zeggen: ‘Nu je dit waarneemt, zijn er duizenden eeu-

wen voorbijgegaan. De planeet is bijna gereed om dit jonge leven te
kunnen ontvangen. Een stevige korst ligt thans om dit machtige
lichaam. In die tijd, wat je zoëven hebt waargenomen, ging het embryo
in vele toestanden over. Orgaan na orgaan kwam tot stand, doch je ziet,
nog steeds leeft dit leven in het binnenste van deze planeet. Het heeft de
hoogste graad nog niet bereikt. Weer gingen er eeuwen voorbij.’

André voelde dat hij opnieuw in een andere toestand overging.
‘Wat is dit?’ vroeg hij aan zijn leider.
‘Water, mijn jongen. Het wezen dat je nu waarneemt, is reeds half vis

half mens. Toch heeft het niets menselijks, doch in het volgende stadi-
um is dit visachtige bijna afgelegd en bevindt zich dit wezen in een hoge-
re toestand. De aardkorst is thans begaanbaar, wat in de vorige eeuwen
nog niet mogelijk was. Ook het dierwezen is thans zover en heeft zich
zover ontwikkeld, want zie daar voor je, André. Ik ga je met het volgen-
de stadium verbinden.’

André ging opnieuw waarnemen. Wat hij zag was zeer wonderlijk.
Aan de oever van deze oceaan lagen duizenden dieren. Vele waren ech-
ter gestorven, doch al deze dieren hadden de waterkant bereikt.

‘Wat betekent dit, Alcar?’
‘Dit betekent, dat het wezen zijn visstadium gaat afleggen. Het is

thans volgroeid en gaat verder. Dit is de mens in een visachtig stadium.
Toch bezit het geen organisme om verder te gaan. In het volgende sta-
dium vinden wij dit dier reeds in het bezit van een krachtig organisme.
Eeuwen zijn er dan intussen voorbijgegaan. Zij die de waterkant hebben
bereikt zullen spoedig sterven. Doch de ontwikkeling ging verder, moest
verder gaan en uit dit visachtige wezen groeide een dierlijk wezen. In het
volgende stadium leeft het reeds op de begaanbare planeet en heeft het
zich vermenigvuldigd.

Hoe dit alles geschiedde zal ik je straks duidelijk maken. Wij keren nu
tot het eerste stadium terug en gaan straks hier, waar wij nu zijn, verder.’

Opnieuw voelde André dat hij met het eerste leven verbonden werd.
Hij zag dat dit leven zich met ander leven ging verbinden en hoorde
Alcar zeggen: ‘Je ziet dat het leven zich met een ander leven verbindt,
maar wanneer dit geschiedt, is het gedoemd te sterven. Dit wezen stond
dus het eigen leven af, doch daaruit werd een nieuw leven geboren.
Doch nu geschiedde er een ander wonder. Op ditzelfde ogenblik werd
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het astrale dierwezen geboren en bevolkte de wereld van het onbewuste,
om straks een nieuw leven te bezielen. Voel je wat ik bedoel, André?’

‘Ja Alcar.’
‘In dit eerste stadium dus ligt reeds de reïncarnatie vast, want uit dit

leven ontstond een jong leven en dit jonge leven werd door het eerste
bezield, maar was reeds krachtiger dan het eerste stadium en bezit tevens
een andere stoffelijke toestand. Voel je ook dit, André?’

‘U bedoelt dat het eerste stadium, het innerlijke leven dan, door het
tweede stadium aangetrokken werd?’

‘Zeer goed, André. Niet alleen dus dat de bevruchting mogelijk was,
doch uit dit tweede proces trad tevens het andere en wel het verhoogde
stoffelijke organisme te voorschijn. Dit is het wonderlijke van Gods
schepping, want dit zou en moest, door steeds te veranderen, de mens
worden.

Dit diertje was dus in wezen reeds volmaakt, wat ik je zostraks heb
getoond. Na iedere aanraking stierf het wezen en ging dus de bezieling
over, die het astrale diertje is, om opnieuw te worden aangetrokken.

Hoe kwam echter dit alles tot stand?
Wanneer het stoffelijke organisme de bezieling verloor, het aan het

andere wezen had afgestaan, had dit diertje tevens zijn hoogste leeftijd
bereikt. Eerst dan ontstond dit overgaan. In dit wezen dus was reeds een
intelligente kracht aanwezig, die de goddelijke afstemming is die ook wij
bezitten. In het eerste stadium echter, was reeds deze goddelijke afstem-
ming in werking en verrichtte dit kleine dierwezen zijn taak, die de
natuur het had opgelegd, maar wat de wedergeboorte is. Is je ook dit
duidelijk, André?’

‘Ja Alcar.’
‘Welnu, dan ga ik verder. In wezen werd het dus daartoe gedwongen.

De natuur bezat deze werkende en stuwende kracht en dwong het leven
zichzelf te geven om het voortplantingsproces te kunnen voortzetten.
Dit nu is de bevruchting.

Was dat niet mogelijk geweest, dan zou het diertje gedoemd zijn dit
leven te moeten volgen en was er van hoger gaan geen sprake geweest.
Dan lag reeds hier het dode punt, een overgang vond dan wel plaats,
doch onherroepelijk stierf al dit jonge leven uit. Maar ik zei je reeds, dit
kleine organisme leefde verder en ontwikkelde in al die eeuwen tot het
die laatste graad, waar wij zoëven waren, had bereikt.

Begrijp je wat ik bedoel, André? Dat dit dierwezen door deze verbin-
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ding moest sterven, doch opnieuw door het andere leven, maar in een ver-
der stadium van ontwikkeling, werd aangetrokken? Is je dit duidelijk?’

‘Ja Alcar.’
‘Welnu, dit geschiedde in het eerste stadium. In het tweede stadium

leefde dit diertje nog enige tijd, om eerst dan te sterven. Je begrijpt dat
dit proces zich voortzette en het dierlijke organisme krachtiger werd.
Toen in het eerste stadium de dood op hetzelfde ogenblik intrad, leefde
het dierwezen in het tweede en derde stadium en de volgende stadia
maanden en jaren langer voort, om dan eerst te sterven, en trad het
innerlijke leven de astrale wereld binnen. Ook dit is je duidelijk, niet-
waar?’

‘Ja Alcar.’
‘Maar ook dat wezen, het astrale leven dus, werd opnieuw door dit

dierlijke en stoffelijke wezen aangetrokken en dat zal ik je thans tonen.’
André zag hoe dit wonderlijke geschiedde. Hij zag twee reeds volwas-

sen dierlijke wezens. Deze wezens kronkelden zich als het ware ineen en
op dat ogenblik vond de bevruchting plaats.

Nu hoorde hij Alcar zeggen: ‘Let nu goed op, mijn jongen, wat ik je
ga vertellen. Dit dierlijke wezen is dus bevrucht, maar op hetzelfde ogen-
blik trekt het het bezielende leven aan en dit is dus een wezen, dat reeds
een dergelijke toestand heeft beleefd. Deze bezielende kracht is het, die
het embryo tot leven brengt, dat straks wanneer het geboren wordt, dit
organisme aanvaardt. In dit embryo ligt dus reeds het menselijke wezen
vast. De organen die het bezit zijn hierop berekend. In de vele eeuwen
die voorbijgingen, is reeds een krachtig wezen gegroeid. Het moeder-
diertje draagt dit jonge leven en dit is reeds een gebeuren, al bevindt het
zich in deze toestand, dat ook de mens in hoogste ontwikkeling beleeft.
Hoe dit gebeuren ook plaatsvindt, toch reeds wordt hier het kosmische
probleem*) en het scheppingswonder beleefd. Is je ook dit duidelijk,
André?’

‘Ja Alcar.’
‘Je ziet en beleeft dus het probleem*) van de reïncarnatie, het is het

wonder van Gods schepping en het opnieuw geboren worden. Dit wat
je thans beleeft, André, is mijn werk, mijn taak en dit heb ik te volgen.
Ons gaat het alleen om de mens ervan te overtuigen dat de reïncarnatie
een wet is, een toestand en gebeuren en wanneer God dit niet had
geschapen, wij er niet zouden zijn, omdat wij dan in de eerste graad
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reeds waren vernietigd. Doch God schiep dit ontzaglijke wonder en Zijn
ganse schepping is van dit wonder bezield. Er was dus geen bezieling
mogelijk, wanneer dit niet geschapen was, wanneer dit wonder en dit
voortgaan er niet was. Doch dit is de weg, die het wezen in de eerste
graad moest volgen, evenals al het leven, in welke graad, toestand en
afstemming het zich ook bevindt, mens of dier, te volgen heeft en zal
beleven. Hier zien wij dus de reïncarnatie. In het eerste stadium bezat
het diertje reeds dit wonder. Hier werd tevens het instinct geboren en
dit instinct is, ik zei het reeds, de goddelijke afstemming, die het bezie-
lende leven bezit. Doch dit is het terugkeren tot onze Almachtige Vader.
Het is het leven beleven, waarvoor al die planeten zijn, het is om eens
het goddelijke leven te aanvaarden.

God openbaarde Zich en dit openbaren is voor dit leven het overgaan
in duizenden levens, om die hoogste graad, de goddelijke, te bereiken.
Dan hebben wij echter miljoenen eeuwen achter ons en hebben deze
lange weg afgelegd.

Toen God Zich nog niet geopenbaard had, was toch in wezen alles
volmaakt en deze volmaaktheid bezit hier reeds dit kleine wonder van
dierlijk leven. Wanneer de mens zich thans in zijn volmaakte toestand
op aarde afvraagt wat is God en waarom zijn wij op aarde, is dit de open-
baring, de waarheid en de werkelijkheid, omdat God wilde dat wij men-
sen in die openbaring zouden overgaan. God schiep dus voor de mens
het heelal, schiep sterren en planeten, maar schiep de mens naar Zijn
evenbeeld. God wilde dat de mens bewust werd en dit goddelijke
bewustzijn dat wij eens zullen bezitten, schonk God aan het wezen in
een menselijke toestand. Is je dit duidelijk, André?’

‘Ja Alcar, volkomen, ik begrijp u in alles.’
‘Er zijn al mensen die reeds op aarde en op vele andere planeten heb-

ben geleefd en tot het Goddelijke teruggekeerd zijn en dus bewust van
het heelal bezit genomen hebben, anders, dat zal je duidelijk zijn, had-
den wij deze boodschap niet ontvangen.

De mens volgt een lange weg, want biljoenen jaren zijn ervoor nodig
om het Goddelijke leven te bereiken. Maar wat dan de mens bezit, dat
kun je je niet indenken. Wat je hebt beleefd, André, wordt eens ons
bezit.

Dit is het doel van de gehele schepping geweest. God gaf Zichzelf.
God gaf de mens, het hoogste wezen, deze goddelijke gaven. God bracht
iets tot stand waarin Hijzelf leefde. Aan de mens nu om te maken dat
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hij in harmonie is. De mens dus die uit dit kleine diertje geboren werd,
bezat reeds in eerste instantie deze goddelijke genade, want het schiep,
het gaf zichzelf en offerde zich voor het andere leven op. In eerste instan-
tie dus, André, ligt Gods scheppingsplan vast en dit is de wedergeboor-
te, dit is overgaan in een ander leven, dit is sterven en opnieuw geboren
worden, dit is aantrekken en afstoten, dit is bezieling, het terugkeren tot
God.

Het gelijke wezen trekt het andere aan, dit kent en weet men op aarde,
doch hier, je ziet dat het is geschied, gebeurde niets anders. In stoffelijke
en geestelijke toestand geschiedde dit aantrekken. Het diertje dat zover
was gekomen, zocht en vond het andere dierlijke leven. Dit dierlijke
leven was er, de verbinding kon plaatsvinden en het jonge leven werd
opnieuw geboren. Wat men op aarde kent en de dood is en dat het
innerlijke leven, het bezielende wezen, is, was dus ook hier reeds aanwe-
zig. Want het leven trad de astrale wereld binnen, om opnieuw te wor-
den aangetrokken.

Zie daar voor je, twee wezens, maar in een verder en hoger stadium.
Je ziet, ook hier is het overgaan en verbinden. Op dit ogenblik is het
astrale wezen, nu de bevruchting zal geschieden, in aantocht. Dit
machtige wonder, mijn zoon, is tevens het geboren worden op aarde.
Die toestand, die werking, die mogelijkheid, is nog aanwezig, bezit dus
de mens en is nog eenzelfde gebeuren. Zoals dus het kind op aarde gebo-
ren wordt, zoals het innerlijke leven wordt aangetrokken, wat de ziel en
de geest is, zo is dit ook hier het gevolg van deze verbinding. Daarin,
André, is dus in al die biljoenen eeuwen niets, niets veranderd.

Wat de mens op aarde beleeft, ligt in de mens vanaf het eerste stadi-
um dat de mens in wording was. Die drang, die kracht en die werking
dus om zich met een ander leven te verbinden, is de bedoeling van God
en is vanaf het begin der schepping zo geweest, vanaf het eerste stadium
is hierin niets veranderd. De bezieling dus is op het ogenblik van het
scheppingswonder ontstaan en dit waren reeds de eerste lichtflitsen, die
je in de tempel der ziel hebt waargenomen.

Je ziet nu, André, dat deze beide wezens zich verbinden en het astrale
wezen wordt aangetrokken. Het astrale wezen gaat in het embryo over
en is de stuwing, ja, het innerlijke leven van dit dierlijke wezen.
Naarmate dit wezen nu ouder wordt, ontwaakt het instinct. Ook nu is
dit beleven voor de mens op aarde, de mens dus in zijn volmaakte en
volwassen toestand, dezelfde werking, doch de mens op aarde is reeds tot
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bewustwording gekomen. Hier kan men dan ook alleen van instinct
spreken, doch wij zullen dit ontwaken volgen, wanneer wij de tweede
graad van dierlijk leven gaan bezoeken.

Wat ik hier nog aan toe te voegen heb, is dit: Waar leeft het astrale
dier? Zie en neem waar, André en dan zul je zien, dat dit astrale dier in
de directe omgeving van het stoffelijke wezen aanwezig is. Dit geldt ook
voor de aarde en is zoals hier, de astrale wereld. In die wereld leeft dus
de mens die op aarde gestorven is. Begrijp je wat ik bedoel, André?’

‘Ja Alcar.’
‘Maar de menselijke geest kan gaan waarheen hij wil en is aan geen

omgeving gebonden. Dit komt omdat de mens in een hogere graad
leeft. Begrijp je ook dit?’

‘U bedoelt dat deze wereld begrensd is?’
‘Zeer goed, André, zo is het. Hier leeft het astrale dier in een kleine

omgeving, dit is om het stoffelijke leven, waarin het onmiddellijk kan
neerdalen. Doch wanneer je mij hebt begrepen, dan voel je toch duide-
lijk dat, hoe verder het leven komt, des te ruimer de wereld is waarin het
leeft. Maar wij zien hierin een nieuw en ander wonder van God.

Zoals de mens aan gene zijde leeft en beleeft en ziet, dat de sfeer waar-
in hij leeft, al is die sfeer onbegrensd, hem toch gevangen houdt, is dit
ook hier het geval.

Doch het innerlijke leven, de geest als mens dus, leeft reeds in het
oneindige. Doch hier in het eerste stadium omstraalt het astrale dierwe-
zen het stoffelijke dier en wacht op verbinding en blijft in de onmiddel-
lijke omgeving van dit stoffelijke leven. Deze astrale omgeving waarin
dus het astrale dierwezen leeft, is toch nog zo groot als de planeet aan
ruimte bezit.

De omvang van deze planeet is dus de ruimte van het astrale wezen.
De mens echter als geest, zoals jij als stoffelijk en geestelijk wezen bent,
bezit het heelal, en iedere sfeer waar hij zich ook bevindt, is oneindig,
omdat de geest al die overgangen, vanaf de eerste, tweede en derde
graad, die, zoals je weet de aarde is, heeft beleefd. Je voelt dan tevens dat
wij mensen steeds meer zullen ontvangen, dieper gaan voelen, ja geluk
zullen bezitten en ons aardse en geestelijke leven ruimer en ruimer
wordt, zodat wij eens het oneindige zullen binnengaan. Het stoffelijke
organisme beleeft dus het groeiingsproces, maar het innerlijke leven 
dijt uit, wordt ruimer en ruimer, naar de sfeer is waarin het wezen leeft.
Is je dit duidelijk, André?’
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‘Ja Alcar, ik heb u begrepen en vind dit alles wonderbaarlijk en
natuurlijk. Ik moet het wel aanvaarden.’

‘Dan gaan we verder. Dit diertje hier voor je, kan echter in de tweede
graad overgaan, om in de tiende en honderdste verder te gaan, totdat dit
dierwezen ook zijn kringloop, ik bedoel zijn stoffelijke kringloop, wat
tot deze planeet behoort, heeft volbracht. Dan gaat het innerlijke leven
verder en wordt door de tweede kosmische graad aangetrokken. Doch
daar zal ik het straks over hebben, want nu zijn wij zover gekomen om
je vragen te beantwoorden, die je jezelf in het begin van deze reis stelde.
Je vraag waarom de ene verder is dan de andere en hoe dit kan, ga ik nu
beantwoorden.

Want, André, is het je niet opgevallen, heb je niet duidelijk gezien dat
het ene leven verder is dan het andere?’

‘Ja. Alcar.’
‘Welnu, ik keer terug tot het begin en laatste stadium van het stoffe-

lijke dierwezen.’
Opnieuw ging André waarnemen. Hij zag oud en jong, groot en

klein, het eerste en laatste stadium. Het laatste stadium was, waar die
dierwezens de oever hadden bereikt. Toch begreep hij zijn leider niet en
vroeg: ‘Maar losten die eerste cellen dan niet op, Alcar?’

‘Ja, dat geschiedde, doch hier zijn miljoenen overgangen, dus graden
van ontwikkeling. Het eerste, tiende, honderdste en duizendste stadium
was reeds opgelost en in het embryonale leven overgegaan. Deze wezens
waren dus het eerst in ontwikkeling. Voel je hierin een onrechtvaardig-
heid? Dan zal ik je dit duidelijk maken en aantonen dat dit niet moge-
lijk is. Want oud en jong is hier van geen betekenis, doch wel een eerste
en laatste graad van het eerste embryo.

Dit is en komt door de beïnvloeding van buitenaf, die de planeet
onderging, wat het verdichtingsproces is en met het zonnestelsel ver-
band houdt. Het leven nu dat in het diepste innerlijk van deze planeet
leefde en geboren zou worden, ontwaakte in een later stadium en wel
vele eeuwen later. Tussen het eerste leven en het laatste, liggen dus mil-
joenen jaren. Toen het eerste, het laatste en hoogste stadium had
bereikt, begon daar in die diepte eenzelfde leven te ontwaken, om in het
embryonale leven over te gaan. Dit kun je gerust aanvaarden, want voor
God is er geen tijd. Eens zou dit geschieden en het geschiedde, want
niets bleef achter. Daarom zijn er dus wezens, die reeds de hoogste 
sferen aan onze zijde hebben bereikt.
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Hierdoor zijn er mensen op aarde die het goede zoeken en anderen die
tot de duivelen van de hel behoren. Er zijn er reeds, ook dat weet je nu,
die de Goddelijke Sferen hebben bereikt en het Al zijn binnengetreden.
Biljoenen eeuwen waren zij reeds op weg, toen loste het laatste embryo
op en dit betekende het einde van deze planeet. Nog duurde het duizen-
den jaren voordat het laatste wezen de hoogste graad van stoffelijk orga-
nisme had bereikt, om op de tweede kosmische graad over te gaan, maar
allen komen zover en zijn op weg en aan geen tijd gebonden. Voor God
onze Heilige Vader zijn wij één, voor al Zijn kinderen en wie tot dit
leven behoort, is er voortgang en allen zijn op weg naar de Goddelijke
Sferen. Is je ook dit duidelijk?’

‘Ja Alcar.’
‘Begrijp je dan ook dat er reïncarnatie moet zijn? Kun je dat volmon-

dig met ja beantwoorden? Want, André, als die er niet was, dit wonder
voor de mens niet was weggelegd, dan was er van Gods schepping niets
terechtgekomen en was zij in de eerste graad reeds mislukt. Doch God
overzag alles en het is het machtigste dat God geschapen heeft, waarmee
het ganse heelal verbonden is. Het is de verbinding die planeten en
andere lichamen met elkander bezitten.

Dit zijn de kosmische graden en al die graden zijn thans bewoond.
Maar mij gaat het nu hierom. Wat hier reeds was, dat bezit tevens de
mens op aarde. Want het is toch niet mogelijk dat God de mens, wan-
neer die mens in een verdere en hogere toestand is gekomen, dit
machtige, het scheppende en het barende principe, weer zou afnemen?
Wanneer dit toch zou geschieden, stond ook het evolueringsplan stil en
was de mens hier reeds gedoemd tot uitsterven. Doch thans leren wij een
ander wonder kennen en hoe vreemd en onwaarschijnlijk je dit ook zal
toeschijnen, hier kwam aan al dit leven een einde. Ik bedoel dus, het
leven in de eerste, tweede en duizendste graad, dat op deze planeet het
volmaakte organisme is, al dit leven was gedoemd tot uitsterven. Maar
ook nu komt God de mens te hulp, want het innerlijke leven ging ver-
der en werd door een hogere graad aangetrokken. Dit alles, dit machtige
wonder zal ik je straks duidelijk maken en verklaren.

Wat wij hier als mens beleefd hebben, geschiedt op de tweede graad
eveneens en dit geldt tevens voor de planeet aarde. Beide graden, André,
al die planeten dus waarop mensen leven, zo ook het dierlijke orga-
nisme, is gedoemd tot uitsterven, maar al dit leven zal een hogere graad
aanvaarden en daarin overgaan. Er komt een tijd dat de mensen en die-
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ren de aarde zullen verlaten, doch al die mensen die de hoogste graad
hebben bereikt, zien wij in ons leven, het leven van de geest terug. Al die
wezens verlaten de aarde en gaan op de vierde kosmische graad over.
Maar voordat dit geschiedt, zijn er alweer miljoenen eeuwen voorbijge-
gaan, doch ook dit ligt vast, het is een wet, want al het leven zal tot God
terugkeren. Dan lost dus de tweede en derde graad op en zien wij dit
beeld, dat je aanstonds weer zult zien wanneer je in je eigen leven terug-
keert, als een levenloze massa. Ook dit oplossen duurt miljoenen jaren
en het geschiedt zoals zich dit openbaarde en je in de tempel der ziel en
in het binnenste van deze planeet hebt waargenomen. Alweer miljoenen
eeuwen zullen er voorbijgaan, voordat deze en andere planeten zijn
opgelost, doch onfeilbaar is ook deze wet en het zal geschieden. Is je alles
nu duidelijk, André’ 

‘Ja Alcar, maar waar blijft dan het verhaal van Adam en Eva? Is dat
een verzinsel?’

Alcar glimlachte en zei: ‘Je bent vermakelijk André, heerlijk eenvou-
dig. Duizenden mensen klampen zich aan dat verhaal vast, maar ik zal
je zeggen wat dit betekent en waarom dit tot stand kwam.

In de eerste plaats is het een symbool. Het heeft als symbool echter
waarde, want de mensen die dit aan de wereld verkondigden, zij die de
bijbel schiepen en tot stand brachten, moesten toch tonen dat zij van het
begin van de schepping iets af wisten. Of zij dit geweten hebben of niet,
doet er niet toe, iets hebben zij bereikt. De mens moest een houvast
bezitten en dat is geschied. Want wat zou er van de mens terecht zijn
gekomen en van God, als de schepping vastliep, ten dode stond opge-
schreven? Op aarde wist men in die tijd van sterren en planeten niet
veel. God kende men evenmin en nog is men niet veel verder. Toch
moest er iets zijn waardoor men de mens ontzag inboezemde en dat hij
kon aanvaarden. De mens was het dus, en niet God, Die Adam en Eva
schiep; de mens, althans diegenen die dat verhaal verzonnen en het werd
op aarde aanvaard. Ik vraag je, nu je dit alles hebt beleefd, kan dit? Is het
mogelijk, nu wij dit wonder kennen? Had je deze vraag zelf niet kunnen
beantwoorden?’

‘Ja Alcar, ik begrijp u volkomen. Maar wat is dan het laatste oordeel?
Is ook dat een verhaal?’

‘Ook dat weet je reeds lang en heb ik je duidelijk gemaakt, doch
luister. Dat is een geheel andere toestand, een gans andere gebeurtenis.
Dat is waar en niet waar. Het komt en het komt niet, doch niet zoals de
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mensen zich dit voorstellen, dat alles ineen zal storten en dan voorbij is.
Er is van instorten geen sprake, want zoals ik reeds zei, de aarde lost op.
En dit is hier, op deze planeet dus, sinds eeuwen en eeuwen aan de gang
en nog duurt het miljoenen eeuwen, voordat de aarde geheel is opgelost.
Toch komt er eens een einde, doch een geheel ander einde.

De mens echter staat iedere seconde van zijn leven op aarde voor zijn
laatste oordeel. Wie zonden doet moet ophouden, want op hetzelfde
ogenblik dat dit geschiedt, oordeelt er iets en dat oordeel is oorzaak en
gevolg. Er zijn echter fouten en zonden, daden dus, die eerst vele eeu-
wen daarna kunnen oplossen en die de mens heeft goed te maken.

Neen André, een laatste oordeel zoals de mensen zich dat hebben
ingedacht, is er dus niet. God is nog steeds een Vader van Liefde. Ook
deze vraag heb ik je beantwoord. Is het je nu duidelijk?’

‘Ja Alcar.’
‘Heb je mij nog iets te vragen?’
‘Neen Alcar.’
‘Welnu, dan ga ik je een ander wonder duidelijk maken.’
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De dierenwereld

NU ga ik je opnieuw verbinden en met wat denk je, André? Kun
je dit aanvoelen? Neen? Nu, hier is een tweede wonder
geschied, mijn jongen, een wonderbaarlijk gebeuren, want

waar zijn onze dieren op aarde vandaan gekomen? Dit leven moet toch
ergens geboren zijn en het moet toch evenals de mens, een beginstadi-
um hebben beleefd? Weet je het niet?’

‘Neen Alcar, ik weet het niet en ik zie het niet.’
‘Luister dan: Hier, André, op deze plaats, is het eerste dierlijke leven

geboren. Hier, op de eerste planeet, het moederlichaam dus, ontwaakte
de eerste dierlijke cel. Ook dat geschiedde door God, want God wist dat
de mens deze hulp nodig had.

Er zijn mensen op aarde die denken dat de mens het planten- en die-
renleven heeft moeten volgen, doch dit spreek ik tegen. Er zijn tevens
mensen op aarde die zeggen dat de mens in een verder stadium zichzelf
kan bevruchten, dus kan verbinden en dit gehele proces in eigen toe-
stand kan beleven, maar ook dat spreek ik tegen. Dat is niet waar en niet
mogelijk, want het is in strijd met het scheppingsplan. God overzag
alles.

Zou dan dat wat reeds in het eerste stadium aanwezig was en tevens
volmaakt, in een later stadium weer moeten vervallen? Neen, duizend-
maal neen, dat is niet mogelijk. Luister André. Het klinkt misschien
onwaarschijnlijk, maar het dier op aarde werd uit de mens geboren. Ik
zal je dit wonder duidelijk maken.

Het dier is als het ware de schaduw van het werkelijke dat de mens is.
Daarom zijn het onze zusters en broeders en moeten wij hen liefhebben.
Maar de mens is nog niet zover, want men slacht vele van onze dieren.
Doch niet alleen onze dieren, die zich één graad onder onze mentaliteit
en goddelijke kracht bevinden, maar tevens vernietigt men zijn zusters
en broeders die de goddelijke kern bezitten. 

Toen het eerste menselijke embryo doodging, werd uit dat verrot-
tingsproces het eerste dierlijke wezen geboren. Hieruit kwam de kiem
voort en groeide het dierlijke wezen dat op aarde leeft.

Is het niet wonderlijk? En toch, mijn jongen, is dit de heilige waar-
heid. Ik zal je daarmee verbinden. Luister nu goed wat ik ga zeggen.

Toen het eerste menselijke embryo ging sterven, ontstond er een ver-
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rottingsproces. Uit dat verrottingsproces werd het dier geboren, zo ik
reeds zei en dat plantte zich in het oneindige voort, van graad tot graad
en hield gelijke tred met het wezen dat een graad hoger en verder is, met
de mens. De mens is het dier dan ook steeds en steeds vooruit en dit
blijft voortgaan, totdat wij in het Al teruggekeerd zijn. Ook daar zal dit
leven ons omringen, maar het blijft in die afstemming. Aan deze zijde is
het dier onze grootste vriend en broeder. Je hebt beleefd dat het naar ons
luistert en onze gedachten kan opvangen. Het doet en handelt naar wat
het hogere wezen wil en denkt en naar de concentratie die is ingesteld.
Steeds, in al die miljoenen eeuwen, volgde dit dierwezen de mens, doch
bleef onder de kracht en geestelijke graad van de mens voortgaan. Uit
ons dus, André, werd het dierlijke wezen geboren. Wanneer men dit
proces op aarde volgt, thans nu men zover is en meer en meer van het
kosmische leven, de bedoeling van Gods schepping gaat begrijpen, kun-
nen zij dit volgen. Wanneer de geleerden op aarde zichzelf niet zó voel-
den en zich meer op het geestelijke leven gingen instellen en het
gevoelsleven konden aanvaarden, dan waren zij reeds veel verder geko-
men en zouden zij dit machtige probleem hebben leren kennen.

Maar eens komen zij zover, doch dat duurt nog duizenden jaren. De
wetenschap maakt snelle vorderingen, maar toch nog niet zo snel dat zij
dit alles reeds kan aanvaarden. Men zoekt op aarde, doch in de verkeer-
de richting. Men praat en ontdekt, doch er valt niet te praten, men moet
voelen, diep in zichzelf afdalen, want daarin, in die diepte, ligt het
geheim van dit alles, dit machtige gebeuren, dat Gods schepping is.

Wanneer ik spreek van intuïtie dan bezit het dier deze in hoge mate.
Het dier geeft zich onvoorwaardelijk over en volgt zijn intuïtie, dus zijn
gevoel, en leeft. De mens echter ontving een eigen wil en stemt op God
af, is een goddelijk wezen. Omdat de mens een goddelijk wezen is, heeft
hij één weg te volgen, terwijl het dier in duizenden stoffelijke organis-
men overgaat. Het dierlijke wezen volgt dus duizenden en duizenden
stoffelijke overgangen en wat voor het dierwezen is, is niet voor de mens.
De mens was, voordat dit machtige geschiedde, de bezielende kracht,
want het kwam uit God voort. Toen God met het scheppingsplan
gereed was, wanneer ik het op deze wijze mag zeggen, was dát wat gebo-
ren werd, dus de mens, het eerste verschijnsel en was dus van dierlijk
leven geen sprake. De eerste lichtflitsen, voordat het goddelijke proces
een aanvang zou nemen en je in de tempel der ziel waarnam, was dit
geboren worden. Daarin lag reeds de mens aan vast en de eerste ver-
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schijnselen van deze ontzaglijke openbaring was dus de mens.
God schiep de mens doordat Hij Zichzelf openbaarde en dit openba-

ren geschiedde op het ogenblik dat de schepping een aanvang nam. God
wist dat de mens zich door de dood zou ontwikkelen en dat uit dat dode
lichaam een nieuwe werking, een nieuw leven te voorschijn zou treden.
Maar God gaf aan Zijn eigen leven in de eerste graad zijn wonderlijke
macht, omdat God Zelf in dat wezen overging.

Ik spreek nu van de eerste graad, omdat de mens het hoogste, het
aller-, allerhoogste heeft ontvangen. Maar dit ontvangen is eigenlijk niet
mogelijk, want de mens ontving niet, de mens is zoals God en de mens
stond nu van zijn eigen verkregen energie weer af. Uit dat dode lijf dan
werd het dierlijke leven geboren.

Is het niet eenvoudig? In wezen dus zijn de mens en het dierlijke
wezen één, maar de mens is het bewust goddelijke wezen, de bezielende
en stuwende kracht. De mens is dát wat het goddelijke vermogen is,
want wij zijn uit dat goddelijke gekomen. Door al die miljoenen eeuwen
heen zal het dierlijke wezen ons volgen. Dit volgen is van het eerste men-
selijke embryo af reeds geschied. Toen het eerste menselijke embryo in
het verrottingsproces overging, ontstond dus daaruit de eerste dierlijke
kiem en dit leven werd, doordat Gods leven in alles is, bezield. Op het
ogenblik dat deze bezieling intrad, ontstond er een proces, dat in werke-
lijkheid onze eerste graad evenaarde en het menselijke wezen te volgen
had. Uit de eerste schil dus trad een dierlijk wezentje te voorschijn, werd
het geboren, wat met het oog niet was te zien. Ook de mens leefde in
dit stadium, wat ik je reeds toonde en duidelijk maakte en op een drup-
pel water leek.

Voordat het echter die grootte had bereikt, was dit proces reeds dui-
zenden jaren oud. In het eerste stadium waren dit slechts cellen en die
cellen die ook toen nog stoffelijk niet waar te nemen waren, verdichtten
zich op natuurlijke wijze, zoals het evolueringsplan voorschreef en de
natuurwetten zijn. Ik keer echter tot het dierlijke wezen terug.

Toen de mens nu in het eerste stadium in het embryonale leven over-
ging, was het dierlijke leven ook reeds zover gevorderd en in zijn eerste
stadium overgegaan. Steeds volgde nu het dierlijke wezen de mens, maar
het bleef onder ons. Toch leefden beiden in één wereld, maar bleven in
hun eigen afstemming en wereld voortgaan. Deze beide werelden zijn
dus niet met elkaar in verbinding, omdat dit niet mogelijk is. Want in
het begin van het scheppingsplan, ik zei het reeds, waren de eerste ver-



92

schijnselen op het menselijke wezen gericht en eerst toen het embryo
was gestorven, kon dit leven een aanvang nemen.

De mens heeft nu op aarde zijn volmaakte lichamelijke graad bereikt
en ook het dier heeft zijn hoogste graad aanvaard. Je ziet dat er vanaf het
begin van de schepping steeds dierlijke wezens zijn geweest. Er is dus
geen tijd op te noemen dat zij er niet waren. Dit is te verklaren, omdat
men dit proces vanaf deze zijde volgen kan, wanneer wij ons met het ver-
leden verbinden en dus opnieuw dit voor ons zien. Op deze reis is je
toch duidelijk genoeg getoond dat wij in het verleden kunnen terugke-
ren. Ik sprak van vele, ja zelfs van duizenden overgangen, waarin het
dierlijke wezen moet overgaan. Al die diersoorten die eens hebben
bestaan en op deze planeet leefden, zijn hier dus gestorven. Wat voor het
dier hier geschiedde was tevens voor de mens, omdat ook de mens ver-
der en hoger ging, maar het dierlijke wezen zou de mens volgen.

Op de derde graad, dus op aarde, zal ik je dit wonderlijke duidelijk
maken, want daar was het, dat deze stoffelijke maar dierlijke wezens, die
dus reeds gestorven waren, in het heelal oplosten, omdat zij een lagere
graad in dit kosmische plan innamen. Dit alles is zeer diep, André, maar
ik zal je dit duidelijk maken, door je met dit onzichtbare leven te ver-
binden.

Wanneer dit nu niet was geschied, ik bedoel dit oplossen van het dier-
lijke wezen, dan zou men kunnen aanvaarden, zoals men op aarde
denkt, dat de mens eerst door het planten- en dierenleven is gegaan,
voordat het leven de menselijke toestand aanvaardde. Doch dit is niet
mogelijk, want het dier loste op en ging in het heelal over. Maar uit dit
stoffelijke wezen ontstond een nieuw leven en uit die graad werden
andere diersoorten geboren. Voel je wat ik bedoel, André?’

‘Ja Alcar, uit het ene dier ontstond de andere diersoort.’
‘Ja, heel goed. Ieder dierlijk wezen in soort en in graad en in kracht,

bracht dus een ander dierwezen voort, omdat dit dierwezen door het
verrottingsproces in stand werd gehouden en eruit te voorschijn trad.

Doch de mens, zoals ik reeds zei, volgde maar één weg en die weg was
voor de volmaking van het stoffelijke organisme. Het dier echter ging in
duizenden diersoorten over, het aanvaardde het ene leven om in het
andere en weer hogere binnen te treden, doch bleef steeds en al die mil-
joenen jaren door, één graad onder het denkende en voelende tot God
terugkerende wezen. In alles, in welk stadium de mens en het dierlijke
wezen zich ook bevond, zie je de reïncarnatie, of ook het dierlijke wezen
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was in eerste instantie ten dode opgeschreven en was Gods schepping en
openbaringsproces vernietigd. Steeds maar weer de wedergeboorte op
aarde en op andere planeten. Dit is het aanvaarden van een hogere toe-
stand, totdat dier en mens het volmaakte organisme hebben ontvangen.

De mens dus heeft de hoogste graad, wat het goddelijke bewustzijn is,
maar ook het dier bezit een kosmische afstemming, doch het bereikt niet
onze hoogte. Dier en mens, ik zei het reeds, zijn één, het kent en het
heeft één bezieling en is Gods leven. Doordat de mens het goddelijke
wezen is, heeft de mens ook maar één weg te volgen.

Maar het wonderbaarlijke van dit wordingsproces is dat toen de mens
de tweede graad op kosmische afstemming, waar wij aanstonds heen-
gaan, had bereikt en noch mens noch dier was, tevens het dierlijke
wezen in een voordierlijke toestand was gekomen. Het dier volgde ech-
ter het menselijke wezen op de voet en toen de mens de derde graad, de
planeet aarde, had bereikt, had ook het dierlijke wezen zijn vooreeuwse
organisme afgelegd. Toch drong dit dierlijke wezen op de derde graad
door; daar leefden in vroegere tijden voordierlijke gedrochten, doch ook
de mens had zijn volmaakte toestand nog niet bereikt. Dat alles zul je
leren kennen en ga ik je duidelijk maken.

Je ziet, André, hoe innig beide aan elkander verbonden zijn en het
dierlijke wezen het goddelijke wezen volgde. Dit ging miljoenen jaren,
neen biljoenen eeuwen door en op aarde en in jouw tijd nu vindt men
het dier en de mens, die beide hun hoogste stoffelijke graad hebben
bereikt.

Waarom dus thans voorhistorische diersoorten niet meer op aarde
leven, zal je duidelijk zijn, omdat zij én de mens in een hogere stoffelijke
graad zijn gekomen. In de vele eeuwen die voorbij zijn, keerde het ene
dierlijke wezen na het andere tot het Al terug en loste dat voorhistori-
sche wezen op. Maar uit God zijn wij en in God leven wij, dier en mens
en het dierlijke en het goddelijke wezen – één kracht – zullen weer in die
bron van leven terugkeren, doch de mens blijft kosmisch bewust.

Het dierlijke stofwezen op aarde is volmaakt en toch, je ziet het, daar
worden nog nieuwe diersoorten geboren, omdat de diepste krachten die
het dierlijke wezen bezit, nog niet zijn uitgeleefd. Doch dit zijn maar
enkele diersoorten.

Ook leven in oceanen diersoorten die men nog niet kent en ook deze
wezens zullen eens naar een hogere graad overgaan, dus naar een ande-
re toestand en zullen een ander organisme aanvaarden. Ik spreek hier nu
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over graden en zo kennen wij in de dierlijke wereld zeven graden van
dierlijke afstemming. Begrijp je wat ik bedoel, André? Dan begrijp je
tevens, dat ook het dierlijke wezen zeven kosmische en wel geestelijke en
stoffelijke graden bezit. Is het niet wonderlijk maar toch eenvoudig?

Wordt een dier opnieuw tot de aarde aangetrokken en zal het daar
geboren worden, dan gaat het zieleleven in het stoffelijke leven over en
handelt en voelt het dier naar de toestand waarin het is. Dit is dus naar
het stoffelijke organisme. Het organisme bezit een kosmische afstem-
ming, maar in één graad liggen nu voor het dierlijke leven honderden
overgangen en al die overgangen bevatten zeven graden. De laagste tot
de hoogste overgang is, wat ik bijvoorbeeld met het roofdier de panter
en het huisdier de kat kan vergelijken. Dit zijn overgangen, André, stof-
felijke graden en het dierlijke wezen handelt naar zijn stoffelijke graad.
Dit zijn overgangen maar in één soort. Begrijp je wat ik bedoel?’

‘Ja Alcar.’
‘Prachtig, dan ga ik verder. Andere diersoorten bezitten in hun toe-

stand duizenden overgangen en toch, je voelt wel wat ik bedoel, horen
al die wezens bij één graad en dat is de stoffelijke maar kosmische
afstemming. Wanneer je dit wonderlijke gebeuren begrijpt, verklaart dit
al die vele diersoorten op aarde. Maar al die soorten, groot en klein,
bezitten dus één afstemming. Het stoffelijke organisme en dan de soort
waarbij deze dieren horen, geeft het dier die verschrikkelijke kracht mee,
maar het instinct, dat het gevoel is, handelt en past zich op natuurlijke,
maar toch wonderlijke wijze aan dat stoffelijke organisme aan. Het huis-
dier de kat is vals, een panter niet minder, maar het gevoel van de pan-
ter en dat van het huisdier, is één kracht, één leven, doch het stoffelijke
organisme dwingt het dier zó te handelen zoals het geboren is. Wanneer
nu dit dierlijke instinct is ontwaakt en is uitgeleefd, ziet men zeer gevoe-
lige en tamme dieren, ook al zijn zij in de kern als het jonge verscheu-
rende dier. Want in wezen is het dier, ook het gevaarlijkste, toch aan de
mens verwant, want het dier is uit de mens geboren en is in die verhoog-
de menselijke toestand op te trekken. Dit verklaart, dat het steeds voor
de mens mogelijk is het wildste dier te temmen, want in wezen zijn wij
één, maar wij, die goddelijk zijn, bezitten intellect, dat het dier nimmer
kan benaderen, noch in kan overgaan.

Het dier en de mens zijn in leven één, doch wij zijn uit de eerste graad
en het dier heeft zich bij ons aan te passen. Er zijn echter dieren die nu
verder en hoger zijn dan de mens op aarde. Wanneer het dier de hoog-
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ste graad, de zevende graad, heeft bereikt, bezit dat dierlijke wezen
eigenschappen, die de mens nog niet bezit. Aan deze zijde volgt ons het
dier en luistert naar onze wil. Wie zich deze concentratie op aarde reeds
eigen maakte, is in staat zich met het dierlijke wezen te verbinden.

Wij, die geestelijk zijn en die geestelijke graad hebben bereikt, bezit-
ten deze gave van kracht, wat onze persoonlijkheid en de liefde is die wij
bezitten. Het dierlijke wezen, de duif bijvoorbeeld, die uit verre landen
de weg naar haar eigen huis terugvindt, bezit die hoogste graad van kos-
misch gevoel, in stoffelijke en geestelijke afstemming, en is de mens ver
vooruit.

De mens op aarde heeft in gevoel zijn hoogste afstemming nog niet
bereikt en bezit die afstemming eerst dan, wanneer hij het geestelijke
leven is ingegaan en de vierde sfeer heeft bereikt. Dat gevoel dat de duif
bezit, vindt men ook bij andere diersoorten terug. De hond bijvoorbeeld
bezit dit gevoel en behaalt bijna die bewust geestelijke graad, maar komt
er niet bovenuit en kan dus niet in die bewuste, menselijke graad over-
gaan.

Ook het paard en vele andere soorten bezitten dit gevoel, zijn in hun
soort in deze toestand en hebben hun hoogste graad bereikt. Deze dier-
soorten hebben een fijn gevoel, staan het dichtst naast het menselijke
wezen en benaderen dit bewustzijn. Toch gaan al die diersoorten er niet
in over, omdat het niet mogelijk is. Het zal je dus duidelijk zijn, dat vele
dieren in gevoel verder zijn dan vele mensen op aarde. Het dier in hoog-
ste graad volgt zijn intuïtie en dit is dus het gevoel, dat de mens bezit die
de vierde sfeer heeft bereikt. Daaronder dus, dicht in zijn omgeving,
leeft het dier, hoewel nog op aarde, in de stoffelijke toestand. Doch het
is dit gevoel dat het dier bezit, terwijl de mens een voordierlijk leven
beleeft en onder deze graad van gevoel is.

Daarom, André, zijn vele dieren op aarde verder dan de mens en zegt
men dikwijls, een dier zou dat niet kunnen doen. Ik bedoel dan het dier
dat deze hoogte heeft bereikt en zover is gekomen. Toch komt eens de
mens zover en zal die hoogte bereiken. 

Wij zijn thans op de derde kosmische graad en gaan naar de vierde,
maar daarvoor hebben wij duizenden jaren nodig. Waarom dit zolang
duren moet en waarom dit nodig is, heb je in dit alles kunnen volgen,
want ook daarin is niets veranderd. Hoe hoger wij komen, des te moei-
lijker wordt onze weg. Ik heb je reeds duidelijk gemaakt dat de mens op
de vierde graad honderden jaren in stoffelijke toestand oud kan worden.
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In het eerste stadium van het menselijke embryo stierf dit embryo
onmiddellijk, wanneer de bezieling in het andere leven overging. Doch
steeds vergrootte zich dit proces en werden seconden minuten, minuten
uren, uren dagen, dagen weken en maanden, tot tien en twintig jaren
toe. Daarna, op de tweede graad, dertig jaren en ouder en op de aarde
nog weer ouder. Echter op de vierde graad varieert dit leven en daar
kunnen de mensen honderden jaren oud worden. Op de vijfde kosmi-
sche graad gaat het echter nog verder en hoger en daar wordt het leven
duizenden jaren oud. Nog hoger wordt de mens tien en twintigduizend
jaren, om eens op de zevende kosmische graad te blijven. Dan zal men
die jaren niet meer kunnen uitspreken, want dan leeft de mens in het
oneindige.

In al die overgangen, André, je voelt het, ligt één wet en dit is het evo-
lueringsplan, een wet om tot de Vader terug te keren. Wanneer men het
leven op deze wijze volgt, gaat men deze diepte aanvoelen en is het leven
op aarde te begrijpen.

Op deze planeet werden dus de mens en het dier geboren en daarom
is dit de moederplaneet. Doch nu, nu wij biljoenen jaren verder zijn, nu,
na al die eeuwen, leven er nog wezens op aarde, die zichzelf niet kennen
en anderen het leven ontnemen.

Wanneer men op aarde ziet, dat het aantal mensen en dieren toe-
neemt, dan komt dit, dat een tweede graad overgaat en op aarde gebo-
ren zal worden, wat ik je op deze reis duidelijk zal maken. Maar het
aantal zielen, mensen en dieren dus, is niet vast te stellen, dit gaat tot in
het oneindige. Maar toch, je zult dit aanstonds beleven, losten al die
wezens op, want deze planeet is thans levenloos. Nu, mijn jongen, zul je
tot jezelf terugkeren.’
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Alcar beantwoordt André’s vragen

ANDRÉ ontwaakte. 
‘Hoe ver bent u, Alcar, om mij dit duidelijk te kunnen
maken!

Het is allemaal zo diep en toch zo natuurlijk.’
‘Heb je mij begrepen, André?’
‘Ja Alcar, in alles. Het is een groot wonder.’
André keek naar de eerste planeet.
‘Hoe is het mogelijk, Alcar, eens druk bewoond, overal leven en thans

dood, alles uitgestorven. Hoelang duurt het nog voor deze planeet
oplost?’

‘Miljoenen jaren zullen er nog voorbijgaan.’ 
‘Kent men deze planeet op aarde?’
‘Ja, vanaf de aarde is zij te zien.’
‘Blijft deze planeet op deze plaats?’
‘Neen, zij beweegt zich in een draaiende beweging en wel om de zon

heen.’
‘Is hier nog een dampkring aanwezig?’
‘Neen. Reeds miljoenen eeuwen geleden loste deze op en dit is door

de mens op aarde niet meer vast te stellen. Daardoor leeft hier niets
meer, kan er geen levend organisme meer leven.’ 

‘Is dat nu de aarde, daar boven ons?’
‘Ja, dat is de aarde. Iedere planeet volgt een vaste baan en ook dat ligt

vanaf het begin van de schepping vast. Wanneer zich veranderingen
voordoen, zijn dat kosmische storingen, door meteoren vaak tot stand
gebracht. Toch zal deze planeet zijn plaats blijven innemen, zolang de
mens zich nog op aarde bevindt.’

‘Wat zijn meteoren, Alcar?’
‘Dat zijn sterren, kleine lichamen, die als de grotere een plaats in het

universum innemen.’
‘Soms ziet men een verschijnsel op aarde en dat noemt men vallende

sterren. Wat is dat?’
‘Deze kleinere lichamen of meteoren gaan dan door de dampkring

heen en laten een lichtende streep achter. Ze gaan door de dampkring
heen en er als het ware ook weer uit, maar soms komen ze, of stukken
ervan, op aarde terecht, die men wel gevonden heeft. Wanneer hun baan
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ver van de aarde verwijderd is en de aantrekkingskracht van een andere
planeet groter is dan die van de aarde, scheurt dit kleine lichaam uiteen
en verdwijnt het in de ruimte.’

‘Hebben die sterren een eigen dampkring, Alcar?’
‘Ja, maar ook die lost op en eerst dan ziet men het verschijnsel van val-

lende sterren.’
‘Is dit ook voor deze planeet? Ik bedoel, kan deze uiteengerukt wor-

den?’
‘Neen, dat is niet mogelijk. Doch eerst over miljoenen jaren lost deze

op. Doch voordat het zover is vermindert het aantal mensen op aarde en
is ook de aarde in eenzelfde staat gekomen en lossen de eerste, tweede en
derde graad op.’

‘Waren ook die kleinere lichamen bewoond, als deze, Alcar?’
‘Ja, maar niet alle. Op die welke een eigen dampkring hadden, kon

het leven ontwaken, op andere planeten, zonder dampkring dus, is dat
niet mogelijk. Je ziet hoe het hier is. Nu de dampkring opgelost is, is het
niet meer mogelijk om hier te kunnen leven. Dit geldt voor ieder ander
lichaam, klein of groot.’

‘Wat weet men op aarde van deze planeet af?’
‘Niets, althans weinig. Men peilt de afstand van deze planeet tot de

aarde en de mens op aarde is reeds zover dat hij dit kan benaderen. 
De mensen die in deze tijd leefden, dus zij die hier hebben geleefd,
wisten van hoger gaan en intellect leven niets af. In die tijd was de aarde
nog niet verdicht. Thans, nu de aarde bewoond is en de mensen deze
hoogte hebben bereikt, stellen zij zich op het universum in en zullen zij
vorderingen maken. Doch het verleden van deze planeet zullen zij niet
kunnen peilen.’ 

‘Men tracht op aarde de maan te bereiken. Is dit in de toekomst
mogelijk, Alcar?’

‘Neen, zij zullen dit nimmer bereiken.*) Wanneer zij dit toch vanaf de
aarde tot stand willen brengen, zullen zij die zich daarvoor geven het
leven verliezen. Er zijn krachten in het universum die de mens niet kent.
Wanneer er nu krachten zijn die een kleine planeet door de ruimte slin-
geren, wat willen mensen dan kunnen? Wie zich te ver buiten de damp-
kring van de aarde begeeft gaat ten onder. Zij kunnen heel hoog gaan,
zich ver van de aarde verwijderen, toch roept iets hun daar in die ruim-
te op een gegeven ogenblik een halt toe. Er zijn zelfs krachten in het uni-
*) Zie de laatste bladzijde van dit hoofdstuk.
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versum, die de mensen op aarde nooit zullen leren kennen, omdat zij die
hoogte zelf nog niet hebben bereikt en eerst op de vierde graad zullen
ontvangen.’

‘De techniek gaat toch ver, Alcar, want wat heeft men op aarde al niet
bereikt?’

‘Zij zullen nog verder komen, dieper het leven binnendringen, zij zul-
len het verleden peilen en aanvoelen en anders gaan leven. Luister,
André, ik zal je dit verklaren. De mens bevindt zich in een toestand, die
één graad in dit kosmische plan betekent. Wat zich op die graad
bevindt, wat tussen hemel en aarde leeft, is voor hen te peilen en daar-
voor zullen zij instrumenten uitvinden. Doch alles wat buiten hun eigen
dampkring leeft, blijft ondoorgrondelijk voor hen. Wie zich buiten zijn
eigen sfeer aan deze zijde begeeft, stelt zich onmiddellijk aan de dood
bloot en heeft dit te beleven.’

‘Toch is men steeds bezig, Alcar, want men hoort er telkens van.’ 
‘Ik weet het, mijn jongen. Ik volg alles en met mij al mijn broeders en

zusters aan deze zijde, zo ook zij die reeds op aarde dit tot stand wilden
brengen. Zij die op aarde zich met de maan willen verbinden, een ver-
binding tot stand trachten te brengen, zien en weten eerst hier dat dit
niet mogelijk is. Toch zijn er geleerden op aarde, die zulks trachten te
doen, doch zij zullen dit niet bereiken.

Waarom, vraag ik je, doen zij dit en willen zij dit tot stand brengen?
Ook de maan lost op, zoals vele andere planeten die hun taak reeds heb-
ben volbracht. Doch daaraan wordt niet gedacht. Er zijn zelfs geleerden
die weten dat zij ten onder gaan en ook dat is zelfmoord. Zij hebben aan
deze zijde te lijden en zullen door hun ijdele gevoelens het verrottings-
proces beleven, alleen omdat zij zich met dingen bemoeiden die ver, heel
ver boven hun eigen gevoel en vermogen lagen.

Wanneer zij dit toch proberen, dan zal hun technisch wonder uiteen
smelten en ook van hen zelf blijft er niets meer over. Zij zullen vernie-
tigd worden, omdat deze wezens zichzelf en het universum niet kennen.
Want dat ligt buiten de dampkring van de aarde. Het menselijke orga-
nisme, dat de mens in eerste instantie bezat, dus zoals het wezen dat je
zoëven hebt waargenomen, is anders van bouw en organen dan nu de
mens op aarde bezit. Het menselijke organisme moet zich aan de sfeer
aanpassen, die is in dit geval voor de mens op aarde de derde graad op
kosmische afstemming. Wie zich buiten deze beschermingsmuur waagt,
zal onherroepelijk zichzelf vernietigen. De menselijke organen zijn daar
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niet op berekend. Het stoffelijke organisme is alleen berekend voor de
plaats waar het leeft en zich bevindt. Zo kon de eerste mens niet op de
tweede graad leven, de tweede niet op de derde en de derde niet op de
vierde graad. God overzag dit alles. God legde om de menselijke ziel een
woning, die het menselijke lichaam is. Maar God legde ook om de pla-
neet aarde een muur van kracht en energie, zodat de mens er met zijn
eigen krachten niet doorheen kan.

Wie dit toch wil, gaat ten onder en zal dat met zijn eigen leven moe-
ten betalen. Alleen God weet waarvoor dat nodig is en wij, aan deze zij-
de, gaan al deze ontzaglijke krachten kennen. Aan deze zijde, André, dat
zal je toch duidelijk zijn, gaan wij iets van Gods schepping begrijpen.
Wij weten dat God Zich openbaarde en dat elk leven een deeltje van die
openbaring is. Doordat wij als mens in dit grote plan opgenomen zijn
en er deel van uitmaken, voelen wij tevens wat ons is gegeven. In alles
ligt Gods heilig leven. Ieder mens en dier, ieder stoffelijk lichaam, hoe
klein ook, ontving een eigen woning, waarin de ziel leeft. Wie zich daar-
van wil bevrijden, gaat ten onder.

Het dier dat zijn krachten niet kent, verliest zijn evenwicht en gaat te
gronde. Wanneer dit evenwicht, dat de bescherming is van het stoffe-
lijke organisme, verbroken wordt, dan volgt hierop de dood van het stof-
felijke omhulsel. De ziel keert dan in het oneindige terug en wacht af,
om opnieuw te worden aangetrokken. Wanneer dit geschiedt, dan zal
het innerlijke leven zijn fout moeten herzien. Doet het dit niet in het
leven waarin het opnieuw is geboren, dan volgen daarop een tweede, een
derde en nog meer overgangen, wat de wedergeboorte is. Net zolang
keert het leven in een stoffelijk organisme terug, totdat het die graad
waarin het leven is, zich eigen heeft gemaakt. Is het leven zover, dan gaat
het verder en hoger en wij weten waarheen het gaat. Want er wacht nog
hoger geluk aan geestelijk bezit, wat al die kosmische graden zijn. Wie
zich dus buiten zijn graad beweegt, zal moeten aanvaarden wat daar bui-
ten is, want het menselijke organisme is alleen berekend voor die graad
waarin het leeft. Een hond, een kat, een vogel, een verscheurend dier en
duizenden andere diersoorten die er op aarde zijn, zouden op deze pla-
neet waar we nu zijn en ik je alles liet beleven, niet kunnen leven, omdat
hun organisme anders is.

Hier en op andere planeten leefde het grof en bruut geweld in onbe-
wuste toestand. Wat hier leefde, André, leeft nu op aarde, maar alle
organen zijn in een verhoogde toestand gekomen. Wat hier eens was, is
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verder en verder gegaan. Men vindt hen terug die hier waren, één en
twee graden hoger en dat is de mens op aarde in zijn volmaakte lichaam.’

‘Als ik u goed en duidelijk heb begrepen, Alcar, dan bracht iedere pla-
neet haar eigen stoffelijke organisme voort, maar dat lichaam werd door
het innerlijke leven dat hier geboren is, bezield?’

‘Zeer goed, André, je hebt mij begrepen. Straks zal ik je hiervan ver-
tellen.’

‘Is het stoffelijke organisme dat de mens op aarde bezit, volmaakt?’
‘De mens is daar volmaakt, André en toch, wanneer de mensen op

aarde hun zusters en broeders zouden mogen zien, die de vierde, vijfde,
zesde, ja zevende graad reeds hebben bereikt, dan zouden zij denken
God Zelf te zien. Ook daar is de mens een wezen, dat in een stoffelijk
organisme leeft, omdat God geen tweede volmaakte toestand schiep en
deze menselijke graad is het evenbeeld van het volmaakte kind Gods.
Het zijn mensen in een stoffelijk kleed, maar hoger en volmaakter en
hun uitstraling is reeds op verre afstand te zien. Het stoffelijke orga-
nisme op de vierde graad is reeds een lichaam van ongekende schoon-
heid, maar ook deze wezens kunnen zich niet buiten hun eigen
dampkring begeven, of ook zij worden vernietigd. Hun lichaam is door-
schijnend als de teerste stof die men zich op aarde kan indenken. Het
gelaat van een hoger wezen is het beeld van het heelal, dat men in al het
leven van God waarneemt. Wanneer wij zover zijn dat ik je ook dat dui-
delijk kan maken, dan zul je met de vierde kosmische graad verbonden
worden en zul je de mens die daar leeft mogen bewonderen. Wij allen
gaan daarheen en het is ons toekomstige geluk, dat ons allen wacht.’

‘U zult mij met hen verbinden, Alcar?’
‘Wanneer wij zover zijn, André, zul je ook dat wonder beleven.’
‘Kan men het aantal planeten schatten, Alcar?’
‘Neen, dat is niet mogelijk, net zomin als men het aantal zielen, dus

de levende wezens die in het onzichtbare leven, kan vaststellen.’
‘Vanaf de aarde zijn de sterren zichtbaar en zijn dat nu die lichtende

vuurbollen, die ik in de tempel der ziel heb mogen waarnemen?’
‘Ja, een ster is een lichtgevend hemellichaam en ontvangt tevens van

andere lichamen energie, wat zich in licht manifesteert. In het begin van
de schepping, dat heb je in de tempel der ziel waargenomen, scheurde
het heelal in miljoenen deeltjes vaneen, die in het heelal voortzweefden.
Een lichtvlek is dus een bolvormige massa. Er zijn grote en kleine, 
doch de kleine zijn toch nog zó groot, dat zij duizenden mijlen omvat-
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ten. Elk lichaam komt dus uit dat gouden licht voort en naar kracht en
grootte straalt het licht uit. Zoals alles wat leeft zijn innerlijk licht uit-
zendt, tot het kleinste insect toe, zo omstraalt het innerlijke licht het
geheel.’ 

‘Is dit dan de verklaring voor het waarnemen op aarde, Alcar?’ 
‘Ja, dit is de verklaring, André. Op aarde ziet men aan het firmament

lichtende vuurbollen, die op verre afstand als een ster worden waargeno-
men. Daarom noemt men ze op aarde sterren en toch zijn dit bollen
evenals de grotere planeten. Ieder bezit een eigen licht, want het komt
uit dat machtige licht voort. Wij weten dat dit energie is en alles door
die kracht in stand wordt gehouden. Wat men nu op aarde waarneemt
is het licht dat deze sterren uitzenden. Een ster, als ik dat hemellichaam
zo wil blijven noemen omdat men haar op aarde zo noemt, is in wezen
niets anders dan een krachtige lichtbol. Toch hebben ook deze kleine
lichamen zich in die miljoenen reeks van eeuwen verdicht. Al die ster-
ren zijn vaste, zeer hechte massa’s geworden. Toch overheerst en
omstraalt het innerlijke licht het gehele lichaam. Kun je mij volgen,
André? Begrijp je dan wat ik bedoel? Je zou dit het duidelijkste kunnen
vergelijken met het kleine maar mooie diertje dat op aarde leeft en dat
glimwormpje wordt genoemd. Dit diertje zendt licht uit en toch is het
een stoffelijk organisme.

Het licht van een kleine ster, en dit geldt tevens voor de grotere licha-
men, omstraalt het geheel en dit is van zo’n ontzaglijke kracht, dat dat
licht op miljoenen mijlen afstand is waar te nemen. Maar wanneer men
op aarde het ontstaan van het heelal zou kunnen aanvaarden, zoals wij
alles hebben leren kennen en begrijpen dat dit uit Gods eigen licht tot
stand is gebracht, dan zouden zij achter dit raadsel komen en voelen en
begrijpen hoe eenvoudig alles is. Maar de geleerden op aarde kunnen dit
niet aanvaarden, want zij lopen zich reeds tegen de dood te pletter. Aan
het graf staan zij machteloos toe te zien en schreien zich leeg door hun
onkunde, omdat zij zichzelf niet kennen. Want wanneer dit wel zo was,
dan zouden zij gelukkig zijn, omdat zij wisten waarheen de dood hen
bracht en zij in het machtige heelal werden opgenomen. Maar de weten-
schap op aarde is nog niet ver genoeg. Eens echter komen zij achter dit
raadsel en dan zullen zij zeggen: ‘Mijn God, o mijn God, is het zo een-
voudig?’ 

Ja, het is eenvoudig, evenals de dood die er niet is, leven betekent. 
Als zij dit niet willen aanvaarden, André, hoe kunnen zij dan het heelal,
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Gods schepping, begrijpen?
Er zijn geleerden die uitroepen: ‘O, hoe geweldig is alles’, maar als zij

dat geweldige zouden beleven, dan is het eenvoudig, haast kinderlijk
eenvoudig. Hoe diep alles ook is, alles, al die wonderen, is eenvoud,
want God is eenvoud en liefde. Wanneer de mens dat voelt, zal het hem
heel diep ontroeren en ‘dit’ is liefde. Want alles trilt van liefde, straalt als
een zon en dit is liefdekracht, niets dan liefdekracht, een kracht die wij
allen eens zullen bezitten.

Dan omstralen wij duizenden mensen en alles wat in onze omgeving
leeft. Dan zijn wij zelf zonnen, lichtgevende wezens, zoals het heelal is
en zullen wij zijn als God.’

‘Kan men op aarde de afstand van de sterren en de ouderdom bereke-
nen, Alcar?’

‘Ook dat is niet mogelijk, André. Men rekent daar met miljoenen
jaren en toch is dat getal een schatten, berekenen is niet mogelijk.’

‘Bezitten al die sterren hun eigen kracht?’
‘Ja, zoëven zei ik reeds, naar lichtsterkte hun kracht en dat licht is dus

naar de energie die het geheel bezit.’
‘Blijft dit zo voortgaan, Alcar?’
‘Bedoel je of deze planeten hun plaats blijven innemen?’ 
‘Ja Alcar.’
‘Miljoenen lichamen zullen een eeuwigdurende plaats blijven inne-

men, andere echter lossen op, omdat deze planeten in het machtige
geheel hun werking hebben volbracht. Zo is het ook met deze planeet.
Duizenden, neen miljoenen planeten zullen een plaats blijven innemen,
omdat het zieleleven eens zover is en deze planeten zal bewonen. In wer-
kelijkheid zijn er reeds die bewoond zijn, want er zijn wezens in dit
machtige geheel, die de Goddelijke Sferen hebben bereikt. Voel je wat
ik bedoel, André?’ 

‘Als ik u goed heb begrepen, dan bedoelt u, dat de hoogste kosmische
graden eeuwigdurend blijven bestaan en de andere graden zullen oplossen?’

‘Zeer goed, André, zo is het. Begrijp je de eenvoud van alles? Hoe een-
voudig God en Zijn schepping is? De hoogste graden wachten ons op
en daar is ons goddelijk geluk verzekerd. Het zal je dus duidelijk zijn dat
wanneer mens en dier naar een hogere graad zijn gegaan, planeten, mens
en dier oplossen, omdat deze planeten hun taak hebben volbracht. Zo is
deze planeet bezig op te lossen, omdat het dierlijke en menselijke leven
een hogere graad heeft bereikt. Dit betekent en is het in bezit nemen 
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van de verhoogde toestand, naar een planeet, die dit leven ontvangt.
Hier zie je dat het geschiedt en over miljoenen eeuwen zijn vele andere
planeten zover en zullen zij in het geheel oplossen. Dit ontzaglijke
lichaam lost, zoals het aardse en menselijke lichaam, op. Het stoffelijke
en menselijke lichaam zal door het verrottingsproces vernietigd worden,
deze planeet echter verdampt en langzaam maar zeker, zoals het geko-
men is, keert het stoffelijke en geestelijke leven tot God terug, want niets
gaat er verloren, alles blijft, alles is Gods eigen leven. Is je ook dit duide-
lijk, André? Wanneer je mij begrijpt, dan zal het je duidelijk zijn dat ook
dit lichaam, deze en andere planeten dus tot de onzichtbare energie
terugkeren, waartoe zij eens behoorden.’

‘Wat is dat machtig, Alcar en toch zo natuurlijk.’
‘Dat is het, André, natuurlijk, machtig en toch zo eenvoudig. Ik

spreek, André, van onzichtbare energie, want alleen de mens en al het
leven dat tot zijn toestand behoort, blijft zichtbaar voortgaan. Daarbij
hoort het dierenleven, bloemen- en plantenleven en de verschillende
planeten, die ons ontvangen en de hoogste graden zijn. Er is meer
onzichtbare dan zichtbare energie, die wij aan de verschijnselen in het
heelal kennen.

God leeft achter de zichtbare energie; de onzichtbare energie is die
ontzaglijke kracht die alles bestuurt, wat ook God is en het leven bete-
kent. De onzichtbare energie leeft als geest en is de ziel in het menselijke
en dierlijke organisme. Wij allen, André, zijn energie, want wij zijn uit
dat onzichtbare voortgekomen. Elk dier, ieder lichaam dat wordt afge-
legd, alles wat de mens op aarde bezit in stoffelijke toestand, alles wat in
het heelal leeft, sterren, planeten, en al die miljoenen lichamen, keren
eens tot de Al- en Oerkracht terug. Dat is de onzichtbare energie, waar-
in wij God kennen en aanvaarden. Niets, niets van al dat machtige gaat
verloren. Alles en iedereen keert tot deze Oerkracht terug, want alles wat
leeft heeft eens zijn werk verricht.

Zichtbaar of onzichtbaar, een taak heeft het te volbrengen. Niets is er
of het heeft een bedoeling en er kan niets bestaan of het komt uit God,
is uit dat onzichtbare voortgekomen. Wij en allen die op die planeten
leven, alles wat er is, André, is God, is energie en heeft een taak te ver-
vullen. De onzichtbare energie is ontzagwekkend in omvang. Dat is
God, onze heilige Vader, Die over al Zijn leven waakt. Ons stoffelijke
lichaam keert tot God terug en dat stoffelijke kleed deed reeds zijn taak
voor dit kleine beetje onzichtbare energie, dat de ziel is.
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Hoe schoon is het menselijke organisme, hoe diep het geestelijke lichaam.
Wat kent men daarvan op aarde en wat weet men van dit alles af? 
Men kan daar het leven niet eens begrijpen en nog minder dat wij eeuw-
ige wezens zijn.

Mijn vriend op aarde zocht en voelde toch reeds, wat daar achter het
heelal leefde, want dat was het wat hem op aarde vernietigde. Dat riep
hem een halt toe, dat diepe en machtige voelde hij en daar sloot hij zich-
zelf voor af, evenals voor hetgeen hij op aarde te leren had. Ik zal je dat
op onze volgende reizen aantonen, doch hij begreep dat niet, kon het
ook niet begrijpen, want het behoorde tot het verleden. Doch hoe
onfeilbaar dit alles werkt, ik bedoel de gevoelens van de ziel, zal je eerst
later duidelijk worden. Er zijn mensen op aarde die hun dood van tevo-
ren voelen en handelingen doen die daarop wijzen, doch die men later,
wanneer zij zijn heengegaan, eerst begrijpt. En zo zijn er tevens mensen
die zich krachtig genoeg voelen om zich in een studie te bekwamen,
maar toch dit doel niet bereiken en dat zelf niet begrijpen. Er is dan een
andere wet die dat weigeren veroorzaakt en dat behoort tot het verleden.
Want in dat diepe verleden moet er iets zijn wat zij hebben beleefd en
eerst in een ander leven gaan zij daarin over en geschiedt dát wat zij zich
reeds eeuwenlang hebben voorgenomen en hebben doorvoeld.

Daarom ligt alles vast en keert de verbruikte energie naar het Al terug.
Dit is vast te stellen, want wij kunnen dat aan deze zijde volgen.’

‘Hoeveel vragen zou u mij hierover wel kunnen beantwoorden,
Alcar?’

‘Duizenden, André. Ik zou over deze planeet tientallen boekdelen
kunnen vullen. Wij hoeven niet eens verder te gaan, daar ik je hier met
het begin van de schepping kan verbinden en al die werkingen die het
leven volgen moet, duidelijk maken. Doch dat is de bedoeling niet, want
wij gaan verder, steeds hoger, totdat wij de derde graad, wat de aarde is,
hebben bereikt.

Ik moet je met het zichtbare en onzichtbare leven verbinden.
Daarvoor volg ik één weg, André, ik ga in het stoffelijke leven over en
keer daarna tot het onzichtbare leven terug, dat de ziel is. Hier is alles
wat tot het heelal behoort, hieraan ligt vast het zichtbare wonder en het
onzichtbare element, wat het Goddelijke is.

Ik volg één weg, André en moet die volgen, dit is mij opgedragen en
ik behandel al je vragen, wat nu nog mogelijk is, want straks ga ik vol-
gens mijn vooropgesteld plan verder. Voel je wat ik bedoel?’ 
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‘Ja Alcar.’ 
‘Nog kun je dus over deze planeet vragen stellen, straks is dat niet

meer mogelijk, omdat ik mij met andere toestanden moet verbinden.’
‘U zult mij dus van de onzichtbare en zichtbare kosmos overtuigen,

Alcar?’
‘Heel goed, André, dat is mijn bedoeling.’
‘Mag ik dan nog enige vragen stellen, Alcar?’ 
‘Zeker, mijn zoon.’
‘Zal men op aarde het smelten van deze planeet en van vele andere

beleven?’
‘Dat zal men op aarde beleven en de geleerden die over miljoenen

jaren op aarde leven, zullen wonderen zien. Wanneer zij nu wat meer
van deze planeet wisten en al deze veranderingen konden zien, zouden
zij toch niet weten wat dit te betekenen heeft. Deze planeet versmelt, dit
lichaam lost op en vele andere zijn reeds opgelost, waarvan zij niets
weten, omdat die te ver van de aarde verwijderd zijn en zij daar nog geen
instrumenten voor bezitten om dit te kunnen vaststellen. Maar ook al
zouden zij dit kunnen waarnemen, dan nog bedekt de ene planeet de
andere en roept het ene of andere lichaam hun een halt toe. Wat zij
thans waarnemen ligt in hun bereik, doch veel dieper zullen zij niet kun-
nen waarnemen. Maar wat zij wel zullen beleven is dit.

Deze planeet lost op en het zal zover komen dat mensen op aarde dit
in hun tijd zullen beleven. Maar wanneer dit reeds duizenden jaren is
geschied en deze planeet tot de onzichtbare energie is teruggekeerd, zul-
len zij dit lichaam nog van de aarde af kunnen waarnemen. Wat zij dan
zien, is het evenbeeld van dát wat het eens was, doch een zwak verschijn-
sel. Toch leeft daar voor hun ogen diezelfde planeet, maar een gordijn
van mist, een dicht waas hangt voor dat hemellichaam, hetgeen in wer-
kelijkheid evenwel het eerste en het laatste verschijnsel is, wat je in het
openbaringsproces hebt beleefd. Begrijp je wat ik bedoel?’

‘Dat zij een flits van het werkelijke waarnemen. Ja Alcar, ik begrijp u.’
‘Langzaam lost ook dat op, doch het oplossen van dat wat eens was,

duurt nog miljoenen jaren. Dan ziet men op het allerlaatste ogenblik
door die dichte sluier heen en lost ook dat waas op. Dan verdwijnt deze
planeet voor hun ogen, langzaam maar zeker zinkt zij in het niet terug,
wat de onzichtbare energie is.

Duizenden kleinere en grotere lichamen zijn reeds tot het Al terugge-
keerd. Dit gaat door, dit moet en zal geschieden. Het beeld dat men op
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aarde van het heelal ziet, de sterren en planeten die men op aarde kent,
al die lichamen zullen oplossen, omdat zij tot de derde graad behoren.
Alleen die lichamen, sterren en planeten dus, die tot de hoogste graad
behoren, zullen een plaats blijven innemen. Maar alles wat daaronder
leeft, lost op.’

‘Hoe knap bent u, Alcar. Dit had ik niet verwacht.’
‘Vind je mij knap en had je dit niet verwacht? Luister. Ik ben nog

niets, maar ik ben dankbaar tot dit alles te behoren. Ik ben nog maar een
kind, een nietig wezen van dit alles omvattende, dat God is. Ik ben niet
knap, mijn jongen, allen die op aarde zijn en hier zullen binnentreden,
leren dit machtige geheel kennen. Zeg dit nooit meer, want ik zou dat
niet kunnen aanvaarden, nu ik weet hoe alles is.’

‘Hoe houdt u dit allemaal uit elkaar, Alcar?’
‘Dat is eenvoudig, André. Alles wat ik je vertel, is mijn bezit. In de sfe-

ren heb ik deze studie gevolgd. Ik heb mij dit alles eigen gemaakt, neen,
ik heb dit wat ik je duidelijk maakte in bezit genomen. Wanneer de
mens deze zijde binnentreedt, zal hij zijn sfeer in bezit nemen. Ik heb je
daarvan verteld. Dat in bezit nemen is niet alleen de sfeer waarin zij
leven, doch tevens zullen zij alles leren kennen wat onder hun eigen sfeer
leeft en daarbij hoort, ook de sterren en planeten die onder de derde
graad van kosmisch leven behoren. Dat alles gaan wij waarnemen en in
bezit nemen.

Wat ik je dus vertel, behoort tot mijn eigen leven, maar wat hoger is
en boven mijn eigen bezit leeft, je hebt ook dat beleefd, moet een hoger
wezen mij duidelijk maken, omdat ik daar niets van weet en het mijn
bezit niet is. Wanneer je mij echter vragen stelt die met mijn eigen toe-
stand te maken hebben, kan ik je daarvan boekdelen vol vertellen,
omdat iedere vraag met het heelal, ja met mijn eigen leven te maken
heeft. Ik hoef niet te denken, niets te onthouden, want het is in mij.
Steeds zijn wij bezig onszelf af te leggen en kunnen wij dit, dan ontvan-
gen wij daarvoor levenswijsheid in de plaats en tevens een hogere toe-
stand, omdat wij die hogere toestand hebben verdiend. Wij trachten te
dienen, André.

Wij dienen doordat wij in andere levens overgaan en dit overgaan
keert in ons eigen leven terug, omdat het van onszelf uitgaat. Alles dus
wat ik voor anderen doe, doe ik voor mijzelf, want het geeft mij bezit en
van dat bezit ben ik bezig te vertellen. Je kunt mij vragen wat je wilt, op
iedere vraag, hoe deze ook is, kan ik je, wanneer die vraag mijn eigen
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bezit betreft, antwoorden. Ik kan je vanaf het begin van de schepping
vertellen, tot aan de derde kosmische graad, omdat ik mijn eigen kring-
loop, de derde graad dus, heb beleefd. Begrijp je, André, dat wij in wer-
kelijkheid dat bezitten en hoe groot en machtig God is? Hoe ontzaglijk
dát is wat wij ons eigen moeten maken? Maar is dit niet de moeite waard
en voel je dan dat het een grote genade betekent dit alles te mogen ont-
vangen? Dat het Gods bedoeling is geweest en nog is dat wij bewust in
zijn leven overgaan? Ik kan beter zeggen, om dit bewust te aanvaarden
en eigen te maken. Wij gaan thans bewust in het heelal over en eens zijn
wij zo ver, zijn wij als God. Ook nu zijn wij al een deel van die Godheid,
toch moeten wij verder, steeds verder en daar zijn nog biljoenen eeuwen
voor nodig. Dan eerst is de mens de bezitter van dit ontzaglijke geheel.
Ik heb mij nog pas enkele sferen en planeten eigen gemaakt, toch zal ik
mij al die miljoenen overgangen eigen moeten maken. Maar daarvoor
heb ik steeds maar weer mijzelf af te leggen, doch door te dienen zal ik
zover komen.

Alles is liefde, reine liefde, kosmische energie, die mens en dier ver-
bindt. Is het je nu duidelijk waarom ik je op alles kan antwoorden? Waar
zich de mens ook bevindt, de diepte van de ziel, het zieleleven op aarde
is mij bekend, die diepte ligt in mij. Al die graden van bewustzijn heb ik
beleefd en mij eigen gemaakt. Niets dat onder mijn eigen sfeer ligt is mij
vreemd, want het behoort tot mijn bezit. Ook dit, André, wat hier eens
leefde en tot het planten- en dierenrijk hoorde.’

‘Was vroeger deze planeet zoals nu de aarde is, Alcar?’
‘Neen, wat op de aarde is behoort tot de derde graad en dat is vol-

maakt stoffelijk. Het planten- en dierenleven was in dit stadium het
menselijke lichaam ver vooruit, doch dit was slechts schijn, in wezen lag
dit ver achter het menselijke dus stoffelijke wezen. Dit is toch je bedoe-
ling, nietwaar?’

‘Ja Alcar.’
‘Hier groeiden bomen en planten, doch tot volle bloei, tot het sappi-

ge groen dat men op aarde kent, is het niet gekomen. Alles was anders,
grauw en mistig. De vele kleuren, die men in de natuur op aarde waar-
neemt, al die prachtige tinten, waren hier niet aanwezig. Dat was niet
mogelijk, omdat deze planeet in alles de eerste graad van het leven bezat.
Alles, wat het ook was, leefde ver onder dat wat men op aarde bezit en
kent. Niets is met dát wat op aarde is, te vergelijken. De dieren waren
gedrochten en niet volmaakt, lomp en log, alles moest nog ontwaken en
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ontwikkelen. Wat men hier bezat was voor voortgang bestemd en in een
beginstadium dus van ontwikkeling.

Uit dit geheel, André, kwam een wezen te voorschijn en dat zou de
mens worden. In het beginstadium van deze planeet was het een groot
verrottingsproces. Hier verdichtte en verging alles, zoals het gekomen
was. Niets bleef voortleven. Alles was gedoemd te vergaan, want door
dat proces werd het nieuwe leven geboren. Waar men ook zag, alles was
in een staat van ontbinding. Deze planeet bezat en had dus geen andere
taak. Dit was het werk van de eerste planeet en hier werd dus de kiem
van dát wat eens in het volmaakte zou overgaan, geboren. Hier was het
één toestand van sterven en geboren worden. 

De aarde is daarom een toestand om te ontwikkelen en om het leven
voor de vierde graad gereed te maken, dus om op een hogere planeet te
kunnen overgaan. Vanaf deze plaats was dit niet mogelijk. Dat ging te
snel en dat zou het wezen dat hier leefde niet kunnen verwerken, net
zomin als men nu op aarde die hogere toestand waarin wij reeds leven,
zou kunnen aanvaarden. God overzag dit alles en God wist hoe het
moest, wat in eerste instantie nodig was. Hier kiemde en ontkiemde dat-
gene, wat men op aarde bezit. De kern van wat men daar heeft, komt
uit het eerste stadium voort, omdat de eerste planeet, deze dus, de twee-
de en derde overheerste. Voel je wat ik bedoel, André?

Dan zal het je duidelijk zijn dat hier de vorm werd gezet van hetgeen
God tot stand wilde brengen, doch op de tweede en derde graad werd
dit product tot in hoogste instantie afgemaakt.

In het begin zag men niets dan water en water. Een dichte modder-
poel en in die dichte massa leefden miljoenen wezens, mens en dier bij-
een. Uit dit proces trad het eerst de mens te voorschijn, daarna het
dierlijke leven.

Daarover zou ik je nog meer kunnen vertellen, doch dit alles gaat te
ver. Ik volg op deze reis de ontwikkeling van het menselijke lichaam en
daarna gaan wij op het innerlijke leven over, dat het zieleleven is.’

‘Het is alles wonderbaarlijk, Alcar. Hoe oud is thans deze planeet?’
‘Ik zou dat getal niet kunnen uitspreken. Begrijp je wat dit zeggen wil?

Wat Gods schepping en het heelal is en het verleden van mens en dier
betekent? Dit is niet te noemen, noch uit te spreken, noch te berekenen.’

‘Ook niet hoelang deze planeet aan het uitsterven is?’ 
‘Ook dat is niet mogelijk.’
‘Deze straalt dus niet meer en bezit geen eigen licht, omdat zij moet
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sterven en oplossen?’
‘Ja André, zo is het, doch zij ontvangt thans licht van de zon.’ 
‘Zij zou anders niet waar te nemen zijn, Alcar?’
‘Heel goed, André, doch nog is er leven, nog is zij een dichte massa,

of zij was reeds tot het onzichtbare teruggekeerd. Voel je ook dit?’
‘Ja Alcar, alles is mij duidelijk. Wonderlijk is het, Alcar, als men dat

eens op aarde wist.’
‘Zij weten het, André. Er zijn daar reeds geleerden geweest, doch die

maakt men uit voor krankzinnig. Velen zijn er die van onze zijde hun
inspiratie ontvangen, doch men strandt en komt niet verder. Zij kennen
de dood niet eens en als men op aarde de dood niet kent, hoe zou men
dan deze dood, die ook hier zijn scepter zwaait, kennen en aanvaarden?
Zij stranden hierop en wij weten waarom zij niet aanvaarden.’

‘Maar als er nu eens een geleerde was die van een eeuwig leven wist,
zou die dit dan niet kunnen aanvaarden en in zijn studie het hoogste
kunnen bereiken?’

‘Neen, mijn jongen. Als hij een eeuwig voortleven aanvaardde, is die
wetenschap, dat bezit, niet voldoende. Want dan nog kennen zij ons
leven niet en ook dat moeten zij leren kennen, willen zij zich met de die-
pere wetten kunnen verbinden.’

‘En als zij zover zijn, Alcar?’
‘Dan is er vrede op aarde en eerst dan keren wij naar de aarde terug,

om ons te verbinden met hen en zullen zij aanvaarden wat wij hun te
zeggen hebben. Voel je wat ik bedoel?’

‘Zij willen het dus zelf bezitten?’
‘Juist, dat is het, maar dat is tevens niet mogelijk. Als dit mogelijk was,

dan zouden de geleerden voor deze wereld onze instrumenten zijn. Meer
kunnen zij niet bereiken en dat is het hoogste dat men op aarde berei-
ken kan. Een geleerde is dan een instrument, een begaafd wezen, en dat
is de bedoeling van hen die op aarde een geestelijke boodschap brengen.
Maar dan voelt zich de mens niet meer als een geleerde, want dan is hij
een kind van God. Dan volgen zij hun zusters en broeders die reeds
zover zijn en geven zij zich in alles over, want zij weten dat zij begena-
digde instrumenten zijn en dat men voor hen ziet en waarneemt.

Dit komt, eens zal dit komen en dan, ik zei je reeds, is er geluk op
aarde en begrijpen zij wat met deze planeet en alle andere geschiedt,
waarom wij sterven en geboren worden, waarom wij op aarde zijn, wat
God is en wat het leven betekent.’
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‘U denkt dus toch dat dit mogelijk is, Alcar?’
‘Dat zij dit verschijnsel zullen waarnemen?’
‘Ja Alcar.’
‘Mijn lieve jongen, voor God is alles mogelijk.’ 
‘Kent men deze planeet op aarde, Alcar?’
‘Ja zij gaven deze planeet een naam en op aarde kent men deze als

zodanig.’
‘Is deze ook met hun instrumenten waar te nemen?’ 
‘Ook dat kunnen zij.’
‘Merkwaardig dat zij dan toch niet verder komen. Weten zij daar ook

dat deze planeet uitsterft en oplost?’
‘Zij weten dat hier geen atmosfeer is, doch dat deze planeet oplost

kunnen zij niet weten en ook niet vaststellen, of zij moeten dit alles wat
ik je duidelijk maakte, kunnen aanvaarden.’ 

‘Wat jammer toch, Alcar, het ligt zo dicht in hun bereik.’
‘Dat is een grote waarheid die je uitspreekt, André. Ja, heel dicht in

hun bereik ligt dit alles. Ik zou je op aarde in deze toestand kunnen
optrekken en door jou kunnen spreken, om hun van dit leven te vertel-
len en hen te helpen. Maar wat dacht je dat men daar zou doen?’

‘Ik weet het niet, Alcar.’
‘Men verklaarde je voor krankzinnig, een medium dat bezeten is, een

zwakzinnige! Anders ben je niet in hun ogen. Maar dit wat ik te zeggen
heb is ook niet voor hen. Alleen voor hen die dorsten, voor hen doe ik
dit werk en keerde ik tot de aarde terug. Ja André, zo is het.’

‘U aanvaardt dit als een vaststaand feit. Zou het toch niet mogelijk
zijn dat u mij met een geleerde in verbinding brengt?’

‘Dat is mogelijk, André, doch het resultaat is, wat ik je zoëven zei. 
Zij kunnen dit niet aanvaarden, omdat zij zelf zover nog niet zijn.

Denk je hun toestand eens in, zij, die geleerden, zouden zich aan ons,
aan jou, want jij bent het die mij op aarde vertegenwoordigt, kunnen
overgeven?’

‘Maar dat is toch niet nodig?’
‘In zekere zin wel, of wij bereiken niets. Wanneer zij erover denken,

jaar in jaar uit – maar reeds miljoenen jaren denken zij, want geleerden
zijn er steeds, zo oud als de aarde is, geweest – dan komen wij toch niet
verder. Zij moeten handelen en hierop doorgaan. Doch hij die dit tot
stand brengt, behoort tot de profeten. Maar die de heilige waarheid
komen brengen, slacht men af, hangt men aan het kruis, of verklaart
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men voor krankzinnig. Ik hoef je zijn graad van krankzinnigheid niet
duidelijk te maken, op onze vorige reis is dit reeds geschied.’

‘Wat jammer is dit alles, Alcar.’
‘In deze wereld, dus aan deze zijde, kennen wij dat woord niet, André.

De kracht die eraan vastligt, kennen wij wel en dat is zwakte. Wie jam-
mer heet, is levend dood, weet niet dat hij leeft en is niet bewust. 
Wij kennen alleen wetten en die wetten zeggen ons wat mogelijk is en
niet mogelijk is. De geleerde wereld schrikt voor het mediumschap
terug. Zij hebben het volste recht daartoe, doch er zijn er op aarde die
gaven bezitten waarvan zij kunnen leren. Deze gaven zijn te gebruiken
en wij verbinden ons door onze instrumenten. Jij bent een bruikbaar
instrument. Waarom je dit bent, André en waarom je die gaven bezit,
ook dat zal ik je aan deze zijde duidelijk maken en kunnen aantonen,
doch eerst wanneer het zover is. De geleerden echter zijn te geleerd om
dit te kunnen beseffen. Maar als zij dit konden, dan vielen hun gouden
versierselen van hun borst en leerden zij God kennen en wie zijn heilige
Vader kent, zet zichzelf niet op een voetstuk, maar buigt zijn hoofd en
laat dat wat de aarde toebehoort aan de aarde, en stelt zich voor wat des
geestes is open, want dan weten zij dat er maar Eén is Die het weten kan
en dat is God, onze Vader van liefde. Maar we zijn nog niet zover,
André, doch alles is mogelijk. Nu ga ik je opnieuw met het verleden ver-
binden. Let op, André. Zie daar voor je.’

André zag opnieuw hetzelfde tafereel. Aan de oever lagen duizenden
dieren die reeds waren gestorven, maar ook waren er andere die nog leef-
den en hij voelde een kracht in zich komen, waardoor hij begreep wat
dit betekende.

‘Voel ik goed, Alcar? Ik voel op dit ogenblik een ontzaglijke kracht in
mij komen. Dit wezen wil verder, maar verder gaan is niet mogelijk.’

‘Zeer goed, want ik liet je dit voelen. Dit dierlijke wezen, dat eens de
mens wordt, wil verder. Het instinct is ontwaakt in de eerste graad, want
ook hierin liggen overgangen en graden en van dat ogenblik af is al het
leven op hoger gaan ingesteld. Dit is het diepe gevoel dat in elk leven
ligt. Het dierlijke wezen voelt dit, maar ook de mens op aarde is niet
anders. Ook daar ligt in het innerlijke leven die ontzaglijke stuwing, wat
niemand begrijpt, maar wat het tot God terugkeren betekent.

Vanaf het eerste ontwaken reeds is deze kracht in werking getreden.
Dit is het machtige en onverklaarbare dat men, de mens dan, op aarde
beleeft. Een ieder wil voort, steeds maar voort en zij weten niet waarom
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die drang in hen is. Een ieder heeft haast om alles te beleven wat men
op aarde beleven kan, maar zij vergeten dat men in de eeuwigheid leeft
en dus alles wat op God afstemming heeft, beleven moet. Maar die stu-
wing, waar het mij om gaat en die ik je liet voelen en die duidelijk in je
kwam, is de Goddelijke vlam, die in ons ligt, waardoor wij met God ver-
bonden zijn. Die kracht, André, die je voelt, is het diepste bezit van de
mens, zo ook van al het andere leven dat tot het dierenrijk behoort; maar
het dier volgt zijn weg en is zich daarvan niet bewust. Voor de mens ech-
ter betekent dit de oerafstemming en de verbinding met het allerhoogste.

Vanaf het eerste ogenblik, zo ik reeds zei, ligt dit in de mens. Het is
het alles omvattende, het is bezieling, het opwaarts gaan, is kracht en
persoonlijkheid, het is het goddelijke dat in ons is en het is het terugke-
ren in het Al. Als dit niet in ons was, stond de schepping stil en was uit
het eerste stadium geen nieuw leven geboren. Dit geldt voor mens en
dier, voor planeten en sterren, al het leven zal en moet tot God terugke-
ren. Ik zei zoëven, als dit niet in ons was, stond de schepping stil, doch
iets deed ons opnieuw ontwaken, dreef ons en al het andere leven voort
en ging in duizenden toestanden van het stoffelijk organisme over, tot-
dat wij dat daar voor je hadden bereikt. Voel je ook dit alles, André?’

‘Ja Alcar, het is wonderbaarlijk en natuurlijk.’
‘Ook dit hoort bij het evolueringsplan en is dus het tot God terugke-

ren. Doch je voelt tevens dat al het leven één weg, één werking te vol-
gen heeft en dit in het leven aanwezig is.

Hier voor je liggen nu duizenden wezens en toch kunnen zij niet ver-
der. Hier roept iets hun een halt toe en dit halt en die kracht is het hoger
gaan naar de tweede kosmische graad. Het dierlijke wezen heeft zijn
visachtige toestand bereikt en gaat dit leven afleggen. Wanneer God ons
niet te hulp kwam, hield ook hier het bestaan op en was de schepping
mislukt. Want dit dierlijke wezen is niet volmaakt, dat zie je toch dui-
delijk, André?’

‘Ja Alcar.’
‘Doch God, mijn zoon, overzag alles, want er is een tweede graad

waarheen de mens zal gaan en die voor het innerlijke dierwezen bestemd
is. Want ook daar is het leven ontwaakt en op een zelfde hoogte geko-
men, doch het organisme is anders. Nu moet je even goed opletten.

Deze planeet overheerst de beide andere, het zijn die planeten die je
daarginds waarneemt en die tot de tweede en derde graad behoren. Dat
is je duidelijk, nietwaar?’
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‘Ja Alcar.’
‘Welnu, deze planeet voedde als het ware de eerste overgangsplaneten,

die dus het dichtst in haar omgeving zijn en reeds een bestaanstoestand
hebben aanvaard. Toen die planeten zich gingen verdichten, was dus
tevens het innerlijke leven dat op deze planeet geboren is, gereed en
wachtte om te worden aangetrokken. Is je ook dit duidelijk, André?’ 

‘Ja Alcar, volkomen.’
‘Dank je, mijn jongen, dan ga ik verder. Je voelt daardoor dat het ene

leven door het andere werd gevoed en daarom noemen wij deze planeet
het moederlichaam, omdat deze alle andere voedde. Het innerlijke
leven, dus het gevoelsleven, is dat wat het stoffelijke organisme op die
planeten tot bezieling brengt. Het was niet mogelijk, en dat moeten wij
aanvaarden, om hier op deze planeet het menselijke organisme zo hoog
op te voeren, dat het hier reeds de derde graad kon bereiken. Deze
kracht bezat deze planeet dus niet en ook andere planeten bezitten die
kracht niet, want dier en mens gingen van de ene toestand naar de ande-
re en daarvoor zijn al die miljoenen planeten. God overzag dit dus en
wist dat dit nodig was en daarom is deze planeet de overheersende
kracht, die de andere in zich opnam en als het ware in haar innerlijk tot
leven bracht. Je moet goed begrijpen dat al die planeten één zijn, één
werking bezitten, om het stofkleed tot het volmaakte lichaam, dat je als
stoffelijk organisme op aarde bezit, op te voeren. Is je ook dit duidelijk,
André?’

‘Ja Alcar.’
‘Welnu, al die planeten dus hadden één en hetzelfde doel, dat is voor

de volmaking van het stoffelijke organisme. Wat hier nu leefde, is ook
op de eerste overgangsplaneten aanwezig, doch in een verhoogde toe-
stand.

Doch in het stadium, waarin dit dierlijke wezen hier voor je verkeert,
had het zijn hoogste punt bereikt. Dit is voor het gehele heelal en is een
wet, want honderden planeten zijn met elkaar in verbinding en brengen
iets tot stand, waarvan de laatste het tot stand komen verzekert en de
planeet aarde is. Ik zei reeds, God kwam het wezen te hulp. Het dier-
lijke wezen zou en moest sterven. Wanneer nu al het leven zijn laatste
stadium heeft bereikt en het leven tot die graad is gekomen, heeft deze
planeet haar miljoenenwerk volbracht en keert terug tot het geheel.

Het zal je dus duidelijk zijn, André, dat op al die lichamen leven aan-
wezig is, doch dat van hier af de kern van al het leven is gelegd.
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Dit wezen nu, als astraal dierwezen, wordt door die andere planeten
aangetrokken en dit aantrekken is mogelijk, omdat het daarmee verbin-
ding heeft. Ik zei je tevens dat daarvoor die kleinere planeten zijn, en
wanneer ook die overgangen zijn beleefd, aanvaardt het leven de tweede
graad, om ook daar eenzelfde toestand te beleven en zich voor de derde
graad gereed te maken.

Ik zei dat dit voor het geheel is en daarmee bedoel ik dat ook de vier-
de kosmische graad zijn overgangsplaneten bezit, of het leven dat daar
zou komen kon deze ontzaglijke overgang niet verwerken en dan zou het
innerlijke leven in het onzichtbare worden geslingerd en het stoffelijke
organisme worden vernietigd. Maar God voedt en ontwikkelt wat in de
natuur aanwezig is op een wijze, dat het geboren worden een wet is en
aan geen tijd gebonden. Je voelt daardoor, dat het innerlijke leven zich
aan het stoffelijke heeft aan te passen en omgekeerd, of er treedt een dis-
harmonische werking in, wat de dood van het stoffelijk organisme bete-
kent en het terugkeren van het innerlijke leven naar de astrale wereld is.
Heb je ook dit begrepen, André?’

‘U bedoelt, dat het wezen niet direct van de eerste op de tweede graad
kan overgaan, omdat deze vooruitgang te groot is?’

‘Heel goed, André, zo is het. Op deze planeet overheerste nu het
innerlijke leven, maar op de tweede graad overheerst het stoffelijke orga-
nisme. Dit is een wonderbare toestand en je ziet dat het ene het andere
opwekt en alles toch in verbinding en logisch is, wil men een tot stand
komen op volmaakte wijze bereiken. Daarvoor zijn dus overgangsplaneten.

Wanneer je mij niet begrijpt, vraag het dan nogmaals, want dit alles
is zeer moeilijk, maar toch moet je dit weten, of je zult van de schepping
niets begrijpen.

Deze planeet bracht dit dus tot stand, en was tevens in verbinding met
al die andere planeten die hierop volgen, en bestraalde en overheerste die
andere organen. Wat hier in al die eeuwen geschiedde, in die tijd tot
stand kwam, was het beleven op volle kracht. Dit betekent, dat die ande-
re planeten als het ware uit het moederlichaam werden gevoed en dit
voeden, dat de verdichting van al die planeten betekende, hield gelijke
tred met deze planeet.

Het grote lichaam zoog de kleinere planeten tot zich en thans
geschiedde er een ander machtig wonder. Om dit alles, André, om al die
planeten dus, ontstond een tweede dampkring, om dit proces, dat zich
in biljoenen jaren zou voortzetten, te omsluieren. Die tweede damp-
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kring sloot al die planeten af en was dit niet geschied, dan botste het ene
lichaam tegen het andere op en stortte het heelal ineen. Toen het ver-
dichtingsproces gereed was, loste deze dampkring weer op en kon het
evolueringsplan voortgaan. Voor duizenden gevaren werd dit gebeuren
verzekerd en dit alles wist God, was in Zijn openbaring vastgelegd. Het
zal je dus duidelijk zijn hoe nauwkeurig alles berekend is, maar God
beheerst en overheerst alles. Je voelt hoe in dit ontzaglijke orde heerst en
alles aan wetten gebonden is.

Het zal je tevens duidelijk zijn dat het mogelijk is dat deze wezens op
andere planeten konden overgaan en dat ook daar een lichaam aanwe-
zig was, toen het leven in dit stadium was gekomen.

Ik zei je reeds, hier overheerste het innerlijke leven, op die andere
graad het stoffelijke organisme. Daar zal het stofkleed verfraaid worden
en een hoogte behalen, waarin men het menselijke stoffelijke kleed reeds
herkent. Dit alles, mijn zoon, zal ik je duidelijk maken wanneer wij
daarin overgaan. Zie en neem waar, André.

In dit dier zie je reeds een beenderenstelsel. Dit beenderenstelsel, je
kunt dit in alles volgen, bezit toch reeds die vorm, die het volmaakte
stoffelijke lichaam op aarde bezit. Het moet natuurlijk zijn werking en
evoluering ondergaan, maar toch kunnen wij dit hier reeds waarnemen.
Hier is het zover tot stand gekomen, zodat het innerlijke het uiterlijke
overtreft en thans gaat het innerlijke leven op die andere planeet over en
stuwt het stofwezen omhoog.

Voordat dit leven zijn visstadium heeft afgelegd, zijn er dus miljoenen
jaren voorbijgegaan en eerst toen kon het laatste wezen zijn reis naar die
hogere graad aanvaarden. Wij zullen straks die laatste wezens volgen en
dan zul je beleven hoe dit dierlijke wezen werd aangetrokken. Ik daal
daarvoor dan in de wereld van het onbewuste af en dit is voor mij moge-
lijk, omdat ik mij thans met de hogere meesters ga verbinden. Dan zul
je een groot wonder beleven, André.

Doch voordat wij daarin overgaan, heb ik je nog enige dingen duide-
lijk te maken.

Dit dier nu, daar voor je André, bezit de menselijke toestand die er
dus vanaf het begin is geweest. Reeds in het eerste stadium was dit aan-
wezig, toch bezit dit dier geen hoofd en ook de andere menselijke orga-
nen ontbreken nog. Dit ontvangt het op een andere planeet en daar
treedt het menselijke organisme te voorschijn. Ik ga je opnieuw verbin-
den en dan zul je zien dat in dit onnatuurlijke wezen, dat de mens moet
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worden, toch het volmaakte menselijke wezen aanwezig is.’
André ging waarnemen. In dit dierlijke gedrocht zag hij een ander

wezen. En toch was dit niet het innerlijke leven, de astrale geest, maar
dit was anders. Hij zag de menselijke vorm die het nog niet bezat, doch
die in die diepte aanwezig was. 

Hij hoorde nu zijn leider zeggen: ‘Je ziet, André, ook hier leeft toch
de mens al en dat heb ik je vanaf het begin duidelijk gemaakt en zagen
wij reeds in het eerste embryo. Dit gaat verder, steeds en steeds verder
en waar het innerlijke leven ook in overgaat, in diepte volgt het dat wat
Gods bedoeling is en de mens wordt. Dit is de diepste toestand die ik je
op deze planeet kan tonen, totdat zich ook deze krachten openbaren,
wat straks op andere planeten zal geschieden voor het stoffelijke orga-
nisme. Dit is dus de stuwing, de oerkracht voor het opbouwen van het
stofkleed. Het onderlichaam van dit dier splitst zich straks, het hoofd zal
zich van het geheel meer losmaken, zodat er een ander organisme ont-
staat. De natuur is de beeldende kunstenaar, die dit alles tot stand
brengt.

Hier zijn miljoenen jaren voor nodig, maar langzaam en zeker zal dit
geschieden. Daarvoor zijn nu andere planeten nodig. Hier kon dit niet
geschieden, omdat het klimaat anders is en hier alleen de substantie en
het ontwaken van het menselijke dier geschiedde.’



118

* Voetnoot pagina 98
Sinds de geslaagde maanlanding in 1969 heeft, hetgeen hieromtrent op de pagina’s 98 en 99 is geschre-
ven, uiteraard veel vragen bij lezers opgeroepen.
Om u zo volledig mogelijk te informeren, wijzen wij u hierbij op andere uitlatingen van Jozef Rulof of
de meesters, welke op dit onderwerp betrekking hebben, ook al werden deze in een ander verband
gedaan.
Ten eerste verklaarden de meesters met nadruk zich nimmer in te laten met technische zaken.
Vervolgens citeren wij uit het boek ‘Een Blik in het Hiernamaals’, dertiende druk pagina 276:
‘Uitvindingen zullen worden tot stand gebracht, dienende voor het geluk van de mensen. Eens zullen
zij andere planeten bezoeken, maar dan alleen ten goede.’
Tenslotte merken wij op dat wij de beschikking hebben over een bandopname van een vraag en ant-
woord avond, gehouden op 17 april 1952 te Den Haag. Op deze avond spreekt Jozef Rulof over de ver-
hardingswetten van de edelgesteenten op aarde. Hij zegt: ‘De maan was een modderpoel en heeft de
verhardingswetten van Moeder Aarde niet beleefd. Láter, als wij met een raket naar de maan gaan…’
De mensen in de zaal reageren meteen met: ‘Maar dat kan toch niet?’ Daarop vervolgt Jozef Rulof
onverstoord: ‘Eens zullen zij er komen, nadat zij duizenden middelpuntvliedende krachten hebben
overwonnen. Als uw geleerde ééns zover komt… Maar híj komt er niet meer, hij komt er als geest!’
(Hiermee werd kennelijk de geleerde bedoeld, die zich destijds met de raketbouw bezighield.) red.
Het bovenvermelde antwoord van Jozef Rulof is te vinden in het 3e deel van ‘Vraag en Antwoord’.



*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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De tweede kosmische graad

OP de tweede kosmische graad is het menselijke lichaam reeds 
volmaakt. Van de eerste graad op de tweede overgaan, is dus 
niet mogelijk, daarvoor hebben wij eerst die overgangsplane-

ten te volgen en waarom dit nodig is heb ik je zoëven duidelijk gemaakt.
Ook dit nu, André, ik bedoel deze overgangen, is een machtig wonder,
want God kwam het organisme van de mens te hulp en dat geschiedde
op andere planeten. Dit zijn dan de overgangen om de mens voor de
tweede graad gereed te maken.

Je ziet en voelt dus steeds die overgangen, verbindingstoestanden, die
ook wij in het geestelijke leven bezitten, maar die tevens voor de stoffe-
lijke wereld zijn. Je kent de eerste, tweede en derde sfeer, evenals de
zevende sfeer. In het aardse, dus stoffelijke leven, gaat de mens van de
eerste stoffelijke graad naar de tweede en dit is in het rassenprobleem*)
op aarde waar te nemen, wat ik je straks duidelijk zal maken. Dat zijn
de stoffelijke overgangen waarin de mens leeft. Zij die tot de eerste over-
gang behoren, ik bedoel de mens op aarde, leven in de oerwouden en
hebben de hogere overgangen nog niet bereikt. Het zal je dus duidelijk
zijn, André, hoe alles en alles in elkander overgaat en met elkaar te maken
heeft en niets voor niets geschiedt en dat alles wat leeft een eigen werking
heeft te ondergaan, maar aan het geheel vastligt. Wat wij dus in de schep-
ping waarnemen en vaststellen, vinden wij in het stoffelijke en menselijke
organisme terug. Dit zijn de stoffelijke overgangen, zoals ik zoëven reeds
zei, doch dit geldt voor dier, mens en alle planeten en lichamen.’

‘Weet men op aarde dat dit alles zo is, Alcar?’
‘Neen, dit kunnen zij, de geleerden, niet vaststellen. Nu gaan wij deze

planeet verlaten, André en ga je in het onzichtbare leven, wat de astrale
wereld is, over.’

André voelde zich diep wegzinken. Hij voelde dat hij in het leven van
zijn leider overging en beleefde wat Alcar waarnam. De planeet waar
Alcar hem al die wijsheid had getoond, zonk onder hem weg en hij werd
in de astrale wereld opgetrokken. Wat hij thans zag, was wonderbaarlijk.
Waar hij ook keek, er was overal leven. Hij zag grote en kleine lichamen
en alles dwarrelde dooreen, ging in elkaar over en werd door het krachtige
en grotere aangetrokken, om toch weer een eigen weg te volgen.
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Hij voelde dat Alcar zich verplaatste, doch waarheen zijn leider ook ging,
dit beeld, al dit leven, bleef hem volgen. 

Nu hoorde hij Alcar zeggen: ‘Je ziet, waar wij ook zijn, daar is leven.
Het astrale leven dat je waarneemt, bezielt straks het organisme en wordt
door de eerste overgang aangetrokken. Dit aantrekken zul je straks in je
voelen.

Maar luister nu naar wat ik te zeggen heb: Ik sprak zoëven van geeste-
lijke en stoffelijke overgangen Maar er is meer en dat is nog dieper dan
al die overgangen waarvan ik je reeds op aarde en aan deze zijde heb ver-
teld en die ik je duidelijk maakte. Zie nu naar de astrale wereld, André.
Ik heb je op aarde en aan deze zijde, zoals ik al zei, al die overgangen dui-
delijk gemaakt en dit geldt ook voor de astrale wereld. Hier leeft alles in
één wereld en toch is de ene toestand voor de andere onzichtbaar. Hierin
leeft dus het geestelijke wezen dat de ziel is en de bezieling voor het stof-
felijke wezen is. Mijn bedoeling is nu je dit aantrekken te laten beleven.
Let dus goed op, André. Ik ga intussen op die planeet over en dit over-
gaan zul je beleven.’

Om André ging zich iets verdichten. O, dacht hij, nu ga ik het begrij-
pen. Toch was al dat leven nog om hem heen. Hij zag miljoenen astra-
le wezens, maar toch volgde Alcar één weg, één doel en hij begreep wat
dit betekende. In deze verdichting ging hij nu geheel over. Wonderlijk,
dacht hij, nu begrijp ik wat dit is en hoe het geboren worden geschiedt.
Dicht naast zich zag hij schimmen en Alcar liet hem nu voelen, wat die
schimmen te betekenen hadden.

André zag dat zij op een kleine planeet waren en die schimmen waren
de stoffelijke wezens die hier leefden. Nu voelde hij zich in een astraal
wezen overgaan en hij hoorde Alcar zeggen: ‘Voel duidelijk wat thans
geschiedt.’

André voelde dat er een vreselijke trilling in hem kwam. Hij zonk in
een toestand van slaap, maar toch bleef hij zich van zijn doen en laten
bewust. Als in een droom beleefde hij dit gebeuren. Toen dit aantrek-
ken was geschied, voelde hij zich tot bewustzijn terugkeren. Dit was
zeker de kleine planeet waarop hij werd aangetrokken. Toen hij ont-
waakte, bevond hij zich op een bewoonbare planeet, doch toen hij ging
waarnemen zag hij dat ook hier de dood was ingetreden.

‘Waar zijn we, Alcar?’
‘Op de eerste overgang naar de tweede kosmische graad. Heb je

gevoeld hoe dit aantrekken geschiedde?’
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‘Ja Alcar.’
‘Ook deze eerste overgang is bezig in het niet op te lossen, doch op

honderden andere is nog leven aanwezig. Je weet nu hoe het aantrekken
geschiedt en dit wordt door twee wezens tot stand gebracht. Dit is de
scheppende en stuwende kracht, het mannelijke en vrouwelijke orga-
nisme. De geslachtsorganen zijn nu zover ontwikkeld dat de bevruch-
ting op andere wijze geschiedt. Toch heeft dit dier nog steeds de
menselijke toestand niet bereikt, zoals wij de voortplanting op aarde
kennen. Nu ga ik je opnieuw met het verleden verbinden en zul je weer
waarnemen.’

André zag dat de natuur anders was dan op de eerste planeet. Hier was
alles meer gekleurd en veranderd en ook hier was veel water, waarin hij
dierlijke wezens zag. Het dier, dat hij in die eerste toestand had waarge-
nomen, had ook hier de oever bereikt, maar het organisme van dit dier-
wezen was kleiner dan op de eerste planeet en het wonderlijke dat hij
waarnam was de verandering die het organisme ondergaan had.

Het onderlichaam had zich gesplitst en daardoor herkende hij in dit
wezen de stoffelijke mens, zoals het menselijke lichaam op aarde is. Uit
dat vorige dierwezen was een ander te voorschijn getreden. Het hoofd
was thans zichtbaar en als het ware uit dat grove lichaam gekomen, al
leek het nog niets op een menselijk hoofd. De schedel was bolvormig en
wat eens armen en benen zouden worden, waren nu nog vliezen, doch
hij zag dat ook deze organen tot gehele ontwikkeling zouden komen.

‘Je ziet, mijn jongen, dat deze planeet zijn werk verricht, zoals haar
grotere zuster heeft volbracht Deze kleine planeet vervormt en deze
kracht is in haar, want dit is voor een krachtig beenderenstelsel.’

Alcar toonde hem het beenderenstelsel, dat hij duidelijk kon waarnemen.
‘Wat op de eerste planeet geschiedde en op volle kracht die werking

onderging, bevindt het levend organisme zich hier in een afschaduwing
van het vroegere leven en dit proces is de verfijning van het stoffelijke
organisme. Je ziet dat deze planeet van een andere substantie is en veel
gelijkenis vertoont met de aarde. Toch zullen er weer miljoenen jaren
voorbijgaan voordat het stoffelijke organisme volmaakt is, en het wezen
heeft die lange weg af te leggen. Het is hier dat het dierwezen zijn eerste
schreden zet om zijn weg door het heelal, van orgaan tot orgaan te vol-
brengen. De weg die de mens af te leggen heeft, ik hoef je dat niet meer
duidelijk te maken, is een weg, die door het heelal slingert, om aan het
einde in het goddelijke te eindigen. Het innerlijke wezen komt ook hier
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vele malen terug, wat de wedergeboorte is en dit terugkeren is voor de
volmaking van het stofkleed en de innerlijke organen.

Ook hier is het één groot verrottingsproces, doch deze kleine planeet
is hechter en dichter dan het grote lichaam, dat de kleine planeet over-
heerst. God overzag dus alles, want wat op het ene lichaam niet moge-
lijk was, omdat die krachten in de natuur er niet waren en die substantie
niet bezat tot groei voor het stoffelijke organisme, bezat deze kleine 
planeet wel. Wat daar dus in een grovere toestand verkeerde, ontving
hier die bijzondere kracht, wat voor de stoffelijke ontwikkeling nodig
was. Ik zei je reeds, de eerste planeet was voor het ontstaan van het eer-
ste leven, dat het zieleleven is.

Het zal je dan duidelijk zijn, André, dat, toen dit geschiedde, het
innerlijke van dat grote lichaam waar wij zoëven waren, niets dan een
verrottingsproces kon zijn, omdat juist door dit proces het nieuwe leven
geboren moest worden.

Deze kleine planeet echter heeft een andere taak en als zodanig neemt
zij een plaats in dit ontzaglijke geheel in. Wat daar op die grotere pla-
neet ontkiemde en miljoenen levens geboren werden, is hier tot een
zevende verminderd. Dat is eenvoudig, omdat deze planeet een andere
werking ondergaat, een andere taak te volbrengen heeft dan het grote
lichaam, waaruit ook zij geboren is. Doch het zieleleven wachtte op ver-
binding en dat zieleleven dat daar geboren zou worden, werd ook aan-
getrokken en leefde dus, wat je zoëven hebt beleefd, in een andere, de
astrale wereld. In het eerste stadium was het geboren worden en tot
stand komen op volle kracht berekend. De ziel die dit leven binnentrad,
had die werking ondergaan en hier zou zij tot rust komen.

In de astrale wereld zonk dat wat zij beleefd had terug en ging het
innerlijke leven, wat de ziel en aan deze zijde het geestelijke lichaam is,
in het onbewuste over. Wij leren thans dus de wereld van het onbewuste
kennen. Je weet echter dat hier nog geen bewustzijn aanwezig was, ik
bedoel dat bewustzijn, dat de geest of de ziel als mens in het aardse
lichaam bezit. Toch, en hier gaat het mij om, was dit terugzinken voor de
latere en hogere afstemmingen berekend, wat de wereld van het onbe-
wuste is en die de geest Lantos*) beschreef. Was dit niet geschied, had
God daar geen rekening mee gehouden, dan bevond zich het innerlijke
leven reeds in de eerste toestand in een graad van krankzinnigheid, omdat
het die belevenissen niet kon verwerken. Voel je hoe diep dit is, André?
*) Zie het boek: ‘De Kringloop der Ziel’.
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Het zieleleven kwam echter tot rust en zo zakte al dat leven en de bele-
venissen tot in het diepe innerlijk terug, om eerst daarna te worden aan-
getrokken. Dat verklaart dan ook het lange wachten op een nieuwe
geboorte.

Immers honderden jaren kunnen er voorbijgaan, voordat de mens
zijn volgende incarnatie ondergaat. Ook daar, nu het bewustzijn is ont-
wikkeld, ik bedoel thans de mens op aarde, heeft het zieleleven die lan-
ge slaap nodig en lost dat op, wat het heeft beleefd, doch de innerlijke
verrijking blijft en is het gevoelsleven. Dit verklaart tevens dat de mens
zich van zijn vorige levens niets weet te herinneren en het maar aan
enkelen op aarde gegeven is dit toch te kunnen. Dat zijn dan de sensi-
tieven op aarde. Je voelt wel, André, hoe ontzaglijk Gods schepping is
en God in duizenden toestanden de mens en het dierenrijk tegemoet-
komt. Ik zou je vele van deze wetten duidelijk kunnen maken, die alle
aantonen hoe natuurlijk en eenvoudig alles is. Maar dat alles ga ik je
later vertellen.

Thans volgen wij het stoffelijke leven, de ontwikkeling dus van het
menselijke organisme. Op de volgende reis volgen wij het zieleleven.
Dan ga ik je vanaf de eerste gevoelens die het innerlijke leven ging voe-
len, tot aan de laatste graad die de mens bezit en die het stoffelijke
bewustzijn is dat wij op aarde kennen, duidelijk maken. Ik moet deze
weg volgen, wil ik je een duidelijk beeld van het menselijke organisme
kunnen geven en van de weg die de mens van het begin van de schep-
ping af te volgen heeft. Ik volg dus de ontwikkeling van het stoffelijke
organisme, totdat wij de aarde, waar je zelf nog leeft, hebben bereikt.
Dan keer je in je eigen lichaam terug om dit alles in je stofkleed, dus in
dagbewustzijn, te verwerken en enige weken daarna kom ik je opnieuw
halen om je het zieleleven duidelijk te maken. Maar thans ga ik verder.

Op de eerste planeet is dus een geweldig proces tot stand gekomen,
wat het innerlijke leven is voor de wezens die hier leven. De grote stu-
wing waarvan ik heb gesproken, die overheersende kracht die het inner-
lijke leven daar heeft ontvangen, het vooruitgaan naar hogere sferen, wat
je aan de oever hebt waargenomen, ontwaakt nu wanneer het jonge
leven wordt geboren. Wat dus daar in de wereld van het onbewuste in
slaap is gevallen, zal ontwaken wanneer het leven opnieuw wordt gebo-
ren en dit is die bezieling voor de totstandkoming van het stoffelijke
organisme. Begrijp je wat ik bedoel, André?

Je moet goed denken en mij trachten te volgen. Wat ik je op deze reis,
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ik zei het je reeds, duidelijk maak is zeer moeilijk, doch dit is toch wel
de moeite waard je geheel op mij in te stellen, wil je dat wat ik je vertel,
in je kunnen opnemen en als bezit eigen maken.

Ik sprak daar van voortgaan en dit voortgaan heb je waargenomen. 
De dierlijke wezens die de oever hadden bereikt, wilden verder, omdat
die stuwing in het wezen aanwezig was en dat is de Goddelijke vonk,
waardoor wij met God zijn verbonden. Dat ontwaakt, alleen dàt, omdat
dit de kracht is om het stoffelijke lichaam in opgaande lijn voort te stu-
wen, het bezielende element. Die oerkracht is het die dit fijne organisme
in korte tijd een krachtige stoot op zijn ontwikkelingsweg geeft, omdat
het in eerste instantie daarmee begenadigd is.

Begrijp je nu dat in alles de eerste planeet het overheersende vermo-
gen bezit? Dat dáár het wordingsproces is geschied, maar dat dít wezen
daar niet geboren kon worden? Deze kleine planeet kan dat verrottings-
proces niet op miljoenenbasis beleven, omdat er een overgang voor
nodig is, een ander klimaat en een andere kracht. Dit kleine lichaam is
vaster en hechter dan de eerste planeet en dat zou het stoffelijke lichaam
ten goede komen, dat daardoor ontwikkelde. Begrijp je dan, André, dat
er overgangen nodig zijn en dat God dit alles overzag?

De natuur bezat dat meesterschap en brengt dit tot stand. De eerste
planeet had dus geen andere taak dan die het bezat en volbrengen kon,
maar naarmate wij verder gaan, zullen al die lichamen een andere wer-
king te volbrengen hebben en dit is om het stoffelijke organisme te ont-
wikkelen. Het zal je dus duidelijk zijn, dat dit in één toestand niet
mogelijk is. Want waarom en waarvoor hebben wij aan deze zijde zes
sferen om de hoogste, de zevende sfeer, binnen te kunnen gaan? Als de
mens uit dat kleine embryo geboren wordt en die lange weg van ontwik-
keling heeft af te leggen voordat de mens volwassen is, dan zal je ook dit
hier duidelijk zijn en kun je dit alles aanvaarden. In alles zien wij die
overgangen, ook in de slaap liggen die overgangen en de diepste, de
schijndood, maakte ik je in het begin van je ontwikkeling duidelijk. 
In de duisternis liggen graden van afstemming, overgangen dus, in de
sferen van licht ziet men deze opnieuw en in het kosmische beeld ken-
nen wij ook zeven graden, dit zijn overgangen om de hoogste, de
Goddelijke sferen, te bereiken. Het kind dat geboren moet worden en
in het moederlichaam leeft, heeft verschillende overgangen te beleven,
wil het tot het laatste stadium overgaan.

In alles dus overgangen en die overgangen zijn voor de volmaking van
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het stofkleed. Wat wij dus op aarde als mens bezitten en kennen, al die
stoffelijke en aan deze zijde de geestelijke overgangen, vinden wij in het
heelal terug. Maar wat het heelal is en de sferen aan deze zijde zijn, kort-
om al de planeten, het gehele universum dus, vinden wij in het kleine
organisme, de mens in volmaakte toestand op aarde, terug en dat kun-
nen wij tevens in het dierenrijk waarnemen.

Als dit hier niet was geschied, was Gods schepping anders dan wij haar
hebben leren kennen en begrijpen. Doch nu dit zo is, moeten wij aan-
vaarden dat wij van de ene plaats naar de andere gaan, dus telkens weer
terugkeren. Dit is de wedergeboorte, die men op al die planeten beleeft,
maar wat men op aarde niet kan aanvaarden omdat zij van de schepping
niets, niets weten. De mens op aarde loopt zich tegen het raadsel ‘dood’
te pletter. Maar wat je tot nu hebt waargenomen, is doodgaan en gebo-
ren worden, overgaan op een ander en hoger lichaam en doordat wij als
mens die veranderingen ondergaan, zullen wij het Al kunnen bereiken.
Op verschillende wijzen, door tal van toestanden, kan ik aantonen dat
wij een kosmische weg te volgen hebben. In het eerste menselijke stadi-
um was die weg reeds aanwezig, want ook daar, ik maakte je dat duide-
lijk, is dit geschied en ging het leven verder. Ik kom hier telkens op
terug, om je duidelijk te maken dat dit steeds en steeds weer geschiedt,
ja dat dit juist het ontzaglijke is, dat in Gods openbaringsproces opge-
sloten ligt, om ons de mogelijkheid te bieden tot God terug te keren.

Ik zei reeds, André, toch kan de mens op aarde de reïncarnatie niet
aanvaarden, doch dit komt door hun denken en voelen. Zij zijn nog niet
zover om dit probleem in hun eigen leven te kunnen voelen, maar die
dit wel voelen, horen tot een hogere graad van geestelijke ontwikkeling.

Je begrijpt dus, André, dat de overgang op deze kleine planeet, die in
het grote goddelijke plan haar werk verricht en tot het geheel behoort,
nodig is, maar tevens de wedergeboorte betekent.

Wanneer dus in het eerste stadium de dood na de voortplanting, de
bevruchting dus, niet was ingetreden, dan zou daar reeds het einde zijn
gekomen en aan het leven het geboren worden ontnomen hebben.

Is het je thans duidelijk, André, dat sterven nodig is en opnieuw gebo-
ren worden betekent?’

‘Ja Alcar, ik beef van de werkelijkheid.’
‘Ook wij, mijn zoon, rilden en beefden toen wij dit alles leerden kennen.

Doch ik ga verder, André.
Ook hier dus dood en leven en dit herhaalt zich, totdat het laatste
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wezen dit heeft beleefd. Dan lost ook deze kleine planeet op, die reeds
bezig is op te lossen en volgt het grote moederlichaam, om naar de bron
van al het leven terug te keren Doch ook dit proces zal men op aarde
niet kunnen waarnemen. Miljoenen jaren zullen er voorbijgaan en nog
kunnen zij van de aarde af deze kleine planeten niet waarnemen.’

‘Behoort deze planeet tot de eerste waar wij waren, Alcar?’
‘Ja en neen. Zij ontvangt haar kracht van dat grote lichaam dat over-

heerst en toch bevindt zich dit lichaam in de omgeving van de tweede
kosmische graad waartoe het behoort. Ieder groot lichaam bezit kleine-
re planeten, die het grote als een gordel omringen. Zijn deze beleefd,
dan gaat het leven op een hogere toestand over, een grotere planeet, om
ook daar het leven te aanvaarden. De hieropvolgende planeet is al gro-
ter dan deze en dit zijn overgangen voor de tweede kosmische graad.’

‘Kent men die planeet op aarde, Alcar?’
‘Bedoel je, of de tweede graad van de aarde af wordt waargenomen?’
‘Ja, dat bedoel ik.’
‘Ja, deze wordt waargenomen en haar krachten worden daar gevoeld.

Doch daar zullen we het straks over hebben, want dan is het stoffelijke
organisme reeds in de menselijke toestand gekomen, al is het wezen nog
steeds een vooreeuws wezen. Deze planeet is dus vaster dan de eerste pla-
neet, wat ik al enige malen zei, en dit is tevens voor het leven dat erop
leeft. Ook dit wonder beleeft men in alle overgangen en dit geldt tevens
voor het dierenrijk, want ook dat leven gaat op deze planeet over en zal
hier ontwaken en een ander organisme ontvangen.

Het dier houdt gelijke tred met de mens. In al die overgangen volgt
het dierlijke wezen, dat tot het dierenrijk behoort, het denkende wezen,
dat begaafd is met de goddelijke vonk en op God afstemming heeft.

In al die overgangen is het dier reeds in andere toestanden overgegaan,
dat wil zeggen heeft het ene lichaam verlaten om in het andere terug te
keren. Ik zei dat in het dierenrijk zeven graden aanwezig zijn. In wat nu
voor de mens één overgang is, liggen voor het dierlijke wezen zeven
overgangen en dat zijn dus zeven graden van stoffelijk leven, organismen
dus, die voor het dierlijke wezen zijn. Daarom al die verschillende dier-
soorten. In iedere overgang vinden wij weer de zeven graden en kracht
terug en dat is, wat ik je duidelijk maakte, naarmate het stoffelijke orga-
nisme is en al aan kracht bezit.

Je begrijpt nu wel dat het dierlijke organisme veel en veel ingewikkel-
der is dan het menselijke organisme, maar de mens volgt één doel, ter-
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wijl er voor het dier duizenden overgangen zijn, die het te aanvaarden
heeft. De diepte van het dierenrijk is voor een geleerde op aarde niet te
peilen, de diepte van de mens echter nog wel, omdat hij in een zelfde
toestand leeft. Het menselijke wezen is dan ook niet zo diep als het dier-
wezen, omdat de mens één weg door al die miljoenen eeuwen heeft
gevolgd. Ik zou je al die stoffelijke overgangen van het dierenrijk niet
duidelijk kunnen maken, want daarvoor zouden wij tientallen reizen
moeten maken en dan nog zou je al die overgangen niet uit elkander
kunnen houden.

Toch, hoe diep alles ook is, is dit vanaf het begin van de schepping
van de mens te volgen.

Ook het dierenrijk was dus op deze planeet overgegaan en wij zien al
deze soorten van dieren op aarde, maar in een heel ander organisme.

Nog heeft men op aarde de voorwereldlijke diersoorten gekend en
vele worden in musea bewaard. Doch wat hier heeft geleefd, had die
ontzaglijke grootte nog niet bereikt, ook voor het dier was deze planeet
het beginstadium van ontwikkeling. Toch volgt het dier ons, want het
komt uit ons voort en zal dit blijven doen tot ook wij de Goddelijke
Sferen hebben bereikt. Nu zal ik je een wonderlijk tafereel laten beleven
en in dit wonder zul je overgaan.

Je weet, André, dat wij ons op een kleine planeet bevinden en tevens
dat wij in het heelal zijn. Je hebt beleefd dat wij vanuit onze eigen sfeer
dit alles beleven en dat het voor ons, die aan deze zijde leven, mogelijk
is om ons met andere sferen te verbinden en op een ander lichaam over
te gaan. Wij zijn thans in het universum. Waar denk je dat de geestelij-
ke sferen zich thans bevinden?’

André dacht na, doch kon zich niet instellen.
‘Ik kan mij niet verbinden, Alcar, ik weet het niet.’
‘Dat je je niet kunt verbinden, komt omdat je door mij ziet en waar-

neemt, anders had je het moeten weten. Hoevele malen heb ik je dat
reeds duidelijk gemaakt. En toch, ik weet het, is dit nu niet mogelijk,
omdat wij aan deze zijde maar één ding tegelijk kunnen doen, en erin
over kunnen gaan wanneer wij die krachten bezitten. Dus voor jou is dit
nu niet mogelijk; toch zul je dit wonder beleven, waardoor je zult zien
dat alles in één toestand leeft en de diepste hellen in de hoogste sferen,
ja in het goddelijke aanwezig zijn.

Ik trek mijzelf en jou slechts terug en wij gaan dus in ons eigen leven
over. Toch blijven wij op deze plaats, let nu op.’
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André voelde, dat hij werd opgetrokken. Langzaam verwaasde alles en
hij zag dat het heelal oploste. Toen dit was geschied, beleefde hij een
ander wonder. Een krachtig licht overheerste de vorige afstemming en
hij zag waar hij zich bevond.

‘Mijn God’, riep hij uit, ‘hoe is dit mogelijk, Alcar? Is dit de derde
sfeer?’

‘Ja André, de derde sfeer. Je ziet dat waar de mens of de geest zich ook
bevindt, hij alleen dat voelt wat tot zijn innerlijk bezit behoort. Ik ging
uit de stoffelijke kosmos in de geestelijke over. Ik trok mij in de derde
sfeer terug en zo verwaasde alles wat tot onder mijn eigen sfeer is en leeft,
want nu overheerst mijn eigen bezit. Je ziet tevens dat alles ineen ligt, de
diepste duisternis in de Goddelijke sfeer en dat het heelal oplost, omdat
dit alles tot de zichtbare energie behoort. Wij keerden dus, en dat zal je
thans duidelijk zijn, tot de innerlijke wereld, het hiernamaals terug en
aanvaardden onze eigen afstemming. Had ik in mijn eigen sfeer willen
terugkeren, dan loste ook ik voor je op en aanvaardde ik mijn eigen
bezit.

Dus alles in één toestand, in één wereld, één ruimte en dat zal steeds
één blijven, totdat wij onze laatste overgang, de Goddelijke sferen, heb-
ben bereikt. Wij kunnen dus in de sfeer der aarde zijn en toch tot de
goddelijke bron teruggekeerd zijn. Toch is iedere sfeer van de andere
gescheiden en dit liet ik je zostraks beleven, toen je het eerste stadium en
het tweede ging waarnemen. Je ziet hoe diep alles is en toch kunnen wij
aan deze zijde alles volgen, omdat wij ons die sferen en overgangen heb-
ben eigengemaakt en ze als bezit in ons dragen. Was dit niet mogelijk,
ook dan weer zou God in Zijn schepping niet alles hebben overzien,
doch in niets roept het leven, dat zijn afstemming heeft op het volmaak-
te, ons een halt toe. De ene sfeer houdt ons voor de andere gevangen,
wij zijn daarin opgesloten en toch kunnen wij verder, maar alleen dan
verder, wanneer wij ons dat bezit eigen hebben gemaakt, om een hoge-
re sfeer binnen te kunnen gaan.

Je weet hoe ook dat geschiedt. Steeds en steeds weer gaan wij verder,
kunnen wij verder gaan en dit is voor mens en dier weggelegd. Tussen
ons, de derde sfeer dan, waar wij nu zijn en die kleine planeet, liggen dus
miljoenen overgangen, dit zijn toestanden waarin het astrale leven is en
op geboorte wacht. Waar wij ons ook bevinden, daar is leven, daar is
onzichtbare energie.

Je voelt wel, André, dat ik tot in het oneindige kan doorgaan, want ik
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ken die overgangen, het is mijn bezit en zal het bezit worden van ieder
mens.

Het zal je dus duidelijk zijn, André, dat, wanneer men vanaf de aarde
naar het universum kijkt, men sterren en planeten waarneemt, doch in
dat ontzaglijke is meer. Wat wij vanaf de aarde waarnemen, behoort tot
de stoffelijke kosmos en is de zichtbare energie, maar dat wat wij niet
waarnemen is de onzichtbare kosmos en wat daarin leeft is niet te zien,
noch te schatten, want dat is alleen aan deze zijde waar te nemen. Voel
die omvang, voel die diepte, voel aan wat dit zeggen wil en dan eerst
krijgt de mens een klein beeld van zijn heilige Vader Die dit alles
bestuurt.

Nog hoor ik mijn vriend op aarde zeggen: ‘Niet dat wat wij zien, maar
dát wat daarachter ligt, dat wil ik leren kennen en dat interesseert mij
het hevigst. Dat is het, dat moet en wil ik leren kennen, als God mij die
genade geeft.’

Ja André, dat blauwe licht, het heelal, dat men op de dag waarneemt,
is niet te vergelijken met dat wat daarachter is, met de onzichtbare God
Die in alles leeft. Geen wonder dat geleerden uitroepen, er is meer tus-
sen hemel en aarde dan wij denken. Vanaf deze zijde kunnen wij hun
antwoorden dat zij gelijk hebben en dit zullen beleven. Nu gaan wij naar
die kleine planeet terug.’

André voelde dat hij terugzonk. Toen hij ontwaakte bevond hij zich
opnieuw in het heelal. Daar waren weer al die sterren en planeten, waar
hij ook keek namen zij een plaats in het universum in. Hoe machtig was
alles en hoe bewonderde hij zijn leider. Dit had hij toch niet verwacht.

‘Kijk nu nog even naar dit dier, wij gaan aanstonds verder. Vanaf hier,
je weet het, gaat het in een ander stadium over. Hier is niet zoveel leven
aanwezig als op die grotere planeet, wat ik je al duidelijk maakte. Toch
heeft dit wezen zich van zijn vorige toestand bevrijd. Het tracht zich
reeds op menselijke wijze voort te bewegen, toch is dit voortgaan nog
niet mogelijk, dat zal eerst in het volgende stadium kunnen, omdat dan
de organen ook in een hoger stadium zijn gekomen. Die ontwikkeling
stelt het wezen in staat, om zich op andere wijze te kunnen voortbewe-
gen. Alweer dus een hogere ontwikkeling maar een andere sfeer, een pla-
neet die de verfijning van het stofkleed verricht. De ouderdom die het
dierlijke wezen hier bereikt, varieert tussen tien en twintig jaren. Ook
daarin zijn overgangen. Hoe volmaakter het dierwezen wordt, des te
ouder zal het worden. Voor het dierenrijk is dit echter weer anders en
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houdt verband met de graad van leven waarin het zich bevindt.
Op de tweede graad wordt het menselijke wezen dertig à veertig jaar

oud. Op aarde is dit niet veel hoger, maar je moet dit niet volgens de
aarde uitrekenen, want dan heeft het geen kosmische betekenis. Ik reken
niet, want ik weet het en dit weten ligt in het heelal vast. Ik volg graden
van kracht vanaf het beginstadium van de mens.

Hier zie je toch duidelijk, André, dat het astrale leven wacht en dat dit
wachten miljoenen jaren kan duren. Hoeveel zielen er zijn, ook daaro-
ver hebben wij het reeds gehad, is niet vast te stellen. Maar het zielele-
ven werd in de eerste graad geboren, zoals het organisme geboren is.

Thans, voordat wij dit leven volgen dat hier heeft geleefd, moet ik dit
nog zeggen: Ik kan je de algehele samenstelling van het universum niet
duidelijk maken, om de eenvoudige reden dat ik de allerhoogste graden
niet ken en dit ook te ver gaat. Maar ik tracht je een beeld te geven,
zodat je kunt voelen wat graden van kosmische afstemming zijn, waar-
mee al die overgangen verbonden zijn.

Er zijn in het universum zeven graden van kosmische afstemming. 
Je weet ook dat in die graden overgangen liggen, die voor de volmaking
van het stoffelijke organisme zijn. Om de eerste graad, André, liggen
duizenden planeten die alle met die eerste graad te maken hebben en
worden beïnvloed. Verder hebben al die lichamen één zonnestelsel en
dat is voor de ontwikkeling van al deze organen. In de eerste afstemming
dus kan ik op honderden planeten overgaan, maar blijf toch in een en
dezelfde toestand, want dit leven is in niets veranderd. Het heeft echter
die lange weg af te leggen en dit alles dient voor het stoffelijke orga-
nisme. Ik kan nu al die overgangen niet volgen, want dit gaat te ver.
Toch zul je thans de ontzaglijke omvang van het universum kunnen
aanvoelen. Duizenden kleine en grote planeten hebben dus één graad.
Zo zijn er zeven graden en in al die zeven graden zijn dus miljoenen pla-
neten. Iedere graad heeft zijn eigen zonnestelsel.’

‘Zijn die planeten waar te nemen, Alcar?’
‘Neen, voor de aarde zijn al deze planeten onzichtbaar, want zij beho-

ren tot de vierde, vijfde, zesde en zevende graad. Op onze laatste uittre-
ding zal ik je met de vierde kosmische graad verbinden.

Toch neemt ieder lichaam zijn plaats in dit grote geheel in en bezit
tevens een eigen taak, want God schiep niets voor niets, alles was nodig en
nam deel aan dit ontzaglijke werk. Al die planeten beschrijven een eigen
baan, hebben hun vaste loop te volgen en een eigen taak te volbrengen.
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Je begrijpt wel, André, dat het voor mij niet mogelijk is, om je dit alles
duidelijk te maken. Wanneer ik echter enige van deze planeten ga bezoe-
ken, ontvang je toch een duidelijk beeld van het geheel. Dit zal ik trach-
ten je te geven, waardoor men zich dan op aarde een voorstelling kan
maken wat het universum is en hoe dit alles is ontstaan.

Mij gaat het voornamelijk om hun aan te tonen dat de wedergeboor-
te op aarde een feit is, want, en ik heb je dit reeds vele malen kunnen
aantonen, wanneer dit niet mogelijk was dan waren wij in eerste instan-
tie gestikt en was de schepping een mislukking.

Vanaf het begin van de schepping zien wij dan ook dat het ene stadi-
um het andere volgt en als dit gereed was, dan eerst kon het zieleleven
overgaan. Heb je mij in alles kunnen volgen, André?’

‘Ja Alcar, ik ben u zeer dankbaar.’
‘Dan ga ik verder en ga je op deze planeet over en zul je waarnemen,

daarna gaan wij heen.
Je ziet, André, dat ook hier al het leven en ook bergen en dalen, water,

groen en lucht aanwezig is. Daarginds, rechts van je, zie je de aarde, daar
aan de overzijde, die eerste grote planeet.’

Hoe is het mogelijk, dacht André. Door Alcar zag hij in het verleden
en dat verleden lag reeds miljoenen eeuwen terug. Toch moest hij dit
alles aanvaarden, want daar voor hem leefde dit alles. Mijn God, dacht
hij, wie zal U kennen? 

Dan hoorde hij Alcar zeggen: ‘Nu gaan wij naar het volgende stadi-
um, doch zullen daar niet lang vertoeven, omdat ik naar de tweede graad
wens door te gaan. Wij zullen ons nu zwevend voortbewegen.’

André voelde zich in zijn eigen leven terugkeren. 
Alcar zei: ‘Je blijft in je eigen leven waarnemen en alleen dan zal ik je

verbinden wanneer dit nodig is.’
‘Hoe noemt men die kleine planeten op aarde, Alcar?’
‘Van de aarde af ziet men vele kleinere planeten en die noemt men

satellieten of wachters.’
‘Hoort deze planeet ook daarbij?’
‘Neen, deze heeft een geheel andere werking.’
‘Kent men de werking van de kleine planeten?’
‘Ook dat is op aarde niet bekend, maar al zou men er daar iets van

weten, de ware werkelijkheid ziet en leert men eerst aan deze zijde ken-
nen. Op aarde dringt men tot deze diepte niet door. Men observeert
daar al deze planeten, maar eerst dan, wanneer zij verder zijn, zullen zij
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de werking van al deze planeten leren kennen en weten zij dat er leven
op geweest moet zijn.’

‘Er zijn dus tevens planeten of sterren waar geen leven is, geen men-
sen op geboren kunnen worden?’

‘Ja, miljoenen kleinere en grotere lichamen hebben nooit enig leven
gekend en het kan daar ook niet geboren worden. Alleen op die plane-
ten die de werking van het verdichten hebben beleefd, die een taak te
volbrengen hebben voor het levend organisme, daar is leven geboren.
De zonnestelsels hebben een andere taak en dit is voor het ontkiemen
en ontwaken nodig. De eigen kracht en energie die een hemellichaam
bezit voor het ontwaken van het leven, is niet voldoende. Toch
omstraalt zijn eigen energie reeds het geheel en dit is op aarde, wanneer
de zon haar werk heeft verricht, waar te nemen. Dan ziet men het heel-
al, doch op de dag overheerst de zon en overstraalt zij al die lichamen
die tot dit zonnestelsel behoren. Maar alle lichamen die hun taak reeds
hebben volbracht, ik heb je daarvan verteld, lossen op, minderen aan
kracht en verdwijnen.

Zie, we zijn reeds op een andere overgang en zullen daar even vertoeven.
Deze is groter dan de vorige waar wij waren. Ook hier is geen leven te

bekennen. Toch ga ik je verbinden, want je zult waarnemen dat dit eens
een bewoonbare planeet was.’

André voelde dat Alcar hem ging verbinden. Wat hij thans zag was
wonderlijk. Onmiddellijk zag hij het wezen dat hier eens had geleefd.
Dit wezen was bijna als de mens op aarde. Het stoffelijke lichaam was
slanker geworden, het grovere had plaatsgemaakt voor een fijnere bouw.

‘Wonderbaarlijk is dit, Alcar. Hoe snel heeft dit wezen zich ontwik-
keld. Hoelang heeft het geduurd voordat het deze toestand bereikte?’

‘Ik zal je een duidelijk beeld geven van wat hiervoor nodig is geweest,
maar wanneer ik zeg dat ook hier miljoenen jaren zijn voorbijgegaan, zul
je dit dan kunnen aanvaarden?’

‘Waren ook hier zoveel jaren voor nodig?’
‘Vergeet toch vooral niet, André, dat dit proces voor de volmaking

dient van het stoffelijke organisme. Je ziet dus dat deze planeet op de
verfraaiing van het stofkleed gericht is, waarvoor al die overgangen zijn.
Het stoffelijke organisme is veranderd, maar ook het innerlijke leven is
in een verder stadium gekomen. Het dierlijke wezen leeft echter nog in
zijn onbewuste toestand voort. Zoals je ziet heeft het beenderenstelsel
reeds een verandering ondergaan. Het onderlichaam is te voorschijn
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getreden, wat je al hebt waargenomen daar waar wij zoëven waren, doch
hier nadert het zijn volmaking. Toch heeft het menselijke organisme
zijn grootte nog niet bereikt. In het volgende stadium zal het die echter
bereiken. Het heeft eerst nog enige overgangen te beleven, voordat dit
dierlijke wezen door de tweede graad wordt aangetrokken. Ook hier, in
de astrale wereld, wacht het innerlijke leven om opnieuw geboren te
worden.

De organen zijn tevens in een verder en hoger stadium gekomen en
dit wezen beleeft het voortplantingsproces reeds op menselijke wijze. De
mens die hier leeft, als wij hem reeds mens willen noemen, leeft in holen
en kruipt voor de veranderingen van de natuur in de grond, want het is
daar dat het zich kan verwarmen. Je ziet dat het niets menselijks bezit en
toch is het in dit stadium gekomen, al heeft dit wezen nog enige over-
gangen te beleven. Plomp en log en toch elastisch is zijn lichaamsbouw.
Dicht ineengedrongen is het bovenlichaam en toch scheidt zich thans
het hoofd duidelijk af en voelt men, dat dit orgaan de gewenste ontwik-
keling zal bereiken.

De hoogste ontwikkelingsgraad die dit wezen bereiken kan, is die
waarheen het gaat en waar het geboren zal worden. Maar nu treden er
andere wetten naar voren, die wij in de eerste graad hebben gemist, doch
die in deze ontwikkeling tot stand gekomen zijn. Nu moet je goed oplet-
ten, André.

De laagste ontwikkelingsgraad van het volgende stadium is de hoog-
ste op deze planeet. Wat nu voor al die overgangen nodig is, treffen wij
straks op de laatste aan, en dit betekent dat al de eigenschappen die het
stoffelijke organisme bezit, daar verenigd zijn. Al die overgangen vindt
men dus in dat laatste stadium en daar zien wij verschillende menselijke
lichamen, grote en kleine, lompe en slanke, ineengegroeide en vele ande-
re onvolmaaktheden meer. Dit is op aarde nog te zien, want ook daar
leven deze wezens. Daar kent men het kleine organisme, dat in wezen
volmaakt is, omdat het al die overgangen heeft beleefd en dus een kos-
mische betekenis bezit. Dit zijn de verschillende graden van het mense-
lijke organisme.

Ook hier was leven, heeft de mens geleefd en is hier duizenden malen
teruggekeerd, om zijn hoogste stadium te bereiken. Wat het in die tijd
beleefde, daarvan weet het wezen niets meer af, doch de ziel bezit al die
levenswijsheid, wat zich in dit leven openbaart. Dit openbaren is het
zoeken naar voedsel en dit vond het, want de planeet was gereed om dit
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leven te ontvangen. Je ziet hoe God alles en alles overzag.
Toen dit wezen hierop zou overgaan en ook op de vorige planeten,

was voedsel voor het wezen aanwezig. Ook deze natuur is weer anders,
volmaakter zou ik willen zeggen, meer zoals men haar op aarde kent.
Toch dreef ook iets dit dierlijke wezen voort, en dat voortgaan en zoe-
ken is de diepte van het innerlijke leven, om dát te bereiken wat de
eigenlijke afstemming in het stofleven is.

Ook hier was het dierenrijk vertegenwoordigd. Het dier, dat tot het
dierenrijk behoort, is zoals de mens in hogere graden overgegaan. Waar
men ziet volgt het dier ons op de voet. Ook hier zag men de vele soor-
ten die men op aarde heeft gekend en daar nog aanwezig zijn, al zijn de
voorwereldlijke diersoorten uitgestorven. Dat uitsterven, je ziet het, gaat
in het ganse heelal voort, doch betekent het aanvaarden van een ander
organisme. Wat men ook in het begin van de schepping waarneemt en
waarmee wij ons verbinden, daar ziet men sterven en geboren worden
en alles veranderen. Dit proces is reeds biljoenen eeuwen bezig en nog
zijn wij niet op aarde.

Voel je nu, André, wat het zeggen wil mens te zijn op aarde? Als je
straks voor je eigen lichaam staat, zul je dat eerst goed beseffen. Wat het
stoffelijke organisme heeft afgelegd, om van het innerlijke leven nog
maar niet te spreken, is onnoembaar. Toch moest de mens dit op aarde
kunnen aanvaarden, maar het dringt nog niet tot hem door. Ik hoop
echter dat zij thans zullen gaan inzien dat zij tot God terugkeren en hun
leven daar zullen veranderen. Als ik één mens met dit alles kan overtui-
gen, is mijn werk en al die moeite reeds beloond. Meer vragen wij niet,
want wij weten dat het niet mogelijk is. Mijn meesters zullen tevreden
en gelukkig zijn als zij dit beleven en wij kunnen dankbaar zijn dat God
ons deze genade heeft gegeven. De mens op aarde moet echter deze
genade leren begrijpen, meer verlang ik niet, want ik zou niet meer kun-
nen vragen. Ik ben gelukkig, André, dat ik dit werk mag doen en in de
sferen weet men dat dit een genade betekent. Laten wij hopen dat dit
geschiedt en het de gehele mensheid zal omstralen.’

‘Waar leefden deze mensen van, Alcar?’
‘Van vlees, dat zij in overvloed hadden. De organen zijn op niets

anders berekend en je voelt wel dat deze wezens nog tot de dierlijke
wezens behoren. Maar dit verschijnsel vindt men ook nog op aarde.
Daarin is de mens nog niets veranderd; dat zal hij eerst op de vierde kos-
mische graad beleven en zich eigen maken. De enkelen die reeds tot het
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vegetarisme zijn overgegaan, zijn de voorlopers, zoals het aan deze zijde
is en de vierde kosmische graad in het geheel is.

De mensen die hier leefden, ook dat zul je voelen, waren nog steeds
onbewust en kenden geen God. Zij waren nog dierlijke wezens en eerst
op aarde gingen zij in dat verschijnsel over. Ik heb daar al die tijd nog
niet over gesproken, omdat dit niet nodig was. Eerst op onze volgende
reis zal ik je dat allemaal duidelijk maken, zodat je van het instinct tot
het bewust wakende wezen overgaat.

Je ziet, André, dat de mens verder is gegaan en reeds een plaats op de
bewoonbare planeten heeft ingenomen. Toch is dit wezen niet vol-
maakt, want het moet nog verder. Uit dit dierwezen, je zult dit straks
waarnemen, ontstaat dus de mens. Thans ga ik op de volgende planeet
over. Daar is nog leven en dat is de laatste overgang die ik wil volgen,
om dan op de tweede graad over te gaan. Eerst dan heb je een duidelijk
beeld ontvangen van het evolueringsplan van het stoffelijke organisme.
De laatste overgang dus zul je thans beleven voordat de tweede graad is
bereikt en het leven daarop overgaat.

Kom, verder. Je hebt gezien hoever de mens reeds gekomen is, toch
moeten wij nog verder en verder, voordat wij de aarde hebben bereikt.
De ene overgang was dus om het beenderenstelsel te versterken, de daar-
op volgende planeet was voor de innerlijke organen en het groeiproces
van het gehele organisme, een ander gaf het dierwezen wat het lichaam
het nodigst moest bezitten en al deze planeten hadden een eigen kracht
en werking, die door de overheersende kracht van het grote geheel, de
eerste graad dus, beïnvloed werd.

Toen al deze planeten hun werk hadden verricht, was de eerste ener-
gie verteerd en het oplossen en heengaan van dit machtige lichaam en de
andere waar wij zoëven waren, zo ook die wij niet konden bezoeken, kon
een aanvang nemen. Dit geschiedde geen seconde te vroeg, noch te laat,
zodat er van overheersen in verhoogde toestand geen sprake was.

Hier volgt alles een vaste wet en die wet is de natuurlijke kracht, die
men op aarde kent, wat het geboren worden van het kind is, vanaf het
eerste ogenblik na de bevruchting. In het eerste stadium dus bezat iede-
re planeet haar eigen uitstraling en deze uitstraling is vanaf de aarde
zichtbaar geweest en nog zichtbaar van die planeten die nog een plaats
in het machtige geheel innemen.

Maar toch, al hebben zij hun taak verricht, voelt men op aarde de
krachtige inwerking, dus de beïnvloeding van deze lichamen. Zij zullen
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zo lang hun invloed op andere organen doen voelen, totdat het diepste
innerlijk is verteerd en opgelost en het laatste stadium is ingetreden. Dit
laatste stadium is dan het eerste ogenblik van het openbaringsproces.
Ook dit heb je in de tempel der ziel beleefd. Het is als op aarde en dit
terugkeren tot de goddelijke bron is het geboren worden en het sterven
op aarde. Uit stof zijt gij gekomen en tot stof zult gij terugkeren, dit ligt
als een wet, en wel de goddelijke wet, in het universum vast.

Alles bezit dus een en dezelfde werking, in alles vinden wij graden van
kracht en afstemming. Het eerste embryo was toch reeds stoffelijke ener-
gie en het volwassen wezen, de mens in zijn stoffelijke toestand, het
menselijke organisme dus, keert tot de onzichtbare energie terug en
helpt, hoe nietig het ook is, het universum in stand houden.

Aldus, André, sterven en geboren worden, overgaan en het terugkeren
tot de goddelijke bron, geldt voor al deze ontzaglijke lichamen, maar
ook voor het kleinste insect dat men op aarde kent. Wanneer dit nu zo
is en in het universum vastligt, voel je dan dat er één kracht is die alles
beheerst? Dat wij ons diep moeten buigen voor God, Die ons dit alles
heeft geschonken? Dat het een ontzaglijke genade is dat wij tot God zul-
len terugkeren? Wat moet ik hier nu nog aan toevoegen om de mens op
aarde duidelijk te maken dat de wedergeboorte er moet zijn en wij
anders niet geboren en niet op aarde waren? Kunnen zij dit grote won-
der niet aanvaarden? Zou er evoluering mogelijk zijn als dit er niet was?
In wezen zijn wij één met God en met de natuur, want de natuur is het,
die ons voedt en draagt.

Wij behoren tot de zichtbare en onzichtbare energie, als stoffelijk en
geestelijk leven, waarvan het innerlijke leven de Goddelijke vonk is, die
ons gehele wezen uitmaakt. Toch zoekt de mens, maar weet van geen
begin en geen einde, weet niet waartoe hij behoort en kent zichzelf niet.
Wie zichzelf eenmaal heeft leren kennen, voelt dat hij tot dit alles
behoort. Een lange weg heeft de mens af te leggen, doch wanneer men
weet waarheen men gaat en waarvoor dit alles is, kan men dit aan-
vaarden, want om bewust het universum binnen te gaan zijn biljoenen
jaren nodig.

Het is zeker geen aards bezit dat God, onze Vader, ons gegeven heeft
en wij ons eigen moeten maken, maar het omvat het gehele universum.
Wij die de sferen van licht hebben bereikt, kennen en weten al die
krachten, en maken ons gereed om weer een hogere toestand te mogen
binnengaan. Wij weten dat de eerste mens reeds zover is, en uit hun
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goddelijke toestand zien zij op ons neer en helpen ons van verre. Het
volmaakte Wezen Gods, Dat eens op aarde terugkeerde opdat de mens
zijn God zou leren kennen, hing men aan het kruis op. Doch ook dat
wist onze Vader en overzag ook Gods heilig Kind, men wist daar in de
hoogste sferen wat zou geschieden. Toch daalde deze volmaakte Mens
op de derde graad af en bracht daar het evangelie. Voor de vierde graad
is dit niet meer nodig. Daar leven mensen, die de aarde hebben bevolkt,
maar zich die geestelijke sfeer eigen hebben gemaakt en alles liefhebben
wat leeft.

Doch dit was voor de aarde, omdat de aarde de derde graad van kos-
misch leven is. De aarde neemt deze plaats in het universum in, want het
stoffelijke organisme is zover gekomen dat het zieleleven een aanvang
kon nemen.

Op onze volgende reis kom ik daarop terug en ga ik je al die ziels-
overgangen duidelijk maken. Je hoort het, André, in alles overgangen,
maar deze overgangen moeten er zijn, anders zou het zieleleven, evenals
het stoffelijke organisme, deze verhoogde toestand en kracht en energie
niet hebben kunnen verwerken. Waar je ook ziet, waar mensen en die-
ren leven, overal voel je die overgangen. Langzaam maar zeker volgt de
mens zijn weg en zal het Al bereiken.

Ziedaar, André, een volgende overgang. Ik hoef je thans niet meer met
het verleden te verbinden. Dit is nog een bestaanstoestand.’

‘Hoe is het mogelijk, Alcar? Deze wezens hebben reeds de bouw van
de mens op aarde, maar hoe verwilderd zien zij eruit.’

‘Vergeet niet, dat zij nog op de tweede graad*) moeten overgaan. Dit
lichaam is als een voorwereldlijk dier. Het is als de krachtigste aapsoort.
Het heeft ook veel gelijkenis met dit soort dieren, maar in wezen heeft
het daar niets mee te maken. Toch zou je denken, dat wij mensen van
deze dieren afstammen en een tijdlang heeft men deze theorie aangeno-
men. Toch is deze theorie niet aanvaard. Langzaam maar zeker gaan de
geleerden de diepte van het menselijke wezen peilen, maar toch weten
zij nog steeds niet hoe alles is geschied. Ook dit, wat ik je allemaal heb
verteld, zullen zij niet aanvaarden, omdat nu eenmaal de wetenschap dit
zelf moet aantonen, wil men het als vaststaand feit aanvaarden, om daar-
op voort te kunnen bouwen.

Zo oud als de aarde is, zijn er geleerden geweest die zoeken en die de
*) Zij verblijven dus op een overgangsplaneet voordat zijn door de hoofdplaneet van de tweede kosmi-

sche graad worden aangetrokken.
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een of andere theorie vaststellen, om ze toch later weer te vernietigen.
Maar toch zullen zij eens een andere weg volgen en dan zullen er wezens
geboren worden die de wetenschap een krachtige stoot naar het begin-
stadium zullen geven. Zij zoeken thans naar dát wat boven hen leeft en
het universum is, doch zij zouden beter doen de diepte van het verleden
te peilen. Elk leven dat zich op aarde bevindt, kan het hun zeggen, daar-
aan ligt de schepping vast.

Deze wezens, André, deze diersoort met de goddelijke kern, zullen op
aarde geboren worden.

Ik zei reeds, zij leven van vlees en vinden dit in ontzettende hoeveel-
heid. Deze mensen brengen hun leven door met eten en het evo-
lueringsplan te bevorderen. Ook zij leven in holen en wanneer het jonge
leven geboren is en het zover is dat zij hun eigen leven kunnen gaan,
bekommert zich niemand meer om hen. Hier heerst reeds een krachtige
persoonlijkheid en toch is die persoonlijkheid niet meer dan het dierlijke
instinct. Een hoge ouderdom wordt hier, zoals men op aarde beleeft,
nog niet bereikt. Dit houdt gelijke tred met de volmaking van het stof-
felijke organisme. Het dier verbindt zich met het andere leven dat hier
aanwezig is en is deze verbinding tot stand gekomen, dan gaat dit dier
heen en denkt niet meer aan dát wat het tot stand heeft gebracht.

In alles is het dus onbewust, er is geen bewustzijn. Dat bewustzijn, of
die bewustwording, bezitten zij eerst op de tweede graad, dan is het
instinct in bewustwording veranderd. Dat alles ga ik je op onze volgen-
de reis duidelijk maken.

Je ziet dat het gehele lichaam behaard is evenals zijn grove kop en
klauwen. In dit dierlijke wezen ligt nu de oerkracht van al die verbruik-
te en ontvangen energie. Door al die biljoenen eeuwen heen heeft dit
organisme zich opgebouwd. De natuur heeft het begiftigd met het dier-
lijke instinct, het ruikt waar het moet zijn en velt dat wat in zijn bereik
komt neer. Op aarde is deze mentaliteit nog aanwezig. Toch leven deze
wezens in een hogere toestand, in de derde graad. Wanneer wij op aarde
teruggekeerd zijn, zal ik je ook dat probleem duidelijk maken. Want
waarom leven er nog mensen in het diepe oerwoud, en anderen in palei-
zen en gebouwen en kennen en bezitten zij een andere mentaliteit*) en
voelen zij zich in een verhoogde toestand? Ik zal je aantonen dat dat bij
het evolueringsplan hoort en dat zij die nog onbekend zijn met de
beschaving op aarde die graad nog moeten bereiken.
*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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Kijk daar, André! Daar voor je zie je een moeder met haar kind. 
Het kind rust aan haar borst en zij verzorgt het, totdat het jonge leven
voldoende kracht bezit en zich kan voortbewegen, doch straks, wanneer
het zover is, verlaat de moeder dit jonge leven en is het zelfstandig.

Het gevoel is het instinct en van menselijke eigenschappen is hier nog
niets bekend, die eigenschappen die het karakter uitmaken, moeten nog
geboren worden. Het vermenigvuldigen geschiedt op die wijze, zoals ik
je zoëven zei. Dit is volgens de natuur, want dit dierwezen behoort in
wezen tot de dieren en kan niet anders handelen, want het bezit die
gevoelens niet die wij mensen op aarde reeds kennen. De diepe mense-
lijke liefde moet nog ontwaken en geboren worden. Probeer echter niet
haar dit jonge leven te ontnemen, het zou je aanvallen en vernietigen
wanneer je haar haar geluk dat zij als dier voelt, wilt ontnemen. In de
eerste jaren wordt het jonge leven direct door de moeder gevoed, precies
als op aarde, daarin is niets veranderd, al is op aarde de lichamelijke
bouw in de hoogste graad ontwikkeld. Het jonge leven ontvangt ook
hier die moederkracht, doch straks eet het als de ouderen en verzadigt
het zich als het roofdier in de vrije natuur. Maar je voelt en ziet haar
zorg, haar bezit draagt zij angstvallig voort, doch van de vader is niets te
zien.’

‘Zij leven dus als de wilde dieren, Alcar?’
‘Ja André. De vader die dit tot stand heeft gebracht, weet daar niets

meer van en is gereed zich opnieuw met het moederwezen te verbinden
en geeft zich aan het eerste leven over dat hij zal ontmoeten. Het is als
in het dierenrijk op aarde en hoe kan het ook anders? Het dierwezen dat
hier de mens is, voelt niet anders dan het dier, het bezit die kennis niet
en heeft zich al die innerlijke krachten en gevoelens nog eigen te maken.

Daar voor je, André, zie je een andere moeder. Zij is forser en
krachtiger dan het andere wezen dat je zoëven zag en dit zijn nu de zeven
stoffelijke overgangen die wij op aarde kennen en die ook hier aanwezig
zijn. Hier vinden wij al die overgangen in één toestand terug en dit komt
omdat al die planeten hun krachten laten voelen en dit in het stoffelijke
organisme aanwezig is. Het is duidelijk dat het stoffelijke kleed door ver-
eende krachten dit stadium heeft bereikt. Dit zien wij straks op aarde en
dat zijn voor het stoffelijke organisme de zeven graden die wij kennen
en in het universum de planeten, die dit gezamenlijk tot stand hebben
gebracht.

Toch is dit dierwezen in zijn stoffelijke toestand als de mens op aarde.
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Het stofkleed heeft door al die eeuwen heen deze hoogte bereikt en
komt straks op de tweede kosmische graad, die wij ook zullen bezoeken.

De planeet waarop wij ons thans bevinden, is van een andere substan-
tie dan de vorige planeten en dit is aan het stofkleed ten goede gekomen.
Het forse dat je in dit lichaam waarneemt, die onbewuste kracht die van
dit wezen uitstraalt, is op de tweede graad in het geheel overgegaan en
daar zien wij een andere gestalte. Dit brede dierlijke wezen is daar een
kaarsrechte verschijning. Wat je hier waarneemt en in dit lompe maar
veerkrachtige lichaam ziet, is op de tweede graad geheel verdwenen en
het wezen heeft de normale natuurlijke lichaamsbouw bereikt. Hier kun
je gedrochten ontmoeten en ook weer anders gebouwde wezens, doch de
meeste onder hen hebben die ineengegroeide, stoffelijke toestand.’

‘Hoe is hun innerlijke leven, Alcar?’
‘O, dat is wonderlijk natuurlijk, André. Dit verschijnsel, waar de

mens op aarde een voorbeeld aan kan nemen, is het ontzaglijke wonder
van de natuur. Dit dier beleeft de verbinding op natuurlijke wijze en dat
is, wanneer de tijd daarvoor aanwezig is. Het is dus merkwaardig hoe
nauwkeurig dit dierwezen zijn gevoelens volgt en beleeft. Wanneer de
mens op aarde in het derde stadium zich zo kon beheersen, dan volgde
hij de weg van de natuur en dan geschiedde dit heilige gebeuren, dat hei-
lig is, op natuurlijke wijze. Dan geschiedde het zoals het dierenrijk dit
beleeft. De mens staat dan ook in deze toestand onder het dierlijke
instinct, want de mens beleeft dit door de wil die hij bezit, door het
intellect vermogen. Doordat de mens deze eigenschappen bezit, dit
intellecte vermogen in alles heeft, heeft hij tevens zijn voordierlijke
gevoelens, het instinct, afgelegd en handelt naar dát wat hij nu bezit.

Dit dier en alle dieren die tot het dierenrijk behoren, handelen zoals
zij handelen moeten, de natuur vraagt wanneer het wezen ontvangen
kan. De mens echter handelt steeds wanneer hij daar genoegen in heeft,
maar dan is dat genoegen hartstocht en verdierlijking, het misbruiken
van de natuurlijke krachten en gevoelens. De kerken hebben daar de
mens toe aangezet. Wat zij deden is de hartstocht opvoeren, maar daar
zullen wij het op onze volgende reis over hebben.

Dit dier handelt op natuurlijke wijze en je begrijpt wel dat dit geen ver-
menigvuldiging is zoals op aarde geschiedt. Maar op de tweede graad is er
reeds verandering ingetreden, want daar is het instinct tot bewustzijn
gekomen en tevens het bewuste goed en kwaad. Vanaf de tweede graad
voelt de mens wat hij doet en is de mens voor zijn daden aansprakelijk.
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Had God ons al dat machtige nu niet gegeven en hadden wij op Hem
geen afstemming, dan waren wij in dat dierlijke leven gebleven. Dit dier,
mijn jongen, leeft zoals het leven moet en kan niet anders leven. Dat
vinden wij in het dierenrijk terug en tot welke graad het dier ook
behoort, het handelt en leeft zoals het moet leven. Dit dierwezen heeft
maar eens in het jaar verbinding en dan wordt het jonge leven geboren.
Het volgende jaar eveneens, maar in al die tijd en dat is de bedoeling, 
voelt het dier niet, dat het tot het vrouwelijke of mannelijke wezen
behoort. Het dier bezit zijn organen en leeft en zal scheppen of ontvangen.

Je ziet tevens, André, hoe volmaakt de natuur reeds is en dat wij hier
de aarde al in herkennen. Toch is de substantie van deze planeet anders
dan van de aarde. Ook hier voelt men koude en warmte en toch is deze
klimaatsverandering onder die van de aarde en dit komt door de kring
van het heelal waarin de planeet een plaats heeft en door het zonnebeeld
wordt beïnvloed. Alles rust en wijst op deze invloed, het leven leeft
ernaar en weet dit van tevoren, omdat die kracht langzaam in het dier is
gekomen, en wat het instinct is, wat het door die eeuwen heen zich eigen
heeft gemaakt. Hier lijkt het als op aarde, doch wanneer je deze aarde
zou kunnen betasten, zou je het onmiddellijk merken. Het is dus een
andere substantie, die het stoffelijke organisme heeft opgebouwd, maar
de tweede graad is weer anders, evenals de aarde.

Ook deze overgang dus, André, is voor de volmaking van het stoffe-
lijke kleed en dit heeft deze werking en natuurkracht ondergaan. Straks
zie je de mens als op aarde, maar ook op de tweede graad zien wij ver-
schillende organismen, doch die graden zijn je nu bekend. Daar is het
dat het hoofd ver boven het stofkleed uitsteekt, dat de klauwen in armen
veranderd zijn en de benen de menselijke vorm hebben bereikt. Dit
lichaam heeft biljoenen jaren nodig gehad om dit te bereiken. Toch is
het nog niet op de derde graad.’

‘Leven ook deze wezens in holen, Alcar?’
‘Ja André. Ook op de tweede graad en in het begin van de derde

graad, dus op aarde, kenden de mensen nog geen huizen, die gebouwen
kwamen eerst in een latere tijd. Hier leven zij in holen op natuurlijke
wijze. Men ziet hen soms in troepen tezamen en toch, een ieder is op
zichzelf aangewezen en volgt dan ook zijn eigen weg. Je ziet hier in de
holen moeder en kind en allen die een jong leven dragen en bezitten.
Miljoenen van deze wezens leven dus eenzaam en verlaten en dit lost op
de tweede graad op en vinden wij op aarde terug.’
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‘U bedoelt dat zij op de tweede graad en op aarde in groepen leven, Alcar?’
‘Ja André. Op deze planeet zijn zij nog niet zo ver. Ook hier zien wij

dus die zeven stoffelijke graden van het menselijke organisme en daalt in
het moederlichaam het innerlijke maar astrale dierwezen af. Waar wij
ook zijn, overal zien wij die zeven graden, die men op aarde terugvindt
en wat de verschillende rassen zijn. Dit alles ligt in het evolueringsplan
vast, het is het kosmische beeld of de openbaring van God, het overgaan
naar het volmaakte menselijke organisme. Het eerste stadium dat wij
hier kennen, was die eerste moeder, maar die andere moeder, al bevindt
zij zich in deze omgeving, leeft toch reeds in die tweede graad, die wij in
één toestand zien en aantreffen.

Ook het dierenrijk is hier vertegenwoordigd. Ik zal mij op een dier
instellen en dan zullen wij dat dier ontmoeten. Je weet dat wij aan deze
zijde maar één weg kunnen volgen, door concentratie kom ik op de
plaats waaraan ik denk en waar zich ook het wezen bevindt, ik zal het
vinden. Dit is dus ook voor hier mogelijk.

Kom André, wij zullen een wandeling gaan maken. Je zult denken op
aarde te zijn en toch bevinden wij ons op een andere planeet. Laat de
mens op aarde dit toch niet zo ongelooflijk vinden. Wij aan deze zijde
kunnen ons met alles wat onder onze eigen sfeer leeft, verbinden en gaan
dan in die toestand over. Al die planeten, het gehele universum kunnen
wij bereizen en als het voor ons mogelijk is om naar de aarde terug te
keren, is het voor ons tevens mogelijk om een andere planeet waar wij
eens hebben geleefd, te bezoeken. Dit is voor de mens op aarde een
groot wonder en toch, hoe eenvoudig is alles. De mens op aarde die deze
gave bezit, die met ons kan zijn door uittreding, kan in de sferen vertoe-
ven en al dat schone waarnemen. Met die wijsheid keert hij dan naar de
aarde terug en weet wat hij aan deze zijde, wanneer hij bewust die gave
bezit, heeft beleefd. Jij hebt die gave en de vele reizen die wij tezamen
hebben gemaakt, hebben je al die rijkdom gegeven. Dit is voor de aarde
het hoogste dat de mens daar beleven kan. Toch zullen velen hun schou-
ders ophalen wanneer zij lezen dat jij met mij op andere planeten bent
geweest, en toch, hier kan iedere geest dit beleven die in zijn toestand,
sfeer dus, bewust is. Wie innerlijk licht bezit, weet wat hij waarneemt,
weet waar hij leeft en dat zijn zij, die de sferen van licht hebben bereikt.
Wie de sferen van licht vanaf de aarde binnentreedt, je hebt dit van
Gerhard en Jeanne en de geest Lantos*) gehoord, zij allen, iedere geest,
*) Zie de boeken: ‘Zij die terugkeerden uit de dood’ en ‘De Kringloop der Ziel’.
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ieder mens, hebben reizen gemaakt, en die reizen voerden naar de aarde,
naar de duisternis, de donkere sferen van de hel en vele planeten die
onder hun eigen sfeer liggen. Daar hebben zij het leven leren kennen en
in het universum dat er planeten zijn, waarop zij hebben gewoond. Is
het een wonder wanneer wij zeggen dat wij reizen maken die eeuwen
kunnen duren. 

Zij gaan daarheen, waar zij zijn geweest en beiden beleven al die gra-
den van kosmische krachten, beleven hun fouten en zonden, beleven het
ene lichaam te aanvaarden en het andere weer af te leggen. Zij beleven
al die grovere liefde en volgen die instincten die zij hebben gekend. 
Zij gaan van planeet tot planeet en dalen thans bewust in de wereld van
het onbewuste af en gaan in die vele levens over. Zij volgen alles en
komen dan ééns op aarde. Daar is het dat zij zich bewust vele malen heb-
ben vernietigd en toch in al die eeuwen door steeds weer elkaar hebben
ontmoet.

Alles wat zij op aarde hebben beleefd, beleven zij thans opnieuw en zo
reizen zij door het heelal, steeds gedragen door die ontzaglijke liefde die
zij bezitten en leren zichzelf kennen. Als zij dan eens in de sferen terug-
keren, dan weten zij dat zij op al die planeten hebben geleefd en gaan zij
zich gereedmaken om die verdere en hogere toestand te bereiken. En die
toestand of sfeer zullen zij bereiken, want zij moeten hoger en zijn één
met Hem, onze Vader.

Zo heb ik met mijn tweelingziel al die wonderen reeds beleefd en wij
dankten onze grote almachtige Vader, voor hetgeen wij hebben bereikt
en al heeft het ons zielebloed gekost, toch hebben wij dit zelf moeten
verdienen. Ik volgde met haar al mijn duizenden levens en de vele die
wij ook tezamen op aarde hebben beleefd. Daar hebben wij elkander in
tientallen levens gekend en in al die levens wisten wij daarvan niets af,
omdat wij op aarde niet in het verleden kunnen schouwen. Toch lagen
al die levens in ons en hebben wij dat proces beleefd. Zo reisde ik met
mijn eeuwig bezit naar al die planeten en zo zal een ieder die op aarde
is, dit beleven. Waarom men op aarde daarvan zo weinig hoort, komt
omdat zij daar nog niet zover zijn en niet eens aanvaarden dat zij eeuw-
ig leven en een verdergaan mogelijk is. Toch ontvangt een ieder deze
genade en wanneer je met je eigen ziel dit kunt beleven, mijn heilige
Vader in de hemel weet het, hoe ontzaglijk groot het geluk dan is, dat
men op al die planeten voelt. Geen ziel zal je storen, want allen die je
ontmoet zijn bezig hun eigen verleden te beleven. Mijn eeuwig geluk en



144

ik dankten God voor dit alles uit het diepst van ons hart. Wij baden en
knielden neer en vervolgden onze reis, die eeuwen heeft geduurd.

De mens op aarde lacht om dat wat hij niet kent. Wat aan onze zijde
leeft, daarvan hebben zij geen begrip en wat in het heelal leeft, kennen
zij evenmin, doch wanneer zij hier binnengaan, zullen zij het leren ken-
nen. Dan danken zij hun God voor die machtige kracht, dat eeuwige
bezit, dat iedere ziel het zijne mag noemen wanneer zij zover zijn.

Velen zullen wij op aarde echter toch bereiken en voor hen die deze
liefde voelen, doe ik al dit werk en ook omdat het de tijd is dat zij dit
kunnen verwerken. Ik zei reeds dat men op aarde deze schatten niet
heeft kunnen brengen, omdat de mentaliteit nog steeds tot het voordier-
lijke wezen behoorde. Nu de mensen zich van dat voordierlijke gaan
bevrijden, zij gaan voelen dat er meer is dan zij kennen, de dood reeds
zijn masker heeft afgelegd voor duizenden en zij dus zichzelf gaan ken-
nen, kunnen wij van onze zijde komen. Dit is reeds jaren bezig, omdat
de behoefte naar geestelijk voedsel zich doet voelen. De eeuw waarin nu
de mens op aarde leeft, is de eeuw van geestelijke uitstorting en duizen-
den zijn met mij op aarde, om de mens in alle landen van geestelijk
voedsel te voorzien.

Nu is het zover dat men hun van planeten kan vertellen en al duizelt
het hen van al die graden en krachten, al voelen zij dat biljoenenproces in
zijn geheel niet, toch geeft het hun een beeld van wat het is. Niets vreemds
is in dit alles, niets onnatuurlijks of onwaarschijnlijks, het is natuur, wij
allen hebben het beleefd en zijn daaruit voortgekomen. Wie zich op aarde
openstelt, wie hunkert naar geestelijk voedsel, kan zich verrijken door het-
geen aan de aarde wordt gegeven. Dit reizen in het heelal, André, is voor
iedereen weggelegd. Wanneer het voor ons mogelijk is, om op aarde terug
te keren, waarom zou dít dan niet mogelijk zijn?

Wat zou ik hier nog aan toe moeten voegen? Zij die toch twijfelen, die
dit eerst moeten aanschouwen voordat zij dit kunnen aanvaarden, zijn
nog niet zover, doch ik zeg u, mens op aarde, maak u gereed, zodat gij
het aan deze zijde kunt ontvangen. Zie daar, André, een dierlijk wezen
dat tot het dierenrijk behoort.’

André schrok geweldig.
‘Wat is dat voor een dier?’
‘Een voorwereldlijk dier.’
André zag een groenachtig monster. Het was ontzaglijk groot en leef-

de in deze omgeving.
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‘Dit dier, André, vindt men in het derde tijdperk van de aarde terug.
Het dier is in wezen zeer onschuldig en toch leeft in dit dier het vernie-
tigende gevoel. Het heeft een ontzaglijke grootte bereikt, maar wij zien
dit dier op de tweede graad nog groter terug. Doch zie hoe volmaakt dit
dier al is en het werd toch uit dat nietige, het eerste menselijke embryo
geboren. Hier leven verschillende diersoorten, doch de meeste bevinden
zich in de zeeën en zijn dus in een andere toestand. Het landelijke dier
heeft een grote omweg moeten maken en gaat thans in dit evoluerings-
plan over. Het dierenrijk heeft duizenden stadia ondergaan en dit komt
eerst in de tweede graad tot stand. Op de tweede graad leven dus dui-
zenden diersoorten. Deze planeet bezit een ontzaglijke rust en is gelijk
aan die rust, die het menselijke wezen voelt dat de tweede sfeer aan onze
zijde bezit en zich gereedmaakt voor de derde sfeer. Ik heb je dat alles al
duidelijk gemaakt en nu kun je die stille rust die je hier voelt vergelij-
ken. De mens leeft in deze rust en voelt dat, maar is zich er niet van
bewust. Dat is een duidelijk verschijnsel, want wij kennen die verschijn-
selen, omdat die op aarde en aan deze zijde te vinden zijn. Het is het
gereedmaken voor een ander leven, dat toch in onbewuste toestand
wordt beleefd. Hier is rust en die rust die je hier voelt, is op de tweede
graad in een overheersende overgegaan.

Dit dier daar voor je is vier à vijf meter groot en toch zijn hier ook
kleine soorten. De dieren echter die je op aarde kent, zijn hier en ook op
de tweede graad nog niet aanwezig. Je ziet dat, zoals de mens in zijn evo-
luering is gekomen, het dier hem op de voet volgt. Voor het dierenrijk
zijn ook al die voorplaneten en hoewel deze dieren volmaakt zijn, beho-
ren zij toch nog tot de onvolmaakte diersoorten. Eerst op aarde behalen
zij die hoogte en dat is de zevende graad op kosmische afstemming.

Dit groenachtige monster vinden wij in het beginstadium van de
aarde terug, maar het dier is in zijn verdere stadium anders dan dit voor-
eeuwse monster. Het innerlijke lichaam dat dit dier bezit, valt bijna uit-
een en toch blijft het in stand. Het beenderenstelsel is nog niet
voldoende gevormd. Het leeft op het land en in het water. Doch het dier
gaat in een andere toestand over, die het op de tweede en derde graad
ontvangt.

Vele diersoorten hebben de begaanbare planeet, die zich in al die eeu-
wen verhardde, bereikt. Andere, en dat loopt in de miljoenen, leven in
de diepe wateren en moeten die toestand nog beleven. Maar wanneer zij
dat proces hebben gevolgd, ontwaakt dat dier in een ander organisme en
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wordt het op die andere planeet aangetrokken, maar is dan in een ver-
der stadium dan deze gedrochten. De dieren die uitsterven en dit is reeds
bezig, gaan in het Al over en behoren dan tot de onzichtbare energie en
lossen dus geheel op. Waar zich ook leven bevindt, André, alles, het stof-
felijke organisme zowel als het geestelijke kleed, keert tot het Al terug.
Niets gaat of kan verloren gaan.

Wanneer wij de wateren gaan bezoeken en dit zullen wij op de twee-
de graad doen, zul je zien wat er alzo in het water leeft, want het dieren-
rijk heeft zich duizendvoudig vertakt. Waar wij dan ook zijn, daar heerst
leven en dood. In het universum verdichten zich de grotere lichamen, de
planeten, in het diepst van de aarde vinden wij ditzelfde proces terug en
op de bewoonbare planeten beleven wij de ontwikkeling van mens en
dier. Dat alles is God en blijft God, dat is energie, zichtbare kracht, tot
bezieling en leven gebracht door God. De mens gaat van de aarde heen,
de hemellichamen verdwijnen en lossen op en de dieren sterven uit, of
gaan in een andere toestand over. Zo is dit proces reeds biljoenen jaren
aan de gang en nog zullen er biljoenen jaren voorbijgaan voordat de
aarde zover is en ook die planeet oplost.

Het dier dat je daar voor je ziet, zal spoedig sterven. Nu reeds voelt
het die kracht in zich. Dit is alweer voor het volgende proces, dat wij in
de eerste graad hebben leren kennen, toen ik je daar heb verbonden.
Ook voor het dierenrijk is dit eenzelfde toestand. Dit dier heeft zich van
zijn visachtige toestand bevrijd en leeft reeds op aarde, doch je ziet aan
dat vadsige lichaam dat het zich met moeite voortbeweegt. Nog heeft
het zijn natuurlijke toestand niet aanvaard. Dit is echter een overgang en
die overgang duurt vele en vele eeuwen en dan wordt uit dit dier een
ander en krachtiger soort geboren. Andere leven nog in zeeën, maar ook
zij zijn bezig zich van dat stadium te bevrijden en komen straks op de
begaanbare planeet, om dan een ander lichaam te aanvaarden. Zo evo-
lueert het dier. Ik zou je ook met tal van wezens hier kunnen verbinden,
doch straks zien wij dit proces nog vele malen en kan ik je meer duide-
lijk maken. Daar leven zij in de omgeving van de mensen en hier zien
wij hen in de diepe natuur en verbergen zij zich, om alleen dan te voor-
schijn te komen wanneer honger hen daartoe noopt. Dit dier hoort dus
op het land en in het water thuis, maar hier bevinden zich tevens ande-
re soorten, die op de begaanbare planeet leven.’

‘Leven hier reeds gevleugelde diersoorten, Alcar?’
‘Neen, die graad kan hier en op andere planeten niet geboren worden.
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Die graad van ontwikkeling, die de hoogste graad is die het dier kan
bereiken, vindt men eerst op aarde; zij zijn daar op de derde graad gebo-
ren. Als je mij in alles hebt kunnen volgen, dan voel je dat al deze dier-
soorten in andere zullen en moeten overgaan en dat dit voor het
menselijke en dierlijke wezen een wet is.’

‘Het is wonderbaarlijk hoe natuurlijk alles is, Alcar.’
‘Je ziet, André, steeds die stoffelijke en geestelijke overgangen, van het

ene stoffelijke organisme gaat het menselijke en dierlijke leven in het
andere over.’

‘Zullen dan al deze diersoorten, en die nog op aarde zijn, nu in mijn
tijdperk oplossen?’

‘Zeer goed, André, al die diersoorten zullen in een hogere soort, waar-
van ik je vertelde, overgaan.’

‘Dan is mij alles duidelijk, Alcar.’
‘Wat wij hier ontmoeten zijn die diersoorten, die monsterachtige

gedrochten, die aan de oevers van de rivieren en in de zeeën leven. Op
het land leven er hier nog niet zoveel, maar die hier leven zijn van zo’n
onnatuurlijke grootte, dat je angstig wordt, wanneer je een dergelijk
monster zou ontmoeten. Dit komt dus, omdat het dier al die overgan-
gen moet beleven en die overgangen brengen het van het ene onnatuur-
lijke in het andere, totdat het dierenrijk het volmaakte organisme heeft
bereikt. En wanneer het eenmaal een vaste en bestaanstoestand heeft
aanvaard en het zich van zijn voortoestanden heeft losgemaakt, bevindt
het dier zich dus in de zevende stoffelijke graad en gaat het dier aan onze
zijde verder en kan het niet meer op aarde terugkeren.’

‘Dan heeft het dus, zoals het menselijke wezen, zijn hoogste graad
bereikt, Alcar?’

‘Juist, heel goed, zo is het, André. Je voelt dus, mensen en dieren wor-
den door andere planeten aangetrokken, maar eerst dan, wanneer zij
hun kringloop op die planeten hebben volbracht en zover zijn geko-
men.’

‘Lossen dan al die monsters die men thans nog in de zeeën aantreft,
op, Alcar?’

‘Ja André, doch ook dat duurt nog duizenden eeuwen, maar het moet
geschieden. Al die diersoorten zullen en moeten uitsterven, of het evo-
lueringsplan stond stil en zouden mensen en dieren het Al niet bereiken.
Begrijp je wat ik bedoel, André?’

‘Ja Alcar. Weet men hiervan op aarde af?’
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‘Neen, mijn zoon, de wetenschap is nog niet zover, hiervan kunnen
zij niets weten.’

‘Het is allemaal zo ongelooflijk en toch zo natuurlijk, Alcar.’
‘Zo is het, André, aan deze zijde leren wij die natuurwetten kennen en

aanvaarden. Ziedaar, weer een ander wezen en daaruit groeit een dier,
dat je op aarde kent en daar al vele eeuwen voorkomt. Dit dier, André,
is als een pad, een ontzaglijk monster, doch het lichaam gaat verharden
en daaruit groeit het schild, dat het gehele lichaam overdekt. Je begrijpt
zeker wel wat ik bedoel?’

‘Is of wordt dit de schildpad, Alcar?’
‘Ja André. Reusachtige dieren leven hier en deze vinden wij in dui-

zendtallen op de tweede planeet*) terug. Daar weet men geen raad met
al die wezens en is hun bestaan een vreselijke kwelling.’

‘U bedoelt voor de mensen die daar leven, Alcar?’
‘Ja, mijn jongen.’
‘Is ook dit dier daar aanwezig?’
‘Ja en tevens zien wij dit dierwezen in zijn volmaakte toestand op

aarde. Je voelt wel welk een ontzaglijke weg dit dier af te leggen heeft,
voordat het deze hoogte heeft bereikt. Wanneer dit dier in het beginsta-
dium op aarde komt, dan is het vijf, neen tien maal groter dan dit dier
dat in wezen zijn evolueringsplan draagt en bezit. Nog is dit lichaam los
en vadsig, toch zal het zich in al die eeuwen verdichten. Wij zullen dit
wezen van dichtbij naderen, want het kan ons toch niet waarnemen.’

André bekeek dit dier, het had een groengrijze kleur en reeds
krachtige poten. Hij zag dat dit dier tot de soort behoorde, die ook op
de planeet aarde aanwezig was.

‘Kijk goed, André, dan zie je dat in de huid van het dier die schub-
achtige vlekken reeds aanwezig zijn.’

‘Wat een monster, Alcar. Het lijkt alsof het niets dan water is.’
‘Dat is duidelijk, want het hoort ook in het water thuis. Die brede kop

zal veranderen, het gehele lijf verharden en de innerlijke organen zullen
zich ontwikkelen. In een volgende incarnatie zien wij dit dier terug. 
Op de tweede graad en tevens op aarde hebben deze wezens die ontzag-
lijke grootte bereikt. Doch ook dan volgen nieuwe levens en daaruit,
zoals de mens beleeft, treedt het eigenlijke wezen te voorschijn, om daar-
na in een ander organisme over te gaan.

De vorige planeet dus en deze zijn voor de vorming van het stoffelijke
*) De hoofdplaneet van de tweede kosmische graad.
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organisme en dit organisme komt op de tweede graad*) tot volle ont-
plooiing. Je huivert wanneer je straks de vele diersoorten waarneemt die
men daar kent en bezit. Ook de mens is van een ongewone grootte.
Eerst op aarde gaat de mens en het dier in zijn normale afstemming over
en dit wonder zal je straks waarnemen.’

‘Kent men hier de verschillende jaargetijden, Alcar?’
‘Ja André, doch niet in die volmaakte overgang zoals de natuur is die

wij op aarde kennen. De ligging van deze planeet, haar plaats in het zon-
nestelsel, haar taak in het scheppingsplan is van dien aard, dat het leven-
de organisme dit beleeft en dit is de kosmische afstemming voor mens
en dier, die in het verdichtingsproces ligt opgesloten. Dat zien wij aan
alles wat hier aanwezig is. De bomen zijn anders dan op aarde, wat wij
daar als de normale houtsubstantie kennen en de natuur op aarde tot
stand heeft gebracht, is hier niet verdicht. De bodem is van dezelfde sub-
stantie en het water is nog slijk en een vetachtig mengsel, waarin al dat
dierlijke leeft. Niets is hier wat men reeds op aarde kent, alles wat de pla-
neet aarde bezit is in wezen volmaakt, zoals het stoffelijke organisme dat
de mens en het dier bezit. Ook hier dus niet dat sappige groen van plan-
ten en bomen, niets van dat wat de natuur heeft voortgebracht op aarde.

Hier leeft mens en dier in een overgang naar het werkelijke en natuur-
lijke, dat de derde kosmische graad bezit. Dit alles zal je eerst duidelijk
worden, wanneer wij op aarde teruggekeerd zijn.’

‘Hoe wonderlijk is toch reeds deze natuur, Alcar.’
‘Ja, maar alles verkeert hier in een onnatuurlijke toestand, maar toch,

dit zal je toch duidelijk zijn, in eigen toestand volmaakt. Doch wij weten
dat er een hogergaan mogelijk is. Ziedaar een blad van een plant, waar
de mens zich onder kan verbergen en dat enige meters groot is. Ik zal
mij daarmee verbinden, dan kun jij in het innerlijke overgaan.’

André ging in dit weefsel over. 
‘Merkwaardig is het Alcar, wat ik voel.’
‘Je voelt dat het geheel in een voorstadium verkeert. Het voelt aan als

een donzig kleed en het is tevens elastisch. Men zou deze planten op
aarde niet in leven kunnen houden. De kracht die de natuur bezit en die
de aarde door de kosmische bestraling ontvangt, wat het zonnelicht is,
zou alles wat hier is en leeft uiteen doen vloeien en het zou een
brijachtige massa worden. De natuurkracht is van dien aard, dat alles
hier op halve kracht leeft en de inwerkende kracht die deze planeet van
*) De hoofdplaneet van de tweede kosmische graad.
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het zonnestelsel ontvangt, is een derde van die van de aarde. Dit komt
en dat zal je duidelijk zijn, door de ligging van deze planeet, haar taak
die zij te volbrengen heeft en de plaats die zij in het universum inneemt.
Wat wij op de andere planeten hebben gezien en beleefd en daar voor
de innerlijke organen nodig was, is hier voor de algehele constitutie, wat
het groeiproces betekent. Daarom al die kolossen van diersoorten. Straks
vinden wij dit groeiproces in het menselijke wezen terug, want ook het
stoffelijke organisme van de mens ontkomt niet aan deze natuurwetten,
omdat dit in de schepping ligt opgesloten.

Alles wat je ziet, André, dijt uit, ontwaakt en beleeft dit groeiproces.
Mens en dier beleven dus één toestand, één werking. De natuur is van-
zelf als het organisme dat hier leeft, want de natuur brengt die verande-
ring voort en zoals de natuur is, zien wij dit in mens en dier terug. 
De mens en het dier ondergaan dit en veranderen naarmate het laatste
stadium intreedt. Thans zullen wij verder gaan en op de tweede kosmi-
sche graad overgaan.’

‘Geweldig en groots is alles, Alcar. Als dit de mensen maar konden
aanvaarden, maar hoe zal men dit kunnen geloven?’

‘Velen zullen wij er bereiken, André en de anderen die dit niet kun-
nen aanvaarden, moeten dan maar afwachten, totdat ook zij aan deze
zijde ons eeuwige leven leren kennen.’

‘Bent u ook hier geweest met uw tweelingziel, Alcar?’
‘Ja André. Geen overgang zal de mens bij het binnentreden aan deze

zijde kunnen overslaan. Dat alles zullen wij leren kennen, niets gaat er
verloren, zelfs geen gedachte die men heeft uitgezonden zal men verge-
ten of kunnen overslaan. Want het eeuwige leven eist van het leven dat
een plaats veroverd heeft, dat alles is goedgemaakt, zodat geen oneffen-
heden in het zieleleven meer aanwezig kunnen zijn, omdat alles ineen
moet sluiten, iedere overgang dus beleefd moet worden. Geen stap zou-
den wij aan deze zijde kunnen verzetten, wanneer wij daar niets vanaf
zouden weten. Alles wat ónder onze eigen afstemming leeft, moeten wij
kennen, of ook wij zijn niet bewust, kennen onszelf niet, want dat heeft
met ons innerlijke leven te maken. Al die beleefde levens zullen wij leren
kennen. Is daar ook maar één gedachte in, die niet met ons eigenlijke
leven in harmonie is, dan sluit dit ons voor hoger gaan en het eeuwige
leven af. Die fout zal dus moeten herzien en goedgemaakt worden,
anders blijven wij die stoornis voelen en kunnen niet verder gaan. Want
er zijn vele dingen in ons, die dit proces tegenhouden. Geen hogere sfe-
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ren zul je dus kunnen betreden, wanneer je de daaronder bevindende
sferen niet kent. Alles wat onder de derde graad leeft is ons bezit en niet
alleen de diepte van de menselijke ziel moeten wij leren kennen, dus
alles wat bij het geestesleven behoort, doch tevens de stoffelijke organen
van al deze planeten, waar wij eens waren.

Een ieder, ik zei dit reeds, zal dit beleven. Dan gaan wij verder en is
er rust in ons. Wij zouden ons niet rustig kunnen voelen en niet aan
andere dingen ons kunnen geven, wanneer wij de schepping niet zou-
den kennen. Hier moet niets in ons zijn dat stoort, steeds en steeds zijn
wij open en geheel vrij van alle onharmonische gedachten. Wie in de
duisternis wil afdalen, zal die duisternis moeten leren kennen, ook al zijn
het hogere geesten, anders is het geen bezit. Ik bedoel dus dat hij of zij
die in de hogere sferen leeft, hiervan moet weten, of zij zijn geen bewuste
wezens. Hier kan geen wezen verder gaan of zij kennen al die toestan-
den en dan zijn zij zover om zich voor het hogere leven gereed te maken.
Wie op aarde anderen leed doet, zal dat leed moeten goedmaken, want
dat roept hun een halt toe. Er zijn mensen die reeds de lichtende sferen
hebben bereikt en toch niet verder kunnen gaan, omdat er dingen zijn
geschied die de geest eerst moet goedmaken. Op onze volgende reizen
zal je dat alles beleven. Hier voelen wij wat ons hindert en tegenhoudt.
Op aarde is dat niet mogelijk, omdat de mens daar stoffelijk is ingesteld.
Maar wanneer zij in ons leven overgaan, wat het zieleleven en een hoge-
re toestand is, dan voel je wel dat zij anders moeten gaan denken en ons
leven niet gelijk is aan dát wat zij op aarde hebben beleefd.

Al die overgangen die ik je toonde, heeft iedere ziel, ieder geestelijk
wezen aan deze zijde dus beleefd. Dit geschiedt eerst, wanneer zij de
vierde sfeer hebben bereikt, maar ook in de derde sfeer is dat reeds
mogelijk. Toch gaan er maar enkelen daartoe over, omdat wij allen de
vierde sfeer, die de eerste gelukkige sfeer is, willen bereiken. Eerst dan
voelen wij ons rustig en in staat dit te beleven, dan is er iets in ons van
groot geluk, een bestaanssfeer en wel de geestelijke afstemming te heb-
ben bereikt. De vierde sfeer is, wat ik je al vele malen vertelde, de geeste-
lijke afstemming aan deze zijde, doch wij gaan verder om de vierde
kosmische graad te bereiken, waar wij eerst over enige duizenden jaren
zullen aankomen. Alweer dus overgangen en steeds overgangen om die
verhoogde toestand te kunnen binnengaan. Boven de vierde sfeer liggen
de vijfde, zesde en zevende sfeer. Je weet dat alles, André, het zijn heme-
len in de geest, maar daarna gaan wij in de mentale gebieden over. 
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Dan worden ook wij dus door de vierde kosmische graad aangetrokken
en ontvangen wij een nieuw stoffelijk lichaam van ongelooflijke schoon-
heid en een onverklaarbaar geluk, dat zich geen mens op aarde kan
indenken. Er leven dus in die hogere regionen mensen als goden, maar
die eens hier hebben geleefd.’

‘Het is alles zo wonderbaarlijk, Alcar.’
‘Wanneer het niet zo zou zijn, dan had het geen zin om je op aarde

daarvoor in te spannen. Doch alle leed en menselijke ellende onderga je
met vreugde, wanneer je weet wat je daar wacht en zult ontvangen. God
is liefde. Wij allen zijn als God, doch wij moeten ons deze goddelijke
afstemming eigen trachten te maken, eerst dan gaan wij in het Al over.’

‘Als ik u goed heb begrepen dan is de eerste planeet de alles, alles over-
heersende in het gehele universum?’

‘Zeer goed, André. Wanneer de eerste planeet deze krachten niet
bezat, was ook alles anders geweest. De eerste kosmische graad had die
betekenis. Zijn krachten waren in deze wetten vastgelegd. Geen andere
werking dan die is geschied en die de planeet bezat, of het scheppings-
plan liep in de war. Maar het ene volgde het andere op, het ene orgaan
werd uit het andere geboren en dit is voor het gehele universum, tot in
de hoogste kosmische graden zien wij deze werking. Het zal je dus dui-
delijk zijn, dat, wanneer de tweede planeet reeds zover gereed was en de
eerste haar taak nog niet had volbracht, het zieleleven niet aanwezig was
en voor verder leven gereed, dit een kosmische storing zou betekenen.
Doch God overzag dit alles. De eerste planeet overheerste daarom al die
andere planeten en ik zei je reeds, die werden door deze planeet, het
moederlichaam, gevoed.

Al die planeten dus volgen één werking, doch het eerste kon eerst 
dan in het tweede overgaan, toen het eerste stadium gereed was. Dit
geschiedde in het gehele universum. De vierde kosmische graad kon dus
eerst geboren worden, heeft die verdichting eerst toen ondergaan, toen
de mens als geestelijk wezen van de aarde naar een hoger leven overging,
wat het hiernamaals aan deze zijde is.

Maar ook dan zien wij overgangen, die de zeven sferen aan deze zijde
zijn, om in de mentale gebieden over te gaan en door de vierde kosmi-
sche graad te worden aangetrokken.

In het eerste stadium nu lag die oerkracht, het alles, alles overheersen-
de dat die planeet moest bezitten, want zij was het die deze taak had te
volbrengen en waaraan al die andere planeten zouden gaan deelnemen.
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Toen geschiedde wat ik je duidelijk maakte en dat het ontstaan van de
schepping, het openbarings- en evolueringsplan is. Wat dus in het eer-
ste stadium geschiedde en gebeuren moest, kon niet reeds in het zeven-
de stadium overgaan, want er waren toen nog geen mensen, geen dieren
of planten, er was niets dan de kiem, het eerste wonder, dat het mense-
lijke embryo was en waaruit later het dier geboren werd. Waarom zou
God een zevende graad scheppen en gereedmaken, terwijl de mens en
het dierwezen nog geboren moesten worden? Is dit niet het ver vooruit-
lopen op hetgeen men tot stand wil brengen? Alle energie werd in het
eerste stadium verbruikt en was daarop gericht en die energie bezat de
eerste planeet. Die ontzaglijke gebeurtenis was het eerste tot stand
komen en naar die werking volgden al die andere planeten en werden
dus uit die eerste graad geboren. Toen het moederlichaam, als ik het je
nog duidelijker wil maken, haar taak had volbracht en het jonge leven
geboren was, wat het verdichten van al die andere planeten is, kwam dit
orgaan tot rust. Maar straks, wanneer wij op de derde graad, dus 
op aarde zijn, zal ik je een duidelijk overzicht geven hoe het geschiedde.
Ik ga je dan met het eerste stadium van de planeet aarde verbinden en
zal je tonen hoever de aarde zich had verdicht, toen het moederlichaam,
de eerste kosmische graad dus, zijn taak had volbracht, zodat je een alge-
heel overzicht van dit proces krijgt.’

‘Is het voor u moeilijk, Alcar, om in het verleden terug te zien?’
‘Jazeker, want nu is alles op volle kracht en tot ontwikkeling geko-

men. De aarde heeft haar hoogste graad reeds miljoenen jaren geleden
bereikt en de mensen zijn nu bezig en zijn zover gekomen dat zij zich
innerlijk gaan verrijken. Wij bevinden ons daarom in de eeuw van
geestelijke ontwikkeling. En toch, je hebt dit vele malen beleefd, kan ik
mij met het verleden verbinden, kan ik in mijn eigen leven overgaan,
doch tevens in het beginstadium van de schepping afdalen en alles
opnieuw beleven.

Zie André, nu naderen wij de tweede kosmische graad. Ook hier denk
je op aarde te zijn.’

‘Wat is het, Alcar, wat ik thans voel?’
‘Het verheugt mij dat je dit voelt. De mens die hier leeft, de natuur

en alles wat op deze graad afstemming vindt, is anders dan waar wij zoë-
ven waren. Het verheft je, het is een licht gevoel dat in je komt. Deze
gevoelskrachten zijn tevens de vele overgangen die je hebt beleefd, met
andere woorden: iedere planeet heeft haar eigen sfeer. Ik liet je dit voe-
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len, opdat je straks ook de sfeer der aarde zult kunnen aanvoelen, ook
nu, nu je buiten je stofkleed leeft. Het is niet het stoflichaam dat dit
behoeft, doch het geesteslichaam of het gevoelsleven, wat wij zelf zijn. In
al die andere toestanden zou je dit hebben kunnen voelen, doch daar-
voor zijn je krachten niet toereikend. Dit is alweer omdat je nog op
aarde bent en in dit leven niet geheel kunt overgaan. Wanneer je van
deze zijde niet werd geholpen, een hogere kracht je niet kon verbinden,
zou het niet mogelijk zijn je dit alles duidelijk te maken. Doch nu je je
eigen afstemming weer nadert ga je dit voelen. Wij zullen nu op deze
planeet overgaan.’ 

Alcar daalde en spoedig waren zij op begaanbare grond. Een helse
invloed overviel André.

‘Wat is dat, Alcar?’
‘Je voelt de sfeer waarin je thans bent. Zij is des duivels.’
‘Des duivels, zegt u?’
‘Ja, mijn jongen. Hier leven voordierlijke wezens, wezens die op het

dierlijke ingesteld zijn. Hier leeft het kwaad bijeen, het duivelse in men-
sengedaante. Ook de dierlijke wereld bevindt zich in een dergelijke
afstemming. Ziedaar, straks zal ik je alles verklaren.’

André zag menselijke wezens. Mijn God, dacht hij, zijn dat mensen?
Roofdieren waren nog niet zoals deze wezens. Wild en woest zagen zij
eruit. Het waren grote krachtige wezens en ze straalden een oerkracht
uit, waarvan hij rilde en beefde. Honderden van deze mensen zag hij 
bijeen. Hij hoorde hen spreken, maar dit was geen spreken, dit was een
vreselijk geschreeuw. Verwonderd keek hij naar dit tafereel, geen woor-
den kon hij ervoor vinden. Hij wist dat men hem niet kon waarnemen,
want dicht langs hem heen gingen enige van deze mensen.

Hoe waren deze mensen gespierd! Hun lichamen waren behaard en
geheel naakt.

‘Ongelooflijk is het, Alcar.’
‘Dit zijn geen mensen, het zijn roofdieren!’
Onder hen waren er zoals de normale mens, maar hij zag ook reuzen

en tevens die wezens die hij op de vorige planeten had waargenomen.
Hier leefden verschillende soorten van mensen bijeen en nu begreep hij
wat al die stoffelijke graden betekenden. De natuur was bijna zoals op
aarde. Toch voelde hij nog het grote verschil met de aarde, al had het
bijna die graad bereikt.

‘Zijn dit menseneters, Alcar?’
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‘Allen, André, niet één uitgezonderd. In het beginstadium van deze
planeet leefden ook zij afzonderlijk, zoals wij zoëven op die laatste over-
gang hebben gezien. Doch in de vele eeuwen die voorbijgegaan zijn, is
daar verandering in gekomen. De mens die hier leeft is tot bewustzijn
gekomen, doch dat bewustzijn is voordierlijk. Wat hier geen weerstand
heeft, zichzelf niet beschermen kan, wordt afgemaakt. Hier geldt het
recht van de sterkste, want de zwakkeren worden vernietigd. Zij leven
dicht aaneengesloten en voelen zich de meerderen. Men volgt hen in
alles en op deze wijze zien wij duizenden bijeen, die weer verschillende
groepen hebben gevormd. Zij trekken ten strijde en roeien alles uit wat
zij tegenkomen. Van het begin van hun jeugd af zijn zij daarop ingesteld
en wanneer zij de ouderdom daarvoor hebben bereikt, dan worden de
jongeren in hun midden opgenomen. Overal ontmoet je die wezens,
want deze planeet is dicht bevolkt en is groter dan de aarde.

Je ziet, André, fors en krachtig zijn hun lichamen en toch bevinden
zich onder hen al die graden die je zoëven hebt waargenomen. Het
wezen voelt dit en zij die tot de zwakkeren behoren worden afgemaakt.
De moeder die een kind baart en ziet dat dit jonge leven die lichame-
lijke bouw niet zal bereiken, doodt dat jonge leven. De jongeren die je
hebt waargenomen, voelen zelf dat zij vroeg of laat zullen sterven. Toch
blijven zij in hun midden en tarten dit noodlot. Ook zijn er onder hen
die zich afzonderen en heengaan. Men ziet hen bij tientallen in de bos-
sen rondzwerven; zij zoeken zich een bestaan, wat mogelijk is, want
overal is voedsel. Toch gaan allen te gronde en wel door de dieren, die
hier in groten getale leven. Niet alleen dus door vader of moeder te wor-
den afgemaakt, doch tevens is hier het gevaar door die voorwereldlijke
diersoorten te worden vernietigd. Dit is het leven van deze planeet en
deze mentaliteit vindt men nu nog op aarde terug, want daar leven men-
sen die nog als zij kunnen handelen.’

‘Wat is dat verschrikkelijk, Alcar.’
‘In wezen, ja, doch dit is een natuurlijke toestand, omdat het inner-

lijke leven nog niet zover ontwikkeld is. Toch ontwaken zij reeds, want
dit is de eerste graad van bewustzijn die men hier waarneemt en die zij
bezitten. Door op deze wijze te handelen, volgen zij toch reeds een doel
en dit doel is sterk te zijn en te blijven en zichzelf voor ondergang te
behoeden. Op onze volgende reis maak ik je dit alles duidelijk, want dit
hoort bij de psychische wereld, bij het ontwikkelingsproces van het zie-
leleven. Hier worden dus diegenen afgemaakt die de eerste graden van
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stoffelijke ontwikkeling hebben bereikt. Ik zei je reeds dat zij in groepen
bijeenleven. De allersterksten voeren hen aan en wanneer dit tot een
samentreffen komt, is deze ontmoeting verschrikkelijk. Er wordt zolang
gevochten totdat de anderen overwonnen zijn. Dan gaan zij verder,
maar toch blijven zij in hun eigen omgeving, want zij voelen zich de
eigenlijke heersers daarvan. Wie zich daar waagt, is onherroepelijk ver-
loren en wordt omgebracht. Zij worden dan naar hun kampen gesleept
en als het dier op aarde gevild en opgegeten. Dit geschiedt volgens de
natuur, want braden en roosteren kent men hier niet. Eerst in het der-
de tijdperk op aarde vond de mens dit uit en gingen zij in een hoger sta-
dium van ontwikkeling over. Deze wezens zijn voordierlijk en wisten
dus van roosteren niets af, maar het stoffelijke organisme kon dit alles
verwerken, want de innerlijke organen waren daarop ingesteld. Het zijn
dus allen menseneters en dit hoort bij hun leven en afstemming en is de
tweede graad.’

‘Mijn God, hoe verschrikkelijk, Alcar. Zijn wij, die op aarde leven, zo
geweest?’

‘Niet alleen jij en wij allen, doch ook zij die reeds de Goddelijke sfe-
ren hebben bereikt. Allen zijn hier geweest en hebben die weg moeten
volgen. Als dit nog op de derde graad geschiedt, hoe zullen dan deze
wezens zijn, die over duizenden jaren eerst op de aarde zullen overgaan?
Je ziet André, wat deze planeet, de tweede kosmische graad tot stand
heeft gebracht.’

‘Hebben dezen dus de menselijke graad behaald, Alcar?’
‘Ja André, doch voor de tweede graad.’
‘Waren zulke mensen ook op aarde?’
‘Ja, in het begin van de aarde leefden deze wezens, doch de planeet

aarde zou het stoffelijke organisme afmaken, wat in al die eeuwen is
geschied.’

‘Hier is alles zo heel anders dan op die vorige planeten, Alcar.’
‘Dat is ook heel natuurlijk, André. De natuur en alles wat in de natuur

leeft, heeft zich verhard. De bomen die je waarneemt, zijn krachtig en
sterk en behalen reeds de graad die wij op aarde kennen. Het beende-
renstelsel van mens en dier is van een oerkracht, die men ook in het eer-
ste menselijke stadium op aarde bezit. Steeds maar weer die stoffelijke
overgangen. Al die overgangen van het stoffelijke organisme brengen
ons naar de hoogste graad en dat is het stoffelijke lichaam zoals de mens
op aarde thans bezit.
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Wij gaan nu een wandeling maken en zullen deze mensen volgen. 
De natuur is woest en wild zoals de mensen uiterlijk en innerlijk zijn.
Ziedaar, André, moeders die hun kleinen verzorgen en dit doen zoals het
dier dit zou doen. In het begin verzorgen zij hun kleinen en wee hen die
hun daarin belemmeren. Als een tijgerin zal zij hem of haar bespringen
en strijden totdat één erbij neervalt. Op latere leeftijd, zoals ik reeds zei,
zijn zij het die het jonge leven, wanneer het niet sterk genoeg is, afma-
ken en dit geschiedt alsof het zo hoort. Gewetensbezwaren zijn hier niet
aanwezig, dat komt eerst later, duizenden jaren later, doch dan leven zij
op aarde.

Zie, hoe hun lichamen zijn. Is het geen wonder, geen ontzaglijk won-
der van ontwikkeling en kracht, dit organisme? Wanneer men zo’n
wezen op aarde zou zien, dat meer op een aap dan op een mens lijkt, zou
men denken dat wij van hen afstammen. Ook op aarde waren er geleer-
den die deze studie volgden en haar zelfs aanvaardden. Dit hier is de
mens in zijn voordierlijke afstemming en lijkt op dat dierlijke wezen.
Hun organisme is voor deze planeet tot het allerhoogste ontwikkeld. 
Zie dit lichaam, André en die wrede kop van dit voordierlijke monster.
Zie, hoe het bovenlichaam ontwikkeld is en het spierenstelsel! Volg hen
in hun gang en uit alles spreekt de hoogste graad van stoffelijke kracht.
Bruinzwart is de huidskleur, doch het lichaam is geheel door haren
bedekt.

Dit menselijke wezen lijkt op een dier en in wezen is het dat ook. 
Wat je thans waarneemt, André, behoort dus reeds tot het latere stadi-
um, de hoogste graad dus voor deze planeet, want in de eerste graad
waren deze mensen hier niet aanwezig, net zomin als het leven dat tot
het dierenrijk behoort. Ik moet dus miljoenen jaren terugkeren wil ik je
het eerste stadium kunnen tonen. Maar dat zal ik op de derde graad
doen en ik zal je daar tevens een algeheel overzicht geven zodat je kunt
zien hoe dit proces geschiedde. Wij volgen dus deze mensen van dit
ogenblik af en dit is het hoogste stadium dat zij op deze planeet kunnen
bereiken. Wanneer deze volwassen stoffelijke wezens in die hoogste
graad zijn gekomen, dan volgt een andere overgang en die overgang ver-
bindt hen reeds met de derde graad, dus met de aarde.

Ook hier is veel water. In die zeeën leven duizenden diersoorten, doch
de mens heeft zich duizenden eeuwen geleden reeds van die toestand
bevrijd. Het wezen dat hier leeft is op de begaanbare planeet overgegaan.
Het heeft dus zijn bestaanswereld bereikt, is reeds volwassen en wacht
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op verhoging. Het zijn allen reuzen. Ook in de allervroegste tijden leef-
den deze reuzen op aarde. Maar langzaam ging het stoffelijke organisme
naar zijn andere toestand, de geestelijke afstemming over, dat het vol-
maakte lichaam op aarde betekent als kosmisch wezen. Zoals dus de
mens op aarde is, zo is tevens het organisme op de vierde kosmische
graad, maar het stoffelijke kleed is dan van een andere substantie en is
volmaakter en schoner dan de mens op aarde. Doch hier in een lagere
wereld, je ziet het, bezit het levend wezen een stofkleed zoals de natuur
is en bij zijn omgeving past.

Het innerlijke gaat gepaard aan het uiterlijke en men ziet dat dierlijke
instinct in het stoffelijke organisme overgaan. Hoe dit alles zich heeft
aangepast zal je duidelijk zijn. Deze planeet had dus de taak het stoffe-
lijke organisme omhoog te stuwen en voor deze planeet af te maken. 
De geslachtsorganen zijn zoals bij de mens op aarde. Het hoofd heeft
zich van het bovenlichaam losgemaakt en de schedel lijkt op die van de
mens op aarde, maar deze is grover en het kaakbeen steekt ver vooruit.
De ogen liggen diep in de kassen en vallen weg door die algehele beha-
ring. Daarom valt hun naaktheid niet op en lijken zij op dierlijke
wezens.

Het zal je dan ook duidelijk zijn, André, dat iedere planeet een eigen
werking bezit, een taak die zij voor het menselijke organisme te vervul-
len heeft. In al die biljoenen jaren is het zover gekomen en nog zijn zij
hier, bevinden zich deze wezens onder de derde graad en wachten, ook
daarvan onbewust, om verder te gaan, om door het hogere wezen, een
hogere planeet, te worden aangetrokken. In alles zien en vinden wij
Gods wijsheid, wij zien hoe het ene door het andere tot stand komt en
uit het ene het andere, maar hogere wezen, te voorschijn treedt.

Daar André, zie je een wezen dat tot het dierenrijk behoort.’
‘Wat is dat voor een dier, Alcar?’ Een ontzaglijk groot dier kwam op

hem af.
‘O, blijf gerust staan, André, vergeet niet dat wij onzichtbaar zijn.’
‘Wat een monster, Alcar.’
‘Dit dier vinden wij in het beginstadium van de aarde terug. Maar ook

daar is van dit dier, in jouw tijd dan, niets meer te zien; dit dier is in
andere levens overgegaan, het heeft een ander stoffelijk lichaam ontvan-
gen. Je ziet, duizenden andere toestanden heeft het dier te volgen, ter-
wijl de mens één toestand volgt, één weg heeft af te leggen, die hem
voert naar het volmaakte stoffelijke kleed, dat de mens op aarde bezit.
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Er is hier zo oneindig veel over te vertellen, maar ga ik daarop in, dan
komen wij in een onoverzichtelijke toestand en kunnen het ene van het
andere niet onderscheiden. Wellicht, wanneer mij daartoe de tijd wordt
gegeven, mag ik je de algehele toestand van het dierenrijk duidelijk
maken, waardoor je eerst duidelijk kunt zien in hoeveel graden het dier-
lijke wezen is overgegaan voordat het dier de derde graad op aarde heeft
bereikt en in dat stofkleed is gekomen. Toch gaat het dier, zoals de
mens, in zijn oerafstemming over en dit is nu reeds waar te nemen. Dit
dier daar voor je wordt eens op aarde geboren om lange tijd daar te blij-
ven. Het heeft nu een afmeting van ongelooflijke grootte en het kan tien
à twintig meter groot worden. Dit is het evenbeeld van wat men op
aarde heeft gekend, doch dat dier, dat op aarde leefde, is, als de mens
hier, in een andere toestand overgegaan. Dit dier leeft dus hier onder het
andere dier, dat de mens is.

Het valt de mens in alles aan, maar alleen dan, wanneer het daartoe
gedwongen wordt, wanneer dus het organisme het daartoe dwingt. Dit
is de eeuwige strijd die men hier voert, een strijd om het bestaan.

Die strijd behoort tot dit leven en het leven op aarde en eerst op de
vierde graad komt daaraan een einde. Dan leven mens en dier bijeen en
weet de mens dat het dier uit hem is, uit dát wat uit de goddelijke bron
is gekomen. Hier echter en op aarde kent men geen liefde, weet men van
die reine liefde niets af en allen die zich daarop instellen en afstemmen,
behoren tot deze afstemming.’

‘Wat een wonder, Alcar.’
‘Zie daarginds, André, een ander wonder. In zijn vorige toestand heb-

ben wij dit dier ontmoet. Thans gaat het in die andere afstemming over
en het is reeds daarmee in verbinding.’

André herkende dit dier. Het was als de schildpad op aarde. Hier had
het dier een reusachtige grootte bereikt. De kop was reeds zichtbaar,
maar het schild had die verharde toestand nog niet bereikt, was hier nog
van vleesachtige substantie.

‘Wordt dit dier de reuzenschildpad, die in het begin op aarde heeft
geleefd, Alcar?’

‘Ja André, op aarde zien wij dit dier terug, maar dan heeft de natuur
haar taak volbracht, wat het verdichtingsproces is. Je zult dit dier daar
terugzien en ook dat andere dier, maar dan zijn zij beide kleiner dan op
deze planeet. Doch op aarde bezit het dierenrijk meer weerstand en
kracht, want het heeft die weerstand door al die eeuwen heen ontvangen.
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Zie, daar zijn er tientallen bijeen. De mens blijft uit hun omgeving,
doch deze wezens zoeken het menselijke wezen op en dan ontstaat er een
strijd op leven en dood. Hoe groot zij ook zijn, toch zijn deze dieren zeer
kwetsbaar. De mens kent die kwetsbaarheid en weet hoe zij te treffen en
te overvallen zijn. Dit hoort bij hun leven en is het instinct dat dier en
mens bezit. Maar ook het dier weet het menselijke wezen te overvallen
en ruikt waar het zich bevindt.

Ook de innerlijke organen zijn dus in hoge ontwikkeling gekomen,
maar eerst op aarde gaat dit instinct, dit voordierlijke gevoel, tot bewust-
zijn over en handelen zij naar deze gevoelens. Allen dus, mens en dier,
passen zich wonderlijk aan elkander aan, wat de één nog niet bezit, is
tevens in het andere dierlijke leven niet aanwezig, maar beiden bezitten
krachten naar het stoffelijke organisme en hebben overgangen te volgen.

Ook de natuur, zoals ik zoëven zei, is anders dan op aarde en toch, bij
een eerste blik denk je reeds op aarde te zijn. Ik zou dit het reuzentijd-
perk kunnen noemen en dit is in waarheid ook het geval. Hier ontwaakt
dus alles wat tot het stoffelijke organisme behoort en deze planeet heeft
dat, wat die andere planeten niet bezitten. Deze planeet bouwt aan het
stofkleed en is dit geen vreemd verschijnsel, dat het menselijke en dier-
lijke organisme deze grootte heeft bereikt? De bomen en planten zijn
ook van ontzaglijke grootte, doch het plantenleven overheerst hier.

Een blad van een plant, je ziet het, is zo groot als een dak van een
aardse woning en de dikte is geweldig. Het heeft hier die oerkracht,
doch lost in de komende klimaatsverandering in enige dagen, volgens
aardse tijd, op. De ontzaglijke struiken die je hier overal waarneemt,
brengen een soort vrucht voort, waarmee zich de dieren voeden die de
waterkant hebben bereikt. Ook voor de mens is er dergelijk voedsel, dat
echter maar in enkele tijden aanwezig is, omdat dit met het klimaat verband
houdt. Toch eten zij dit voedsel, al zijn zij op dierlijk voedsel ingesteld.

In het water en op het land is dus voedsel in voorraad. Dan is er ook
nog voor het menselijke wezen de mens zelf, die zij eveneens verorberen.

Ook hier leeft het vergiftige reptiel, doch het stoffelijke organisme is
daartegen bestand en zij kunnen een hoeveelheid verdragen, die voor de
mens op aarde direct dodelijk zou zijn, wanneer zij zich daaraan tegoed
zouden doen.

Het zal je dus duidelijk zijn dat de eerste graad van het stoffelijk orga-
nisme, dat op aarde leeft en zich ook daar nog bevindt, van een andere
substantie is dan van de mens die het hoogste stoffelijke lichaam bezit.
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De voordierlijke wezens uit die eerste graad eten het rauwe vlees en heb-
ben daar niet de minste hinder van.

Zie, André, weer enkele tientallen van deze diersoorten. Het dieren-
rijk blijft bijeen en ook daar heerst vernietiging van het zwakkere orga-
nisme. Dit is een natuurlijke wet en die natuurlijke wet beleeft men nog
op verschillende wijzen op aarde. Toch hebben zij daar reeds een
bewustzijn bereikt, maar dat bewustzijn behoort nog tot het instinct, bij
de tweede graad van kosmische afstemming, doch zij zijn reeds in de
derde graad overgegaan. Kom André, wij zullen ons even verplaatsen en
de zeeën bezoeken.’

Onder hem lag dit land en toch kon André blijven waarnemen.
‘Zie, daarginds is reeds een uitgestrekt water.’
Aan de oever daarvan lagen duizenden dieren. Ontzaglijk was het tafe-

reel dat hij waarnam. Hij zag kleine en grotere diersoorten.
‘Is al dit leven op aarde gekomen, Alcar?’
‘Ja André. Dit dierlijke leven moet overgaan, want voor het dierenrijk

heeft het die hoogste graad nog niet behaald. Het dier dat tot de derde
graad behoort, is echter uit al dit leven te voorschijn getreden. Dit geldt
ook voor het menselijke organisme. Wat je tot nu toe hebt waargeno-
men leeft reeds miljoenen jaren op deze planeet en dit behoort dus tot
een bestaanswereld. Al dit leven gaat verder en verder en vinden wij
straks op aarde terug.

Nu is het reeds zover, dat deze wezens door de derde graad aangetrok-
ken worden en daar de reïncarnatie plaatsvindt. Alles wat hier leeft heeft
dus dit biljoenenproces te volgen, zoals de eerste planeet en de daarop
volgende overgangen dit ook volgen moesten. Nu echter ga ik je met het
verleden verbinden en kun je waarnemen hoe dit alles is geschied en dat
iedere planeet, ieder lichaam dus, hoe klein ook, het eerste stadium heeft
moeten volgen. Verder, dat alles een eigen sfeer en een taak te volbren-
gen heeft, maar dat er maar één weg te volgen is en die weg is, wat wij
op de eerste graad hebben beleefd en het verdichten van al die lichamen
is. Maar nu moet je even opletten, André.’ 

André zag dat de aarde verdween. De gehele planeet loste voor hem
op, alleen bleef er maar een lichtverschijnsel over. Hoe kan het, dacht
hij. Waar is al dat leven? Waar is de mens en het leven dat tot het die-
renrijk behoort?

‘Zie nu daar, André.’
‘Daar hoog boven je bevindt zich de eerste graad, de planeet dus die



162

al deze organen heeft gevoed. Uit die toestand is het zieleleven ontwaakt.
Die eerste planeet is het die dit werk heeft volbracht. Dat grote lichaam
voedde deze planeet, maar dit nam eerst een aanvang, toen dat wor-
dingsproces zijn hoogste ontwikkeling had bereikt en het volgende sta-
dium was ingegaan. Deze planeet bevindt zich nu in een dicht waas
gehuld. Nog is deze niet verdicht, doch daarginds, al die duizenden
organen zijn bezig te verdichten en dat zijn al die overgangen die op het
eerste organisme zijn ingesteld en dit leven kunnen ontvangen, wat het
innerlijk, de ziel is. Je ziet dat daar reeds een verder stadium is ingetre-
den. Ook hier is deze werking aanwezig, doch het leven moet nog 
ontwaken. Eerst dan gaat deze planeet tot het verdichtingsplan over. 
De eerste planeet, van hieruit te zien, heeft dat stadium bereikt, de klei-
nere organen zijn reeds gereed en toch, ook daar, ik heb je dat duidelijk
gemaakt, vond eenzelfde proces plaats, maar die organen hebben een
andere taak dan het moederlichaam te verrichten.

Nog is deze planeet niet zover, alle energie gaat op die kleinere orga-
nen over en deze zijn het die in werking zijn getreden met de eerste
graad en door dat lichaam in dit verdichtingsproces zijn opgenomen.
Ook hier voelen wij die ontzaglijke kracht, wat de beïnvloeding is. 
Je voelt zeker dat ik je vanaf deze plaats met het verdichtingsproces heb
verbonden en ik ga thans in een volgend stadium over.

Deze planeet is al meer en meer verdicht. Miljoenen jaren zijn er voor-
bijgegaan. Er is leven gekomen en dit leven is evenals op de eerste pla-
neet, het eerste menselijke embryo. Dit eerste leven ging over toen het
met een ander leven in verbinding trad. Maar dit leven bevond zich hier
in een andere toestand dan het zich daar bevond. Dit leven was
krachtiger en die kracht, vergeet dit nooit, kreeg het van die eerste pla-
neet. Door die kracht, en tevens van het bezielende leven dat dus reeds
miljoenen jaren heeft geleefd, vond nu op deze planeet het verdichtings-
proces plaats en dit bespoedigde dit proces.

En nu deze planeet zover was dat zij aan die ontzaglijke werking en
opbouwing kon meehelpen, haar eigen taak in dit miljoenenproces kon
gaan vervullen, geschiedde dit verdichten volgens kosmische werking,
wat Gods heilige werking is.

Op dit orgaan kwam nu leven en dit leven werd geboren en bezat een
andere kracht dan die op de eerste graad. Nu die vorige planeten zover
waren, ging al die kracht op de tweede graad over en ontstond hier het
eerste embryo. Miljoenen jaren later was deze planeet zover verdicht, dat
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het menselijke organisme de oever bereikte en nam dit leven van deze
planeet bezit. Het eerste leven dat de oever had bereikt, was als het
wezen dat wij daar hebben gezien, maar, en dit zal je thans duidelijk zijn,
het was uit een andere en krachtiger substantie geboren. Toch volgde
het die weg zoals het leven daar op al die overgangen volgen moest, want
in het universum is geen andere weg, dit ligt in het kosmische plan vast.

In die duizenden eeuwen die volgden en dit is tevens voor de planeet
aarde, wat ik je daar zal tonen, ontwikkelde dit organisme zich op snel-
le wijze. Toen het dierlijke wezen, dat de mens was, eenmaal de oever
had bereikt en ook hier zijn visstadium had afgelegd, gingen al die
krachten op de eerste overgangen en de tweede planeet over en ontwik-
kelde hier in die tijd dit krachtige wezen dat je zoëven hebt waargeno-
men. Je ziet, André, één weg, één werking, één doel, dus voor dat wat
de mens op aarde bezit, het stoffelijke organisme, dat de ziel, het geestes-
lichaam dat wij zelf zijn, verbergt. Ook de planeet aarde, zoals je weet,
heeft eenzelfde proces beleefd en dat zal ik je straks tonen. Maar nog
leeft op deze planeet leven, is dit dierlijke leven aanwezig en duizenden,
neen miljoenen jaren zullen er nog voorbijgaan voordat dit leven is
opgelost en op de hoogste graad overgaat, wat voor het zieleleven de pla-
neet aarde is.

Je ziet, André, en daar gaat het mij nu om, dat iedere planeet uit de
eerste graad wordt gevoed, al heeft de eerste graad zijn taak reeds ver-
richt. Nog is dat lichaam als een dichte massa waar te nemen en zolang
het in deze toestand blijft, voedt het al die andere stoffelijke lichamen en
staan mens en dier, ook de planeet waarop dit leven leeft, geestelijk en
stoffelijk onder de invloed van het moederlichaam. En deze invloed
wordt op aarde gevoeld en zal men op aarde blijven voelen, omdat de
aarde op deze planeet afstemming vindt en dit voor het stoffelijke en
geestelijke leven is.

Zie nu naar de aarde, André. Daarginds, rechts van je, zie je de aarde
en het verdichtingsproces zie je als het ware nog door het geheel heen.
Ik toon je dus een beeld uit het verleden, toen hier op deze planeet het
verdichtingsproces reeds miljoenen jaren oud was. Ook de aarde gaat
zich thans verdichten en wordt vanaf deze planeet gevoed. De planeet
aarde ontvangt nu haar taak, kan eerst nu een aanvang nemen en maakt
zich gereed om het zieleleven te ontvangen. Toen eenmaal de planeet
aarde zover gereed was gekomen, ging het menselijke en dierlijke wezen,
dat hier zijn hoogste stadium had bereikt, op de planeet aarde over en
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werd daar geboren. Nu ga ik tot dit leven over.’ 
André voelde dat hij terugkeerde. 
‘O, Alcar, hoe is het mogelijk, hoe geweldig groots is alles.’
‘Wij staan nu aan de oever van een wereldzee. In dit water leven dui-

zenden diersoorten en dit water is alweer van een andere substantie dan
het water in die vorige overgangen en dit alles zien wij terug op de
bewoonbare planeet. Heb je mij in alles begrepen, André?’

‘Wanneer ik u goed heb begrepen, dan moet hier en waar wij waren
alles uitsterven?’

‘Zeer goed, zo is het. Maar dit is niet eerder mogelijk, voordat de eer-
ste stoffelijke graad in het laatste en hoogste stadium is overgegaan.’

‘Dan is mij alles duidelijk, Alcar. Ik ben u zeer dankbaar. Zijn tussen
de tweede en derde graad ook overgangen?’

‘Ja André. Dat zijn kleinere en grotere planeten, voortoestanden dus,
om op de derde kosmische graad over te gaan.’

‘Kent men deze planeet op aarde en is deze vanaf de aarde te zien,
Alcar?’

‘Beide vragen kan ik met ja beantwoorden. Deze planeet kent men op
aarde en is vanaf de aarde waar te nemen.’

‘Weet men daar dat hier mensen leven?’
‘Weten doet men dat niet, doch men vermoedt het wel. Ook dat kun-

nen zij niet met zekerheid vaststellen.’
‘Zal men eens zover komen, Alcar?’
‘Dat is mogelijk. Wanneer men op de aarde deze instrumenten bezit,

die zullen worden uitgevonden, dan is het mogelijk dat zij vanaf de
aarde het leven op deze planeet en op vele andere kunnen waarnemen.
Doch om op andere wijze te trachten zich met deze planeten te verbin-
den, is niet mogelijk, omdat de mens niet buiten de dampkring kan
gaan.’

‘Gaat de invloed van deze planeet, zoals u zegt, op de aarde over?’
‘Ja, wie op aarde de hoogste stoffelijke en geestelijke graad nog niet

heeft bereikt en daar tot daden wordt gebracht die voor de aarde het
dierlijke bereiken, staat onder de onmiddellijke invloed van deze pla-
neet. Dat is de verbinding met het kosmische geheel, met die graad die
nog in dat leven aanwezig is en voor vele eeuwen hier heeft afgelegd. 
Het zal je dus duidelijk zijn, André, dat al het leven dat wij tot nu heb-
ben ontmoet, op de planeet aarde geboren wordt, maar ook dan gaan
mens en dier in andere toestanden over, om zich voor de vierde kosmi-



165

sche graad gereed te maken. Dat is het overgaan naar een hogere afstem-
ming voor de mens en het dierenrijk, om zich ons leven eigen te maken.
Een heerser op aarde die anderen vernietigt, is in verbinding met deze
wereld en dus is het stoffelijke lichaam verder en volmaakter dan het
geesteslichaam. Is je dit duidelijk?’

‘Ja Alcar.’
‘Op aarde moet de mens zich thans geestelijk gaan verrijken en het is

dus niet mogelijk geweest reeds eerder over al dit leven te vertellen,
omdat zij op aarde nog niet zover waren en eerst die stoffelijke en geeste-
lijke ontwikkeling moesten bereiken. Allen die het kwade zoeken, staan
nog steeds onder de invloed van deze planeet en hebben hun voordier-
lijke gevoelens af te leggen.’

‘Op aarde denkt men dat het leven op verschillende planeten verder
is dan op aarde, Alcar. Is dit dus niet mogelijk?’

‘Ja, dat is wel mogelijk, want dat zijn de planeten die de overgangsor-
ganen zijn voor de vierde kosmische graad.’

‘Komen zij daar niet mee in verbinding?’
‘Neen, dat is niet mogelijk en dat komt, omdat al die planeten op ver-

re afstand van de aarde verwijderd zijn en men deze vanaf de aarde niet
kan waarnemen. Wat zij vanaf de aarde waarnemen, behoort tot de eer-
ste drie graden en daarbij hoort de planeet aarde, die de derde graad als
afstemming heeft. Van de vierde, vijfde, zesde en zevende graad hebben
zij niets te verwachten. Wanneer de geleerden weten dat de aarde de der-
de kosmische graad bezit en men met de vierde graad niet in verbinding
kan treden, dan zullen zij zich anders gaan instellen en daardoor juist het
kosmische geheel gaan begrijpen. Dat een hogere graad verbinding zoekt
met een lagere toestand is mogelijk, doch dieper kunnen zij niet gaan,
omdat men al die kosmische wetten op aarde niet begrijpt. Men is op de
vierde kosmische graad bezig een verbinding tot stand te brengen. Toch
zullen er duizenden jaren voorbijgaan, voordat zij dat kunnen bereiken.

Maar in die tijd aanvaardt men op aarde een eeuwig voortleven en je
voelt zeker reeds, dan stellen zij zich anders in, zodat zij eerst dan verbin-
ding ontvangen. Ook zullen er dan geleerden geboren worden die de gaven
van zien en uittreden bezitten en in het geestelijke leven overgaan. Zolang
men echter ons leven niet kan aanvaarden, men dit alles wetenschappelijk
wil verklaren, komen zij niet verder. Men moet het geestelijke leven 
aanvaarden, wil men met de zichtbare en onzichtbare kosmos verbonden
worden. Want ons leven is in verbinding met het kosmische geheel.
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Door ons leven te aanvaarden, André, daarin over te gaan, brengen wij
aan deze zijde deze kosmische verbinding tot stand en vertellen wij hun
wat zij moeten doen, om de schepping te kunnen overzien. Wij kunnen
hen helpen aan die instrumenten, die men reeds op de vierde graad
bezit. Op de vierde kosmische graad is men reeds met de vijfde graad in
verbinding. Men weet daar dat zij, dier en mens, op de vierde graad heb-
ben geleefd. Voel je deze grote genade, André?’

‘Het is wonderbaarlijk, Alcar.’
‘Op onze derde reis zal ik je met de vierde kosmische graad verbinden

en je heel veel van die planeet duidelijk maken.’
‘Is alles daar in een veel hogere toestand gekomen dan de aarde bezit,

Alcar?’
‘Ja, want wat men op de vierde graad bezit is wonderbaarlijk, is niet

te omvatten, kan zich een aards wezen niet indenken. Het leven daar is
niet te vergelijken met het leven op aarde en de mens is van een won-
derlijke substantie, een engel in een stoffelijk gewaad. Daar heerst liefde,
niets dan liefde, een toestand van volmaakt geluk, daar is men geestelijk
ingesteld. Men kan dat niet beschrijven, men moet dit leven zien en voe-
len, de mens kunnen waarnemen, wil men het geheel kunnen begrijpen.
De mens bezit dan geestelijk geluk, maar in een stoffelijke toestand.
Denk je dat eens in, André, geestelijk geluk te bezitten op een planeet,
waar men geen ziekten kent en alles in harmonie is met het oneindige.
Je kunt je daar geen denkbeeld van vormen, je moet dit eerst beleven.’

‘Weet men daar ook dat zij op aarde zijn geweest?’
‘Ja, dat weten zij, want men weet daar wat het universum is en hoe-

veel graden er aanwezig zijn. Men kent daar al de planeten die in hun
bereik liggen en is daarmee in verbinding. In ons leven, dus aan deze zij-
de, zijn zij zover gekomen. Al die geestelijke sferen hebben zij beleefd,
afgelegd en eigengemaakt en zijn, zoals de ziel voor de aarde, door twee
wezens aangetrokken, wat de verbinding is die men op aarde kent en die
vanaf het begin van de schepping is ingesteld. Zij weten dat wij hun
zusters en broeders zijn en die lange weg nog af te leggen hebben, maar
toch straks, na duizenden jaren, zover zullen zijn dat ook wij worden
aangetrokken en de incarnatie op de vierde graad geschiedt.’

‘U zei reeds dat men daar zeer oud wordt?’
‘Ja André. En dit kan immers niet anders. De mens daar wordt onge-

veer twee honderd en vijftig jaren oud, volgens aardse berekening.
Vergeet niet daar is geen ziekte, is het stoffelijke organisme van een
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geheel andere substantie, want zij die daar leven, zijn geestelijke wezens.
Het zal je verbazen wanneer ik zeg, dat men op de vijfde graad reeds
honderden jaren oud wordt, in een, ook voor daar dus, stoffelijk leven.
De zesde graad is alweer niet te vergelijken met de vijfde graad; daar
worden mens en dier duizenden jaren oud en denkt men dat er geen ein-
de komt. Toch komt dat einde, want men moet hoger en verder om de
zevende graad te bereiken en dan in het Al over te gaan. Doch zij die de
zevende graad hebben bereikt, blijven daar miljoenen jaren en worden
ook daar opnieuw geboren, voordat zij het Al binnentreden.

De mens op aarde kan zich daarop niet instellen. Maar wat het uni-
versum heeft beleefd, wat al die planeten hebben moeten beleven en wat
biljoenen jaren duurde, is tevens voor al het organisme dat daar leeft en
geleefd heeft. Vergeet niet dat wij uit het Al en uit al die planeten voort-
gekomen zijn en dat wij daarvan deel uitmaken en dit blijven doen.
Vergeet tevens niet dat wij bewust tot God zullen terugkeren en dan het
gehele universum als innerlijk bezit dragen. Dat is dan ons leven en dan
beheersen wij al die planeten.

Dit alles zal voor de aarde fantastisch zijn en toch, zij zullen dit bele-
ven, geen leven, mens of dier ontkomt hieraan. Wij gaan verder, steeds
verder en hoger en leven dan in het oneindige verder.

Op de eerste planeet ging het eerste menselijke embryo over, toen het
met het andere leven, de stuwende kracht of het moederlichaam, in ver-
binding kwam. Op hetzelfde ogenblik dat deze bevruchting geschiedde,
legde dit leven zijn stoffelijke organisme af en werd het nieuwe leven
geboren. Toch leefde het diertje verder, bereikte duizenden stadia van
telkens weer te moeten sterven en opnieuw geboren te worden, maar
steeds duurde het leven langer. Als dat dan een wet is, de wet van het
Goddelijke plan en dit voor al het planten- en dierenleven, voor plane-
ten en andere lichamen geldt, zal dat ook zo zijn naarmate wij hoger
komen en een hogere toestand binnentreden. Wat in het beginstadium
miljoenen jaren duurde, ontvangt tevens het levend organisme in zijn
allerhoogste toestand. Je ziet in alles dit evolueringsplan zich voltrekken
en dit is om tot het goddelijke terug te keren. Wat God schiep en hoe
de schepping geschiedde, beleeft de mens en het dier, die beide tot dat
machtige behoren. Wat dus in de allereerste ogenblikken geschiedde en
je in de tempel der ziel hebt waargenomen en ik je op de eerste graad
heb duidelijk gemaakt, ontvangt de mens wanneer hij het laatste stadi-
um nadert. Voel je wat ik bedoel, André?’
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‘Ja Alcar.’
‘Je voelt dan dat er in het heelal geen tijd is, maar dat wij toch aan wet-

ten gebonden zijn en die wetten moeten beleven.’
‘Hoevele malen komt de mens hier terug, Alcar?’
‘Dat is niet vast te stellen. Duizenden malen hebben wij in een stoffe-

lijk lichaam geleefd en dat is nodig, want wat leert de mens in één stof-
felijk leven? Wanneer wij aan onze volgende reis beginnen zal je dat
duidelijk worden, want ik wil je daarmee verbinden.’

‘Over het algemeen hoort men de mensen op aarde vaak zeggen: ‘Ik
wil hier niet meer terugkomen.’’

‘Zij hebben niets te willen, André, zij moeten. Het is een wet die wij
beleven moeten en die de wedergeboorte is. Hieraan is niets te verande-
ren. De mensen weten niet wat zij zeggen, omdat zij van al deze krach-
ten en wetten niets begrijpen. Duizenden malen zullen zij op aarde
terugkeren. In één aards leven kunnen zij zich die geestelijke schatten
niet eigen maken, die zij in dit leven moeten bezitten, willen zij daar niet
terugkeren. Hier gaan zij verder, doch alleen dan verder, wanneer zij de
aarde als planeet innerlijk bezitten en dragen en zij al die overgangen in
de geest hebben beleefd en eigengemaakt. Zij weten dit echter niet en
zeggen dingen waarvan zij niets weten.

Zij willen al dat leed en al die ziekten niet, maar ook dat zal ik je dui-
delijk maken, dat God hun dit leed niet heeft gegeven. Maar de mens is
nog niet zover dat hij ziekte en lijden kan overheersen en aanvaarden.
Wanneer de mens zichzelf gaat kennen, vraagt hij om nog meer te
mogen beleven, daar hij voelt wat het hem geeft. God overzag alles en
wist dat de mens zich zou vergeten. En doordat zij zich zouden vergeten
kwam er leed, ellende en ziekten. Toch is al dat leed, hoe verschrikkelijk
het ook is, nodig om in het Al over te gaan. Maar de mens die zich in
alles kan overgeven, beleeft dit op een wijze zoals het in het kosmische
plan vastligt, doch dit beleven er maar enkelen. Dat zijn zij, die dit ont-
zaglijke proces voelen en dankbaar zijn voor hetgeen zij ontvangen. God
bracht geen ziekte op aarde, geen leed, maar niets dan geluk. Waarom
aanvaardt men het einde niet op aarde en het binnentreden in een ande-
re wereld? Waarom voelt men leed als hun geliefden heengaan?
Duizenden vragen zou ik kunnen stellen, maar de mensen op aarde wil-
len niet luisteren, zij willen bezitten, eeuwig bezitten en hun geliefden
voor een hogere wereld afsluiten.

Neen André, dat alles moet en zal oplossen. Wie zich niet kan over-
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geven zal dit te leren hebben, want hun geliefden gaan toch over, zij
kunnen hen niet bij zich houden, zij moeten gaan en hun weg vervol-
gen. Dat alles, al die onkunde, zal eens oplossen. De aarde lost eens op,
zal eens onbewoond zijn, zoals al die planeten reeds bezig zijn op te los-
sen. Eens geschiedt dit, André, maar dan hebben zij iets overwonnen en
leggen zij zich bij alles neer, geven zich geheel over. Dan weten zij dat
dit maar tijdelijk leed is, tijdelijke toestanden zijn. Doch zij zijn op aarde
nog niet zover, maar wie dit alles aanvaarden kan en zijn leven daar reeds
gaat instellen, om in ons leven over te gaan, voor hen schijnt de zon en
zij zijn dankbaar voor alles, hoe het ook tot hen komt. Al die ziekten
hebben zij dus zichzelf opgelegd. Ik zal je dat alles aantonen wanneer wij
het innerlijke leven, de psychische wereld, gaan bezoeken.’

‘Konden de mensen op aarde dit maar aanvaarden, Alcar.’
‘Het is niet zo eenvoudig dit te aanvaarden, mijn jongen. Doch dat

moeten zij met zichzelf uitmaken, wij dwingen hen nergens toe. Maar
wie hierover gaat denken, bouwt zich geen luchtkastelen. Zij bouwen
aan iets wat in en naast hen leeft, gaan daarin over en leren een ander
leven kennen. Laat hen begaan die om dit alles lachen. Dat zijn juist die
mensen die honderden malen op aarde zullen terugkeren, om zich daar
datgene, wat die anderen reeds bezitten, eigen te maken. Van de ene toe-
stand zullen zij in de andere overgaan. In dit leven zullen zij rijkdom en
veel aards bezit hebben, maar in tientallen andere levens hebben zij niet
te eten, bezitten leed, smart en ellende. Dan zwerven zij langs de straten,
zoals vele andere mensen en wordt er op hun zielen getrapt en voelen zij
wat dit betekent. Voor geen toestand blijven zij bewaard, alles wat op
aarde is, zullen zij beleven, hieraan ontkomt geen mens, want dat is het
juist waardoor zij zichzelf afleggen. En toch is al dat leed niet nodig,
doch in de vorige levens hebben zij dat zelf gewild. Zij weten niet dat zij
verder gaan, zij denken niet dat alles eens moet worden goedgemaakt tot
de kleinste dingen toe.

Dat is het leed dat zij beleven, dat is oorzaak en gevolg, is karma. De
mens komt zo vaak op aarde terug, totdat zij iets achterlaten wat voor
het geluk van de mensheid is. Geen wezen dat daar heeft geleefd kan en
zal van de aarde afscheid nemen, of zij hebben voor het geluk van de
mensheid iets gedaan. Dan gaan zij verder en dat is de dank voor het-
geen zij daar beleefd en ontvangen hebben. In honderden levens op
aarde breekt men af, doch daarna eerst bouwt men op wat men in al die
levens heeft vernietigd. Is men met opbouwen zover gereed, dan geeft de
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mens zichzelf geheel en eerst dan zijn zij geestelijke wezens.
Geloof mij, André, wanneer ik zeg dat er geen honderden maar dui-

zenden levens voor nodig zijn, om de derde graad, de planeet aarde, op
komische afstemming geheel te beleven, wat je in ‘De Kringloop der
Ziel’ door de geest Lantos is verteld. Voor de vierde kosmische graad zijn
tienduizenden levens nodig en hoger kunnen wij dat getal niet eens
meer uitspreken. Dat is het doel van God, dat is de weg om tot het god-
delijke terug te keren. Wij allen hebben die weg te volgen.’

‘Wanneer denkt u, Alcar, dat men uw werk goed zal begrijpen?’
‘Dat ligt nog ver in de toekomst, André. Er zijn er reeds die mij op

aarde aanvaarden, doch die enkelen moeten tot miljoenen groeien. Over
enige honderden jaren zal men ons aanvaarden. In die tijd weet men op
aarde wat meer van ons leven af dan nu en zullen zij alles aanvaarden.
Dit werk, mijn jongen, dat mij is opgedragen, komt enige eeuwen te
vroeg op aarde. Toch ontmoeten wij mensen die ons volgen. Jij zult daar
dan ook niet begrepen worden, doch dat is voor jou niet moeilijk, wan-
neer je weet wat ik mij ervan heb voorgesteld. Wanneer ik één mens kan
bereiken, ben ik reeds tevreden, maar nu reeds hebben wij er duizenden
mogen bereiken en al die duizenden zullen ons helpen, en dragen ons
werk naar hen die het gevoel ervoor bezitten en dankbaar zijn dit te
mogen ontvangen. Zo gaat ons werk groeien en in de eeuwen die zullen
komen, gaat men ons voelen en begrijpen.

Dit komt, André, ik zie het, want het is de weg die zij te volgen heb-
ben en die in ons werk vastligt. Je boeken, je reizen in het hiernamaals,
de liefde waarvan je hebt verteld, dat alles willen zij bezitten en dat
maakt hen gevoelig.

Thans gaan wij verder. Ik heb je hier nog het een en ander mee te
delen, maar wij zullen toch verder gaan en tot de aarde terugkeren.’

‘Is deze planeet dichter en harder dan de aarde, Alcar?’
‘Neen, de aarde is van een andere substantie dan dit lichaam en is har-

der en dichter. Maar er zijn hier planeten die een vastheid bezitten, die
men op aarde niet kent. Niets van wat op aarde is, kan men met deze
vastheid vergelijken, zo ontzaglijk hard is het. Dat zijn de kleinere pla-
neten die een andere taak hebben te volbrengen. Wanneer deze planeet
en tevens de aarde die dichtheid, die verharde toestand zouden bezitten,
had daar nooit leven kunnen komen of geboren worden. Toch werd
daar leven geboren, maar geen menselijk noch dierlijk leven heeft dáár
geleefd. Vergeet niet dat alles leeft, alles energie is. Dat zijn meestal al die
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lichamen die een andere taak in het universum hebben te volbrengen en
een plaats in het geheel hebben ingenomen. Het zijn die planeten, die
men als sterren, lichtgevende vuurbollen waarneemt, doch niet voor het
menselijke lichaam bestemd zijn.

Ik zal je thans geheel met dit lichaam verbinden, dan zul je voelen hoe
ontzaglijk het leven is dat hier leeft. Voel je wat ik bedoel, André? Dit is
een andere wijze van verbinden. Je gaat geheel op deze planeet over,
doch je voelt de innerlijke toestand als geheel in je.’

André voelde zich wegzinken. Merkwaardig was dat. Hij begreep
onmiddellijk wat zijn leider bedoelde. Deze planeet kwam in hem en hij
ging het leven, dat daarop leefde, zien en voelen. Dicht was deze planeet
bewoond. Overal zag hij leven, mens en dier hadden dit bezit aanvaard.
Hoe wonderlijk was dit overgaan. Dit had hij nog niet beleefd. In hem
lag deze planeet en hij las in dit ontzaglijke lichaam als in een open boek. 

Toch kan hij het in zijn geheel niet verklaren en daarom vroeg hij aan
Alcar: ‘Is dit goed wat ik voel, Alcar?’

‘Volkomen juist’, hoorde hij zijn leider zeggen. ‘Je voelt thans hoe
dicht deze planeet bewoond is. Ik doe dit, omdat ik je op aarde een der-
gelijk beeld wil geven, waardoor je zult voelen het machtige verschil van
leven tussen deze beide planeten. Ook de aarde zul je in je voelen en dit
kunnen vaststellen. Nu keer je tot jezelf terug.’

André voelde dit overgaan en vond het zeer wonderlijk.
‘Merkwaardig is dit overgaan, Alcar.’
‘Ja, dat is voor ons mogelijk, omdat ik al dat leven ken en dus jou een

duidelijk overzicht kan geven hoeveel leven hier aanwezig is. Zie, daar
voor je, tal van menselijke wezens. Zij zijn op hun rooftochten en doen
dat, omdat zij niet beter weten. Zij roven en moorden en denken dat dit
zo hoort. Het menselijke lichaam gebruiken zij, zoals zij het dierlijke
leven als voedsel gebruiken.’

‘Ontzaglijk is zeker hun kracht, Alcar?’
‘Hun krachten zijn niet te peilen. Kijk, een gevecht vindt er plaats. Zij

worden door een dierlijk wezen aangevallen.’
André zag een monster van geweldige grootte. Een groenachtig beest

stoof op hen af. Hij hoorde hun verschrikkelijk gekrijs en zag dat er eni-
gen werden aangevallen. Na een kort ogenblik had het beest enkelen van
hen met zijn afschuwelijke staart neergeveld. De anderen liepen weg en
lieten hun doden achter. Het dier stootte een angstwekkend geluid uit
en vertrapte de menselijke lichamen, tot er niets meer van over was. 
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‘Wat afschuwelijk, Alcar.’
‘Een tafereel dat je op aarde beleven kunt, doch dit behoort tot deze

planeet, want dit dier is ook op aarde geweest en de mens heeft daar zijn
krachten gevoeld. Nu echter is het in het eeuwige plan opgelost, maar
hier nog aanwezig en zal ook hier uitsterven. Dit is voor de aarde het ver-
leden, doch voor hier behoort het dier nog tot het heden waarin het
leeft. Ik kan je dus met het verleden, het heden en met toekomstige beel-
den verbinden. Dit alles echter, wat je hebt waargenomen, behoort tot
het heden en zal oplossen, omdat al dit leven verder gaat. Maar thans
gaan we naar de aarde, onderweg kan ik je van deze overgangen vertel-
len, die tussen de tweede en derde graad aanwezig zijn.’

Zwevend verlieten zij de tweede graad en gingen de aarde tegemoet.
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De derde kosmische graad

HOE wonderlijk is alles, Alcar. Wat zullen wij mensen op aarde 
nog moeten beleven. Al die planeten die ons verwachten.
Eerst dan lost dus die ellende op aarde op?’

‘Ja, niet eerder is dit mogelijk. Eerst zullen al die overgangsplaneten
moeten oplossen, de tweede graad op de tussenplaneten overgaan, daar-
na naar de aarde en wanneer dan al de mensen geestelijk zijn, komt daar
rust en vrede. Geestelijk geluk in een stoffelijke toestand en dat geluk
bezit men op de vierde kosmische graad. Links en rechts van je liggen de
vele tussenplaneten die op de aarde afstemming vinden. Daarginds voor
je, in het midden van al deze lichamen, ligt de aarde. Al die toestanden
heb ik je duidelijk gemaakt, en je verteld dat er vele organen voor nodig
zijn om die graad, die de bestaansplaneet is, te bereiken. Dit is tevens
voor de aarde. Wanneer die overgangen er niet waren, ik maakte je ook
dat duidelijk, zou het stoffelijke organisme ineenstorten en het innerlijke
leven, het zieleleven, bezwijken. Maar God, de Schepper van dit
machtige, overzag dit alles en dit is dus voor het organisme van mens en
dier. Al die overgangen nu, die met de aarde in verbinding zijn, volma-
ken het stoffelijke kleed en toch vinden wij op aarde de laagste graad
terug. Dat stoffelijke kleed is reeds volmaakt, toch is het nog ver van de
zevende graad verwijderd. Doch wij kennen op aarde die stoffelijke
lichamen die reeds tot de hoogste graden behoren en dat zijn de vijfde,
zesde en zevende graad.’

‘Wat merkwaardig is dat, Alcar.’
‘Het is niet anders dan wij in de voorgaande toestanden hebben

beleefd.’
‘Weet men daarvan op aarde af?’
‘Neen, niets, maar wel weten zij dat er verschillende mensenrassen

zijn, doch de betekenis van al die mensenrassen kennen zij niet. Want
waarom heeft de ene mens de hoogste graad bereikt en leeft de andere
in het oerwoud en vergrijpt zich aan het leven van anderen?*)

Ook dat is een natuurlijk probleem en ik heb je dat duidelijk gemaakt.
Het stoffelijke organisme kent zeven graden en de mensen die in de eer-
ste graad leven, zijn diegenen op aarde die men koppensnellers noemt.
Dat is dus de eerste stoffelijke graad op aarde. Op al de planeten zijn
*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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deze graden en die graden heb ik je getoond. Als dit nu zo is, waarom
zou men dit alles op aarde dan niet kunnen aanvaarden? Is dat zo
vreemd? Toon ik niet aan dat wij allen zo zijn geweest? Op aarde leven
deze mensen en als dit niet zo was, was er een onrechtvaardigheid in het
universum en had God Zich vergist. Zeven stoffelijke overgangen
beleeft dus het menselijke wezen op aarde, wil de mens in het hoogste
stadium overgaan. Wat wij dus op al die planeten hebben beleefd, bele-
ven wij tevens op je eigen planeet waar jij nog bent en die ik heb afge-
legd. Er leven op aarde nog primitieve volkeren en dat zijn de eerste
overgangen naar het volmaakte menselijke soort. Zij die de hoogste
graad hebben bereikt, kunnen in de eerste graden niet meer afdalen. Wie
eenmaal zijn hoogste afstemming heeft bereikt, gaat in een andere over.
Toch keert de mens honderden malen in hetzelfde lichaam terug, doch
dit terugkeren is dan voor het innerlijke leven. De geest zal zich die
schatten eigen moeten maken en dat is de afstemming op de geestelijke
liefde. Zolang zal de mens dus op aarde terugkeren, totdat het wezen
zich die krachten heeft eigengemaakt en eerst dan gaat de mens verder.
Dat verdergaan is aan onze zijde, doch daarna, wanneer de mens de
zevende sfeer heeft bereikt, ook dat weet je reeds, gaat hij in de mentale
gebieden over en wordt dan door de vierde kosmische graad aangetrok-
ken. Je voelt wel hoe alles ineensluit, dat alles en alles in elkaar overgaat
en verbinding na verbinding komt en de mens en het dier aanvaardt.’

‘Wat is dat alles prachtig, Alcar en rechtvaardig.’
‘Het is een wonder van rechtvaardigheid en duizenden wonderen zullen

de mensen beleven wanneer zij ons leven binnengaan en leren kennen.’
‘Wist men op aarde deze betekenis maar, Alcar.’
‘Zij zullen het weten, André, wij zijn reeds bezig het hun te vertellen.

Al je vragen en mijn antwoorden zullen wij vastleggen en ook dat wat je
hebt waargenomen. Niets gaat verloren, daarvoor hebben wij deze moei-
te niet gedaan.’

‘Zouden zij dan het aardse probleem niet beter begrijpen?’
‘Wanneer de geleerden op aarde al die stoffelijke overgangen kunnen

aanvaarden, dan gaat er een geheel andere wereld voor hen open en leren
zij de schepping kennen en het eenvoudige daarvan inzien. Want alles is
eenvoudig en als dit niet zo was, dan zou ik je het universum niet kun-
nen verklaren. Maar nu wij in dit machtige overgaan en al die planeten
in ons voelen, wat ik je liet beleven, dan voelt de mens dat hij het is die
dit bezit. Is je op deze reis niet iets wonderbaarlijks opgevallen, André?’
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‘Alles is wonderlijk, Alcar.’
‘Ja, dat begrijp ik, doch dat is niet hetgeen ik bedoel.’
André dacht aan alles wat hij had beleefd, doch voelde niet wat zijn

leider bedoelde.
‘Ik zal het je maar zeggen, mijn jongen. Op aarde zijn verschillende

mensenrassen en die rassen bezitten een eigen stoffelijk kleed. Op al de
planeten die je hebt waargenomen, leeft alleen het donkere, bruinzwar-
te ras. Vanaf het beginstadium tot de laatste overgang toe zijn er van
deze mensen geweest. Doch het blanke ras heeft slechts de derde graad
voortgebracht, leeft dus alleen op aarde.’

‘Neen Alcar, daar heb ik niet aan gedacht. Hoe merkwaardig is het en
toch zo duidelijk. Want die mensen zouden immers niet eerder dan op
aarde geboren worden.’

‘Zo is het. Alles wat onder de derde graad leeft, bezit dat organisme
niet, want eerst op de planeet aarde zullen zij dit organisme ontvangen.
De aarde bracht dit organisme voort en daar was het dat het tot stand
kwam. De substantie waarvan de aarde is, is niet te vergelijken met die
van alle andere planeten. De eerste graad op aarde heeft zijn prachtige
organisme ontvangen, doch de huidskleur is als die wij op de tweede
graad hebben leren kennen. Eerst op aarde is het menselijke organisme
volmaakt. De hoogste graad is, ook dat weet je reeds, zoals je eigen kleed
is.

Zie, daar voor je is de aarde, spoedig zullen wij daar zijn. Voel je niet,
André, nu je de aarde nadert, dat er een andere kracht in je komt?’

‘Ja Alcar, dat voel ik duidelijk.’
‘Dat is de afstemming van de aarde. De kracht die zij uitstraalt – en

die tussen de aarde en de dampkring ligt, dus de plaats die de aarde in
het zonnestelsel inneemt – is de werking die je voelt, en deze is voor al
de planeten anders.

Nu zijn we weer op aarde teruggekeerd. Ik zal je eerst met de aarde
verbinden, dan voel je de algehele toestand in je komen. Wat je ziet en
voelt is het leven dat op de aarde woont, eenzelfde toestand dus zoals op
de tweede graad. Let nu op.’

André voelde zich wegzinken en een wonderlijke kracht kwam in
hem. Op deze wijze had hij de aarde nog niet gevoeld en nu overzag hij
deze planeet. Wonderlijk was deze verbinding. Hij voelde thans het
leven dat op aarde leefde. De andere planeet was groter. Hij voelde dit
machtige verschil duidelijk. 
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Nu hoorde hij Alcar zeggen: ‘Je keert tot jezelf terug, André. Heb je
gevoeld dat die andere planeten, enkele daarvan dan, veel en veel groter
zijn dan de aarde? En dat de eerste planeet ze alle overheerst?’

‘Ja Alcar, volkomen.’
‘Dan ga ik je thans met een ander beeld verbinden en dit is het begin-

stadium van de aarde. Je keert dus tot het verleden terug en zo zul je het
algehele proces kunnen volgen, doch thans van de planeet waarop je zelf
bent.’

Opnieuw daalde André in dat onbekende af en zou het verleden zicht-
baar worden. Wat hij thans waarnam was wonderbaarlijk. In het univer-
sum lag een violetachtig licht en in dat licht zag hij een goudachtige
glans. Het was als een avondstemming, wanneer de zon onderging.
Doch dit was van zo’n ontzaglijke schoonheid, dat hij dacht in de zeven-
de sfeer te zijn.

‘Wat betekent dit wonderlijke tafereel, Alcar?’
‘Dit is een wonderschoon vergezicht, André, en betekent dat thans het

ogenblik is gekomen dat de aarde zich gaat verdichten. Zij ontvangt die
glans van de andere planeten. In het beginstadium van de schepping
heeft het leven dat op al die eerste planeten leefde, dit wonderlijke en
machtige gebeuren telkens en telkens weer met tussenpozen van eeuwen
beleefd. Je ziet dat verschillende kleurennuances in het universum aan-
wezig zijn. De planeet aarde ontvangt thans die wonderbare en onver-
klaarbare kracht en dit verschijnsel ging aan iedere werking en
totstandkoming vooraf. In wezen is de aarde, wat je dadelijk zult waar-
nemen, want dit behoort reeds tot het volgende gebeuren, een lichten-
de vuurbol, doch in een dicht waas gehuld. Als ik je met dat ogenblik 
ga verbinden, lost aanstonds de aarde voor ons op en zie je dat dit zo is.
Het zonnelicht verduistert, de eerste planeet heeft haar taak volbracht.
De andere planeten die het leven van de eerste graad ontvangen, je ziet
het, zijn reeds gereed. Duizenden planeten zijn verhard en verdicht.
Rechts omhoog zie je de tweede graad. Je ziet, André, hij is verder ver-
dicht dan de aarde. Al die kleinere planeten, die tot de tweede graad
behoren, gaan zich thans verdichten. De eerste overgangen tussen de
eerste en de tweede kosmische graad zijn gereed. Nu ga ik op het begin-
stadium van de aarde over.’

André voelde zich nog dieper wegzinken. De aarde loste voor hem op
en thans was de aarde een lichtende schijf, waarin hij kon waarnemen.
Zoals in de tempel der ziel, dacht hij, is dit wat ik waarneem.
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‘Wonderbaarlijk is dit gezicht, hoe is het mogelijk, Alcar.’
‘Ik ga verder, André en zal je overgang na overgang tonen. Let nu op,

dit is een machtig verschijnsel.’
André zag dat de aarde zich ging verdichten. Hij zag dat in dat licht

donkere gedeelten kwamen. Die donkere gedeelten verspreidden zich
over het gehele lichaam. Nu voelde hij dat hij in het midden van de
aarde was en hij zag links en rechts, boven en onder zich de aarde ver-
dichten. Langzaam verdichtte zich dit wonderbare licht. Het licht aan-
vaardde andere kleuren, zoals hij in de tempel der ziel had
waargenomen, het ene ging in het andere over en hij begreep dit ver-
schijnsel.

Dit duurde geruime tijd, toen hoorde hij Alcar zeggen: ‘Nu reeds, dit
weet je al, zijn er miljoenen jaren voorbijgegaan. Die overgangen, die het
eerste stadium van het verdichten vormen, duurden miljoenen jaren
voordat dit proces verder kon gaan. Ik ga thans naar een volgend stadi-
um en dat zul je waarnemen.’ 

Weer zag André, dat hij met een ander proces werd verbonden. Over
de gehele aarde lag thans een donkere schaduw. Boven zich in het uni-
versum zag hij iets verdichten en dit sloot deze planeet geheel af. Van
buitenaf was nu dit machtige orgaan verzekerd. André voelde wat dit te
betekenen had. Dit werd de dampkring. Die dampkring ging tevens in
een ander licht over en thans kon hij dit niet eens meer waarnemen.
Toch voelde hij dat ook dat bleef en bijna gereed was.

Hij keek nu naar het universum en kon de andere planeten waarne-
men en hij bleef zien dat de aarde van de ene toestand in de andere over-
ging. Dat donkere waas, dat de gehele aarde bedekte, werd al dichter en
dichter. In dat donkere kwamen thans figuren en die figuren zag hij weer
in andere overgaan, om daarna als een dichte massa ineen te sluiten.

Dat wordt de aarde, dacht hij, dat worden bergen en dalen. Mijn
God, hoe machtig is alles wat ik waarneem.

Weer hoorde hij Alcar zeggen: ‘Je zult nu het volgende stadium waar-
nemen.’

Onder zich zag André leven komen. In die donkere massa ging hij 
iets waarnemen. Nu was het alsof een dichte wolkenmassa ineenschoof.
Die massa werd dichter en dichter en het was alsof de aarde in een vuur-
bol was veranderd. Het leek een verschrikkelijke brand, maar het geheel
kon hij niet omvatten. Doch dit ging verder en de aarde was nu gelijk
de duisternis van de hel. Van dit geweldige tafereel voelde hij toch de
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betekenis. De aarde was in het beginstadium als een ontzaglijke brand
geweest. Die massa was zo verdicht, dat hij dit met een brand van gewel-
dige omvang vergeleek. Een andere verklaring zou hij er niet voor kun-
nen vinden.

Dit bleef zo geruime tijd. De kracht die dit alles tot stand bracht, was
onbeschrijfelijk. Het scheen alsof dat van binnen was aangestoken. 
Als iets in brand stond, gingen de donkere wolken die men dan waar-
nam omhoog, doch hier bleven zij bijeen en dit éénzijn vond hij won-
derbaarlijk. Een felle orkaan die over de aarde ging en verderf bracht,
was als dit gebeuren. De aarde was als een vuurspuwende berg, doch het
geheel bleef dicht bijeen, iets hield dit gebeuren tezamen.

Nu voelde hij de betekenis in zich komen. Hoe wonderlijk, dacht hij.
Wat daar boven hem was, de dampkring, bracht dit tot stand. De aarde
volgde haar proces en thans zag hij een ander en volgend stadium. Alcar
voerde nu een mentaal gesprek met hem.

Die rollende massa verdichtte zich en nu zag hij wat dit zou worden.
Mijn God, hoe wonderbaarlijk is uw kracht, dacht André. Die wolken-
massa veranderde en hij zag dat dit water, niets dan water werd en in dat
water zag hij thans leven. Hoe is het mogelijk, dacht hij, eenzelfde pro-
ces had hij op de eerste graad waargenomen. In dit water werd het eer-
ste leven geboren. Daarginds zag hij de moederplaneet en al die andere
organen.

Tranen liepen hem over de wangen, nu hij dit alles mocht beleven.
Hoe ontroerde hem dit gebeuren. O, hoe groot is God in de hemel, wat
een macht en kracht! Wie dit zou zien, wist dat hij een deeltje van dit
alles was.

De aarde volgde dit proces en nu zag hij, dat dit verdichtingsproces in
een volgend stadium was gekomen, want in het water sloot zich iets af
en verdichtte zich. Ook nu voelde hij de betekenis daarvan in zich
komen. Dit wordt de begaanbare planeet, dacht hij, dit wordt dat wat
men de aarde noemt. Als dit gereed en geheel verdicht is, zien wij de
vaste bodem. Hij begreep zijn leider want hij zag dat het geschiedde.

‘Ik ga je thans met het volgende stadium verbinden’, hoorde hij Alcar
weer zeggen: ‘Wij zijn alweer miljoenen jaren verder en nu zul je zien
wat er in al die tijd is geschied.’

De aarde was tot rust gekomen. Hij zag land, bomen en bloemen, doch
zoals op de tweede graad. Zo was de aarde niet zoals hij haar kende.

‘Dit is het eerste tijdperk dat men op aarde heeft beleefd, maar waar-
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van men niets meer af weet’, hoorde hij Alcar zeggen. ‘Duizenden eeu-
wen zijn er voorbijgegaan. In de vele wateren die de aarde bezit, is een
wezen te voorschijn getreden zoals je op de eerste planeet hebt waarge-
nomen. Ook hier dus volgde de mens een dergelijk proces en ging de
mens van zijn vistoestand over. Ook hier splitste zich het onderlichaam,
bereikte het dierlijke wezen de oever en had de mens de begaanbare pla-
neet bereikt. Doch biljoenen jaren zijn er weer voorbijgegaan en in al die
jaren heeft de aarde haar toestand bereikt en is zij zover gekomen. Ik ga
nu in het volgende stadium over en ook nu zijn er miljoenen jaren voor-
bijgegaan. Zie daar voor je, André.’

André schrok hevig. Wat hij nu zag had hij reeds waargenomen. Hij
zag mens en dier zoals op de tweede planeet. De mens en het dier had-
den hun stoffelijke toestand aanvaard. Groot en krachtig waren zij.
Waren dit de eerste mensen die op aarde hadden geleefd en die dieren
de voorhistorische diersoorten, die thans niet meer op aarde leefden?

Hij zag een wonderlijk tafereel aan zich voorbijgaan. Uit die lichten-
de bol was de aarde gegroeid en uit dat water de mens en het dier en toch
was alles één toestand, één gebeuren, het ene kwam uit het andere voort.
Wild en woest was het beeld dat hij zag. Ontzaglijk groot waren de die-
ren die hier leefden, toch weer niet zo groot als op de tweede planeet en
de mens was behaard en sterk, hoewel dit een ander kleed was dan zij
daar droegen. Dit lichaam was reeds fijner en volmaakter, maar de
huidskleur was donker. Het blanke ras kende men in deze tijd nog niet. 

‘Wonderlijk schoon is alles, Alcar.’
‘Dit is het wonder dat de aarde heeft beleefd en waar wij zijn geboren.

Nu keer je tot jezelf terug, André en ga ik je verschillende taferelen dui-
delijk maken.’

André keek naar zijn leider op, maar kon geen woord spreken. 
‘Heeft dit alles je ontroerd, mijn jongen? Ook mij en alle wezens die

dit proces kunnen beleven, heeft het diep ontroerd. Nu wij weten wat
Gods schepping is, gaan wij in onszelf na hoe te moeten leven om voor
alles, hoe ons leven ook is geweest, onze heilige Vader te danken. Wij
bevinden ons thans in het eerste stadium van de aarde en dit is het eer-
ste tijdperk, waarvan, zoals ik reeds zei, men niets meer weet. Maar je
hebt nu gezien dat alles één weg volgt. Niet ineens kwam alles tot stand,
het ene werd uit het andere geboren. In heel die geweldige ruimte lag
het Allesomvattende en de eenvoud, die wij in het gehele universum
terugzien. Wanneer de derde graad gereed zou zijn geweest, ik heb je
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daarvan reeds verteld, doch nu zal je alles veel duidelijker zijn, voordat
het moederlichaam haar taak had volbracht, was dit gebeuren in een
chaos veranderd. Wanneer de mens op de tweede planeet reeds zijn
hoogste stoffelijke toestand had kunnen bereiken, dan had de ene pla-
neet de andere als het ware doodgedrukt en was uiteengescheurd. Doch
hier ligt die goddelijke orde, die wij in ons eigen stoffelijke organisme
terugzien. Alles is aanwezig, doch het ene orgaan is van het andere
afhankelijk. Het ene orgaan werkt door het andere, ontvangt kracht en
energie van de vitale organen en dit alles bevindt zich ook in het stoffe-
lijke organisme van de mens. Wat wij in onszelf waarnemen, kennen en
voelen, geschiedde ook in het universum. Het kleinste insect, ik heb je
daarvan verteld, bezit eenzelfde werking als de planeten hebben beleefd.
Voel dus aan hoe machtig alles is, maar hoe eenvoudig dit geschiedde.
Wonderbaarlijk is dit voor de mens op aarde, maar toch, wanneer zij dit
alles konden waarnemen, zouden zij stil van verwondering zijn voor al
deze eenvoud.

De planeet aarde is gereed, maar daarginds sterft het moederlichaam
en de vele andere planeten die eenzelfde taak hebben volbracht. Over
biljoenen jaren zal ook de aarde sterven. Als het laatste wezen van de
tweede graad hier is gekomen en al deze wezens de geestelijke toestand
hebben bereikt, aanvaardt de aarde wat al die lichamen moeten aan-
vaarden en lost op, om tot de onzichtbare energie terug te keren. Nu
bouwt de aarde aan het stoffelijke organisme verder. De mens moet naar
zijn hoogste afstemming en dit zal het wezen hier ontvangen. Je ziet, dat
hier mensen leven en ook het dier aanwezig is, maar al dat leven zal ster-
ven. Maar zie nu daar eens, André.’

André zag een ontzaglijk monster.
‘Herken je dit dier, André?’
‘Ja Alcar.’
‘Dit dier is vanaf de tweede graad op aarde gekomen, evenals al het

leven dat je waarneemt daar heeft geleefd. Dit is het grootste en heilig-
ste wonder Gods dat wij kennen, want iedere planeet bracht haar eigen
leven voort; toch waren al die planeten met elkander in verbinding. 
Je ziet, André, nu heeft het dier zich verhard.’

‘Is dat een schildpad, Alcar?’
‘Juist, maar het dier verkeert in de eerste graad van ontwikkeling. Het

is reusachtig groot, maar die grootte gaat het op aarde afleggen. Ook de
mens bezit een ander lichaam dan de mens in jouw tijd bezit. Nu gaat
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het stoffelijke leven op aarde een aanvang nemen en de aarde is het die
dit stoffelijke organisme verfraait. Vele duizenden jaren zullen er echter
voorbijgaan en in al die eeuwen gaat dit verfraaien verder. De natuur is
het, die dit kleed innerlijk en uiterlijk verandert. Ook de huidskleur gaat
veranderen en deze reusachtige grootte valt weg. De mens heeft een
vaste kosmische graad en die afstemming is in aantocht.’

‘Waren daarom de mensen zo groot, Alcar?’
‘Juist, dat heb je op de tweede graad beleefd. Hier op aarde is het om

tot volmaking te komen. Op aarde ontwikkelt tevens het innerlijke
leven, wat het zieleleven is. De mens is echter nog steeds een voorwereld-
lijk dier, doch in al die eeuwen zal dit dierlijke wezen veranderen en die
menselijke graad behalen. In alles zie je dus het evolueringsplan. Doch
al die organen zijn aanwezig om in dit schone menselijke kleed, dat wij
nu bezitten, over te gaan, maar duizenden eeuwen zijn hiervoor nodig.

De mens en het dier gingen van het ene tijdperk in het andere over.
In het ene werden duizenden diersoorten geboren en stierven weer, om
in een andere toestand, een ander organisme dus, over te gaan. De voor-
dierlijke diersoorten losten op en daaruit kwamen de vele andere dieren
voort.

Toen kwam er een tijd dat het gevleugelde dier geboren werd, maar
ook de mens had reeds verschillende veranderingen ondergaan. De don-
kere huidskleur werd lichter en de aarde verfraaide het schone orga-
nisme, zodat de mens in het laatste stadium daarin over kon gaan. Toch
is voor een ieder, dus in jouw eigen tijd, de hoogste toestand en stoffe-
lijke graad nog niet gekomen. Er leven in de oerwouden nog donkere
rassen, die in die toestand moeten overgaan en de hoogste graad nog
moeten bereiken. Men moet deze niet verwarren met het oosterse type,
want die wezens behoren reeds tot het volmaakte stoffelijke wezen. 
Wat men dus in de eerste graad ziet, het wezen in verkleinde en toch ver-
fraaide vorm, vindt men op de tweede graad terug. De mens die nu op
aarde leeft, bezit de volmaakte menselijke toestand, maar ook daarin lig-
gen zeven overgangen, voordat men de hoogste graad behaalt.

Wat zich nu op al die planeten heeft afgespeeld, vinden wij dus ook
op aarde terug. Alleen geschiedt er op aarde een ander proces, dat is het
proces van de verfraaiing van het stoffelijke organisme.

Het is dus geen wonder, André, dat er nog donkere rassen op aarde
aanwezig zijn. In de biljoenen jaren die voorbijgingen, zijn deze wezens
nog niet zover gekomen en daar zijn nog miljoenen jaren voor nodig.
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Maar hoelang dit ook duurt, het zal en het moet geschieden. Er komt
dus een tijd, dat er geen donkere wezens op aarde meer zijn, dan zijn al
die soorten van mensen in één soort overgegaan.*) Dit is dan de hoog-
ste stoffelijke graad die wij kennen. Dan kunnen er in het oerwoud geen
mensen meer geboren worden om de eenvoudige reden, dat die mensen
in een ander ras, het tweede stoffelijke stadium overgaan. Maar zolang
er nog planeten zijn bevolkt met een tweede kosmische afstemming,
zolang zullen er wezens in die bossen leven en kan het eerste stadium
niet oplossen, omdat het van een andere planeet komt en op de derde
graad overgaat. Biljoenen jaren zullen ervoor nodig zijn, voordat de laat-
ste menselijke en dierlijke wezens op aarde zullen komen.

Je begrijpt wel dat de aarde moet bestaan en dat er van vergaan en 
vernieling nog geen sprake is, want dan zou God Zijn eigen leven ver-
nietigen en dat heeft voor de schepping geen nut. Maar eens zal dit
oplossen geschieden, maar dan heeft het leven al die planeten bewoond
en reeds afgelegd en is verder gegaan naar die oorden die voor de vierde
graad gereed zijn. Waarom wij dus al die toestanden op aarde vinden,
zal je thans duidelijk zijn. Waarom daar leed en ellende is en al die ver-
schillende stoffelijke lichamen zijn, zul je nu kunnen aanvaarden en
begrijpen. Wanneer de geleerden dit alles zouden weten, dan voelen zij
hoever zij zelf zijn, hoeveel zij hebben geleerd, en af moeten leggen voor-
dat zij die stoffelijke graad zijn ingegaan. Maar zolang zij hun eigen
leven niet kunnen begrijpen, de dood als het stervensproces met algehe-
le vernietiging blijven zien, zullen zij daar niet verder komen en blind
blijven voor Gods schepping. Wij hebben dat alles beleefd, die eens op
aarde leefden en reeds de sferen van licht zijn binnengegaan. Dit is onze
afkomst, uit dát wat is geschied, zijn wij voortgekomen.

Een groots beeld is je getoond en duidelijk gemaakt. André. Ik kan
thans de verschillende tijdperken niet nagaan, dat wordt te veel, maar ik
volsta met dit wat ik je vertelde en liet zien, André. Toch ga ik je op onze
volgende reis daarvan meer vertellen. Je begrijpt nu echter de betekenis
van op aarde zijn.

Hoe de aarde haar taak volbracht, is wonderbaarlijk. Ook de andere
planeten hadden een ontzaglijke taak te volbrengen, doch wat de aarde
was opgedragen is ontzagwekkend.

Toen de mens zich in zijn eerste en voorhistorische tijd bevond, was
er voor hem voedsel aanwezig, zo ook voor het dierenrijk. Maar ook in
*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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latere tijd, toen het menswezen uit de eerste stoffelijke toestand, het
tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende stadium had bereikt en
het menselijke organisme veel hoger en schoner was gekomen en tevens
de innerlijke organen, bezat de aarde ook voor al dit leven voedsel. 
In welke toestand mens en dier ook verkeerden, er was voedsel voor
mens en dier.

Doch de mens die nog in een voordierlijke toestand was, ontwaakte
en met dit ontwaken ontstond voor de aarde het goed en kwaad, dat zeer
zeker reeds op al die andere planeten aanwezig was, doch waarvan zich
de mens eerst nu bewust werd. Je voelt zeker wel, dat het innerlijke leven
het stoffelijke leven achtervolgde en die hoge graad niet kon bereiken.
Zelfs nu, op dit ogenblik, nu er miljoenen jaren zijn voorbijgegaan, is
het innerlijke leven in niets, niets veranderd. Nog leven op aarde voor-
dierlijke wezens in die stoffelijke en geestelijke afstemming. En dat zal
nog miljoenen jaren duren, voordat ieder wezen de menselijke toestand
heeft aanvaard.

Nu zijn we weer op aarde, André. Een lange tocht hebben wij afge-
legd. Zijn er dingen die je niet hebt begrepen?’

‘Er leven op aarde kleine wezens en toch zijn het mensen zoals wij.
Wat is dat voor een graad, Alcar?’

‘Je hebt vanaf de eerste graad verschillende stadia van het menselijke
organisme kunnen volgen. In die eerste overgangen leefden die kleine
wezens en wat daar geschiedde is ook voor de aarde. Vanaf het eerste sta-
dium heb je dit proces kunnen volgen. Wat daar geboren werd, wordt
hier geboren, doch op aarde ontvangt het leven een volmaakt stoffelijk
kleed. Wat dus op de eerste overgangen geschiedde, vindt men op aarde
terug, omdat ook hier eenzelfde proces tot stand kwam. Is je dit duide-
lijk, André?’

‘Ja Alcar.’
‘Op de tweede graad heb je gezien dat die kleine wezens, die toch uit

het eerste stadium geboren waren, daar werden vernietigd. Doch hier
heeft dit wezen zich aaneengesloten en dit aaneensluiten zijn de verschil-
lende volkeren die de aarde bevolken. Dat is op aarde geschied, doch dit
geschiedde reeds op de eerste overgang en op de tweede graad geschied-
de niets anders, maar daar, en dat beleeft men ook hier, valt de ene groep
de andere aan. Wat zich daar tot groepen heeft gevormd, zijn hier tot
grote volksstammen en rassen uitgegroeid. Iedere graad, en dat is vanaf
het begin van de schepping zo geweest, sluit zich aaneen. Geen ander zal
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het leven kunnen beleven zoals zij het bezitten. Thans, nu men al die
mensenrassen op aarde gaat kennen en onderzoeken, gaat men tot die
studie over, doch de eigenlijke kern, de diepte van al dat leven en stof-
felijk organisme leert men op aarde niet kennen, omdat zij het schep-
pingswonder vanaf het begin niet meer kunnen volgen. Dit zou nog wel
mogelijk zijn en daar kom ik steeds op terug, wanneer de geleerden een
eeuwig voortgaan en de wedergeboorte zouden kunnen aanvaarden. Die
wedergeboorte, en daar gaat het mij om, daarom heb je dit alles mogen
beleven en heb ik je dat op deze reis aangetoond, is voor het stoffelijke
en geestelijke kleed. Beide organismen zijn één, beide gaan in elkander
over. Wat voor het stoffelijke lichaam mogelijk is, is tevens voor het
geestelijke kleed mogelijk. Was in het eerste stadium het menselijke
embryo niet bezield, kon dat leven niet in een ander kleed overgaan, dan
reeds, ik heb je dat duidelijk gemaakt, waren wij niet op aarde gekomen
en hadden wij tevens dat grootse wonder, de schepping, niet gekend.
Maar God overzag dit, want God gaf de mens een stoffelijk kleed en al
was dat kleed een voorwereldlijke diersoort, het zou en het moest veran-
deren, daarvoor waren al die planeten. Wat die ontzaglijke lichamen aan
kracht bezitten, hoe vreemd dit ook klinkt, bezit het stoffelijke en
geestelijke organisme. Alles harmonieert en in alles vinden wij die
samenstelling terug.

Op verschillende wijzen heb ik je aangetoond dat dit zo moet zijn,
anders waren wij geen wezens met een Goddelijke vonk en zouden wij
nooit het universum kunnen binnengaan en als bezit aanvaarden. In
alles, vanaf het eerste ogenblik, ligt de wedergeboorte. In honderden,
neen duizenden toestanden kan ik je dat aantonen. Wie op aarde is, is
een incarnatie. De bomen, bloemen en het gehele dierenrijk zijn op
andere toestanden, planeten dus, geweest. Hadden zij daar moeten blij-
ven, dan waren zij zover niet gekomen. Als de eerste mens een voordier-
lijk dier is geweest en het miljoenen jaren duurde voordat het stoffelijk
zover was, dan is het de ziel, het geesteslichaam dus, die dat beleefd moet
hebben. Ik zal je dat alles op onze volgende reis duidelijk maken en aan-
tonen. Nu is de mens zover, nu bezit het geesteslichaam dit prachtige
kleed. Maar het innerlijke leven, de geest of ziel, keert daar duizenden
malen in terug om zich de geestelijke liefde, want al dit machtige is de
reine liefde van God, eigen te maken. Niet alleen dat de mens voor zijn
stoffelijke ontwikkeling miljoenen jaren nodig had, maar dit is ook voor
het innerlijke leven. Beide gaan één weg en vervolgen die weg tot in het
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allerhoogste toe, wat de Goddelijke Sferen zijn. Wat het innerlijke leven
in de eerste graad niet kon ontvangen, ontving het in de tweede graad.
Daarna kreeg het innerlijke leven dit prachtige organisme, dat de aarde
zou voortbrengen. Maar het innerlijke leven, het zieleleven dus, dat dit
kleed als woning bezit, zal terugkeren, om zich in dit kleed de geestelij-
ke liefde eigen te maken.

Op al onze reizen heb ik je dit machtige getoond. Maar straks wan-
neer wij opnieuw de eerste graad gaan bezoeken en al die planeten, de
meeste dan, volgen en het innerlijke leven zien groeien en ontwaken,
dan eerst zal je duidelijk zijn dat er wedergeboorte moet zijn, of alles wat
God geschapen heeft, is voor niets geweest. En zou dit kunnen? Zou
God, onze Vader, dit niet hebben overzien? Ik hoef dit niet telkens te
herhalen, toch, mijn jongen, zou ik dit op aarde wel vele malen willen
herhalen, opdat eindelijk hun ogen opengaan en zij aanvaarden dat dit
zo moet zijn, want dat wij anders niet tot het goddelijke zouden terug-
keren en de hemel voor ons gesloten bleef. Maar jij zult het voor ons
doen, wij zullen dit tezamen vastleggen en alles wat hiertoe behoort. Wie
eerlijk is en zichzelf niet op voetstukken plaatst, zal dit kunnen aan-
vaarden. Wie goed ziet dat de natuur zo is en de aarde het kosmische
beeld bezit en dat ook in de moeder dit heilige gebeuren aanwezig is, die
voelt dit heilige en de eenvoud van dit alles, hoe ongelooflijk diep het
ook is. Wat nu voor het mannelijke en vrouwelijke wezen mogelijk is,
was ook in het eerste stadium aanwezig. Wat God voor biljoenen jaren
tot stand bracht, is in al die biljoenen jaren gebleven. Maar wij gaan ver-
der en verder en hoger, om eens het goddelijke leven binnen te treden.

Thans, André, keren wij naar je eigen organisme terug. Deze reis is
aanstonds voorbij. Ik heb je het ontstaan van het universum mogen
tonen. De meesters hadden mij dit opgedragen en ik heb mijn taak vol-
bracht, althans voor het stoffelijke organisme. Op onze volgende reis
zullen wij het innerlijke leven van mens en dier volgen, tenminste voor
zover het dier op mijn weg komt. Dan gaan wij opnieuw, zoals ik je
reeds zei, naar verschillende planeten en volgen het zieleleven, gaan wij
uit de ene wereld in een andere, de astrale werelden, over, waarin het
wezen leeft dat wordt aangetrokken. Wonderen van geestkracht en bele-
ven zal ik je duidelijk maken en mogen tonen. Al die wonderen, die je
thans hebt beleefd, zijn door de goddelijke bezieling geboren en tot
stand gekomen.

Wat je thans hebt beleefd, behoorde tot de zichtbare energie, maar de
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onzichtbare energie beleef je op onze volgende reis. Vanaf het eerste
ogenblik dat er werking kwam en de bezieling het instinct werd, ga ik je
duidelijk maken. Je voelt wel wat dit betekent. Daarna gaan wij in al die
levens op aarde over en maak ik je duidelijk, hoe en waardoor het komt
dat de mens daar honderden malen terugkeert en het steeds de aarde is,
die dat wezen aantrekt. Dat, mijn zoon, behoort tot de wedergeboorte,
ook tot mijn vriend, die wij dus op een volgende reis zullen volgen. Eerst
dan kan ik je je eigen leven en dat van mij duidelijk maken, kan ik je
verklaren waarom je deze gaven bezit, die toch tot het geestesleven beho-
ren, en waarom wij tezamen zijn en dit alles moeten beleven, dat voor
de aarde, de mensheid, nodig is.’

André voelde een heilige stilte in zich komen. Wonderbaarlijk was
deze reis voor hem geweest. Hoe groot was Alcar. Hoe ontzaglijk was het
wat hij had mogen beleven en nog was dit niet voldoende, nog meer zou
hij ontvangen. 

Hij vatte zijn leiders hand in de zijne en zei: ‘Alcar, hoe moet ik u danken.’
‘Dank niet mij, doch God voor dit alles. Maar luister, ik heb je nog

meer te vertellen. Intussen gaan wij naar je stoffelijke kleed terug, doch
doen dit op rustige wijze, zodat ik je enkele dingen kan verklaren, want
ik wil weten of je mij in alles hebt begrepen.

Toen wij op de eerste graad waren, sprak ik over de voorwereldlijke
diersoorten. Het dier dat daar werd geboren, ging in latere tijd in een
reusachtig organisme over. Ook hier op aarde, wat je reeds hebt gezien,
is dit dier geweest. Ik maakte je tevens duidelijk dat het dier duizenden
overgangen moet beleven voordat het zijn hoogste graad in zijn toestand
heeft bereikt. Ik zei, dat in één graad honderden diersoorten waren en
vergeleek dit met de kat en de panter, die je op aarde kent. Maar waar
het mij nu om gaat, is dit: die voordierlijke diersoorten, die wij op die
planeten hebben leren kennen, zijn in het Al opgelost. Maar niet alleen
lichamelijk, doch tevens geestelijk. Voel je dit, André?’

‘Ja Alcar.’
‘Prachtig, dan ga ik verder. Wat dus voor al die planeten is, geldt

tevens voor het dierenrijk, ook dat moest oplossen, omdat uit die dieren
het dier dat op aarde leeft, is geboren. Ik zei je tevens dat het dierenrijk
dieper is dan de afstemming van de mens, ook al is die afstemming god-
delijk. Ook dat is je duidelijk, nietwaar?’

‘Ik begrijp u volkomen, Alcar.’
‘Het dier heeft dus in zijn toestand een graad – het stoffelijke orga-
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nisme – maar het gaat in die graad in honderden overgangen over. 
De duizenden vogelsoorten, en hoeveel zijn er niet op aarde, hebben
zeven stoffelijke en zeven geestelijke graden. De zevende graad nu, en
hier gaat het mij om, gaat zoals wij hoger en hoger, zoals bijvoorbeeld
de duif en andere soorten. Die diersoorten vinden wij aan deze zijde
terug en zijn hier in dit leven onze geestelijke vrienden. Ook de hond en
het paard kunnen wij aan deze zijde terugroepen en zij blijven bij ons,
al leven zij in hun eigen wereld. Dit nu is wonderbaarlijk. Je ziet dus, dat
het edele diersoort de hoogste stoffelijke graad bezit, anders zou het aan
onze zijde niet verder kunnen gaan. Heeft het die graad nog niet bereikt
dan vinden wij daarin verschillende roofdieren en voor roofdieren is er
aan deze zijde geen plaats. Voel je dit alles, André?’

‘Als ik u ook nu goed heb begrepen, Alcar, dan kan een voordierlijk
monster niet in de sferen van licht leven?’

‘Juist, heel goed, dat wilde ik je duidelijk maken. Aan deze zijde, in
ons leven, is alleen plaats voor de hogere diersoort, waarbij de verschil-
lende gevleugelde soorten horen. Een voordierlijk monster heeft dus die
lange stoffelijke en geestelijke weg afgelegd en ging in een hogere soort
over, om zoals wij tot God terug te keren.’

‘En dit is voor mens en dier, Alcar?’
‘Ja André.’
‘Er komt dus een tijd, dat er tevens geen bruinzwarte mensen meer op

aarde zijn?’
‘Zeer goed, André, ook die menselijke graden, zoals ik al zei, zullen en

moeten oplossen. Het verheugt mij dat je dit alles hebt begrepen. Er zul-
len wel rassen aanwezig zijn, maar de eerste zes graden zullen in de
zevende graad oplossen, omdat de ziel dit beleven moet.’

‘Er zullen dus, als ik u goed heb begrepen, wanneer het einde van de
aarde in aantocht is, alleen hogere diersoorten en tevens geestelijke men-
sen op aarde leven?’

‘Ook dat is heel duidelijk, André. Eerst dan, ik zei het je reeds, is er
rust en vrede op aarde en leeft de mens in een paradijs, wat de bedoeling
van God is. Toch zullen er nog miljoenen jaren voorbijgaan, voordat dit
zover is. Dat is dan het laatste beeld dat ik je van de aarde kan tonen,
dan ondergaat de planeet aarde wat andere planeten reeds beleven en
heeft de aarde haar taak volbracht.’

‘Wat is alles machtig en toch zo natuurlijk, Alcar.’
‘Dat is het, André, machtig en natuurlijk. De diepste problemen zijn
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voor ons op te lossen, omdat wij het stoffelijke en geestelijke organisme
kennen. Als dit de mens kan aanvaarden, ik verzeker je, dan komt er rust
en vrede op aarde.’

‘Mag ik u nog een vraag stellen, Alcar?’
‘Ja André, nog is dit mogelijk.’
‘Kunt u mij verklaren, Alcar, waarom een duif dat wonderbaarlijke

instinct bezit?’
‘Luister, André. Een duif bezit de hoogste stoffelijke en geestelijke

graad die een diersoort uit het dierenrijk kan behalen. In wezen is dat
diertje en zijn al de diersoorten die daartoe behoren, ik heb je dat dui-
delijk gemaakt, verder en hoger in gevoel dan menig menselijk wezen op
aarde. Het diertje handelt naar innerlijk bezit en die gevoelens bezit de
geestelijke mens die de geestelijke sferen van licht aan deze zijde heeft
bereikt. De intuïtie die dit dier bezit en waarnaar het handelt, is de tele-
pathische graad, die ook wij bezitten.

Het diertje nu, dat op verre afstand van zijn huis wordt losgelaten,
stelt zich op zijn eigen bezit in, in dit geval zijn woning en wordt onfeil-
baar naar die plaats toegetrokken. Voel je wat ik bedoel, André?’

‘Ja Alcar, nu is mij alles duidelijk.’
‘Alles is dus gevoel, zoals wij ons eigen hebben moeten maken. Ook

het dier is dus in die miljoenen jaren zover gekomen. Wanneer ik mij
op aarde met wie ook wil verbinden, dan zal ik dat leven, waar het zich
bevindt, ontmoeten. Ook de duif handelt zoals ik en komt vanzelf op de
plaats van bestemming aan. Bij andere diersoorten zijn weer andere
organen in de hoogste graad ontwikkeld en zij hebben dus afstemming
tussen de eerste en zevende stoffelijke graad. De vele gevleugelde dier-
soorten die ’s winters op aarde hun lange reis naar de warme streken aan-
vaarden, zijn in wezen niet anders. Daarom, André, is het dierenrijk
ingewikkelder dan het menselijke wezen. Heb je nu alles begrepen?’ 

‘Ja Alcar.’
‘Veel heb je mogen ontvangen en daarvoor kun je onze heilige Vader

dankbaar zijn.’
‘Zal ik alles bewust weten, Alcar?’
‘Ja André, maar om het je in dagbewustzijn eigen te maken, dat zal je

thans moeilijker zijn dan voorheen, doch ik zal je daarbij helpen, zodat
je ook hier doorheen zult komen.’

Spoedig waren zij nu op de plaats aangekomen en trad André zijn
woning binnen.
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‘Het is alles zo wonderlijk, Alcar.’
‘Nu nemen wij afscheid, mijn jongen. Spoedig kom ik je weer halen,

dan keren wij terug naar al die planeten en volgen wij het zieleleven van-
af het begin van de schepping. Vaarwel, André, God zegene je.’

André knielde voor zijn leider neer en dankte hem voor alles. Dan
daalde hij in zijn stofkleed af en was ook deze reis voorbij.

EINDE EERSTE DEEL
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Uittreden

NA de laatste uittreding die André met zijn leider Alcar had 
mogen maken, waren er enige weken voorbijgegaan. Hij had 
alles wat hij op die reis had ontvangen innerlijk moeten ver-

werken en was opnieuw gereed geestelijk voedsel te kunnen ontvangen.
Alcar had hem meegedeeld dat hij heden zou uittreden. Hij zou thans
het zieleleven leren kennen vanaf het begin van de schepping. Hij was
vroeg naar zijn kamer gegaan en wachtte af wat zou geschieden en dat
Alcar hem van zijn stoflichaam zou vrijmaken.

Hoe moeilijk was de laatste tijd voor hem geweest. Hij had zich alles
innerlijk eigen moeten maken. Dag en nacht mediteerde hij en over-
dacht alles wat hij op die reis had beleefd. De eerste dagen, zei Alcar,
mocht hij aan niets anders dan aan zijn aardse leven denken. Dit had hij
gedaan, doch steeds kwamen al die geestelijke belevenissen in hem terug
en dan wist hij geen raad hoe daarvan vrij te komen. Toch moest hij er
doorheen, want het lag in hem, zijn geest had het beleefd.

Zijn innerlijke en geestelijke leven overheerste nu en dat konden zijn
zenuwen niet uithouden. Er waren ogenblikken dat hij het een van het
ander niet meer kon onderscheiden en dan had hij het moeilijk. Dan
leefde hij in gevoel tussen twee werelden, waarvan het geestelijke leven
overheerste en toch moest hij zichzelf blijven, hetgeen niet zo eenvoudig
was.

De eerste dagen nadat hij zijn uittreding had gemaakt, gingen nor-
maal voorbij. Hij voelde zich vrij van al die geestelijke wetten en beleve-
nissen. Toch keerden al die gevoelens bewust in hem terug en leefde hij
in een onbegrijpelijke toestand. Ver, heel ver voelde hij zich van de aarde
verwijderd en toch was hij, als ieder ander mens, op aarde.

Diep in hem, daar lag al die kracht en toch moest hij beginnen om
zich alles eigen te maken, wilde hij hetgeen hij had beleefd zijn eigen ver-
kregen bezit kunnen noemen.

Alcar zei hem te mediteren. Aan gene zijde mediteerde iedereen.
Wanneer de mensen op aarde waren gestorven en het geestelijke leven
waren binnengetreden en van dat leven werden overtuigd, dan zonder-
den zij zich daarna af om alles te overdenken. Wanneer zij daarmee
gereed waren, eerst dan was het hun bezit en stonden zij voor nieuw
geestelijk voedsel open.
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Ook hij moest nu zo doen en hij begreep waarom Alcar zei, dat het
voor hem thans moeilijker zou zijn dan na al die andere uittredingen die
hij had beleefd. De ontzaglijke kracht van alles wat hij had ontvangen
en beleefd, drukte hem nu zwaar.

In de geest, wanneer hij aan gene zijde was, ging alles vanzelf. Doch
nu moest hij dit in zijn stoffelijke leven op aarde verwerken. En hoe
moeilijk het ook voor hem was, toch was dit een mooie tijd, want hij
beleefde alles opnieuw. Toen hij er eenmaal mee was begonnen, liet hij
geen seconde onbenut en zo vlogen de dagen voorbij. Van tijd was hij
zich in deze toestand niet meer bewust, steeds toefde hij in gedachten
aan gene zijde. Hij volgde alles waar hij met zijn leider Alcar was geweest
en op deze wijze kwam hij schrede voor schrede verder. Voelde hij dat
het hem te machtig werd, dan hield hij op en wachtte af totdat hij nieu-
we krachten had opgedaan.

Enige dagen was hij reeds bezig, maar toen voelde hij dat hij niet meer
verder kon, zijn zenuwen konden dit ontzaglijke niet verwerken.

Vanaf het begin van zijn verbinding met Alcar, had zijn leider steeds
gezorgd dat hij kon slapen. Een nacht slaap was voor hem alles, geen uur
kon hij daarvan missen. Zijn aardse leven was te intens, want hij leefde
een dubbel leven: dat van de geest en dat als mens op aarde. En daar-
voor was innerlijke rust nodig en die rust werd hem steeds in de slaap
gegeven. 

Doch thans kon hij niet meer slapen en dat maakte hem angstig. 
Hij was reeds vroeg naar bed gegaan, doch hij kon niet in slaap komen.
Hij concentreerde zich op de slaap, doch hij kreeg zijn stoflichaam niet
onder controle, wat hem toch steeds lukte. Hij was zich van dit gevaar
bewust. Nu stond hij voor een machtig probleem. Hij overzag alles, wik-
te en woog welke krachten te moeten toepassen, doch hij faalde, want
zijn innerlijke leven overheerste. Mijn God, dacht hij, als dat maar goed
gaat, hoe kom ik hier doorheen. Nooit hadden al die problemen hem
uit zijn evenwicht gebracht. Steeds was hij zichzelf en hij lette op alles,
want in zijn stoflichaam mochten geen stoornissen zijn. Dat toch zijn
zenuwen al die geestelijke wijsheid konden verdragen, was hem vaak een
raadsel, doch hij wist dat er één waakte en dat was zijn leider Alcar. 

Nu echter bevond hij zich in een disharmonische toestand. Al die
geestelijke graden, afstemmingen, sterren en planeten, al die dierentoe-
standen en dat wat hij in de tempel der ziel had beleefd, dwarrelden in
zijn brein, zodat hij het een van het ander niet meer kon onderscheiden
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en dit alles de slaap stoorde. Zijn hoofd en zenuwen konden dit niet
meer aan en hij vreesde hierin zichzelf te zullen verliezen. Zou Alcar hem
te hulp komen?

Wanneer hij in zijn aardse leven niet kerngezond was, dan had Alcar
aan hem niets meer, want beide lichamen, zowel het stoffelijke als het
geestelijke lichaam, moesten in harmonie zijn. Aan zijn stoffelijke orga-
nisme mocht niets haperen, of hij zou aan dát wat men hem aan gene
zijde liet beleven en dat hij aan de mensheid moest doorgeven, te gron-
de gaan.

En dat was toch de bedoeling niet: het ene op te bouwen en hem af
te breken, daarmee kwam men niet verder en dat zou verschrikkelijk
zijn.

Om medium te zijn voor hogere geesten, dat was een grote genade,
maar de mensen moesten eens weten hoe zijn leven was en wat hij daar-
voor moest doen.

Hij lag reeds enige uren wakker en kon maar steeds niet slapen. Hij
rolde zich van de ene zijde op de andere, concentreerde zich op de slaap,
maar wat hem anders steeds lukte, kon hij nu niet bereiken. Hij bad
vurig en ook dit hielp hem niet. Wat nu? dacht hij.

Hij stelde zich op zijn leider Alcar in en na enige tijd ging hij waarne-
men. Daar was Alcar, nu zou hij spoedig slapen en was hij morgen weer
fris, om opnieuw te mediteren en zich alles eigen te maken. 

Hoe gelukkig was hij toen hij zijn leider hoorde zeggen: ‘Kun je niet
slapen, André?’

‘Neen’, zei hij, ‘ik kan niet in slaap komen, dat wat in mij is, houdt
mij wakker.’

Daarna hoorde hij zijn leider zeggen: ‘Je zult nu niet kunnen en niet
mogen slapen, mijn jongen, ik houd je wakker.’

‘Wat zegt u?’ vroeg hij verwonderd.
‘Ik wil dat je niet slaapt, André, je zult tot in de morgen wakker blij-

ven, maar daarna zul je slapen. Ik zal je het een en ander van deze toe-
stand vertellen en duidelijk maken.’

‘Komt dit door hetgeen ik aan uw zijde heb beleefd, Alcar?’
‘Ja André. Je innerlijke leven overheerst nu in hevige mate het stofli-

chaam, in dit geval het zenuwgestel, doch je weet dat ik waak en dat je
niets zal geschieden.’

‘Moet ik de hele nacht wakker blijven, Alcar?’ 
‘Neen, dat is niet nodig.’
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‘Maar waarom houdt u mij dan wakker?’
‘Omdat je geest overheerst en je toch niet kunt slapen. Het is beter dat

je thans mediteert, dus alles overdenkt en blijft denken, totdat de slaap
je overvalt. De dag is thans te kort voor je innerlijke leven en wij zullen
tezamen trachten weer in harmonie te komen. Voel je wat ik bedoel,
André?’

‘Ja Alcar, het is mij heel duidelijk.’
‘Luister nu wat ik te zeggen heb. Als de mensen op aarde dit wisten,

dan waren er niet zoveel zenuwzieken. Het geestelijke leven overheerst
nu het stoffelijke organisme. Wanneer dit geschiedt, denken de mensen
te moeten slapen, maar wanneer zij juist al de problemen, al de zorgen,
kortom alles wat hen bezighoudt, gingen beleven, dit door meditatie
zouden doen en zo lang zouden doorgaan tot zij hun problemen hadden
doordacht, dan zou er een andere toestand intreden en keerden zij in
hun normale leven terug. Dat is dan het evenwicht tussen geestes- en
stoffelijk lichaam en dan ontspant zich het zenuwgestel. Dan, een wan-
deling in de natuur en vooral langs de zee is een kracht, die wonderen
verricht. Doch de mens is niet op de natuur ingesteld, neemt liever
medicijnen, doch die verlammen de vitale organen, die het zenuwgestel
vormen.

Je zenuwgestel is nu overspannen en je geesteslichaam, dat het
gevoelsleven is, overheerst, maar aan enige uren slaap heb je nu voldoen-
de. Wat thans overheerst, vraagt je volle aandacht en concentratie. Doch
je wilt slapen, de tijd daarvoor dwingt je te gaan rusten en toch is dit ver-
keerd. Wanneer je met mij een wandeling zou gaan maken en wij zou-
den eerst in de morgen thuiskomen, dan zou je meer rust hebben
ontvangen dan dat je dagenlang zou rusten en in je bed liggen. Doch dat
is niet mogelijk, want je omgeving maakt zich ongerust en zo zullen wij
dit op onze wijze moeten doen. Wanneer het mij op deze wijze niet lukt,
dan treed je uit, doch ook dat moet je weer verwerken.

Je voelt duidelijk dat je geest overheerst. Dat komt door al die proble-
men die ik je heb laten beleven en al dat geestelijke voedsel dat je aan
deze zijde hebt ontvangen. Ik heb je het allerlaatste gegeven en laten
beleven, André, dat je als ons instrument kunt ontvangen en dat wij aan
de mensheid bekend zullen maken. Voor enige jaren was dit nog niet
mogelijk, je zou eronder zijn bezweken, doch voorzichtig ging ik te werk
en bracht je van de ene geestelijke toestand in de andere. Daardoor ont-
waakte je, André. Van de ene sfeer gingen wij in de andere over. Op de
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eerste reis naar de duisternis, je weet het, overviel ons leven je en kon-
den wij naar de aarde terugkeren. Toch moest je daar doorheen, wilde
ik je alles van ons leven duidelijk kunnen maken, zodat de mensheid een
beeld kon ontvangen van wat haar aan deze zijde wacht. Tien-, neen,
twintigmaal viel je in zwijm, omdat die duistere invloeden je innerlijk
overheersten. Wie de duisternis, wat aan deze zijde de hel is, niet kent,
kan zich daarvan geen denkbeeld vormen. Doch iedereen die op aarde
sterft en hier binnentreedt, zal dit beleven en eerst dan zullen zij zich
afvragen, hoe het voor jou mogelijk is geweest dat reeds op aarde te kun-
nen verwerken en beleven, zo, dat je aardse leven in niets werd gestoord
en vooral je stoflichaam niet werd ondermijnd.

Ook daar ben je doorheen gekomen, omdat je ernstig wilt en voor ons
wilt dienen. Je geloof in en je liefde voor ons werk gaven je die kracht
en stelden je open voor onze hulp. Dan nog dit. Wanneer je je gaven
niet rein en zuiver had gehouden, was je onherroepelijk te gronde
gegaan en in de een of andere inrichting terechtgekomen, omdat je dan
in de handen van het kwaad was overgegaan. Doch steeds kon ik je
bereiken en daar ben ik je dankbaar voor, zodat ik je ons leven duidelijk
heb kunnen maken.

Maar ik ging steeds verder en dieper en ik wist reeds vele jaren van
tevoren dat deze tijd zou komen, waarin ik je het allerlaatste van ons
leven mocht geven. Je weet, André, niets voor niets: ook dit, al deze
geestelijke wijsheid, zul je met je eigen innerlijke krachten moeten beta-
len. Doch ik ben bij je en zal je in alles helpen en zo zullen wij ook hier
doorheen komen.

Wanneer je mij goed hebt begrepen, dan voel je dat de dag te kort is
om geestelijk en lichamelijk in harmonie te zijn en in de slaap te kun-
nen overgaan. De zeven graden van slaap heb ik je reeds vroeger duide-
lijk gemaakt. De vierde graad kun je thans niet bereiken, omdat het
geesteslichaam dit in geen geval toestaat en het overwicht te groot is dat
in je zieleleven aanwezig is. Door te denken, wakker te blijven en te
mediteren lost deze spanning op en keert de natuurlijke harmonie tus-
sen geestes- en stoffelijk leven weer terug.

Maar de mens die dit niet weet, wringt zich in duizend bochten en wil
slapen. Toch zal hij niet in slaap vallen en wanneer hij er middelen voor
inneemt, dan tracht hij zich door geweld die gewenste toestand te schep-
pen. Toch zal hij zijn beoogde doel niet bereiken.

Want is het soms niet waar, dat toch de geest zich losmaakt en de
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mens zal ontwaken en verdovende middelen geen kracht op het stoffe-
lijke organisme bezitten? De ontzaglijke kracht die het gevoelsleven, wat
het geesteslichaam is en betekent, bezit, is voor de mens, de geleerde,
niet te peilen, omdat hij het geesteslichaam nog niet kent en de werking
van dit kleed niet aanvaardt. Zij zullen toch wakker worden en geen
aardse middelen noch concentratie zullen hen helpen. Dan raadplegen
zij verschillende doktoren, of gaan tot de natuurgeneeswijze over, doch
zij vergeten, dat zij vanaf hun jeugd moeten teruggaan, tot het eerste
ogenblik dat zij hun slaap niet meer konden vatten, want daarin ligt de
stoornis. In die tijd is die stoornis ingetreden en in de geest kunnen wij
geen stukken overslaan. Je voelt wel hoe diep dit is en dat ik daarover
veel zou kunnen vertellen, omdat het met het leven aan deze zijde te
maken heeft en het de eeuwige werking van het innerlijke leven is.

Het innerlijke leven dwingt hen te mediteren, doch daaraan wordt
niet gedacht.

Je kent ons leven, André, je weet hoe wij mediteren en eerst dan tot
rust komen. Al zou je dagenlang niet kunnen slapen, dan is dat niet zo
verkeerd dan dat je je met geweld ertoe zou dwingen om toch te slapen.

Wij kunnen aan onze zijde geen voet meer verzetten wanneer er in ons
geen rust is en wanneer problemen ons bezighouden die in onszelf en in
ons leven aanwezig zijn. Al die zorgen, strijd en verdriet en de vele ziek-
ten die de mens op aarde beleeft, houden hem uit de slaap. Maar ik ver-
zeker je dat ook wij niet kunnen slapen wanneer ons iets bezighoudt,
omdat wij leven en bewust zijn, want ons leven is als het aardse en stof-
felijke leven, in niets is er verandering gekomen. Wanneer wíj met alles
in harmonie moeten zijn, is dit tevens voor de mens op aarde. Houdt
ons hier aan deze zijde iets bezig, dan blijven wij wakker en bewust en
eerst daarna vallen ook wij in slaap, zoals Gerhard je duidelijk maakte.*)

Na het ontwaken is ons innerlijke leven weer gereed nieuw voedsel te
ontvangen, maar wij kunnen niet eerder die gewenste slaap ontvangen
en erin overgaan, voordat wij innerlijk leeg en uitgedacht zijn en een
andere werking kan intreden. Die werking openbaart zich in de natuur-
lijke vermoeidheid en dat is voor ons leven ons eigen innerlijk en voor
de aardse mens het stoffelijke organisme. Wanneer dit nu niet geheel in
harmonie is, het stofkleed of het geesteskleed overheerst, veroorzaakt dit
de ene of andere ziekte. Meestal is dit het zenuwgestel, doch voor andere
mensen, die aan de een of andere kwaal lijden, verhoogt dit hun ziekte.
*) Zie het boek: ‘Zij die terugkeerden uit de Dood’.
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Doch ook daarin zien wij een ontzaglijke werking, want wanneer
iemand de een of andere kwaal bezit, wanneer vitale organen, laten wij
zeggen, de nieren ziek zijn, dan overheersen die organen de geest, omdat
deze ziekte dieper en heviger is dan het gevoelsleven en dan luistert het
innerlijke leven naar de werking van het stoffelijke organisme.

Alweer zien wij, dat alles en alles met elkaar te maken heeft en in ver-
binding is, dus is het voor die mensen niet mogelijk, dat zij niet zouden
kunnen slapen. Al is dan hun slaap niet normaal, toch is die slaap beter
dan in die andere toestand, want dan is het gevoelsleven direct op het
zenuwgestel geconcentreerd en overlaadt het stoffelijke organisme.

Bij jou, André, is dit nu niet het geval, je stoffelijke lichaam is kern-
gezond. Alleen je geest is wakker en bewust, zelfs te bewust en nu gaan
wij dit alles na, zodat je over enige uren in slaap zult vallen. Je moet
trachten geheel bewust te blijven en juist niet te willen slapen. Langzaam
zinkt dan die overheersende kracht in het zieleleven terug, dit gaat het
evenwicht herstellen en de innerlijke spanning vermindert. Voel je wat
ik bedoel, André?’

‘Ja Alcar; ik dank u voor alles.’
‘Je denkt aan ons leven en je blijft mij volgen. Concentreer je echter

nergens op, dat wil zeggen: tracht je niet eigen te maken wat ik je thans
duidelijk maak, maar hoor wat ik zeg en luister. Daardoor juist herstel
je het evenwicht tussen stof- en geesteslichaam. Nu sta je toe dat het
geesteslichaam zijn werk verricht. Wanneer je daarmee gereed bent, dan
daalt je bewustzijn in het zieleleven af en ondergaat het stofkleed de
slaap.

Het menselijke en geestelijke lichaam is diep, beide zijn machtig,
maar het ene is van het andere afhankelijk, doch het zieleleven over-
heerst het stoffelijke organisme op aarde in alles. Het stuurt en leidt 
en houdt het intact, want door ons innerlijke leven leeft het stoffelijke
organisme.

Het is thans vier uur in de morgen, André. Wacht een kort ogenblik
en je hoort het.’

‘Wonderlijk toch, Alcar, dat u ook dat weet en daaraan nog denkt.’
‘Vergeet niet, mijn jongen, dat ook ik op aarde leef en jou in alles volg

en alles wat op aarde geschiedt kan weten. Hoor, het slaat reeds vier uur
en nu zul je spoedig inslapen. Het geesteslichaam heeft zijn taak verricht
en dan eerst kan het stofkleed de slaap ondergaan. Je ziet, langzaamaan
keert de slaap terug, doch jijzelf bent het nu die dit regelt.’
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André voelde dat hij moe werd en liet zich wegvoeren, een zalige rust
voelde hij in zich komen. Hij begreep vanwaar die rust tot hem kwam
en door wie dit geschiedde. 

Nog hoorde hij, maar nu heel ver van hem weg, zeggen: ‘Slaap, mijn
jongen en weet dat ik waak en blijf waken, totdat ons werk gereed is.’
Daarna wist hij nergens meer van.

Toen hij ’s morgens wakker werd, voelde hij zich fris en opgewekt.
Moeheid was er niet meer in hem en hij wist wat Alcar hem had verteld.
Onmiddellijk begon hij opnieuw te mediteren en bleef doorgaan totdat
ook die dag voorbij was en hij weer zou gaan slapen. Toch was er iets in
hem, wat hij in al die jaren nog niet had beleefd. In zijn achterhoofd
voelde hij een vreselijke spanning. Hij had het gevoel of hij al die plane-
ten moest dragen en zich temidden van al die ontzaglijke lichamen
bevond en dit alles in en om zijn hoofd lag. Een vreselijke toestand was
het, maar toch voelde hij zich rustig. Zijn hele lichaam stond strak en
gespannen en hij begreep dat hij dit alleen niet kon verwerken. Als dit
maar niet te veel voor mij is, dacht hij, ik ben niet meer mijzelf, dit kun-
nen mijn zenuwen niet verwerken.

Hij stelde zich op zijn leider Alcar in; al spoedig zag hij Alcar in zijn
omgeving en hij hoorde zeggen: ‘Ik ga je opnieuw helpen, André. Je zult
thans uittreden en dan kun je van deze zijde af zien wat ik doe en hoe
de toestand van je zenuwgestel is.’

‘Gaan wij opnieuw op reis, Alcar?’
‘Neen, nog niet, eerst moet je geheel gereed zijn en alles in dagbewust-

zijn hebben verwerkt, eerder is het niet mogelijk je nieuw geestelijk
voedsel te geven.’

André voelde zich wegzinken en wist wat zou geschieden. Toen hij
zijn ogen opende, bevond hij zich in het leven van de geest. Voor hem
stond Alcar en ving hem op.

‘Alcar, mijn goede Alcar!’
‘Je hebt het nu heel moeilijk, André, doch al die moeilijkheden wegen

niet op tegen hetgeen je hebt beleefd. Je zult daar doorheen komen en
dan luistert je zenuwgestel opnieuw naar de wil die jijzelf daarop instelt.’

‘Als ik hier ben, Alcar, is dit dan tevens geen rust? Mijn lichaam is nu
in diepe slaap en zelf ben ik aan deze zijde. Is dit dan geen rust, of is dat
niet hetzelfde?’

‘Op al die vragen kan ik je antwoorden. Neen, dit is niet die rust die
je ontvangt wanneer je in je stofkleed leeft. Het zou in de eerste plaats
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niet mogelijk voor je zijn uit te treden wanneer ik dit niet tot stand
bracht en in de tweede plaats, wanneer ik thans zou heengaan en wij
tezamen de sferen zouden bezoeken, dan zou je in de morgen beleven
dat je in het geheel niet meer kon denken. Het stoflichaam, alleen dan
het zenuwgestel, verkeert in een overspannen toestand door de ontzag-
lijke krachten die je zelf daarop instelt en dat is, wanneer je in je stofli-
chaam leeft, het zieleleven of het geesteslichaam. Als je maar niet vergeet
dat wanneer je uittreedt je lichaam van alle bezieling is bevrijd, omdat
de bezieling die dat lichaam beweegt en stuurt en doet handelen aan
deze zijde, dus buiten het organisme, leeft. Voor de aarde is je stofkleed
als schijndood. Op één procent staat de werking van het stoffelijke orga-
nisme ingesteld. De negen en negentig procent leeft hier en ben je zelf.
Het is dus duidelijk dat je stofkleed niet op volle kracht kan leven en wat
niet op volle kracht in leven is, kan geen werking ondergaan, is buiten
werking en zo kan er in dit geval geen genezing komen.’

‘Is je dit duidelijk, André?’ 
‘Ja Alcar.’
‘Welnu, mijn wil overheerst dit alles, ook je uittreden en zoals ik zei,

staat je stofkleed nu onder mijn controle en beleeft je stofkleed iets,
omdat het innerlijke leven, jijzelf dus, buiten het organisme is getreden.
Iets dat verlamd is kan dus niet werken.

Wanneer nu het zenuwgestel gespannen is en men neemt verdovende
middelen in om te kunnen slapen, dan verlamt men de natuurlijke func-
tie en sluit dit de genezing uit. Die middelen helpen maar even, doch
later staan wij voor één en hetzelfde proces, want nu zijn de organen
aangetast en met geweld buiten werking gesteld. Daarom, André, is het
verkeerd om te veel verdovende middelen in te nemen voor deze ziekte.
Je begrijpt dus wel dat een uittreding je stoffelijke organisme niet dát
geeft wat je tijdens je nachtrust ontvangt. Want de toestand waarin je
stoffelijke organisme zich nu bevindt, is dieper dan de gewone slaap en
hierdoor is aan het organisme de natuurlijke werking ontnomen. Een
uittreding kan je dan ook niet helpen, of beide lichamen moeten in har-
monie zijn. Om uit te kunnen treden moet de geest gevoelig en niet
overspannen of overladen zijn en de mens geen leed of ellende hebben.
Je begrijpt tevens wat er nodig is om deze gaven te bezitten, voordat wij
er gebruik van kunnen maken. Duizenden mensen zouden kunnen uit-
treden en even zoveel zouden geestelijk ziek worden. Het ene of het
andere lichaam zou overheersen en de algehele vernietiging van het stof-
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kleed voortbrengen. Daarom en daarom alleen waarschuwt de mysticus
voor de occulte wetenschap, het is het terrein van de geest en wie al die
werkingen niet kent, is onherroepelijk verloren. Maar ik leid je in alles
en waak over beide lichamen, het stoffelijke en het geestelijke.

Wat ik thans doe is het volgende. Ik daal in je stofkleed af en breng je
zenuwgestel tot rust, ga dus geheel in je stoflichaam over. Ik leef dan
weer op aarde en jij in mijn wereld. Door de concentratie die ik bezit,
breng ik de rust en de vrede in je organisme terug en wanneer ik dit heb
bereikt is die zenuwspanning geweken. Vaarwel André, ik neem bezit
van je lichaam.’

André zag dat dit wonder geschiedde en dat Alcar in zijn stofkleed
afdaalde. Hoe wonderbaarlijk is het leven aan deze zijde, dacht hij. 
Hoe werd hij beschermd, zijn leider zorgde voor alles. Nu was hij alleen
aan gene zijde. Een wonderlijk tafereel speelde zich thans voor hem af.
Hoe groot was Alcar en hoe geweldig was alles wat hij beleefde. 
Hoe goed zorgde Alcar toch voor hem! Wie zou dit kunnen aanvaarden
en tevens al dat andere dat hij eerst kort geleden had beleefd? Ook van
hetgeen thans geschiedde, wist men op aarde niets. Het waren allemaal
wonderen in de geest.

Hij zag dat Alcar geheel in zijn stoflichaam overging en dat hij ont-
waakte. In zijn stofkleed kwam nu werking en hij zag dat de stoffelijke
organen hun taak en werking weer gingen hervatten. Als iets de mens
van een eeuwig voortleven kon overtuigen, dan was het wel dit gebeu-
ren dat hij nu beleefde. Als zij dat maar konden zien en berekenen, dan
eerst konden zij dat geloven. Maar hoe zouden de geleerden op aarde dit
kunnen berekenen? Wie dit niet kon aanvaarden, kwam er nooit achter.
Het was voor hem een groot wonder en het wonderlijke was, dat een
geest, een mens die op aarde had geleefd en nu in de eeuwigheid leefde,
toch in het stoffelijke organisme kon afdalen en het opnieuw in bezit
kon nemen. Maar er was nog een ander wonder, dat hij voelde. Hij
begreep volkomen wat zijn leider bedoelde. Alcar bezat een grote geeste-
lijke kracht en een ontzaglijke wil. Omdat zijn leider hoger en verder
was dan hij, kon Alcar dit tot stand brengen. Hijzelf had zijn stofkleed
niet geheel in zijn macht en dit was heel natuurlijk.

Nu hoorde hij Alcar zeggen: ‘Denk aan jezelf, André en ga alles na wat
je kort geleden is gegeven.’

Hij deed wat Alcar wilde en vond het heel wonderlijk, want nu ging
alles weer vanzelf, hij drong tot de diepste problemen door en had daar
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niet de minste hinder van. Zich van zijn lichaam te verwijderen, dat wil-
de en durfde hij niet en toch was ook dit mogelijk. Hij voelde tevens dat
hij met Alcar verbonden bleef en dat hij zelfs kon spreken. Ontzaglijk
was het geestelijke leven. Nu volgde hij Alcar en zag een blauw en
krachtig licht uit zijn achterhoofd stralen. Ja, dacht hij, daar zit het, daar
zit de spanning. Hoe wonderlijk is dit, dacht hij. Alcar bestraalde zijn
hoofd, want de hoofdzenuwen waren overspannen. Dat grote licht was
van zijn leider. Hij zag op dit ogenblik door zijn eigen stofkleed heen.
Niets was er thans voor hem verborgen. Hij zag en voelde de hevige
spanning en begreep wat Alcar deed. Ondertussen volgde hij alles wat
hij had beleefd, want nu ging het gemakkelijk.

Hij zag zichzelf in de tempel der ziel, daalde toen naar al die planeten
af en keerde langzaamaan op zijn weg naar zijn stofkleed terug. Toch
bleef hij in de omgeving van zijn organisme, maar beleefde en mediteer-
de over dat wat hij op die tocht had ontvangen. Hij voelde nu dat er eni-
ge uren voorbij waren gegaan. In hem was de rust en de stilte van het
geestelijke leven. Om zijn stofkleed lag thans een dicht waas en dit waas,
hij voelde dit, was er door zijn leider omheengelegd. Het was die licht-
blauwe uitstraling die hij zoëven had waargenomen en hij begreep waar-
om zijn leider dit deed. Dit hield hem voor andere invloeden afgesloten.
Hij voelde tevens wat zijn stofkleed had ontvangen en dat zijn zenuwli-
chaam was ontspannen.

Enige uren waren er voorbijgegaan en nog was Alcar in zijn stofkleed.
Hij wandelde in de directe omgeving rond en kon duidelijk alles waar-
nemen. Overal ging hij doorheen en hij kon de aardse dingen betasten,
doch iets in beweging brengen was voor hem niet mogelijk. Op aarde
was het nacht en in de wereld waarin hij nu leefde, was het licht. Hij
wist wat dit betekende, ook dat had Alcar hem duidelijk gemaakt.
Innerlijk was dit zijn eigen bezit, want als dit niet in hem was, dan zou
hij thans in duisternis ronddwalen. Doch dat wat hij thans bezat, zei hem
dat hij aan deze zijde, wanneer ook zijn tijd was gekomen om te gaan ster-
ven, licht zou bezitten. En al was het dan niet zo krachtig als zijns leiders
uitstraling, toch stelde dit hem gerust en maakte hem gelukkig.

Voor de geest was er geen dag of nacht. Aan deze zijde zag men door
eigen bezit en dit was de uitstraling en de liefde die de mens innerlijk
droeg. Een klein beetje licht was ook zijn eigendom en daarmee kon hij
reeds tevreden zijn. Het was toch reeds zo sterk dat hij kon waarnemen.
Hij zou zijn best doen om er een krachtig licht van te maken. Daarop
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stelde hij zich in, hij wilde dienen, steeds dienen, want alleen door te
dienen verkreeg hij deze kracht. Hij voelde zich moe worden en begreep,
dat dit uit zijn eigen lichaam tot hem kwam. Toen hij dit had opgevan-
gen, had Alcar zijn lichaam verlaten en keerde tot hem terug.

‘Ziezo, mijn jongen, dat is weer voorbij.’
‘Heeft u kunnen bereiken wat u wenste, Alcar?’ 
‘Ja André, volkomen. Ben je niet moe?’
‘Ja, zoëven voelde ik dit.’
‘Je ziet hoe intens het fluïdekoord luistert en de stoffelijke krachten tot

je zendt. Dit koord is het waardoor je je eigen lichamelijke toestand
voelt en kunt opvangen. Het zenuworganisme heb ik ontspannen.
Wanneer je nu in je lichaam terugkeert, zul je spoedig in slaap vallen.
Jijzelf hebt alles opnieuw beleefd en bent daarmee tot hier gekomen.
Toch moet je morgen opnieuw beginnen, want dit is buiten je orga-
nisme geschied en het stofkleed moet dit ook beleven. Hier, aan deze zij-
de, is alles anders en ben je van al die stoornissen vrij, zodat je jezelf bent.
Doch nog steeds behoort jou dat lichaam toe en jij bent tevens de wer-
king en diegene die het bestuurt. Ik heb je nu een dienst bewezen, want
door mijn kracht kwam het tot rust. Als je in de morgen ontwaakt, is die
spanning in je hoofd voorbij. Dan kunnen wij over enige dagen
opnieuw verder gaan en aan ons werk beginnen. Wat ik deed, heb je
toch begrepen, nietwaar?’ 

‘Ja Alcar, ik geloof het wel.’
‘Ik concentreerde mij alleen op het zenuwgestel, meer niet. Ik bracht

het door mijn concentratie tot rust en nu ga je morgen dit van mij over-
nemen en op rustige wijze denken. Vaarwel mijn jongen, ik waak.’

André daalde in zijn stofkleed af en werd wakker. Wat ben ik moe,
dacht hij. Hoe vreselijk moe was zijn lichaam, hij kon zijn benen haast
niet opheffen. Hij keek nog even naar zijn leider, die dicht bij hem was
en toen viel hij in slaap.

’s Morgens, toen hij wakker werd, voelde hij zich heerlijk uitgerust en
wist hij wat hij die nacht had beleefd. Opnieuw begon hij te denken. 
De gehele dag dacht hij en zo kwam hij aan het einde. Hij zag het ogen-
blik voor zich dat hij in zijn lichaam afdaalde en dat zijn uittreding en
die reis ten einde was. 

In de avond hoorde hij Alcar zeggen: ‘Neem vanavond, voor je gaat
slapen, koude afwassingen, André. Ga tevens een wandeling maken en
stel je op de natuur in.’
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André maakte die wandeling en voelde zich heerlijk uitgerust toen hij
zijn woning binnentrad. Daarna, voordat hij ging slapen, nam hij kou-
de afwassingen en viel na een kort ogenblik in een diepe en natuurlijke
slaap.

Toen hij wakker werd, had hij negen uur geslapen en kon hij weer
bergen verzetten. Het eerste wat hij nu deed, was op zijn knieën neer te
vallen en God voor dit alles te danken. Dan bad hij om kracht voor
Alcar, dat hij steeds die krachten zou mogen ontvangen. Nu was hij weer
gereed, maar toch ging hij opnieuw alles van het begin tot het einde na,
doch nu ging het vlugger. Heel snel bewandelde hij de lange weg die hij
met zijn leider had gevolgd. Toen hij daarmee gereed was, hij voelde dit
duidelijk, zou hij, als Alcar hem verbond, wel tien uren achtereen door
kunnen spreken en de mensen van het heelal en al die planeten kunnen
vertellen. Nu was het zijn eigen bezit geworden en droeg hij dit alles in
zich, had zijn stoffelijke lichaam het verwerkt en hij was gelukkig dit te
hebben mogen beleven. Hij voelde zich tevens anders, alsof hij honder-
den jaren had geleefd en ouder was geworden. Toch waren er eerst acht
dagen voorbijgegaan, nadat hij deze uittreding had gemaakt.

Negen jaren was hij Alcars instrument, maar die negen jaren konden
er voor hem wel negenhonderd zijn. Zo voelde hij dat, zoveel had hij in
die negen jaren moeten verwerken.

Maar de diepste problemen overzag hij nu in één oogopslag. In een
flits voelde hij de diepte van ieder probleem, hetzij geestelijk of lichame-
lijk. Het eenvoudigst waren voor hem al die geestelijke problemen waar-
mee de mensen op aarde tot hem kwamen. En dit had hij zich nu
eigengemaakt, omdat hij wilde en alles, alles trotseerde, om een waardig
instrument te zijn voor zijn hoge leider. Het kostte hem al zijn energie,
zijn diepste innerlijke krachten en persoonlijkheid, maar eenmaal daar
doorheen, zou hij al zijn bezit niet willen missen. Hoe kende hij thans
de mens, hoe zag hij door een ieder heen! Nu wist hij hoe Gods schep-
ping tot stand kwam, hoe alles was geschapen. Ontzaglijk was alles en
toch zo eenvoudig. Hoe moeilijk waren al die dagen geweest, maar hij
was alweer gereed om uit te treden.

Enige weken waren er voorbijgegaan. Nu zou hij het zieleleven leren
kennen en dat was nog dieper dan hetgeen hij had beleefd. Maar ook
hier zou hij door komen en het zich eigen maken, eerst dan kende hij de
schepping.
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De Goddelijke vonk

NU wachtte hij af. De eerste verschijnselen voelde hij reeds in 
zich komen. Langzaamaan trok zijn geesteslichaam op en trad 
hij de geestelijke wereld binnen. Voor hem stond Alcar. Hij

trad zijn leider tegemoet en vatte diens beide handen.
‘Weer zijn wij tezamen, André. Alles van onze vorige tocht ligt in je

en heb je je eigengemaakt. Thans zul je nieuwe wonderen beleven. Wij
gaan dan ook spoedig op weg en je weet waarheen wij gaan, terug naar
de eerste planeet. Onderweg zal ik je verschillende dingen duidelijk
maken.’

Zwevend verlieten zij de aarde.
André voelde zich heel gelukkig.
‘Hoe moet ik u danken, Alcar, voor hetgeen u voor mij hebt gedaan

en nog steeds doet.’
‘Dit is toch mijn eigen belang, mijn jongen, want als je stoffelijke

lichaam niet in orde is, kan ik niet werken. Ik moet over je gezondheid
waken en jij helpt mij, omdat je mij in alles volgt.’ 

‘Wanneer de mensen voldoende concentratie zouden bezitten, Alcar,
dan waren er zeker niet zoveel zenuwzieken?’

‘Zeer juist, André, wie zijn toestand beheerst, is heer en meester over
zijn stoffelijke organisme, tenminste wanneer er geen andere kwalen zijn
die het lichaam ondermijnen. Daartegenover staat men heel vaak mach-
teloos en velen gaan aan die kwalen over.’

‘Wat denkt u van mijn patiënte, die reeds in drie jaren niet heeft gegeten?’
‘Zij is een wonder, André, haar stoffelijke organisme bedoel ik.’ 
‘Dat de doktoren zich daar niet voor interesseren, begrijp ik niet,

Alcar.’
‘Er zijn zoveel dingen waarvoor zij zich niet interesseren. Deze patiën-

te is voor hen een wonder, maar wanneer zij haar zouden onderzoeken,
dan nog blijft voor hen het raadsel dat zij zonder eten in leven blijft.
Wanneer zij de krachten van de mens op de vierde graad zouden ken-
nen, zouden zij tevens uitroepen: Mijn God, hoe is het mogelijk dat er
mensen zijn die van licht, lucht en warmte in leven kunnen blijven.’

‘Is het voedsel daar dan geen vereiste, Alcar?’
‘Neen, André, en dat is zeer eenvoudig. Want is het niet merkwaardig

dat hoe meer de mens zich op het geestelijke leven instelt, het stoffelijke
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organisme onmiddellijk reageert en niet vraagt naar dat wat het vroeger
tot zich nam om het lichaam in stand te houden. Alweer zien wij
daardoor, dat het geesteslichaam overheerst, zelfs overheersen moet,
want bij hogere wezens spreekt het vanzelf dat zij niet naar voedsel ver-
langen en alleen dat tot zich nemen wat nodig is om het stofkleed in
stand te houden.

Op de eerste planeten voedde de mens zich met rauw vlees, ook op
aarde eet de mens vlees, doch op de vierde kosmische graad zijn allen
vegetariërs. Het hoofdproduct als voedsel is dat wat de natuur ons geeft
en daar zijn duizenden soorten vruchten aanwezig. Ook op aarde zal dit
alles veranderen. 

Maar je patiënte is in een wonderlijke toestand. Je weet toch hoe haar
stofkleed zichzelf voedt, ik heb je dat reeds duidelijk gemaakt. Alleen
kleine hoeveelheden sap heeft zij nodig, meer niet.’

‘Zal zij aan deze ziekte sterven, Alcar?’
‘Zij zal overgaan als ieder ander mens. Dat dit haar overgaan ver-

vroegt, is niet waar, want dan zou zij reeds lang aan deze zijde zijn
geweest. Zij leeft en blijft leven. Wel voelt zij zich slap en moe, maar
doet toch haar werk, is van de vroege morgen tot de late avond bezig en
leeft, zoals ieder ander die zijn natuurlijke gezondheid geniet. En toch is
haar toestand een groot raadsel.’

‘Maar wat is het, Alcar, dat haar in leven houdt?’
‘In de atmosfeer, André, ligt nu voor haar het voedsel en ik spreek de

heilige waarheid wanneer ik zeg dat op de hoogste afstemming de mens
niet meer zal eten en zich alleen zal voeden met dat wat in en om hem
ligt en in de atmosfeer aanwezig is. Vergeet tevens niet dat alles wat uit
de aarde groeit en bloeit in het heelal als onzichtbare energie aanwezig is
en dat ook dit als voedsel is te gebruiken, wanneer ons innerlijke leven
door concentratie het opvangt en kan aantrekken.

Welnu, deze patiënte bezit niet die kracht en weet daarvan niets af,
toch voedt zij zich onbewust uit dat onzichtbare reservoir. Die kracht is
er, zij ademt die in en haar geest, die voor de aarde zeer krachtig is, over-
heerst nu het stofkleed. In wezen is alles eenvoudig, doch voor de aarde
is zij een diep raadsel. Dit echter is haar toestand.’

‘Het is ook een groot wonder, Alcar, hoe zij haar werk nog doet.’ 
‘Zij bezit een krachtige wil en een rein geloof. Dit geloof is het

waardoor zij die onzichtbare krachten tot zich neemt, want het is de lief-
de die zij bezit, en wij weten dat liefde alles is en de kracht waardoor wij
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ons op het zichtbare en onzichtbare instellen en overgaan. Dan de uit-
straling die zij van jou ontvangt.

Nogmaals, voor de aarde is zij een groot raadsel, doch ik zie dat raad-
sel en ken de werking, haar leven, zowel stoffelijk als geestelijk.’

‘Leven op de vierde planeet reeds alle mensen zoals zij?’
‘Neen, nog niet, want zij leven daar van wat de natuur hun geeft.

Maar hoe hoger de mens naar zijn afstemming opklimt, des te reiner
wordt zijn innerlijke leven. Eenmaal daar, leven zij opnieuw in een stof-
felijk gewaad en zijn geestelijke wezens in een stoffelijke toestand.
Wanneer het voor ons niet meer mogelijk is vlees te gebruiken, omdat
wij ons aardse lichaam vele jaren hebben afgelegd en wanneer je weet dat
wij alles en al het leven liefhebben, van de ene toestand in een hogere
binnengaan om ons steeds meer liefde eigen te maken, dan voel je toch
dat wij straks een heel ander leven zullen beleven dan wij op de planeet
aarde hebben beleefd? Zij daar stellen zich op hoger gaan in en leven in
reine liefde voort. Ik zei reeds, daar is rust en vrede en zijn de mensen
zusters en broeders in de geest.’

‘Weten zij daar, Alcar, wat de Goddelijke vonk is?’
‘Zij allen weten dat zij kinderen van één Vader zijn en dat zij zelf die

vonk zijn die afstemming vindt op God. Hoe meer liefde zij zich eigen
maken, des te groter wordt die Godsvonk, versterkt hun innerlijk leven
en gaan zij naar de hogere sferen. Aan hun innerlijke licht zien wij hoe-
ver zij zijn gekomen. De Vonk Gods die in hen ligt, wat hun gehele
wezen uitmaakt, zijzelf dus zijn, straalt naar de liefde die zij zich hebben
eigengemaakt.’

‘Op aarde komt men er niet achter, Alcar, wat eigenlijk wel die
Godsvonk is.’

‘Dat is te begrijpen, mijn jongen. Weet je zelf hoe die Godsvonk is en
in ons is gekomen, nu je het scheppingsplan hebt beleefd, André?’

‘Neen Alcar, ik moet u eerlijk zeggen, dat dit nog steeds een groot
probleem voor mij is. Ik weet wat het is, u heeft mij alles duidelijk
gemaakt, maar hoe alles is gegaan en het in ons is gekomen, dat is mij
niet geheel duidelijk.’

‘Dus je vraag is meer voor jezelf dan voor de mens op aarde?’
‘Ja Alcar, ook voor mij, want ik zou het gaarne willen weten.’ 
‘Luister dan. Ik heb je duidelijk gemaakt hoe Gods schepping tot

stand kwam. Je hebt waargenomen hoe alles geschiedde en dat alles wat
in het heelal leeft Gods eigen leven is. Een planeet nu is een vonk, een
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machtige kracht aan energie en dat zijn alle planeten en sterren die in
het universum hun plaats hebben ingenomen en alles wat tot de zicht-
bare energie behoort. Ik heb je dat reeds verteld. In alles, in bomen en
planten, is Gods leven, want daarom leeft het, of het zou niet bestaan.
Het leeft omdat het leven moet, Gods leven is, doch in het dierlijke en
menselijke leven ligt iets anders. Vanaf het begin van de schepping is dat
in ons geweest, omdat wij en het dierenrijk uit dat ontzaglijke kwamen.
God splitste Zich, verdeelde Zich in biljoenen delen en vanaf dat ogen-
blik lag vast dat de mens een eigen wil zou bezitten en die wil, dat wezen
dus, is een deeltje van God. In de eerste ogenblikken bezat de mens of
dit deeltje van God geen bewustzijn. Dat deeltje zou in de eerste plaats
een prachtig lichaam ontvangen, want dat is de bedoeling van de gehe-
le schepping en dat zou de mens worden. De Godsvonk, dat zal je nu
duidelijk zijn, is in wezen energie en die energie kwam uit dat, wat God
is, wat men God noemt, voort. Ons gehele zijn als mens, André, is die
Godsvonk en dat zijn tevens al die planeten, alles wat in het universum
leeft. Doch de mens, en ook dit zal je thans duidelijk zijn, ontving van
God niet alleen Diens eigen leven, doch wij gingen in Zijn heilig leven
over. God wilde dat wij door Zijn afstemming als God zouden worden,
bewust in het universum zouden overgaan en ons dat eigen zouden
maken.

Een vonk Gods is het dier op aarde, ook een stuk steen, een stuk ijzer,
doch wij zijn de bewúste, bezíelende wezens die dit Godsgeschenk ont-
vingen.

Wij mensen, André, vertegenwoordigen dus onze heilige Vader, God
gaf Zichzelf aan ons en is in en om ons heen en blijft dat voor eeuwig.
Zoals wij ons concentreren om in iets over te kunnen gaan, iets te kun-
nen bereiken en er met ons gehele innerlijk aan moeten denken, om dat-
gene wat onze aandacht heeft te kunnen bereiken en tot stand te
brengen, zo schiep God ons en al het leven dat er is, dat voor ons dient
en dat wij nodig hebben, om die Goddelijke toestand bewust te kunnen
binnengaan. In ons ligt die Goddelijke kracht, wij zijn die kracht en het
is aan ons er iets van te maken, dàt van te maken, om het bewuste
Goddelijke wezen te worden. Is het je nu duidelijk wat de Godsvonk is?’ 

‘Ja Alcar, volkomen. Ik ben het dus zelf.’ 
‘Zo is het, mijn jongen. Jij bent die Godsvonk, jij bent een deeltje van

God, jij bent uit dat wat God is, voortgekomen, jouw leven vertegen-
woordigt Gods eigen leven. Alles wat tot de schepping behoort is God
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of een deeltje daarvan. In ons ligt Zijn heilig leven, maar het is aan ons
dat eigen te maken.’

‘Die bezieling, als ik het goed zeg, Alcar, is er vanaf het eerste ogen-
blik geweest, nietwaar?’

‘Toen je in de tempel der ziel de eerste lichtflitsen waarnam, geschied-
de dat met een vast doel. Daarin reeds waren wij vertegenwoordigd,
door die werking of concentratie, als ik het zo noemen wil, zouden wij
onszelf ontvangen. Door die bezieling of concentratie hebben wij onze
persoonlijkheid ontvangen, want wij zijn daaruit voortgekomen. Het is
dus duidelijk dat hierin de menselijke wil, de persoonlijkheid opgeslo-
ten ligt en die wil de afstemming van God, Zijn heilig leven is, dat wij
hebben ontvangen. Was dit niet geschied, dan behoorden wij tot dat
wat het universum is. Dan waren wij onzichtbaar en behoorden tot de
onzichtbare energie, zoals alles wat tot dat leven behoort.’

‘U denkt thans aan de duisternis?’
‘Ja André, toen er nog niets, niets bestond.’
‘Is in alles, al het leven door God geschapen, die bezieling aanwezig,

Alcar?’
‘Ja André, doch wij kennen bewuste en onbewuste bezieling. Is je dat

duidelijk?’
‘Neen, niet geheel. Wat de natuur uitmaakt, Alcar, een steen, een boom

en al het andere leven, behoort dat alles tot de onbewuste energie?’
‘Zeer goed, André, zo is het. Toen God het heelal schiep, was er alleen

bezieling. Het eerste dat uit dat alles te voorschijn trad, waren de sterren
en planeten, de zonnestelsels en duizenden andere lichamen. Daarna de
mens en dit wezen zou het vermogen bezitten te scheppen. Alweer wijst
dit op onze goddelijke afstemming. Het volgende proces, of het leven
dat te voorschijn trad, kwam uit dat eerste voort, want het eerste bezat
reeds dat wonder en schiep een ander leven. Daarna ontstond het die-
renrijk, dat uit dat verrottingsproces te voorschijn trad. Maar daarachter
als verder stadium en ontwikkeling, wat het ganse universum onderging,
was het verdichtingsproces van het heelal en al dat leven behoort tot de
onbewuste energie. Is je ook dat duidelijk, André?’ 

‘Ja Alcar.’
‘Dat diende dus als onbewuste energie, diende het eerste en tweede

wezen als verdichte massa, dus mens en dier, wat de begaanbare planeet
werd. Voel je wat ik bedoel, André?’

‘Ja Alcar. Er komt een vraag in mij op, maar ik geloof, dat ik die niet
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mag stellen.’
‘Ik weet reeds wat je mij vragen wilt, dus spreek.’
André keek zijn leider aan en vroeg nogmaals: ‘Kan ik die vraag stel-

len, ben ik niet ondankbaar?’
‘Alle mensen zullen die vraag stellen, spreek dus gerust, André.’
‘Wel, ik dacht hieraan, Alcar, wat was er toen er nog duisternis heer-

ste, voordat God Zich openbaarde? Kunt u ook dat verklaren?’
André keek zijn leider aan en wachtte af wat Alcar zou zeggen. Hij

voelde de rust van zijn leider in zich komen, maar hij zag tevens dat
Alcar zich op iets concentreerde. Een ontzaglijke kracht voer door hem
heen. 

Nog sprak zijn leider niet en hij dacht reeds dat hij deze vraag niet had
mogen stellen, toen Alcar zei: ‘Neen, mijn jongen, ik kan je daar geen
antwoord op geven, alleen de kosmische meesters, de kosmisch georiën-
teerden kunnen je antwoorden, ik niet. Dit allesomvattende voel ik,
diep in mij ligt het antwoord, toch ben ik mij daarvan nog niet bewust.
Dit grote onbegrijpelijke, dat machtige en ondoordringbare wonder in
woorden te verklaren, is mij niet mogelijk. Toch, de hogere meesters
kunnen je hiervan een verklaring geven, doch jij en ik en de mens op
aarde zullen dat proces niet meer kunnen volgen. Aan deze zijde is er een
heilig ontzag voor Gods eigen leven en vooral voor dát wat nog niemand
kent. Zoals wij het beeld van de schepping uit de hoogste hemelen heb-
ben ontvangen, zo is ook dat tot hen gekomen. De meesters dragen ech-
ter die wijsheid als het heiligste dat er is in zich en buigen hun hoofd
voor dat wat vóór de schepping aanwezig was.

Ja André, God was aanwezig. God was en is er eeuwig en zal er steeds
blijven. Toen er duisternis heerste waren wij er ook, want er was leven
en dat leven was God, waren wij, het dier en al die planeten en sterren.
Maar nu zou dat geopenbaard worden. Dat is geschied en de mens 
en het dier zijn reeds tot dáár gekomen en dus tot God teruggekeerd. 
De diepte van dit probleem kan ik dus niet verklaren, alleen de werking
en de openbaring hebben wij leren kennen, want wij zijn het zelf. Doch
ook ik buig mijn hoofd voor het allerheiligste, het ogenblik toen er nog
duisternis heerste. Daarin ligt dát wat ook in ons aanwezig is, wat men
op aarde niet kent en nooit of te nimmer zal zien, omdat het die onzicht-
bare energie, Gods eigen leven is en dat is niet waar te nemen, dat is
alleen te voelen, alleen dán, wanneer wij de Goddelijke Sferen zijn
binnengetreden.’
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‘Toch ben ik u dankbaar, Alcar, dat u mij dit er reeds van hebt gezegd.
Mij werd die vraag gesteld; voor mij echter is die vraag te diep, te
machtig en te heilig, maar toch bleef ik eraan denken. Toen nu alles
gereed was, Alcar, en de planeten zich verdichtten, hoe ontwaakte de
Goddelijke vonk daarna?’

‘De Goddelijke vonk zou in ons ontwaken, André, maar dat zul je op
deze reis beleven.’
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Het bezielende leven

WIJ zelf zouden ontwaken, André, want wij zijn immers god-
delijk. Wij moeten verder, steeds verder en hoger en naar
mate wij hoger komen en het goede zoeken, zullen wij ont-

waken. Alles is liefde en wij moeten ons dus de goddelijke liefde gaan
eigen maken. Dat is onze weg en alleen voor de mens, want wij moeten
tot God terugkeren.

Ziedaar, de eerste planeet. Om je alles duidelijk te maken, moet ik je
opnieuw met het verleden, met het embryonale leven verbinden.’

Alcar daalde op de eerste planeet af. Opnieuw was André op dit ont-
zaglijke lichaam, waar ieder mens was geweest. Op een hoge berg namen
zij plaats.

Hier zou alles sterven. André dacht aan dit proces. 
‘Dit, hier voor ons, Alcar, is de zichtbare energie en dat wat om ons

heen is en waarin wij leven, behoort dus tot de onzichtbare energie? Als
ik u goed heb begrepen, dan is in het onzichtbare alles wat een planeet
aan ertsen en mineralen kan bevatten?’

‘Ja, dat is zeer goed. Alles komt uit het onzichtbare voort.’ 
‘Ook goud en zilver en andere metalen?’
‘Ja, alles.’
‘Wonderbaarlijk is dat, Alcar.’
‘Wanneer dit niet in het onzichtbare aanwezig was, kon het niet gebo-

ren worden. De wetenschap is reeds heel ver, maar in de toekomst komt
zij verder. Zowaar er in de aarde goud wordt gevonden, zo is dit tevens
in het onzichtbare. In het onzichtbare leven is alles wat de aarde bezit,
want alles is energie.’

‘Denkt u dat men daarmee vorderingen zal maken?’
‘Zij zullen thans veel uitvindingen doen, maar daarover heb ik reeds

gesproken. Het is thans de eeuw van de techniek.’ 
‘U kent vele vindingen die straks het licht zullen zien?’ 
‘Ja, ik zie er vele, heel veel zelfs.’
‘Als u dat wilt, Alcar, zoudt u mij dan een uitvinding kunnen noemen?’
‘Ja, dat zou ik kunnen, doch het interesseert mij niet. Ik stel mij alleen

op het zieleleven in en dat is mijn werk.’
‘Het is toch merkwaardig dat u dat kunt, Alcar!’
‘Ja André, ik zou dit kunnen, want ik ken er vele.’ 
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‘Is dit ook uw bezit?’
‘Ja, van mij en van hen die in mijn eigen sfeer leven. Wij zien al die

mogelijkheden en zouden dit tot stand kunnen brengen, doch de mens
heeft gebrek aan geestelijk voedsel en dat is het noodzakelijkst van alles.
De mens moet nu zijn eigen afstemming leren kennen en wanneer zij op
aarde weten dat er een verdergaan mogelijk is, zij gaan leven zoals zij
moeten leven en zoals God het wil, dan ontvangen zij wonderen en al
die wonderen kennen wij. Wij weten nu reeds wat de mens over vijfhon-
derd jaren zal bezitten. Er is meer dat zij niet kennen dan wat zij reeds
tot stand hebben gebracht. Maar wat heeft het voor nut, wanneer zij al
die wonderen voor de vernietiging van het hoogste wezen dat God
geschapen heeft, gebruiken? Dat is hun ondergang, want er zijn reeds te
veel technische wonderen op aarde aanwezig.’

‘Kunt u dit niet tegenhouden?’
‘Heb ik je in de donkere sferen niet duidelijk gemaakt dat de demo-

nen van de hel dit tot stand brengen? Waren wij daar niet bij de genie-
ën en de meesters in het kwaad? God gaf ons mensen een eigen wil, de
Goddelijke Sferen staan voor ons open, alles, alles hebben wij ontvan-
gen, wij hebben ons geluk in handen. Is je dat niet reeds lang bekend?’

‘Ja Alcar, ik weet het.’
‘Wat wij kunnen doen is dit alles aan de mensheid te geven. Wij bren-

gen hun geluk en door ons leren zij zichzelf kennen. De meesters zon-
den mij en duizenden anderen naar de aarde, om hun van ons eeuwig
voortgaan te vertellen en hen innerlijk te openen. Wij zullen op deze
wijze verdergaan en eens zijn wij daarmee gereed. Wanneer men op
aarde het hogere zoekt, gebruikt men al die vindingen voor het geluk
van de mensheid. Eerst dan komen wij van deze zijde naar de aarde en
brengen hun al die technische wonderen. Alles ligt vast, André, doch
men wacht aan deze zijde totdat zij zover zijn, zij hun leven op aarde
begrijpen, eerst dan kan dit een aanvang nemen.

Thans ga ik je met het embryonale leven verbinden. Wij blijven hier
op deze plaats, van hieruit kan ik je alles duidelijk maken. Let dus goed
op, André. Je kunt mij vragen stellen, want dat is mogelijk.’

André voelde zich wegzinken. De verdichte planeet loste voor hem op
en hij zag het verleden, het eerste stadium voor zich verschijnen. Hij her-
kende dit stadium van zijn vorige reis en wist welk ogenblik dit was en
wat Alcar hem wilde tonen.

‘Je ziet opnieuw, André, dat de planeet zich verdicht. Wij dalen ech-
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ter thans in de astrale wereld en in de werkelijkheid af, maar ik ga je eerst
met het eerste stadium van het menselijke embryo verbinden. Want daar
is het eerste leven gekomen, die stuwing, die kracht en die werking: het
instinct.’

André ging waarnemen. Voor zich zag hij miljoenen cellen.
‘Je ziet, mijn jongen, dat wij opnieuw in het verleden zijn afgedaald

en daar voor je leeft het eerste embryo. Toen, wat ik je duidelijk maak-
te, dit tot leven kwam, toen die vonk, dat leven dus, in het embryonale
leven overging, lag daarin de mens vast, maar niet alleen stoffelijk, doch
tevens geestelijk. De kracht die dit tot stand bracht, dat is de goddelijke
bezieling. Dus uit God kwam dit voort, dit was Gods wil en wanneer dit
niet was geschied, zou het ene leven het andere niet hebben aangeraakt
en niet tot leven zijn gekomen. Doch de goddelijke bezieling ging in het
embryo over, neen, dit jonge leven was bezieling en het evolueringsplan
nam in stoffelijke en geestelijke toestand een aanvang. Maar wat
geschiedde hier voor, André? Voel je dit wonder? Heb je mij op onze
vorige reis begrepen? Welk wonder gaan wij thans waarnemen? Voel je
de diepte van het openbaringsproces? Ik kan doorgaan je vragen te stel-
len, doch thans moet je mij antwoorden.’

André dacht lang en rustig na en zei: ‘Ik geloof dat ik u heb begrepen
en weet wat uw bedoeling is. Uit dit ene lichaam werden miljoenen
levens geboren. Is dat uw bedoeling, Alcar?’ 

‘Inderdaad, André, dat bedoel ik, doch hoe geschiedde dit?’ 
Opnieuw dacht André over dit goddelijke wonder na. 
‘Hoe diep is dit Alcar, ik voel het geheel, doch kan mij niet uitdrukken.’
‘Dan zal ik je helpen. Luister. Het is mijn bedoeling dat je dit voelt en

begrijpt. Want is je niet opgevallen dat wij op deze planeet beleven wat
in het gehele universum is geschied? Dat uit dit lichaam miljoenen
levens te voorschijn moesten treden, omdat ook dit lichaam zich split-
ste, zoals God Zich verdeelde? Dat dit voor mens en dier en al het ande-
re leven is? Uit dit lichaam ontstond dus het bezielende leven,
ontstonden vonken van God, omdat een planeet Gods leven vertegen-
woordigt. Elk deeltje dus, hoe nietig ook, is Gods leven en zal God als
stoffelijk en geestelijk leven vertegenwoordigen. Het stoffelijke leven
hebben wij reeds kunnen volgen, het bezielende leven gaat hier een aan-
vang nemen. Elk deeltje is dus bezieling, is een deel van deze planeet, is
de Vonk Gods, omdat wij uit God zijn geboren. De verdichting bracht
dit dus tot stand, het openbaringsproces nam een aanvang toen deze pla-



217

neet zich splitste. Alles wat wij hier waarnemen wijst op dit wonder,
alleen hier kon dit geschieden. Hier werd dus de ziel geboren, doch we
kennen alleen werking, want van bewustwording is hier geen sprake, dat
alles moet nog worden geboren.’

‘Is het je duidelijk, André?’
‘Ja Alcar, thans voel ik dit machtige gebeuren. Hoe diep is dit, doch

hoe natuurlijk.’
‘Zo is het en dit wonder vinden wij in de gehele schepping in vol-

maakte en volwassen toestand terug. Wat dus geschiedde werd geboren,
omdat de Alkracht dit voortstuwde en waarvan het deel uitmaakte.

Het gaat mij er dus om je duidelijk te maken wat het bezielende leven
betekent en hoe alles geschiedde. Die eerste werking, dat aanraken en
afstoten van het embryonale leven, was in wezen niets anders dan het
bezielende leven, dat wij mensen als deel, als afstemming van God had-
den ontvangen. Hier dus, op deze plaats, het eerste menselijke stadium,
voelen en zien wij reeds de directe afstemming op God, omdat wij, als
bezielend en voelend leven, daar deel van uitmaken. Voel je wat ik
bedoel, André?’

‘Ja Alcar, volkomen.’
‘Welnu, in het tweede stadium van het menselijke embryonale leven

was die werking geen ontvangen meer, maar geschiedde dit uit eigen
kracht en dit was het eerste vermogen dat de mens zich had eigenge-
maakt. In het eerste menselijke stadium ontving de mens het van zijn
heilige Vader en in het tweede en verdere stadium was dit niet meer
nodig. Het bezielende leven is dus in het eerste stadium geboren.

Het zal je nu tevens duidelijk zijn, dat ik op onze vorige reis je daar-
van niets kon en mocht vertellen, omdat je van alles niets zou hebben
begrepen en het ene leven van het andere en al die werkingen niet zou
kunnen onderscheiden.

Wat dus nu voor het stoffelijke organisme geschiedde en wat de mens
ontving, was tevens voor het innerlijke leven, dus het zieleleven, dat de
bezieling en het geesteslichaam zou worden. Het zieleleven dus is de
kern van al het leven, want dat is de diepte, de eerste en heiligste wer-
king, ja, dat is de Vonk Gods en de goddelijke bezieling die elk wezen
en ieder dier zich eigen kan maken en tot het hoogste wezen behoort. 
Ik spreek van dier en bedoel dus het dierlijke wezen, dat wij ook even
zullen volgen. 

Toen het eerste menselijke embryo in verbinding kwam met het ande-
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re, was het ene de scheppende en het andere de stuwende kracht. Beide
gingen in elkaar over en dit, zoals ik je op onze vorige reis duidelijk
maakte, was het mannelijke en vrouwelijke wezen. Al waren die organen
nog niet volmaakt, in wezen was alles gereed en waren die krachten aan-
wezig, waardoor de wedergeboorte tot stand kwam. Na die aanraking,
ook dat weet je, stierf het ene leven, het jonge leven zou geboren wor-
den en dit geboren worden geschiedde. Ik ga je nu met de astrale wereld
verbinden en dan zullen wij dat aantrekken en geboren worden volgen.
Ik ga je thans dieper verbinden, dat wil zeggen met de daarvóór liggen-
de verschijnselen.’

André voelde dit duidelijk en hij hoorde nu Alcar zeggen: ‘Wat zie je,
André?’

‘Niets, Alcar, ik zie niets.’
‘Prachtig, mijn jongen, want er is nog niets aanwezig. Er kan in deze

wereld nog niets zijn, niets leven, want dát wat er straks is, moet nog
geboren worden, met andere woorden, het eerste menselijke embryo
moet nog sterven, eerst dan treedt het bezielende leven hier binnen.’

‘Wat is dat voor een wonder, Alcar?’
‘Dat is het wonder, dat vóór het embryonale leven ligt, dus vóór de

geboorte van het eerste menselijke embryo.’
Hoe is het mogelijk, dacht André. Hij zag niets en er was ook geen

leven. Waar was de astrale wereld? Leeg, geheel leeg. 
‘Is dit goed, Alcar?’
‘Zeer duidelijk, André. Vraag mij liever tien, twintig keer wanneer je

denkt dat het je niet duidelijk is, hoor André.’
‘Ja Alcar, maar dit voel ik en is mij duidelijk.’
‘Dan ga ik verder. Je zult wonderen beleven, André, psychische of

geestelijke wonderen.
Hier is dus niets aanwezig, absoluut niets. Je ziet een lege ruimte. 

En dit is heel natuurlijk, want er waren nog geen astrale werelden, die
moesten nog worden geboren. Toen nu het eerste menselijke embryo
werd geboren en volwassen was en de verbinding tot stand kwam, stierf
dat eerste celletje en eerst toen kwam de astrale wereld tot stand en werd
ook die wereld, wat de onzichtbare wereld zou worden, geboren.

Dat werd dus het hiernamaals. Wanneer je uittreedt, treed je die
wereld binnen en als de mens sterft, gaat hij dus daar binnen. Voel je,
André, waaruit de sferen zijn geboren? En dat ons leven een en dezelfde
toestand is als die lege wereld die daar voor je ligt, maar dat wij en al het
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andere leven in het biljoenenstadium leven? Dat wij zover zijn gekomen?
Dat het embryonale leven van mens en dier is geëvolueerd, het mense-
lijke en dierlijke stadium heeft bereikt? Hier echter, op deze plaats, hier
werd dat alles geboren, dit is het ontstaan van de schepping, de zichtba-
re en onzichtbare wereld.

Maar ik ga nu verder en dan zul je spoedig zien dat de astrale wereld
met biljoenen vonkjes, of levende wezentjes gevuld is. Nadat nu het eer-
ste embryo overging, dus stierf, aanvaardde het bezielende leven de
astrale sfeer en wachtte daar af om opnieuw te worden aangetrokken. 
Ik verbind je nu met dat eerste stadium en je zult voor je zien de astrale
wereld van het eerste menselijke embryo, als bezielend en levend wezen.’

André ging waarnemen en zag biljoenen lichtende vonkjes aan zich
voorbijgaan.

‘Ik laat je deze wereld zien in een lichtende atmosfeer, André, omdat
je anders helemaal niets zou kunnen zien, want hier was nog geen licht,
kon geen licht zijn, omdat de uitstralende mens nog moest worden
geboren.’

Mijn God, dacht André, wat weet u veel, hoe is het mogelijk. Hoe
wonderbaarlijk en natuurlijk is dit alles.

‘Je ziet, André’, hoorde hij zijn leider zeggen, ‘dat allen in beweging
zijn. In werkelijkheid dus is dat de bezielende mens en moet dat het god-
delijke wezen worden. Nu nog en lange tijd daarna is het onbewust,
maar je ziet, het leeft, want het is in beweging. Dit diertje of leven móét
worden aangetrokken, of er zou thans geen geboorte mogelijk zijn. Dit
leven wordt dan ook aangetrokken, want dit proces gaat verder en ver-
der. Van het eerste stadium gaan wij in het volgende over en ik zal je een
tweede stadium tonen. Het zal mij echter benieuwen of je iets opvalt.’

Opnieuw ging André in de astrale wereld over. Wat hij zag was won-
derlijk. Er was meer beweging en hij kon al die lichaampjes beter zien,
zij waren duidelijk zichtbaar voor hem.

Waar hij ook keek overal was leven. Links en rechts, boven en onder
hem waren deze diertjes van licht.

‘Heb je mij gevoeld, André?’
‘Ik zie ze duidelijk, maar wat dit betekent weet ik niet.’
‘Ik zal je dat duidelijk maken. Dit is het tweede stadium en is dus ver-

der dan het eerste. Hierin is meer kracht aanwezig dan in het eerste sta-
dium. De geestelijke energie is dus groter en dichter dan in de eerste
toestand, want je kunt het beter waarnemen. In de volgende stadia is dit
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natuurlijk nog krachtiger en nog beter zichtbaar. Dit komt doordat het
eerste embryo in stoffelijke toestand in het tweede stadium is overgegaan
en dus ook die verhoogde afstemming hier is ingetreden. Is je dit opge-
vallen, André?’

‘Neen Alcar.’
‘Ik ga je nu weer met de stoffelijke wereld verbinden, om daarna tot

de astrale wereld terug te keren.’
‘Zie je daar het tweede embryonale stadium, André?’ 
‘Ja Alcar.’
‘Dan kun je toch duidelijk zien, dat dit diertje groter is geworden en

zich heeft verdicht. Het innerlijke leven volgt dus de stoffelijke wereld
en is één in dat lichaam. Beide lichamen moeten in elkander overgaan
en dit overgaan is een wet. Het is zoals wij in ons leven zijn en de stof-
felijke mens op aarde is. Wij zijn de energie voor het stoffelijke wezen
op aarde, wij zijn de wil die de mens bezit. Het is dus de bezielende
kracht voor dát wat daar voor je in het tweede stadium van het embry-
onale leven leeft. Wat wij als geest en als mens op aarde zijn, is dus reeds
de stoffelijke en de geestelijke bewustwording en dat alles, zoals ik reeds
zei, moet dit jonge leven zich nog eigen maken. Dit, André, zullen wij
nu volgen.

Zie, André, hoe dit aantrekken geschiedt. Op onze vorige tocht heb
ik je daarmee verbonden, doch thans volgen wij dit proces in de algehe-
le wordingstoestand.’

Opnieuw zag André het tweede stadium voor zich. Hij zag dat twee
cellen zich verbonden. Op hetzelfde ogenblik dat dit plaatsvond, kwam
uit de astrale wereld een dergelijk wezen neerdalen en ging in die beide
stoffelijke cellen binnen. Daarna zag hij dat de verbinding werd verbroken.

‘Heb je dit goed en duidelijk kunnen volgen, mijn jongen?’ 
‘Ja, Alcar, heel goed.’
‘Dan volgen wij dat diertje. Nog enige tijd heeft het te leven en dan

zul je een ander proces zien, want het moet sterven. Ik houd je dus daar-
mee verbonden.’

André bleef waarnemen. In die biljoenen levens volgde hij dit ene
wezen. Het was wonderlijk hoe Alcar dit tot stand kon brengen. 

Hij hoorde nu zeggen: ‘Alles concentratie, André. Ik ben met dat dier-
tje één en roep dus het verleden tot mij terug. Jij ziet wat ik zie en je wil
laten zien. Ik kan dat omdat dit tot de werkelijkheid behoort. Was dit
niet mogelijk, dan zou je dit voelen en tevens kunnen waarnemen.
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Wanneer in onze wereld de geest zich wil verbinden, dan kan hij deze
verbinding tot stand brengen wanneer het tot Gods schepping behoort
en hij daarvoor de krachten bezit. Deze krachten moeten dus in hem
aanwezig zijn, anders is het niet mogelijk. Ik kan je alleen dát laten zien
wat in mijn eigen leven aanwezig is en ik als bezit draag. Ook dat weet
je. Nog kun je dat wezen zien, maar ik ga je met het volgende stadium
verbinden.

Het diertje daar voor je is enige uren oud, nadat de verbinding is
geschied. Dus enige uren later gaat dit stoffelijke diertje over en treedt
het bezielende leven de astrale wereld binnen.’

André zag dit wonder geschieden. Het diertje bewoog zich, doch dit
voortbewegen voelde hij verzwakken. Traag ging het verder, maar nog
was het in beweging. Dit was een wonderlijk tafereel. Het was precies
alsof de mens op aarde zijn laatste adem uitblies.

‘Nu opletten’, hoorde hij Alcar zeggen.
Dan voelde André dat het ogenblik was gekomen. 
‘Maar wat is dat, zie ik goed, Alcar?’
‘Ja, je ziet duidelijk, André, de astrale geest, het bezielende leven treedt

de astrale wereld binnen. Je hebt thans voor de tweede maal het verbin-
den, het aantrekken en het stervensproces in het tweede stadium van het
embryonale leven zien voltrekken. Dus geboren worden, sterven en
neerdalen van het bezielende leven. Dit is zoals op aarde nog geschiedt.
Dit is de wedergeboorte, zoals zij in al die biljoenen jaren is geweest.
Had dit jonge leven de bezieling niet kunnen aantrekken, dan was ook
dat jonge leven gestikt en was er van voortzetting en voortplanting geen
sprake. Neen, God wist en overzag dit alles, daarvoor schiep God Zijn
eigen Wezen, daarvoor gaf God dit wezen die bezielende kracht, bezit-
ten wij die vonk, die ontzaglijke wil, waardoor wij ons eigen lot, geluk
en rust, vrede en harmonie in handen hebben. Op aarde zal ik je dat alles
duidelijk moeten maken, hier echter werd alles in eerste instantie vast-
gelegd. Is het geen wonder, André?’

‘Ja Alcar en toch zo natuurlijk.’
‘Maar nu ga ik even naar het dierenrijk, want ook dat hoort bij ons

werk en ik moet een ieder zijn illusies ontnemen, die denkt dat wij, god-
delijke wezens, uit een planten- en dierenrijk zijn gekomen en dat wij
die wegen en dat leven moesten volgen. Nogmaals: ik spreek dit onher-
roepelijk tegen.

Ik ga nu terug naar het eerste stadium, want in dat stadium zou het
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dierlijke leven worden geboren. Wij volgen nu eenzelfde toestand, dus
in de eerste graad, doch voor de dierlijke wereld. Zie daar voor je, André,
eenzelfde verbinding vindt plaats. In het tweede stadium, je hebt dit zoë-
ven gezien, had het nog enige uren te leven. Dit alles heb ik je zoëven en
op onze vorige reis duidelijk gemaakt. Zie nu wat geschiedt.

Dat diertje sterft en wij volgen dat diertje. Het astrale leven is reeds
hier binnengetreden, maar het stoffelijke diertje ondergaat een verrot-
tingsproces en daaruit werd het andere leven geboren. Voel goed aan dat
het reeds in een staat van ontbinding verkeert.’

André zag ook dit wonderlijke proces voltrekken. Hij zag dit kleine
lichaampje in een slijmachtige toestand oplossen. Uit dat proces echter
kwam iets tot leven, hoewel het bijna niet te zien was. Toch, hoe nietig het
ook was, kwamen uit dat verrottende celletje kleine diertjes te voorschijn.

Hij hoorde Alcar nu zeggen: ‘Ik heb je het einde getoond, maar lange
tijd ging voorbij, voordat dit eerst werd geboren. Maar nu moet je eens
verder zien, André. Wat zie je nu?’ 

‘Ik zie honderden van deze diertjes, Alcar.’
‘Heel goed, zo is het. Uit het eerste menselijke schilletje, als ik het zo

wil noemen, traden honderden dierlijke levens te voorschijn.’
‘Wat is dat voor een wonder, Alcar?’
‘Dit is het machtigste wonder dat wij kennen, doch tevens het natuur-

lijkste. Op je vorige tocht heb ik je dit reeds getoond.’ 
‘Weet men op aarde hiervan? Kent men dit wonder, Alcar?’ 
‘Neen, de geleerden op aarde zoeken naar het beginstadium van mens

en dier, maar weten nog steeds niet welk organisme het eerst is geboren.’
‘Is dit dan niet vast te stellen?’
‘Neen, dit is niet meer mogelijk. Ik heb je echter duidelijk gemaakt

dat het openbaringsproces op één wezen geconcentreerd is geweest en
dat was het menselijke wezen. Doch het volgende wonder dat geschied-
de, kwam uit dit gebeuren tot stand en daardoor ontstond de dierenwe-
reld. De geleerden moeten dit proces kunnen voelen, het te berekenen
is niet mogelijk. Deze planeet schiep voor het gehele universum het
bezielende leven en is het allesomvattende in de schepping. Een andere
taak had dit lichaam niet te volbrengen.’

‘Maar dan kunnen de geleerden toch tot deze diepte niet komen,
omdat zij op een andere planeet leven? Voel ik dit goed, Alcar?’ 

‘Neen, dat is niet duidelijk, want iedere planeet schiep een eigen orga-
nisme, doch hier werd de kern geboren voor het gehele universum, met
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andere woorden, wat hier geschiedde vinden wij op aarde terug. Doch
er is meer. De geleerden trachten het ontstaan van het heelal stoffelijk te
verklaren en dat is niet mogelijk. Wanneer zij zich niet op de geestelijke
of onzichtbare kosmos gaan instellen, zullen zij nimmer het ontstaan
van alles begrijpen, noch kunnen verklaren.’

‘U wilt dus zeggen dat zij alleen door het innerlijke leven te volgen, de
oorsprong van de mens, planeten en sterren en alles wat in het heelal
aanwezig is, kunnen vaststellen?’

‘Inderdaad André, of zij dringen tot het beginstadium niet door,
omdat de dood hun een halt toeroept. Wij hebben kunnen volgen en in
de tempel der ziel is je dit duidelijk gemaakt, dat wij mensen en dieren
en alles wat in het universum aanwezig is, uit het niets zijn geboren. Dat
niets manifesteerde zich in een schemerlicht, werd dichter en dichter,
totdat het wordingsproces een aanvang nam. Wanneer de geleerden op
aarde een Almacht of Oerkracht aanvaarden, dringen zij tot het begin-
stadium door, want daarin ligt en leeft het goddelijke raadsel. Zij zoe-
ken thans in het bestaande, in dat wat reeds gereed en verdicht is, doch
daarachter, biljoenen jaren geleden, diep in het verleden van dier en
mens, ligt de werkelijkheid.’

‘En kunnen zij dat niet aanvaarden, Alcar?’
‘Neen, want zij kennen en aanvaarden het eeuwige leven niet, kennen

zichzelf niet en voelen de diepte niet die in hen ligt, lopen zich tegen het
raadsel ‘dood’ te pletter. Steeds en steeds weer kom ik hierop terug, moet
ik hierop terugkomen, want dit verspert hun de weg, het ontneemt hun
de verbinding met de onzichtbare kosmos. Daarachter, achter die sluier,
het raadsel ‘dood’, ligt en leeft de werkelijkheid.’

‘Weten zij hoe het verdichtingsproces geschiedde, Alcar?’
‘Ja André, dit proces kennen zij en hebben zij in duizenden toestan-

den leren kennen en kunnen volgen.’
‘Ook dat de aarde een doorschijnende vuurbol is geweest?’ 
‘Ook dat weten zij en hebben zij kunnen vaststellen.’
‘Maar waarom komen de geleerden dan niet verder, want zij zijn dan

toch heel ver gevorderd?’
‘Ik zei je reeds, zij zoeken in het bestaande, in dat wat reeds gereed is,

volgen de werkingen en tijdperken op aarde en toch komen zij niet ver-
der en voelen dat zij machteloos staan. Iets roept hun dan een halt toe.
Op een ogenblik kunnen zij niet verder, want zij zien de planeet aarde
als een vuurbol, een gloeiende massa en dan houdt voor hen alle bestaan,
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dus ook van dier en mens op. Het zegt hun dat er voordien onmogelijk
leven kan zijn geweest en er een tweede schepping heeft plaatsgevonden.’

‘Maar dat is toch niet mogelijk, Alcar?’
‘Het verheugt mij dat je dit voelt, André. Neen, dit is niet mogelijk,

er is steeds leven geweest en een tweede schepping druist tegen alles wat
met het goddelijke te maken heeft, in. De planeet aarde verkeerde in ver-
schillende tijdperken, overgangstoestanden, zoals het ijstijdperk, het
gloeiings- en verdichtingsproces. Doch wij aan deze zijde zien daar door-
heen en kennen al deze toestanden. Geen meter aarde is daarvan vrijge-
bleven, de gehele aarde heeft dit proces beleefd en toch was en is er
steeds leven geweest.’

‘En is dit het dode punt, Alcar?’
‘Ja André, hier houdt alles op, daarin verliezen zij zichzelf. Toch

beleeft de planeet aarde ook nu al die overgangen, nog zien wij in het
innerlijke van de aarde zich dit proces voltrekken en ondergaat de aarde
al deze overgangstijden, al zien en beleven zij daar op de oppervlakte
weinig van. Maar wanneer ook dit zou ophouden, er geen vuurspuwen-
de bergen meer waren, waaraan en waardoor zij dit gloeiingsproces kun-
nen waarnemen, geloof mij, dan zien wij op aarde geschieden wat hier
reeds miljoenen jaren geleden is geschied en het stervensproces van deze
planeet betekent en waarin tevens de aarde zou overgaan.’

‘U wilt daarmee zeggen dat juist door die verschijnselen als het ware
de innerlijke planeet leeft?’

‘Ja André, zo is het. Daaraan herkennen wij het innerlijke leven van
iedere planeet. Hier is dat alles reeds lang voorbij, maar tevens waren
deze verschijnselen hier niet aanwezig, althans niet in die oerkracht en
geweldigheid.’

‘Heeft deze planeet dan andere werkingen gekend en ondergaan,
Alcar?’

‘Ja André, want iedere planeet heeft en kent een eigen werking, maar
neemt tevens een eigen plaats in het kosmische geheel in.’ 

‘U heeft mij hierover nog niets verteld, Alcar?’
‘Neen, mijn zoon, dat is ook niet nodig, je zou het ene van het ande-

re niet meer kunnen onderscheiden. Ik volg alleen de natuurverschijn-
selen zoals wij ze aan deze zijde hebben leren kennen en daardoor tracht
ik je het openbaringsproces duidelijk te maken. Daardoor krijg je een
beeld hoe alles is geschied. Ik houd mij dus aan een vast plan, ga niet
verder en niet dieper dan alleen noodzakelijk is.’
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‘Het is dus niet uw bedoeling, Alcar, de algehele schepping en de ont-
wikkeling van de aarde te volgen?’

‘Neen André, mij is daarvan niets gezegd, ik volg alleen wat mij is
opgedragen.’

‘Het is toch mogelijk voor u, Alcar?’
‘Jazeker, ik zou het gehele aardse proces kunnen volgen, we zouden

tientallen boeken kunnen vullen, doch dat is de bedoeling niet.’
‘Zijn er reeds geleerden op aarde die anders gaan denken, Alcar?’ 
‘Ja, zeker, er zijn er die een andere schepping voelen, doch ook zij

komen niet verder. Er zijn geleerden op aarde die weten en reeds aan-
vaarden dat het ene uit het andere is geboren, maar tevens en het voor-
naamste is wel, dat zij voelen dat alles wat zij waarnemen slechts tijdelijk
is en zoals vele andere stoffelijke dingen moet oplossen.’

‘U weet dat deze geleerden er zijn, Alcar?’
‘Ja, wij weten dat deze geleerden op aarde zijn geboren en deze zullen

de wetenschap, hun studie – de geologie – een krachtige stoot geven,
doch ook zij stranden, omdat men deze theorie niet aanvaardt. Deze
wezens weten en voelen dat het aardse leven slechts een overgang naar
iets hogers betekent. Zij zijn dus reeds bezig om de geestelijke weg te
bewandelen en als zij voortgaan zullen zij vorderingen maken, maar dan
vervalt de ene theorie na de andere. Wie vandaag beroemd en geleerd is,
is de volgende dag een grote niet in het universum en vooral een aards
wezen.’

‘Wanneer ik u goed heb begrepen, Alcar, dan ligt aan het innerlijke
leven de stoffelijke kosmos vast?’

‘Ja André en die weg moeten zij volgen, eerst dan komen zij verder.’
‘Deze planeet heeft zich toch zoals alle andere verdicht?’
‘Ja, doch de werking en de verdichting, de vele overgangen die de pla-

neet aarde heeft ondergaan, zijn hier toch niet aanwezig. Iedere planeet
schiep een eigen organisme, verdichtte zich omdat het bezielende leven
een levenstoestand kon aanvaarden, doch de planeet aarde zou dat orga-
nisme van mens en dier afmaken. Alle energie ontving de planeet aarde,
toen al deze planeten hun taak hadden volbracht, wat ik je reeds duide-
lijk maakte. Nu sterft deze planeet, de dood heerst hier, waar je ook
kijkt.’ 

‘Wat is dat alles toch machtig, Alcar, ik heb er geen woorden voor.’
‘Dit is machtig, André, en toch zien wij door al die wetten heen,

omdat wij dit hebben beleefd.
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Maar wij gaan nu verder en zullen thans tot dit wonder hier voor je
terugkeren. Hier voor je leeft dit kosmische raadsel en zo zien wij alle
wonderen van God, omdat wij ons daarmee kunnen verbinden. Je ziet,
André, dat uit de eerste menselijke schil het dierlijke leven werd gebo-
ren. Al die levens zullen opnieuw in elkaar overgaan en zich met andere
wezens verbinden en op deze wijze geschiedde dit ontzaglijke proces. 
Uit ons dus, uit het eerste ontbindingsproces, je weet dit reeds, is het
dierenrijk ontstaan. Maar tevens ontstond uit dit alles, waar het mij nu
omgaat en waarom ik je dit alles opnieuw duidelijk heb moeten maken,
wil je het ontstaan van hetgeen ik je aanstonds wil tonen begrijpen, ‘de
dierlijke astrale wereld’. Ik zal je met die wereld verbinden, want ook dat
jonge leven ging over en trad de onzichtbare wereld binnen. Voel je het
grote wonder, André?’

‘Ja Alcar, doch daaraan heb ik niet gedacht.’
‘Zie nu, daar voor je, weer een ander tafereel, de astrale dierlijke

wereld.’
André zag dit leven.
‘Ik heb je nu alleen met het dierenrijk verbonden, maar thans ga ik tot

onze eigen astrale wereld over. Let even goed op, André. Je kunt duide-
lijk het astrale dierwezen van het menselijke wezen onderscheiden.’

‘Hoe wonderlijk is dit alles, Alcar. Ik heb er geen woorden voor. 
Hoe ontzaglijk, beide leven in één wereld en toch is de ene wereld voor
de andere afgesloten.’

‘Prachtig dat je dit waarneemt, want ik wilde je dit duidelijk maken.
Wanneer nu de mens op aarde het bezielende leven, dus het astrale
wezen, gaat aantrekken, ik keer dus tot onze eigen wereld terug, dan
daalt het zieleleven af zoals het embryo is en aanvaardt het dat leven. Het
zieleleven keert dus terug tot in het eerste stadium en treedt het stoffe-
lijke leven, dat de moeder is, binnen en is de bezieling voor dat jonge
leven. Ik wil je daardoor duidelijk maken dat dit proces, dit gebeuren,
in al die biljoenen jaren zo is geweest en nog steeds in het menselijke en
volmaakte stoffelijke lichaam op aarde aanwezig is. Voel je wat ik hier-
mee bedoel, André?’

‘Ja Alcar.’
‘Het bezielende leven aanvaardt dus het eerste stadium om het men-

selijke embryo op aarde na de bevruchting te bezielen. Hier is dit bezie-
lende leven onbewust, doch wij gaan dit volgen en straks gaat het
bezielende leven tot het instinct over.
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Ik heb je nu de astrale wereld van ons eigen leven getoond en tevens
van het dierenrijk. Verder de bezielende kracht en wat het geestesli-
chaam moet worden; hoe uit de eerste schil het dierenrijk werd geboren
en het binnentreden in de astrale wereld.

Nu gaan wij verder en in een ander stadium over. Ik laat je nu zien
wat zich enige eeuwen later voordeed.’

Opnieuw zag André de astrale wereld. Mijn God, dacht hij, wat is dat
allemaal?

‘Je ziet niets dan leven, André. Wat je thans waarneemt zijn de dui-
zenden overgangen. Eeuwen zijn er voorbijgegaan en je ziet nu de eerste
en laatste graad van ontwikkeling tezamen. Ook in de stoffelijke wereld
zien wij eenzelfde tafereel. Ook daar is het jonge leven vermeerderd. In
de astrale wereld vinden wij al die overgangen tezamen, doch tevens in
de stoffelijke wereld. Het aantrekken en geboren worden, het sterven en
het verbinden heeft zich in een biljoenenproces vermeerderd en nog zijn
wij eerst eeuwen verder. Weet je nu hoeveel zielen er zijn, hoeveel men-
sen er op aarde leven? En wat de eerste planeet tot stand had te brengen
en haar taak was in dit machtige gebeuren? Dat is niet te peilen en niet
te berekenen, dat moet men aanvaarden. Dit is niet alleen ontzaglijk,
doch het is goddelijk, want alleen een Almacht kon dit overzien en tot
stand brengen.

In het eerste stadium heb je een lege ruimte gezien, nu is er leven en
al dat leven zien wij op aarde terug. Al dat leven wordt de innerlijke
mens, dat is de bezielende kracht voor het stoffelijke wezen, de mens.
Dat leven is de stuwing, is de Vonk Gods, doch tevens een deel van God
en zal tot God terugkeren. Een duidelijker beeld van het zieleleven heb
ik je niet kunnen geven. Hier voor je is alles geschied, André, is voor het
gehele universum het zieleleven geboren. Voel je wat dit betekent? Hier
op deze planeet, zoals je weet het moederlichaam, heeft zich dit proces
voltrokken. Hier, André, ligt de wedergeboorte aan vast en wie dit niet
kan aanvaarden, moet dan maar wachten totdat zij op aarde sterven en
hier onze wereld binnentreden, waar zij door hun zusters en broeders
zullen worden geholpen en zij zich deze wijsheid eigen moeten maken.
Er zijn vele mensen op aarde die hun schouders voor de reïncarnatie zul-
len ophalen, maar anderen voelen het, want diep in hen ligt deze waar-
heid en werkelijkheid. Ik maakte je dit opnieuw duidelijk, om aan te
tonen dat de wedergeboorte in eerste instantie aanwezig moest zijn, of
Gods schepping was niet geslaagd en wij waren in dit stadium vernietigd.’
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Het instinct en het voordierlijk bewustzijn

MILJOENEN jaren gingen, zoals ik je reeds zei, voorbij. Het leven
ontwaakte en aanvaardde verschillende stadia. Ik kan al die
overgangen niet volgen, want dat gaat te ver. Het ene stadi-

um volgde op het andere, doch voordat het instinct ontwaakte en het
dierlijke wezen zich dat had eigengemaakt, moest het nog vele overgan-
gen beleven.

Er is nu gevoel aanwezig en die werking is niet anders dan door het
stoffelijke organisme tot stand gebracht. Is je dat duidelijk, André?’

‘U bedoelt dat naarmate het stoffelijke wezen opgroeide tevens het
innerlijke leven ontwikkelde, Alcar?’

‘Prachtig, André, je hebt mij begrepen. In wezen is er dus gevoel of
werking aanwezig, doch dat gevoel – het instinct – ligt nog veraf.
Daarvoor moeten dier en mens hun volwassen stoffelijke graad hebben
bereikt. Deze afstemming en volwassen toestand heb ik je op onze vori-
ge tocht getoond en duidelijk gemaakt. Aan de oever heb je deze wezens
gezien en velen waren reeds gestorven. Dat is, ook dat weet je, de hoog-
ste graad voor de mens in zijn visstadium, maar nog is het instinct niet
aanwezig. Want voordat het dierwezen die gevoelsafstemming zou berei-
ken, moest het op een andere planeet overgaan. Hier was er dus alleen
werking, van instinct of bewustzijn kan men niet spreken. Het zal je dus
duidelijk zijn dat het innerlijke leven die graad van bewustzijn die men
op aarde bezit, hier niet kon bereiken, omdat wij hier in het beginsta-
dium zijn van het stoffelijke en geestelijke leven. Het innerlijke leven is
niet verder dan het stofleven en dit proces of die ontwikkeling zien wij
op aarde en zal ik je daar duidelijk maken. Was er nu geen wedergeboor-
te, dan was er tevens voor dier en mens geen ontwikkeling en waren wij
in dit stadium gestikt. Er moest dus wedergeboorte zijn, in dit korte
bestaan kon mens en dier zijn goddelijke afstemming niet bereiken. 
Is dit wat ik je hier op deze planeet duidelijk maakte zo ongelofelijk, zo
onwaarschijnlijk, zo onnatuurlijk? Schiep God een volmaakt en volwas-
sen wezen? Is dit mogelijk, nu wij de schepping hebben leren kennen?
God schiep het universum. God schiep sterren en planeten, maar iede-
re planeet heeft een eigen taak, doch het moederlichaam overheerste alle
andere organen. Hier werd het zieleleven geboren voor het gehele uni-
versum. Wanneer dit zo is, moeten wij de kringloop der ziel aanvaarden



230

en is dit de wedergeboorte voor dier en mens.
Hier is leven, André, maar van instinct of dierlijk bewustzijn is nog

geen sprake, omdat wij die graad, zoals ik reeds zei, eerst op de eerste
overgang ontvangen en wij ons dat eigen hebben gemaakt.

Hier dus werd in onbewuste graad een toestand tot stand gebracht,
die de bezieling is en steeds is geweest voor die planeten, die voor dit
scheppingsplan een taak hadden te volbrengen. Er was werking en leven,
doch dat leven had nog geen bestaanswereld aanvaard, noch stoffelijk,
noch geestelijk. Dit alles kwam echter tot stand doordat dit in het gro-
te plan lag opgesloten.

Ik hoop, André, dat je mij begrijpt. Ik wil dat je dit alles zult begrij-
pen, omdat ik hierdoor kan aantonen dat wij, mens en dier, in het eer-
ste stadium alles van God hebben ontvangen en ons al die andere
eigenschappen eigen moeten maken, die lange kosmische weg die door
het heelal voert vanaf deze plaats, deze planeet, moeten bewandelen.
Hier, op deze planeet gebeurde dit machtige wonder. Het wonderbaar-
lijke van dit gebeuren zal je nu kunnen begrijpen. Het is onze heilige
Vader, het is God Die dit alles overzag. Het was dit lichaam, deze pla-
neet, die deze taak had te volbrengen en onfeilbaar deed. Deze planeet,
de moeder van al die andere planeten die tot de derde graad behoren, gaf
aan het leven dat in haar schoot ontwaakte het eerste leven en het eerste
stoffelijke kleed. Maar niet alleen voor de mens, doch tevens voor het
dierenrijk had deze planeet het bezielende leven tot stand te brengen.
Dit ontzaglijke geschiedde, omdat dit alles door één kracht werd
bestuurd, door de Alziel tot leven werd gebracht, dus door God werd
geschapen. God is daarom de fontein van wijsheid en de bron van alle
liefde, waarvan wij allen een deeltje zijn en dat als Goddelijke vonk in
ons dragen. God, mijn zoon, is de natuurlijke wet van al het leven in bil-
joenen vormen. God, André, is het volmaakte en dit heb je thans kun-
nen aanschouwen. Een onveranderlijke wet zouden wij beleven, wetten
van leven en energie, wat de wedergeboorte is. Dit alles, André, duurde
biljoenen jaren, doch God kent geen tijd. In al die jaren heeft zich één
wet geopenbaard en dat is het ‘Leven’, Gods eigen leven, dat zich in mil-
joenen vormen openbaarde.

Hier, André, vond de vermenigvuldiging plaats, hier was die wet 
in werking. Ik vraag je: Waarom zou dit alles niet meer op aarde zijn? 
Is er in al die miljoenen jaren iets veranderd? Is de mens, de werking, 
de Goddelijke vonk en de bezieling anders dan in eerste instantie? 
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Kan God, Die de bron van al het leven is, ons die werking ontnemen?
In niets, André, is er verandering gekomen, alleen is er ontwikkeling
gekomen en een volmaakt menselijk en dierlijk organisme.

Hier, mijn zoon, is het sterven en geboren worden ontstaan, op de
planeet aarde is daarin niets, niets veranderd. Is dit alles nu zo onbegrij-
pelijk? Zo onnatuurlijk? Wij allen zijn kinderen van God, aan ons die
goddelijke afstemming eigen te maken. God werkt en leeft in de schep-
ping. In miljoenen vormen openbaarde God Zich en al die openbarin-
gen vertegenwoordigen Zijn eigen leven. Het is de vonk van bezieling,
die afstemming heeft op Zijn Goddelijk leven. Wat moet ik hieraan nog
toevoegen? Kun je dit alles aanvaarden? Is je alles duidelijk, André?’

‘Ja Alcar, ik heb u begrepen.’
‘Dan gaan wij verder. Al die Godskinderen nu, die de oever op deze

planeet hadden bereikt, waren gereed het verdere leven te aanvaarden.
Vanaf die tijd ontwaakte het instinct en de eigen wil. De eigen wil die
de mens bezit, ligt dus in dit proces opgesloten. De mens ontving een
lichaam en zelfstandigheid, maar het innerlijke leven, de bezieling voor
dit organisme, ontwaakte op de eerste overgang. De Goddelijke vonk 
is dus de eigen wil, de bezieling, is werking, is voelen en denken, is de
stuwende kracht voor het stoffelijke leven en om tot God terug te keren.
In welke vorm het bezielende leven ook is, dat leven bezit die wil en die
Goddelijke vonk, is zelfstandig en kan doen en laten wat het zelf wil.
Daarom zal het innerlijke leven opnieuw worden geboren, in duizenden
levens overgaan en daarin ontwaken, wil het de Goddelijke Sferen berei-
ken. Duizenden overgangen zijn er dus voor nodig en daarvoor, André,
dient het stoffelijke en geestelijke leven, twee werelden voor de stoffe-
lijke en geestelijke mens, als het zichtbare en onzichtbare scheppings-
wonder. De onzichtbare mens stuwt het stoffelijke wezen omhoog, gaat
van het ene lichaam in het andere over en daardoor ontwaakt het ziele-
leven.

Op deze plaats, toen de mens zijn laatste en hoogste stadium voor
deze planeet had bereikt, kon hij niet verder. Toch lag in dit wezen die
drang, want het goddelijke vermogen, dat in dit wezen aanwezig was,
stuwde het voort. Doch er was geen ander lichaam en dus was het leven
gedoemd te sterven. Het innerlijke leven, bevrijd van die stoffelijke ban-
den die het gevangen hielden, zweefde verder en leefde in de astrale
wereld; dat innerlijke leven werd nu door het organisme op de eerste
overgang aangetrokken.
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Toen de eerste planeet haar taak had volbracht, ik heb je dat duidelijk
gemaakt, was de eerste overgang als tussenplaneet gereed en kon daar dit
leven ontvangen. Ik heb je met dat gebeuren verbonden, want je werd
aangetrokken en dit hoef ik niet weer opnieuw te doen. Wij gaan dus
daarheen en volgen de innerlijke mens. Heb je mij hierover nog vragen
te stellen, dan is dit nog mogelijk, André.’ 

‘Neen Alcar, alles is mij duidelijk.’ 
‘Dan gaan wij heen, hier zullen wij niet meer terugkeren.’ 
André keerde in zijn eigen leven terug. Al die tijd had hij door Alcars

krachten waargenomen. Wonderbaarlijk was alles wat hij ook nu weer
had beleefd.

‘Hoe eenvoudig is dit alles tot stand gekomen, Alcar.’
‘Het leven had maar één weg te volgen, één werking te ondergaan en

deze werking was in eerste instantie onfeilbaar.’
‘Was het dat dan in andere stadia niet?’
‘Neen, want de mens, die zich van zijn krachten bewust werd, vernie-

tigde dit proces. Wat hier onfeilbaar geschiedde en waaraan de mens
part noch deel had, ontving het leven op de volgende planeten eveneens,
maar het werd daar bewust. Nog enige graden verder en dan zal ik je dát
tonen, waardoor je kunt zien hoe de mens zichzelf verloor en zijn eigen
schepping niet begreep. Toen reeds, André, was de mens heerser over en
de vernietiger van al dit schone, dat hij van zijn God had ontvangen.’

‘Ik begrijp reeds wat u bedoelt, Alcar.’
‘Als je mij begrijpt, dan weet je dat toen het instinct ontwaakte en de

mens tevens in het scheppende en stuwende leven was overgegaan, maar
dat daarmee zijn ondergang reeds vastlag. In reine liefde geboren, had
deze eerste planeet haar taak volbracht en dit grote wonder in de han-
den van dit wezen neergelegd. De eerste planeet schiep dit alles, bracht
dit voort, want God wilde dat de mens zijn eigen schepper werd en daar-
voor ontving hij een eigen wil en al deze krachten, maar je zult zien wat
de mens deed. Het ene leven werd, evenals het andere, afgeslacht en hoe-
wel nu nog niet bewust van dit vreselijke gebeuren, zou straks de mens
in zijn hoogste stoffelijke graad dit bewust doen.

Je begrijpt dus, toen de eerste planeet, het moederlichaam in het uni-
versum, dit aan al de kinderen Gods had meegegeven, zij tot terugkeren
gereed was en daarmee reeds miljoenen jaren bezig is. Maar in en om
deze planeet kwam dit alles tot stand. Die werking, André, zien wij in
het leven op aarde terug, in het ‘moederkleed’, in de ziel die dit orga-
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nisme bezit en is een en dezelfde werking, zoals in eerste instantie
geschiedde. Maar niet alleen is dit voor het moederlichaam op aarde, wij
zien dit tevens in de gehele schepping, want in het dierenrijk is het niet
anders. Wanneer daar het moederdiertje haar taak heeft volbracht en het
jonge leven zijn weg vervolgt, dan is dit een wet, een gebeuren, dat wij
in het eerste stadium hebben leren kennen.

Maar op aarde is dit het volle bewustzijn van dier en mens. In al die
duizenden toestanden van het dierenrijk vinden wij dit terug en ook de
mens, zoals hier geschiedde, kan niet anders handelen, want deze
machtige kracht is aan het kleinste organisme gegeven, is een wet, zoals
God het heeft geschapen. Iedere seconde geschiedt dit op aarde, in het
water, want ook daar is leven en op duizenden planeten, lichamen dus
waarop leven is. Overal geschiedt dát wat je zoëven hebt leren kennen.

Dit is de dienende kracht of het moederlichaam, zoals de eerste pla-
neet is geweest. Ieder organisme heeft deze taak ontvangen. Dit alles is
leven, André, is Gods eigen leven en waarom zou dan al dat andere leven
in andere en hogere levenstoestanden en vormen het anders beleven dan
in het scheppingsplan moest geschieden? Dit kan immers niet, is niet
mogelijk, kan niet mogelijk zijn, want dit is de wet van de wedergeboor-
te, het is het moederlichaam dat dit wonder bezit.

Zie, daar is de eerste overgang, waar wij op onze reis zijn geweest en
waarmee ik je heb verbonden. Ook hier is geen leven meer, maar toch
heb ik je dit laten waarnemen en dat zal ik ook nu doen. Daar voor je
zie je de mens die hier leefde.’

André ging waarnemen.
‘Toen de mens hier overging, ik bedoel de innerlijke mens, het bezie-

lende leven, was hier een stofkleed gereed en kon het bezielende leven
daarin neerdalen. Wat op de eerste graad niet mogelijk was, kon hier
plaatsvinden. Die drang nu die het wezen op de eerste graad bezat, ont-
ving het op deze planeet en hier werd het instinct geboren, omdat hier
een ander stofkleed aanwezig was. Nu het onderlichaam zich had
gesplitst en het innerlijke leven zover was gekomen, je ziet het, steeds dat
volmaakte evenwicht in alles, in iedere overgang, werd het wezen zich
bewust van zijn kunnen en kroop het voort en dit was het eerste voort-
gaan van het menselijke wezen op de begaanbare planeet. In die stap, dat
voortgaan, daarin ontwaakte het instinct. In de eerste schreden die het
volbracht, beleefde het dergelijke belevenissen en dit was na een korte
tijd tevens het einde van dit stoffelijke bestaan. Maar in de daarop vol-
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gende stadia was nu het stofkleed volmaakter, het klom tot zijn eigen-
lijke afstemming op en het wezen aanvaardde voor deze planeet zijn
bestaanswereld. Het zocht voedsel en door dit te zoeken ging het in een
gevoelsgraad over: het instinct.

Wij zijn nu aan het instinct gekomen. Hier ontwaakte dus dát wat
men instinct noemt. Het menselijke maar voordierlijke wezen voelde
honger, wat door het stoffelijke organisme veroorzaakt en opgeroepen
werd. Het zou tot zelfstandigheid komen en dit kwam, maar daarmee
het instinct. Nu beleefde de mens immers op de planeet wat op de eer-
ste graad niet mogelijk was en het zal je toch zeker duidelijk zijn dat hier
de mens zou ontwaken. Doordat nu de mens een bestaanswereld had
aanvaard en zover was gekomen, gaf dit aan het innerlijke leven beleven,
ondervinding en dat beleven was een werking die van binnenuit kwam
en zich in honger openbaarde. Je ziet, opnieuw die eenheid in alles, maar
dat het ene het andere wakker roept, omdat die werking van het stoffe-
lijke organisme in het zieleleven overging. Hier werd dus door het stof-
felijke organisme het instinct geboren, het was tevens op deze planeet
dat de mens in zijn eigen wil overging en die wil gebruikte. Het was ook
hier dat al die belevenissen het groeiproces voor beide organismen ver-
hoogden, het evolueringsproces een aanvang ging nemen en de voor-
dierlijke bewustwording werd geboren, wat voor de mens het goed en
kwaad betekende, maar dit onbewust beleefde.

Hier, André, werd het eerst gedood en werd dus het goed en kwaad
geboren en verbrak de mens een wet, waarvan ik je heb verteld. Hier ver-
loor de mens zichzelf, hier werd hij heerser en vernietiger van alles, van
al die reine liefde die hij van zijn God had ontvangen. Hier leefde de
mens in voordierlijke toestand en dat dierwezen zou het goddelijke
wezen moeten worden. Het was het begin van die eeuwige weg naar de
volmaking en dit zou biljoenen jaren duren.

Het leven hier bezat dus maar één gevoel en dat gevoel was de hon-
ger, wat door het stoffelijke organisme in werking kwam.

Ik heb je duidelijk gemaakt hoe oud deze wezens konden worden en
daar hoef ik ook niet meer op door te gaan. Wat je echter nu nog moet
weten is het volgende en dan gaan wij verder om te zien hoe het instinct
ontwaakt, dat hier dus reeds aanwezig is, maar in de eerste graad, want
ook hierin liggen overgangen. Voordat nu het wezen de hoogste graad
van het instinct heeft bereikt, gaat het, zoals wij, in zeven overgangen en
graden over. Ook in het instinct dus liggen graden en dit behoort tot
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deze en de volgende overgangsplaneten, die wij op onze vorige tocht
hebben leren kennen. In het stofleven, ik heb je dat duidelijk gemaakt,
zijn zeven graden en dit is dus tevens voor het geestelijke leven. Voor het
stofleven is dit om het hoogste organisme te bereiken en voor het ziele-
leven om een andere en hogere bewustwording binnen te treden. Begrijp
je wat ik bedoel, André?’

‘Ja Alcar.’
‘Dan voel je dat al die overgangen, die wij van het stoffelijke orga-

nisme hebben gezien en die de mens heeft beleefd en ontvangen, tevens
voor het innerlijke leven zijn, omdat dit met de zeven kosmische graden
verbinding heeft. Deze zeven kosmische graden zijn, zoals je weet,
bestaanstoestanden in het universum, waarvan de zevende de allerhoog-
ste is en wat de Goddelijke Sferen zijn.

Het zal je nu duidelijk zijn dat naar de stoffelijke groei het innerlijke
en bezielende leven in een hoger stadium overgaat. En eerst op de twee-
de kosmische graad ontwaakt het instinct wat de voordierlijke bewust-
wording is. Is je ook dit duidelijk?’

‘Ja Alcar.’
‘Dan ga ik verder. Kijk nu eens in de astrale wereld, ik ga je daarmee

verbinden en let op hoeveel leven hier aanwezig is. Toch weet men hier
van onze astrale wereld, van de duisternis of de hel, niets af, hoewel dit
toch onze astrale wereld, maar zoals de hel is, moet worden. Want de
mens bezit nog niet het intellect, ook dat moet nog worden geboren, dus
ontwaken. Doch alweer zien wij hoe alles één is, hoe het ene uit het
andere ontstaat, hoe uit deze toestand de hel in ons leven werd geboren,
wat ik je op deze reis duidelijk zal maken.

Dit is de astrale wereld, André. Je ziet alleen leven, doch de astrale
wereld die wij kennen, die de duisternis is, je kent de hel aan deze zijde,
is anders, de mens in de duisternis heeft zich daar een eigen wereld opge-
bouwd en hoe dat geschiedde zul je ook daar, wanneer wij op aarde zijn
teruggekeerd, beleven. Ik toon hierdoor aan dat beide werelden, waar-
van ik sprak, veranderen. Wij zien dit eveneens op de bewoonbare pla-
neet terug. Het stoffelijke wezen is veranderd en het innerlijke leven is
in een verder en hoger stadium gekomen, wat het gevoelsleven is en
betekent. En dit geschiedde voor het vermenigvuldigingsproces, de
wedergeboorte op de bewoonbare planeet. Al dit leven wacht in de
onzichtbare wereld op een nieuwe geboorte.

Je ziet, André, hoe zich alles heeft verdicht. De ontwikkeling van 
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beide werelden gaat verder en daarvoor zijn al deze overgangstoestan-
den, graden van stoffelijke ontwikkeling, maar die ook in de psychische
wereld aanwezig zijn.

Hier in de astrale wereld leeft dus het menselijke wezen, dat door het
stoffelijke wezen dat op de bewoonbare planeet leeft, wordt aangetrok-
ken. Het astrale wezen zal al die overgangen moeten beleven, om eerst
dan op een hogere planeet over te gaan. Wij gaan nu verder en op de
volgende overgangen over.’ 

André keerde in zijn eigen leven terug.
‘Ik ga nu naar die toestand waar nog leven aanwezig is. De hierop vol-

gende planeten ken je reeds en je kunt je indenken hoever het stoffelijke
en innerlijke leven is gekomen, want wij zien al dat leven op de voorlaat-
ste planeet naar de tweede kosmische graad terug. Zwevend zullen wij
ons voortbewegen, André.’

‘Hoe wonderlijk is het, Alcar, maar ik begrijp u in alles.’
‘Dat moet ook wel, wanneer je al die graden en werkingen kunt bele-

ven. Op de planeet waar wij thans heengaan bezit de mens nog steeds
niet het voordierlijke bewustzijn, want dit ontvangt hij eerst op de twee-
de kosmische graad.’

‘Wanneer ik u in alles goed heb begrepen, Alcar, dan is met de
geboorte van de mens tevens het goed en kwaad geboren. Hebben zij
hieraan schuld?’

‘Die schuld kwam, toen de mens zich al die eigenschappen eigen had
gemaakt. Of zij daaraan schuld hebben is hier, voor deze planeet, niet
van toepassing, want de mens wist niet wat goed of kwaad was, dat
gevoel zou eerst op de derde graad, dus op aarde ontwaken. Maar wat
wel in hen kwam en wat zij voelden, was datgene wat na hun daad in
hen lag en dit gevoel was de goddelijke afstemming. In de mens op aarde
kwam wroeging en dat gevoel was het overgaan naar het intellect, naar
het geestelijke leven. Doch door dit alles ontwaakte de Goddelijke vonk
en het zieleleven. Ik zal dat straks op de tweede graad duidelijk maken.

Ziedaar, de laatste overgang naar de tweede graad. Hier is, zoals je
weet, stoffelijk leven aanwezig en dit leven zien wij op aarde terug.’

‘Hier zijn wij toch geweest, Alcar?’
‘Ja, hier waren wij. Je ziet, dat hier mensen leven en deze mensen heb

je op onze vorige tocht leren kennen. Op deze planeet is nog een weinig
rust, maar op de tweede graad is het voordierlijke bewustzijn ontwaakt.
Het is hier dat de mens in zijn normale menselijke maar dierlijke toe-
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stand leeft en ik heb je duidelijk gemaakt hoe natuurlijk hun leven is en
dat zij daarnaar leven. Ook hier kent men nog geen goed en kwaad en
leeft de mens zoals hij innerlijk voelt en aan krachten bezit. In zijn
gevoel is hij dus nog steeds onbewust. Doch het stoffelijke organisme is
in een verhoogde toestand gekomen, maar het innerlijke leven heeft ech-
ter die volmaakte graad eerst op de tweede graad bereikt. Daar wordt het
innerlijke leven zichzelf. Daar heerst doodslag en geweld, hier is rust en
vrede. Dit alles wijst erop, dat deze innerlijke mens nog niet bewust is.
Dit dierlijke leven leeft dan ook alleen voor de volmaking van beide
organismen. Hier is het stoffelijke en geestelijke leven één, op de twee-
de graad is het innerlijke leven reeds achter bij het stofleven. En dit sta-
dium zien wij op aarde terug. Ook daar is het stofkleed volmaakt, maar
het innerlijke leven is bij al die stoffelijke graden die wij daar kennen,
ten achter.

Waar het mij nu om gaat is dit, wat je hier waarneemt.
Je ziet dat naarmate het stoffelijke organisme ontwikkelt, het inner-

lijke leven volgt. Dat volgen is het ontwaken van beide lichamen. Het
dierwezen heeft nu reeds een krachtig en sterk organisme en daarvan
maakt het zieleleven dankbaar gebruik. Het past zich aan en de kracht
die nu het stoffelijke lichaam bezit, is voor de ontwaking van het inner-
lijke leven. De mens kan zich bewegen, maar het is het zieleleven dat
hierdoor leert en zich dit eigen gaat maken. Het is dus eenvoudig en dit
zien wij bij het kind op aarde: als het kind daar opgroeit, ontwikkelt
tevens het innerlijke leven en dit is zoals je ziet ook hier aanwezig, het is
een wet en die wet is de natuurlijke ontwikkeling voor het geestelijke en
stoffelijke leven. Hier is echter de mens in een evenwichtige toestand,
maar dat evenwicht gaat hij afleggen, dus verliezen en daardoor dooft
het goddelijke in de mens. Dat insluimeren is echter het overgaan in alle
andere bewustzijnstoestanden en daar komen al die hartstochten en
karaktereigenschappen die wij op aarde bezitten, uit voort. Als de mens
in dit voordierlijke stadium had kunnen blijven voortleven, was er geen
goed en geen kwaad geboren en hadden wij al die ellende niet gekend.
Maar de mens moest verder en zou verder, de mens is goddelijk. Hij
ging steeds verder en hoger en nadat hij die verschillende overgangen
had beleefd, ging hij voelen en dat gevoel ontwikkelde zich en ging het
in het voordierlijke bewustzijn over. Die graad zul je leren kennen en
dan zien wij het goed en kwaad dat in al die eeuwen geboren is. Het eni-
ge goede dat wij hier kunnen waarnemen, is de verzorging van het 
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jonge leven dat in het moederleven aanwezig is. Dat is tevens de liefde en
die voordierlijke liefde moet ontwaken. Dat gevoel wordt krachtiger, naar-
mate de mens in zijn lichamelijke afstemming is. Alles is dus in wording.

Wanneer het jonge leven zijn bestaanstoestand heeft bereikt gaat het
heen. De moeder bekommert zich niet meer om dit kind, dat toch haar
eigen leven is, maar daar weet zij niets van. Je voelt dus dat, evenals bij
de dieren, hier geen geestelijk bewustzijn is. Zelfs op aarde, maar dan
bewust, handelen moeders zoals dit voordierlijke wezen handelt. Doch
wat hier als natuurlijke kracht voltrokken wordt, doet daar de moeder,
die toch het volmaakte stoffelijke lichaam bezit en die lange weg heeft
moeten volgen, in volle bewustzijn; zij stemt zich op een voordierlijk
gebeuren af. Dat is iets ontzettends, dat meermalen gebeurt en waarvoor
de mens een zware straf zal ontvangen. Je ziet daardoor tevens, hoeveel
dierlijke wezens op aarde leven en allen hebben toch de hoogste stoffe-
lijke toestand bereikt. Ik bedoel het blanke ras*), wat ik je duidelijk heb
gemaakt.

Hier dus, André, handelt de mens in zijn natuurlijke afstemming. 
De mens echter, zo ook het dierenrijk, kan hier niet blijven, maar moet
tot God terugkeren. God gaf de mens alles, maar het goddelijke wezen
ging door dit alles te gronde. Wij gaan nu naar de tweede graad, want
daar werd het voordierlijke bewustzijn geboren.

Spoedig zullen wij daar zijn, André. Wanneer je mij in alles goed hebt
gevolgd, dan begrijp je dat ik voor het stoffelijke organisme juist hier en
op de eerste graad, waar ik je het meeste duidelijk had te maken, lange
tijd moest vertoeven, doch dat ik voor het innerlijke leven op aarde moet
zijn. Want op de planeet aarde is het innerlijke leven tot volle bewust-
zijn gekomen en daar gaat de mens in het geestelijke stadium over. Het
zal je tevens duidelijk zijn dat men hier nog geen God kent, geen gods-
dienst, geen reine liefde, geen geloof, wat toch de mens zich op aarde
eigen heeft gemaakt. Dit alles moet nog geboren worden.

Maar nu gaan wij op de tweede graad over. Ziedaar, André.’ 
Alcar daalde op de tweede kosmische graad af. Hier waren zij geweest

en waren die ontzaglijke voordierlijke wezens.
‘Daar voor je zie je de mens die hier leeft. Hij bezit het voordierlijke

bewustzijn. In al die miljoenen jaren is dus het stoffelijke en innerlijke
leven zover gekomen. Ik hoef je het stoffelijke organisme niet duidelijk
te maken, dat heb je beleefd. Hier, André, zoals ik reeds zei, heerst dood-
*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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slag en geweld, want het voordierlijke bewustzijn is ontwaakt. Een nog
hoger bewustzijn kan hier niet worden geboren, dat is niet mogelijk en
dat zul je begrijpen. Eerst op aarde zal zich de mens dit eigen maken.
Maar het is wonderbaarlijk, André, te zien dat met de stoffelijke groei
het innerlijke leven volgt en de innerlijke mens hier handelt naar de
kracht van het stoffelijke kleed dat hij bezit. Hier leven mensen zich uit
en weten nog steeds niets van een God van liefde.

In het eerste stadium van deze planeet trad dit leven uit het embryo-
nale leven te voorschijn. Doch het innerlijke leven werd in het eerste sta-
dium geboren, de moederplaneet dus, waar wij zijn geweest.

Toen deze planeet gereed was en het leven een aanvang kon nemen,
verdichtte zich de planeet aarde, om de innerlijke mens te kunnen ont-
vangen. Ook dat is je bekend en daar hoef ik niet op in te gaan. Ook
hier zullen wij niet lang blijven; we gaan aanstonds naar de aarde terug,
want daar is het dat het menselijke bewustzijn werd geboren. Toch ga ik
je nog met de astrale wereld verbinden. Zie en neem waar, André.’

André zag dat hij in de onzichtbare wereld overging. Hoe machtig was
het beeld dat hij thans waarnam. Ontzaglijk had het astrale leven zich
verdicht. Waar hij ook zag, overal was leven. 

‘Je ziet, André, toch is dit nog niet de astrale wereld die wij als de hel
kennen. Nog is in deze wereld niets opgebouwd, want het goede en het
kwade bouwde zich een eigen wereld op. Wat voor ons de hogere sferen
zijn, zijn dus voor de demonen van de hel de donkere sferen of de hel in
het leven na de stoffelijke dood. Je weet dat de mens die van de aarde
het hiernamaals binnentreedt, daar zijn geestelijke woning zal ontvan-
gen, wanneer die woning in zijn zieleleven aanwezig is. De demonen van
de hel dalen in deze duisternis af en zij zijn het die op aarde het kwade
zoeken. 

Hier is van een geestelijke woning niets te zien, want de mens is nog
niet zover, heeft dit vermogen niet, omdat hij van God en reine liefde
niets weet. Het innerlijke leven heeft een wet te beleven en die wet is de
ontwikkeling van het stoffelijke organisme. Eerst dan aanvaardt het
leven zijn laatste toestand, heeft het innerlijke leven zijn kringloop der
aarde volbracht en maakt zich gereed, om de sferen van licht binnen te
treden. Doch hierover straks.

Eén gebeuren zal je reeds zijn opgevallen. Wanneer je alles goed hebt
gevolgd, André, dan zal het je duidelijk zijn dat God niet straft, niet kan
straffen, maar dat de mens het zelf is, die zich in dit kosmische geheel onmo-
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gelijk maakt. Wij zullen dit op aarde leren kennen. Voel je wat ik bedoel?’
‘Ja Alcar. Ik heb dit gevoeld.’
‘Over miljoenen jaren is dit alles opgelost, maar dan is de mens op de

planeet aarde overgegaan. Al die planeten dus die onder de derde graad
zijn, moeten oplossen, doch alleen het innerlijke leven gaat verder en
hoger, totdat de mens de hoogste sferen heeft bereikt. De stoffelijke en
de innerlijke wereld gaan dus in het Al over, lossen op en behoren dan
tot de onzichtbare energie. Je weet tevens, dat alleen de Goddelijke
Sferen zullen blijven en een plaats in het universum zullen innemen. 
Je keert nu in je eigen leven terug.’

‘Wat is alles machtig, Alcar, wat u mij toont.’
‘Ziedaar, André, honderden mensen leven hier bijeen. Als een dier op

aarde verbinding zoekt en dit geschiedt, dan vinden mensen dit een
natuurlijk gebeuren. Maar wanneer zij hier mensen zouden zien die zich
verbinden, al zijn die mensen voordierlijke wezens, dan zouden zij hun
ogen sluiten en heengaan. Hier is echter de mens als het dier op aarde.
Van sommige dieren is dit waar te nemen, doch van andere weer niet,
want het dier voelt dit en staat niet toe dat men dit waarneemt. Ook dit
hoort bij het dierlijke instinct, maar het meer vertrouwde dier, dat zich
aan het menselijke wezen heeft aangepast, beleeft dit omdat het de
natuurlijke weg volgt.

Doch dit zijn mensen en deze mensen beleven de bevruchting dus als
het voorwereldlijke dier. Dit is hier heel gewoon, André, want zij weten
niet beter. Wij kunnen dit volgen. Zie maar, op dit ogenblik wordt het
astrale wezen aangetrokken en nu ga ik je met de onzichtbare wereld ver-
binden, zodat je dit proces kunt volgen.’

André zag dat het bezielende leven aanwezig was. Hoe is het mogelijk,
dacht hij, als die wereld niet bestond, was er geen leven, geen ontwikke-
ling mogelijk.

‘Op dit ogenblik, mijn jongen, is de verbinding tussen twee stoffelijke
wezens tot stand gekomen en daalt, zoals je ziet, het bezielende leven,
dat reeds duizenden malen heeft geleefd, in het stoflichaam van de moe-
der af. Op hetzelfde ogenblik dus dat de verbinding geschiedt, wordt het
innerlijke leven aangetrokken en is dit een nieuwe geboorte op de
bewoonbare planeet. Ziedaar, André, weer een andere toestand, een
gevecht op leven en dood. Dat ziet men hier steeds en velen zullen er
thans sterven.’

Als wilde dieren vochten deze wezens. André zag dat zij zich van-
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eenscheurden. Spoedig bleven er enigen liggen en zouden sterven. 
Niets dan moord en geweld, hartstocht en verdierlijking.

‘Je ziet, André, hoe zij elkander aanvallen. Dit gaat reeds miljoenen
jaren door en vooreerst komt hieraan geen einde. Ik ga je met dit wezen
verbinden en ik zal je een stoffelijke overgang laten beleven, maar tevens,
hoe het bezielende leven zich losmaakt, evenals dit op aarde geschiedt.’

André zag dit wonder zoals op aarde geschieden. Bij verschillende
mensen had hij het stervensproces mogen volgen.

‘Wordt dit geesteslichaam ook afgehaald, zoals men van gene zijde
doet, wanneer iemand op aarde is gestorven, Alcar?’

‘Ik ben verheugd dat je mij deze vraag stelt, André. Dit is hier nog niet
mogelijk en niet nodig, omdat de mens deze hoogte nog niet heeft
bereikt. Voel je wat ik bedoel?’

‘Hebben deze mensen die afstemming nog niet bereikt, omdat zij het
volmaakte menselijke lichaam nog moeten ontvangen en het innerlijke
leven nog niet zover is?’

‘Zo is het, inderdaad, zij zijn nog niet zover.’ 
‘Hoe natuurlijk is ook dit verschijnsel, Alcar.’
‘Het zegt ons dat het innerlijke leven nog moet ontwaken. Op de pla-

neet aarde zal ik je ook dit duidelijk maken. Dit is alleen mogelijk, wan-
neer het zieleleven een bestaanssfeer, voor ons het hiernamaals, dus een
geestelijke toestand heeft bereikt. Al deze wezens bezitten dus geen
geestelijke afstemming, dit is nog steeds het voordierlijke bewustzijn. En
dan nog dit. Dit is een astrale wereld, maar een wereld van onbewust-
zijn. De geest Lantos heeft je daarvan verteld.*) Het zieleleven wordt
door het stoffelijke wezen aangetrokken, doch wanneer de mens op
aarde sterft, keert het innerlijke leven in deze wereld terug, wat de wereld
van het onbewuste is. In ons leven, dus het leven van de geestelijke
mens, is het hiernamaals een wereld die bewust is, waarin mensen leven
die een geestelijke bestaanswereld hebben bereikt. Voel je ook dit?’

‘Ja Alcar, U leeft immers in die wereld?’
‘Juist, dus ik en miljoenen anderen zijn zover gekomen, doch hier in

deze toestand was die wereld nog niet aanwezig, omdat het innerlijke
leven nog zou ontwaken. Ook dit grote wonder zul je op aarde leren
kennen, je zult zien en beleven hoe de mens zich heeft ontwikkeld.

Deze mensen bezitten dus geen geestelijke afstemming, want die is er
niet, eerst over duizenden jaren heeft het innerlijke leven zich deze
*) Zie het boek: ‘De Kringloop der Ziel’.
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krachten eigengemaakt. Alles dus wat wij in het leven na de stoffelijke
dood bezitten en kennen en ons hebben eigengemaakt, is hier niet aan-
wezig. Al de vragen, bijvoorbeeld waar zal het innerlijke leven geboren
worden, wordt het koning of keizer, geleerde of bedelaar, rijk of arm, zal
het ziekte of ellende op aarde ontvangen, kennen wij niet op deze pla-
neet. Dat hoort bij de aarde, eerst op de planeet aarde kan het zieleleven
deze wetten beleven.

Maar ook eerst in het derde tijdperk werd dit op aarde geboren, uit de
mens kwam dit voort. Doch wat hier wel aanwezig is, dat is dat het
hoogste stoffelijke wezen tevens het daarop afgestemde innerlijke leven
aantrekt. Wordt hier dus de verbinding door twee volmaakte stoffelijke
wezens tot stand gebracht, dan trekken die twee mensen tevens het
hoogste innerlijke wezen aan. Je weet immers dat ook hier zeven graden
van stoffelijk en innerlijk leven aanwezig zijn. Dit is een wet, een natuur-
lijke wet, die zij allen hebben te volgen.’

‘Is dit op de aarde dan niet zo, Alcar?’
‘Je bedoelt of die wetten niet bij de planeet aarde horen?’ 
‘Ja Alcar.’
‘Ja en neen, doch het is de mens die deze natuurwetten heeft gestoord.

Hier trekt dus het gelijke wezen het gelijke aan en dit is tevens voor de
aarde, doch op aarde leren wij oorzaak en gevolg kennen. Hier is ook dit
nog niet zover en weet men van oorzaak en gevolg niets af. Hier beleeft
men en zal men beleven, hier komen verbindingen tot stand en worden
verbindingen verbroken. Het zal je dan ook duidelijk zijn, dat alles wat
men op aarde bezit, eerst op aarde zou worden geboren. Eerst toen de
mensen zover waren, ontwaakte het innerlijke leven en ontstonden al die
geestelijke wetten die wij aan onze zijde kennen en bezitten. Hier zijn
wij dus nog steeds in een wordingstoestand voor de innerlijke en stoffe-
lijke mens.

Maar nu een ander wonder. Je weet dat ik mij met het verleden kan
verbinden, in verschillende toestanden liet ik je dit beleven. Tot in het
diepste verleden daalden wij af en dit kan ik omdat ik met de hogere
meesters in verbinding ben. Dat wezen daar voor je, André, gaan wij nu
volgen en keren daarom in zijn diepe innerlijk en verleden terug.’

André keek naar deze mens, hij legde zich neer om te slapen. Geheel
naakt was hij en als een beest behaard. Groot en sterk was zijn lichaam.
Een reus op aarde was een dwerg in vergelijking met hem.

‘Je ziet, André, deze mens bezit het mannelijke kleed, doch ik zie meer
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en wat ik zie zul je waarnemen. Ik verbind je met zijn innerlijke leven.
Het verleden zul je zien, want ik blijf met hem verbonden.’

André ging zien. Voor zich zag hij een tafereel en hij begreep wat dit
betekende. Dit was de eerste stoffelijke graad die de mens op deze pla-
neet had aanvaard. Hij kende die stoffelijke graden, er waren er zeven.

‘Zie je deze toestand, André?’
‘Ja Alcar, is dit de eerste stoffelijke graad?’
‘Heel goed, André. Kijk nu naar deze mens. In hem leeft het bezielen-

de leven dat daar in de eerste graad is geweest en dat leven en organisme
heeft hij afgelegd. Honderden malen keerde het innerlijke leven in een
stoffelijk organisme terug voordat het de hoogste stoffelijke graad voor
deze planeet behaalde. Doch dat wezen ging over en wij zien het inner-
lijke leven terug, maar in een ander gewaad. Doch er is meer en ik zal je
een ander leven tonen.’

Opnieuw ging André waarnemen. Voor zich zag hij een moeder met
kind. De moeder droeg dit jonge leven en verzorgde het.

‘Wat betekent dit beeld, Alcar?’
‘Dit betekent, dat de ziel in het moederkleed is afgedaald. Kijk goed

en voel aan dat dit zo is. Dit is op deze planeet alleen te voelen, op aarde
kunnen wij dit waarnemen, omdat daar het bezielende leven in een
bestaanswezen is overgegaan, dat wil zeggen, men herkent daar de inner-
lijke mens. Dat is hier niet mogelijk, omdat het innerlijke leven nog
steeds niet de geestelijke afstemming heeft bereikt. Aan het innerlijk her-
kent men op aarde de uiterlijke mens, doch eerst aan onze zijde zien wij
dat het bezielende leven het evenbeeld is, zoals het stoffelijke organisme
is geschapen. Heeft het zieleleven in een ander leven geleefd, dan kun-
nen wij dit waarnemen, want het stoffelijke gelaat ligt aan het innerlijke
leven vast. Wij herkennen dus die andere persoonlijkheid en wij weten
dat dit met een ander leven te maken heeft.

Dit is, zoals ik reeds zei, hier niet te zien, doch alleen te voelen, maar
wat men hier wel waarnemen kan, is dat dit wezen hier voor je in het
vorige leven het moederlichaam bezat. Deze moeder, André, is een en
hetzelfde wezen als innerlijk en bezielend leven, wat thans daar in het
scheppend organisme leeft. Voel je dit wonder?’

‘Ja Alcar, ik zie het.’
‘Dat is dus het wonder van de wedergeboorte. Als dit niet mogelijk

was, stond de schepping stil. Voor ieder leven, de innerlijke mens dan,
is dit goddelijke wonder.
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Deze moeder met haar kind was de voorlaatste incarnatie die dit
leven, deze mens beleefde. Ik zal al die vorige incarnaties niet volgen,
doch je ziet dat ook hier dit moest zijn, of het innerlijke zo goed als het
stoffelijke organisme zou zijn uitgestorven.

Dit dierwezen, André, heeft de volmaakte stoffelijke graad behaald en
wordt straks door de planeet aarde aangetrokken, om daar opnieuw te
worden geboren. Maar vanaf de eerste planeet is de bezieling geboren en
dit innerlijke leven zien wij reeds in het voordierlijke bewustzijn terug
en heeft die lange weg afgelegd. Dat het innerlijke leven het moeder-
kleed ontvangt is, omdat de ziel het dienende gevoel of de schepping zal
beleven. Op onze vorige tocht heb ik je dat duidelijk gemaakt, doch op
onze volgende reis zul je dit beleven; dit behoort tot de wedergeboorte
op aarde.

Deze moeder nu is een voordierlijk wezen en beleeft dit machtige
gebeuren zoals de natuur is. Ook op aarde is de mens over het algemeen
niet anders. Ook daar beleeft de mens dit en voelt niet het machtige van
dit vermogen, dat de schepping en stuwende kracht is.

Wij zien en weten hoe de mensen op aarde leven en van Gods schep-
ping niets begrijpen, niets zien en voelen, want zij weten niet dat zij uit
dat machtige zijn voortgekomen. De een vervloekt de ander en dat in
een volmaakt stoffelijk kleed!

Hier, André, is de mens, althans de innerlijke mens, zoals op aarde.
Toch leven reeds op aarde mensen, die zich op het hogere leven afstem-
men en zich die krachten eigen maken, die liefde voelen en weten dat zij
hoger gaan. Doch de aarde is overbevolkt van dierlijke wezens en die
dierlijke wezens leven in een volmaakt organisme. Hier verzadigt men
zich aan het leven van anderen, doch zij zijn zich daarvan niet bewust.
Op aarde weet men echter van goed en kwaad af, zijn zij zich bewust van
een Vader van liefde, een God die al Zijn kinderen liefheeft, zijn zij ver-
der en hoger gekomen op hun kosmische weg, doch leven zich uit.

Als er nu geen hoger gaan mogelijk was, André, geen andere planeten
waren die een hoger geestelijk, zo goed als stoffelijk leven konden 
ontvangen, dan bleef de mens die hier leeft in dit stadium voortleven.
Dat is echter de bedoeling niet van God, want al dit leven moet tot God
terugkeren. Het goddelijke ligt in hen en zij maken daarvan deel uit.
Hier dus hebben wij het voordierlijke bewustzijn leren kennen. Deze
planeet schiep dit krachtige en volwassen organisme in voordierlijke
afstemming. De aarde verfraait dit organisme en tevens beleeft de inner-
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lijke mens deze vooruitgang en past zich wonderlijk bij dat stofkleed
aan. Hoe wonderlijk dit aanpassen is, hebben wij vanaf het eerste ogen-
blik kunnen volgen. In al die graden is dit geschied en waarom zou dit
niet op aarde zijn? Indien de Schepper van dit alles dit niet had overzien,
dan was er van voortgang geen sprake geweest, doch het een werd uit het
ander geboren. Dat voortgaande leven schiep zijn eigen organisme, omdat
het die genade vanaf zijn eerste toestand bezat en dit eeuwig blijft houden,
totdat wij het Al hebben bereikt. De drang om te scheppen, die in ieder
wezen of leven aanwezig is, is tevens de heiligste gave die wij van God heb-
ben ontvangen. God heeft dit ontzaglijke in onze handen neergelegd.

Voel je de betekenis van dit alles, deze genade, deze kracht en macht,
André? Daarom en alleen hierdoor zijn wij goddelijk. God gaf ons alles
en aan ons dit machtige te begrijpen, te leren voelen, wat de bedoeling
is geweest om aan ons die krachten te schenken. God als de Schepper
van het universum, van mens en dier, legde in ons die goddelijke macht.
Ik vraag je: Wordt dit door de mens begrepen? Voelen zij op aarde waar-
om zij daar zijn, waarom zij ‘mens’ zijn? Wat ‘mens’ te zijn betekent?
Wat het zeggen wil dit alles te hebben ontvangen? Dat wij als God zul-
len worden en ons al die krachten eigen moeten maken? Dat daarvoor
al die duizenden, neen miljoenen planeten zijn, of wij zouden tot God
niet kunnen terugkeren? Wat moet ik hier nog aan toevoegen? Dit is
toch duidelijk en dit kan de mens volgen. Hier, André, leven menselijke
wezens en die wezens kunnen hier niet blijven. Zij allen die hier leven,
zullen op de planeet aarde worden geboren. Als dit zo is, dan is het
tevens mogelijk nog verder en hoger te gaan en wij weten dat dit ons
hiernamaals is. Maar ook dan gaan wij verder, kunnen wij verder gaan,
om de hoogste graad te bereiken, daar waar het volmaakte Kind Gods
leeft, Dat naar de aarde terugkeerde, om van Zijn Almachtige Vader,
Die in de hemel is, kond te doen. Christus, het volmaakte en Goddelijke
Wezen, keerde naar de aarde terug, en op aarde zal ik je vertellen waar-
om en waarvoor Hij op de derde graad neerdaalde. Ook dat was een wet
en voor het volmaakte Kind Gods een genade, om Zijn Heilige Vader,
de Alkracht, de Albezieling te mogen vertegenwoordigen. Want dat is
geschied en is een genade Gods, waarvan nog zoveel mensen op aarde
niets begrijpen, niets voelen, omdat zij hun eigen leven niet eens kennen
en zich te pletter lopen tegen de dood die hun een halt toeroept. Op
deze planeet was het voor de Christus niet mogelijk hun geestelijk voed-
sel te brengen, hier zijn ze onbewust en nog niet zover, het zijn voordier-
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lijke mensen. Dit kon alleen op aarde, was alleen daar mogelijk.
Dit is de psychische afstemming van deze planeet en allen, niet een

uitgezonderd, komen op aarde. De mens op aarde zal hen aantrekken.
Nog leven hier miljoenen wezens en wordt hier het proces ‘geboren wor-
den en sterven’ beleefd, zoals op aarde. Je begrijpt zeker wel, André, hoe-
veel eeuwen er zullen voorbijgaan, voordat het laatste wezen is opgelost
en op aarde een nieuw lichaam heeft ontvangen. Doch dit staat vast, dit
moet en zal geschieden. Allen, niet één uitgezonderd, zijn hier geweest,
wij allen waren voordierlijke wezens. Dit zijn de wonderen en geestelij-
ke wetten van de tweede kosmische graad, doch op aarde zien en bele-
ven wij andere wonderen. Daarvan zal ik je vertellen, André en alles
duidelijk maken.

Wij gaan nu naar de aarde en ook hier komen wij niet meer terug.
Heb je mij in alles begrepen?’

‘Ja Alcar, het is geweldig.’
‘Dat is het, André, doch hoogst natuurlijk. In snelle vaart zullen wij

ons nu verplaatsen.
Zie, daarginds voor je, André, dat is de planeet aarde. Op aarde heb

ik je heel veel duidelijk te maken en allereerst de ontwikkeling van de
planeet aarde, wil je een duidelijk beeld van het zieleleven ontvangen. 
Ik zal je dus het beginstadium van de aarde moeten tonen en daarvoor
keer ik tot het eerste stadium van de aarde terug. Daarna ga ik je met het
zieleleven verbinden, doch tevens zal ik je duidelijk maken hoe zich de
astrale wereld voor de mens en het dierenrijk verdichtte.’
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De ontwikkeling van de aarde

ALCAR daalde naar de aarde af en André voelde zich van die ande-
re planeet geheel bevrijd. ‘Wij zullen hier plaatsnemen, André.
Vanaf deze plaats kan ik je alles duidelijk maken en gaan wij op

de planeet aarde over.’ 
In een prachtige omgeving namen zij plaats. André keek om zich

heen. Hoe mooi was het op aarde, hier leefde hij nu. Ginds, ver van deze
plaats verwijderd, lag zijn stoflichaam. Hoe groot waren al deze wonde-
ren! Als de mensen dit toch maar konden aanvaarden, hoe groot zou dan
hun geluk op aarde zijn. Innig dankbaar was hij dit alles te mogen beleven.

‘Waar zijn wij hier, Alcar?’
‘In je eigen land. Waar wij ook zijn, steeds kan ik je met de aarde ver-

binden. Doch nu moet je eens goed opletten. Op onze vorige tocht heb
ik je het stoffelijke leven duidelijk gemaakt en hoe al die planeten zijn
geschapen. Toen wij op aarde kwamen, heb ik je verteld hoe het evolu-
eringsplan van de mens geschiedde, maar nu gaan wij het psychische
leven volgen. Het is echter noodzakelijk dat wij nagaan hoe vanaf het
begin de mens zijn aardse weg vervolgde. Ik heb je toen duidelijk
gemaakt dat de eerste planeet het moederlichaam is, die al die duizen-
den planeten overheerste. Ook de aarde ontving dus van haar haar
kracht, zij stond onder de directe beïnvloeding van het moederlichaam
en werd door die planeet gevoed. Dat alles weet je en is je duidelijk, niet-
waar?’

‘Ja Alcar, volkomen.’
‘Dan zullen wij verder gaan en ik daal nu tot in het eerste stadium af;

ik ga je dus met het embryonale leven verbinden.’ 
André voelde dat hij diep wegzonk. De aarde verwaasde voor zijn

ogen, zodat hij ging waarnemen en zag dat de aarde zich ging verdich-
ten. Nog was er geen leven, doch dat zou spoedig komen. 

Nu hoorde hij zijn leider zeggen: ‘Dit heb ik je op onze vorige tocht
duidelijk gemaakt. Toch duurt het nog duizenden eeuwen voordat de
aarde zover verdicht is dat het leven een aanvang kan nemen. In deze toe-
stand wil ik echter niet blijven, maar ik laat je het volgende stadium zien.
Doch voordat ik verder ga, zal ik je eerst een groot wonder laten zien.

Je ziet dat de aarde zich verdicht, maar dat er van verdicht zijn nog
geen sprake is. Toch is de aarde nu reeds met de astrale wereld in ver-
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binding en wacht het bezielende leven om te worden aangetrokken. 
Dus vanaf het beginstadium van de aarde trok de planeet aarde reeds het
bezielende leven tot zich en dat leven zal ik je nu tonen. Ik maak je dit
duidelijk, waardoor je voelt hoe innig beide levens met elkaar zijn ver-
bonden en dat nu reeds die aantrekkingskracht in en om de aarde aan-
wezig is. Begrijp je wat ik bedoel?’

‘Ja Alcar.’
‘Welnu, dan ga ik je verbinden en zie je de astrale wereld, de wereld

dus waarin het bezielende leven leeft, dat de stoffelijke en aardse mens
bezielt. Let dus op.’

André zag duidelijk wat geschiedde en begreep wat dit tafereel bete-
kende. De aarde ging zich verdichten, maar om dit ontzaglijke lichaam
zag hij een andere kracht, als een verdicht waas, als een wolk om de aarde
heen. De planeet aarde leefde als het ware daarin. Hij zag dit onder en
boven hem, links en rechts; waar hij ook keek, daar was dit dichte waas
aanwezig. De aarde zweefde als in een geestelijk omhulsel. Hij voelde
hoe diep dit alles was en toch begreep hij wat zijn leider bedoelde.

Nu hoorde hij Alcar zeggen: ‘Dit is het bezielende leven voor de aarde,
maar ook dat waas zal zich verdichten en die verdichting geschiedt naar-
mate de aarde gereed komt. De planeet aarde was in het eerste stadium
een doorschijnende massa, je hebt dit in de tempel der ziel waargeno-
men, maar die doorschijnende lichtbol verdicht zich en zoals dat voor de
aarde is, is dat tevens voor het bezielende leven. Dus in alles één. Die
wolk die je waarneemt, is dus het bezielende leven, dat tot in het eerste
stadium is teruggekeerd en daarvan heb ik je reeds verteld. Dit is voor
het bezielende leven, André, doch thans zul je een ander wonder bele-
ven, waarmee ik je ga verbinden. Bedenk dat je dit alleen kunt voelen.’

Toen zijn leider dit zei, voelde hij een geweldige kracht door zich heen
gaan. Wat is dat, dacht hij? Ik word door een onzichtbare kracht over-
straald en die kracht neemt mij op, verwarmt en voedt mij. 

‘Wat is dat voor een wonder, Alcar?’
‘Dat wonder komt van de eerste planeet, dus van het moederlichaam.

Voel je nu dat het moederlichaam alles tot stand brengt, dat van daaruit
de aarde wordt gevoed? Deze kracht is van de eerste planeet, door die
krachten verdicht zich de aarde. De aarde bezat dus deze krachten niet
en zou als een doorschijnende vuurbol zijn gebleven, wanneer er geen
andere krachten waren die haar in haar werk steunden, want God over-
zag alles.
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Moeten wij niet diep ons hoofd buigen voor dit gebeuren? Wij weten
dat dit Gods heilig leven en licht is en dat dit licht zich verdicht door
een andere kracht, door de dampkring. Doch er was een andere en over-
heersende kracht die dit alles regelde en dat is het moederlichaam.

Dit, André, is om heilig ontzag te voelen voor dát wat de schepping
is. Zie en voel, mijn zoon, dat dit de kracht van de eerste planeet en van
al die duizenden andere planeten is. Al die planeten voeden nu de pla-
neet aarde, want het is de aarde die een verheven taak in het Goddelijke
plan heeft te volbrengen.

Dit is een groot wonder, André, maar zien wij dat wonder ook niet in
de natuur? Ontvangt een tak van een boom zijn kracht niet van het
geheel? Voedt de moeder niet haar kind in de eerste levensogenblikken
en is de aarde niet het kind van deze overheersende planeet, die als het
moederlichaam op aarde haar taak verricht? Dit is toch eenvoudig en
aanvaardbaar? Dit, André, is Gods werk en is machtig en natuurlijk. Het
is een wonder van leven, van kracht en van reine liefde. Dit is Gods werk
en daaruit zijn wij gekomen, zijn wij op aarde geboren. Door deze alles-
omvattende kracht is dit tot stand gekomen. De aarde ontving dus haar
werking door deze beïnvloeding en in dat ontzaglijke gebeuren heerste
de orde van de Algeest.

God overzag alles, niets stoorde dit grote proces, want in alles ligt die
grote leiding, die onfeilbare werking.

De aarde ontvangt dus haar kracht en ondergaat deze werking en
tevens gaat zij het bezielende leven aantrekken. Nu is die werking bezig,
straks zien wij, maar dan ga ik duizenden eeuwen verder, hoever de
aarde is gekomen. Is je ook dit duidelijk, André?’

‘Ja alles en ik dank u, Alcar.’
‘Je ziet, mijn zoon, het bezielende leven is gereed en wacht af.
De aarde verdicht zich nu verder en straks komt de eerste verbinding

tot stand, wordt het eerste leven geboren. Ik ga je daarmee verbinden en
je gaat thans in een ander stadium over.

Wanneer je mij niet begrijpt, zeg het mij dan en ik zal het je duidelijk
maken.’

André ging opnieuw waarnemen. Hij zag nu dat verdere stadium voor
zich en hij begreep wat dit betekende. Dit leven had hij op de eerste pla-
neet waargenomen. Dit was het embryonale leven en hieruit zou de
mens worden geboren. Hij zag die onnoembare celletjes en die cellen
dreven voort en waren in beweging. Een wonderlijk gezicht was het, 
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dit opnieuw waar te nemen.
Hij hoorde nu Alcar zeggen: ‘Je ziet dat dit een verder stadium is.

Volgens de natuurlijke weg zijn er nu vele eeuwen voorbijgegaan. Ik kan
je zeggen dat dit duizenden eeuwen zijn voordat de aarde zich zover had
verdicht dat het embryonale leven gereed was. Al die cellen zijn nu reeds
door het bezielende leven bezield. Toen dit stoffelijke leven een aanvang
ging nemen, daalde onmiddellijk het bezielende leven in dit kleine cel-
letje af en dit is zoals op de eerste planeet. Maar waar het mij om gaat
en waarom ik je opnieuw deze eerste stadia duidelijk moet maken, is dat
het bezielende leven, dat wij toch als volwassen wezens op die andere
planeten hebben leren kennen, in wezen naar het eerste stadium terug-
keert, om in dit leven, op aarde dus, te kunnen worden geboren. Als de
Goddelijke vonk en als bezielend leven daalt het innerlijke leven in het
embryo af en stuwt het stofleven omhoog. Dit nu, mijn zoon, is het gro-
te wonder en dit machtige wonder is in het moederlichaam aanwezig,
bezit het volmaakte organisme op aarde, hebben wij op al die andere pla-
neten leren kennen.

Dat dus, daar voor je, wordt de mens. Daarin leeft het innerlijke leven
dat wij op onze lange weg hebben ontmoet.

Het bezielende leven van dat voordierlijke menswezen, dus de geeste-
lijke energie, de geest, die zover reeds zijn stoffelijke leven heeft afgelegd,
moet de eerste graad weer aanvaarden, wil dit bezielende leven dit stof-
felijke omhulsel binnen kunnen gaan. Als dit niet mogelijk was, dan zou
er een stoornis zijn en het ene leven zou het andere overheersen en
tevens vernietigen. Maar het bezielende leven past zich aan dat stoffelijke
kleed aan, dat in dit stadium het embryonale leven is. Ik spreek van
embryo, mijn zoon, hier voor je leeft het embryo en dit is tevens in het
volmaakte menselijke lichaam aanwezig. Het wezen dus als mens, zou
die lange weg moeten afleggen, doch wanneer het eenmaal zover is geko-
men, bezit dit wezen de schepping, want in het moederlichaam ligt dit
wonder opgesloten. In het moederlichaam zijn die organen aanwezig, in
dit wonderbaarlijke scheppingsproduct zien wij de gehele schepping
terug. Wat hier dus geschiedde, gebeurt in het moederlichaam, is het
scheppingswonder, is dat grote en machtige, dat wij mensen van God
hebben ontvangen, God in onze handen heeft neergelegd. Ik wil hier-
door dus aantonen dat de mens zijn eigen schepper is en dit van God
heeft ontvangen. Wat al die planeten hebben beleefd, beleeft thans de
‘moeder’ op aarde. Wat daar in een biljoenenproces geschiedde,
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geschiedt nu in het ‘moederlichaam’, is het persoonlijk bezit van de
mens. Voel nu eens aan, André, denk je thans dit wonder eens in. God
gaf ons alles, ik heb je dit reeds vele malen gezegd, nu echter dringt het
tot ons door, nu voelen en zien wij wat dit alles betekent. Wanneer de
mensen op aarde zich verbinden, dàn André, beleven zij het ‘scheppings-
plan’, hierin is niets veranderd. En dit gebeuren wordt door de mensen
bezoedeld. Wij kennen het leven op aarde, wij aan deze zijde weten hoe
daar geleefd wordt. Een duizendste van het mannelijke zaad, de kracht
die dit organisme bezit, is voldoende dit ontzaglijke wonder tot stand te
brengen. Dit beseft en voelt de mens niet, dit geschiedt in onbewuste
toestand, omdat de mens zijn eigen leven, zijn dood en geboren worden
en het heelal niet kent.

Dit wonder, André, geschiedt iedere seconde op aarde wanneer twee
mensen zich verbinden en de geboorte tot stand komt. Nu ga ik je een
ander wonder duidelijk maken.

Je weet nu dat het bezielende wezen van de tweede kosmische graad
in dit celletje neerdaalt. Tot het embryonale leven keert het zieleleven
terug. Wij weten tevens dat dit innerlijke leven reeds heeft geleefd en
zich daar in dat leven verschillende eigenschappen eigen heeft gemaakt.
Toch, en dit is het wonder dat ik je duidelijk wil maken, houdt het
innerlijke leven al deze eigenschappen die het zich in al die eeuwen eigen
maakte. Al die eigenschappen zijn in het zieleleven aanwezig en zullen
ontwaken, naarmate het stoffelijke organisme opgroeit. Zij behoren dat
voordierlijke menswezen toe, het is zijn eigen verkregen bezit. Dat astra-
le wezen, dat hier het embryonale leven beïnvloedt, is in waarheid en
werkelijkheid de voordierlijke maar innerlijke mens, die wij daar hebben
leren kennen. Voel je dit wonder, André?’

Tot het niets keert dat innerlijke leven terug en toch heeft het, wan-
neer wij de volwassen mens zien, de eigenschappen die het reeds op de
tweede planeet bezat. Als wij straks de eerste stoffelijke maar volwassen
menselijke wezens volgen, de aarde dus haar taak heeft volbracht, dan
weten wij dat daarin het bezielende leven aanwezig is dat wij op de twee-
de kosmische graad hebben leren kennen. Doch nu, in deze toestand
reeds, is het eveneens aanwezig en bezielt het hier het embryonale leven.
In de natuur en in al die miljoenen jaren is er niets, maar dan ook niets
veranderd, nog zien wij dit in je eigen tijd terug, worden op deze wijze
de kinderen op aarde geboren, wordt het embryo in het moederlichaam
bezield, is dit gebeuren als in het begin en het ontstaan van de aarde. 
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Is het niet ontzagwekkend, André?’
‘Ik heb er geen woorden voor, Alcar.’
‘Ik ga nu verder, André, volg mij en blijf je op mij instellen.
In dit blauwe waas is dus het bezielende leven aanwezig, maar wan-

neer nu het stoffelijke leven zich verdicht en wij vele eeuwen verder
gaan, dan zien wij dat in beide toestanden een grote verandering heeft
plaats gehad. Nu volgt een verder stadium en allereerst zie je de astrale
wereld.’

André zag wat geschiedde en zag een wonderlijk tafereel. De astrale
wereld had zich verdicht. Hij zag miljoenen wezens in deze geestelijke
wereld. Nu voelde hij het wonder van beide levens. De planeet aarde
had zich al meer en meer verdicht en in de geestelijke wereld vond een-
zelfde proces plaats. Ach, hoe wonderlijk, dacht hij, hoe natuurlijk is
alles.

Toen hoorde hij Alcar zeggen: ‘Zie je hoe wonderlijk natuurlijk alles
geschiedt? Zie je dat beide levens één toestand volgen en dat het stoffe-
lijke organisme niet verder kan zijn dan het innerlijke leven? Dit veran-
dert allemaal wanneer wij de volmaakte stoffelijke toestand hebben
bereikt, maar wanneer de bevruchting en de verbinding door de mens
geschiedt, dan gebeurt er dat wat ik je zoëven duidelijk maakte toen ik
van het moederlichaam in volmaakte stoffelijke toestand vertelde.

Toch gaat ook de astrale wereld zich meer en meer verdichten naar-
mate de aarde verder en verder komt en wij van het ene stadium in het
andere gaan. Ik wil niet al die stadia volgen, je kent ze reeds en dit wordt
te veel, maar ik zal je nu met het duizendste en tienduizendste stadium
verbinnen, dan kunnen wij zien wat er in die duizenden eeuwen is
geschied. Neem waar, André.’ 

‘Wat is dat, Alcar?’
‘Ik zei je toch dat ik je met andere en volgende stadia ging verbinden.

Je ziet miljoenen levens. Al dat leven, wat de mens wordt, leeft in de die-
pe wateren en is nu in het visstadium gekomen. Ik ga nog wat verder en
dan zien wij dat er reeds wezens zijn die de oever hebben bereikt. Let op,
André.’

Op hetzelfde ogenblik ging André zien. Wat voor wonder ging hij nu
weer beleven? Het krioelde van wezens. Aan de oever, in het water en
waar hij ook keek, waren die wezens, overal was leven. En dit zou de
mens worden, de aardse mens. Een ongelofelijk probleem zag hij hier
voor zich. 
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Hij hoorde Alcar zeggen: ‘Nu nog enige eeuwen verder en dan zien
wij dat er reeds wezens, dus mensen, op de begaanbare planeet leven.
Ziedaar, André.’

André beefde van al die wonderen. Ja, daar waren wezens, daar leef-
den mensen en die mensen waren hieruit voortgekomen. Nu was de
aarde reeds zover, nu zag hij wat hij op de eerste planeet had beleefd op
aarde geschieden. O, welk een wonder! Hoe onbegrijpelijk voor de mens
op aarde, doch hoe natuurlijk was alles, hoe duidelijk had hij alles van
het begin vanaf de schepping kunnen volgen. Een ontzaglijk probleem
was nu voor hem opgelost. De eerste aardse mensen zag hij. De eerste
mens, mijn God, hoe is het mogelijk. Innerlijk schreide hij van ontroe-
ring, nu hij dit alles op aarde waarnam. In zijn diepe innerlijk voelde hij
een heilig ontzag en een grote dankbaarheid voor God en voor hem die
zijn leider was, nu hij dit wonderbaarlijke op de planeet aarde mocht
beleven.

‘Ik heb hier geen woorden voor’, zei hij tot Alcar, ‘ik kan geen woord
zeggen, zo heeft dit mij ontroerd.’

‘Ik kan mij dat indenken, André. Het is wonderbaarlijk. Dit bracht de
goede aarde tot stand, uit haar binnenste kwamen al deze mensen te
voorschijn. Ik was zoals jij nu bent en ik voelde mij klein en nietig toen
mij dit wonder van de schepping op aarde werd getoond. Dit alles voel
je heel innig, omdat je nog op aarde leeft. Allen, geen uitgezonderd, voe-
len zich zo. Want wie op aarde sterft en in dit leven komt en zijn eigen
leven niet wil begrijpen, dan daalt een geestelijke broeder of zuster aan
deze zijde met die ongelovige broeders en zusters naar het ontstaan van
alles en van hunzelf af en dan geschiedt dat wat je thans voelt en beleeft.
Dan zeggen zij niets en wordt er niet gesproken, maar zij die dit mogen
waarnemen zijn verslagen, zijn innerlijk gebroken en buigen hun hoofd.
Als iets de mens overtuigt van zijn nietigheid op aarde dan is het het 
ontstaan van het heelal. Wij aan deze zijde kunnen ons met het begin-
stadium van de aarde verbinden, omdat wij die reeds aan deze zijde
leven, dat alles hebben beleefd.

Hier zijn wij geboren en toch, miljoenen jaren moeten wij nog verder
gaan, voordat wij het volmaakte stoffelijke kleed hebben bereikt. Zolang
duurde het nog voordat de planeet gereed was en al die stoffelijke gra-
den van het menselijke organisme gereed waren, zoals nu het volmaak-
te, je eigen stoffelijke gewaad is.’

‘Hoe diep, maar hoe natuurlijk is alles wat u mij toont, Alcar. Ik ben
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zo dankbaar, dat ik niets kan zeggen, maar voel mijn dankbaarheid.’
‘Ik voel je, mijn jongen. Ook ik en alle wezens die dit mochten waar-

nemen, waren dankbaar. Ik zeg je, André, kijk naar dit wonder en voel
aan wat het zeggen wil, dat God de Vader van ons allen is. Vergeet niet
dat God ons dit alles gaf en dat wij mensen uit dit proces werden gebo-
ren. Ik begrijp dat je niets kunt zeggen, want dit is zo machtig, dat het
niet in woorden uit te drukken is. Je voelt alleen de nietigheid van onze
persoonlijkheid, zelfs wanneer de mens zijn volmaakte lichaam bezit,
want kijk naar de mens en volg hem, kijk hoe hij leeft en Gods leven
vernietigt. Uit de aarde kwamen wij voort, uit het niets, uit dat onzicht-
bare dat God is.

Maar wij gaan nu verder en volgen de eerste mensen op aarde. Je ziet,
André, dat er reeds mensen op de begaanbare planeet leven. Toch is de
aarde nog niet gereed, want er leven nog steeds menselijke wezens in die
wateren. Die wezens moeten eerst daaruit te voorschijn treden en eerst
dan neemt het leven op de begaanbare en verdichte aarde een aanvang.
Maar in deze tijd reeds waren er zeven graden van stoffelijk organisme.
Wij zien nu het eerste en het duizendste stadium en daarin liggen al die
graden, die wij straks zullen terugzien, maar dan op de begaanbare planeet.

Ik ga nu weer enige eeuwen verder. Wat gebeurde er in deze tijd? Zij
die de oever hadden bereikt, ontwikkelden zich en vermenigvuldigden
zich eveneens. In die eeuwen bereikten dus die eerste stoffelijke wezens
de menselijke toestand en dat waren de voorhistorische wezens die op
aarde leefden. Ik ga je dat evolueringsplan tonen, dan kun je zien hoe-
ver zij zijn gekomen, wat je zeer wonderlijk zult vinden. Kijk daar nu,
we zijn dus weer eeuwen verder.’

André beleefde het ene wonder na het andere. Hij zag deze mensen,
maar hoe grof en ruw waren zij allen. Hij zag het mannelijke en vrou-
welijke wezen en allen waren als dierlijke wezens behaard. Het waren
nog dieren en toch, aan dat lichaam herkende hij de mens. Zie, hoe
krachtig dit lichaam is, maar een monster van lichaamsbouw bezat deze
eerste mens.

Dit had de planeet aarde tot stand gebracht en dat zou de mens wor-
den. Tot zover was dit wonder reeds voltrokken.

‘Deze mensen, André, konden verder gaan en namen de planeet aarde
in bezit. Toch leefden er nog steeds mensen in die diepe wateren, die
hun visstadium nog moesten afleggen. Doch ik ga verder en wij zullen
zien wat er geschiedde.
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Velen van de eerste mensen die de begaanbare planeet hadden bereikt,
gingen op hun kosmische tijd sterven, dat is dus de normale overgang,
doch anderen werden door de voorhistorische diersoorten aangevallen
en in de wateren gesleurd en dienden als voedsel voor deze reusachtige
diersoorten, die zoals de mens, hier leefden. Het dier was in wezen
zachtzinnig, doch de mens maakte dit dierwezen wakker en dit was reeds
op de tweede graad geschied. Wij hebben daar gezien hoe het menselijke
wezen het dierenrijk vernietigde en de ziel, dus van beiden, dier en
mens, werden door de planeet aarde aangetrokken en zouden hier wor-
den geboren. Toen het dierenrijk op aarde ontwaakte en dit ontzaglijke
stoffelijke organisme had ontvangen, ontstond er een strijd tussen mens
en dier, die duizenden eeuwen achtereen bleef voortgaan.

Voordat ik nu verder ga, keer ik eerst naar de dierenwereld terug,
want ook het dier volgde de mens en bereikte dit stoffelijke organisme.
Daarvoor moet ik je met het eerste stadium verbinden.’

André voelde zich dieper wegzinken en ging waarnemen. 
Toen hoorde hij Alcar zeggen: ‘Dit is dus weer de wereld van het men-

selijke embryonale leven. Wat ik je nu op de eerste planeet van het die-
renrijk duidelijk maakte, geschiedde ook hier, want hier op de planeet
aarde was dit een en dezelfde toestand en gebeurtenis. Ik heb je de
geestelijke wereld getoond, hoe het bezielende leven zich verdichtte en
daarna hoe het embryonale leven werd bezield. Nu echter zie je een
ander wonder.

Daar voor je, André, zie je deze wereld en in deze wereld ligt nu tevens
de astrale wereld voor het dierenrijk. Deze wereld ligt dus in de mense-
lijke astrale wereld, zoals op de eerste planeet en is ook hier onzichtbaar
voor het menselijk bezielende leven. Toen hier dus het eerste menselijke
‘schilletje’ stierf en tot ontbinding overging, daalde uit de astrale dieren-
wereld het bezielende wezen af en werd na lange tijd het eerste dierwe-
zen geboren. Doch niet één, doch tientallen wezens, zo nietig en klein,
dat zij met het blote oog niet eens waren te zien. En toch, na jaren, toen
dit proces zich voortzette, zien wij in de wateren duizenden van deze
wezens, want al die dierlijke wezens vermeerderden zich op snelle wijze.
Ik ga dat niet allemaal volgen, doch je ziet dat dit wonder ook hier op
aarde tot werkelijkheid kwam en dat alles van te voren gereed was. Dat
reusachtige dierwezen op de tweede graad bezielt dus het stoffelijke dier
op de derde graad, de aarde. Dit was dus één gebeuren, omdat dier en
mens verder moesten en zouden gaan. Iedere planeet schiep dus een
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eigen organisme, doch door het moederlichaam is dit tot stand geko-
men, maar de aarde, ik heb je dat duidelijk gemaakt, verhardde en ver-
grootte vele diersoorten, om eens in het ware kosmische organisme over
te gaan. Ik ga nu naar het laatste stadium, waar wij zoëven waren en dan
zien wij én het dierenrijk én de mens terug.’

André voelde dat hij terugkeerde. 
‘Ook dit is wonderlijk en natuurlijk, Alcar.’
‘Inderdaad, André, een natuurwet heeft zich voltrokken. Nu ga ik

eeuwen verder en in die eeuwen zien wij dat de mens zich vermenigvul-
digde, maar tevens het dierenrijk. Ik zei reeds dat er een verschrikkelijke
strijd tussen mens en dier ontstond en vele mensen werden vernietigd.
De aarde verdichtte zich, de laatste wezens die in de wateren leefden
kwamen te voorschijn en het leven op aarde nam een aanvang. Maar in
al die eeuwen waren er reeds miljoenen menselijke wezens gestorven en
keerden terug, om in de hoogste stoffelijke graad over te gaan. Nu zien
wij een geheel andere toestand.

Op aarde leefden nu zeven verschillende graden van stoffelijke wezens
en ook in het dierenrijk waren deze stoffelijke overgangen aanwezig, in
het dierenrijk waren deze stoffelijke graden zo uitgebreid, omdat uit één
soort vele andere diersoorten werden geboren. De hoogste stoffelijke
graad van het menselijk wezen was het donkerzwarte wezen, doch dat
wezen bezat een voorhistorisch stofkleed. Maar er was nog meer.

In die tijd, André, was er nog geen blank ras, ook dat ras moest nog
worden geboren. In de eeuwen die voorbijgingen, kwam dit stofkleed
gereed en opnieuw zien wij een andere aarde dan in die vorige toestanden.

In alle uithoeken van de aarde leefden nu mensen en deze wezens
waren in groepen verdeeld. Nadat er weer eeuwen voorbij waren gegaan,
ontwaakten deze wezens en tevens het dierenrijk, zodat beide tot
bewustzijn kwamen. De mens bezat zijn voordierlijk bewustzijn en toen
zij daarin overgingen, ontbrandde die hevige strijd waarvan ik sprak. De
mens viel het dier aan en het dier de mens. De menselijke hartstochten
ontwaakten en dit maakte het wezen, de persoonlijkheid uit. Nu ga ik
weer eeuwen verder.

In die eeuwen sloten zich de mensen aaneen, omdat het dier hen daar-
toe dwong. Een mens in die tijd was ten enenmale niet tegen het dier
opgewassen, ook al waren er diersoorten die geen kwaad kenden en de
mensen niet zouden aanvallen, ook dan niet, wanneer zij werden neer-
geveld. Doch er waren diersoorten die juist de mens aanvielen en deze
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haat was reeds op de tweede kosmische graad geboren en bezat het dier
op aarde, evenals de mens zijn voordierlijk bewustzijn vandaar had mee-
gebracht.

Hoe meer mensen er nu kwamen, des te groter werden de groepen,
maar vooral werd de strijd op aarde heviger, doch thans niet meer tegen
het dier, maar nu tegen die mensen, die in een andere omgeving waren
geboren. Iedere seconde werden er nu afgeslacht. De meer volmaakte
mens sloeg die anderen, die dus die hoogste stoffelijke graad nog niet
hadden bereikt, neer. Nu was het geen strijd meer van man tegen man,
maar thans trokken zij er met honderden op uit en allen die zij tegen-
kwamen werden afgemaakt, dus de sterksten overwonnen. In die tijd
zien wij tevens dat de meer volmaakte mensen zich aaneensloten, even-
als de lagere graden van het stoffelijke organisme, en dit zien wij nog in
jouw tijd op aarde terug. Ook daarin is nog geen verandering gekomen.

De ene groep viel de andere aan, maar iets ging verder en dat was de
planeet aarde, die voortging om het volmaakte stofkleed af te maken.
Wanneer wij thans enige eeuwen verder gaan, dan zien wij deze stoffe-
lijke gewaden reeds op de aarde en is het beeld van de aarde weer veran-
derd. Hoe hoger en verder de mensen nu kwamen, des te sterker werd
de haat voor de andere mens, maar ook voor het dierenrijk. Die haat
werd bewuster en heviger, zodat het vooreeuwse aspect voor goed was
verdwenen.

Nu werden die groepen van mensen stammen en na lange tijd werden
die stammen volkeren en traden uit die volkeren de heersers te voor-
schijn. In groepen van duizenden leefden nu deze mensen over de gehe-
le aarde verspreid. Dit, het zal je duidelijk zijn, werden nu al die
verschillende rassen en volkeren en daaronder leefden reeds blanken.
Dat ras ging nu overheersen, maar ook de aarde ging verder. Wat in
vroegere eeuwen een modderpoel was, verdichtte zich en ook die streken
en landen werden bewoond. Over de gehele aarde vond dit plaats. De
aarde zette haar moeilijk werk voort en bracht dat tot stand, waarvoor
zij haar plaats in het universum had ingenomen. De mensen sloten zich
nog dichter aaneen, doodden hen die zij ontmoetten en gingen tot de
massastrijd over. Bij duizenden werden zij afgeslacht. De hogere graden
gingen in een hoger gevoelsstadium over, doch de lagere graden beho-
ren alle tot de menseneters.

In deze tijd had de aarde voor een derde haar taak volbracht en dit was
een groot wonder. Doch voor hen die in een lagere graad van stoffelijk
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organisme leefden en het blanke ras*) ontmoetten, was het tevens een
groot wonder deze mensen te zien. Zij begrepen daar niets van, maar de
blanken wisten met hen wel raad en vielen hen aan. De meer stoffelijk
gevorderde mens overheerste dus de planeet aarde, maar deed dit door
doodslag en geweld. Ook daarin is in al die miljoenen jaren niets veranderd.

Wij zien dus niets dan dierlijk geweld, doden en nog eens doden, tot
andere dingen waren deze wezens niet in staat, doch ook die tijd zou
komen.

Eeuwen gingen er weer voorbij en in die tijd kwam het volmaakte
menselijke lichaam gereed en wij zien dat de zeven stoffelijke graden in
hoogste graad aanwezig zijn. Eindelijk dan was de aarde zover met haar
werk gereed en het beeld dat wij dan zien is het volgende.

De laagste graad van het stoffelijke organisme was het voorhistorische
dierwezen, terwijl het hoogste wezen in een stoffelijk organisme leefde,
dat in die duizenden eeuwen die nu volgden volmaakt werd. Toen had
de planeet aarde haar taak volbracht en leren wij andere wetten kennen.
Eén wet ging gestadig voort en wel het stervensproces. In die duizenden
eeuwen waren biljoenen mensen gestorven. Wat geschiedde er nu met
al deze wezens? Wij zullen dat thans volgen, André, en daarna kom ik
op de ontwikkeling van de aarde terug.’

*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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Het ontstaan van de hel

IK ga je thans andere wonderen duidelijk maken. Ik keer nu tot die 
eerste mensen terug die de begaanbare planeet hebben bereikt, want 
deze wezens zouden sterven. Wij volgen hen thans als geestelijke

wezens, met andere woorden: ik ga tot de psychische wereld over. 
De planeet aarde was gereed, doch wat geschiedde er in de astrale
wereld? Ook voor het innerlijke leven was er een wereld en die wereld
werd het evenbeeld van de aarde, doch in een geestelijke toestand. Ik ga
je daarmee verbinden.’

André voelde zich wegzinken en ging waarnemen.
‘Je ziet, André, er heerst daar duisternis. De lichtende sferen waarin

wij thans leven, waren er nog niet, want de mens bezat nog geen inner-
lijk licht, de innerlijk geestelijke mens moest nog worden geboren. Maar
nu moet je eens goed opletten. De eerste mensen, wanneer zij op aarde
gingen sterven, keerden naar de astrale wereld terug en wachtten daar af
om opnieuw te worden aangetrokken. In die tijd gebeurde er niets
anders dan geboren worden en sterven, terugkeren naar de aarde, om op
aarde in een ander stofkleed over te gaan. Want al die wezens, het bezie-
lende leven dus, moesten die weg volgen, om de volmaakte stoffelijke
toestand te bereiken en zij zouden zo vaak terugkeren tot die afstem-
ming was bereikt. Deze wezens, dat zal je toch duidelijk zijn, konden
niet verder gaan, omdat zij geen bestaanswereld hadden veroverd en
eerst in dat verdere hogere stadium van de aarde zover zouden komen.
Zij zouden op aarde terugkeren om het hoogste stoffelijke organisme te
ontvangen, eerst dan hadden zij hun aardse kringloop volbracht.

Nog heerst er dus duisternis en dit is de astrale wereld die wij op de
tweede graad hebben leren kennen en waarmee ik je heb verbonden. In
niets is er dus verandering gekomen, althans in de astrale wereld, in al
die duizenden eeuwen is de geestelijke wereld niet veranderd, omdat de
innerlijke mens nog niet zover was. Is je dat duidelijk, André?’

‘Ja Alcar.’
‘Dan ga ik nu eeuwen verder. Toch was er werking, gebeurde er iets

in de astrale wereld, waarvan niemand iets wist. In de astrale wereld ont-
stond een andere wereld. Die wereld werd uit de mens geboren. Ik zal je
dit proces duidelijk maken en dan leren wij de hel kennen.

Ik heb je duidelijk gemaakt dat de mens in zijn stoffelijke toestand op
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aarde verder ging en ontwaakte en dat ontwaken betekende haat,
hartstocht en verdierlijking. Iedere zonde die zij deden, iedere fout die
de mens beging, door anderen het leven te ontnemen, door al die ver-
schrikkingen dus, verdichtte zich de astrale wereld en dit werd de hel. In
die wereld bouwde zich door haat, hartstocht en geweld een tweede
wereld op en die wereld werd de bestaanswereld voor hen die hun kring-
loop der aarde hadden volbracht. Ik ga nu enige duizenden eeuwen ver-
der en toon je dan wat in die tijd geschiedde. Zie en neem waar, André.’

‘Mijn God, wat is dat, Alcar?’
‘De hel, André, de hel in het leven na de dood. De mens is bezig zich

een hel te scheppen en in die eeuwen heeft zich de astrale wereld verdicht.’
André zag een andere wereld in deze duisternis. Hoe is het mogelijk

dacht hij. 
‘Was dit niet te voorkomen, Alcar?’
‘Neen, mijn jongen.’
‘Leven hier reeds mensen?’
‘Neen, nog niet, die komen straks, wanneer dus de mensen de hoog-

ste stoffelijke graad hebben bereikt.’
Mijn God, wat verschrikkelijk, dacht André. 
‘U zegt dat de astrale wereld, de hel dus, op de mens wacht?’
‘Ja André, dit was niet te voorkomen. Helaas, de duisternis wacht. 

Dit zou de hel worden in het leven na de dood en die bouwde de mens
zelf op. Want de mens is in een bewustzijnstoestand overgegaan, het
innerlijke leven heeft zich dat eigengemaakt. De hel werd dus uit de
mens geboren, maar God wilde dit niet. God gaf de mens alles, Zijn
eigen leven, doch de mens is het die dit tot stand bracht. Ik zei reeds, op
aarde werd het bewuste kwaad geboren en de mens schiep dit. Voel je
dit alles, André?’

‘Wanneer ik u duidelijk heb begrepen, Alcar, dan voel ik beide werel-
den. De eerste astrale wereld is de natuurlijke wereld, als ik het zo mag
zeggen, maar onbewust, die andere wereld is bewust.’

‘Inderdaad, zo is het. Want de mens moet verder en hoger en al is dit
de hel, toch is deze wereld een hoger stadium dan de wereld van het onbe-
wuste. Eens zou het aardse einde komen. Het innerlijke leven werd
bewust, heeft een dierlijk bewustzijn bereikt en stemt zich af op iets, dat
na de aardse dood de geestelijke bestaanswereld zou zijn. Wij hebben deze
duistere sfeer als de hel leren kennen, een wereld dus van bewustzijn.
Toch waren beide werelden één, doch de ene voor de andere onzichtbaar.
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Nu ga ik weer enige eeuwen verder en zul je zien hoe de hel zich ver-
dichtte.’

André ging dat volgende stadium waarnemen. Hoe kan het, dacht hij.
Hij zag een bergachtig landschap. Dit was de hel, de schaduw van de
werkelijkheid. Dit was de bewuste geestelijke wereld, doch de hel in het
leven na de dood, de duisternis aan gene zijde.

‘Leven hier nog steeds geen mensen, Alcar?’ 
‘Neen, nog niet, eerst duizenden jaren later.’
‘Wat verschrikkelijk vind ik dit, Alcar. Moest de mens eerst door het

kwaad om het hogere leven te bereiken? Lag dit in het scheppingsplan
vast? Was dit de bedoeling van God?’

‘Je stelt mij daar zeer veel vragen, mijn zoon, maar alle mensen zullen
zich die vragen stellen, wanneer zij de stoffelijke en geestelijke schepping
niet kennen. Ja, mijn jongen, was dit alles nodig? Waarom al dat kwaad
als de mens een goddelijk wezen is? Luister goed, dan zal ik je dat dui-
delijk maken.

In de eerste plaats gaf God de mens, wat ik je reeds vele malen zei,
Zijn eigen leven. In dit alles ligt dus Gods reine liefde. Vanaf het eerste
ogenblik is dit zo geweest, want in het eerste stadium was Gods heilige
liefde aanwezig en de mens ontving die liefde, ontving alles en kreeg een
eigen wil. Op al die planeten was dit nog onbewust, hier op aarde ech-
ter zou de mens bewust worden. Toen dit geschiedde, wij hebben dit
kunnen volgen, vergat de mens zichzelf en slachtte Gods eigen leven, dat
in dier en mens aanwezig is, af. De mens begreep dus niets van zijn
Goddelijke afstemming. Doch hij moest zichzelf leren kennen. De mens
ging van de ene toestand in de andere over, doch in al die levens vergat
hij zichzelf en doodde. Door hartstocht en verdierlijking verdichtte de
astrale wereld en dat verdichtingsproces nam op schrikbarende wijze toe.
In deze wereld zou de mens leven, wanneer hij op aarde de hoogste stof-
felijke graad had bereikt en daar ging sterven. Dan trad de innerlijke
mens dit leven binnen, doch eerst dan, wanneer hij zijn aardse en stof-
felijke kringloop had volbracht. Voel je wat dit zeggen wil, André?’

‘Wanneer ik u duidelijk heb begrepen, dan voel ik dat deze wereld
moest komen, of de mens stond in zijn ontwikkeling stil en dan was er
van verder en hoger gaan geen sprake.’

‘Heel goed, André, zo is het. De innerlijke mens moest verder, kon
niet meer in de wereld van het onbewuste afdalen, hij was bewust, al was
dit een dierlijke afstemming. Zijn innerlijke leven stemde dus op een
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andere wereld af en deze wereld is de hel in het leven na de stoffelijke
dood.’

‘Nu begrijp ik het, Alcar.’
‘Prachtig, dan ga ik verder. Je vraag was, kon de mens dit voorkomen?

Was dit Gods bedoeling? Moest de mens door het kwaad om de
Goddelijke Sferen te bereiken? Doch nu vraag ik je, kan de mens het
goddelijke in enige eeuwen bereiken? Dit alles is de goddelijke Liefde,
die hij zich eigen moet maken. Is dit in een kort aards leven mogelijk?
Is dit in tien of twintig, zeg honderden levens mogelijk?

Kijk om je heen, André. Kijk omhoog en naar beneden, zie rechts en
links, zie de sterren en planeten en zie alles wat in het universum leeft en
stel je dan de onzichtbare werelden eens voor, die de mens zal leren ken-
nen. Dat alles is God. Wij mensen moeten dit leren kennen en ons eigen
maken. Is het echter de moeite niet waard om daarvoor te leven en je
geheel te geven? Dit moeten de mensen verdienen en in volle liefde aan-
vaarden, want dat is Gods wil, daarom zijn wij goddelijk. God open-
baarde zich in de mens en in al het leven, doch de mens vernietigde dit
leven. Daardoor schiep hij zich een andere toestand, voor hem duister-
nis en koude, leed en smart en dat heeft God niet gewild, doch Hij wist
dat Zijn kinderen zich zouden vergeten. De mens zou bewust worden
en er zijn miljoenen levens nodig om de allerhoogste graad te bereiken.
De mens moest dus door het kwaad om de Goddelijke Sferen te berei-
ken. Ik hoop dat je dit duidelijk is.

Ook ik stelde die vragen en al mijn zusters en broeders aan deze zijde,
maar nu weten wij dat wij het zelf waren die de hel tot stand brachten.
Juist door al dat leed, die duisternis en koude, André, zouden wij ont-
waken en ons later geluk begrijpen en waarderen. Door al die ellende
zouden wij onszelf leren kennen en hoe dit geschiedde, zal ik je straks
duidelijk maken. Nogmaals, God wist dit alles en liet ons begaan, God
had niets meer te geven, alles, alles hebben wij in het eerste stadium ont-
vangen. Zegt dit niet alles: ‘God had niets meer te geven’? Op één pla-
neet leeft nu al dat leed, al die diepe menselijke ellende. Alleen op aarde
kent men al die verschrikkingen, maar daarna komt er hemels geluk,
doch dan heeft de mens dat verdiend, is hij bezig tot God terug te keren
en heeft hij reeds een lange weg afgelegd.

Nogmaals vraag ik je: Is het niet de moeite waard daarvoor te moeten
leven? Voor al dat ontzaglijke geluk op aarde te moeten zijn en die dui-
zenden levens te moeten beleven? De mensen hebben alles zelf in handen,
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André, en zij zullen dat aardse leven gaan begrijpen, wanneer zij daar
geestelijk bewust worden en zich deze bewustwording gaan eigen
maken. God straft niet, kan niet straffen, maar de mens straft zichzelf.
God schiep hemel en aarde, doch de mens schiep de duisternis. De mens
werd de schepper van licht en duisternis en zou in die beide werelden
leven na zijn aardse dood. Dan verder en hoger naar het volmaakte,
terug naar de Bron vanwaar wij zijn gekomen. Is je ook dit duidelijk,
André?’

‘Ik heb alles begrepen, Alcar en ik buig mijn hoofd voor al deze waar-
heden.’

‘Ik dank je, dan gaan wij verder, want ik heb je nog meer te tonen en
duidelijk te maken.

Het dierwezen keerde dus naar de aarde terug en tevens de astrale
mens. Op aarde werd niets gedaan dan gevochten en toch, naarmate de
mens vorderde, ontwaakte het intellect en werd het een uit het andere
geboren. Ik ga dus weer op de stoffelijke wereld over. Op aarde leefden
de mensen in holen, doch wij zien nu veranderingen komen. Wanneer
wij het aardse leven volgen, dan zien wij dat zij daar vorderingen heb-
ben gemaakt. Voor hun gezamenlijke strijd hadden zij van hout en steen
wapenen gemaakt en na die wapenen kwamen er andere nuttige uitvin-
dingen. Het ene ras was echter verder dan het andere. Er waren reeds,
zoals je weet, blanken en dit ras werd door de planeet aarde verfraaid, tot
dit stofkleed de hoogste graad*) had bereikt.

Dan vinden zij iets uit om zich tegen het dierenrijk te beschermen.
Toen het vuur was ontdekt, gingen zij tot andere dingen over en kwa-
men er hutten, die er reeds lange tijd waren, doch alleen in de hoogste
stoffelijke graad. Je ziet daaruit dat de innerlijke mens ontwikkelde en
zich voor andere dingen ging interesseren. Ook voor het land kwam er
nu interesse en wij zien dat zij hun akkers gingen bebouwen. Dat alles
wees op vooruitgang en dit ging zo steeds verder. Nu eerst werd de mens
zich bewust van zijn kunnen en kracht en kreeg hij andere gevoelens.
Toch bleef hij die voordierlijke bewustzijnstoestand houden. Doch vele
eeuwen later zien wij opnieuw een andere wereld.

Uit het ene werd het andere geboren, zoals ik reeds zei en dit ging ver-
der. Een God kenden al deze mensen niet en van godsdiensten wisten
zij dus niets af. Doch er kwam gevoel en met dat gevoel het geloof, ook
al was dit voor hen angst, de angst voor de elementen. Wanneer de
*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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natuur in opstand was, waren deze wezens onrustig, vooral toen er velen
omkwamen en door de elementen werden vernietigd. Maar niet alleen
door de elementen. Doch het moederlijke gevoel ontwaakte eveneens in
een hogere toestand en bewustwording en uit dat gevoel werd een geloof
geboren, ook uit angst om dát wat hen lief was, te verliezen. Je voelt nu,
André, hoe ver de innerlijke mens reeds is gekomen.

Door hun angst om te worden afgemaakt, vielen zij neer en wanneer
dit de vijand deed verdrijven, was het een andere kracht, die boven hun
eigen kunnen was verheven. Dit bracht een geloof tot stand en alle ras-
sen, de hogere rassoorten dan, voelden hierin een andere macht dan zij
als bezit droegen en kenden.

In latere tijden waren er weer andere dingen waar zich deze mensen
aan vastklampten. De grondslag voor hun primitieve geloof kwam dus
uit hun angsten en beven voort. Wanneer ik je nu het beeld van de aarde
eeuwen later toon, dan is er alweer veel veranderd.

De aarde onderging nu de verschillende tijdperken. Alles wat op aarde
leefde veranderde, alles wat leefde op het land en in het water, onderging
die stoffelijke en tevens innerlijke evolutie. De verschillende rassoorten
sloten zich meer en meer aaneen en al die graden van stofleven ver-
spreidden zich over de aarde. Nu waren er miljoenen wezens van iedere
soort op aarde aanwezig en leren wij andere wetten kennen.

Toen de mensen op aarde zover waren gekomen, was nog steeds de hel
in het leven na de dood leeg. Nu was die graad bereikt, hadden miljoenen
wezens hun kringloop der aarde volbracht en zouden straks sterven. Doch
hun innerlijke leven was een voordierlijke toestand. De mens had zich in
al die eeuwen niets eigengemaakt, maar zich uitgeleefd en zijn hartstoch-
ten botgevierd. Het ene na het andere leven hadden zij ontvangen. In het
ene leven hadden zij hun medemensen afgeslacht, in duizenden andere
levens deden zij niet anders en toch, steeds en steeds weer ontvingen zij
een ander stoffelijk gewaad, totdat zij het schone volmaakte stoffelijke
lichaam hadden ontvangen. Daarin leefde hun ik, een dierlijk wezen,
maar in dat wezen lag tevens de goddelijke afstemming. Nog was er geen
innerlijk bezit en toch ging ook dat allerlaatste aardse leven in hartstocht
en verdierlijking voorbij. Want waar men keek, overal leefden dier en
mens tezamen. Hun gevechten op leven en dood gingen door. De lagere
broeders en zusters werden afgemaakt, zodat dus de hoogste graad heer en
meester op aarde was, waartoe deze mensen behoorden. Dan kwam hun
einde op aarde en traden zij een andere wereld binnen.
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Je voelt zeker wel, André, dat dit de eerste mensen van de hel waren,
mensen die niet meer tot de aarde konden terugkeren, omdat zij hun
stoffelijke kringloop hadden volbracht en zij door die andere wereld
werden aangetrokken. In dit geval de duistere sferen, de astrale wereld,
of de hel in het leven na de dood. Nu hadden deze wezens zich van de
wereld van het onbewuste bevrijd en traden een bestaanswereld binnen.
Op de tweede kosmische graad hebben wij hierover gesproken. Nu zul
je dat alles eerst kunnen begrijpen.

In korte tijd groeide dit aantal angstwekkend, want er kwamen iede-
re seconde mensen naar gene zijde. Wie zijn stoffelijke kringloop nog
niet had volbracht, keerde dus naar de aarde terug en trad wanneer hij
daar zou sterven de wereld van het onbewuste binnen. Vanaf nu zien wij
in de hel, dus in het leven na de dood, verschillende geestelijke werelden
en wel deze: in de eerste plaats kennen wij de duisternis of de hel, dan
de wereld van het onbewuste en tevens de astrale wereld voor het die-
renrijk. Ook het dierenrijk heeft zijn eigen astrale wereld en die wereld,
waarin de bezieling leeft voor het dierwezen, was er reeds vanaf het begin
van de schepping. Ook voor de mens is die astrale wereld er steeds
geweest, ik heb je dit op de eerste kosmische graad duidelijk gemaakt.
Doch thans is het innerlijke leven bewust geworden en ging de mens in
een hoger stadium over, in dit geval de hel in het leven na de dood. Maar
ook de astrale dierenwereld heeft zich verdicht, ook die wereld is veran-
derd, omdat die voorhistorische diersoorten in andere diersoorten over-
gingen. In wezen is het dus zoals voor de mens in beide werelden, zowel
de stoffelijke als de geestelijke wereld.

Nu het volgende, André, maar vraag mij alles wanneer je mij niet
begrijpt, eerst dan kunnen wij de mensen die in de duisternis leven, volgen.

In het begin van de schepping heerste er duisternis. Die duisternis was
in wezen energie en die energie God. Onzichtbare energie dus, die zich
verdichtte in zonnen, sterren en planeten en zich openbaarde in mensen
en dieren. Maar al dat leven is God.

In de duisternis nu, de hel, zijn sferen, dus voor de mens verschillen-
de werelden, en toch, hier gaat het mij om, is hier het Al aanwezig. 
In die duisternis dus leeft God, doch de mens is zich daarvan nog niet
bewust. God is onzichtbare energie, God is licht en duisternis. God leeft
dus achter en in dit alles, want wanneer dit niet zo was, konden dieren
en mensen niet verder en hoger komen. Wij hebben kunnen volgen dat
het ene door het andere ontwaakte en zich openbaarde, en toen de mens
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eenmaal bewust werd, ging hij in andere werelden zien, omdat dit god-
delijke leven nog steeds niet de Bron van al het leven waartoe het
behoort, had bereikt. Dus, André, er is voortgang mogelijk, er moet
voortgang zijn, of wij mensen stonden in ontwikkeling stil en waren
voor hoger gaan afgesloten. Voel je wat ik bedoel, André?

Wij staan nu voor een grote gebeurtenis, want hoe is er nu verande-
ring gekomen? De mens heeft een bewustzijnstoestand bereikt, doch
leeft in de duisternis en weet van hoger gaan niets af. Doch in deze
duisternis is het goddelijke licht, leeft God, is het Al, zijn de Goddelijke
Sferen. Is dit nu niet onbegrijpelijk? Kun je dit voelen, André?

De mens moet dus ontwaken, moet hoger en hoger gaan en dit
geschiedde. Ook dit ontwaakte in de mens, hij ging zien en voelen en
ging zichzelf leren kennen. Doch dat leren kennen duurde eeuwen, want
eeuwenlang ging de mens nog door, het kwade te zoeken, maar aan alles
kwam een einde, ook aan de duisternis, waar zij, de eerste mensen,
binnentraden. In al die eeuwen zien wij dat er vele stoffelijke, maar
tevens vele geestelijke wonderen zijn geschied. Maar wat deden zij die
hier binnentraden? Wij zullen hen volgen. Heb je alles begrepen,
André?’

‘Ja Alcar, ik ben ontroerd door de werkelijkheid.’
‘Dat kan ik mij voorstellen. Wie Gods schepping op de natuurlijke

wijze leert kennen, wie de natuurwetten voelt en beleeft, buigt zich diep
voor al die eenvoud, al die onfeilbare wetten en ziet daarin het godde-
lijke doel. Hij ziet en voelt dat het zo moet zijn, dat dit de ware werke-
lijkheid is. Nu ga ik je van andere wonderen vertellen.

Deze mensen die, zoals ik zei, wakker werden, want allen vielen in
slaap en die geestelijke slaap was diep, zodat er jaren volgens aardse tijd
voorbijgingen, zagen en beleefden dat zij leefden. Ik heb je in de hel al
die toestanden duidelijk gemaakt, je weet dus dat, wanneer de mens op
aarde sterft, hij in een bewusteloze toestand hier aankomt.

Toen de eerste wezens uit hun diepe slaap ontwaakten, sprongen zij
op en renden als krankzinnigen in die duisternis rond, wisten en begre-
pen niet dat zij dood waren en op aarde waren gestorven. Zij voelden en
betastten zich en vroegen zich af waarom er toch steeds die diepe
duisternis heerste.

Waar is de sterrenhemel, waar is het licht, dat zonnelicht en alles wat
toch tot de aarde behoort? Waar zijn wijzelf? Zo vroegen die eerste men-
sen die de duisternis hebben bevolkt, zich af. Zijn wij in leven, zijn wij
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dood en waar zijn al die mensen, onze vaders en moeders, zusters en
broeders, kortom alles wat tot de aarde behoort? Maar in hun duister
leven kwam er licht en dat licht betekende dat zij niet alleen waren.
Duizenden, neen, miljoenen traden die duisternis binnen en allen vroe-
gen zich datzelfde af, wat ook nog in jouw tijd de mens zich afvraagt die
daar sterft en dit leven binnentreedt. Allen, geen uitgezonderd, ik bedoel
hen die de hoogste stoffelijke toestand hadden bereikt, traden de hel in
het leven na de dood binnen. Verwondert je dit niet, André?’

‘Neen Alcar, want zij droegen immers geen licht.’
‘Heel goed, mijn zoon, je volgt mij in alles, ik dank je. Neen, er was

nog geen licht, maar de mens zou de schepper worden van het licht,
want, ik heb je ook dat zoëven duidelijk gemaakt, de mens bezit de
Goddelijke afstemming. In de mens ligt wat Gods eigen leven en licht
is, doch zij waren nog niet zover. Wat geschiedde er echter aan deze zij-
de, dus in de astrale wereld? Hier, eenmaal in hun dierlijk leven wakker
en bewust, zwierven al deze mensen rond en gingen in elkaar over. In
een verschrikkelijk leven gingen zij nu over, want in hen lag hartstocht
en geweld, zij stonden alleen open voor het kwaad.

Hier waren alleen mannen en vrouwen, kinderen waren er niet, want
hier konden alleen volwassen mensen leven, omdat zij die afstemming
hadden bereikt. Wat zij in het stoffelijke leven konden bereiken, deden
zij hier ook, want zij droegen innerlijk geen geestelijk bezit, zij beleefden
opnieuw al die hartstochten, vielen elkander aan en sloegen neer wat in
hun bereik kwam. Hier in de duisternis, André, leefden zij zich opnieuw
uit en was hun leven dus als op aarde.

Dat ging geruime tijd voort, maar toch kwam voor velen hier een ein-
de aan. Deze mensen, die diep aan hetgeen zij eens hadden gekend dach-
ten en verlangden, voelden zich plotseling uit hun toestand, hun
duisternis, hun hel weggetrokken. Het was een andere kracht, die ster-
ker was dan zijzelf, een kracht die hen aantrok en hen opnieuw op aarde
bracht, doch thans als de astrale mens. Maar voor hen bleef het duister-
nis, want er was nog geen licht in hen. Door de stoffelijke en aardse
mens die een en dezelfde afstemming bezat, werden zij aangetrokken en
de astrale mens ging, of hij wilde of niet, in dit innerlijke leven over en
beleefde daar een nieuw leven. Deze wezens werden dus door de inner-
lijke doch stoffelijke mens op aarde aangetrokken. Voel je thans, André,
wat zou geschieden, wat er uit voortkwam en wat er werd geboren?’

‘Gingen zij in de aardse mens over?’ 
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‘Ja, dat geschiedde, maar er is nog meer.’
André dacht lang na en zei: ‘Zij beleefden wat de mens beleefde,

Alcar.’
‘Heel goed, André, maar er is toch nog iets anders.’
Opnieuw dacht André na, doch hij kwam er niet achter en hij zei tot

zijn leider: ‘Ik weet het niet, Alcar.’
‘Je bent eerlijk, mijn zoon, doch je had het moeten weten.*) Wat heb

ik je op onze voorlaatste reis duidelijk gemaakt?’
‘Ach, ja, dat ik daar niet aan dacht. Nu weet ik het, Alcar.’
‘Je ziet, je moet denken en voelen, anders komen wij niet verder. 

Ik doe dit, omdat ik wil dat je al deze geestelijke wetten zult leren ken-
nen, ook in je aardse leven, dus straks wanneer je weer in je stoffelijke
organisme leeft. Dan is dit van grote waarde voor je, want je ziet en voelt
dan door al deze wetten heen en dat is geestelijke wijsheid. Let dus goed
op en vraag het mij als je het niet begrijpt.

Nu ontstond op aarde de bezetenheid en werd de krankzinnigheid
geboren. Uit het ene groeide het andere, uit het vorige kwam een ander
wezen te voorschijn en dit was voor de mens op aarde bezetenheid en
krankzinnigheid. Want de astrale geest werd door die aardse wezens aan-
getrokken en de gevoeligsten gingen in die geestelijke wezens over en
waren bezeten.

Een ziekte, een geestelijke ziekte was er dus geboren en die geestelijke
ziekten zullen er blijven, zullen zolang doorgaan het menselijk wezen te
gronde te richten, totdat er op aarde en aan deze zijde geen slechte men-
sen meer zijn. Dan houden die ziekten en deze verschijnselen op en is er
geen bestaansmogelijkheid meer. Dan vinden mensen geen mensen
meer, om hen van deze wereld af in bezit te nemen en voelt en werkt
iedere ziel voor het goede. Is je dit nu duidelijk?’

‘Het is verschrikkelijk, maar alweer natuurlijk, Alcar.’
‘Je ziet, de astrale mens ging opnieuw in zijn dierlijke leven over en

bracht nu op aarde hel en verschrikking. Je weet hoe zij zich met de
aardse mensen kunnen verbinden, ik heb je dat duidelijk gemaakt. 
In deze tijd was het leven op aarde verschrikkelijk, maar nu nog, in je
eigen tijd, is het niet anders. Nog is deze afschuwelijke ziekte op aarde
en velen gaan ten onder, omdat zij voor het kwaad openstaan. Stel je nu
die hel in het leven na de dood en op aarde voor. Niemand uitgezon-
derd, allen werden beïnvloed. Het leven op aarde ging verder, de men-
*) Zie het boek: ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’.
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sen sloten zich aaneen en in en om hen leefde de astrale mens. Het was
een geestelijke en stoffelijke chaos. De mens op aarde werd opgezweept,
want in hem leefden deze demonen en nu eerst barstten haat, hartstocht
en verdierlijking los, wat niet te beschrijven is.

De mens op aarde stond in vuur en vlam. Door het helse wezen aan-
gespoord, vergat het zich als nog niet was voorgekomen. Bij duizenden
werden de mensen vernietigd en vele vrouwen werden van hun innerlijk
beroofd en bezoedeld. Dit alles is niet meer zo na te gaan, doch die tijd,
zoals de mens toen voelde en zo diep in de modder was afgedaald, kan
niet meer terugkomen, ook al vindt de mens in jouw tijd dat het kwaad
overheerst. Dit was afschuwelijk.

Hoe is echter de mens in jouw tijd? Zij denken dat er geen einde aan
komt. Zij, die het goede zoeken, voelen de verschrikking van die enke-
len die duizenden levens in handen hebben, die anderen met en door
hun ideeën verblinden, alsof zij de ware profeten zijn. Maar dat is aards,
is stoffelijk, is tijdelijk, dat moet en zal geschieden, omdat de mens op
aarde in zijn eigen wildernis leeft en het gevoel niet bezit om aan een
hoger leven te beginnen. Wij beiden hebben dat vanaf deze zijde
gevolgd. Ik heb je aan deze zijde, door al die reizen die wij tezamen heb-
ben gemaakt, aangetoond dat de mens schuld is aan zijn ondergang en
dat hij, ook al voelt hij op dit ogenblik anders dan die demonen, zo heeft
gehandeld. In duizenden levens, ik verzeker je dat dit in het grijze verle-
den verborgen ligt, maar wat wij hun aan deze zijde kunnen tonen, heb-
ben zij duizenden en duizenden levens afgeslacht, waren verdierlijkt
evenals zij die nu op de planeet aarde van zichzelf een heerser hebben
gemaakt. Doch deze wezens denken nu anders te zijn, maar zij kennen
haat, hartstocht en geweld, slachten hun medemensen af. Maar ik weet
het en duizenden aan deze zijde weten het, evenals zij die in de sferen
van licht en in het Al teruggekeerd zijn, dat al die tijden zullen voorbij-
gaan, al die ellende zal oplossen, wanneer de individuele mens ontwaakt
en in zijn eigen omgeving tracht een sfeer te scheppen, zoals God van
ons allen het zo gaarne wil. Doch zij zijn niet anders, ook al is hun haat,
hun leven niet zo slecht als van al die anderen. In deze tijden waren de
mensen geen wilden, maar zij waren als duivels. Die geestelijke monsters
beleefden op aarde eenzelfde leven zoals zij in het stoffelijke kleed had-
den beleefd.

Zo was de arme aarde in die tijd en het was een verschrikking.
Wanneer zou daar een einde aan komen? Nog is er geen uitzicht, doch
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ook dat zal komen, doch eerst duizenden eeuwen later.
Doch de aarde ging door en stoorde zich niet aan al die wezens die op

haar oppervlakte leefden. Zij stuwde het stoffelijke gewaad omhoog en
verfraaide het, maar hoe schoner dit menselijke kleed werd, des te
afschuwelijker werd het innerlijke leven. Nu zien wij, André, hoever dat
stoffelijke gewaad is en hoever het innerlijke leven ten achter is. Maar
hoever was het stoffelijke gewaad het bezielende leven vooruit? Dit was
niet meer in te halen, want die kloof is in geen duizenden jaren te over-
bruggen. Dit alles geschiedde, moest geschieden, want de innerlijke
mens zou ontwaken.

Die miljoenen wezens, die naar de aarde waren teruggekeerd, zouden
ontwaken. Zij zagen en beleefden vele mogelijkheden om op aarde
opnieuw te kunnen leven, hun hartstochten te kunnen botvieren en juist
hierdoor leerden zij andere wetten kennen. Want wat geschiedde?

Door al die dingen die zij beleefden, ontwaakte er iets in hen, zodat
zij die belevenissen gingen begrijpen. Door hen, wat tevens nog in jouw
tijd op aarde geschiedt, werden er kinderen geboren. Zij beleefden wat
zij zich wensten, want er leefden miljoenen mensen op aarde die eenzelf-
de leven als zij wilden beleven. Voor moord, hartstocht, geweld, verdier-
lijking stonden al die aardse mensen open en deze trokken hen aan,
omdat zij één afstemming hadden. Op deze wijze beleefden zij verschil-
lende hartstochten. Wanneer het dan daarna in hen stil werd, het vuur
van hartstocht was gedoofd en zij verzadigd waren, dan stonden zij voor
andere dingen open en hielpen de mensen op aarde voor het een of
ander.

En zie, hoe verbaasd waren zij, dat hetgeen zij de mens hadden inge-
blazen, de mens deed en daarnaar handelde. Dit was nu niet het kwaad,
maar het was iets wat in hun leven waarde had. Wanneer zich dus deze
mensen hadden uitgeleefd, dan gingen zij die mensen beschermen,
beangst als zij waren dat zij in andere handen zouden overgaan. Doch
uit dit alles, je voelt het zeker, uit al die ellende en verdierlijking, al die
haat en hartstocht, werd het goede geboren. Langzaam maar zeker groei-
de er iets in hen en zij zagen en beleefden dat wanneer zij voor het geluk
van de mensen op aarde gingen zorgen, hen tegen vele andere dingen
gingen beschermen, want ook dit was mogelijk, er meer licht was. Dan
was er iets dat hen niet zo koud en droevig deed stemmen. Er was iets
dat hen verwarmde, hen opbeurde en hen verlichtte.

Vanaf dat ogenblik ontwaakte in deze wezens de innerlijke mens.



271

Doch niet alleen door hetgeen ik je zei, niet alleen door al die dingen die
zij in het goede volbrachten en de mens die zij konden bereiken daartoe
aanspoorden, doch er was iets anders, dat diep in hen lag en waardoor
zij zouden ontwaken. Dat was de Goddelijke vonk, de goddelijke
afstemming, want het leven zou verdergaan, zij leefden immers in het
Al, ik maakte je dat duidelijk, het leven zou hoger en hoger gaan en dit
hoger gaan ging de mens voelen en beleven.

In dit wezen was er nu iets dat het voortstuwde, wat zij zelf wakker
hadden gemaakt, omdat er in de diepte van de mens een kern en een
kracht ligt, die de verbinding en de afstemming op onze Vader in de
hemel is. Dat gingen zij wakker maken en dat stuwde hen voort,
daardoor gingen zij ontwaken en daardoor ontwaakte de innerlijke
mens. Bij al die miljoenen wezens, een ieder in zijn eigen toestand, nam
dit proces een aanvang. Langzaam maar zeker gingen zij dit voelen, want
wanneer zij, zo ik reeds zei, goede dingen voor de mensen op aarde
deden, dan was het in hun wereld niet zo koud en donker meer en was
het alsof daar in die verschrikkelijke hel toch iets aanwezig was wat hen
deed verwarmen. En dat wilden zij bezitten, daarop gingen zij verder.

Toch verzwakten die gevoelens telkens weer en opnieuw gingen zij tot
dat dierlijke leven over, weer zogen zij de mensen leeg en maakten hen
af, brandde het opnieuw in de diepte van hun zieleleven en voelden zij
zich als tevoren. Toch gingen en moesten zij verder en weer begonnen
zij aan dat andere leven, maar ook telkens keerden zij tot hun vroegere
leven terug.

Dat vallen en opstaan bleef nog duizenden jaren doorgaan. Toch ont-
waakten deze mensen en een strijd tussen het goede en het kwade in hen
had een aanvang genomen. Reeds waren er die niets dan het goede zoch-
ten, die op aarde de mensen tot het goede aanspoorden, ook al waren
die stoffelijke wezens zich daarvan niet bewust. Zo gingen er vele, vele
eeuwen voorbij. Duizenden jaren leefden deze zielen in de duistere sfe-
ren en waren in het leven na de dood. De astrale wereld verdichtte zich,
zoals ik je reeds zei, op schrikbarende wijze.

Het leven op aarde ging van het ene tijdperk in het andere over. Waar
men ook zag en waar mensen leefden, daar heerste verschrikking. Hel en
duivel was losgebroken. Een ieder zocht naar bezit en ieder menselijk
wezen leefde zich uit. Vergelijk deze wereld met die waarin je leeft en zeg
mij dan of er iets is veranderd. Nog zien wij dit op aarde, nog maakt de
een de ander af en steelt men elkanders geluk. In de grijze oudheid is het
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geboren en nu, nu wij en de aarde biljoenen jaren oud zijn, is de mens
nog in niets veranderd en leven op deze planeet voordierlijke wezens in
mensengedaanten. Nog is er geen liefde, nog voelen en kennen zij zich-
zelf niet en weten zij niet dat zij biljoenen jaren op weg zijn en naar de
Goddelijke Sferen terug zullen keren. Nog worden wij uitgelachen wan-
neer wij van een eeuwig voortgaan spreken en loopt de mens zich tegen
het raadsel ‘dood’ te pletter. De mens haalt zijn schouders op voor
geestelijke wetten en diepten en waarheden, ja voor al deze dingen, al
deze waarheid, die toch diep, heel diep in hen ligt.

Mijn God, wanneer gaan zij voelen dat Gij niets dan Liefde zijt? Hoor
mijn gebed, voel mijn liefde, gij mens der aarde, ik zou niet kúnnen lie-
gen, geen wartaal kunnen spreken, dit wat hier aan deze zijde leeft, is uw
eigen verleden, uw leven en goddelijke afstemming. Maar waar moet dat
heen wanneer zij deze weg blijven volgen? Toch komt ook eens aan al
dat leed, al die krankzinnigheid een einde, omdat er dan geen slechte
mensen meer zijn.

Niet alleen, André, dat zij tegen al de onbekende ziekten streden waar-
van men ook nu op aarde niets weet, doch deze mensen hadden met
duizenden andere dingen en ellende te kampen, waardoor het leven op
aarde een hel was. De een vergiftigde de ander en aan alles was gebrek.
Niemand bezat iets wat zij op aarde konden achterlaten, er was geen
bezit, want in niets waren zij geestelijk begaafd. Ook dat kwam, doch
duizenden eeuwen later.

Is het je duidelijk wat voor een chaos er op aarde heerste? En dat deze
tijden nergens mee te vergelijken zijn?

Nog is er leed, smart en ellende op aarde, doch alles is anders, zo heel
anders dan in deze tijd. Zo deed de mens en dat waren wij, André, ik en
gij en de engelen aan onze zijde. Dat waren onze eerste levens op de pla-
neet aarde. Toch kwam hierin verandering, doch het duurde lang voor-
dat zij die reeds die innerlijke warmte hadden gevoeld, opnieuw
ontwaakten. En er waren er velen die dit hadden gevoeld en beleefd,
want uit iedere graad traden miljoenen wezens te voorschijn. Voel je wat
dit betekent?’ 

‘Ja Alcar.’ 
‘Welnu, al die mensen leefden over de aarde verspreid en begonnen

aan een hoger leven en om hen heen ging het nu veranderen. Dit is het
ogenblik dat de sferen van licht worden geboren en de mens werd de
schepper van het licht.
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De mens, de schepper van het licht, voel je wat dit betekent? In dit
wezen lag deze kracht, lag die ontzaglijke waarheid. De mens deed het
goede en zocht naar dat wat hem innerlijk verwarmde. Eeuwen later
werd dit proces bewaarheid, want wat zien wij, wanneer wij eeuwen ver-
der zijn?

Rondom hem kwam er licht. De goede dingen die zij op aarde voor
de mensheid deden en tot stand brachten, bouwden in de geest een
andere wereld op en dat werden de sferen van licht.’
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De mens als de schepper van het licht

DOOR iedere goede daad dus, die de mens op aarde en in de 
sferen deed, veranderde zijn innerlijke leven, de omgeving en
zijn eigen bezit. In hem kwam licht, in hem ontwaakte de

geestelijke mens. Daaraan werkten zij voort. Zo groeide dit licht en in
en om zich namen zij dit waar. De innerlijke mens ging licht uitstralen,
ging ontwaken en ging liefde voelen voor al het leven. Hoe meer goede
daden zij deden, des te sterker werd dit licht en omstraalde het hun
omgeving. Het heerlijke gevoel om voor anderen iets te kunnen doen
stemde hen gelukkig. Nu waren zij waardig de naam mens te dragen.
Nu waren zij kinderen van God en voelden allen hoeveel zij hadden
goed te maken. Doch zij gaven zich geheel en offerden zich voor de lij-
dende mensheid op.

De mens keerde naar het gouden licht terug, maakte zich dat gouden
licht eigen, wat wij in de tempel der ziel hebben waargenomen. Je voelt
en je ziet, André, uit dat gouden licht zijn wij gekomen en zouden daar-
in terugkeren. Dat licht zouden wij ons eigen moeten maken, Gods
eigen liefdevolle uitstraling ging de mens verdienen. De openbaring
Gods nam nu in de mens een aanvang, want deze mensen begrepen nu
dat zij verder en hoger konden gaan. Daarvoor zouden zij zich inspan-
nen, zij begrepen nu hoe zij moesten leven en de dienende mens werd
geboren.

Toen de eerste lichtflitsen doorbraken, openbaarde God Zich en het
scheppingsplan, waarvan ik je heb verteld, nam een aanvang. Voor hen,
voor al deze mensen betekende dit dat zij zich van de duisternis hadden
bevrijd en deze lange weg hadden afgelegd. Toen dan ook de eerste licht-
flitsen doorbraken, veranderde het aspect van de aarde. Zij, deze men-
sen, die in die duisternis hadden geleefd, zagen nu door hun eigen licht
hoever de aarde was gevorderd. In al die miljoenen jaren waren zij
geestelijk blind, nu begrepen zij het stervensproces en het geboren wor-
den op aarde en duizenden wetten in het leven van de geest. Zij die reeds
zover waren gekomen, onderwezen hen die deze hoogte nog niet had-
den bereikt. Zij behoorden reeds tot de geestelijke zusters en broeders
van de sferen.

De meer gevorderde mens in het aardse leven, die daar ging sterven,
kon nu worden afgehaald en naar de plaats van zijn bestemming gebracht.
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Je voelt zeker, André, dat men alleen hen kon halen die hun kringloop
der aarde hadden volbracht. Zo werd ieder mens naar zijn geestelijke
afstemming gebracht. Hoe meer wezens de hoogste stoffelijke graad
hadden behaald en innerlijk zich iets hadden eigengemaakt, hoe meer
veranderde het sferenbeeld. Want ook op aarde, in het stoffelijke leven,
leefden mensen die thans het hogere gingen zoeken. Er kwamen nu
steeds meer mensen in de eeuwigheid aan die hun aardse kringloop had-
den volbracht. De mensen bouwden aan de sferen, aan hun geestelijke
woning en toch, de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zeven-
de sfeer zouden nog moeten worden geboren, want nog waren zij niet
zover. Het licht dat hun eigen bezit was, was als het schemerland aan
deze zijde, die sfeer dus waarvan Gerhard vertelde.*) De geestelijke
wereld werd echter geboren. Rondom hen kwam gewas, de geestelijke
sferen gingen zich verdichten, want ook de sferen moesten eenzelfde weg
volgen, zoals alles de natuurlijke groei had beleefd.

Alweer zien wij duidelijk, André, dat het een zich door het ander
openbaarde en alles, in de gehele schepping, één weg te volgen had en
dat daarin geen verandering is gekomen, ook nu niet, nu de mens
bewust is. En wanneer ik nu weer enige eeuwen verder ga, dan zien wij
dat de eerste sfeer tot stand is gekomen. Je weet, deze sfeer is het even-
beeld van de aarde. Hier aan onze zijde werd deze wereld uit de inner-
lijke mens geboren en dit werd, zoals je reeds weet, het hiernamaals.

Nu ga ik opnieuw enige eeuwen verder.
Wat wij nu zien is wonderbaarlijk. De eerste sfeer kwam tot stand en

ging reeds in een andere toestand over, die de tweede sfeer zou worden.
In het leven na de dood bezat een ieder die deze hoogte had bereikt een
geestelijke woning en naarmate zij vorderingen maakten, zagen zij dat
het uiterlijk in gelijke tred ook verder ging zich te verfraaien. Niet alleen
dus hun eigen geestelijke organisme, doch tevens alles wat om hen leef-
de werd schoner en reiner. In alles kwam leven en zo leerden zij de
geestelijke wetten kennen. Zij volgden de ontwikkeling van de natuur
en leerden daardoor. Nu ontwaakte het kunstgevoel en bouwde men
tempels en gebouwen. Deze hoog afgestemde wezens, die in de geest
bewust waren geworden, werden zich tevens bewust van de hogere
krachten in de mens en de ene kunst na de andere werd geboren.

In de sferen, in de verschillende tempels en gebouwen die men hier
nog bezit, kunnen wij het beginstadium van de mens, het binnentreden
*) Zie het boek: ‘Zij die terugkeerden uit de Dood’.
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van de geestelijke wereld en hoe dit alles geschiedde, volgen. Niets is er
verloren gegaan, ook hier ligt alles vast.

Het aardse en geestelijke leven ging verder en naarmate de tijd ver-
streek, zien wij alles, op aarde en in het leven van de geest, veranderen.
Miljoenen wezens, allen van de aarde, die daar hun stoffelijk kleed had-
den afgelegd, hielpen mee en bouwden voor zich een eigen woning en
eigen sfeer, doordat zij voor anderen iets deden.

Ik zal je thans, voordat ik verder ga, een ander wonder vertellen. Zij
die in de sferen van licht waren en zich gereedmaakten om hun zusters
en broeders die zouden komen, te kunnen ontvangen, beleefden een
wonderbaarlijk iets. In de sferen was er iets, dat voelden zij duidelijk, dat
niet volmaakt was. In hun volle concentratie letten zij daar niet zo op,
doch toen het sferenbeeld veranderde, de mensen ook daar een taak te
volbrengen hadden, al waren de meesten van hen in de sfeer der aarde
werkzaam, zagen zij een zeer schoon tafereel, een wonder van God.

Vanaf het begin van de schepping bleven de dieren het begaafde kos-
mische en goddelijke wezen volgen, waren beide wezens steeds bijeen.
Zij, die dit beleefden, vielen neer en schreiden van ontroering. Rondom
hen, mijn zoon, waren vogels en zij zongen hun lied van blijdschap en
geluk. Het dier had zijn duizenden stadia afgelegd en had, evenals de
mens, de geestelijke sferen bereikt. Hoe ontzaglijk was dit beeld! Hoe
groot de genade voor mens en dier, want beiden waren zover gekomen.
Het dier kende geen haat meer, had al die organismen beleefd en de
hoogste diersoort had de geestelijke afstemming bereikt. Zij daalden
neer en zetten zich op de handen van hun hogere zusters en broeders.
Mijn God, welk een geluk, wat een wonder en genade! Nu voelden zij
eerst wat er op aarde was geschied. Een goddelijk probleem was opge-
lost. Ook het dier ging verder en hoger en zou met hen gaan om de god-
delijke weg te volgen.

Hoe was het echter op aarde? Op aarde was er niet veel veranderd.
Daar werd nog steeds gevochten en leefden de mensen zich uit. Ik ga
evenwel in de geest verder en dan zien wij hoe de mens de Goddelijke
Sferen bereikte.

De mens, die eenmaal zover was gekomen, bleef doorgaan te dienen
en door te dienen veranderden de sferen en hun eigen verkregen geeste-
lijk bezit. Na de eerste kwam de tweede sfeer tot stand en in die sferen
groeiden en bloeiden bomen en bloemen, maar hoe hoger de mensen kwa-
men, des te schoner werden de sferen en alles wat in en om hen leefde.
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Het innerlijke licht dat de mens zich had eigengemaakt, overstraalde
anderen, de geestelijke woningen straalden het innerlijke bezit van de
mens uit en tempels en gebouwen kwamen tot stand. Velen brachten
hun kennis en geluk op aarde en daar kwam de ene uitvinding na de
andere tot stand. Het leven op aarde had een aanvang genomen en de
intellecte wereld ontwaakte. Doch wij volgen de geestelijke mens en zo
zien wij hoe sfeer na sfeer werd geboren en veroverd. Miljoenen, zoals ik
reeds zei, bouwden daaraan mee, allen droegen bij aan hun eigen bezit
en dit bezit werden de bestaanstoestanden, sferen dus, die een ieder toe-
behoorden.

Langzaamaan zien wij sfeer na sfeer tot stand komen. Steeds verder
ging de mens, steeds hoger en mooier werd het sferenbeeld. De ene sfeer
ontstond door de andere en ook in het leven van de geest kwam dus het
ene uit het andere voort.

Het universum zien wij nu ook veranderen, in wezen dan het heelal
van de geest. Was de geestelijke hemel in de eerste sfeer zoals op de
aarde, de tweede sfeer was de eerste ver vooruit en de derde sfeer was
alweer schoner, doch de vierde kon men niet vergelijken met de eerste
drie sferen, zo schoon en verheven was deze.

Zij die dus de vierde sfeer hadden bereikt, voelden nu heel duidelijk
dat zij geheel van de aarde vrij waren en dat niets stoffelijks meer in hen
was. Zij voelden tevens dat zij in het Al leefden en die Goddelijke krach-
ten in en om hen waren en dat zij zich deze eigen moesten maken. Deze
wezens keerden niet meer naar de aarde terug, want zij konden zich in
de sferen nuttig maken. Er was ook daar heel veel te doen. Ondertussen
kwamen er leermeesters, die van het aardse en geestelijke leven een stu-
die hadden gemaakt. Zij onderrichtten de anderen die straks met een
taak naar de aarde zouden terugkeren, omdat zij wisten wat de mensheid
op aarde het nodigst moest bezitten. Aldoende kwam dus het ene uit het
andere voort. Miljoenen wezens waren er nu op aarde, die de mensheid
aanspoorden om het goede te zoeken.

In de sferen ging de mens ook verder en zo zien wij de vijfde, zesde en
zevende sfeer tot stand komen. In de zevende sfeer is het bezit van de
mens reeds in een goudachtig licht veranderd. In die sfeer zien wij nu
het evenbeeld van het gouden Goddelijke licht en dat licht had de mens
zich eigen te maken. Dit geestelijke en goddelijke licht zou worden zoals
wij in het begin van de schepping, in het openbaringsproces, hebben
mogen waarnemen. Dat zou de mens zich eigen moeten maken en ook
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dat geschiedde. In de sferen zien wij thans een ander beeld. In alle sferen.
Vanaf de duisternis waren de sferen bewoond en aan deze zijde leefden
biljoenen wezens.

Hoe ontzaglijk was het licht uit de zevende hemel, want na de vierde
sfeer zijn de sferen geestelijke hemelen. Hoe groot was reeds het geluk
van de mens die daar leefde en toch, nog vier kosmische afstemmingen
hadden de mensen zich eigen te maken, wilden zij de Goddelijke Sferen
binnengaan. De mensen die in de zevende sfeer waren aangekomen en
daar hun taak hadden volbracht, maakten zich nu gereed om van hun
zusters en broeders afscheid te nemen. Zij die daar een taak hadden ver-
richt, droegen die taak aan anderen op. De mentors gingen hoger en met
hen miljoenen anderen. Een andere planeet, een ander zonnestelsel
wachtte hen op. Maar ook het ontstaan van de geestelijke sferen duurde
miljoenen jaren.

Je voelt zeker wel, dat er voor hen geen duisternis meer heerste en dit
alleen voor de planeet aarde is. Zij hadden zich van de duisternis bevrijd
en de hoogste geestelijke afstemming bereikt. Dit betekende voor hen
het einde van de derde kosmische graad en zij zouden door de vierde
worden aangetrokken. Nu wachtte hen groot geluk en dat geluk zouden
zij in een stoffelijke toestand bezitten. Ook zij hadden eerst overgangen,
dus planeten die met de vierde kosmische graad in verbinding waren, te
beleven. De astrale wereld was een wereld van licht en in die lichtende
onzichtbare wereld werden de geestelijke mensen aangetrokken, zij
waren de bezielende wezens voor het stoffelijke organisme, dat zij daar
zouden ontvangen. Deze onzichtbare wereld noemen wij de mentale
gebieden. Doch in dat leven, zoals ik reeds zei, ontvingen zij rein geluk,
een toestand waarvan de mens op aarde zich geen denkbeeld kan vor-
men. Je zult hen echter zien, maar eerst wanneer wij aan onze volgende
reis beginnen.

Eenmaal daar aangekomen, beleefden de mensen het innerlijke leven,
dus eenzelfde gebeuren als zij vanaf het begin van de schepping hadden
beleefd. Op de vierde kosmische graad, een planeet, was dus een stoffe-
lijk embryo gereed, maar de ontwikkeling van die planeten, de werking
en het ondergaan van het bezielende leven, is zoals wij in de schepping
hebben leren kennen. Hoelang het verdichten van de vierde kosmische
graad duurde, kan ik je niet zeggen, ik kan al die krachten niet voelen.
Wat ons bekend is, hebben wij van de kosmische meesters ontvangen,
wat je in de tempel der ziel duidelijk is gemaakt. Het aantrekken en het
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overgaan op die planeten, André, je voelt dit zeker, ook daarin is niets ver-
anderd, kon niets veranderen, omdat dit voor het gehele universum is.
Toch moet daar alles anders zijn geweest, omdat het bezielende en
innerlijke leven een biljoenenweg had afgelegd en de geestelijke bewust-
zijnstoestand had bereikt. Doch alles wat tot de stoffelijke en geestelijke
toestand behoorde, een deeltje van de schepping vertegenwoordigde,
had maar één weg te volgen en die weg hebben wij in de eerste drie gra-
den kunnen volgen.

Ik ga je thans in enige flitsen het ‘uiteindelijke’ duidelijk maken, dat
is toen de mens het ‘Goddelijke’ binnentrad.

Iedere kosmische graad, althans vanaf de derde graad, ik heb je dat
duidelijk gemaakt, bezit een eigen zonnestelsel. Vanaf de aarde zijn deze
zonnestelsels niet zichtbaar en ook daarover hebben wij op onze vorige
tocht gesproken.

Toen de mensen nu de vierde kosmische graad hadden bereikt en het
leven daar een aanvang had genomen, verdichtte zich de vijfde kosmi-
sche graad en was ook de zesde kosmische graad in wording. Wij heb-
ben dit proces in de eerste drie kosmische graden kunnen volgen. En nu
wij weten dat de schepping zo is, moeten wij aanvaarden dat al die hoge-
re planeten eenzelfde ontwikkeling hebben moeten volgen, om het
bezielende leven dat in aantocht was te kunnen ontvangen. Het was dus
niet mogelijk, André, dat de zesde kosmische graad vóór de vierde of
derde graad gereed was, daar dit een storing zou veroorzaken. Want hoe
zou het leven een aanvang kunnen nemen, wanneer wij weten dat in het
verdichtingsproces het scheppingswonder ligt? Juist in die eerste ver-
dichtingsuren moest dit geschieden, gaat het bezielende leven in het
embryo over. Op de eerste kosmische graad heb ik je dit alles duidelijk
gemaakt en dit is, zoals ik zoëven zei, het scheppingswonder.

In dit alles ligt Gods oneindige wijsheid, het is het goddelijke wonder
dat je op deze reis hebt leren kennen. Zo geschiedde met alle volgende
graden, de mens trad de zevende graad binnen, om daarna het Al binnen
te treden.

Wij hebben dit, zoals je weet, van de kosmische meesters en wel uit
de zevende graad ontvangen. In de tempel der ziel is je door mijn
meester Cesarino daarvan verteld. Je ziet, André, dat de mens één weg
heeft te volgen en dat alles – dit is dus voor het gehele universum – zich
aan één doel heeft aan te passen, alles één werking heeft te ondergaan 
en volgen moet en dat die werking het evolueringsplan van de mens is.
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Dit is, zoals je ziet, voor het stoffelijke en geestelijke leven één. Wij heb-
ben dit aan deze zijde kunnen volgen, want toen de eerste geestelijke
sfeer gereed was, volgde de tweede sfeer en dit proces zien wij in de gehe-
le schepping. Het ene ontwaakte door het andere, uit het vorige ont-
stond een andere wereld, een ander mens, een nog hogere afstemming.
Steeds hoger ging het menselijke wezen en trad het Al binnen.

De mens, als goddelijk wezen, had nu zijn einde bereikt, de mens was
in het goddelijke teruggekeerd, had bewust van het universum bezit
genomen en was als God. Vanaf dit ogenblik was Gods schepping vol-
bracht, was Zijn heilig leven in het goddelijke teruggekeerd.

Zie nu die lange weg eens, André. Hoeveel biljoenen jaren zijn er
voorbijgegaan? Ik kan dat getal niet meer uitspreken. Nu was het uni-
versum bevolkt, geen sfeer, geen plaatsje, of er was leven. De laagste toe-
stand was met de hogere in verbinding en zo zien wij vervolgens alle met
elkander in verbinding komen. Toen dit geschiedde, wist de mens in die
hogere sferen of hemelen, dat er mensen leefden in een stoffelijk maar
goddelijk geluk, zo intens, dat zij hun geluk niet konden omvatten. Zij
wisten tevens dat er op de eerste drie kosmische graden mensen leefden,
die die lange weg hadden te volgen, die in leed en smart, duisternis en
koude leefden. Thans kwam de ene na de andere verbinding tot stand,
het ene na het andere bericht door, want in de hoogste sferen waren de
meesters met hen mentaal, dus van gevoel tot gevoel, zoals ik je leid, ver-
bonden. Is het dan zo vreemd dat wij dit alles weten en dat wij ook
weten dat er alleen op aarde leed en ellende is en dat de mens zich dat
zelf schept? Voel je thans, André, dat de mens de schepper van licht en
duisternis is? God gaf ons alles, wij bezielen en beleven al die hemelen
en keren daarna tot de Bron van al het leven terug.

Kun je niet dankbaar zijn nu je dit alles weet en is het leven dan nog
zo verschrikkelijk? Wij moesten alleen leed en ellende beleven, omdat
wij dit zelf tot stand brachten en dit alles hadden goed te maken. God
wilde dat leed niet, maar God wilde dat wij dát wat wij anderen aande-
den, goed zouden maken, want met al die schulden en zonden zouden
wij geen lichtende sferen kunnen binnengaan, omdat wij daar zouden
bezwijken. Wat moet ik hieraan nog toevoegen? Alleen nog dit, dat zij
die de Goddelijke Sferen hadden bereikt, daar zullen blijven en dat al die
miljoenen planeten eeuwig een plaats in het universum zullen blijven
innemen.

Ook het dier kwam tot ons en nu leven daar goddelijke wezens in een
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goddelijk geluk, dat ik onmogelijk kan vertellen of beschrijven. Ook wij
zullen daar eens komen, daar wacht het goddelijke ons.

In de Goddelijke Sferen wist men waar leed en ellende werd geleden
en dat de aarde de planeet was van goed en kwaad. Men wist daar dat er
iets voor de aarde moest worden gedaan, om de mens van een God van
liefde te overtuigen. Ook dit geschiedde.

Onze hoogste Meester, Jezus Christus, werd op de planeet aarde gebo-
ren en wij kennen Zijn leven en weten hoe Gods volmaakt Kind daar
werd ontvangen.

Maar ik ga nu weer terug naar de aarde en wij zullen zien wat daar is
geschied. Wonderlijk is nu het beeld van de aarde, in die biljoenen jaren
is er heel veel veranderd. Doch wanneer wij weten hoelang het duurt
voordat de mens zich van zijn toestand en verlangens heeft bevrijd, dan
voel je tevens, dat zij nog niet veel verder konden zijn, ook al waren er
mensen in die tijd, die het Goddelijke hadden bereikt. In de hoogste 
sferen was er geen struikelen meer mogelijk, met een vast doel gingen 
zij schrede voor schrede omhoog. Op aarde was dit echter heel anders.
Er waren er die de sferen van licht hadden bereikt, maar er waren er
tevens die nog steeds op de tweede planeet leefden en op aarde zouden
worden geboren. Nu nog, in jouw tijd, je weet het, leven er zelfs op de
laatste overgangen nog mensen, die eerst op de tweede graad moeten
overgaan en dan door de aarde worden aangetrokken. Eerst dan begin-
nen zij die lange weg te bewandelen.

Wij zien de aarde in dat miljoenenproces veranderd terug. Er zijn ste-
den gekomen, er zijn duizenden uitvindingen gedaan en dat alles heb-
ben zij op aarde van de geestelijke mens ontvangen. Niets is er op aarde,
of wij hebben het daar gebracht, omdat het bezielende leven door alle
stof heen ziet en denkt en de lijdende mensheid wil helpen. Duizenden
dingen zijn door ons aan de aarde gegeven. Op onze volgende tocht zul
je ook dat beleven, en zien dat alle kunst, muziek, schilder- en beelden-
de kunst, van deze zijde komt en dat er wezens weer met een taak naar
de aarde terugkeerden, daar dus opnieuw werden geboren om dat waar-
voor zij kwamen, op aarde achter te laten. Op onze volgende tocht zal
ik je daarvan vertellen, want ook ik en miljoenen anderen behoorden tot
die uitverkorenen, die begenadigden, om iets schoons op aarde te mogen
brengen.

In die tijd nu groeide het geloof en kwamen de profeten op aarde, waar-
van de bijbel spreekt. Ik ga die tijden niet na, want dit zou te veel worden.
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Nog steeds zien wij niets dan strijd op aarde, doch tevens werd het
intellecte wezen geboren. Nu was de aarde en waren de mensen zo ver,
om het geloof van God te ontvangen. Je weet zeker reeds wat er zou
geschieden? Christus zou op aarde worden geboren. Christus daalde uit
de Goddelijke hemel neer en werd op aarde geboren. Zijn heilig leven is
ons bekend, men sloeg het volmaakte Kind Gods aan het kruis.

‘Mijn God, mijn Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij
doen.’ Dit kon het volmaakte Kind Gods zeggen! En God vergaf het
hun. Jezus Christus wist dat Hij werd omgebracht; toch aanvaardde
Gods rein en volmaakt Kind Zijn taak.

‘Kent gij uzelf, gij mensen der aarde? Weet thans dat Jezus Christus
tot u kwam en Zijn dood uw redding is. Zie op naar dit alles en aan-
vaardt, ik kom uit Zijn naam tot u, uit Zijn naam. Heb lief en voel aan
dat alles wat ik zei, zo is. Eén goede daad iedere dag, één goede gedach-
te, dan reeds helpt u Hem, onze Meester Jezus Christus en tevens ons
die naar de aarde terugkeerden, om u als zusters en broeders te overtui-
gen van uw geestelijk en kosmisch leven. Leg al uw fouten af en heb lief,
de eeuwigheid wacht u, u en uw geliefden.’

Christus, mijn zoon, keerde naar Zijn eigen sfeer terug. De mens ech-
ter heeft zijn Vader van Liefde leren kennen, maar toch weten wij hoe
men op aarde leeft en Zijn heilig leven bezoedelt. De mens wilde verge-
ten en opnieuw stortte hij zich in een poel van modder en ellende en ver-
gat zichzelf.

Dit is het beeld van de aarde en dit alles behoorde tot het verleden.
Thans ga ik in je eigen tijd verder. Heb je mij nog vragen te stellen,
André?’

‘Neen Alcar, ik heb u in alles begrepen. Hoe dankbaar moeten wij op
aarde zijn, dit te hebben mogen leren kennen.’

‘Inderdaad, mijn jongen. Zij die dit alles voelen, zullen dankbaar zijn
voor alles wat hun van Gene Zijde wordt gebracht.

Nu gaan wij naar de eerste stoffelijke afstemming en zullen zien hoe
nu nog op aarde alles is, wij gaan in die zeven graden van stoffelijk en
innerlijk leven over.’
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Het voordierlijke menselijke bewustzijn

ZWEVEND zullen wij ons voortbewegen, André. Wij gaan naar de 
oerwouden. Daar leven mensen in de eerste stoffelijke graad en
ook hun innerlijke leven heeft deze afstemming. Wij gaan dus

thans in je eigen tijd over en verder.
Nog is er geen verandering in al die menselijke stoffelijke en innerlijke

graden gekomen. Nog heerst er op aarde goed en kwaad en worden die
eerste graden veracht. Geen blanke zal zich met hen die zich in die
duistere en donkere gewaden bevinden, vergelijken. Zij zijn de heersers
op aarde, maar weten niet dat allen Gods eigen kinderen zijn en dat ook
zij, die donkere wezens, straks die stoffelijke graad zullen bereiken.
Alleen gaan er duizenden jaren voorbij, doch het moet gebeuren. Geen
kind Gods staat ten achter bij het andere wezen, noch wordt het ene
wezen boven het andere bevoorrecht. Eens wordt de bedelaar rijk op
aarde, eens zien wij keizers en koningen in een bedelaarsgewaad. Doch
daarvan weten zij niets, want het ligt diep in hen, in dat onbegrijpelijke
zieleleven ligt dit alles verborgen.

Zie, ik ben reeds waar ik wilde zijn. Wij bevinden ons in het oerwoud,
André. Hier leven mensen, kinderen van God.’

André zag deze mensen. Wild en woest waren zij. O, hoe begreep hij
deze afstemming, hoe kende hij hun innerlijke leven en de diepe bete-
kenis van dit alles. Hoe wonderlijk volmaakt is de schepping.

‘Deze mensenkinderen zijn als zij die op de tweede graad leven, doch
hun stoffelijke organisme is anders dan zij daar bezitten. Vandaar komen
zij naar de aarde en daalt het zieleleven in dit organisme neer. Biljoenen
jaren is de aarde oud en nog, je hebt dat beleefd, leven op aarde deze
mensen. Er zijn zelfs menselijke wezens die men niet eens kent, die nog
geen hoogste stoffelijke graad, het blanke ras,*) hebben gezien. Overzie
nu eens al die graden, al die planeten en al die biljoenen jaren, ga na wat
ik je op onze eerste tocht duidelijk maakte, wat je vanaf het begin van
de schepping hebt waargenomen, dan zie je, André, dat deze mensen
nog op aarde zijn, dat zij geen God in de Hemel, geen Vader van liefde
kennen en dat alles eerst in een hogere graad, wanneer zij die hebben
bereikt, zullen leren kennen. Dit voordierlijke maar menselijke wezen is
een kind van God en dit proces hebben wij gevolgd. Zij leven zoals de
*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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mens op de tweede kosmische graad aan gevoel bezit. Maar daar hebben
zij een voordierlijk monsterachtig lichaam en daarom kan ik van voor-
dierlijke maar menselijke afstemming spreken. In al die duizenden eeu-
wen is dit lichaam tot dat wat zij nu bezitten, ontwikkeld. Je hebt dat
kunnen volgen. Ook zij leven in groepen verdeeld. En is dit nu niet
merkwaardig? Waarom leven deze wezens zo, waarom zonderen zij zich
af van al die andere stammen? Deze behoren toch tot het donkergekleur-
de ras en dat is het eerste kosmische stadium van de derde graad. Dit
hebben wij leren kennen, André, het is nog steeds als in het beginstadi-
um van de planeet aarde. Dit zien wij in jouw tijd dus terug en het gaat
verder, want nog is die eerste stoffelijke graad niet uitgestorven. Dit zal
eerst dan geschieden, wanneer er op de tweede graad geen mensen meer
leven.’

‘Waar komen zij aan, Alcar, of waar gaan zij heen, wanneer zij op
aarde sterven?’

‘Deze vraag had je mij niet moeten stellen, André, je had deze nu zelf
kunnen beantwoorden. Naar de wereld van het onbewuste, André, daar
gaan zij heen.’

‘Moeten ook zij niet verder? Is het voor hen reeds mogelijk het hier-
namaals binnen te treden?’

‘Deze wezens leven eerst in de eerste stoffelijke graad en er zijn er
zeven. Wat dit betekent zul je nu voelen en begrijpen. Zij, deze mensen,
keren naar de wereld van het onbewuste terug en zullen opnieuw wor-
den geboren. Is je dit duidelijk?’

‘Ja Alcar, ik had het moeten weten. In de wereld van het onbewuste
leven dus al die graden bijeen?’

‘Ja André, dat moet wel zo zijn, want er is maar één wereld van onbe-
wust leven, waarin het zieleleven leeft om het stoffelijke organisme te
bezielen. Aan deze zijde kennen wij maar één wereld en daarin leeft dit
leven om door het stoffelijke wezen te worden aangetrokken. Maar in
die wereld liggen al die verschillende afstemmingen, van de laagste tot
de hoogste graad, wat de geestelijke afstemming is.’

‘Weet u hoevele malen deze mensen in de stoffelijke toestand moeten
terugkeren, Alcar?’

‘Neen, dat kan ik niet vaststellen. Ik zei reeds dat de mens daarvoor
duizenden malen naar de aarde terugkeert en voor het innerlijke leven is
dat ook niet te peilen. Het terugkeren op aarde, André, daaraan kan de
mens niets veranderen. Wanneer de aarde als kringloop niet is volbracht,
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dus is afgelegd, dan trekt ons óf het stoffelijke leven aan, óf wij moeten
terug, totdat de geestelijke wereld ons aantrekt en wij dus innerlijk zover
zijn gekomen.’

‘Hoe wonderlijk is toch alles, Alcar.’
‘Het is alles machtig en natuurlijk, André. De mens echter kan zich

daarvan geen denkbeeld vormen, doch wij allen hebben het beleefd en
een ieder zal dit beleven. Hieraan is niets te veranderen. De aarde trekt
voor haar eigen stoffelijke kleed de innerlijke bezieling aan en dat inner-
lijke leven kan niet hoger gaan, omdat het met de aarde in verbinding
is. Dat is een onfeilbare wet en dat hebben wij reeds vanaf het begin van
de schepping kunnen volgen. Geen mens, geen dier ontkomt hieraan.
Allen zullen terug en moeten terug, omdat zij stoffelijk of geestelijk nog
niet zover zijn gekomen.’

‘Wanneer deze mensen omkomen, Alcar, wat toch zovele malen op
aarde geschiedt, wat gebeurt er dan?’

‘Waarom stel je die vraag, André?’
‘Ik dacht: Wat zou er geschieden als deze mensen er niet meer waren

en toch de bezieling er was en wachtte om te worden geboren, of als de
mens die wezens heeft afgeslacht, of als zij verongelukken door een
natuurramp, want dat is toch mogelijk?’ 

‘Laat ik je eerst zeggen, dat dit verongelukken en omkomen niet
mogelijk is. Toch wil ik deze vraag beantwoorden en dan zeg ik je het
volgende. Wanneer dit zou geschieden, dan gaat die bezieling op de vol-
gende graad over.’

‘Is dat mogelijk, Alcar? Ik dacht dat dit niet mogelijk was, dat beide
levens één zouden moeten zijn?’

‘Je voelen en denken is heel goed, doch je vergeet één ding, waarvan
je echter niets weet, omdat ik er nog niet over heb gesproken.

Je vergeet, André, dat nu de aarde gereed is, het organisme volmaakt
is en de aarde haar taak heeft volbracht. Voel je reeds wat ik bedoel? 
Voel je dan dat dit voor het embryonale leven nodig was en daar zou
geschieden? Dat op dit ogenblik één overgang geen betekenis meer
heeft? Dat er op aarde mensen zijn, die in de zevende graad leven en zich
met de vijfde graad verbinden en daar toch kinderen worden geboren?
Ik zal je dat straks duidelijk maken. Dit is dus voor het stoffelijke leven
mogelijk, omdat de planeet aarde gereed is, doch als kosmische overgang
is dit niet mogelijk, met andere woorden: van de aarde op de vijfde kos-
mische graad overgaan, waar geestelijke en goddelijke engelen leven, is
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niet mogelijk. Een overgang is dus van geen betekenis, doch ik zei reeds,
al dit leven uitroeien, is niet mogelijk, want daarvoor heeft God dit leven
niet geschapen, dit alles hoort bij de schepping.’

‘Dan is het zeker ook niet mogelijk, dat de gehele mensheid vergaat,
als het ware omkomt?’

‘Neen André, ook dat is niet mogelijk, want hoever alles ook is gevor-
derd, toch zou de schepping een mislukking zijn en God geen recht-
vaardige God en waren er stoornissen in het scheppingsplan. Elk leven
keert tot God terug, dat is een wet, doch daarvoor zijn planeten nodig
om zich die ontwikkeling eigen te maken. Wat in de natuur is en wat
God geschapen heeft, is niet te vernietigen. Wat voor de een is, is tevens
voor de ander. Wat tot de eerste graad behoort en daarin zijn taak moet
verrichten, hoeft dit in de derde graad niet te doen. Er zullen dan ook
geen natuurrampen komen, André, die al het leven op aarde uitroeien.
Dat is onmogelijk, die storing is niet aanwezig, kan niet komen, of in
het eerste stadium was dit reeds geschied.’ 

‘Hoeft men op aarde daar niet aan te denken, Alcar?’
‘Neen André, het kan niet geschieden, of God had Zijn eigen schep-

ping niet overzien. In al die biljoenen jaren is er niets verkeerds geschied.
Alles geschiedde zoals het van tevoren vastlag. Onfeilbaar zijn deze wet-
ten, want op al die planeten hebben wij dat kunnen volgen en beleven.
En dit zou op aarde geschieden, waar dit ontzaglijke proces tot stand
komt? De aarde, die een grote taak heeft te volbrengen, waar de mens,
‘mens’ wordt en zich voor de vierde kosmische graad gereed moet
maken? De aarde met al die wonderen en kosmische wetten? Wanneer
dit zou geschieden, losten wij en God op en was er niets meer. God kan
Zijn eigen leven niet vernietigen.’

‘Wanneer ik u goed begrijp, kan niemand zich vernietigen, Alcar?’
‘Neen André, ook dat kan niet. Men kan het tijdelijke stoffelijke leven

vernietigen, doch geestelijk is dit niet mogelijk. Duizenden en duizen-
den proberen het, maken een einde aan dat stoffelijke leven en toch tre-
den zij een andere wereld binnen en leven. Heeft Lantos dat niet
duidelijk in ‘De Kringloop der Ziel’ beschreven? Wie zich dus zelf ver-
nietigt zal óf afwachten om opnieuw geboren te worden, óf aan deze zij-
de verder gaan en voortleven, een algehele vernietiging is niet mogelijk.’ 

‘Weten deze mensen van hun eigen toestand af, Alcar?’ 
‘Ja, natuurlijk kennen zij hun eigen leven en weten daarvan, doch 

ik voel wat je bedoelt. Jouw vraag moest zijn: kennen zij zichzelf?
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Begrijpen deze mensen waarom zij hier zijn?’
‘Ja Alcar, dat bedoel ik.’
‘Ook daarop moet ik neen zeggen, André. Zij weten dat zij leven,

maar meer ook niet. Zij voelen zich als de mens op de tweede graad, zij
jagen en moorden en eten mensenvlees en zijn als wilde dieren.’

‘Maar als deze mensen nog op aarde zijn, kan men dan die verbinding
met de tweede graad niet aanvaarden? Waar komen deze wezens van-
daan? Waarom leven deze wezens op aarde?’

‘Wij hebben dat alles kunnen volgen en dan kan ik je zeggen, dat geen
mens van zichzelf kan zeggen: Ik ken mijzelf, ik begrijp mijn leven, ik
weet wie ik ben.

Maar nu je dit alles weet en hebt beleefd, zul je toch anders denken
en voelen. Je weet nu dat al deze mensen kinderen van God zijn. 
Zij leven hun eigen leven, zonderen zich van de massa af, leven in holen
en krotten en zijn gereed om andere rassoorten af te slachten en hun
vlees te eten. Is nu deze mens, vraag ik je, zo vreemd, zo onbegrijpelijk,
nu wij weten waarvandaan hij is gekomen en hoe dit is geschied? Zie je
thans niet diep in zijn ziel en herken je deze mens niet geheel, stoffelijk
en geestelijk? Doch vraag dat nu eens aan een geleerde van de aarde, die
hiervan zijn studie heeft gemaakt. Wat zal hij antwoorden? Hij weet het
niet, want hoe zou hij deze zwarte vrouw en man, deze beide wezens
kennen? Ziet hij niet als een godheid op hen neer? En toch, eens droeg
hij dit zwarte kleed, want God kent en maakt geen onderscheid. Eens
leefden al die blanken in het oerwoud, allen zijn wij hier geweest.’

‘Wat is dat interessant, Alcar.’
‘Het is niet alleen interessant, André, doch natuurlijk. Als dit geen

betekenis had, dan viel de ganse schepping ineen. Als dat alleen voor
deze mensen was en niet voor die miljoenen blanke mensen, dan was
God geen God van liefde en deugde er van de schepping niets. Dan
vloekte het ene tegenover het andere, dan lag tussen alles een diepe kloof
en die kloof was niet te overbruggen. Doch heb je tijdens al onze reizen
onoverbrugbare kloven gezien? Heb je in de gehele schepping één
onrechtvaardige daad vast kunnen stellen? Heb je iets onnatuurlijks
gezien? Heb je dat aan deze zijde en op aarde beleefd? Kun je mij op een
onwaarheid wijzen? Als dat zo is, dan heb je mij niet begrepen, had je
mij vragen moeten stellen, André en had ik je op de rechtvaardigheid
van God kunnen wijzen. Ik kan mijzelf niet tegenspreken, ik volgde de
natuur en Gods leven en wetten kunnen niet liegen en bedriegen, dat
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kunnen alleen mensen. De mens verraadt zijn zuster en broeder en zijn
God en verloochent zijn eigen afstemming.’

‘Hoe zullen zij dit alles opnemen, Alcar?’
‘Zij zullen dit en al je andere boeken veroordelen, omdat zij het niet

kunnen aanvaarden. Doch dit zegt mij niets, aan onze zijde zullen wij
het hun bewijzen, ik en duizenden broeders en zusters in de geest, hun
stoffelijke broeder en zuster, hun vader en moeder, die reeds hier zijn en
thans alles aanvaarden.

Hier, mijn zoon, in dit diepe en donkere oerwoud, hier in dit zwarte
stoffelijke kleed en in al die ellende, begon jouw en mijn leven op aarde.
Ik roep hun, mijn zusters en broeders op aarde, toe: ‘Mens, gij mens van
het blanke ras, zie naar uw broeders en zusters op aarde. Zie naar hen
die hier leven, die op aarde zijn zoals gij en peil hun stoffelijke en geeste-
lijke toestand en gij herkent uzelf. Hier leeft Gods eigen leven. Hier leeft
de eerste en tweede kosmische graad, in dit stofkleed kennen wij Gods
heilige wetten, daarin leefde u als de innerlijke mens. Dit leven gaat ver-
der en moet verder gaan, want ook in hen ligt de Goddelijke vonk.’

‘Hoe eenvoudig is alles, Alcar, nu wij dit weten. Zouden de geleerden
ook dit niet aanvaarden?’

‘Neen André, ook dit zullen zij niet aanvaarden, zij zullen, zoals ik
reeds zei, dit alles, zoals al je andere boeken, ontkennen. Zij staren zich
blind op dat wat zij bezitten en komen niet verder. Nog steeds roept de
dood hun een halt toe. Wanneer zij deze kloof kunnen overbruggen,
eerst dan komen zij verder, dan eerst voelen zij dat er geen dood is en
schouwen zij in het diepe verleden. De een maakt de ander af, zij dur-
ven te kritiseren, maar kennen zichzelf niet, loochenen alles wat van deze
zijde tot hen komt.

Nogmaals, André, mij zegt dit niets. Ik heb geduld en velen met mij,
want eens treden zij hier binnen, aan deze zijde zullen wij hen overtui-
gen, een voor een zullen zij daar sterven.’

‘Waarom zijn deze mensen zo angstig, Alcar?’
‘In hen ligt de angst en tevens de haat van miljoenen jaren geleden.

Het ene ras maakte het andere af, dit alles hebben wij kunnen volgen.
In het beginstadium van de aarde is dit begonnen. Doch in die tijd
waren het andere en donkere stammen, doch later kwamen de blanken
en die wezens wisten eerst goed hoe het moest. Het blanke ras, dat deze
genade van God niet begreep, zijn eigen stoffelijke afstemming niet 
kende, slachtte het donkere wezen af. Zij wilden bezitten en daarvoor
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gingen zij ten onder. Zij, die toch verder waren dan deze wezens, wilden
nog meer, nog was er niet genoeg, al hadden zij reeds dat prachtige
lichaam ontvangen.

Neen, zij keerden terug en die armen van geest werden afgemaakt.
Vloekt dit niet met alles wat God is, wat Gods eigen leven draagt? Voel
je waarom zij schrikken en zo angstig zijn? Die angst, André, is reeds
miljoenen jaren oud, maar niet alleen dat, doch tevens valt het dier hen
aan en ook die haat heb je leren kennen, die is nog aanwezig. Vervloekt
heeft het blanke ras zijn goddelijke afstemming en ook vervloeken zij
God, wanneer zij op deze mensen neerzien en denken dat zij deze zielen
hun eigen beschaving moeten brengen en opleggen.

Zowaar er een Vader van liefde in de hemel is, zowaar leefden alle
mensen van de aarde in deze donkere oerwouden en werden veracht en
bespot. Doch dit alles wordt niet begrepen, zij willen dit niet begrijpen,
maar dit is de heilige waarheid.

Dit geschiedt echter alleen op aarde, omdat op de vierde graad geen
donkere stoffelijke gewaden meer zijn. Daar is alles en iedereen blank en
rein, als de teerste stof die men op aarde kent. Doch hier leven nog deze
mensen.

Je ziet, André, dat zij niet meer zo zijn als die behaarde mensen op de
tweede graad, want dat is niet mogelijk. De aarde heeft aan dit prachtige
stofkleed gewerkt en het afgemaakt. Zie, hoe krachtig zij zijn. Van
wetenschap en alles wat het blanke ras bezit, hebben zij geen verstand.
Zij voelen alleen, kunnen niets dan voelen en dan nog op voordierlijke
wijze. Dit is de mens die in zijn voordierlijke maar stoffelijke toestand
leeft.

Wat hebben deze wezens zich nog eigen te maken? Volg dat alles eens
en dan zul je je afvragen, wanneer zij in de hoogste graad zullen over-
gaan. Hoelang zal dat duren? Wanneer blijven zij in het leven na de
dood en gaan zij daar verder? Wij zullen dat volgen, doch eerst zal ik je
nog andere toestanden duidelijk moeten maken. Dan gaan wij verder en
vervolgen al deze afstemmingen, totdat wij de hoogste stoffelijke en
innerlijke mens hebben bereikt. Zie nu in de astrale wereld.’

André ging waarnemen. 
‘Wat is dat voor een wereld, Alcar?’
‘Hun wereld, André, daar leeft de bezieling, die reeds van de tweede

planeet hierheen is gekomen en door deze stoffelijke mensen wordt aan-
getrokken. Die wezens, of het bezielende leven, is dicht in en om hen en
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dit komt door hun lagere afstemming. Doch je ziet, het zijn mensen die
op al die planeten hebben geleefd.’

Als een dichte wolk hing dat astrale leven om de stoffelijke mens.
André zag dit duidelijk en nam waar dat het leven werd aangetrokken.
Zoals hij het daar op de tweede graad had beleefd, was het ook hier, er
was niets veranderd. De menselijke organen waren wat veranderd,
waren verfraaid, doch de werking was zoals van het eerste ogenblik af.

‘Is in dit machtige proces iets veranderd, André?’ 
‘Neen Alcar, niets, alles is als daar.’
‘Ja, als op het moederlichaam, in het eerste stadium. Doch nu komt

dat uit dit wonderschone lichaam tot stand. En in dit volmaakte stof-
kleed zijn die zeven graden. Is het geen machtig wonder dat in al die bil-
joenen jaren dit toch voortging? Is het geen wonder dat er niets is
veranderd? Toch denkt de mens op aarde niet, voelt niet dat ontzaglijke
wonder. Hij leeft maar zoals het hem invalt, denkt aan niets, aan geen
God, aan geen schepping en ook niet aan hen die hier leven.

In het vrouwelijke en mannelijke stofkleed daalt het bezielende leven
af. De ziel beleeft dus beide stoffelijke toestanden en ook dit is een
machtige genade. Want waarom moet dit geschieden? Als dit vanaf het
begin reeds zo was en daar als een natuurlijk gebeuren geschiedde, zo
gaat dit nu eerst in volle kracht en werking over. In de eerste graad was
ook dit reeds aanwezig, op al die planeten heb ik je dat getoond en heb
je dit beleefd. Op de eerste graad, op het moederlichaam, was dit aan-
wezig en op de tweede graad eveneens. Ik heb je daar verbonden en je
hebt dat wonder gezien en de aantrekking kunnen volgen. Ik vraag je
nu: Waarom daalt de bezieling in beide lichamen af? Waarom moet het
geschieden, dat het in het ene leven het moederlichaam bezit en kinde-
ren baart en in het andere leven het scheppend vermogen heeft ontvan-
gen? Dat is een wonder, André, een heilig wonder, dat God van tevoren
heeft overzien. In je boek ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’ heb ik dit
door jou reeds beschreven en toch hebben wij dit opnieuw in al die sta-
dia kunnen volgen.

Maar tevens bezit de mens dit wonder nog op aarde, moet de mens
dit bezitten, of hij zou in zijn ontwikkeling niet verder en hoger komen
en alleen kunnen scheppen, maar van geestelijke bezieling wist hij dan
niets af.

Dit is, André, om geestelijk te kunnen ontwaken, te evolueren. Dit is,
opdat ieder de reine moederliefde zal leren kennen en om het wonder
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van God in al zijn diepte te kunnen beleven, het is het ontstaan van de
schepping, maar als individueel leven.

De moeder beleeft dit wonder. In het moederlichaam is die eerste wer-
king en het ontstaan van de schepping aanwezig. Het moederlichaam
bezit die kracht en dat vermogen, want in dat lichaam geschiedt het eer-
ste stadium van het embryonale leven. In de moeder ontwaakt en leeft het
embryo als op iedere planeet is geschied en ook dat leven wordt door een
dichte massa, nu het menselijke en stoffelijke organisme, afgesloten.

Voel je wat het is, wat het wil zeggen waarom de bezieling in beide
lichamen moet afdalen? Is dit geen heilig wonder? Men zal er op aarde
om lachen en toch kennen zij dit wonder van geboren worden, doch
deze betekenis, neen, die kunnen zij niet aanvaarden. Duizenden jaren
zullen er voorbijgaan voordat zij dit zullen aanvaarden en begrijpen en
mij in alles kunnen volgen. Voor hen die hierom lachen, keer ik niet
terug, is dit alles niet, alleen voor hen die dorsten en verlangen, die ver-
langen om meer over dit machtige gebeuren te horen, die het raadsel en
wonder van de schepping willen leren kennen en vooral hun eigen leven
en eigen afstemming. Een ieder zal en móet moeder worden, dat bezie-
lende leven is een man en een vrouw op aarde, is het scheppende en stu-
wende, het dienende leven. God gaf de mens alles en ook dit ontving de
mens van zijn Vader in de hemel. Duizenden malen zullen deze wezens
het mannelijke en vrouwelijke lichaam binnengaan. Dat is, zoals ik zei,
om te ontwaken, om het scheppingsplan te beleven.

Deze mensen weten echter daarvan niets af, voelen niets van dit ont-
zaglijke gebeuren en gaan van de ene toestand in de andere over. Ook
zij, die de hoogste stoffelijke graad hebben bereikt, al die geleerden,
weten daarvan niets af. En toch is dit het essentiële waardoor de mense-
lijke ziel ontwaakt. Als dit niet zo was, wij hebben dit kunnen volgen,
dan waren wij en was al dat leven er niet geweest. Als het moederlichaam
niet aanwezig was, was de aarde en al die andere planeten niet geboren.
Dit is eenzelfde toestand, het menselijke lichaam beleeft het scheppings-
plan, is het scheppingsplan, want in het menselijke lichaam ligt het
scheppende vermogen en is de dienende kracht vastgelegd.

God wist dit alles en met dat alles gaf God Zichzelf, schiep God een
wezen, dat in verkleinde vorm Zijn schepping vertegenwoordigde. In
mens en dier ligt dus de schepping vast en wij zien in hen en in de
natuur dit ontzaglijke wonder terug, is dát aanwezig, wat het universum
heeft verbonden en wat de kringloop van al het leven is. God gaf zich
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geheel, God schiep wonderen en de mens bezit deze wonderen, maar
begrijpt ze niet.

Is de verbinding tussen man en vrouw een andere toestand, een ander
gebeuren dan wij in het eerste stadium hebben gezien? Is dat alles
anders?

Ik vraag je, André, is in die miljoenen jaren in de schepping iets ver-
anderd? Is dit niet daar en op de tweede graad geschied en was dit niet
voor al die planeten? Zien wij dit niet in het stoffelijke en bezielde leven
en in het gehele universum terug? Zijn alle niet in die werking overge-
gaan? Kijk over de aarde, naar het dierenrijk, de natuur; waar men ook
kijkt, daar is de wedergeboorte aanwezig. Doch de mens kent zichzelf
niet. De mens, die het denkend wezen is, ziet de natuur anders dan wij,
die haar kennen. Wij gaan in al die wonderen over, wij hebben die won-
deren in ons beleefd. Ja, wij zijn anders, heel en heel anders dan de mens
op aarde, maar wij hebben ons dat alles eigengemaakt, hebben daarvoor
onszelf afgelegd en hebben onze Vader in de hemel leren kennen, want
wij weten nu hoe het is en wat het zegt op aarde te zijn. Wij hebben die
kloof, die diepe kloof overbrugd, hebben God leren kennen en begrij-
pen de diepte van het leven dat hier aanwezig is. Wij gingen in al die
wetten over en maakten ons die wetten eigen.

Nu weten wij hoe de schepping is, en dat wat in het begin van de
schepping geboren is, zien wij nu nog op aarde en in de mensen. Doch
zij zijn doof en blind en horen niet naar die zachte innerlijke stemmen.
Zij zien niet dat iedere seconde die wonderen geschieden en begrijpen
die ontzaglijke liefde niet die eraan vastligt. God kent Zijn kinderen,
God gaf de een het scheppend vermogen, omdat hij de dienende liefde
niet kende noch droeg. Eens zal en moet de mens scheppen. Hij zal
doordat en door wat hij schept ontwaken, doch dan ontvangt en beleeft
hij dit heilige wonder.

Zie hoe alles leeft, hoe alles terugkeert en dit geschiedt door een
onfeilbare kracht, een wet en die wet is God. God keert ieder ogenblik
tot de mensen terug, maar de mensen zien en horen niets van dit terug-
keren. De mens roept waarom en waarvoor en vraagt om gaven, om
geluk en om dat wat eerst over duizenden jaren hem kan worden gege-
ven, omdat zij eerst dan de diepte van hetgeen zij vragen begrijpen. Dan
komt het, maar als het komt en niet is zoals zij het zich hadden voorge-
steld, dan gooien zij dit wonder van zich af en roepen uit: Neen, dat niet,
dat is het niet wat ik bedoel, dat is te zwaar en kost mij te veel kracht.
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Dan slingeren zij al die gaven weer in de ruimte en vervloeken zichzelf
en hun Vader in de hemel. Zo zou ik kunnen doorgaan, André, maar
één ding wil ik nog zeggen. Wie wil voelen, kan de diepte van de schep-
ping begrijpen, omdat die in hem ligt. Wie wil zien, opent zijn ogen,
maar niet de stoffelijke, want die zijn geestelijk blind en zullen blind blij-
ven, zolang zij niet innerlijk schouwen en zichzelf zullen afleggen. Maar
daardoor leren zij zichzelf kennen en dan straalt er van hen uit een
geweldige kracht en beleven zij de schepping, dan zullen zij beleven wat
voor biljoenen jaren is geschied en nu nog in hen leeft, omdat zij nog op
aarde leven.

Aan alles ligt de wedergeboorte vast, zien wij het eerste ogenblik terug
en herkennen wij het als het begin van de openbaring. Hier leven men-
sen die van dit alles niets af weten, die door het blanke ras worden ver-
acht en waarmee zij zich niet meer kunnen vergelijken. Hier leven
mensen die van het volmaakte Kind Gods niets weten, die de eerste stof-
felijke graad bezitten en duizenden malen op aarde zullen terugkeren.
Maar op aarde, in de steden, leven toch ook deze wezens, al gaan zij in
zijden gewaden en behangen zij zich met eretekenen. Wij zien daar ech-
ter doorheen en herkennen hen onmiddellijk en zien hun geestelijke
armoede. Hun daden wijzen aan dat zij het zijn, naar hun gesprekken
hebben wij geluisterd, aan hun doen en laten zagen wij wie zij waren. 
In dat schone lichaam leeft nog steeds het voordierlijke beest. In de
hoogste kringen van de maatschappij leven deze wezens. Wij zien hen
daar terug, André en ik zal je dat bewijzen, wanneer wij zover zijn. Niet
hier alleen hebben zij geen gevoel voor al deze dingen, maar ook dáár.
De geleerden weten van deze stoffelijke graden niets af en wordt erover
gesproken, dan is het fantasie. Ook op aarde, in de hoogste stoffelijke
graad, zijn levende doden en ik zal je tonen wie daar nog tot de levende
doden behoren.

Deze wezens hier zijn geestelijk dood en vergaan in hun eigen ziekten
en dierlijk leven. Maar ook in de hoogste graad hebben zij met ziekten
te kampen en gaan in hun leed en smart ten onder. Hier kennen zij ech-
ter nog geen God, daar wel, doch zij handelen er niet naar, zij beleven
alleen en gaan met alles wat zij bezitten hun ongeluk tegemoet. In vele
dingen zijn deze wezens verder dan zij, omdat zij kinderen zijn van de
natuur en zich geven zoals zij zijn. Doch daar in die grote steden zien
wij mensen die vermomd zijn, zoals geen voordierlijk wezen zich zou
kunnen vermommen en die op deze wezens neerzien.
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En toch, ook in deze donkere lichamen brandt dat wonder van God,
ook zij zijn Gods kinderen en hebben deze lange weg af te leggen. Over
duizenden jaren zijn zij zover als de mensen in steden en dorpen en heb-
ben een bestaanstoestand op aarde bereikt. Eens nemen al deze wezens
een voorname plaats in het stoffelijke leven in en zullen zij doktoren en
geleerden van de aarde zijn. Eens zijn zij de begenadigden en zien wij
hen terug, maar dan zijn zij als de meeste mensen die nu op aarde leven
en nog steeds tot de levende doden behoren. Eens gaan zij in dat hoog-
ste bezit van de aarde over en leven zich uit zoals zij daar nu nog doen
en iedere dag geschiedt.

Straks, over duizenden jaren, gaan hun ogen open en ontwaken zij op
deze stoffelijke wereld. Dan bezitten zij dat volmaakte en schone
lichaam, maar zijn dan niet meer te herkennen. Toch hebben zij alles,
alles van hun God ontvangen, maar ook zij weten dan niet waarvandaan
zij zijn gekomen.

Ik vraag je, mijn jongen, waarom nam ik je mee, waarom voerde ik je
naar dit oerwoud, naar deze donkere bruinzwarte mensen, terwijl er
toch zoveel schone dingen op aarde te zien zijn? Waarom ga ik in die
wezens over? Heb je je dat niet afgevraagd? Begrijp je waarom ik hier
moet zijn? Waarom neem ik je niet mee naar de sferen van licht, waar
ik je nog zoveel duidelijk kan maken? Waarom vertel ik niet van die rei-
ne sferen en begeven wij ons niet naar die oorden, waar de mens in zijn
leven het geluk bezit en maken wij geen lange wandelingen in onze sfe-
ren? Waarom vertoef ik hier, terwijl er zoveel schoons op aarde is, waar-
van de mensen nog niets weten? Voel je waarom ik hier ben, André en
begrijp je dan dat iedereen die op aarde leeft, hier moet zijn geweest, wil
hij de plaats waar hij nu is, bereiken? Hier begint ons leven op aarde, dit
is de eerste graad van stoffelijke en geestelijke afstemming. Hier zijn wij
op de planeet aarde gekomen en in het oerwoud begint onze lange
aardse weg. Dit lichaam dat zij bezitten, is de eerste stoffelijke graad en
de zevende moeten en zullen zij bereiken. Hier is het waar de kringloop
der aarde begint en waar de eerste steen wordt gelegd om te beginnen
ons een plaats in het stoffelijke en geestelijke leven te veroveren. Hier
beginnen wij ons aardse bestaan en het is groots om daarop, wanneer wij
de hoogste graad hebben bereikt, terug te zien. In dit kleed gaan wij
mensen Gods schepping beleven en zullen wij ontwaken. Hier begint
onze lange aardse weg en dit is de wedergeboorte op aarde. Want wan-
neer dit niet zou geschieden, zou dat alweer een onrechtvaardigheid zijn
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en geen liefde. Maar God wil dat niet. God is rechtvaardig, onze heilige
Vader is een God van liefde.

Deze mensen lopen naakt, kennen al die aardse genoegens niet die de
mensen nu bezitten en die het leven op aarde veraangenamen. Zij lopen
hier als wilde dieren rond en hebben geen licht, geen warmte en zijn
arm, o zo arm. Hun leven in vergelijking met het leven van hen die op
aarde alles bezitten, is ellendig en verschrikkelijk.

Maar, André, wij weten beter. De mens moet hier doorheen. Straks
komen zij in een ander lichaam, want als dat niet zo was, als dat niet
geschiedde, dan was God een onrechtvaardige God, dan was God een
God van wraak. Maar God is liefde, in de gehele schepping is dit zo
geweest en op al die planeten hebben wij dit beleefd. De mens gaat ver-
der, moet verder gaan, dit is een wet, is beleven en heel natuurlijk, maar
men moet die wet kennen en de schepping trachten te begrijpen.

De mensen op aarde die het blanke lichaam bezitten, kennen al deze
wetten niet, omdat zij er niet naar vragen en ze niet voelen. Wat hebben
zij met deze mensen te maken? Wat kunnen zij daarvan leren? Waarom
leven al die soorten van mensen op aarde? Zij zoeken en trachten dit
raadsel op te lossen en toch zullen zij niet achter de waarheid komen. 
Zij lopen zich tegen het raadsel ‘dood’ te pletter en juist daarachter ligt
de oplossing. In ons leven ligt het antwoord, hier, aan deze zijde. Na het
aardse leven zien en begrijpen zij dit alles, doch dit kunnen zij niet 
aanvaarden. Dood is dood, als zij sterven dan is het voorgoed voorbij.
En deze mensen noemen zich geleerd, willen het machtige woord
‘schepping’ oplossen, deze mensen trachten deze donkere zielen te ont-
leden.

Zoekt, gij geleerden van de aarde, doch zoekt eerst naar uw eigen
geestelijke en kosmische afstemming, zoekt en voelt wat de dood is en
betekent.

Maar dat doen zij niet, zij plaatsen zich op een voetstuk en blijven voort-
gaan het op hun eigen wijze te ontraadselen, wat hun nooit zal lukken.

Zie in mij, André, en voel waarom mijn ziel nu weent en mijn hart
breekt als ik aan al deze dingen denk. Want ook zij hier zullen eens alles
bezitten en zich op voetstukken plaatsen en zich tegen de dood te plet-
ter lopen en zullen zich niet afvragen: Vanwaar ben ik gekomen? Zij
gaan daarheen en moeten daarin overgaan. Dit zien en weten wij die aan
deze zijde leven, ons is dit alles geopenbaard. Wij hebben het beleefd, al
die hogere geesten hebben het beleefd en de mensen op aarde en deze
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donkere zielen zullen het straks beleven.
Is dit nu zo vreemd? Dit is en behoort tot de wedergeboorte op aarde,

hierdoor moeten wij aanvaarden, dat wij in vele levens zullen overgaan.
Dit is het grote wonder dat deze mensen zullen beleven en dat het gehe-
le universum verbonden houdt. Dit is groots en een genade, het is
machtig van eenvoud en onfeilbaar, voor elk wezen dat het beleeft.

Diep buigt het wezen zijn hoofd wanneer de schepping in hem komt
en het de diepte van het zieleleven en stofleven gaat beleven, want dat is
het wat ons doet ontwaken. Hier leven zwarte mensen, doch in hen ligt
Gods wonder net zo goed als in het blanke lichaam. Wanneer de aardse
mensen deze weg willen volgen, eerst dan komen zij achter dit diepe
raadsel, een andere weg is niet mogelijk.

Is je nu duidelijk waarom ik hier wilde zijn, André? Vanaf deze plaats
gaan wij verder en in die zeven stoffelijke graden over. Dit is de eerste,
maar tevens de armste, de ellendigste die men op aarde vindt.

Je ziet, mijn zoon, zij leven als op de tweede graad, zijn in groepen ver-
deeld, voelen als dáár, maar hebben een ander lichaam. Dit zijn al men-
sen, dáár waren het beesten. Hier is het een menselijke toestand; dit is
dus de voordierlijke maar menselijke afstemming.’
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Dierlijk bewustzijn

W IJ zullen nu verder gaan en hen verlaten en een andere groep 
bezoeken. Die zijn weer iets verder dan deze wezens en
daarom behoren zij tot de dierlijke toestand wat hun inner-

lijke leven betreft. Heb je mij nog vragen te stellen over deze mensen?’ 
‘Ja Alcar, als ik u deze vraag mag stellen: Is het mogelijk dat zij een

hoger wezen kunnen aantrekken?’
‘Neen, zij nog niet. Ik zeg nóg niet, want straks is dit mogelijk. Eerst

dan wanneer zij alle graden hebben beleefd. Zij hier trekken eerst dát
wezen aan, het innerlijke wezen dan, dat op de tweede graad leeft,
omdat dit leven op hun stoffelijke toestand afstemming heeft, want wij
hebben gezien, dat het stoffelijke evenwicht nodig is voor de bezieling,
wat het innerlijke leven is. Toch komt daaraan een einde, maar daarvan
zal ik je straks vertellen, wanneer wij de hoogste graad hebben bereikt.’

‘Wanneer deze mensen zich met een hogere graad verbinden, Alcar,
wat geschiedt er dan?’

‘Dan geschiedt er een splitsing van het stoffelijke kleed. De kinderen
die daaruit worden geboren, hebben hun natuurlijke afstemming verlo-
ren. Voel je dit, André?’

‘Ja Alcar, doch daaraan heb ik niet gedacht. Weet men hiervan op
aarde af?’

‘Ja en neen. De geleerden weten hiervan af en toch kunnen zij deze
diepte niet peilen, omdat zij de stoffelijke graden niet kennen, niet aan-
vaarden. Zij weten van al deze waarheden niets af, weten niet hoe de
geestelijke en stoffelijke schepping één zijn en dat het vanaf het begin zo
is geweest. Dit alles moet men kunnen aanvaarden, wil men de stoffe-
lijke graden van het menselijke organisme leren kennen en dat die stof-
felijke splitsingen zijn gekomen, doordat de ene afstemming in de
andere overging.’

‘Heeft dan toch het stoffelijke lichaam deze aantrekkingskracht en
kan het stoffelijke lichaam daarin verandering brengen?’

‘Ja, dat is mogelijk. De werking is deze. Die twee verschillende graden
van stoffelijk leven hebben een eigen werking en afstemming. Deze bei-
de stoflevens gaan in elkaar over, laten wij zeggen de vijfde graad en deze
graad, dus het blanke ras en dit lichaam in de eerste graad. Wat gaat er
nu gebeuren? In de eerste plaats is de natuurlijke afstemming vernietigd
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en ik kan je zeggen dat het oerleven overheerst. Hoe hoger het stoffelijke
organisme komt, des te verder verwijdert het zich van zijn oerafstem-
ming. Oerafstemming op volle kracht en werking, dus kerngezond, is
door niets te overbruggen, want daarin ligt die ontzaglijke kracht van al
de planeten, die door het eerste stadium, dat het moederlichaam is en
dat wij als de eerste planeet kennen, wordt beheerst. Dat zegt dus stof-
felijk te zijn en in die stoffelijke graad die oerkracht te bezitten. En dit
is duidelijk, want het innerlijk, dus het zieleleven, hoort bij een hogere
afstemming. Die geest of dat leven heeft in deze eigen graad deze over-
heersende kracht, doch thans, in dit geval, overheerst de lagere graad. Is
je dit duidelijk, André?’

‘Ja Alcar. Maar hoe is de werking of afstemming nu van het zieleleven?’
‘Wanneer uit die verbinding een kind wordt geboren, bezit dat ziele-

leven dezelfde afstemming als de moeder. Maar toch is het mogelijk dat
het kind anders is, doch dan heeft dit een andere betekenis, waarvan ik
je straks zal vertellen. Ook nu kan dit kind meer intellect bezitten dan
een kind van ouders in één afstemming. En dit is een merkwaardig ver-
schijnsel, door het verhoogde organisme in leven gebracht.

Wij zien bijvoorbeeld dit kind ontwaken en daarin ligt iets anders dan
in al die andere kinderen die uit één afstemming zijn geboren. In dit
kind ligt meer intellect en die werking is door het verhoogde stoffelijke
kleed tot stand gebracht. In dit donkere zwarte kind, in dit lichaam, leeft
iets van dat hogere kleed en die werking is zichtbaar. Toch is dit maar
tijdelijk, want wanneer dat lichaam zijn volwassen leeftijd heeft bereikt,
dan overheerst het eerste stadium en luistert het innerlijke leven naar die
stoffelijke overmacht. Voel je wat ik bedoel, André?’

‘Ja Alcar. Is daarom het menselijke ras onnatuurlijk?’
‘Ja, alleen daarom, wanneer je bedoelt dat verschillende graden zich

hebben verbonden.’
‘Ja Alcar, dat bedoel ik.’
‘Het menselijke ras, al die zeven graden, zijn in duizenden graden

overgegaan. Daarover wilde ik je vertellen wanneer wij de hoogste graad
hebben bereikt. Er is geen zuivere rassoort meer op aarde. De zevende
graad is besmet, is in andere graden overgegaan, met andere woorden:
in die hoogste graden stroomt het bloed van de derde, tweede, vierde en
vijfde en zelfs eerste graad. Is je dat duidelijk?’

‘Ja Alcar, volkomen. Het is wonderlijk hoeveel hieraan vastligt. Heeft
dit een grote betekenis voor al die stoffelijke graden?’ 
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‘Ja, zelfs een diepe betekenis en niet één, maar duizenden.’
‘Kunt u die overzien?’
‘Ja, wij kennen al die gebeurtenissen, maar niet alleen die gebeurtenis-

sen en mogelijkheden, doch de geschiedenis van al de zeven stoffelijke
graden. Daardoor, André, is dat prachtige stoffelijke kleed in alle graden
verzwakt, zijn er die innerlijke stoornissen, dus ziekten en vele andere
kwellingen die men op aarde kent. Geloof mij wanneer ik zeg dat de
mens schuld is aan zijn eigen leed en smart, maar tevens aan al zijn ziek-
ten. De mens heeft zijn eigen afstemming bezoedeld. In het dierenrijk is
dit niet mogelijk, want een dier zou dat niet kunnen, dat leven handelt,
ik heb je dat duidelijk gemaakt, naar zijn natuurlijke afstemming en kan
niet anders handelen. Doch de mens bezit hartstocht en door die
hartstocht heeft hij zijn eigen afstemming vernietigd, ging dus die
afstemming in een andere graad over. Daardoor verzwakte de natuur-
lijke afstemming en trad er een onnatuurlijke toestand in. Dit ligt ech-
ter miljoenen jaren terug en is niet meer te herstellen.’

‘Er leven dus geen mensen meer op aarde die de zuivere natuurlijke
stoffelijke toestand bezitten?’

‘Neen, als natuurafstemming niet één.’
‘Komen daardoor al die ziekten?’
‘Daardoor komt de verzwakking en achteruitgang van dit natuurlijke

stoffelijke gewaad. Al die organen zijn er, zijn steeds zo geweest, doch de
weefsels, dat miljoenenproces, is verzwakt. Het stofkleed dat de hoogste
graad als afstemming bezit, is een prachtig kleed en wanneer deze
afstemming zuiver was gebleven, dan waren er al die ziekten niet die
men thans kent, dan bezat datzelfde lichaam meer kracht, was beter
tegen alles bestand, kon tegen zomer en winter, omdat dat kleed als de
natuur waarin het leeft, waardoor het tot stand is gekomen, een en
dezelfde kracht en werking heeft. In die tijd was het volmaakt natuur-
lijk, doch ook het blanke ras heeft dit proces verduizendvoudigd, is in
die lagere graden teruggekeerd en bezoedelde zijn eigen stoffelijke
afstemming.*) De kinderen die werden geboren, deden op volwassen
leeftijd niet anders en daarom is het verduizendvoudigd en is de natuur-
afstemming zoek.

Nu is dit organisme zwak, zoeken de geleerden naar al deze ziekten,
gaan tot in het derde en vierde geslacht terug om te trachten vast te stel-
len hoe dit komt. Dit is voor verschillende ziekten mogelijk, doch de
*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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eigenlijke kern ligt miljoenen jaren terug. Toch vraagt men zich op
aarde af waar al die ziekten vandaan komen en ook daarin vervloeken zij
hun God of smeken om hiervan verlost te worden.’

‘Wat is dan de aarde een chaos geworden, Alcar.’
‘De aarde is een planeet van vrede en rust. Zij heeft haar taak vol-

bracht, doch de mens heeft die vrede en die rust verstoord. Zij hebben
alles en iedereen bezoedeld. Niet alleen hun God, niet alleen het dieren-
rijk, dat nog zijn tanden laat zien wanneer dat hoge wezen nadert, maar
in alles en door alles hebben zij zich vergeten en een ware hel gemaakt
van deze planeet, waar toch leven leeft dat Gods eigen leven in zich heeft
en daarvan een deel uitmaakt. Niet alleen dat zij zichzelf hebben verge-
ten, doch zij bezoedelden Gods heilige liefde, vertrapten de moederlief-
de en daalden in de diepste ellende af om te beleven en hun hartstochten
bot te vieren, maar vergaten dat zij kinderen van God en goddelijk zijn.
Zij bezoedelden alles, zij brachten een vloek over de mensheid en ver-
vloekten de oerkracht die in hen lag. Doch dat zou en moest gevolgen
hebben en de natuur strafte hen, want hun eigen lichaam liet dit niet
toe. Het ging steeds verder en nu zij weer tot bezinning zijn gekomen,
roepen zij: O, God, help ons, help ons, verlos ons van al die ellende.

Maar God in de hemel kan hieraan niets veranderen, zij hebben hun
ziekten, hun ellende zelf gewild. Wie het ook is, waar hij ook leeft, hoe
ver zij ook zijn, hoe zij zich thans ook voelen, allen hebben daaraan mee-
gedaan, niet één uitgezonderd, wij allen hebben ons vergeten.

Doch wij komen terug om dat goed te maken, allen die aan gene zij-
de zijn komen terug, niet één van de aarde die hier binnentreedt en dit
proces ziet en beleeft, kan verder gaan en dan zullen zij naar de aarde
terugkeren en doen daden, niets dan daden in het goede, doen aan het
opbouwende werk. Zij dienen en dat is het geven van hun innerlijke
leven, zij maken goed wat zij eens hebben vernietigd. Nog slapen zij en
smeken: O, God, verlos ons van al die ellende! God ziet echter toe en
wacht en kan hieraan niets, niets veranderen. Nu zoeken zij en vragen,
nu komen zij tot bezinning, nu alles, alles is bezoedeld en zij de ellende
daarvan beleven en ondergaan.’

‘U zegt Alcar, dat dit miljoenen jaren terug ligt, hebben de mensen
van deze tijd daaraan dan schuld?’

‘Dat is een vraag die een ieder zal stellen. Wat gaat ons dat aan, wat
hebben wij daarmee te maken? Wij leefden rein en kuis, hebben God
lief en bidden en gaan iedere dag naar de kerk. Is het niet zo? Bedoel je
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dat niet met je vraag?’
‘Ja Alcar.’
‘Ik kan mij voorstellen, André, dat mensen die hiervan niets weten,

mij een dergelijke vraag stellen, doch jij had mij deze vraag niet mogen
doen. Ik vraag je, André, heeft de mens te maken met dát wat voor mil-
joenen jaren is geschied? Heb ik je dan zoëven niet duidelijk gemaakt
dat deze mensen in het oerwoud hebben geleefd en wij allen daar heb-
ben geleefd? Heb ik je niet duidelijk gemaakt dat wij miljoenen jaren
oud zijn? Dat wij duizenden en duizenden malen op aarde hebben
geleefd en in die tijd leefden? Voel je dan niet dat er thans nog mensen
zijn die zich met een lagere graad verbinden? Dat zij opnieuw hun eigen
afstemming zullen bezoedelen? Zij weten van al deze wetten niets af en
hebben dus geen begrip van hetgeen zij doen. Nog is dit op aarde moge-
lijk, want er zijn nog steeds zeven stoffelijke graden. Ook deze zwarte
mensen zullen zover komen, zullen hun God vervloeken en hun afstem-
ming bezoedelen, geen mens ontkomt hieraan. Want zij hebben dat
bezit, die persoonlijkheid niet, dragen niet in zich die beheersing, die
liefde, maar leven zich uit, want hartstocht en geweld liggen in hen.’

‘Wanneer men vanaf dat ogenblik dus die geestelijke kracht bezat en
men door al die eeuwen heen de natuurlijke weg bleef volgen, loste dan
al die ellende op, Alcar? Is dat mogelijk?’

‘Neen André, dat is niet mogelijk, ik zei je toch dat dit miljoenen
jaren oud is. Hieraan is niets meer te veranderen. En ook deze mensen
zijn nog niet zover dat zij zich straks in alles kunnen beheersen. Daarom
zullen ook zij zich vergeten en gaan in dat over wat zij willen bezitten.
Is je het nu duidelijk?’ 

‘Ja Alcar. Wat is dit alles dan natuurlijk.’
‘Het moet wel natuurlijk zijn.’
‘Kan men dat op de vierde graad niet meer beleven, Alcar?’ 
‘Neen, dat is niet mogelijk, dat is alleen voor de aarde. Daar zijn zij

wakker en bewust, hier geestelijk blind en arm aan gevoel, bezitten
hartstocht en geweld. Doch daar is alles anders, geen ziekten, geen ellen-
de, geen hartstocht, niets van al die aardse ellende, daar heerst geestelijk
geluk in een aards lichaam. Daar is het innerlijke en stoffelijk leven één
in alles, in de natuurlijke toestand één en zuiver. Kun je je zoiets reins,
verhevens en volmaakts hier op aarde voorstellen?’

‘Neen Alcar, dat kan ik niet en niemand zal dit kunnen. Zullen de
doktoren echter nimmer die diepte kunnen voelen of berekenen, Alcar?’
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‘Je bedoelt de verzwakking van het stoffelijke organisme?’ 
‘Ja Alcar, dat bedoel ik.’
‘Neen, dat is niet mogelijk, dat ligt te diep in het verleden.’
‘Maar wanneer er kinderen uit kerngezonde ouders zijn geboren, is

dan nog die verzwakking aanwezig?’
‘Ook dan, ook zelfs wanneer zij nooit ziek zijn geweest en op norma-

le wijze zijn gestorven, dan nog is die verzwakking aanwezig.’
‘Dan zou men toch niet zeggen dat die er is.’
‘En toch is die verzwakking aanwezig, want de natuurlijke kern is

reeds miljoenen jaren zoek.’
‘Wonderlijk is het wat u hiervan weet. Hoe is het mogelijk?’
‘Is het je thans duidelijk wat de kringloop der aarde is en betekent?

Wat het zeggen wil, zoals een van je boeken heet, ‘De Kringloop der
Ziel’? Dat is voor het stoffelijke en geestelijke leven een en dezelfde toe-
stand en hetzelfde gebeuren. Dat zijn al die stoffelijke overgangen, al die
duizenden levens tezamen die wij hebben beleefd. En wanneer wij dat
innerlijk hebben beleefd, dus het zieleleven, wijzelf, dan trekt een ande-
re wereld ons aan en gaan wij in het hiernamaals verder, om ons voor de
vierde kosmische graad gereed te maken. Dan lossen al die vragen, al die
ziekten op en leven wij in een natuurlijk leven, in een stofkleed dat niet
bezoedeld, noch besmet is, zodat niets ons daar zal storen. Maar voordat
wij daarin overgaan, keren wij naar de aarde terug en doen iets, geven
iets, brengen wij iets van ons zelf, want God gaf ons Zijn eigen leven en
daarvoor brengen wij ons innerlijke bezit en vertellen hun hoe het moet
en zijn gereed te dienen, steeds te dienen. Wie niet terug wil, kent zich-
zelf niet, kent ons leven niet, kent God, kent de aarde en het leven niet.
Wie ervan spreekt om op aarde niet terug te willen keren, begrijpt van
de schepping niets. En wie nog niet zover is en om dit alles lacht of zijn
schouders ophaalt, die behoort tot de levende doden. Hier worden zij
overtuigd en dan verlangen zij, zoals wij allen verlangen, iets te mogen
doen voor de mensheid, voor ons zelf en vooral als dank voor hetgeen
wij van onze Vader hebben ontvangen.’

‘Er zijn zoveel mensen die niet terug willen, Alcar en zij schrikken
daarvoor terug, wanneer zij daarvan horen. Ik weet het en hoor dat
steeds. Wie wil in deze hel terug? Is het leven op aarde niet verschrikke-
lijk? Niet een van al deze mensen wil terug.’

‘Is dat dan voor jou zo vreemd?’
‘Ja, want zij weten niet wat zij zeggen, Alcar.’
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‘Ik zal je eens wat zeggen, mijn jongen. Wie zo spreekt en niet meer
terug wil, kent zichzelf niet. De mensen die zo spreken, voelen niets van
dit alles, zijn levende doden. Ook zijn er mensen die zich niet kunnen
voorstellen dat een moeder zich dood schreit om haar kind dat haar is
ontnomen. Dat zouden zij niet kunnen. Maar zijn die mensen dan ver-
der in het leven op aarde dan zij? Neen, want wij kennen die levende
doden, die mensen die zo spreken. Heb ik je, toen wij die arme moeders
en al die geesteszieken op aarde bezochten die in een krankzinnige toe-
stand verkeerden, niet aangetoond dat zij die zo spreken en zich over
hun toestand verwonderen, dat gevoel nog niet in zich hebben? Heb ik
je daar niet duidelijk gemaakt dat zij nog tot de levende doden behoren
en dat heilige gevoel niet bezitten? En wanneer zij dat gevoel niet bezit-
ten, kunnen zij dan ernaar verlangen? Is dat mogelijk? Die mensen,
André, hebben honderden jaren later eerst die gevoelsafstemming
bereikt en eerst dan zullen zij schreien zoals al die moeders en spreken
zij niet meer van willen. Dit moeten en zullen zij beleven. Dit is een wet
en betekent rechtvaardigheid. Wij zullen terugkeren en hebben niets te
willen, want wij hebben die stoffelijke en die hoogste geestelijke graad
nog niet bereikt. O, die armen van geest, die wezens die niets hebben
gedaan dan het leven van God vervloeken!

Als wij in de wereld van het onbewuste leven en op een incarnatie
wachten, dan ontvangen wij juist dát wat wij niet willen, omdat het juist
datgene is wat wij nog niet bezitten. Degenen die zeggen ‘ik wil niet
terug’ en dit alleen doen uit angst voor al die stoffelijke ellende, zijn
geestelijk dood, zijn niet wakker en bewust en zullen terugkeren en juist
dát beleven wat zij niet willen ontvangen. Wie niet wil, ontvangt en wie
ontvangen wil, ontvangt niet, wanneer het tenminste met aardse dingen
en toestanden te maken heeft en alleen is om te bezitten, om rijk te zijn.
Christus wist voordat Hij naar de aarde afdaalde, wat Hem te wachten
stond en wat voor Hem is, is ook voor ons. Wat Hij beleefde zullen wij
eens beleven, ook wij zullen eens onze ganse persoonlijkheid bezitten.

Dan vragen wij niet geef ons dit of dat, want anders dalen wij niet af.
Neen André, hoe het ook is, wij dalen af en verlangen om alles, alles te
mogen geven. Eerst dan zijn wij wakker en bewust. Die levende doden
willen dat echter niet, die breken af wat anderen opbouwden, denken
het recht te bezitten dit alles af te moeten breken, doch zij zijn in een
diepe slaap, waaruit zij voorlopig niet zullen ontwaken. Ook zij hebben
niets te geven en behoren tot de levende doden. Al deze mensen houden
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maar van één mens en soms van niemand. En dan alleen nog maar wan-
neer zij er iets voor ontvangen. Die levende doden zullen grote ogen
opzetten, want zij zijn het die moeten terugkeren, omdat zij zo voelen.
Schoon zou de aarde zijn als de mens kon willen, dàt kon willen wat
Gods schepping is. Maar wanneer zij hun overgang en geboren worden
konden bepalen, zij deze machten en krachten in handen hadden, eerst
dan werd het een chaos. De mens ontving alles, Gods eigen leven. Doch
de mens wil alleen dát beleven wat hij mooi en heerlijk vindt, alleen dát
leven op aarde waarin hij alles bezit. Maar goddank dat wij de natuur
kennen, dat wij weten hoe de natuurwetten zijn en dat daaraan mensen
niets kunnen veranderen, daarnaar moeten luisteren, want niet God
zendt hen terug, doch zij worden door hun eigen afstemming, hun fou-
ten en zonden, door al het verkeerde aangetrokken, wat in het verleden
aanwezig is. Dit moet worden goedgemaakt, eerst dan kunnen zij van de
planeet aarde afscheid nemen en het hiernamaals binnentreden.

Waar zij ook zijn en wie zij nú zijn, straks gaat een ander hun plaat-
sen bezetten, dan vallen zij terug en gaan in een andere toestand over,
terug naar de aarde om alles goed te maken. Alles regelt zich hier van-
zelf, want het zijn stoffelijke en geestelijke wetten. Aan alles komt een
einde en de laagste graad gaat in de hoogste over en de hoogste daalt tot
de laagste af om hen te helpen. Wie het ene of andere ras vervloekt, gaat
zelf ten onder. Wie zich aan de liefde van anderen vergrijpt, gaat ook te
gronde, omdat hij fouten begaat en zal dit in een ander leven moeten
goedmaken. Wie God niet kent zal Hem eens leren kennen. Wie Mij
niet zoekt, zegt Christus, zal de Vader evenmin zien, noch vinden. Wie
ons niet aanvaardt, aanvaardt ook geen God, want uit naam van God
zijn wij gekomen. Duizenden met mij daalden naar de aarde af.
Duizenden met mij spreken van liefde en geloof. Duizenden met mij
weten dat allen zullen terugkeren die zo spreken als zij.

Allen denken in één leven op aarde tot God te kunnen terugkeren. Is
dit mogelijk, André? Kunnen wij ons in een kort aards leven dit alles eigen
maken? Nu wij weten dat wij verder en hoger gaan en andere planeten
ons opwachten? Waarvoor dient dan dit alles? Is het Gods bedoeling
geweest hemelen te scheppen waar de aardse mens geen verbinding mee
heeft, die verbinding nimmer zal ontvangen? Overzie dit alles, ga in je zelf
na of dit mogelijk is, voel diep al deze mogelijkheden en vraag dan om de
geestelijke inspiratie te mogen ontvangen. Miljoenen wezens leven er aan
deze zijde die tot hen zullen komen, om van hun geestelijk geluk en zalig-
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heid te getuigen. Doch de mens loopt zich tegen het raadsel ‘dood’ te plet-
ter en zal dit blijven doen. Toch zullen zij ontwaken, al deze mensen moe-
ten verder en hoger, eens zullen zij dankbaar zijn dit alles van ons leven,
van de schepping, van wetten en machten te hebben mogen ontvangen.
Wij gaan verder en zullen ons werk afmaken. Wij aan deze zijde, ik zei je
reeds, zullen wachten totdat zij allen hier binnentreden.

Ziedaar, André, wij zijn op de plaats waar ik wilde zijn. Is je ons
gesprek duidelijk?’

‘Ja Alcar.’
‘Welnu dan gaan wij verder.’
André zag opnieuw mensen en ook deze mensen waren als die hij 

zoëven had waargenomen. Toch waren zij iets anders. Onder hen waren
er ook die hij daar had gezien, maar hij zag hier ook kleine mensen, het
waren dwergen.

‘Een andere graad, André. Een graad hoger dan waar wij zoëven
waren. Die dwergen daar, leven ook hier en zijn tot hen gekomen.
Herken je deze afstemming?’

‘Bedoelt u die dwergen?’
‘Ja, die bedoel ik.’
‘Waren zij niet op al die planeten, die overgangen, Alcar, tussen de

eerste en tweede graad?’
‘Juist, daar hebben wij hen ontmoet en ook hier vinden wij hen terug.

Op onze vorige reis heb ik je daarvan verteld. Is het niet wonderlijk dat
wij deze wezens na al die miljoenen jaren terugzien? Wat daar geschied-
de zou ook hier plaatsvinden. Zij gaan in een andere stoffelijke toestand
over, doch voordat allen zijn uitgestorven, gaan er nog duizenden jaren
voorbij. Dan lost die graad op en aanvaarden zij een natuurlijke toe-
stand. Voel je wat ik bedoel?’

‘Ja Alcar, ik weet het. Behoren die anderen reeds tot de tweede graad?’
‘Ja, je ziet dat zij andere lichamen bezitten en al is die verandering niet

zo opvallend, toch is dit een andere graad en de tweede stoffelijke graad
die wij kennen. Ook deze mensen zijn innerlijk anders, want zij voelen
en begrijpen meer, zijn niet meer zo schuw. Er zijn reeds vele innerlijke
veranderingen zichtbaar, innerlijk en uiterlijk zijn zij dus anders.

Maar waarom leven deze mensen niet tezamen? Is dit niet eenvoudiger?
Waarom zien wij in al die overgangen op aarde dit terug en sluiten zich
die groepen, al die zwarten*) niet aaneen? Is dat niet vreemd? Luister
*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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André: Zij kunnen zich niet aaneensluiten, ook al zouden zij dat willen.
Die graden kunnen niet worden verbonden, want die stoffelijke graden
leven gescheiden. Het is een wet die hen van elkander scheidt. Dit is de
natuur en is de eerste en tweede graad. Diep in hen ligt dat wonder en
zij reageren erop als iets natuurlijks. Beide graden kunnen elkaar niet
uitstaan. En waarom? Is dit nog zo onbegrijpelijk nu wij al die graden
kennen en dit vanaf het begin der schepping hebben kunnen volgen?
Die mensen zijn niet te verbinden en kunnen door mensen niet worden
verbonden, want de natuur roept hun een halt toe, evenals in ons leven,
wanneer wij verder willen gaan dan onze eigenlijke sfeer of afstemming is.’

‘Het is alweer wonderlijk, Alcar.’
‘Maar natuurlijk, André. Het is zo heel gewoon en toch diep, heel

diep, want het behoort bij Gods schepping.
Deze mensen nu voelen anders. Zij zijn niet voordierlijk meer, maar

dierlijk. Ook zij kunnen niet nalaten hun medemensen af te maken en
op te eten, ook al zijn zij over het algemeen verder dan zij waar wij zoë-
ven waren. Toch gaan zij nu reeds andere dingen doen, want zij bezit-
ten gevoel, hoewel dat gevoel dierlijk is. Ook zij kennen nog geen God
en hebben geen begrip van al die hogere graden. Toch is er iets in hen
wat hen boven die anderen verheft en dat is de tweede stoffelijke graad,
waardoor zij dit gevoel ontvangen. Dus nog ontvangen zij, hebben geen
bezit, maar ontvangen steeds, totdat zij iets van zichzelf maken. Eerst
dan wanneer zij niet meer kunnen doden, dan komen zij in harmonie
met het leven waarin zij zijn. In elk aards leven leren zij. Wat zij zich in
een aards leven eigen hebben gemaakt, dat blijft hun bezit. Op deze wij-
ze gaan zij verder. Maar hoe lang nog? Tot in de hoogste graad, want
ook daarin zullen zij leven en zich vergeten. Zo is de gehele schepping,
zo gaan zij van het ene leven in het andere over.

De mensen willen bezit en wanneer zij het bezitten, dan moeten zij
weer wat anders en ook dat andere deugt niet. Het ene stoffelijke kleed,
dit zal je thans duidelijk zijn, geeft hun meer dan het vorige. God geeft
het innerlijke leven steeds meer. In al die stoffelijke graden ligt aards
geluk en dat geluk is hetgeen op aarde tot stand is gebracht. Dat zijn de
dingen die zij van onze zijde hebben ontvangen en in al die graden aan-
wezig zijn. Je voelt dan tevens, dat iedere stoffelijke graad zijn eigen
kracht bezit en dat het geluk en die dingen die het leven op aarde ver-
aangenamen, daartoe behoren. Voel je wat hen wacht? Dat zij dit zullen
ontvangen, maar dat zij zich tevens zullen vergeten? Dat zij naarmate zij
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hoger komen al die stoffelijke dingen, al die rijkdom, al die schatten der
aarde willen bezitten, maar dat ook zij daarin te gronde zullen gaan? 
Dit gaat zo voort, André, totdat zij de hoogste graad in de stoffelijke
wereld hebben bereikt en dit geschiedt, zij moeten hun aardse kringloop
volbrengen. Wij zullen dat zien en ik zal het je tonen, nog weten zij hier
niet beter en kennen al die schatten der aarde niet, maar zie hoe zij hier
reeds al die aardse prullen verzamelen. Hier reeds ontwaken deze
hartstochten. In het oerwoud, ver van de intellectuele wereld verbannen,
verzamelen zij aardse dingen en daar ligt hun menselijk geluk en hun
ganse innerlijk aan vast. Dat is het wezen, dat is de ziel, dat is hun per-
soonlijkheid.

En die persoonlijkheid groeit, ontwaakt, moet ontwaken, nadat zij in
een hoger stadium komen, wat voor hen het verhoogde stoffelijke orga-
nisme is. Doch zij zelf, het bezielende leven zal daardoor ontwikkelen.
De ontwikkeling die zij thans bezitten, stemt hen op het dierbewustzijn
af. Hier zien wij het beginstadium van menselijke hartstochten, die wij
in verfijnde toestand in de hoogste graad terugzien.

Zie hoe zij zich reeds opmaken, nu reeds hun donkere lichamen ver-
sieren. Zie waarheen dat gaat en je komt in de bewoonde, de intellectu-
ele wereld, in de grote steden, daar waar alles anders is. Ook daar zien
wij deze eigenschappen, verzamelen de mensen alles, bezitten zij
hartstocht voor al deze dingen.

Nog bevinden deze wezens zich in de natuur, in het oerwoud, doch
hoe verder zij komen, hoe meer verliezen zij al dit natuurlijke dat nog in
hen is en gaan tot hoger bewustzijn over. Zij worden wellicht koningen
en keizers en de intellectuelen van de aarde, of de armen. Want eens is
het zover, eens hebben zij dat bereikt, maar dan zijn wij duizenden eeu-
wen verder. Langzaam maar zeker gaan zij in die andere stoffelijke gra-
den over. De natuur of de schepping brengt hun dat aardse geluk. 
God gaf de mens alles en daardoor zou de mens zichzelf leren kennen.
Begrijp je, André, dat dit zal geschieden en dat deze mensen reeds ver-
der zijn dan die anderen?’

‘Ja Alcar, ik zie het en begrijp u in alles. Komen ook zij, wanneer zij
op aarde sterven, in de wereld van het onbewuste?’

‘Ja, dat moet immers. Zij kunnen het geestelijke hiernamaals nog niet
binnentreden. Duizenden malen moeten zij terug. Eerst om hun hoog-
ste stoffelijke graad te bereiken, dan voor hun innerlijk leven.’

‘Wanneer ik u goed heb begrepen, dan bouwen zij zich nu reeds een hel?’
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‘Ook dat is juist. Zij kunnen immers niet anders denken en voelen.
Doch dat is voor hen nog onbewust. Zij gaan steeds en steeds weer in
de wereld van het onbewuste over. Dit is een heilige wet en ik heb je dat
op verschillende wijzen duidelijk gemaakt. Zolang zullen zij daarin 
overgaan, totdat een hogere en wel de geestelijke wereld hen aantrekt.
Dan kunnen zij niet terug ook al zouden zij willen.’

‘Hoe wonderlijk is het, Alcar.’
‘In alles zien en vinden wij die natuurlijke wet. Dat is de wederge-

boorte, dat is de schepping, is het terugkeren tot God. Duizenden zijn
er aan onze zijde die gaarne terug zouden willen, maar dat is niet eens
mogelijk, alleen God kan hun dit wonder en deze genade schenken. 
Op onze volgende reis ga ik je dat duidelijk maken, dan zul je zien hoe
ook dat is en zullen wij één wezen volgen. Je zult tevens zien hoe onfeil-
baar het innerlijke leven is en dat de ziel dát zal beleven, wat zij in haar
vorig leven heeft vernietigd. Déze mensen gaan verder, stoffelijk en
geestelijk verder. Zij komen terug naar de aarde en wachten aan deze zij-
de tot zij opnieuw worden aangetrokken.’

‘Weten zij daar niets van, Alcar?’
‘Niets, André, maar dat is tevens niet mogelijk. Doch de ziel bezit dat

hogere gevoel, het ligt in hen. Wanneer zij dus een nieuw lichaam ont-
vangen, moet dit een hogere graad zijn, willen zij in het evolueringsplan
niet stil blijven staan. Maar het stoffelijke organisme trekt dat aan, wat
als innerlijk leven daartoe behoort. En daar kan noch mens, noch geest
verandering in brengen, omdat dit met Gods heilige schepping heeft te
maken en dus een wet is.’

‘Hoelang duurt voor hen een incarnatie, weet u dat?’
‘Dit kan honderden jaren duren en ook korter. Hoe hoger de mens

komt, hoe langer het duurt voordat een incarnatie plaats heeft. De stof-
felijk volmaakte mens, hij die het volmaakte menselijke lichaam heeft
bereikt, moet vaak vijfhonderd en duizend jaren wachten voordat hij
een nieuw lichaam zal ontvangen. Doch déze wezens keren spoediger
terug en vanaf de eerste graad variëert dit tussen de vijftig en honderd
jaren. Dit is eenvoudig en natuurlijk en wanneer wij steeds hoger moe-
ten gaan, duurt dit op die andere planeten ook langer, omdat daar de
mens in zijn stoffelijk organisme honderden jaren oud wordt. Doch daar
kennen en beleven zij weer andere wetten, die ik je op onze volgende
tocht duidelijk zal maken. Daar echter begrijpen zij wat het zeggen wil
een nieuw stofkleed te ontvangen, zij hebben deze wetten leren kennen
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en leven daar in het hoogste geluk en dat geluk blijven zij behouden.
Hoe hoger wij komen des te groter wordt de afstand van het innerlijke
leven en de stoffelijke wereld.

Op de eerste graad heb ik je dat duidelijk gemaakt. Tussen de eerste
en tweede graad, die overgangen dus, wacht reeds het bezielende leven,
om opnieuw te worden aangetrokken. Toch wordt het opnieuw gebo-
ren, want het moet verder en hoger en heeft een kosmische weg af te leg-
gen. In alles dus natuurwetten. De natuur roept ons een halt toe of trekt
ons aan en dat is voor het stofleven en voor de mens als innerlijk en
geestelijk leven.

Wanneer je dus in de hel leeft, ik heb je dat duidelijk gemaakt, maar
thans zul je dat nog beter begrijpen, dan heeft men tevens, hoe ver-
schrikkelijk het ook is, een bestaanswereld bereikt. Hoe diep de ellende
ook is waarin al deze mensen leven, toch zijn zij bewust en hebben zich
een bestaanswereld veroverd. Wie nog geen bestaanswereld bezit, leeft
dus in de wereld van het onbewuste en zal zich die wereld eigen moeten
maken.

Toen de eerste mensen in de hel aankwamen en moesten aanvaarden
dat er iets was dat hen tegenhield, dat zij niet meer naar de aarde kon-
den terugkeren, om in het stofleven te incarneren, toen schiepen zij zich
daar een eigen toestand en werden zij de heersers van de hel.

Iets riep hun een halt toe en dat was, dat zij hun stoffelijke kringloop
hadden volbracht, maar innerlijk in al die eeuwen niets hadden bereikt.
Hoe gaarne zouden deze wezens op aarde terugkeren en een nieuw stof-
felijk kleed willen ontvangen! Hoe zouden deze mensen, die de duivelen
van de hel zijn, zich opnieuw uitleven en van de aarde bezit nemen!
Dacht je dat zij niet liever het aardse leven wilden bezitten dan steeds in
die duisternis te moeten vertoeven? Doch zij hebben dat beleefd en hun
natuurlijke grens overschreden, een andere wereld trok hen aan en sloot
hen voor terugkeren af.’

‘Hoe wonderbaarlijk is deze wet, Alcar.’
‘Deze wet is als al die andere wetten, André. Wat wij op aarde bele-

ven, zien wij in het leven na de dood terug. De hel is een toestand zoals
wij innerlijk zijn. De stoffelijke wereld is voor de innerlijke mens. Doch
wanneer het innerlijke leven zijn aardse kringloop heeft volbracht, is het
zeer eenvoudig dat wij mensen een andere wereld binnentreden, omdat
wij het goddelijke moeten bereiken. Een geestelijke wet houdt ons nu
gevangen en wij moeten dit aanvaarden of wij willen of niet. Ook deze
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mensen zullen deze natuurwetten beleven, want zij moeten verder,
hoger en hoger, totdat zij hun kringloop hebben volbracht en zij in het
geestelijke leven verder gaan. Dan zal die wereld zijn zoals zij innerlijk
voelen. De eerste wezens die in het kwaad overgingen, zodat de hel vor-
men ging aannemen en het duisternis werd, konden niet meer terug en
moesten dit aanvaarden. Ook wij, die aan deze zijde leven, moesten dit
aanvaarden, evenals deze mensen dat straks zullen beleven, want ieder
mens zal dit beleven, omdat de mens zich in al die aardse levens vergeet.
Eens komt hieraan een einde, doch dan zijn wij miljoenen jaren verder.
Zolang er nog één mens op aarde leeft, zal deze mens al die wetten moe-
ten volgen en zoekt hij ook het kwade en vindt aan deze zijde eenzelfde
wereld zoals hij innerlijk is.

Er moet een andere wereld zijn, wanneer de mens zijn aardse leven
gaat afleggen. Wie eenmaal een hogere wereld in zich draagt, dat is de
goede dingen te doen en Gods leven lief te hebben, die gaat in een ande-
re wereld over, in de sferen van het licht, die je aan deze zijde hebt
gezien. Doch eerst dan, wanneer wij de stoffelijke wereld in al die gra-
den van leven hebben beleefd. God gaf de mens alles. Hoevele malen
heb ik deze woorden niet herhaald, doch ik moet ze herhalen, het dringt
niet tot de mensheid door dat dit alles is om tot God terug te keren. 
Het is tevens de moeite waard ze opnieuw te herhalen, omdat wij daar-
in de Alkracht en de Alliefde voelen, die wij ons eigen moeten maken.
Op verschillende wijzen, steeds en steeds weer kom ik hierop terug,
tracht ik je hiervan te overtuigen.

Duizenden met mij zijn op aarde om dát wat zij van ons leven weten
en zich eigen hebben gemaakt, daar te brengen. Een ieder zoekt zijn
eigen afstemming om de mensen te overtuigen. Ook dit is reeds miljoe-
nen jaren oud. Toen de eerste mensen die de aarde bevolkten, hun
hoogste stoffelijke graad hadden bereikt, konden zij niet meer naar de
aarde terugkeren. Doch in de geest, als geestelijke wezens, keerden zij
naar de planeet aarde terug, om zich door de mens in zijn stoffelijke toe-
stand opnieuw uit te leven. Doch ook daaraan kwam een einde. Toen
gingen zij inzien dat er een hoger gaan mogelijk was. Duizenden jaren
gingen er voorbij voordat zij dit gevoel als bezit droegen. Doch de men-
sen die de eerste lichtstralen van de geestelijke sferen in zich en om zich
hadden beleefd en die voelden dat er een hoger gaan mogelijk was, sleep-
ten de anderen daarheen en trachten hen daarvan te overtuigen. Wat zij
op aarde bereikten, dat bouwde zich in hun eigen leven op. Wat de



311

mens voor het goede deed, was de verhoogde toestand waarheen zij zou-
den gaan, omdat hen een Altoestand, het goddelijke wacht. Dit alles
hebben wij kunnen volgen. Op al die planeten is ons dat duidelijk
geworden en dit is tevens voor de aarde, voor deze mensen, want ook zij
moeten dit beleven. Dit geschiedde in het beginstadium van de aarde en
nog steeds zien wij dit proces geschieden. Hoe oud de aarde is, mijn
zoon, is niet vast te stellen, hoelang dit nog duurt evenmin, doch eens
lost al die onnatuurlijkheid op.’

‘Alles wat de mens dus op aarde bezit, het goede en verkeerde, is uit
de mens voortgekomen, Alcar?’

‘Ja André, zo is het. Er kan niets op aarde zijn of aan deze zijde, of de
mens heeft dit tot stand gebracht. Geen sfeer zou kunnen bestaan wan-
neer de mens deze sferen niet voedde. De duisternis lost op, moet oplos-
sen wanneer er geen kwaad meer wordt gedaan. De aarde en al dit
stoffelijke leven behoort daartoe. Doch het innerlijke leven gaat verder
en hoger om op de vierde kosmische graad over te gaan. Alles wordt
door de mens gevoed en onderhouden. De stoffelijke en innerlijke
wereld van deze mensen is één toestand. Iedere daad heeft een eigen
afstemming. Door de hartstochten die de mens tot het verkeerde dwin-
gen, bouwt hij aan de duisternis, aan de hel en wie daar eenmaal aan
heeft helpen bouwen, zal eens die hel moeten afbreken, omdat de mens
een hogere afstemming heeft. Iedere zonde straft zichzelf, maar die zon-
den zijn in ons, wij hebben dat gedaan en daardoor bouwden wij aan die
duisternis en verdichtte zich de hel. Er is geen mens op aarde die niet
aan de hel heeft gebouwd, want wij moeten daar doorheen en zullen ons
vergeten, omdat wij ons zelf moeten leren kennen. Het goddelijke zal
daardoor in ons ontwaken, wij hebben die macht, die goddelijke kracht
in eigen handen, aan ons er iets van te maken. Iedere zandkorrel van de
hel en dat is een geestelijke substantie, maar naar en uit de werkelijkheid
geboren, moet oplossen, willen wij dat wat wij verkeerd deden, vernie-
tigen. Naarmate de mensen hun eigen leven gaan voelen en begrijpen en
zij het goede zoeken, ontnemen zij die kracht aan de duistere sferen,
doch anderen bouwen daar weer aan voort, en dit is de strijd tussen 
goed en kwaad, wat wij op aarde en aan onze zijde moeten beleven.
Toch komen de mensen eens zover, zoals de eerste mensen op aarde
zover zijn gekomen en dringt het geestelijke licht tot hen door.

Toen de eerste mensen dit beleefden en voelden wat Gods leven op
aarde en aan deze zijde betekende, vielen zij neer en bogen hun hoofd.
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Toen die Goddelijke vonk in hen brandend was en de bezieling heviger
en heviger werd, zodat het in hen bruiste, toen zij in vuur en vlam ston-
den van bezieling, toen snelden zij naar de aarde terug om hen die te
bereiken waren, te helpen. Ook wij hebben dat beleefd en zij die ons
volgen, evenals zij die straks zullen ontwaken dit zullen beleven. Ook
deze mensen zullen eens ontwaken, dan gaan zij bouwen aan die duiste-
re sferen en zullen blijven bouwen, totdat er iets anders in hen ontwaakt
en dan staan de hogere sferen voor hen open. Dan komt het bezielende
vuur in hen. Het leeft, het vlamt in hen, steeds voelen zij die brand en
dat is gevoel, dat is geestelijk bezit, dat is het wat met Gods eigen leven
te maken heeft. Dan zijn zij gereed om alles, hun gehele innerlijk te
geven.

Wie zou dan niet naar de aarde terug willen? Miljoenen zouden dit
willen, doch dan is dat niet meer nodig en niet mogelijk.

Hier aan deze zijde gaan zij verder, wacht hun werk en geven zij zich
geheel. Op aarde, in deze toestand, zijn wij allen daaraan begonnen.
Eens, André, vertoefde ik op de tweede kosmische graad en ging op de
aarde over. Hier leerde ik het aardse leven kennen, maar in deze toestand
was ik er mij niet van bewust. Eens, in deze toestand, in dit donkere
lichaam, slachtte ik mijn medemensen en at ik mensenvlees. Hoe was
mijn leven en dat van al mijn zusters en broeders, hoeveel hebben wij
geleden en vernietigd? Maar wij moesten hier zijn, wij zouden hierin
overgaan, wilden wij de hoogste graden bereiken.

Een ieder zal dit echter beleven. Ik heb al mijn levens gezien en in
honderden levens keerde ik naar de aarde terug. Al die levens zijn mij
aan deze zijde getoond. Ik weet tevens waarom ik op aarde was en een
meester in de kunst werd en waarom dat is geschied, want dit wonder
heb ik aan deze zijde leren kennen. Al die wetten ken ik. Die wetten en
andere heb ik beleefd en zal ik je op onze volgende reis duidelijk maken
en dan zul je mij en vele anderen geheel leren kennen.

Ik toonde je dit alles en al die wonderen en planeten ken ik, heb ik
beleefd, maar ben nu in de geestelijke sferen. Ik ben dus geweest, André,
zoals deze mensen, maar ik schaam mij daar nu niet meer voor, want ik
heb dat alles, al die ellende, al mijn fouten en zonden, goedgemaakt. Ik
hielp de duisternis opbouwen, want ik bracht leed en smart, waar ik lief-
de had moeten brengen. Doch ik heb dat alles beleefd en biljoenen
wezens eveneens en nu keren wij naar de aarde terug, nu zijn vele men-
sen zover om naar ons te luisteren. Nu zijn wij bezig hen te overtuigen.
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Hoe heb ik geleden, hoe heb ik aan mijzelf moeten werken, om dit
alles weer goed te maken. Leer dus door mij, André, door mijn zusters
en broeders in de sferen. Wij allen hebben geleden en willen jou en alle
mensen der aarde daarvoor bewaren. Zoek toch het goede en blijf door-
gaan het goede te zoeken.

Nog kan ik de mensen niet bereiken, want zij zijn doof en blind en
geloven niet aan deze waarheid, zij moeten dit zelf zien en beleven. De
mens leeft zijn eigen leven, gaat hier niet op in, voelt de heiligheid niet van
dit alles, noch de grote genade en toch zullen zij dit alles eens beleven.

Hier leefde ik, André, en begon ik mijn aardse kringloop. Dat alles zul
je leren kennen, mijn leven en dat van anderen en waarom wij dit alles
aan de aarde moeten doorgeven.

Hoe zijn nu deze mensen? Kunnen wij hen vervloeken, deden wij niet
hetzelfde? Er is niemand op aarde die hier niet is geweest, wij allen, geen
uitgezonderd, waren hier in deze wildernis. Hier werden wij geboren en
zouden weer sterven om opnieuw te worden geboren. Denk je nu die
lange weg eens in en hoelang het nog zal duren voordat zij die hoogste
stoffelijke toestand hebben bereikt. Miljoenen jaren zullen er voorbij-
gaan, voordat zij zover zijn. Dan zijn wij reeds op een andere planeet en
weten niet meer wat leed en smart is. Dan hebben wij en al die anderen
die met ons gaan dat verdiend en van God ontvangen. Dit is voor het
gehele universum. Ontvangen en verdienen en eigen maken. Dit gaat
voort en zal voortgaan tot in het oneindige toe en al die wetten zullen
wij beleven. Al die wonderen, die de mensen nog niet kennen en die
toch in hen zijn, zullen zij gaan beleven en eindelijk worden zij wakker
en bewust. Dan vallen zij neer en schreien zich leeg van dankbaarheid
en geluk en begrijpen zij hun Vader in de hemel. Eens voelen allen wat
het zeggen wil ‘mens’ te zijn.

Hier begint dus het aardse leven. Zij verlangen te bezitten en zullen
bezitten wat in hun ogen zo mooi is. Hier zijn het stukken steen, stuk-
ken hout en een stuk ijzer, dat de hogere soort mens heeft vergeten of
verloren, maar zij zamelen het op. Dit is een bijzondere karaktereigen-
schap en dat gevoel ontvingen wij op de tweede graad. Daar was het dat
deze gevoelens in ons kwamen. Want daar ontwaakte het voordierlijke
instinct en dit gevoel ligt ver van het dierlijke bewustzijn verwijderd. 
Je kent die afstand in gevoel, je hebt het beleefd.

Dat gevoel kwam in ons toen wij die andere groepen op de tweede graad
aanvielen en hun alles ontnamen wat zij droegen en wat hun bezit was.
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Daar was het dat deze gevoelens werden geboren en daarmee kwamen
wij naar de aarde. Vanaf het eerste ogenblik dat wij onze ogen openden
waren er verlangens in ons. Toen wij zover waren dat wij ons konden
voortbewegen, wilden wij al die dingen bezitten. Op oudere leeftijd
waren die gevoelens krachtiger en door onze lichamelijke kracht sloegen
wij anderen neer om alleen dát wat zij hadden, te willen bezitten. Dat is
het oergevoel, dat in het instinct is overgegaan, maar dat velen zelfs in
de hoogste stoffelijke toestand op aarde nog bezitten en dat je zult zien
en beleven.

Daar worden mensen geslacht voor die prullen, doch dan zijn die din-
gen goud, zilver, diamanten en paarlen, al die kostbare aardse dingen die
alleen voor hen kostbaar zijn. Dat wil een ieder bezitten, maar dat
moesten zij naast zich neer kunnen leggen. Dat is echter niet mogelijk,
want zij zijn nog niet zover, zodat zij daar vele malen voor terug zullen
keren. Dat terugkeren is voor hen een kwelling, maar die kwelling komt,
omdat zij gaan voelen wat hen wacht. Want de mensen willen geen
strijd, geen smart, zij willen al deze aardse dingen houden, genieten van
al deze prullen, die wij reeds in de oertijd begonnen te verzamelen.

Eens komt hieraan een einde. Dan verzamelen wij alleen geestelijke
schatten en maken ons al die eigenschappen, die ons geestelijke karakter
uitmaken, eigen en dat neemt ons niemand meer af. Van gene zijde jui-
chen zij ons dan toe, want hoe meer wij van die schatten verzamelen,
hoe meer zien wij ons innerlijk veranderen en ontwikkelen en verfraai-
en wij onze geestelijke woning. Dat laatste ligt duizenden eeuwen van
hen die hier leven verwijderd, maar ook voor hen die reeds die stoffelijke
hoogte hebben bereikt. Eens zullen zij sterven en het leven na de dood
binnentreden. Ook in de hel verzamelen zij al die dingen, die aardse
prullen, dat heb je beleefd, André, ook daar tooien zij zich met paarlen
en diamanten, doch die prullen zijn even vals als hun geestelijk leven.

Zie die prachtige stoffelijke lichamen! Zie hoe dit lichaam leeft en
straalt, hoe krachtig het is. Het tintelt van levenskracht en hoe vurig zijn
zij, hoe kinderlijk en natuurlijk! Toch, je weet dat nu na alles wat ik je
zoëven heb verteld, zijn zij dierlijk. Maar hoe dit lichaam ook tintelt en
hoe krachtig het ook is, de kern, de natuurafstemming is zoek, want ook
zij hebben te lijden aan vele vreselijke ziekten, die zij diep in zich dragen
en aan andere ziekten die zij in hun leven opdoen. Deze mensen zullen
wij nu verlaten en anderen gaan bezoeken. Ik heb je nog meer te zeggen,
doch hier gaan wij weg.
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In deze toestand, André, die de dierlijke afstemming is, liggen nog
zeven graden. In die eerste graad, waar wij dus het eerst waren, liggen
weer zeven overgangen en daartoe behoren die kleine dwergen en vele
andere stammen. Maar ik ga die overgangen niet na, want je kunt dit
alles nu begrijpen. Doch je ziet, toch zijn die stoffelijke overgangen aan-
wezig, want wij hebben die overgangen op al de planeten leren kennen.
Alles wat wij in het heelal hebben gezien en kunnen volgen, vinden wij
in het menselijke leven terug. Die kleine mensen, die wij hier tussen
deze rassen aantreffen, zijn de vele overgangen, die tussen twee stoffe-
lijke graden aanwezig zijn, om in die verhoogde graad te kunnen over-
gaan. Zelfs in het volmaakte lichaam zien wij deze mensen terug. 
Dit alles moet dus een betekenis hebben. Op aarde, althans de geleerden
die daarvan een studie hebben gemaakt, schrijft men dit toe aan de ver-
keerde werking van sommige klieren, die het volmaakte groeiproces
tegenhouden. Voor enkele van deze wezens kan dit zo zijn, maar dat
hele volksstammen aan een en dezelfde toestand lijden, is wel voor ande-
re ziekten mogelijk, doch niet voor dit proces. Dit is geen ziekte, maar
een stoffelijke, ja kosmische toestand, want hun organen zijn normaal,
al is hun bouw en grootte niet zoals het menselijke organisme in vol-
maakte toestand moet zijn.

Straks gaan deze mensen in een ander organisme over en dan is dit de
normale grootte en een graad van de zeven stoffelijke afstemmingen die
wij kennen.

Nu wij thans zover zijn gekomen, is het stoffelijke organisme het
innerlijke leven ver vooruit. Deze stoffelijke lichamen zijn in wezen vol-
maakt, doch hun innerlijke leven heeft eerst de voordierlijke en dierlijke
afstemming bereikt. Ik heb je dat reeds op de tweede planeet duidelijk
gemaakt, doch nu zul je dat beleven. Thans, als zij de derde graad heb-
ben bereikt, leven zij nog steeds in de dierlijke afstemming en zij heb-
ben nog twee graden te volgen, voordat zij in het blanke ras overgaan.
In deze twee donkere rassen leeft nog steeds de voordierlijke mens en zij
hebben deze afstemming.

Dit is het innerlijke bezit dat zij dragen en de liefde die zij bezitten. 
In die zeven overgangen leeft nu de voordierlijke, de dierlijke, de grof-
stoffelijke, de stoffelijke en de geestelijke afstemming, wat het bewust-
zijn is. In al die bewustzijnstoestanden leven dus mensen, waarvan wij
de eerste twee hebben leren kennen. Maar straks zul je zien en beleven,
dat al die bewustzijnstoestanden in één mens verenigd zijn en die men-
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sen vinden wij in de hoogste stoffelijke toestand terug.
Wij gaan nu naar de derde graad of overgang en die wezens zijn dier-

lijke wezens, want ook zij slachten en moorden zoveel zij willen. In ver-
schillende groepen leven dus deze mensen tezamen. Maar al die groepen
hebben wij van de tweede planeet af kunnen volgen en ook dit natuur-
proces vinden wij dus op aarde terug. In deze donkere wouden leven dus
drie graden. De vierde graad heeft reeds met het andere, het blanke ras
verbinding.’

Alcar zweefde over de aarde en André nam waar en beleefde al deze
wonderlijke dingen. Hoe diep was het leven, wat wist men daarvan op
aarde? Wie zou dit kunnen peilen? Wonderlijk was alles wat zijn leider
hem duidelijk maakte. Veel had hij reeds beleefd, maar nog meer zou hij
beleven, nog was het niet voldoende. Hoe dankbaar was hij voor alles!

‘Ziedaar, André, een volgende graad.’
André zag andere mensen. Ook zij waren wild en woest en toch, die

stoffelijke lichamen waren anders. Zij waren niet zo grof en hadden niet
dat voordierlijke. Doch hoever waren deze mensen nog van het vol-
maakte blanke lichaam verwijderd!*) Het was een groot verschil, want
hoe was zijn eigen stofkleed! Ook in deze lichamen stroomde bloed, zij
hadden eenzelfde zenuwstelsel en waren als het volmaakte lichaam, maar
toch nog niet te vergelijken met zijn eigen stofkleed. Machtig was dit
alles. Deze mensen waren niet te doorgronden, maar hij kende nu al
deze mensen, kende de graden en wist waarvandaan zij kwamen, hoe de
aarde aan dat stoffelijke gewaad had gekneed en gewerkt, voordat het in
die volmaakte toestand was gekomen. 

Zij waren geheel met alle mogelijke versierselen behangen. Hoe had-
den zij zich mooi gemaakt! Hij zag niets dan kralen en nog eens kralen.
Een ander soort mens, een andere gevoelsafstemming leerde hij nu ken-
nen. Honderden waren er bijeen. 

‘Zijn deze gevaarlijk of zijn zij reeds te vertrouwen, Alcar?’ 
‘Neen, nog niet, nog steeds gevaarlijk, André. Ook zij vergaten zich

en moesten zich vergeten, omdat zij die innerlijke krachten nog niet
bezitten. Dit is een hogere graad, doch innerlijk horen zij bij de dierlijke
afstemming.

In hen zien wij meer leven, meer gevoel en intuïtie. Zij bezitten reeds
enig gevoel, dat voor ons het geloof is. Toch is hier nog geen godsdienst
aanwezig, nog zijn zij zich daarvan niet bewust. Het duurt nog duizen-
*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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den jaren voordat zij zo ver zijn. Toch, je ziet en voelt het, is er meer
gevoel, ze zijn levendiger dan die anderen die wij hebben ontmoet. 
De angst voor andere wezens bezitten zij niet meer, zij hebben zelfbe-
heersing geleerd. Die anderen waren schuchter en angstig, dezen zijn
brutaal en gereed om iedereen aan te vallen, die in hun bereik komt.
Deze graad leeft als de voorgaande, in vele groepen verspreid, doch de
kern van deze afstemming leeft in een hoofdgroep bijeen, al weten zij-
zelf daarvan niets af en kunnen zij dit ook niet omvatten. Dit is voor al
die overgangen, dus ook voor de hoogste graad. Ook het tegenwoordi-
ge ras leeft verspreid en is toch één, allen hebben één stoffelijke graad
van organisme bereikt, al spreken zij verschillende talen. Dat heeft met
dit alles niets uit te staan. God schiep geen talen, niets van al die aardse
dingen die de mensen zelf hebben ingesteld. God schiep het universum
en de mensen zijn de heersers over alle planeten. In verschillende gewa-
den leven zij, ieder in hun eigen afstemming waartoe zij behoren.

Het is opmerkelijk dat dezen meer gevoel bezitten dan die anderen.
Wij kunnen dit aanvaarden, want wij kennen de werking van al die stof-
felijke lichamen. Hoe dichter zij een ander ras naderen, hoe meer zij
daarvan tevens gaan leren en dit vermeerdert hun kennis. Die kennis is
niets dan aardse wijsheid, belevenissen die zij in hun dagelijks leven
opdoen, maar waardoor hun innerlijke leven niet kan veranderen,
integendeel, het zal hen aansporen het kwade te zoeken, omdat zij al die
dingen, die de verhoogde toestand bezit en dus een hogere graad is, wil-
len bezitten.

Hoe deze mensenkinderen hebben te lijden, zal je duidelijk zijn. 
In hun natuurlijke toestand zijn zij rustig, maar in verbinding met de
meer hogere stoffelijke graden geheel overstuur, omdat al die menselijke
eigenschappen hen in de war brengen. 

Toen de eerste mensen op aarde leefden en met anderen in verbinding
kwamen, ontstond de handel. Wat de één bezat wilde de ander ook heb-
ben en dit is nu nog allemaal aanwezig. Doch de meer hogere wezens
bedrogen hen, die van al die dingen geen verstand hadden. In de men-
selijke geschiedenis is dat alles te volgen, want nog geschieden deze
onmenselijke dingen, verlaagt zich het hogere wezen om te bezitten.’

‘Kunnen ook zij nog geen hoger gevoel aantrekken, Alcar?’
‘Neen, nog is dit niet mogelijk, doch straks in de vierde graad zien wij

dit geschieden. Dan begint oorzaak en gevolg. Dan komen wij op een
ander gebied en begint de mens goed te maken wat hij in zijn vorige
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levens heeft misdaan. Doch dan hebben zij alle stoffelijke graden
beleefd. Voel je wat ik bedoel, André?’

‘Moeten zij eerst al de stoffelijke graden beleven en komt eerst dan
oorzaak en gevolg?’

‘Zeer goed, dat is hetgeen ik bedoel. Deze dierlijke afstemming trekt
dus dat innerlijke leven aan, dat één is met de stoffelijke afstemming 
die zij bezitten. Geen andere bezieling kan worden aangetrokken. Die
wezens zullen wij nu volgen. 

Ook in deze toestand liggen overgangen en al die overgangen brengen
ons met de vierde graad in verbinding. Zijn wij daarin overgegaan, dan
gaan wij naar de vijfde graad en gaat tevens het zwarte ras in het blanke
over. Alleen hier, in de oerwouden, leven dus de eerste graden afzonder-
lijk. Doch in de vijfde graad leven al die mensen over de aarde verspreid
en dit is tevens voor de zesde en zevende graad. Doch het ene ras is
anders dan het andere en dat is heel duidelijk, omdat dit met het klimaat
heeft te maken. Toch zijn zij één en blijven één. Dat is de stoffelijke
afstemming, doch als innerlijke mens gaan zij van het ene lichaam in het
andere over.

‘Wij gaan nu naar de vierde graad, André, en daar ga ik verder’. 
Zwevend verliet Alcar deze plaats. André voelde dat hij enigszins in de

bewoonde wereld kwam. Hij zag niet meer die oerwouden, waarin de
mensen verborgen leefden. Nu leefden zij meer in de natuur en hij zag
dat dit een hogere toestand moest zijn, want in alles nam hij dit waar.
Overal leefden mensen en toch ging zijn leider verder en verder.

Nu zei Alcar tot hem: ‘Hier zullen wij blijven. Een andere en wel de
vierde stoffelijke graad van het stoffelijk organisme hebben wij bereikt.
Zie daar voor je, naar deze mensen.’

Hoe is het mogelijk, dacht André, deze zijn weer anders, wie heeft
daar op aarde nu erg in. 

‘Weet men dit op aarde, Alcar?’ 
‘Ja, waarom zouden zij dit niet weten? Begrijpen doen zij dit echter

niet. Deze mensen zijn anders dan zij die wij hebben ontmoet. Hun
stoffelijke organisme is in een fijnere toestand gekomen. Zie dit kleed,
André, hoe opmerkelijk is dit gewaad. Hoe anders van bouw en gestal-
te. Dit weet men in de geleerde wereld, maar zij weten niet hoe dat
komt. Wie zou dat ook kunnen vaststellen? Zij kennen al die wetten
niet, weten niet hoe alles vanaf het begin vastligt, hoe het is geschied en
de schepping tot stand kwam. Dit is de vierde graad. Deze mensen zijn
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uiterlijk en innerlijk anders. Wat de drie andere graden doen, hebben zij
eeuwen geleden reeds afgelegd. Wat men daar eet, verkiezen zij niet
meer, hun stoffelijke organisme vraagt naar andere dingen die om hen
heen groeien. Iedere constitutie vraagt naar dát voedsel, waar zij behoef-
te aan heeft. Zij voeden zich met vlees evenals die anderen, doch geen
mensenvlees, dat eten zij niet meer.

Je ziet, innerlijk en uiterlijk zijn zij verder, want het is het innerlijke
wezen dat dit wil en het stoffelijke lichaam neemt dát tot zich wat het
verwerken kan. Alles harmonieert, niet alleen geestelijk, doch tevens
stoffelijk. Dit zijn stoffelijke en geestelijke wetten. Dit is natuurlijk voor
zover zij zich op de natuur afstemmen, want een ieder bezit een eigen
wil en doet dingen die niet tot de natuur behoren. Dan komen zij tegen
die wetten in opstand en hebben dat te verwerken.

In hen is al iets dat hun geloof uitmaakt. Er leeft in hen een gevoel,
dat het geloof van het volmaakte stoffelijke wezen ver overtreft. In wezen
doen deze mensen niet zoveel kwaad als de volmaakt stoffelijke mens.
De natuur roept hun een halt toe. Zij leven natuurlijk, zoals zij innerlijk
zijn en kennen ontzag voor hem die de sterkste is. Hun gevoel voor een
oppermacht is aanwezig, doch zij zien deze in de natuur en het zijn de
elementen die hen angstig maken. Dat gaat boven hun vermogen. Doch
komen zij verder, dan zoeken zij juist daarin hun steun en aanbidden zij
die natuurkrachten. Het voordierlijke en dierlijke bewustzijn is dan in
een hogere gevoelsafstemming gekomen. Toch, al zijn zij de vierde stof-
felijke graad binnengegaan, bezit het innerlijke wezen de dierlijke
afstemming. Je ziet dat nu het stoffelijke organisme de innerlijke mens
reeds ver vooruit is. In die vier graden zijn wij tot de dierlijke bewust-
zijnstoestand overgegaan. Nu volgen er overgangen en al die stoffelijke
overgangen van het menselijke organisme gaan in het blanke ras over.
Dat is de vijfde stoffelijke graad.

Deze mensen nu vertegenwoordigen de vierde graad en dit is hun
eigenlijke afstemming. Doch hier omheen liggen al die overgangen ver-
spreid en het is merkwaardig als je dit volgt. Dit is zoals wij in het uni-
versum hebben waargenomen. In het midden leeft het moederlichaam
en daaromheen liggen al die planeten verspreid die met de eigenlijke
afstemming te maken hebben en de verbindingsplaneten zijn. Dit is nu
juist het merkwaardige en dat zien wij over de gehele aarde, in al de stof-
felijke graden die wij kennen. Langzaam maar zeker gaan al die wezens
op die overgangen over en ontvangen dus een ander lichaam, totdat zij
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de eigenlijke afstemming geheel aanvaarden, dus hebben bereikt, wat
voor het menselijk wezen een hogere stoffelijke graad is.

In al die overgangen doen zij kennis op en al die kennis is dat wat de
aarde bezit, wat die andere graad kent en eigen heeft gemaakt. Je voelt,
André, dit is nog steeds niet wat zij moeten bezitten, willen zij ons leven
binnentreden en de hel in het leven na de dood binnengaan.

Je voelt tevens dat al deze wezens nog steeds geen bestaanswereld heb-
ben bereikt. Niet alleen stoffelijk, doch zij hebben nog drie stoffelijke
graden af te leggen en eerst dan gaan zij in het geestelijke leven over, wat
ik je straks duidelijk zal maken. Eén wet houdt hen gevangen, gaat vóór
alle andere wetten en is om de hoogste stoffelijke graad te bereiken. 
Ik ga dan ook verder en aanstonds op de vijfde graad over. Toch moet
ik hier, waar wij nu zijn, terugkeren en wel in de geest, ik volg dan het
innerlijke leven, want nu komen die andere wetten in werking en dat is
karma, dat is oorzaak en gevolg. Ik zei zoëven, één wet gaat voor en
werkt onfeilbaar en dat is, wat je nu duidelijk zal zijn, dat de mens steeds
verder gaat, altijd verder moet, om die hoogste lichamelijke graad te
bereiken. Voel je wat dit betekent, André? Voel je dan dat al deze men-
sen niets dan zonden doen en fouten maken, maar dat zij daarvan niets
begrijpen, noch voelen? Dat zij moorden en vernietigen en dat ook dit
alles moet worden goedgemaakt? Doch daarover straks.

De aarde dwingt dus de innerlijke mens verder te gaan en ook dat is
een natuurlijk wonder. Voel je deze wetten, André?’ 

‘Ja Alcar, maar hoe ingewikkeld wordt dat.’
‘Ik zei je voorheen reeds, dat wij andere wetten zullen leren kennen en

dat het een stoffelijke en geestelijke chaos op aarde wordt. Toch gaat dit
onfeilbaar verder, geen mens, geen geest hoe hoog ook, kan hierin iets
veranderen. In deze ogenschijnlijke chaos ligt de rust en de harmonie
van het opperwezen. Niets, niets kan dit storen, doch is voor mensen die
hiervan niets weten, niet te omvatten. De natuur stoort zich aan niets,
ook niet aan de innerlijke mens. De planeet aarde heerst over al deze
wetten. Het leven dat op haar leeft, heeft deze wetten te beleven en deze
goddelijke wetten ben ik bezig aan jou te verklaren. Voel je, André, hoe
machtig dit alles is? De planeet aarde is het die het innerlijke leven
gevangen houdt, het is een goddelijke wet, die iedere ziel moet beleven,
om het volmaakte stoffelijke kleed te bereiken. Het bezielende leven
volgt dus maar één weg, doch het zijn de zeven stoffelijke graden die wij
zullen leren kennen. Wij weten waarom en waarvoor dit alles is.
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In al die graden nu, André, ligt een allesomvattende rechtvaardigheid,
want vanaf het begin van de schepping is dit zo geweest. Een ieder, zoals
ik reeds zei, zal het beleven, allen hebben die weg af te leggen en zullen
dat lichaam en daarbij al die aardse genoegens ontvangen. Want dat
hoort daarbij en zal ook voor hen zijn, omdat dat aan die andere incar-
natie vastligt. Vreemd is alles voor de mens op aarde en toch, het is zo.
Zij die in de grote steden leven, voelen zich anders dan zij in het oer-
woud. Je voelt zeker wat ik bedoel, André, en zo heeft iedere graad van
het menselijke organisme een eigen toestand, die zij zichzelf hebben
geschapen. Het is de heilige waarheid en ik zal je die waarheid tonen,
ben reeds bezig te laten zien dat alles een bedoeling heeft en wij Gods
wetten hebben te leren. Niets is toevallig, niets is verkeerd, niets loopt in
de schepping vast, alles gaat door en verder, steeds hoger, totdat wij
dichtbij onze Vader zijn gekomen en in Zijn heilig leven overgaan.’

‘Er zijn donkere wezens op aarde, Alcar, een merkwaardig ras, dat zeer
intellect is. Behoren die mensen niet tot deze graad?’ 

‘Ik begrijp wat je bedoelt, André. Neen, dat is een andere toestand en
heeft met de kosmische stoffelijke afstemming niets uit te staan. Die ras-
sen zijn kleurlingen, waarvan zij de diepste graad bezitten. Er zijn vele
rassoorten, kleurlingen dus, die toch de hoogste stoffelijke afstemming
hebben bereikt. Is je dit duidelijk?’

‘Ja Alcar, maar zijn die mensen door de natuur zo gekleurd?’
‘Ja, de kleurlingen die jij bedoelt, hebben met déze wezens niets uit te

staan. Maar zie deze wezens en kijk dan naar hen die je als kleurlingen
ziet. Hoe groot is het verschil! Deze mensen zijn nog niet zover, zij zijn
primitief, onbeholpen en schuchter. Zij zonderen zich van de massa af
en kunnen zich nog niet aanpassen. Die kleurlingen bezitten meer
gevoel en zij leven tussen de blanken. Die wezens, dat zal je nu duide-
lijk zijn, bevinden zich in een heel andere toestand en hebben met ons
zieleleven verbinding. Ook hun stoffelijke organisme is volmaakt en niet
te vergelijken met al deze graden die wij tot nu hebben gevolgd.

Ik ga nu naar de vijfde graad, althans waar duizenden van deze graad
leven, omdat die graad over de gehele aarde is verspreid. In alle uithoe-
ken van de aarde vinden wij hen terug en zij leven afgezonderd van de
zesde en zevende graad.

Spoedig zullen wij daar zijn.’
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Vijfde stoffelijke graad

IK toon je dus enkele wezens die tot de vijfde graad behoren. Dan 
keren wij naar de vierde graad terug en heb ik je heel veel van het 
innerlijke leven duidelijk te maken. De zesde graad hoeven wij niet

te bezoeken en de zevende graad daarin leef je zelf. Nu gaan wij naar het
Noorden, daar leven nog mensen die tot de vijfde graad behoren, doch
het grootste aantal leeft verspreid. Zij leven van de jacht en zijn geeste-
lijk niet onbegaafd. Je voelt dat het thans reeds zover is gekomen dat het
zieleleven een aanvang neemt en zich in begaafdheid manifesteert.

Ziedaar, André, de vijfde stoffelijke graad.’
André zag deze mensen. 
‘Kent men hen op aarde, Alcar?’
‘Ja, men noemt hen Eskimo’s. Vroeger, dus vele duizenden eeuwen

geleden, droegen zij een anderen naam. In het Zuiden, Westen en
Oosten leven al die andere mensen, die allen tot de vijfde graad beho-
ren. De vijfde graad heeft zich evenals de zesde en zevende naar alle uit-
hoeken van de aarde in die miljoenen eeuwen verspreid en dat komt
omdat velen van hen op zoek waren naar bezit. Toch is hier de kern van
de vijfde graad aanwezig. Hun lichamen zijn gehard en kunnen tegen dit
klimaat. Een ontzaglijk krachtig beendergestel heeft dit organisme.
Velen hebben een geloof, dat hun door een andere graad is gebracht.
Toch zijn ook zij natuurkinderen en het is niet toevallig dat zij hier
leven.

De zevende graad zal in dit leven niet kunnen overgaan en de zesde
evenmin. Een andere afstemming kan dit leven niet beleven, ik bedoel
overgaan in alles. Dat is niet mogelijk, want de stoffelijke toestand past
zich aan hun innerlijke leven aan. Beide behoren tot elkander, al is ook
hier het stoffelijke organisme het innerlijke ver vooruit.

Ik zei reeds, zij zijn niet onbegaafd, doch onder de zevende graad te
moeten leven is voor hen moeilijk, want zij kunnen zich slecht aanpas-
sen. Toch vinden wij in hen ook overgangen en dit betekent dat er
onder hen enkelen zijn, die zich aan de zesde en zevende graad kunnen
aanpassen, doch hun stoffelijke afstemming blijft zoals ze is.

Miljoenen jaren geleden waren er hier miljoenen van deze wezens,
doch in al die eeuwen zijn zij verspreid geraakt en leven overal op aarde.
Hun innerlijke leven is wonderlijk één met hun stoffelijke leven. 
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Dat komt omdat zij alleen zijn en geen beïnvloeding van andere rassen
dulden. Daarvoor ging ik ook hen bezoeken, omdat hier de zuivere vijf-
de graad aanwezig is.

De zesde graad vinden wij in Achter-Indië terug en tevens in China
en Japan en op andere delen van de aarde. De kern van de zesde graad
ligt echter in het verre Oosten, eveneens de zevende graad, die over de
gehele aarde is verspreid. Dit, André, is nu de stoffelijke toestand van het
menselijke organisme en de zeven stoffelijke graden die de aarde bezit.
Al die miljoenen wezens leven hun eigen leven, maar en dit is wonder-
lijk, zij passen zich aan het organisme dat zij bezitten aan, doch zijn zich
daarvan niet bewust. Deze mensen leven hier en zijn gelukkig en dat is
voor alle graden één toestand. Maar wat is dit geluk voor de zevende
graad? Wat zegt het geluk van de eerste voor de zesde graad? Iedereen
voelt en bezit zijn eigen stoffelijke leven en dat is niet omdat dit een ras
is, maar omdat dit de graden zijn die de mens zijn stoffelijke graad en
toestand op aarde bepalen. Daarin ligt de mens vast en hij kan zich daar-
van niet vrijmaken. Ik zei je reeds, dit doet de natuur en de aarde en dit
is de wedergeboorte op aarde.’

‘Het is wonderbaarlijk, Alcar.’
‘Ja, maar een machtig natuurwonder, André. En dit wonder is er van-

af het eerste stadium van de aarde reeds geweest, vanaf die tijd ging dit
geschieden en nog is deze wet bezig, omdat de bezieling leeft en op een
lichaam wacht. Die graden zullen dus niet kunnen oplossen, want het
innerlijke leven is nog niet zover, heeft die levensschool te beleven en wel
stoffelijk en geestelijk. Is je dit alles duidelijk, André?’ 

‘Ja Alcar.’
‘Dit zijn de stoffelijke graden van het menselijke organisme. Wij allen

hebben die lange weg moeten volgen, maar ook zij die de Goddelijke
Sferen reeds hebben bereikt. Voel dit miljoenenproces en je begrijpt je
eigen toestand op aarde. Je voelt tevens dat dit alles een betekenis moet
hebben, dat God rechtvaardig is en er aan dat oerwoud een einde moet
komen. Op aarde kent men al deze rassen, doch de geestelijke betekenis
kennen zij niet. Er leven zelfs mensen op aarde die men niet eens kent,
die zich ver van de bewoonde wereld hebben teruggetrokken. Dat alles
moet en zal oplossen, want ook zij zijn Gods kinderen. Heb je mij nog
vragen te stellen, André?’

‘Neen Alcar. Ik begrijp thans het leven op aarde.’
‘Prachtig, dan gaan we verder, want ik moet je nu een algeheel over-
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zicht geven van het bezielende leven, dat in iedere graad leeft en het stof-
leven bezielt. Waarheen wij ook gaan, daar is nu leven, leven mensen en
dieren tezamen. Een ieder volgt zijn eigen weg, zijn aardse, geestelijke en
kosmische weg en kent en heeft zijn liefde, maar ook zijn leed en ellende.
Wij zullen thans naar de vierde stoffelijke graad terugkeren.’
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De diepte van het zieleleven

DIT alles hoorde dus bij het stoffelijke leven; en je hebt een 
klein idee gekregen van de stoffelijke en innerlijke toestand 
van al die mensen. Ik ga nu het zieleleven volgen en daarover

is nog heel veel te vertellen. Want wat geschiedt er, nu de innerlijke
mens de zeven stoffelijke graden heeft beleefd? Dat zal ik je thans dui-
delijk maken.

In de eerste stoffelijke graad op aarde heb je duidelijk hun innerlijk en
geestelijk leven kunnen voelen en eveneens kunnen peilen. Maar de
diepte van hun innerlijke leven is niet te peilen, wanneer men al die gra-
den van stoffelijk organisme niet kent. Waarvandaan is die bezieling
gekomen? Wij weten nu dat het bezielende leven voor de eerste stoffe-
lijke graad van een andere planeet komt en daar in die toestand is geko-
men en een voordierlijke afstemming bezit. Nu komt dat bezielende
leven op aarde en ontvangt een ander lichaam en is als daar en toch iets
anders. Voel je waarheen ik wil, André?’

‘Neen Alcar, ik heb geen vermoeden, ik kan dit niet voelen.’ 
‘Dat is heel eerlijk van je, doch luister. Dat wat veranderd is, ik heb je

daarvan verteld, komt doordat het stoffelijke organisme een hogere
graad heeft bereikt. Dit organisme is anders dan dat wat wij op de twee-
de kosmische graad hebben leren kennen en zij daar hebben ontvangen.
Het aardse lichaam is fijner dan dat van die andere planeet. En deze stof-
felijke verhoogde kracht die het aardse lichaam bezit, trekt daardoor het
innerlijke leven omhoog. Ik heb je daarvan op onze vorige tocht verteld,
toen wij het dierenrijk volgden. Naar die stoffelijke kracht handelde het
dier en zoals je weet, was het gevaarlijk. Een kat, wij hebben die verge-
lijking gemaakt, bevindt zich in dezelfde graad als de tijger, want ook
daarin liggen zeven graden van stoffelijke kracht.

Het zal je nu duidelijk zijn, dat het bezielende leven dat op aarde
wordt geboren, in het eerste stadium naar die stoffelijke kracht handelt,
ja handelen moet en dat dit de stuwing is voor het innerlijke leven. 
Je ziet, André, dat ook deze werking in het menselijke en stoffelijke 
organisme aanwezig is, wat wij in het dierenrijk hebben leren kennen.
Maar het bezielende leven is thans op aarde en gaat verder en hoger om
zich van die dierlijke afstemming los te maken. Dan volgen daarop de
overgangen en die mensen leven om de eerste graad verspreid. In die tijd
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gaat het innerlijke leven zich reeds aanpassen en neemt het eigenschap-
pen van die andere overgangen over en ontwaakt het innerlijke leven.
Dit heb ik je duidelijk gemaakt. Wanneer de ziel de vierde stoffelijke
graad heeft bereikt, dan heeft het zieleleven dus reeds honderden levens
op aarde afgelegd, doch leeft dan nog steeds in die toestand. Opnieuw
wordt het bezielende leven aangetrokken, telkens en telkens weer om de
zevende stoffelijke graad te bereiken. Is dit geschied, wij hebben dit kun-
nen volgen, dan treedt die geestelijke chaos in, waarover ik heb gesproken.

De planeet aarde heeft haar taak volbracht en het innerlijke leven
neemt nu een aanvang. De mens die in de zevende stoffelijke graad leeft
en sterft, keert opnieuw naar de aarde terug en begint aan zijn innerlijke
leven, dat wil zeggen: goedmaken wat hij in al die levens misdeed. Dit
is nu die ontzaglijke wet en is in ieder mens aanwezig. Het is de godde-
lijke afstemming in ons, die ons een halt toeroept, die ons dwingt dat te
vereffenen, dat goed te maken, wat wij in al die graden hebben misdaan.
Dat beleven en terugkeren naar de aarde is dus het karma, is oorzaak en
gevolg van al die duizenden levens, waarin wij het ene leven na het ande-
re hebben afgeslacht. Een ontzaglijke berg van zonden en fouten heeft
de innerlijke mens te beleven. Hoe verschrikkelijk dit alles is, weet alleen
God Die al Zijn kinderen kent. Geen mens, ga hem maar na in al die
stoffelijke graden, heeft iets van zijn aardse leven gemaakt, omdat hij
zichzelf niet kent en zich dus niets eigen heeft gemaakt dat bezit bete-
kent in het leven na de aardse dood. Hij bezit niets wat geestelijk bezit
betekent, kent geen reine liefde die wij bezitten, wil hij de sferen van
licht kunnen binnentreden.

Hoe machtig dit alles is, André, zal je duidelijk zijn, maar de diepte
van dit proces is tevens voor geen mens te peilen. De planeet aarde heeft
haar taak volbracht, het innerlijke leven kan nu een aanvang nemen, de
wet van oorzaak en gevolg treedt nu in werking. De wet van oorzaak 
en gevolg roept de mens een halt toe en ontzagwekkend is deze kracht.
Nu zien wij al die bewustzijnstoestanden in één organisme. Het inner-
lijke leven, dat de zevende graad heeft bereikt, daalt thans in de vierde
graad neer, om in die stoffelijke graad goed te maken. Voel je wat dit
betekent, André?’

‘Neen Alcar, ik voel dit niet.’
‘Dan zal ik het je duidelijk maken, luister. Het innerlijke leven, 

dat dus reeds tot het blanke ras behoorde, daalt thans in een donker
zwart lichaam af, om daarin de wet van oorzaak en gevolg te beleven.
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Dit geschiedt vanaf de vierde graad, omdat het bezielende leven de eer-
ste drie graden niet kan binnengaan. De mens die in de vierde graad zijn
broeder of zuster afmaakte, wordt nu door dat bezielende leven aange-
trokken, omdat haat, die verschrikkelijke kracht, hen doet verbinden. 
Je ziet, zielen trekken nu zielen tot zich, het ene leven zal thans het ande-
re ontmoeten en goedmaken. Die haat of hartstocht, hoe diep ook in het
zieleleven teruggezonken, is tot ontwikkeling gekomen en trekt dat
leven nu tot zich en wij zien oorzaak en gevolg, leren deze goddelijke wet
kennen. De oorzaak ligt duizenden eeuwen terug, doch de ziel keert 
tot daar eveneens terug, ontmoet dat leven op aarde en zal goedmaken.
Dit is voor ieder mens, hierin ligt de diepte van het zieleleven.

Als dit niet zo was, dan kon de mens onze sferen niet bereiken en was
er voor het zieleleven geen mogelijkheid om goed te maken en aan zijn
karma te beginnen. Doch dit geschiedt, zoals alles is geschied, dit is een
wet, het is God, het is onze afstemming en de verbinding met het Al.

Ik heb dat allemaal beleefd, André. Ik zei je reeds, ik heb mijn eigen
levens gezien en een ieder die aan deze zijde de vierde sfeer heeft bereikt,
zal dit beleven. Tot de vierde graad, dus in een donker lichaam, toen ik
als innerlijk leven al die stoffelijke graden had afgelegd, omdat ik die
bestaanstoestand op aarde moest bereiken, ging ik terug, moest ik terug,
om aan mijn verleden te beginnen en alles, alles goed te maken. Ik zag
mijzelf in dat bruinzwarte gewaad en dat zijn die overgangen, die kleur-
lingen die je bedoelde, om daar iets goed te maken. Daarom en daarom
alleen zien wij onder hen intellectuelen, mensen met begaafdheid, zoals
het hoogste ras*) op aarde is, en dat vinden wij in al die graden terug.
De mens die dit beleeft, is zich natuurlijk van die wet niet bewust, want
hij aanvaardt niet eens een eeuwig voortleven. En achter de dood ligt dit
alles, eerst dán, wanneer wij het leven na de dood aanvaarden, leren wij
al deze geestelijke wetten kennen.

In dat leven, toen ik daarin mijn haat, mijn verderf ging goedmaken,
trok iets mij van het hogere ras aan en toen kon ik het onder die zwarte
mensen niet meer uithouden. Toch had ik daar mijn taak volbracht,
want die krachten waren in mij en hielden mij aan de plaats waar ik leef-
de gevangen. Maar later dreef mij echter iets voort, ik zocht en werd
nooit voldaan. Ik hoorde daar niet en wilde bezitten, dát wat die ande-
re mensen op aarde hadden. Ik vroeg mij af waarom dat grote en
machtige verschil in het aardse en stoffelijke kleed was, waarin ik leefde
*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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en ik keek naar de blanken, doch ik begreep niets van dit alles.
Maar diep in mij was er iets dat mij voortdreef, dat ik niet kende 

en begreep en dat mij ook nimmer duidelijk zou worden. In dat leven
echter was ik de slaaf van een ander wezen en daarin lag al mijn strijd en
goedmaken. Hoe wonderlijk dit is zal je duidelijk zijn, nu wij dit alles
weten.

Nu trad er opnieuw een andere wet naar voren, die ik eerst aan deze
zijde, dus in de vierde sfeer, leerde kennen. Op vijfenzestigjarige leeftijd
ging ik in dat zwarte kleed over. In dat leven had ik goedgemaakt en
kwam mijn einde op aarde. Ik zou, waar het mij om gaat, deze leeftijd
bereiken. Mijn geboren worden en sterven op aarde lag dus vast. Ik zou
niet ouder en niet jonger kunnen sterven. Die wetten, André, leerde ik
in de tempel der ziel kennen.

Voel deze diepte aan en wanneer je dit voelt, dan weet je dat het gebo-
ren-worden en sterven op aarde vastligt, niets anders dan het karma is
dat deze wet beheerst. De dood op aarde betekende voor mij het einde
van oorzaak en gevolg voor dat leven. Mijn dood op aarde was voor die-
genen die mij liefhadden een groot verlies, zij voelden leed en smart,
maar voor mij betekende de dood een genade, omdat ik in een andere
toestand zou overgaan. Ik had in dat leven goedgemaakt, mijn eigen kar-
ma riep het verderleven op aarde een halt toe. Ik ging over en wachtte
opnieuw op een andere incarnatie, waar ik, zoals in die vorige toestand,
goed had te maken. Ik zal nu even mijn eigen leven blijven volgen,
waardoor je een duidelijk beeld van enige levens ontvangt. Je ziet
daardoor dat niet God het wezen roept, niet zegt nu is het genoeg, maar
dat onze eigen toestand dit doet en ons verleden is. Het is een natuur-
lijke wet, de wet van oorzaak en gevolg, die dit tot stand brengt.

In de sferen van licht zag ik verschillende levens van mijzelf en zag dat
ik na dat leven waarvan ik vertelde, in het Noorden overging. Maar in
dat leven nu bezat ik het moederkleed. Vijfhonderd jaren waren er ech-
ter voorbijgegaan. In die vijfhonderd jaren leefde ik in de wereld van het
onbewuste en toen ik door mijn ouders werd aangetrokken en daar dus
werd geboren, beleefde ik de vijfde stoffelijke graad. 

Het diepe wonder, dat ik door de kosmische meesters mocht beleven,
die mij met vele levens verbonden omdat dit een bedoeling had, wat ik
je ook later duidelijk zal maken, daarvan rilde en beefde ik en ik voelde
diep ontzag in mij komen. In dat leven verlangde ik naar kinderen en
die kinderen werden mij gegeven. Doch het wezen dat naast mij leefde,
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vervloekte mij en ik leed een leven als in de hel niet te beleven is. 
Op vijftigjarige leeftijd ging ik over, innerlijk gebroken en verscheurd.
En waarom was dit alles? Ook ik had die ander het leven vernietigd. Ik
had hem zó gepijnigd, dat het met zijn leven geen raad wist en zich ver-
pletterde. Ik was echter de oorzaak van zijn overgang en zou hem nu
weer ontmoeten en dit geschiedde, want dat lag vast. Opnieuw trad ik
de wereld van het onbewuste binnen. Het volgende leven dat ik waar-
nam en waarin ik was overgegaan, leefde ik in Egypte. Het is alles zo
wonderbaarlijk, André en voor de mensen op aarde raadselachtig, maar
je kunt mij geloven, want ik spreek de heilige waarheid.

Ik hielp mee aan een kosmisch plan, een gebeurtenis die met de die-
pe menselijke geschiedenis heeft te maken. Ik hielp bouwen aan de pira-
mide van Gizeh. Ik zag mijzelf en ik zag hem die ik vernietigde. Wij
waren bezig steen voor steen omhoog te brengen. Hij die ik vernietigde,
ontnam mij mijn liefde. Ik wachtte reeds lang op het goede ogenblik en
dit ogenblik kwam. In een worsteling stootte ik hem naar beneden,
waarna hij enige dagen later stierf. Hierin schiep ik opnieuw leed en
smart. Dat leven ging in een chaos voorbij en ik trad de astrale wereld
binnen. Opnieuw werd ik geboren en zag dat ik weer in Egypte leefde.
In dat leven was ik de slaaf van mijn meester. Op een keer was mijn
meester op jacht en plotseling werden wij aangevallen. Ik sprong voor
hem en het monster doodde mij. Een heel eenvoudig iets, doch dit zou
geschieden. Op jeugdige leeftijd ging ik over.

Duizenden levens heb ik in die miljoenen jaren beleefd. In het ene
leven bezat ik het mannelijke kleed, in het andere bezat ik het moeder-
lichaam. Dat heeft ieder mens te beleven, goedmaken en terugkeren,
geboren worden op aarde en sterven. Daarna het binnentreden van de
geestelijke wereld, maar steeds en steeds weer in de wereld van het onbe-
wuste, om daar af te wachten tot een nieuw lichaam gereed is, waarin
men zal neerdalen om dát goed te maken wat eeuwen en eeuwen voor-
dien geschiedde. In iedere toestand ging ik op tijd over. In elk leven deed
ik iets wat mijn zonden en fouten deed oplossen. Daar gaf ik mijzelf,
had ik mijzelf te geven, in een andere toestand werd ik vernietigd.
Hierdoor evolueerde ik en als dit niet mogelijk was geweest, kwam aan
mijn aardse leven geen einde, had ik nooit de sferen van licht kunnen
bereiken. Eén wet hield mij gevangen, bracht mij met die wezens in ver-
binding, stuurde mij naar de aarde terug, waar ik goed kon maken.

Stel je thans eens die toestand op aarde voor, André. Er is geen mens
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op aarde of hij is daar met een vast doel. In de eerste plaats om de hoog-
ste stoffelijke graad te behalen en wanneer die is bereikt, dan al die fou-
ten en zonden goed te maken en te herzien en het verleden af te leggen.
Niet één ontkomt hieraan, want als dit niet mogelijk was, hoe zouden
dan de mensen de sferen van licht kunnen bereiken? In de sferen van
licht, waar niets, niets in ons moet zijn wat tot de aarde behoort of het
houdt ons tegen, verspert ons de weg om die reine sferen te betreden.

Geen mens kan de sferen van licht binnengaan of hij moet alles goed
hebben gemaakt, niets moet er zijn dat die sferen kan bezoedelen. 
Wij hebben al die overgangen voor het stoffelijke leven beleefd en zou
dit in de geest dan niet zo zijn? Ik heb je duidelijk gemaakt dat ik en een
ieder aan de hel heb helpen meebouwen, maar toen ik het stoffelijke
organisme, de zevende graad had beleefd, liet moeder aarde mij vrij en
kon dat miljoenenproces een aanvang nemen. Op onze volgende reis ga
ik je enige andere levens duidelijk maken, nu echter blijf ik bij dit leven
en volg ik het zieleleven van de mens.

Als iets rechtvaardig is, dan is het deze wet. Als één wet ons een halt
toeroept, dan is het juist deze wet. Hoe diep is alles!

De menselijke haat brengt ons terug waar wij die haat hebben doen
ontwaken. Een moord verbindt ons later opnieuw met hem of haar die
wij hebben omgebracht. Dit zien wij vanaf de vierde stoffelijke graad
geschieden. Nu zijn wij hier, dan weer daar. De éne keer in het Westen,
dan weer in het Oosten, Noorden en in het Zuiden, om daar tientallen
levens te beleven. Dit alles, André, zijn geestelijke wetten, is dát wat het
bezielende leven heeft te beleven. God is rechtvaardig, God overzag dit
alles, al die diepten en al die mogelijkheden die voor het zieleleven zijn.
Niet ik alleen, maar allen die in de hoogste sferen aan deze zijde leven,
beleefden deze wetten. Toen alles was goedgemaakt, ging ik verder en
trad ik in een ander lichaam en beleefde ik mijn laatste leven op aarde,
waar ik kunstenaar was.

Thans ben ik in de vijfde sfeer en je weet hoe mijn leven is.
Je zult op onze volgende tocht wonderen beleven, André. Ik ga je dan,

wat ik je reeds heb verteld, met het leven van mijn vriend verbinden en
dan zullen wij enige van zijn aardse levens volgen. Daardoor ontvang je
weer een ander beeld van de wedergeboorte op aarde. Kijk, André, wij
zijn nu weer in de vierde graad teruggekeerd, opnieuw zien wij deze
zwarte mensen voor ons. Nu volg ik echter hun leven.

Wat is hun innerlijk bezit? Niets bezitten zij, niets. Zij verlangen te
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bezitten, doch zij leven hun eigen leven en gaan straks over. Peil nu al
deze mensen. Voel aan hoe hun leven is en waarvoor zij op aarde zijn, al
die stoffelijke graden zijn je thans bekend. Deze mensen kun je herken-
nen, André, want die wezens volgen slechts één weg, die ook wij hebben
gevolgd. Maar hier is het dat zij die in het hoogste stoffelijke kleed heb-
ben geleefd, thans daarin zijn afgedaald om goed te maken.

In de vierde graad zien wij het intellect, in de vijfde, zesde en zevende
graad zien wij het oerinstinct afdalen. Er leven mensen op aarde in de
zevende graad, die dierlijke wezens zijn. Hoe leven zij daar? Duizenden
mensen brengen zij om. In de zesde graad zien wij dit eveneens en in de
vijfde graad niet anders. Zo leven op aarde al die stoffelijke en geestelij-
ke graden verspreid en leven zich uit. Houd dat nu eens uiteen. Volg en
voel dit en zeg dan of je de diepte van het zieleleven kent.

Wie kent dus zichzelf? Wie weet waarvoor hij op aarde is? Wie ziet in
de ander zijn slaaf? Wie herkent zijn vroegere meester in de bedelaar die
hij ontmoet? Dat is niet te peilen, want het ligt in de diepte van de ziel
verborgen en dat maakt het menselijke karakter uit. Het is daarom hier,
dat de mens aan zijn karakter en persoonlijkheid gaat bouwen en zich in
de geest gaat verrijken. Heb je mij in alles kunnen volgen, André?’ 

‘Ja Alcar, alles is mij duidelijk, het is geweldig. Wat weet men daar op
aarde van af? Kennen de geleerden deze zielediepte?’ 

‘Neen, daarvan weten wij niets. Zij kennen dit niet, kennen zichzelf
niet en zullen dit ook niet aanvaarden. Waarheen zal het hen brengen?
Waarvoor dient dit alles? Het brengt hen op die andere weg, een weg die
vanaf het begin van de schepping door het universum slingert en thans
reeds de aarde heeft bereikt, zelfs de Goddelijke Sferen is binnengegaan.
Zie hen gaan, al die biljoenen wezens, al die kinderen van God. De één
sleept zich voort en heeft niet te eten, een ander is op zoek naar zichzelf,
een ieder doet iets, allen zijn bezig goed te maken en leven. Eén wet
drijft hen voort, steeds maar voort en stuurt hen van het ene leven in het
andere, steeds verder het goddelijke tegemoet. Dit is reeds biljoenen
jaren bezig en nog is het einde er niet, nog zullen allen terugkeren die
hun karma niet hebben beleefd en hebben goedgemaakt. In het ene
leven zwart of donker, zodat zij door een ieder die het blanke lichaam
bezit worden veracht, in het daarop volgende leven een meester in de
ene of andere kunst, of koning of keizer.’

‘Mijn God, hoe houdt U dit uiteen’, ontviel André, toen hij in
gedachten dit alles volgde.
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‘Hoe God dit uiteenhoudt? Is het je nog niet duidelijk en voel je 
dan niet, André, dat dit reeds in het begin van de schepping vastlag?
Toen de eerste lichtflitsen doorbraken, wat je in de tempel der ziel hebt
waargenomen, toen lag alles reeds vast en wist God wat de mens zou
beleven, zou hebben te leren, wilde hij de Goddelijke Sferen binnen-
gaan. Maar weegt dit niet op, wat ik je reeds meermalen vroeg, tegen dát
wat ons wacht? Is het mogelijk al die zonden over te slaan, verder te gaan
en dat maar te vergeten, terwijl in alles die wetten aanwezig zijn en wij
moeten beleven? Leefden wij niet in al die levens onbewust? Waren wij
zover dat wij dat leven begrepen en kenden wij onszelf? Neen, duizend-
maal neen, niets hadden en konden wij ons eigen maken, omdat onze
innerlijke toestand nog niet zover was. Maar dat zal ik je duidelijk
maken en tonen, want wij gaan verder, steeds verder en dan zien wij wat
de mens in al die stoffelijke levens doet.

Kom André, wij gaan nu weer heen en volgen de innerlijke mens naar
de zevende stoffelijke graad.

André was diep in gedachten. Lange tijd spraken zij geen woord. 
Hoe is het mogelijk, dacht hij, wie kan dit aanvaarden? Voor de aarde is
dit alles onbekend en toch, hoe machtig en natuurlijk was alles wat zijn
leider hem duidelijk maakte. Wie was zichzelf en wie begreep de schep-
ping? Hoe werden de mensen misleid. Wat is geleerdheid op aarde,
dacht hij? Hoeveel wisten deze mensen van de schepping af? Van al deze
donkere zielen die in het oerwoud leefden? Waarom leefden zij daar? 
Nu had hij dat alles, dat onbegrijpelijke leren kennen. Dit was een 
openbaring voor hem, zoiets groots had hij zich niet kunnen indenken.
Al die wonderen die hij tot nu had beleefd, hij duizelde ervan en nog
ging zijn leider verder, om hem nog meer wonderen te tonen.

‘Heeft u die mens uit uw Egyptische tijd nog later teruggezien of ont-
moet, Alcar?’

‘Ja, doch eeuwen later.’
‘Hoe wonderbaarlijk is ook dat en hoe machtig, Alcar. En dat beleven

wij allen?’
‘Geen uitgezonderd, André.’ 
‘Kent u mijn levens, Alcar?’ 
‘Ook dat mijn zoon.’ Alcar keek naar zijn instrument en zei: ‘Ben je

niet verlangend te weten waar je hebt geleefd en hoe je levens waren?’
‘O, als dat nog eens mogelijk was, Alcar?’ 
‘Voor ons is dit mogelijk, André, dus ook voor jou, doch op deze reis
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hebben wij andere plannen en dat behoort niet daartoe.’ 
‘U zou mij dus aan deze zijde met mijn eigen leven kunnen verbinden?’
‘Je bedoelt je vorige levens?’ 
‘Ja Alcar.’
‘Ja, dat is mogelijk. Ik heb je in het begin van onze vorige reis met

mijn leven en je eigen leven op aarde verbonden. Op verschillende wij-
ze heb ik je mijn leven getoond en ook nu daarvan verteld. Ook heb ik
je met je ouders verbonden, met je jeugd en je vele andere taferelen laten
zien. Als dat mogelijk is, kan ik je tevens met die andere levens verbinden.’

‘Ik ben bereid alles te aanvaarden, Alcar.’
‘Het zal geschieden, mijn jongen, heb slechts nog wat geduld.’ 
‘Zal ik dat op onze volgende tocht beleven, Alcar?’
‘Ja, dat beloof ik je.’
‘Wat ben ik u dankbaar, Alcar! Ik zal mijn levens zien? Hoe wonder-

lijk, hoe machtig! Hoe dankbaar ben ik God daarvoor! Waarom weet
men daarvan toch zo weinig, Alcar?’

‘Dat heb ik je reeds verteld en duidelijk gemaakt. Dat is zeer eenvou-
dig. Alleen de sensitieven kunnen iets van hun verleden voelen, doch
men moet in het verleden kunnen schouwen, helderziend zijn en die
gaven bezitten, wil men iets kunnen waarnemen. Maar vooral moet er
aan deze zijde iemand zijn die deze verbinding tot stand brengt. Voel je
wat ik bedoel?’

‘U bedoelt, dat ik alleen niet kan zien?’
‘Juist, dat bedoel ik en dat is ook niet mogelijk. Het verleden ligt diep

in de ziel verborgen. De mensen op aarde kennen de dood niet eens en
dan deze diepte. Kijk naar al deze wezens. Kijk wat zij doen, hoe zij
leven. Allen gaan te gronde, gaan verder en verder en leven zich uit. 
Iets stuwt hen omhoog, in ieder wezen is er een kracht, die de verbin-
ding is met onze heilige Vader. Doch de diepte van hun eigen leven ken-
nen zij niet, is ook voor hen niet te peilen, omdat dit dierlijke mensen
zijn. Voel je dit, André?’

‘Ja Alcar. Men kan dus alleen in het verleden zien, wanneer men
innerlijk zover is gekomen?’

‘Ja, anders is het niet mogelijk.’
‘Dan is mij dit duidelijk, Alcar. Het verklaart dan tevens hetgeen

mensen mij zeiden en zij beleefd hadden.’
‘En dat is, André?’
‘Ik heb iemand gesproken, Alcar, die in een ander land kwam en daar
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nooit was geweest, maar toch vele dingen kende en zich kon oriënteren.
Hij wist precies waar hij zich bevond en vond dit zeer vreemd. Er kwam
een gevoel in mij, zo zei hij, alsof ik daar had geleefd. Behoorde dit tot
zijn eigen verleden?’

‘Dat is mogelijk. Het verleden kunnen sommige mensen voelen, doch
om bewust in het verleden te schouwen, daarvoor is verbinding van deze
zijde nodig. Het aardse leven neemt de mens geheel over en zij kunnen
zich niet oriënteren. Wanneer zij echter zoiets voelen, overheerst meest-
al het verleden, het dringt plotseling tot het dagbewustzijn door, maar
zij kunnen daar geen verklaring voor vinden.’

‘Is het tevens mogelijk, Alcar, dat zich eigenschappen in dit leven
manifesteren, die wij ons in een ander leven eigen hebben gemaakt?’

‘Jazeker, doch al deze eigenschappen gaan in het gevoel, dus in een
bewustzijnstoestand over. Voel je wat ik bedoel?’

‘Ja Alcar, ik begrijp u. Zijn deze gevoelens te herkennen?’
‘Ook dat is mogelijk, bijvoorbeeld gevoelens voor de een of andere

kunst. Ik heb je daarvan reeds verteld. Bij kinderen ziet men deze toe-
standen het duidelijkst. Soms zijn deze gevoelens op jeugdige leeftijd
bewust, bij andere kinderen zijn deze verschijnselen niet waar te nemen.
Op aarde spreekt men dan van aanleg of van verstand, doch dit is de
waarheid niet. De ziel heeft zich deze eigenschappen in het vorige leven
eigengemaakt, of wellicht vele levens daarvoor. In ieder geval staat vast
dat, wanneer zich deze gevoelens voordoen, deze in de diepte der ziel
zijn terug te vinden.’

‘Wanneer ik u goed heb begrepen, Alcar, dan voel ik dat deze men-
sen, die in de vierde graad leven, in dit leven waarin zij nu zijn niets van
het verleden zullen voelen omdat zij daarin niets hebben beleefd?’

‘Heel goed, André, dat is zeer duidelijk. Het ene leven van hen is als
het andere. Doch wanneer wij hoger komen, je voelt het zeker, dan ont-
waakt het intellect en die gevoelens betekenen aanleg of intuïtie voor het
een of ander dat zij tot stand trachten te brengen. Is je dit duidelijk?’

‘Ja Alcar, ik begrijp u volkomen. Hoe eenvoudig is het. U volgt thans
de innerlijke mens vanaf de vierde graad, Alcar. Is het daarom dat u die
eerste drie graden niet bezoekt?’

‘Ook dat is heel duidelijk, André. Al die levens zijn als één leven, met
andere woorden, daarin ligt niet de minste diepte. De eerste drie stoffe-
lijke graden zijn om uit het voordierlijke het dierlijke binnen te treden.
Dit zijn dus bewustzijnstoestanden in dierlijke graad, doch eerst in de
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hogere bewustzijnstoestanden zien wij het menselijke karakter vormen.’
‘Heeft dan alles geen betekenis wat deze mensen beleven?’ 
‘Jazeker, doch vergeet niet dat alles en alles wat de ziel in het aardse

leven beleeft, zich in het karakter zal openbaren en dat, wanneer deze
eigenschappen tot de aarde behoren, in de geest geen betekenis hebben.
Voel je ook dit, André?’

‘U wilt daarmee zeggen dat wanneer ik iets van de aarde heb geleerd,
dat aards is, dit aan gene zijde niets zegt?’

‘Ja, dat bedoel ik. Voor deze zijde heeft alleen gevoel betekenis en dit
gevoel moet de reine liefde zijn, die wij aan deze zijde bezitten, wat licht
betekent in het leven van de geest. Voel je ook dit, André?’

‘Ja Alcar, u heeft mij dit reeds duidelijk gemaakt, ik begrijp nu wat u
bedoelt.’

‘Ik ga aanstonds in een andere toestand over, ik volg dan een mens die
van de vierde graad af zijn weg vervolgde en wij zien deze ziel verschil-
lende malen in het aardse en stoffelijke leven terug. Ik wil je daardoor
een duidelijk beeld geven van hetgeen het innerlijke leven moet beleven,
voordat het de hoogste stoffelijke graad heeft bereikt. Ik heb deze ziel,
waarvan ik je zal vertellen, gekend en meermalen in het aardse leven 
ontmoet. Volg mij dus, André en luister naar hetgeen ik je zal zeggen.
Wij zullen ons zwevend voortbewegen. De ziel die wij zullen volgen,
leefde in de vijfde graad en je weet thans hoever deze mensen zijn en wat
zij aan innerlijk gevoel bezitten. Voordat het leven dat ik volgen wil,
deze hoogte had bereikt, was deze mens dus honderden malen op aarde
geweest. Doch van al die levens wist deze mens niets af en hij wachtte in
de wereld van het onbewuste, om opnieuw te worden geboren. Het oer-
woud, de eerste drie graden, zo ook de vierde stoffelijke graad heeft deze
mens dus beleefd en ging in de vijfde graad over. Iedere geboorte, dat zal
je duidelijk zijn, geeft aan de ziel als mens, als het innerlijke leven, meer
bezit. Dat bezit is hetgeen de ouders aan aardse goederen hebben en zich
het hunne kunnen noemen. Voel je wat ik bedoel, André?’

‘Ja Alcar, dat is mij zeer duidelijk.’
‘Wanneer je mij begrijpt, dan zal het je duidelijk zijn dat het inner-

lijke leven meer rijkdom kan ontvangen, naarmate het de hoogste stof-
felijke graad gaat bereiken. In het oerwoud hebben de mensen geen
aards bezit, niet dat wat de mens in de grote steden zijn bezit kan noe-
men. Dit is, wat je voelt, een machtig verschil, doch daardoor ontwaakt
het innerlijke leven. Je voelt tevens dat hoe hoger het innerlijke leven nu
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komt, dit zich in het stoffelijke leven manifesteert en een merkwaardig
verschijnsel te noemen is, maar toch een natuurlijke werking heeft. 
Ook daarin zien wij de menselijke ontwikkeling, de ontwikkeling naar
het hogere bewustzijn en dit bewustzijn vraagt, ja eist een andere en
eigen toestand. Die toestand is het leven op aarde, voor het kind dus de
ouders waar het wordt geboren. Komt nu deze ziel of het innerlijke
leven bij rijke ouders, zal en kan dit leven beleven, dan past het zich aan
en wij voelen hoe dan dit leven zal zijn. Daarentegen zal het innerlijke
leven bij arme ouders niet dat kunnen beleven, omdat deze mensen de
aardse middelen niet bezitten. Je voelt zeker waarheen ik wil en wat de
bedoeling is van deze uiteenzetting? 

Dit leven, André, werd opnieuw geboren. Wat in de voordierlijke en
dierlijke afstemming niet mogelijk was, is thans wel mogelijk. De ouders
hebben aards bezit en dit zieleleven, hun eigen kind wordt verwend. 
Dit is het bezit van de aarde. Het kind groeit op en past zich wonderwel
aan dat nieuwe leven aan, doch het innerlijke leven komt uit dat dier-
lijke leven, waarin het in zijn vorige incarnatie heeft geleefd. Al die vori-
ge levens zijn in onbewustzijn beleefd. Dit ziet en voelt men niet op
aarde, omdat men op aarde van geestelijk bewustzijn niets weet. Ik
spreek van dierlijk bewustzijn, André, doch het innerlijke leven moet
hoger en hoger, totdat het geestelijke bewustzijn is bereikt. Maar er is
nog meer wat de ziel zich eigen moet maken. In de eerste vier graden
beleeft het innerlijke leven het aardse leven, omdat dit leven een orga-
nisme bezit. Dat is zeer eenvoudig en natuurlijk. Maar waar al deze
mensen niet aan denken en niets van weten is, dat zij als innerlijk leven
daarin bewust moeten worden en dit is het ontwaken. Zij leven, omdat
zij leven moeten, handelen in dat leven, omdat al deze mensen hande-
len moeten en dit alles hun door het stoffelijk organisme wordt opge-
legd. Voel je, André, hoe groot en hoe diep dit alles is? Voel je dan dat,
wanneer het innerlijke leven hoger komt, het zichzelf moet verliezen?
Dat dit leven uit dat dierlijke, dat onbewuste te voorschijn treedt en dat
alles gaat afleggen? Maar dat daarvoor honderden karaktereigen-
schappen, in het verhoogde leven opgedaan, in de plaats komen en zij,
al deze wezens, van realiteit en bestaanstoestanden niets kennen en niets
kunnen bezitten? Ik volg deze ziel en wij zien, dat zij hetgeen zij heeft
gekend en beleefd, thans gaat verliezen. En dit alles is gevoel, is om van
een onbewustzijnstoestand het bewuste wezenlijke binnen te treden.
Dat is het moederleven, of de reine en zuivere moederliefde en dit is het
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machtigste dat wij van God hebben ontvangen. In die dierlijke afstem-
mingen geschiedde de verbinding en het baren van kinderen in een
onbewust leven, omdat, dit is toch zeer duidelijk, zij een stofkleed had-
den en daarnaar moesten handelen.

Zij volbrachten dit alles. Het moederlichaam onderging dit gebeuren,
beiden voelden en beleefden, toch waren deze wezens zich van niets, van
geen hogere gevoelsuitingen bewust, zij waren de slaaf, de werktuigen
van de stoffelijke mens. Zij beleefden dit alles dierlijk en wij mensen
zouden dit machtige, dit allesomvattende op menselijke en daarna
geestelijke wijze beleven. Doch de geestelijke wijze bezit bijna niemand
op aarde, want dan hoort dit alles bij het geestelijke bewustzijn.’

‘Het is wonderbaarlijk wat u mij nu vertelt, Alcar.’
‘Ik moet je dit duidelijk maken, omdat je zult voelen dat alleen

bewustwording mogelijk is door de verbinding van twee aardse wezens,
waarvan het moederlichaam de schepping beleeft. Heb je dit duidelijk
gevoeld, André? Want wanneer je mij niet voelt, kun je mij aanstonds
niet goed volgen en gaat het schone van wat ik je duidelijk wil maken,
verloren. Vraag mij dus als het je niet duidelijk is.’

‘Het is verbazend diep, Alcar en toch voel ik wat u bedoelt.’
‘Denk rustig na, mijn zoon, wij hebben alle tijd. Je moet dit voelen,

of ik kan niet verder gaan.’
André dacht over alles na en begon dit diepe probleem te voelen. 

Een wonderbaarlijke wereld ging er thans voor hem open. Mijn God, zei
hij, wie kent deze wetten? Wie op aarde zal daaraan denken?

‘Ik weet het nu, Alcar en zal trachten heel duidelijk mijn vraag aan u
te stellen. Wanneer ik u goed begrijp, dan bedoelt u, dat de mensen op
aarde leven, omdat zij als geest een middel bezitten en dat middel is het
menselijke maar stoffelijke lichaam?’ 

‘Prachtig, ga verder, André.’
‘Dit middel of werktuig, zoals u zegt, daarin leeft de geestelijke mens,

of de ziel. De ziel beleeft nu in al die graden, naar de kracht en de wer-
king die dit organisme bezit. Al de handelingen doet de innerlijke mens,
maar in al die graden doen al die mensen dit, omdat dit nu eenmaal zo
is, omdat zij dit organisme bezitten. Ik voel thans dat al deze mensen als
het ‘dier’ leven, Alcar. Ik kan mij niet duidelijker uitdrukken.’

‘Dit is heel goed, André, zoals het dier leven al deze mensen. Maar dit
zijn mensen en omdat zij mensen zijn, moeten zij naar een hoger leven
en verlaten zij dus de dierlijke afstemming. Wat geschiedt er nu? Zij ver-
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liezen zichzelf en zullen zich door al die levensproblemen te beleven,
terugvinden. Is het je duidelijk, André?’

‘Ja Alcar, maar dan zijn er weinig mensen op aarde, die als mens leven.
Zijn zij die mens zijn en als mens leven dan in de geestelijke toestand of
afstemming gekomen?’

‘Deze mensen zijn in de stoffelijke toestand gekomen, André, want
daarachter eerst ligt de geestelijke afstemming.’

‘Dan zal ik u kunnen volgen, Alcar.’
‘Ik dank je, André, dan gaan wij verder. Deze ziel, waarvan ik sprak,

zal dit moeten beleven. In de jeugdjaren reeds is dit kind niet te temmen
en wij vragen ons af hoe het, naarmate het opgroeit, zal leven. Volg nu
dat jonge leven en zie hoe het leeft. Het beleven van de schepping, wat
de ziel alleen in het moederkleed kan beleven, is nu de enige mogelijk-
heid om te ontwaken. De mens die dus nog niet zover is, moet ontvan-
gen, moet beleven, want daardoor zal hij kunnen ontwaken. Daardoor
ontwikkelt zijn liefde, gaat de ziel in een andere en hogere bewustwor-
ding over. Op deze wijze dus komt de ziel in alle maatschappelijke toe-
standen. In al die levens voelt het zich thuis en dit is reeds miljoenen
jaren bezig. Van het ene leven gaat de ziel in het andere over. Van de
vierde in de vijfde en van de vijfde in de zesde graad, waarin dit zielele-
ven moet ontwaken. In het aardse leven zal de ziel ontvangen en dat
onvangen is het geboren worden van het kind. Dit is het openbarings-
proces, dat de individuele mens bezit en waarin het leven moet ontwa-
ken. Steeds dat ontwaken, André, in verschillende bewustzijnstoestan-
den, wat ik je zoëven duidelijk maakte. In al die levens wordt kwaad op
kwaad gedaan, omdat dit leven van een hogere liefde niets weet.
Wanneer de ouders dan de middelen bezitten waardoor het aardse leven
aangenaam is, geeft dit aan het innerlijke leven voldoening en ontwaakt
er iets, dat deel van het karakter gaat uitmaken. Doch in de vijfde stof-
felijke graad kan het zieleleven niet veel beleven, omdat er in al die gra-
den geen middelen zijn en zich het karakter niet kan ontplooien. Ik ga
dan ook in de zesde graad over en daarin verder. Het laatste aardse leven
dat deze ziel had volbracht, was het sterven van deze mens op hoge leef-
tijd.

Honderden jaren later werd dit leven opnieuw geboren. In dit leven
bezat de ziel het mannelijke kleed en ook dit leven ging in hartstocht en
verdierlijking voorbij. Weer keerde dit leven naar de wereld van het
onbewuste terug en wachtte om geboren te worden en weer zie ik deze
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ziel daarna in het mannelijke kleed. Ook dat leven ging op dezelfde wij-
ze voorbij. Doch al die aardse belevenissen sloegen diepe wonden in de
menselijke ziel, lieten daarin iets achter, dat de mens zich eigen heeft
gemaakt. Dan kwam opnieuw de dood en trad dit innerlijke leven de
astrale wereld binnen. Wat zal er thans geschieden? Opnieuw komt deze
ziel op aarde, groeit op en wordt wakker. In dit leven ligt verlangen en
dat verlangen ontwaakt, naarmate het stoffelijke kleed groeit.

Wat is dit nu voor een toestand, André? Kun je aanvoelen wat er thans
gaat geschieden? Is je duidelijk hoe dit leven zal zijn?’ 

‘Voor mij te diep, te onbegrijpelijk, Alcar, ik weet het niet.’
‘Dan moet je luisteren en mij goed volgen. Ik heb het over de zesde

graad van stoffelijk leven en wij moeten verder om de zevende graad
binnen te treden, hetgeen wij straks zullen doen. Een wonderlijk gebeu-
ren speelt zich nu in dit leven af. De ziel leeft thans in het vrouwelijke
lichaam. Wat zij zich in al die levens heeft eigengemaakt, is niets dan
hartstocht en verdierlijking. Met alles is het in disharmonie, met de
natuur en met het leven zelf. Wat bewust is leeft aan de oppervlakte; wij
noemen dat het dagbewustzijn en het is niets anders dan geweld, moord,
verdierlijking, vernietiging en al die duivelse hartstochten meer. Het
kent geen vader- of moederliefde, het heeft geen geloof, geen godsdienst,
niets bezit het.

Nu komt dat leven weer op aarde, want God gaf dit zieleleven een
nieuw lichaam. God wilde dat, want wanneer dat niet geschiedde, zou
dat leven nimmer die goddelijke graad bereiken. Het moet en het zal
ontvangen, anders komt het niet verder en staat het stil in ontwikkeling,
want het evolueringsplan moet doorgaan, daar dit leven een deeltje is
van God en Zijn eigen leven vertegenwoordigt.

Wat zal er nu geschieden? Hoe zal thans dat zieleleven zich voelen?
Wat zal het nu verlangen en wat zijn die verlangens? Bij welke ouders
zal dit kind worden geboren? Vragen, mijn zoon, niets dan vragen, maar
al de antwoorden zal ik je geven.

De ouders zijn zoals zij is. De ziel is in het moederlichaam afgedaald,
zoals ik reeds zei en zij kan moeder worden. Wij kennen echter het leven
dat daarin leeft, maar het is niet gereed voor dat lichaam. Toch is dit
machtige wonder geschied, dat niemand echter kent. Een wonderbaar-
lijk iets en voor de aarde een heel gewoon gebeuren, dat men dagelijks,
iedere seconde kan waarnemen. Wanneer het scheppende en dienende
lichaam zich verbinden, dan wordt er nieuw leven geboren, wanneer dat
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lichaam volmaakt is. Dit zien wij op aarde, maar niet alleen voor de
mens, doch tevens in het dierenrijk. Altijd door, van het begin af is dit
zo geweest. In het eerste stadium reeds, ik heb je dat aangetoond, heeft
dit plaats gehad. Dit wist en overzag God, want de ziel zou niet ontwa-
ken, kon niet ontwaken wanneer het de schepping niet had beleefd.

Nu is dus dat zieleleven daarin neergedaald. De ouders hebben aange-
trokken en ontvangen zoals zij zelf zijn en aan innerlijke afstemming
bezitten. Nu is die wet van aantrekken, van dát wat wij zelf zijn, in wer-
king. Het heeft één graad, één afstemming, de ouders en hun kind zijn
één, al zijn zij, de ouders, in het scheppende en stuwende vermogen ver-
der, want zij hebben zich verbonden, of ook dit was niet geschied.

Ik maak je dit duidelijk, omdat het vreemde gevoelsleven dat men op
aarde kent en niet begrijpt, in dit zieleleven ontwaakt. Het is de strijd,
die verschrikkelijke strijd om van het scheppende in het stuwende leven
over te gaan. Deze ziel is nu noch man, noch vrouw, zij bezit alleen
hartstocht en verdierlijking. Zij bezit alles, wat echter tot het dierlijke
behoort, maar nu ontwaakt zij. Iets is er thans in dat leven bewust en dat
is de vorige incarnatie. Omdat dat leven zo intens is beleefd, is dat het
enige dat in dagbewustzijn leeft en wakker is. Het leven of de ziel bezit
dus het vrouwelijke lichaam, maar voelt zich mannelijk. Begrijp je nu
wat er geschiedt, André? Voel je hoe diep, hoe onbegrijpelijk deze men-
sen zijn die men op aarde veracht? Ik heb je daarvan verteld toen wij de
zielszieken bezochten en het een en ander duidelijk gemaakt. Thans ech-
ter zul je dit opnieuw beleven, omdat wij de mens in zijn ontwikkeling
volgen.

Dit leven is nu noch man noch vrouw en dat reeds in de zesde graad
van stoffelijk leven. In de laatste drie graden zien wij dan ook deze ver-
schijnselen ontwaken. Het is een vloek voor zichzelf, want deze ziel wil
beleven, maar dit zieleleven kan alleen beleven zoals het zich voelt, doch
het is in strijd met de natuur. Maar er zijn andere wezens op aarde die
zich zoals zij voelen en het instinct dat in de ziel is, voelt dit bij intuïtie,
doch alles is dan abnormaal en onnatuurlijk. Dit is geen liefde, dit is
hartstocht en die hartstocht gaat, hoe verschrikkelijk het ook is, naar een
hoger bewustzijn over, doch eerst dan, wanneer er andere levens zijn
beleefd. Dit leven is dus een hel en in dit leven ontvangt de ziel alleen
dát wat zij wil bezitten en waarnaar zij jaagt. Dit gehele leven gaat in
deze abnormale toestand voorbij. Op haar eigen leeftijd, die vastligt,
gaat deze ziel over en zij heeft als een voordierlijk wezen geleefd. Dit was
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nog niet geschied, maar dat wat het beleefde, bracht dat onnatuurlijke
voort, het mannelijke gevoel lag en leefde in dit moederlichaam en daar-
aan kon dit leven niets veranderen.

Voel de afschuwelijke strijd van dit monsterachtige gebeuren, voel hoe
verschrikkelijk dit leven is, hoe het al die jaren heeft gevoeld, heeft
gestreden om die afschuwelijke brand te stillen. Doch die brand bleef,
aan die innerlijke toestand was nu eenmaal niets te veranderen, dit kon
alleen God. Maar God wist wat nodig was, God weet en voelt hoe het
moet en wat de ziel in haar volgende incarnatie ontvangt en zal beleven.
Voel hoe diep dit zieleleven is, voel de kwellingen die het beleefde, hoe
het hart brak van verlangen. Waar het eenzelfde wezen ontmoette, daar
werd het naartoe getrokken. Als een magneet werkte dat wezen op haar,
en haar strijd om in het moederleven over te gaan, nam weer een aan-
vang. Dan kwam de dood en maakte aan deze strijd een einde. De dood
was de verlosser en voor haar een genade. Doch niet voor hen die haar
ouders waren. Niet voor allen die van de dood niets weten en hem voor
iets verschrikkelijks aanzien. Voor haar was de dood een genade, een ver-
losser en een vriend, doch ook zij voelde dat niet, want zij had willen
leven en willen beleven, om dát wat in dat diepe innerlijke lag, te kun-
nen stillen. Maar zij ging over, moest overgaan, want God zei, nu is het
genoeg.

Eerst tweehonderd jaren later werd zij in het volgende leven geboren
en kwam zij opnieuw op aarde en weer in het vrouwelijke lichaam. Wij
zien dit leven terug, André. In het vorige leven armoede, in dit leven veel
bezit. Hoe goed is God voor Zijn eigen leven, want nu had zij bezit
nodig. In dit leven werd zij weer verwend en kon zij alles ontvangen.
Ook deze ouders waren zoals zij voelde, beiden gaven zich geheel, toch
leefde in haar moeder eenzelfde leven en ook zij was niet rein, niet vrij
en niet volmaakt moeder. De moeder leefde haar dubbele leven en haar
kind ontwaakte en behaalde de vrouwelijke leeftijd.

In haar waren echter geen verlangens. Toch, hoe ouder zij werd, ont-
waakte er iets, want doordat het stoflichaam de volmaakte en volwassen
leeftijd bereikte, ontwaakte haar bewustzijn en ging haar innerlijke leven
in het dagbewustzijn over en ontwaakte opnieuw iets in haar. Beide
geslachten waren nu in haar ontwaakt. Toch bezat het moederkleed het
overheersende gevoel en de kracht voor het moederschap, zodat zij moe-
der werd. Maar dit leven werd niet volmaakt, want zij was moeder en
geen moeder. Zij bezat gevoel, had dit beleefd en toch gaf zij niet om dat
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jonge leven dat toch haar eigen kind was. Al spoedig maakte zij zich vrij
en liet vader en kind in de steek en ging heen. Nog begreep zij niets van
haar innerlijke leven. Zij was een slecht wezen en bezat niets van wat een
moeder moet bezitten, want welke moeder kan haar eigen kind verlaten?
Is dit moederliefde? Bezit deze ziel dat heilige vuur? Zij onderging deze
heilige verbinding, doch was zich van niets bewust. Maar waarom han-
delde zij op deze wijze, waarom ging zij heen? Zij zocht, maar wist niet
wat, moest heengaan, want niets gaf haar rust, niets kon haar tot rust
brengen. In het aardse leven zien en kennen wij deze moeders.

Wanneer zij echter kon beleven, dan voelde zich deze ziel rustig en
was er geen strijd meer. Doch na korte tijd was die strijd weer aanwezig
en zocht zij opnieuw, want zij kon krijgen wat zij wilde, omdat zij in dit
leven rijk was. Zo bleef zij steeds ontvangen, werd ouder en ouder, tot
zij eindelijk overging en de wereld van het onbewuste binnentrad. De
dood had ook aan die strijd een einde gemaakt. Toch had zij in dat laat-
ste leven geleerd. In dat dierlijke leven had zij iets ontvangen dat zij niet
heeft gekend, noch gevoeld, omdat een andere kracht, een hartstocht in
haar lag, die overheerste. Zij had iets beleefd en wel in een onbewuste
toestand.

In haar was dat wonderbaarlijke geschied. Zij had de schepping
beleefd, zoals in de eerste graad geschiedde. Zij had dat wonder, dat in
iedere moeder aanwezig is en de schepping is, beleefd. Ook daar in de
eerste toestand beleefden wij dit onbewust, maar nog duizenden malen
zouden wij dat machtige gebeuren in onbewustzijn beleven. Voel je,
André, waarheen ik wil en waarvoor dit alles is? Voel je dan, mijn jon-
gen, dat de ziel zich het bewust scheppende gevoel eigen moet maken en
dat dit alleen door het moederlichaam mogelijk is? Dat wij mensen hier-
door bewust in de schepping overgaan? Dat de ziel dat machtige in al
die duizenden levens onbewust beleefde? Maar dat zij hierin moet ont-
waken? Dat dit de bedoeling is van God en wanneer dit niet zou geschie-
den wij het geestelijke nimmer zouden kunnen bereiken? Voel dit grote
gebeuren en begrijp dat dit nodig is en het enige om te ontwaken.

Niets geschiedde in die miljoenen jaren dat moest geschieden, om dit
bewust te beleven. Op de planeet aarde, ook dat zal je thans duidelijk
zijn, moet de ziel ontwaken. Deze ziel had het scheppingsplan dus
beleefd en dit beleven, nu die verschrikkelijke strijd in haar was, dit
gevoel, mijn zoon, maakte haar wakker. De ziel was nu zover gekomen
en daarin gegaan en had dit gevoeld. Eerst nu, na al die miljoenen jaren.
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Wij kennen dit leven en weten waar het heeft geleefd. Is dit alles dan zo
onbegrijpelijk? Kon deze ziel op een andere planeet zich een hogere
bewustwording eigen maken? Was dat mogelijk? Hebben wij die men-
sen niet leren kennen en weten wij niet hoe hun innerlijk leven is?
Nogmaals, André, was dit in die andere levens mogelijk? Neen André,
duizendmaal neen!

Eerst nu zou deze ziel ontwaken, nu is zij gereed, nu wordt zij bewust,
doch daarvoor zijn vele levens nodig.

Driehonderd jaren gingen er nu voorbij, voordat er voor haar een
nieuw stoffelijk organisme gereed was. Je voelt, steeds hoger worden de
aantallen van jaren om een nieuw leven te kunnen aanvaarden. Toch
keerde dit leven op aarde terug en kwam thans in een overgang tussen
de zesde en zevende stoffelijke graad.

Ik zie haar terug als kind van boerenouders. Daar ontwaakte dit leven.
Zeven kinderen werden bij deze ouders geboren en deze ziel was het der-
de kind. Zij trad opnieuw het moederlichaam binnen. En waarom,
André? Kun je dit voelen?’

‘Neen Alcar, dat is te diep voor mij, ik weet het niet.’
‘Luister, ik heb je in ons leven duidelijk gemaakt dat wij, wanneer wij

aan iets denken, daarin zullen overgaan, moeten overgaan of er treedt
een disharmonische toestand in, wat tengevolge heeft dat wij ons even-
wicht zullen verliezen en in een krankzinnige toestand komen. Gerhard
heeft je dat duidelijk gemaakt*), ik heb je daarvan verteld en jij hebt het
zelf in de duisternis beleefd. Toen wij in de duisternis waren en je dacht
aan iets en je lette niet op hetgeen waaraan je dacht, bijvoorbeeld toen
wij die man gingen opzoeken die de crematie**) had ondergaan en ik je
zei te wachten en jij mij toch volgde, werd je terstond aangevallen,
omdat je je toestand en afstemming ging verlaten en daaraan dacht.

Dat is overgaan in een andere toestand, dat is iets beleven en dat bele-
ven komt uit ons diepe innerlijk voort en is dus in het zieleleven aanwe-
zig. Dit zijn geestelijke wetten en behoort tot het zieleleven, is de
concentratie en het ogenblik waarin het leven zich bevindt. Verder weet
je dat in de geest geen stukken kunnen worden overgeslagen en tevens,
dat wat men verlangt, wil beleven, geschiedt, omdat de mens een eigen
wil bezit. Doch dat willen ligt diep in het innerlijke leven verborgen en
het is de ziel die deze verlangens bezit. Dan is het verlangen, dan is het
**) Zie het boek: ‘Zij die terugkeerden uit de Dood’.

**) Zie het eerste en tweede deel van het boek: ‘Een Blik in het Hiernamaals’



345

dàt beleven zoals de innerlijke afstemming is, het is een bewustzijnstoe-
stand waarin het leven leeft. En daarom vraag ik je, is het dan zo vreemd
dat deze ziel opnieuw het moederlichaam zal ontvangen? Is dat niet
natuurlijk? De ontwikkeling gaat voort en niet terug, want die werking
is in de schepping niet aanwezig, deze werking of wetten kennen wij
niet. Dus voort, steeds verder en verder om te ontwaken. Wat volgt dan
op dat vorige leven? Hoe is de innerlijke toestand van deze ziel? Kan dit
leven terug, moet het niet verder? Dan kan zij alleen het moederlichaam
ontvangen en dit wonder geschiedt.

Hierin ligt nu dat wonder van God en liggen verschillende geestelijke
en natuurlijke wetten. Hierin ligt vast dat het zieleleven dit kleed, het
moederlichaam, zal ontvangen en dus voordat het kind in het moeder-
kleed ontwaakt in het vrouwelijke lichaam overgaat. Voel je thans,
André, wat voor wonder dit is? Dat dit zou geschieden en hieraan niets
is te veranderen? Dat dit in het zieleleven aanwezig is, maar dat de
wetenschap, de geleerden op aarde dit nimmer zullen kunnen vaststel-
len, omdat dit een natuurwet betekent? De ziel ontvangt dus het moe-
derkleed, omdat dit leven daarvoor en alleen daarvoor naar de aarde zal
terugkeren en zij nu innerlijk zover is gekomen. De ziel ontvangt het
moederkleed om in de moederliefde over te gaan, om daardoor in een
hoger bewustzijn te komen. Denk je dit nu eens in. Dit is dus geen stof-
felijke gebeurtenis, doch een geestelijke. Dit is geen stoffelijke wet, maar
een geestelijke wet, André en het bezielende leven beheerst deze wet en
het innerlijke leven als mens zal dit lichaam ontvangen. Van tevoren lag
dus vast dat bij die ouders een meisje zou worden geboren. Dit heeft de
ziel dus in haar macht en dit is een wet, omdat het bezielende leven op
dat ogenblik daarin leeft en dit het evolueringsplan, het verder en hoger
gaan voor dit leven is. Is het geen machtig wonder? Voel je, André, dat
mensen daaraan niets kunnen veranderen en dat zij deze wetten niet
kennen? Dat wij dit alleen in ons leven zien en beleven?’

‘Ik heb er geen woorden voor, Alcar.’
‘Ik heb je nog heel veel meer te zeggen, André. Ja, mijn zoon dit is een

wonder, maar dit wonder vinden wij in alle stoffelijke graden en geeste-
lijke levens terug, want vanaf het begin van de schepping is dit zo
geweest. Het is een wonder en een genade van God, waarvan de men-
sen niets, maar dan ook niets weten. Het is het leven waarin het zielele-
ven zich bevindt, het is het verlangen te beleven, maar daarachter ligt
een wet en deze wet dwingt het bezielende leven die weg waaraan het is
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begonnen, te volgen, anders zou het leven er nimmer komen. Wat in de
natuur moet ontwaken en moet worden geboren, zal ontwaken en wor-
den geboren, moet vooruit en niet terug, of Gods schepping liep vast en
was er onrechtvaardigheid. Doch onrecht hebben wij nog niet ontmoet,
terugkeren naar een andere bewustzijnstoestand evenmin, Gods leven,
Gods schepping, alles wat door God geschapen en in werking is
gebracht, moet tot het goddelijke terugkeren.

Dit zieleleven daalde dus opnieuw in het moederlichaam af en het
ontving het ene leven na het andere en genoot de vreugde des hemels,
wat het scheppingsplan is.

In haar omgeving leefde de scheppend kracht: de man. Hij zou haar
man worden en al was hij aan het andere einde van de aarde, wanneer
hij haar zou moeten ontmoeten, zou dat gebeuren. Dan treedt er een
nieuwe wet naar voren en worden zij verbonden. Doch ik zei reeds, hij
leefde in haar omgeving en uit deze verbintenis werden zeven kinderen
geboren.

Een heel eenvoudig aards gebeuren, dat iedere seconde op aarde wordt
beleefd, doch daarachter, in deze wereld, ligt het diepe zieleraadsel. Deze
ziel was moeder, toch bezat zij die diepe en reine moederliefde nog niet,
dit geschiedde omdat het zou geschieden. Miljoenen kinderen worden
op deze wijze geboren, maar dat is geen geestelijk beleven, dat geschiedt
door de hartstocht van hem of haar en dan gaan zij in dat proces over.

Een geestelijke moeder was zij dus niet, want haar gevoel en innerlijk
bewustzijn liet te wensen over. Haar man was het die dit wilde en zij gaf
zich gewillig over. Nog was deze heilige gebeurtenis niet volmaakt, niet
bewust en was zij arm, heel arm, want dit was niet uit reine bezieling tot
stand gebracht. Kun je ook dit voelen, André?’

‘Ja Alcar.’
‘Welnu, op oudere leeftijd ging zij over en weer gingen er honderden

jaren voorbij, want nog was dit leven niet bewust. Dan werd dit zielele-
ven opnieuw aangetrokken en daalde zij op aarde af. In een ander
werelddeel werd zij geboren en opnieuw ontving zij het moederkleed.
Dit kind groeide op en toen het de leeftijd van achttien jaren had
bereikt, ontwaakte het. Zij voelde zich tot de kunst aangetrokken. Haar
ouders hadden geen groot aards bezit, toch waren de middelen er, zodat
zij zich daarvoor kon inspannen om zich die studie eigen te maken.

Hoe kwamen echter die gevoelens voor de kunst in haar, zo ineens?
Je kunt dit niet voelen en daarom zal ik het je zeggen. Deze ziel beleef-
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de de schepping en door dat grote en machtige gebeuren waren die
gevoelens in andere overgegaan en manifesteerde zich dat in haar leven.
In haar lag het gevoel om te scheppen. Voel je thans, André, wat in haar
is ontwaakt? Dit ontzaglijke gevoel, dit gebeuren, het ondergaan, het
beleven van de schepping, manifesteerde zich in haar en zij voelde thans
voor kunst. In haar lag dit gevoel, die drang, doch zij begreep dit niet,
wist niet vanwaar deze gevoelens tot en in haar kwamen. Dit vraagt zich
de mens niet af, omdat hij zichzelf niet kent en hem al deze wetten niet
bekend zijn. Scheppen wilde zij, niets dan scheppen en haar bezieling
was groot en krachtig en dit zou geschieden. Zij trouwde en bracht een
kind, een jongen ter wereld. Ook dit is weer een geestelijk raadsel, wan-
neer men dit raadsel en die werking niet voelt.

Eén jongen bracht zij ter wereld, André en door dit kind kwam deze
ziel in een andere en wel hogere gevoelstoestand, omdat in dat leven de
scheppende kracht aanwezig was. Die verbinding tussen moeder en kind
bracht haar, de moeder, in een hogere scheppingstoestand en zij voelde
zich tot grote dingen in staat. Niet alleen dus haar eigen gevoelens, die
in haar waren ontwaakt door haar vorige leven, doch thans door het
leven dat zij had aangetrokken en dat tot haar was gekomen, verhoogde
haar innerlijke leven. Ook het kind werd een kunstenaar en zelfs een
groot kunstenaar en toen men dit op aarde zag en beleefde, had het kind
dit van zijn moeder, want de moeder voelde voor kunst, maar zou die
hoogte niet bereiken. Doch de moeder was het die hem dat gevoel had
gegeven, waaruit dit geboren werd en waarvan hij het gevoel had ont-
vangen. In haar lag het gevoel tot scheppen, het verlangen iets tot stand
te brengen en dit is scheppen. Haar kind dat op aarde kwam en kunste-
naar zou worden, werd kunstenaar, omdat zij in die scheppingsdrang 
tijdens het dragen overging, maar in haar vorige leven was haar zielele-
ven reeds ontwaakt.

In het scheppingsplan ligt werking en die werking is gevoel en bete-
kent liefde. Dat had zij in dat andere leven zeven malen beleefd en dat
beleven had nu eerst een diepe indruk in haar zieleleven achtergelaten,
had haar doen ontwaken, zodat zij ging verlangen. Maar eerst in een
later leven zou zij voorgoed ontwaken en ook dat geschiedde.

Zij was vijfenzestig jaren oud toen zij overging, maar het duurde zes-
honderd jaren voordat zij op aarde zou terugkeren.

Toen dit zover was, was haar innerlijke leven uitgerust en gereed en
geschiedde dit wonder.
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Weer in een ander land werd zij geboren, maar wat was nu haar bezit,
in welk lichaam daalde deze ziel thans af, André?’

‘Ik kan daar geen antwoord op geven, Alcar.’
‘Nu daalde zij weer in het mannelijke kleed af en werd in dat stoffe-

lijke gewaad geboren. Het scheppende gevoel dat zij zich in die andere
levens eigen maakte, bracht haar nu in het mannelijke kleed. In honderd
andere scheppende lichamen was zij reeds geweest, doch in de voordier-
lijke en dierlijke toestand weet daarvan het gevoelsleven weinig af, is
slechts dierlijk bewust. Toch manifesteren zich deze gevoelens in deze
mensen en zien wij daar reeds het scheppend gevoel ontwaken.

Hoe wonderbaarlijk is dit alles, André. In de eerste drie stoffelijke gra-
den zien wij dit proces zich voltrekken. Wat God als Schepper van
hemel en aarde tot stand bracht, zien wij de mens bezitten en deze god-
delijke kracht ligt in het scheppend organisme, in het mannelijke kleed.
In dit organisme ligt de schepping vast, maar het moederlichaam onder-
gaat de schepping.

Wij aan deze zijde zien en voelen deze werking en vanwaar deze
gevoelens komen. Het is de drang tot scheppen, het is dát wat wij van
God hebben ontvangen en waardoor wij goddelijk zijn. God, mijn
zoon, schiep het heelal, schiep mens en dier, doch de mens gaat bewust
in dit gevoel over, maakt zich dit gevoel eigen en dit eigen maken mani-
festeert zich in de kunst. In de kunst. Ja, wat is kunst? Waaruit is de
kunst geboren? Hoe ontstond de kunst? Uit en door de schepping,
André. Uit dát wat diep in ons ligt, uit het Al, uit God, omdat wij Zijn
eigen leven vertegenwoordigen. En deze goddelijke gave ligt in het man-
nelijke organisme, want dit kleed schept een ander leven, het heeft deze
kracht van God ontvangen.

Hoe hoger nu de innerlijke mens, de ziel dus, komt, des te schoner de
kunst wordt. Voel je dat, naarmate de innerlijke mens groeit en ontwik-
kelt, het scheppingsgevoel bewust wordt?

Voel je dan tevens dat iedere rassoort een eigen kunst kan en moet
bezitten en dit weer met al deze stoffelijke graden te maken heeft? Dat
het gevoel kunst zich in al deze graden manifesteert en eens een hoogte
moet bereiken, die met de zevende stoffelijke graad verbinding heeft en
daarmee één is? Dat ook dit geen toeval is maar bewustwording bete-
kent? Wij zien dit alles en kennen al deze bewustzijnstoestanden, want
wij hebben dit alles beleefd.

Wanneer ik nu nog even verder ga en ik vraag de mens op aarde: 
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wat is kunst? Wat zal hij mij dan hebben te zeggen? Hij zal mijn vraag
herhalen, meer niet en dan zijn schouders ophalen en heengaan, wan-
neer ik hem mijn gevoelens duidelijk heb gemaakt.

Kunst, mijn zoon, is het ontwaken van het scheppingsgevoel, dat in
het mannelijke stofkleed aan werking aanwezig is. Dit verklaart dan
tevens, waarom de man als scheppend kunstenaar die hoogte kan berei-
ken. De man is schepper, als kosmisch wezen heeft hij deze macht van
God ontvangen. De ziel die in dit lichaam ontwaakt, schept, daarin ligt
die macht en die kracht, wat het moederlichaam niet bezit en niet kan
zijn, omdat dit wonderbaarlijke kleed een andere werking ondergaat.
Alleen de man schept en bereikt in kunst het allerhoogste. In de kunst
zien wij dan ook het innerlijke leven van de kunstenaar. Voor de mens
op aarde is dit kunst, voor ons aan deze zijde de bewustwording in de
schepping.

Voel je, André, dat hieraan alles en alles vastligt? Maar dat dit gevoel
de Goddelijke vonk is en het ontwaken van de innerlijke mens betekent?
Dat dit is omdat wij tot de schepping behoren en God dit in onze han-
den heeft neergelegd? Nu zien wij dit gevoel ontwaken. In al die stoffe-
lijke graden hebben wij dit gevoel leren kennen. Iedere ziel bezit iets van
dit gevoel, omdat wij allen leven zijn en van de schepping deel uitma-
ken. Hoe hoger de ziel komt, des te schoner wordt de kunst, gaat de
innerlijke mens hoger en ontwaakt het bezielende leven. Ik zei, in hon-
derden levens had deze ziel het mannelijke kleed ontvangen en even
zovele malen het vrouwelijke organisme, doch in al die levens leerde het
niets wat tot die eigenschappen behoorde die het karakter en de per-
soonlijkheid, een hogere bewustwording uitmaken. In de wildernis kun-
nen wij niet van persoonlijkheid spreken en evenmin op die andere
planeten waar het innerlijke en stoffelijke leven in wording is. Al die
levens zijn dus nodig om daarvan iets te maken. Want wat leert de mens
op aarde in één leven? Wat leert de mens in die eerste stoffelijke graden
en wat leert de mens wanneer hij onbewust is? Van menselijke liefde
weet hij niets. Wat de mens zich in het ene leven eigen maakte, ver-
knoeit hij weer in het andere leven, want er is nog steeds geen bezit, geen
persoonlijkheid, geen bewustwording, geen reine liefde, alles is dierlijk.

Nogmaals, André, wat leert men in een kort aards leven op aarde? 
Ga al die mensenlevens eens na en zie hoe zij oud worden en het ene leven
na het andere verknoeien. Zie, hoe zij leven en anderen het leven ondra-
gelijk maken. Hoe zij willen bezitten en de mens beliegen en bedriegen.
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Alles is slechts hartstocht, is ruw en grof en dat is geen geestelijk bezit.
Vele malen heb ik je al duidelijk gemaakt hoe het leven op aarde is en
wat de mensen ervan maken. Zeventig en tachtig jaren worden zij oud
en wat hebben zij bereikt? Voor hun bezit, voor hun eigen leven en dat
van hun kinderen hebben zij gewerkt, alleen daarvoor.

Maar praat met al deze mensen eens over liefde, dan zie je hoe zij hun
schouders ophalen, hoe ze je uitlachen en voor fantast uitmaken, alleen
omdat het voor hen te ongelofelijk, te onnatuurlijk is en zij van geen
God in de hemel weten. Wat zij nodig hebben is veel aards bezit. Wat
zij wensen is het geluk van de aarde en dat kan een ieder zich eigen
maken en zal een ieder beleven, omdat hij dat beleven moet. Maar zij
vergeten hun innerlijke leven, dat voortgaat, steeds verder en hoger en
tot God terugkeert. Volg al die mensen op aarde en zie hoe zij hun God
vervloeken.

Van het ene leven gaan zij in het andere over en in al die levens vol-
gen zij hun eigen weg, want in hen is dat gevoel en dat gevoel is hun zie-
leleven, hun geestelijke afstemming. Daarin en daardoor beleven zij,
omdat dit een wet is, een natuurkracht en zij zullen ontvangen dat,
waarnaar zij verlangen. Nog is dit mogelijk, straks echter niet meer,
want dan komen er andere wetten in werking waarvan ik je zal vertellen
en waar ik je reeds mee heb verbonden. Dat is het goedmaken, mijn
zoon, dat is het beleven van hun zonden en fouten, dat is hun karma.

Maar de mens gaat verder en steeds hoger klimt hij op de maatschap-
pelijke ladder. Steeds hoger komt hij en dan heeft hij zijn doel bereikt.
Doch dan, André, vallen zij en zullen in de diepte van hun eigen ziele-
leven terechtkomen. Er is echter nog geen geestelijk bezit en zij zullen
zich vergeten, doch met dat alles gaan zij te gronde. Dat is een wet en
ligt vast, omdat zij nog niet zover zijn dat hun eigen zieleleven hun een
halt toeroept. Zij vallen en moeten vallen, om daarna weer van voren af
aan te beginnen. Er zijn geen daden die met het hogere leven verbinding
hebben, op niets kunnen zij terugzien. De ziel moet deze kracht bezit-
ten, want in ons ligt de bescherming tegen vernietiging, tegen alles wat
wij in het leven op aarde kunnen ontmoeten en beleven. In ons ligt er
iets dat zegt: tot hier en niet verder, want ik voel en zie een ander leven,
ik weet dat ik eeuwig voortga. Ik heb God lief en heb mijn Vader begre-
pen. Ik leef niet voor mijzelf, doch voor alle mensen, omdat al die men-
sen uit God en mijn zusters en broeders zijn. Ik heb geen hartstocht,
geen vernietiging in mij en ik wil leven en mij gereedmaken, om verder
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en hoger te kunnen gaan, want ik weet van een eeuwig leven af en wil
het goede.

Hoelang zal het echter nog duren voordat de mensen zo spreken en
voelen, mijn zoon?

In hen is niets van dat alles, geen geestelijk bezit, niets, zij leven en
beleven en moeten zich dat bezit nog eigen maken. Zij zullen zich dit
echter eigen maken, want daarvoor geeft God hun miljoenen malen de
gelegenheid. Steeds weer opnieuw ontvangen zij een stoffelijk gewaad,
doch al die gewaden zijn bezoedeld. Zij breken niet alleen zichzelf af,
doch zij vervloeken Hem Die hun dat ontzaglijke heeft gegeven. Zij
kunnen niet anders, want zij zijn nog niet zover, het zijn mensen die zich
al die krachten nog eigen moeten maken. Zij hebben nog niet hun God,
de natuur, hun vader en moeder leren kennen en zij bezitten nog geen
klein beetje gevoel van liefde voor hem of haar die dit tot stand bracht,
hun het leven gaf. Doch allen, ook de vader en moeder, leven nog in een
onbewust leven, kennen zichzelf niet, vallen opnieuw naar beneden,
omdat zij van geestelijke liefde en hoger gaan, van een God van liefde
niets weten. En dat hebben zij zich eigen te maken, daarvoor zijn zij op
aarde, daarvoor geeft God hun al die liefde, omdat God weet, dat zij het
in één aards leven niet kunnen bereiken.

Als dit niet mogelijk was, André, hoe vaak heb ik je dit reeds niet dui-
delijk gemaakt, stonden wij stil. In duizenden toestanden heb ik je dui-
delijk gemaakt dat dit moet, of we komen niet verder. De ziel is het die
handelt en die vraagt en zichzelf al die vragen beantwoordt. De ziel kan
en zal al die wonderen tot stand brengen, omdat dit het bezielende leven
is. Dit is uit God en zal tot God terugkeren. Dit is het volmaakte en
heeft een goddelijke afstemming en die afstemming zullen wij ons eigen
maken, doch daarvoor zijn duizenden levens op aarde en op al die pla-
neten nodig, willen wij die hoogte bereiken. In al die levens op aarde
zouden wij ontwaken en dit ontwaken geschiedt.

Van het ene lichaam gingen wij in het andere over. In dat eerste leer-
den wij voelen en in dat andere leven maakten wij ons dat gevoel eigen.
Wij leerden hoe te moeten praten en veel te kunnen praten, want dat is
bezit. Wij leerden iets dat tot de kunst behoort en dat andere mensen
niet kenden, nog niet als bezit droegen en gingen naar andere landen,
om ook daar de mensheid te leren kennen. Maar wat wij kenden en
innerlijk droegen was dát wat tot de aarde behoort. Al dat bezit was ons
gegeven, was voor onszelf, om iets van onszelf te maken en dat geschiedde.
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Maar wat is het? Niets dan aardse persoonlijkheid. In ons lag echter geen
geestelijke persoonlijkheid. De mens zwerft over de aarde en maakt zich
dingen eigen die anderen niet bezitten en leeft zich uit. Maar waarvoor
is dit alles? Ook dat is om te ontwaken en hoort bij het aardse leven.
Maar daardoor en daarmee ging dat aardse leven voorbij en was er geen
tijd meer voor iets anders. In dat aardse leven hadden zich al die men-
sen de wijsheid van de aarde eigengemaakt. Doch wanneer zij gingen
sterven, traden zij een ander leven binnen en voor dat leven hadden zij
geen bezit. Dat leven was zoals zij zelf waren en innerlijk droegen en hun
persoonlijkheid en het zieleleven betekent. Dat zieleleven was voor die
andere wereld levend dood en kon daar ook niet leven, want het moest
het volmaakte stoffelijke gewaad nog op aarde beleven. Weer terug naar
de aarde om een ander gewaad te ontvangen, ging deze ziel in andere
toestanden over en werd een heerser.

Want in al die levens was dit verkregen bezit geleerd en eigengemaakt
en dit behoorde tot de scheppende kracht, die in dit zieleleven aanwezig
was. Doch dit betekende tevens ten onder gaan. Nog dieper wordt de
val, nog groter het bezit. God gaf de mens alles en de mens maakte zich
dat eigen. Dit eigen maken wordt de persoonlijkheid, doch die persoon-
lijkheid is aards, is grofstoffelijk en zij die daarin leven zijn de heersers
in het kwaad, leven op aarde om te vernietigen. Hoe meer bezit, hoe
groter de persoonlijkheid, hoe dieper hun val, omdat dit alles geen bete-
kenis heeft in het leven na de dood.

Toch is dit alles nodig om een persoonlijkheid te worden. Die krach-
ten gaan echter straks in de geest over en eerst dan gaat de mens, gaan
al die zielen aan een ander en hoger leven beginnen. Dan groeit en
straalt hun innerlijke leven, dan is er iets in hen, dat hun voor dat dier-
lijke leven een halt toeroept en dat is dan het verkregen maar geestelijke
bezit en de liefde die zij zich in dat aardse leven eigen maakten. Zo gaat
het steeds hoger en steeds verder.

Wanneer het scheppend vermogen in het zieleleven ontwaakt, eerst
dan begint het eigenlijke leven, ontwaken al die oerdriften zoals haat,
hartstocht en geweld in een krachtige en hevige concentratie ingesteld,
maar alleen om te bezitten. Als de ziel daarin overgaat, ik zei het reeds
zoëven, dan eerst ontvangt dit zieleleven wat het hoogste geluk voor de
aarde is, zoals veel bezit. Alles wat de aarde toebehoort en daar aanwezig
is, is voor deze ziel, omdat dit zieleleven daarin moet ontwaken. In het
scheppende, en met dit scheppend gevoel, komen al die verschrikkelijke
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eigenschappen naar voren, die het karakter en de persoonlijkheid uitmaken.
Als het scheppend vermogen in aantocht is en tot bewustzijn komt, dan
bruist en stormt het in dat zieleleven. Dan is het een brandend vuur en
is dat zieleleven wakker en bewust. Maar dan wordt dat leven naar links
en naar rechts geslingerd. Vele levens gaan er dan voorbij, er is geen rust
en dan vervloeken zij eerst met recht hun goddelijke afstemming en is er
van halt toeroepen geen sprake. Het kwaad in de mens is ontwaakt en
het oerinstinct overheerst opnieuw en de mens leeft als in het dierenrijk
niet zou kunnen. Dan gaan zij honderden malen te gronde, keren tel-
kens en telkens terug in één toestand om daaruit te komen en aan een
ander leven te beginnen. Ik kan nu al die levens niet volgen. Dit is ech-
ter een beeld, wat zal en moet geschieden, van hetgeen dit zieleleven,
waarvan ik je vertelde en dat thans in het mannelijke kleed is neerge-
daald, zal beleven. Nu gaat het leven in de scheppingskracht over en ont-
vangt de ziel dat stoffelijke organisme, dat schone menselijke gewaad. 

Nu kan hij zich bewegen, is hij zijn eigen heer en meester, wat in die
vorige toestand niet mogelijk was. In het moederlichaam heeft de ziel te
ontvangen. Dat ontvangen is de tweede persoonlijkheid, dat is in het
scheppend vermogen overgaan, dit te aanvaarden en te dienen. In de
geest hebben wij voor de dienende liefde heilig ontzag, doch op aarde is
dit dienen beleven. Daarin moet de ziel zich geheel geven en dit is door
het wezen dat in het vrouwelijke organisme leeft.

Het scheppende lichaam vraagt, het dwingt, het schept, dat is de eer-
ste persoonlijkheid en is zijn eigen heer en meester. Het kan doen wat
het zelf wil en daarin vergeet het leven zichzelf. O, die kracht, dat oer-
wezen, dat zal ontwaken. In dat kleed kan het bergen verzetten en breekt
met alle bestaande wetten en is niet te bereiken. Het vrouwelijke wezen
kan hiertegen niets doen, hieraan niets veranderen, hierin niets bereiken,
omdat het deze kracht niet bezit. In dat mannelijke lichaam ligt nu het
eerste ogenblik, dat je in de tempel der ziel hebt waargenomen. Dat eer-
ste ogenblik is een ontzaglijke kracht, die niet is te berekenen, die nie-
mand kent of voelt, of de mens moet aan deze zijde zijn en al die
krachten, al die planeten kennen en het scheppingswonder in de geest
aanvaarden en beleven.

Wat is dat voor een kracht die in het mannelijke lichaam ligt, die het
oerinstinct wakker kan roepen, wakker maakt? Wat is dat voor een
macht die daaraan vastligt? Het is het allesomvattende, het is dát wat
God in al Zijn leven heeft neergelegd en dat Zijn eigen leven uitmaakt.
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Het is de afstemming op God en de werking van al die planeten,
waardoor alles is geschapen. Dit is het scheppingswonder en biljoenen
jaren oud. Dit is vanaf het eerste ogenblik gekomen, waardoor alles, alles
is ontstaan, de kracht die sterren en planeten met elkander heeft verbon-
den. Dit is het universum, is hemel en aarde, is zoals ik reeds zei het
allesomvattende leven, het is God Zelf.

Het mannelijke lichaam dus is de bezieling, is het wonder van God,
want God legde dat wonder, die oerkracht, die Alkracht in een stoffelijk
organisme vast.

Zie en voel of dit zo is, of je die krachten kent en in je voelt. In dit
lichaam ligt dat wonder. Mijn God, als dat eens ontwaakt! Als dit moet
ontwaken, wat zal er dan geschieden? Waarheen zal dat gaan en waar is
het einde? Dat einde is niet te overzien. O, mijn God waarom gaf U dat
wezen deze kracht en deze rijkdom? Zie, hoe het U vervloekt! Hoor de
mensen jammeren, geen mens op aarde kan hem tegenhouden, want
deze ziel doet wat hij zelf wil. Het beheerst en overheerst alles en ieder-
een. Volg dit leven, André en zie hoe verschrikkelijk het leeft.

Maar dit moet geschieden, opdat dit leven zal ontwaken. Het leven op
aarde zal het beleven en moet daar doorheen. Dit leven zal het hoogste
dat op aarde is, bereiken. Daarvoor is het leven op aarde en eerst dan
heeft het zijn doel bereikt. Dit zal dat kind beleven, de ziel die wij vol-
gen, die thans in het mannelijke kleed is neergedaald. Maar ook dit
leven gaat voorbij en dan komt de dood. Daarna treedt het de geestelij-
ke wereld binnen, om later opnieuw in een ander gewaad op aarde af te
dalen.

Weer zal de ziel het mannelijke kleed ontvangen, omdat het thans ver-
der moet en de ziel dit bezit heeft. Het bruisende en vervloekende leven
ging voorbij, maar in dit leven wordt het vervloekt en zal het dát ont-
vangen, wat het anderen aandeed. Doch nu komt dat zieleleven in
opstand. Het laat zich niet overheersen, het staat niet toe dat men het
martelt. Niets van al deze dingen wil het ontvangen. Het is op aarde en
heeft nu geen aards bezit, want de ouders zijn eenvoudige mensen. Toch
schept de ziel zich een eigen toestand. Het is niet zoals het vorige leven,
het weet daarvan ook niets af, want het kan niet weten dat het dit leven
reeds heeft geleefd.

Dit leven, deze mens is op aarde en leeft daar tussen miljoenen ande-
ren. Het zoekt en vindt en wat het beleeft en beleven zal, gaat naar een
ontzaglijke hoogte. Toch kan het die hoogte niet bereiken, omdat het
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dat aardse bezit niet heeft en in dat vorige leven niet heeft gehad. Maar
het zoekt en wil bereiken, een kracht is in dit leven aanwezig die het
opvoert, voortjaagt en die niet is tegen te houden.

In dat aardse leven bereikt deze ziel niets, het schept een eigen leven,
velt neer wanneer men dit leven een halt toeroept en zijn weg wil 
versperren. De ziel heeft nog geen geestelijk bezit, want er is niets in dit
leven aanwezig dat men als beheersing kent. Waar heeft het zich deze
grote kracht eigengemaakt? Dit leven komt in opstand, het wordt tegen-
gehouden, gedwarsboomd en dan geschiedt het dat zij die dit leven 
willen tegenhouden, te gronde gaan.

In alle maatschappelijke kringen zien wij deze wezens, André. Waar je
ook kijkt, daar leven deze mensen. Dit leven zullen wij volgen. Dit leven
is niet tegen te houden, noch een halt toe te roepen. In die diepe, die
menselijke ziel bruist het, is er een kracht ontwaakt die bergen verzet, die
wil scheppen en wil bezitten alles wat op aarde is en het leven mooi
maakt. Het leven wil aards bezit, wil eer, roem en verheerlijking. Het wil
iets zijn, een persoonlijkheid, het wil dát wat men op aarde als ontzag
voelt, het wil heersen over duizenden mensen. Toch houdt men dit zie-
leleven tegen.

Op deze weg ontmoet dat zieleleven anderen, die ook datzelfde wil-
len. Niet alleen dus deze ziel, maar er zijn miljoenen op aarde die dat-
zelfde willen en zo ontstaat er strijd. Dit is het ogenblik dat dit zieleleven
zal gaan vernietigen en het vernietigt, want het kent God, noch gebod,
of liefde. De liefde die al het leven doet liefhebben, is in dit zieleleven
nog steeds niet aanwezig. Toch gaat het verder en het ogenblik is nog
niet gekomen dat dit leven ten onder gaat. Doch eindelijk is het zover,
dan wordt dit leven aangevallen en vernietigd. Er is een andere macht
op aarde die besliste, zoals dit wezen in het vorige leven handelde, omdat
het toen die macht bezat. Ook dit leven werd afgemaakt omdat het eens
moordde, anderen het levenslicht ontstal.

Een slecht mens ging ten onder en trad het leven aan deze zijde binnen
en wachtte op een nieuwe geboorte. En dit zal en moet geschieden.

Waar is het einde? Tot hoever kunnen deze wezens gaan? Roept dan
niemand hun een halt toe? Is er een God in de hemel en kan een God
dit alles goedvinden? Wordt hier niet ingegrepen? Moet dit leven verder
gaan om anderen af te slachten? Leed, smart en ellende strooien deze 
zielen over de aarde, vernietigen alles en iedereen die zij ontmoeten. 
Hoe kan God dit goedvinden? Dit alles horen wij in de sferen van licht,
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dit komt tot ons en ook wij kunnen niets doen, geen Vader, niemand
kan hen op aarde helpen. God gaf de mens een eigen wil.

God helpt, doch op een andere wijze, een wijze, die de mensen op
aarde niet kunnen en niet willen aanvaarden, of zij zouden dit alles
begrijpen. God helpt, helpt steeds, door alle eeuwen heen helpt God al
Zijn kinderen. Tracht mij te volgen, André. Dit leven moet verder gaan,
moet ontwaken, moet op aarde terugkeren om daar te leren liefhebben.

God is liefde. Zou God een Vader van liefde zijn, als Hij deze mens
niet de gelegenheid gaf goed te maken? Zou God een rechtvaardige God
zijn, als dit niet mogelijk was? Moet deze ziel in deze hel blijven voort-
leven? Opnieuw ontving deze ziel een ander stofkleed en weer het man-
nelijke lichaam. Wat zal er thans geschieden? Als kind reeds bezat dit
wezen een eigen wil. De ouders konden dit kind niet volgen en vroegen
zich af, waar komt deze ziel vandaan? Hoe kan het, hoe is het mogelijk,
het kind is als een duivel. Ouders spreken op deze wijze. Zij vragen zich
af, ‘waarom’ en ‘waarvoor’, hoe is het mogelijk. De ouders begrepen dit
niet want zij waren gelovig en baden tot God. Dit kind zou aan de
ouders geen geluk schenken, want al vroeg zagen zij, dat in dit wezen
slechtheid en verderf leefde.

Wij echter kennen dit wezen. Wij weten dat het straks opnieuw zal
zoeken en zo lang zal zoeken tot het heeft gevonden, toen het het laat-
ste leven op aarde ging verlaten. Het zal vinden en moet vinden, want
toen dit zieleleven opgroeide zocht het vrienden. Die vrienden waren
slecht en voerden dit jonge leven naar de afgrond. Dit zou geschieden,
dit was niet tegen te gaan, hoe de ouders ook baden en zuchtten. Hun
kind zou ten onder gaan, want in dit leven was een afschuwelijke haat
ontbrand en in die haat zou het nu leven. In die haat zou het opgroeien
en die haat voerde het naar dát waardoor het was ontwaakt. Het zou
daarmee worden verbonden, want die verbinding, die kracht lag in dit
zieleleven vast, het leefde daarin.

Toen het de mannelijke leeftijd had bereikt, wilde dat leven bezitten,
wilde liefhebben en beheerste zich in niets. Het zocht naar aards bezit en
naar liefde en het ging om die liefde en hartstocht aan te wakkeren, tot
de drank over. Die stuwing, daar binnen in de diepte der ziel, wat toch
zijn gevoelsleven was, spoorde het leven aan te drinken en die haat wak-
ker te maken. Maar nu niet alleen, doch tevens met vrienden, die voor
eenzelfde gebeuren en beleven op aarde waren.

Maar er was nog meer. In de hel aan deze zijde leefden duizenden,
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neen miljoenen wezens die reeds hun geestelijke bestaanswereld hadden
bereikt en niet meer op aarde konden worden geboren, omdat allen hun
kringloop der aarde hadden volbracht. Toch waren die wezens op aarde,
ik heb je dat proces duidelijk gemaakt, zij wilden hun duisternis en kou-
de bestaan ontvluchten, wilden beleven, zochten naar menselijke warm-
te en dat geschiedde door al die aardse mensen, want wij weten hoe zij
dit kunnen bereiken. Al die monsters en duivelen van de hel daalden in
het gevoelsleven af en zo waren die aardse mensen in handen van het
kwaad.

Nu werd er geleefd, André, geroofd en gemoord om te bezitten, om
die verschrikkelijke brand diep in hen voedsel te verschaffen. Dat dier-
wezen binnen in hen wilde steeds meer en het ging verder en verder, tot-
dat het niet meer was te verzadigen. Nu moest en zou er een einde
komen. Een verschrikkelijk gevecht op leven en dood maakte een vroeg-
tijdig einde aan dit leven. Opnieuw daalde het in de wereld van het
onbewuste af en wachtte om een ander lichaam te ontvangen. Nog
steeds riep God deze ziel, deze aardse mens geen halt toe. Integendeel,
weer zou deze ziel naar de aarde terugkeren.

Toen deze ziel weer op aarde kwam en opgroeide, werd het kwaad
steeds heviger, de diepte waarin dit leven afdaalde, was niet meer te pei-
len. Van het ene kwaad viel het in het andere en nog was dat dierwezen
daar in die diepte niet verzadigd, nog bezat deze ziel het zevende vol-
maakte stoffelijke gewaad niet, waarvoor zij zou moeten terugkeren.

Eeuwen gingen er voorbij, toen daalde deze ziel weer op aarde af en
kreeg een ander gewaad. Het ontwaakte op aarde in eenzelfde toestand
en in dat leven daalde het nog dieper af dan in het voorgaande. 
De ouders die dit zieleleven hadden aangetrokken, leefden als dierlijke
wezens. Zij vroegen zich niet af waarom en waarvoor, zij hadden geen
bezit en hun kinderen evenmin.

De ziel die wij volgen, had reeds in zijn jeugd het ouderlijk huis ver-
laten en leefde in een ander werelddeel. Dit leven bezat intellect, maar
dat intellect was het dierlijke instinct wat in dit menselijke lichaam ont-
waakte. Dit zieleleven voerde nu anderen aan om te stelen, te moorden,
zodat het een massaslachting werd. Het had een hoge maatschappelijke
positie bereikt. Ook in dit leven ging het weer geheel ten onder. Met
duizenden zonden, fouten en misdaden, trad dit zieleleven het leven na
de dood binnen.

Honderden jaren gingen er voorbij en opnieuw moest dit leven naar
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de aarde. Thans kwam het in de zevende stoffelijke graad, al die vorige
levens had het in de stoffelijke overgangen geleefd. Geen ouders had het
daar gekend, geen zuster- en broederliefde gevoeld, deze ziel was in de
diepste hel afgedaald en had zich die hel eigengemaakt. Het had duizen-
den levens afgeslacht en als het de kringloop der aarde had bereikt,
behoorde dit zieleleven tot de meesters en de genieën in het kwaad.
Doch nog moest het leven terug, het had op aarde de hoogste stoffelijke
graad nog te beleven.

Door vele eeuwen in de wereld van het onbewuste in slapende toe-
stand te hebben geleefd, kwam dit leven tot rust. In de diepte van dit
zieleleven lag dit alles, al die zonden en fouten die niet te peilen noch te
voelen zijn, vast. Eeuwen gingen er voorbij, toen was op aarde een stof-
felijk kleed gereed en werd deze ziel opnieuw aangetrokken, om het stof-
felijke leven te beleven, in het hoogste organisme af te dalen en daarin
het leven te eindigen. Dit wezen bezat alles, het bezat kunst en vele
eigenschappen die het karakter en de persoonlijkheid uitmaken, doch
op dierlijke afstemming. Vele eeuwen had dit leven geslapen en in deze
slaap was er nu een groot wonder geschied. Het was in een andere toe-
stand gekomen, de natuur had het daarin gebracht. Dit zieleleven was
tot rust gekomen, zoals ik reeds zei, en was tot het eerste stadium terug-
gekeerd, toen het aan de kringloop der aarde begon. In dat voordierlijke
stadium dus, doch nu als mens in het hoogste organisme, dat de ziel op
aarde kan ontvangen, zakte dit zielebewustzijn in het diepe onderbe-
wustzijn terug en dit deed het stoffelijke organisme.

Die verhoogde stoffelijke kracht nu is het, die dat bewustzijn tegen-
houdt, of die oerkracht zou dat fijne gewaad vernietigen. Het zenuwge-
stel dat het hoogste stofkleed bezit, is voor die oerkracht in vol
bewustzijn niet berekend, daarin moet het denkend bewustzijn leven.
Wat nu met deze ziel geschiedde, was dus een natuurlijke wet en de hulp
van God.

Dit stoffelijke lichaam hield die oerkracht tegen en dit leven begon op
aarde in een toestand van wakend en halfwakend bewustzijn. Het volle
bewustzijn lag in de diepte van de ziel, was het onderbewustzijn van dit
leven.

Dit onderbewustzijn nu is het evenwicht, de grens die tussen het stof-
felijke en het geestelijke leven ligt. Wat geschiedde er nu? Weer werd dit
zieleleven door ouders aangetrokken en die ouders waren noch stoffelijk
noch geestelijk wakker. De ziel die in het aardse leven neerdaalde, 
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ontving nu een ander kleed en daalde in het vrouwelijke wezen af.
Wie zal dit zieleleven kennen? In haar jeugd stil en somber, gingen de

jeugdjaren voorbij. In dit leven schiep deze vrouwelijke ziel zich een
eigen toestand. Een verbintenis sloot zij echter niet, daar bezat zij geen
gevoel voor, want in haar waren geen verlangens. Toch kon zij soms
hevig verlangen en overviel haar een afschuwelijk iets, wat uit de inner-
lijke diepte voortkwam. Dat iets was de werking van haar stofkleed en
hield met de maandelijkse natuurwet verband. O, hoe kon zij dan
schreien en verlangen. Maar wanneer die tijd voorbij was, keerde de rust
in haar terug en was zij weer zichzelf. Zo ging dit leven voorbij, zij deed
geen goed en geen kwaad. Op zeventigjarige leeftijd ging zij over. In dit
leven had zij niets beleefd, maar zich ook niets eigengemaakt en niets
vernietigd. Weer kwam zij in het leven na de dood en trad de astrale
wereld binnen.

Daar moest zij wachten op een ander kleed. Nu duurde dit niet zo
lang, want in dit leven was niets beleefd, de natuur had spoedig haar taak
volbracht. Hoe diep zijn die natuurwetten. God wist en overzag alles,
God heeft deze ziel reeds geholpen, doch daarvan weten mensen op
aarde niets af. Als God niet had ingegrepen, als de natuur dit niet tot
stand had kunnen brengen, dan had dit zieleleven die verschrikkelijke
strijd niet kunnen verwerken. De goddelijke afstemming, mijn zoon,
bracht haar in slaap, daardoor behield de ziel het evenwicht en zou aan
een ander proces beginnen.

Weer daalde dit zieleleven in het moederlichaam neer, maar nu in een
andere omgeving. In die omgeving was meer leven en bezit en dat bezit
spoorde dit leven aan het aardse leven te beleven. Zij huwde en baarde
twee kinderen. Nu zou een ander leven beginnen. Doch dit leven bete-
kende voor haar de strijd tegen haar kwade ik, zij zou zichzelf moeten
overwinnen. Maar hoe groot is Gods liefde. God wist dat zij al die zon-
den en misdaden niet in dagbewustzijn kon dragen en bracht haar inner-
lijk in slaap. Voel je dit, André?’

‘Ja Alcar, maar wat is dat voor een wonderlijk gebeuren?’
‘Dat is voor ieder wezen dat de uiterste grenzen in de natuur heeft

overschreden. Deze zielen moeten tot rust komen, of het stoffelijke
organisme zou onder deze innerlijke drang en krachten bezwijken. 
Op de eerste kosmische graad heb ik je dat duidelijk gemaakt. Wij zien dus
dat ook daar geen verandering in is gekomen. Het innerlijke leven moet
zich aan het stoffelijk kleed aanpassen. En dit brengt de natuur tot stand.
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Voel je dit diepe geestelijke raadsel, André?’
‘Wanneer ik alles heb begrepen, Alcar, dan daalt thans het bewustzijn

in de diepte van haar eigen leven af?’
‘Inderdaad, zo is het.’
‘Maar dan is dit leven als kind toch niet natuurlijk?’
‘Ook dat is heel duidelijk. Neen, want dat is immers niet mogelijk?’
‘En deze zielen leven op aarde? Wie kan dit voelen, Alcar? Wie kent

deze zielen? Deze diepte is immers niet te peilen? Welk een raadsel.’
‘Ook ik zou nog evenzovele vragen kunnen stellen en toch, dit zou en

moet geschieden, of het innerlijke leven kon niet worden aangetrokken.’
‘Wanneer dus een dergelijke ziel als kind op aarde leeft, is het rustig,

omdat een geestelijke wet het daarin heeft gebracht?’
‘Ja André, dit moeten wij aanvaarden.’ 
‘Maar zal deze ziel dan ontwaken?’
‘Ook dat zal geschieden en wij zullen haar volgen.’
‘En daarvan weet niemand iets af, kan de mens niet voelen, omdat hij

deze diepte niet kent?’
‘Neen André. De mens op aarde weet van natuurwetten en uiterste

geestelijke grenzen niets af. Doch duizenden leven er op aarde die alle
natuurwetten hebben overschreden. Hier in het leven van de geest, leren
wij al die wetten kennen en begrijpen. In het stoffelijke leven op aarde
is dat niet mogelijk.’

‘Heeft deze ziel dan al die fouten en zonden niet goed te maken?’ 
‘Jazeker, ik zei reeds dat zij nu aan een ander leven gaat beginnen,

doch daar zijn vele levens voor nodig. Langzaam maar zeker ontwaakt
dit zieleleven. Het eerste dat in haar ontwaakt, is het gevoel voor haar
kinderen. Dit waren de gevoelens die nu uit die diepte naar boven en tot
bewustzijn kwamen. Ik zei je zoëven dat zij twee kinderen baarde. 
In haar was rust en verlangen. Dit leven ging in rust en geluk voorbij en
toch weten wij wie zij is. Dan kwam de dood en trad zij dit leven
binnen. Het ene leven volgde nu op het andere. In al die levens zou zij
het evenwicht herstellen. Zo bleef dit proces voortgaan. Langzaam ging
zij voelen en ontwaakte haar innerlijke leven, werd zij wakker en bewust.
De diepte van haar zieleleven ging nu in dagbewustzijn over. Dan weer
was zij moeder, dan daalde zij in het mannelijke kleed af, om zich deze
bewustwording eigen te maken. Doch nadat zij opnieuw ontwaakte,
vergat zij zichzelf, want nog steeds bezat zij geen geestelijk bezit. Het ene
leven was nog verschrikkelijker dan het andere. Zij ontving niets dan
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leed en smart, toch was haar leed niet te vergelijken met hetgeen zij
anderen had aangedaan. Zo gingen er duizenden jaren voorbij en zien
wij een ander wonder.

De planeet aarde liet haar nu vrij en je voelt zeker wat er thans zal
geschieden. Nu zou zij aan haar karma moeten beginnen, eerst nu na al
die ellende die zij toch reeds had ontvangen, stond zij voor de wet van
oorzaak en gevolg. Een berg van ellende, van leed en smart versperde
haar de weg, dit alles moest zij nu goedmaken. Zij bezweek onder haar
leed en ging waanzinnig van smart over. Toch zou zij terugkeren. 
In ieder leven waarin zij leed had gebracht, ging zij nu goeddoen. Toch
deed zij opnieuw zonden en fouten, want in haar was nog steeds geen
geestelijk bewustzijn. Van het ene leven ging zij in het andere over. Voor
moord en verdierlijking stond zij echter niet meer open. In al die levens
had zij iets geleerd en dit bezit lag in haar. Zij moest en zou thans dit
evenwicht herstellen, duizenden jaren was zij het stoffelijke organisme
ten achter. In al de levens die zij nu ging beleven, vroeg zij, waarom en
waarvoor moet ik zo lijden? Mijn God help mij, ik word vertrapt en
bezoedeld. De ene ellende volgde de andere op. In alle landen van de
aarde had deze ziel reeds geleefd en overal leed gebracht.

Toch zou deze mens haar einde bereiken, maar nog steeds had deze
ziel te ontvangen. Niets had ze, voor alles wat zij van God had gekregen,
gedaan, want in al die duizenden eeuwen was dit niet mogelijk geweest.
Hoe zijn al die levens geweest? Wat leert men in een leven op aarde?
Immers niets. Wat bracht deze ziel van al die levens terecht? Toch deed
zij opnieuw verkeerde dingen, in haar lag nu het grofstoffelijke gevoel.
Toch deed zij ook goede dingen, want in elk leven zijn goede en kwade din-
gen gedaan. Ik zei reeds, toch ontwaakte dit leven, ging dit leven in andere
en hogere gevoelens over. In haar lagen vele eigenschappen, doch al die
eigenschappen zouden thans in geestelijke moeten veranderen. Daarvoor
waren levens nodig en in die levens zou deze ziel dat moeten bereiken.

God is een Vader van liefde. Hoe groot is de genade die de mens ont-
vangt. Alles wat de aarde bezit, zullen wij ontvangen. In alle rangen van
de maatschappij zullen wij leven en wij allen scheppen ons een eigen toe-
stand. Allen trachten op aarde vooruit te komen om een bestaanswereld
te veroveren en dit geschiedt naarmate wij ontwaken. Zo gaan wij ver-
der, steeds verder.

Ook deze ziel zou innerlijk ontwaken en in een laatste leven op aarde
overgaan. Deze ziel had wonderen en problemen beleefd en thans stond
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zij voor haar laatste probleem. Nu zou de ziel in haar volle bewustzijn
overgaan en zou die verschrikkelijke diepte bewust worden, nu, na die
vele levens, zou zij in de geest ontwaken. Als laatste incarnatie ging zij in
het moederlichaam over en zij zou dit kleed als kosmische afstemming
houden. Tientallen van levens zijn er dus in leed en ellende nog voorbij-
gegaan. Deze wil ik niet volgen, ik ga thans tot haar laatste leven over.
Ik zei reeds: de diepte van haar zieleleven kwam boven, de natuur kwam
in evenwicht en wat nog in haar lag, zou zij thans beleven, móeten bele-
ven, omdat haar innerlijk en het stoffelijke organisme één waren.

Haar geest trad dus nu bewust het laatste stoffelijke kleed binnen.
Wanneer ik thans spreek van bewustzijn, wil dit niet zeggen dat zij zich
van al deze levens bewust was, doch haar innerlijk was wakker en
bewust. Dit kind werd geboren en in haar jeugd reeds voelden de ouders
dat zij iets bijzonders moest zijn. In haar leefde een ontzaglijke kracht,
het laatste dat zij nog goed te maken had. Nu wilde zij beleven. Dat
gevoel bruiste, was bezieling en scheen niet te blussen, dat gevoel was het
intellect van een begaafd wezen. In deze ziel leefde iets, wat haar wakker
deed maken. De Goddelijke vonk blies haar innerlijke vlam tot grote
hoogte op, maar er was nog geen geestelijk bezit. Wat zij had beleefd, in
al die duizenden eeuwen, was het goedmaken van al haar vroegere zon-
den. Zij had alleen haar karma beleefd en had niets kunnen doen voor
zichzelf. Zij kon zich dus niets eigen maken, omdat haar schuld groter
was dan hetgeen zij kon ontvangen en eigen maken, en dat in ons leven
geestelijk bezit is.

Begrijp je waarvoor zij op aarde was? Nog was haar innerlijke leven
honderden jaren ten achter. Het stoffelijke organisme was het innerlijke
leven in die eeuwen ver, heel ver vooruit geweest en nu zou zij van zich-
zelf iets moeten maken. En zij maakte iets van zichzelf, zij schiep zich
een eigen leven, schiep kunst en werd in dat leven beroemd en op han-
den gedragen, doch ging opnieuw ten onder. Opnieuw ten onder, want
in haar was nog geen reine liefde, doch haar stoffelijke kringloop had zij
volbracht. In dat laatste leven verloor zij zichzelf, geen geestelijke liefde
had zij zich eigen weten te maken. In dat leven bleef zij kinderloos en
op hoge leeftijd trad zij hier binnen. Toen zij ontwaakte, leefde zij in een
andere wereld en dit was onze hel, zij had dus haar eigen hel geschapen.
In al die levens had zij daaraan gebouwd en opnieuw weer afgebroken.
Ik heb je dat duidelijk gemaakt. In dat laatste leven had zij zich niet 
kunnen bevrijden. Nog was er duisternis in haar, nog bezat zij geen
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innerlijk licht. Diep ontroerd ontwaakte zij. Naast haar leefden mensen
die waren zoals zij. Toch was er iets in haar dat haar deed ontwaken en
waardoor zij aan een ander leven ging beginnen.

Haar moeder, die reeds lang over was, trok haar in een andere toe-
stand en zij zag en voelde het vele kwaad dat zij had gedaan. Toen keer-
de zij naar de aarde terug en zag waar zij had geleefd. Van al haar vorige
levens wist en begreep zij niets. Dit was ook niet mogelijk, zij kende
zichzelf niet eens. Haar moeder hielp haar en bleef voor haar bidden.

Een halve eeuw ging voorbij, toen had zij zich losgemaakt van de
duistere sferen en trad de sferen van licht binnen. Doch je voelt wel,
André, wat zij daarvoor heeft moeten doen.

Aan deze zijde werd zij zich bewust van haar eigen leven. Hier toon-
de men haar hoe zij had geleefd. Eerst aan deze zijde kreeg zij wroeging
en in die toestand was zij te bereiken.

Toen zij de eerste sfeer binnentrad, ontwaakte haar geestelijk en hoger
gevoel. Nu bad zij tot haar Vader en dankte Hem voor alles. Maar iets
was er dat haar wroeging deed toenemen, want niets, niets, had zij voor
al die genade gedaan. Op aarde had zij niets achtergelaten, zich alleen
uitgeleefd en duizenden dingen van God ontvangen. Zij had zich alleen
van de duisternis bevrijd en was in het licht overgegaan. Nu bad zij vele
jaren achtereen en vroeg aan God om opnieuw op aarde te mogen wor-
den geboren en daar iets voor al die rijkdom die zij van God had ont-
vangen, te mogen doen. Steeds bleef zij bidden.

Zou God dit gebed verhoren? Want anders zou zij zich van deze wroe-
ging niet kunnen vrijmaken. En weer komt God deze ziel te hulp. Haar
geliefden, die aan deze zijde haar waren gevolgd, wisten waarheen zij
ging. Zij zou haar dankbaarheid in iets op aarde neerleggen en een taak
volbrengen. Zij zou helpen de aarde vooruit te brengen door de mens
geestelijk voedsel te brengen, want geestelijk voedsel heeft de mens
nodig, door al dat stoffelijke ging de mens ten onder.

Dat bracht zij dus op aarde en zij gaf zich geheel. In alles legde zij haar
zielegeluk. Zij wist van een volgend leven af, in haar lag geestelijk bezit.
In dit bezit zou zij als kind ontwaken. Toen haar leven een aanvang ging
nemen, was zij reeds bezield door haar eigen gevoel, de wroeging die in
haar lag. Dit leven werd dan ook in de geest volbracht. Daarna keerde
zij terug en ging aan deze zijde verder.

Ik toonde je flitsen van een ziel, André, van een mens, ik zei je reeds,
die ik heb gekend. Dit zijn geen verhaaltjes, doch deze ziel heb ik op
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aarde telkens en telkens weer ontmoet en thans leeft zij in mijn eigen
sfeer. Met duizenden van hen leefde ik in mijn tijd op aarde, daar heb-
ben wij elkander ontmoet en opnieuw verloren. Nu leeft zij in de vijfde
sfeer en is een engel in de geest.

God is liefde. God weet alles en is rechtvaardig. Alle leed, ziekte en
ellende is nu voorbij en zij gaat hoger en hoger en op een andere planeet
over. Op de vierde graad zullen wij elkander terugzien. Daar weten wij,
dat wij zoveel levens hebben af te leggen, want het leven zou daar niet
volmaakt zijn, als wij dat niet wisten en dit gevoel niet in ons was. Allen
gaan wij verder. Eens verwacht God ons en zegt: ‘Zie, Mijn kinderen, de
hemel wacht u. Ik waak over u allen.’

Dan schreit de ziel van geluk, omdat God, onze Vader, zo goed is. 
En nu wij dat grote probleem gaan kennen, vallen wij neer en weten niet
hoe dankbaar wij zullen zijn.

Dat is het aardse leven, André en dat beleeft ieder mens. Zij moeten
dat beleven, of zij komen niet in het Al terug. Dit moest ik je zeggen en
duidelijk maken, wil je een beeld van het stoffelijke en geestelijke of
innerlijke leven op aarde ontvangen. Maar het is ook alleen voor de
aarde, alleen de aarde bezit strijd, leed en ellende. Het is om van het
voordierlijke in het geestelijke leven over te gaan. Is je alles duidelijk,
André?’

‘Ja Alcar, maar ik zou u nog enkele dingen willen vragen. Dat aantrek-
ken, geschiedt dat in alle levens?’

‘Ja, vanaf de eerste zonden en fouten gaat de mens aan zijn eigen kar-
ma beginnen. Dit is toch je bedoeling, nietwaar?’

‘Ja Alcar. Het is wonderbaarlijk, hoe dat alles geschiedt en vastligt.
Ligt bij iedere geboorte dus vast wanneer de mens zal sterven en hoe hij
zal sterven?’

‘Ja, dat is een wet en ook dat ligt vast, doch hoe de mens en waaraan
de mens zal overgaan, heeft hiermee niets uit te staan. Het leven komt
en gaat wanneer het geroepen wordt.’

‘Hoe diep is de mens, Alcar, dit had ik niet verwacht. Wie zal dit kun-
nen volgen?’

‘In de sferen kunnen wij dat volgen. Geen gedachte die uitgezonden
is, kan ontsnappen. Een ieder ziet zijn eigen levensfilm en ieder mens die
de vierde sfeer, je hebt dit in de tempel der ziel beleefd, heeft bereikt,
kan dit waarnemen.’

‘Hoeveel vaders en moeders hebben wij dan niet gehad, Alcar?’ 
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‘Duizenden, mijn jongen, doch vader- en moederschap heeft alleen
voor de aarde betekenis. Vader- en moederschap lost aan deze zijde in
de universele liefde op. Ik heb je dat reeds lang duidelijk gemaakt en
hoef er dus niet dieper op in te gaan.’

‘Dit is toch een groot raadsel voor de mensen op aarde, Alcar.’ 
‘Het zullen problemen en wonderen voor hen blijven, voor anderen

fantasie, doch dit behoort tot ons leven, alles, wat ik je toonde en dui-
delijk maakte, behoort tot de wedergeboorte op aarde.’ 

‘Is het mogelijk dat mensen reeds op aarde geestelijk bewust worden?’
‘O, ja, zeer velen. De ziel waarvan ik vertelde, ontwaakte eerst aan

deze zijde, doch anderen komen op aarde zover en treden hier bewust
de sferen van licht binnen. Miljoenen wezens leven reeds op aarde in een
geestelijke toestand en hebben zich daar reeds die afstemming eigen-
gemaakt.’

‘Geschiedt dit ook in normale toestand, ik bedoel, niet, wanneer zij
daarom vragen?’

‘Ja André, miljoenen mensen zijn op aarde zover gekomen.’ 
‘Wanneer ik u in alles goed heb begrepen, dan lossen godsdiensten

later op en zijn alleen de godsdiensten aan de aarde gegeven, opdat de
mens houvast zou bezitten.’

‘Zo is het, maar wist je dit al niet lang geleden?’
‘Ja Alcar, maar thans is mij dit zo duidelijk. Is hetgeen in al die eeu-

wen van Gene Zijde is gegeven, met een vast doel geschied?’ 
‘Ja, op onze volgende reis zal ik je dat duidelijk maken. Alles en alle

hogere gedachten zijn aan deze zijde geboren.’
‘Ook uw kunst?’
‘Ook mijn kunst, want ik hoorde daarbij en alle meesters die in die

tijd op aarde leefden.’
‘Wonderbaarlijk is het, Alcar.’
‘Vergeet niet, dat de aarde de enige planeet is waar diep leed wordt

beleefd. Wij hebben deze ontwikkeling kunnen volgen. De mensen ken-
nen hun eigen leven niet en de dood is nog steeds een afschuwelijk mon-
ster voor hen. De dood vergalt het leven op aarde en ontneemt hun alle
moed om iets van het leven op aarde te maken. De dood breekt alle
energie en zij geven zich daaraan over. Dit moet echter oplossen en wan-
neer zij kunnen aanvaarden, eerst dan komt er rust en vreugde op aarde
en denken zij aan een weerzien aan deze zijde. Wie dit aanvaarden, kun-
nen rustig en gelukkig zijn en zich heel anders instellen, ook al hebben
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zij hun geliefden verloren. Eens zien zij elkander hier terug. De één moet
echter eerder overgaan dan de ander, maar wanneer een moeder alleen
achterblijft, kan de vader haar van hieruit bezoeken, haar steunen en hel-
pen op aarde. Dit alles is mogelijk, wanneer zij zich ernstig in al deze
problemen en wonderen willen verdiepen. Dan ontstaat er een hechte
verbinding en leren zij het leven van de geest kennen. Eens komt dit,
maar dan zijn wij enige eeuwen verder.’

‘Waar zijn wij op dit ogenblik, Alcar?’
‘In een ander land, André. Wij zweefden steeds verder en zijn van het

ene land of werelddeel in het andere gekomen. Toch heb je daarvan
niets gemerkt. Ik volgde één weg en die weg bracht mij naar die plaat-
sen en steden waarvan ik vertelde en waar deze ziel leefde. Jij echter
luisterde naar mij en zodoende kon je niet waarnemen.’

‘Was ook dit mogelijk geweest, Alcar?’
‘Jazeker, ik had je met al die levens kunnen verbinden, doch dat vond

ik thans niet nodig, het werd te veel voor je.’
‘U bedoelt zoals op onze vorige reis, Alcar, toen u mij met uw eigen

leven hebt verbonden?’
‘Ja, dat bedoel ik.’
‘Hoe moet ik dit alles in mijzelf verwerken, Alcar?’
‘Heb geen angst dat je al dit leven zal overvallen, ik zal je daarbij hel-

pen en het zal je gemakkelijker gaan dan toen je van je vorige reis terug-
keerde. Nu ben je je bewust van ons leven en kun je ook alles, hoe diep
het ook is, verwerken.’

‘Kunnen over het algemeen de mensen dit niet verwerken?’ 
‘Om vanaf de aarde zonder geestelijke hulp tot de diepste geestelijke

problemen door te dringen, André, daar is in de eerste plaats een
krachtig zenuwgestel voor nodig, maar vooral het gevoel voor al deze
wetten. Een geleerde, of wie het ook is op aarde, kan zonder deze geeste-
lijke verbinding deze diepte niet bereiken. Dit moet men voelen en hun
eigen persoonlijkheid moeten zij kunnen afleggen.’

‘Ik ben zo gelukkig, Alcar. O, als ik thans dit aan de mensheid mocht
vertellen en dat u mij van deze zijde af zou helpen. Ik zal ervoor bidden
dat u die genade mag ontvangen.’

‘Dat alles is zeer mooi, André, wellicht komt het, doch eerst moeten
wij dit alles vastleggen. Ook dat is een groot werk, maar je zult het ont-
vangen. Het is de bedoeling van de meesters dat wij dit aan de mensheid
brengen. Nu is dit mogelijk, want velen dorsten naar geestelijk voedsel
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en dit voedsel zullen zij ontvangen, over de gehele aarde zijn wij ver-
spreid. Velen met mij zijn op aarde bezig en werken door instrumenten,
allen mediums die een taak hebben te volbrengen. Allen zijn wij God
dankbaar dit te mogen doen, want nu kunnen wij dankbaar zijn, omdat
wij begrijpen wat de bedoeling is van al dat leed, al die ziekten van de
aarde. Nu zijn wij wakker en bewust.

Hoe dankbaar ben ik dat mij die taak is opgedragen, hoe heb ik mij
voorbereid! Tweehonderd jaren lang stelde ik mij op al deze toestanden
in. Op onze volgende reis zal ik je daarvan vertellen. Thans zijn er men-
sen op aarde die tot de gevoelswezens behoren, zij willen nu ontvangen,
want de godsdiensten geven hun niet dat wat zij wensen, geven hun niet,
waar zij behoefte aan hebben.’

‘U zei, Alcar, dat al die godsdiensten oplossen, maar wat bracht
Christus dan aan de mensen?’

‘Vergelijk het leven van Christus niet met een godsdienst, André.
Onze grote Meester bracht liefde en geloof aan God. Wat Christus
bracht is voor alle planeten tot de hoogste graad, dat is de zevende kos-
mische mentaliteit. Dit kan niet sterven, is niet te doden, dit is wat ons
allen bezielt, het is Gods heilig leven. Christus bracht Zichzelf, bracht
het Goddelijke leven. Alleen door Hem kunnen wij God bereiken, door
niets en niemand anders. Al die godsdiensten lossen op, omdat zij de
waarachtige kern niet bezitten en de geestelijken zich op voetstukken
plaatsen. Dit blijft, André, dit is eeuwig, want het is volmaakt, door
Christus leren wij God kennen en begrijpen.’

‘Wanneer ik u in alles goed heb begrepen, Alcar, dan leven er geen
mensen op aarde die vrij zijn van leed?’

‘Neen, dat is niet mogelijk, maar alleen zij die zichzelf kennen en een
taak op aarde hebben te volbrengen, weten dat hetgeen zij beleven, zij
niet als leed moeten zien, doch dat het is om te ontwaken en goed te
maken. Dan verandert alles en is het geen leed meer, maar een genade.
Doch al die miljoenen mensen leven in deze toestand, omdat hun
afstemming zo is en zij geen leed willen en van een verleden niets weten.’

‘In al die graden, tot de hoogste graad van stoffelijk organisme, leven
mensen in steden en dorpen en alle uithoeken van de aarde, die dus leed
en ellende hebben?’

‘Heel goed, zo is het. Een ieder leeft in zijn eigen toestand en die toe-
stand is hun kosmische afstemming, dat wil zeggen, zij hebben een
ander leven aanvaard en maken goed, wat hun karma is en waar zij voor
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op aarde zijn. Er zijn geen mensen op aarde, die mensen kúnnen er niet
zijn, die vrij zijn van leed. Dan zouden zij niet meer op aarde zijn, maar
aan deze zijde of reeds de mentale gebieden hebben bereikt, om door de
vierde kosmische graad te worden aangetrokken. Het is dus niet moge-
lijk dat er mensen op aarde leven die vrij zijn van ieder leed, je zult dan
ook geen wezen ontmoeten dat geen leed kent. Wanneer zij al die kos-
mische graden kennen en kunnen aanvaarden, dan is dat leed een ander
leed, want dan is het goedmaken wat zij eens misdeden en weten zij dat
er daarna geluk en rust komt en dat dat eeuwig blijft. God kent al Zijn
kinderen. God zal niet toestaan dat één van Zijn kinderen onnodig ver-
driet ontvangt. Toch denken en zeggen de mensen dat God hun dat leed
heeft gegeven en heeft opgelegd, doch wij weten beter. Wij hebben ons
eigen leven leren kennen en weten dat God het niet is Die ons dat leed
oplegt, maar dat het oorzaak en gevolg is, goedmaken wat wij eens mis-
deden. Wanneer de mensen dit op aarde konden aanvaarden en begrij-
pen, wanneer zij zich bij alles zouden neerleggen en dit natuurlijk
zouden beleven, dan loste spoedig dat diepe verdriet op.

De mens denkt dat God straft, doch wij weten dat God niet kan straf-
fen, maar dat de mens de natuurwetten heeft overschreden en daarmee
weer in harmonie moet komen. Die krachten en natuurwetten sluiten
hem voor hoger gaan af en zijn de onnoembare hartstochten en het leed
anderen aangedaan. De mens trekt juist daarom die wetten aan, waarin
die geestelijke stoornis ligt, omdat die moeten worden goedgemaakt.
Goddank dat dit geschiedt, of wij bleven in deze poel van ellende leven
en kwamen nooit hoger. Nu wij weten dat alles liefde, rust en vrede is
en God geen leed, noch ellende kent, zal de mens al die verschrikkelijke
dingen moeten oplossen. Ik heb je nu duidelijk gemaakt hoe het
geschiedt en daarvan kan geen mens zich vrijmaken, kan er niet aan ont-
komen, want wijzelf trekken het aan.

Alles op aarde lijkt verschrikkelijk, doch wanneer wij het leven gaan
kennen is alles anders en natuurlijk. Maar hoeveel mensen zijn er niet
op aarde die van een eeuwig leven niets weten? Zij voelen niets van al
die wetten en lachen hen uit die van deze wonderen vertellen. Voel je
hoe arm deze wezens zijn?

Goddank dat het nu onze tijd is, dat wij tot de mensen terug mogen
komen om hun te zeggen dat wij leven. Nu weten wij wat kan en wor-
den zal, nu leven wij in die tijd en dat maakt ons hier allen gelukkig.
Ach, die arme mensen die zichzelf niet kennen en nog niet weten dat
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alles liefde en dat God een Vader van rechtvaardigheid is. God ziet toe
hoe de mensen zich vergeten, maar God kent al Zijn kinderen. Toch
vragen zij om geluk en aards bezit, maar de diepte van hun eigen leven
kennen zij niet. Met het verleden willen zij niets te maken hebben, zij
willen leven en gelukkig zijn, want een ieder heeft recht op geluk.

Iedere seconde worden er op aarde mensen geboren, doch er moesten
juist mensen ontwaken en innerlijk worden geboren. De innerlijke mens
is en blijft zoek. De aarde is een paradijs, God heeft het zo gewild, maar
de mens heeft dit paradijs in een afschuwelijke hel veranderd. Arme
mensen, arme aarde, maar in haar leeft het en daar ligt het leven van
God. De aarde schenkt alles aan de mensen, wie zij een plaats gaf om te
kunnen leven. Doch hoe handelen de mensen?

Het zal je duidelijk zijn geworden, André, dat er niets op aarde en
niets aan deze zijde is, of de mensen hebben het tot stand gebracht. 
Er is geen leed, of de mens heeft dat gewild, heeft het geschapen.

Heb ik niet in tientallen toestanden aangetoond dat het onze eigen
schuld is wat wij in andere levens hebben gedaan. Heb ik je niet aange-
toond dat er wedergeboorte moet zijn, daar wij anders niet voort kon-
den gaan op de eeuwige weg? Dat alles vastligt en die werkingen in en
door ons zijn geboren? Is er iets tegenstrijdigs in alles wat je hebt waar-
genomen? Wie zich eerlijk openstelt en zich geheel overgeeft, zal dit voe-
len en begrijpen, zal oorzaak en gevolg waarnemen.

Gods eenvoud ligt in alles en houdt alles in stand. Aan ons die een-
voud te leren kennen en eigen te maken. Uit het ene wordt het andere
geboren. Wat de mens vandaag bezit, zal hij morgen weer verliezen. Dit
alles doet hem echter ontwaken en dan zal hij voelen dat er een wet bezig
is hem te doen buigen. Wanneer hij dit kan, dan is hij zover en is het
leven op aarde niet voor niets geweest. Eens komen allen aan deze zijde
en staan de mensen voor al deze wetten. Dan zien zij dat ons leven waar-
heid is en wij de waarheid hebben gesproken. Dan eerst zullen zij dank-
baar zijn voor hetgeen zij op aarde van deze zijde af hebben ontvangen.
De mensheid ontvangt nu een beeld van de schepping, over de gehele
aarde werken wij thans op de mensheid in. De mensen op aarde moe-
ten weten dat hun geliefden leven en dat zij hun vader en moeder zul-
len terugzien. Zij moeten weten dat zij op aarde hun eigen geluk in
handen hebben, moeten voelen dat het leven daar slechts tijdelijk is. 
Een groter geluk kunnen zij zich niet indenken. Waar zij ook zijn en
leven, in welke toestand zij ook verkeren, het paradijs, zoals God het aan
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ons mensen heeft gegeven, is door ons niet begrepen. Eens komt er
geluk en leren zij hun Vader van liefde kennen en weten zij dat zij zelf
schuld zijn aan alles. Dit is hard en toch, ook wij hebben dit moeten
aanvaarden. Hoe verschrikkelijk hun leven op aarde ook is, eens komt
er een tijd en buigen zij hun hoofd en danken God voor alles. Dan eerst
begrijpen zij dat zij schuld zijn aan hun eigen ongeluk. Heb je mij in
alles kunnen volgen, André?’

‘Ja Alcar, ik dank God voor dit aan mij gegeven. Nu ik dit alles weet,
begrijp ik het paradijs en ga ik deze twee mensen, als Adam en Eva, en
alles wat in de bijbel staat, beter voelen.’

‘Diezelfde twee mensen, André, vertegenwoordigen nog steeds de
mensheid op aarde. Toen begon, voor de geleerden dan, de schepping.
Er zou een begin moeten worden gemaakt en daarvoor dienden twee
mensen en die twee mensen waren Adam en Eva. Ik heb je daarvan reeds
verteld. Volg hen en zie, nog zien wij die beide wezens tezamen, zij gaan
verder en verder van de ene eeuw in de andere en leren zichzelf niet ken-
nen en begrijpen. Deze beide zielen zouden de schepping vertegenwoor-
digen. De mens zou een voorbeeld worden gesteld en in die tijd waren
dit deze beide mensen.

Toen sprak God, doch het waren wezens die reeds aan deze zijde leef-
den en deze boodschap brachten. Dat verhaal is gegeven, doch zij heb-
ben het nog steeds niet begrepen. In alles wat op geestelijk gebied in die
tijd op aarde is gebracht en tot stand is gekomen ligt waarheid, doch aan
die waarheid is de kern ontnomen.

Adam en Eva waren het scheppend en stuwende vermogen en dit
bezit is nog in de mens, niets is er veranderd. Nog leven Adam en Eva
op aarde en zijn uit het paradijs verdreven, omdat zij nog steeds niet tot
zichzelf zijn gekomen. De mens op aarde is in niets veranderd en nog
vele eeuwen later zullen zij over deze beide mensen praten en niet begrij-
pen dat zij in een en dezelfde toestand leven als die twee mensen.

In de bijbel staan vele van dergelijke dingen en wanneer men de rea-
liteit daarvan ziet en voelt en de bedoeling weet van hen die dit tot stand
brachten, dan voelt men de heilige waarheid, doch dan is alles anders.
Zij die daaraan meehielpen, hebben deze boodschap niet begrepen.’

‘Wat jammer dat zij alles verkeerd hebben begrepen, Alcar.’
‘Ja André. Op aarde wil de mens niet begrijpen. Christus kwam en dit

was reeds eeuwen van tevoren voorspeld en toen Hij kwam, zagen de
mensen Hem als een gewoon mens en sloegen zij de heiligste Mens Die
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er ooit heeft geleefd, aan het kruis. Doch Christus’ leven en geloof blijft,
want het is uit het Goddelijke, Christus was als God en bracht deze
boodschap op aarde. Ik heb je daarvan reeds verteld en het zal je duide-
lijk zijn.’

‘Weet u wat goed en wat niet goed is in de bijbel?’
‘Ja, maar dat kun jij ook weten, dat kun je voelen, André. Wie het

leven liefheeft, treedt de sferen van licht binnen. Wie het leven vernie-
tigt, daalt in de duisternis af. Voel aan wat de liefde brengt, wat de 
reine liefde is en aanvaard het, aanvaard alles wat in de bijbel staat. 
Doch geen hartstocht, geen vernietiging, geen ellende, geen egoïsme en
geen eigenliefde, alleen de opofferende liefde, waarvan Christus spreekt.
Al dat andere is mensenwerk, hebben de geleerden tot stand gebracht en
heeft geen betekenis. Christus bracht Zichzelf en offerde zich voor de
mensheid op, wist van tevoren wat zou geschieden. Toch kwam
Christus naar de aarde om van onze Vader in de hemel te vertellen.
Alleen door Christus kunnen wij de Goddelijke Sferen bereiken.’

‘Waren de mensen uit die tijd reeds met Gene Zijde in verbinding,
Alcar?’

‘Die geestelijke verbinding is er steeds geweest, André. Vanaf het
ogenblik, toen de astrale mens niet meer naar de aarde kon terugkeren.
Vanaf die tijd begon het leven op aarde en trachtte de geestelijke mens
met hen die hun stoffelijke kringloop nog niet hadden volbracht, in
contact te komen. Eeuwen gingen er voorbij, doch toen de sferen van
licht werden geboren, het in en om hen heen licht werd, toen zij voel-
den en begrepen dat zij in het Al leefden en dat er hoger gaan mogelijk
was, keerden zij met spoed naar de aarde terug, om hun zusters en broe-
ders in het stoffelijke leven te overtuigen. Je weet dat dit mogelijk is en
ook daarin is niets veranderd. Duizenden, neen miljoenen met mij doen
op dit ogenblik niet anders. Toen brachten zij al de boodschap van het
eeuwige leven.’

‘Ik heb gehoord, Alcar, dat men vele mensen ombracht, alleen omdat
zij van een ander leven of geloof vertelden. Is dat waarheid?’

‘Ja André. Dat was in die tijd verschrikkelijk. Doch nog niet zo heel
lang geleden werden alle mediums levend verbrand en omgebracht,
wanneer zij van dingen vertelden, waarvan de rest van de mensheid niets
wist of begreep. Toch waren er velen die, al wisten zij dat ook zij vroeg
of laat werden omgebracht, zich openstelden voor hun onzichtbare hel-
pers, astrale wezens dus, die door hen spraken. In hen was geen angst
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voor de dood, geen angst voor vernietiging, allen wisten dat zij vroeg of
laat zouden sterven. Niet een zou ontkomen en toch stelden zij zich
beschikbaar. Allen waren bezield, in hen leefde het heilige vuur van
Christus, lag die reine opofferende liefde. Doch wanneer hun taak op
aarde was volbracht, dan wachtte hun groot geluk. Duizenden mensen
zijn alleen reeds omgebracht voor hetgeen zij vertelden. Dit was een ver-
schrikkelijke tijd voor de aarde, maar wat geschiedt er thans? De men-
sen zijn nu zover gekomen dat zij onze mediums niet meer vernietigen,
doch in verschillende landen is daarin nog niets veranderd. In vele lan-
den zijn er die ons werk en dat van duizenden anderen bezoedelen. 
O, wanneer deze wezens hier binnentreden! Deze mensen vergeten dat
voor dit werk miljoenen mensen hun bloed en hun eigen leven hebben
gegeven. Wanneer er mensen op aarde zijn die zich voor de een of ande-
ren profeet uitgeven, dan moeten zij dat weten, maar als één mens
daardoor leed en smart ontvangt en het geloof in God ontnomen wordt,
dan wacht hun de duisternis, want dat leed zullen zij goed moeten
maken. Duizenden verlieten het aardse leven doordat zij van een God van
liefde vertelden en met deze zijde in verbinding waren. Thans André, is
de mensheid iets verder, of ook jij was reeds lang aan deze zijde.’

‘Zouden ze mij ombrengen, Alcar?’
‘Jou en alle andere mediums die voor ons werken.’
‘Ik ben bereid, Alcar, mijn leven voor dit alles te geven, ze mogen mij

ombrengen.’
‘Dat zal thans niet meer geschieden, doch ik ben je zeer dankbaar voor

deze woorden en allen die zo durven te spreken. Neen, mijn zoon, die
tijd is voorbij. Wij zijn iets verder gekomen, de innerlijke en uiterlijke
mens, zo ook de planeet aarde, is veranderd.’

‘Nu ik dit alles weet, Alcar, wat is die vooruitgang dan gering; we zijn
toch duizenden jaren verder?’

‘Ja, zo is het. Wij hebben geen grote vorderingen gemaakt en toch is
er veel veranderd. Nu, in jouw tijd, worden de mediums niet meer
omgebracht, doch zij worden bespot en gehoond. Nu is alles duivels-
werk en zij leven met de duivel onder één dak! Vele mensen schelden en
schreeuwen, doch wanneer men hen liet begaan, ik verzeker je, men
sleurde je uit je eigen huis en je werd omgebracht. De mensheid is dus
zover gekomen, dat zij dit verbiedt.’

‘Is het daarom, Alcar, dat er van Gene Zijde zo ingewerkt wordt en al
dat geestelijke voedsel wordt gegeven?’



373

‘Ja André. Nu is het mogelijk om geestelijk voedsel aan de aarde te
brengen. Het is thans de eeuw van technische wonderen en geestelijke
ontwikkeling. Nu kunnen wij hen die daarvoor openstaan van een
eeuwig voortleven overtuigen. Enige eeuwen geleden was dat nog niet
mogelijk, want het is nog niet zo héél lang geleden dat zij onze mediums
ombrachten. Zie terug en voel hoe kort dit achter ons ligt.’

‘Wat gaat die ontwikkeling dan langzaam, Alcar.’
‘Een snellere ontwikkeling is niet mogelijk, mijn jongen. Dit is op

aarde te volgen. Miljoenen jaren duurde het voordat de aarde als
bewoonbare planeet gereed was. Miljoenen jaren waren nodig voordat
de eerste mensen op aarde leefden en even zovele eeuwen duurde het om
van dat leven iets te maken. In de gehele schepping zien wij dit terug.’

‘Ik begrijp niet, Alcar, dat er maar zo weinig mensen zijn, er zijn 
er toch miljoenen op aarde die van een eeuwig voortgaan iets weten. 
De dood kennen zij niet. Van een voortgaan weten zij niets. De weder-
geboorte is iets afschuwelijks voor hen en te moeten terugkeren is het
afgrijselijkste van alles. De geestelijken spreken van eeuwige verdoeme-
nis en eeuwigdurend branden en maken de mensen angstig. Het is alles
zo bekrompen en gevoelloos.’

‘Is je dat niet duidelijk, André?’ 
‘Neen Alcar, daarvan begrijp ik niets.’
‘Je vergeet dat de innerlijke mens nog moet worden geboren.’ 
‘Maar de aarde is toch biljoenen jaren oud?’
‘Wanneer ik van miljoenen jaren spreek, dan klinkt dat als iets gewel-

digs en toch is het slechts als één seconde op de eeuwigheid. Wij aan
deze zijde kennen de schepping en weten hoe moeilijk het is om op
aarde iets te bereiken. Iedere ontwikkeling gaat langzaam, vooral in de
geest is dat niet zo eenvoudig. De aarde is biljoenen jaren oud, maar nu,
in jouw tijd, begint eerst de geestelijke eeuw. Eerst nu is het mogelijk
hun van voortgaan en van wonderen te vertellen. Volg de mens op aarde
en je ziet en voelt dat wij in dit stadium verkeren.’

‘Het is niet te geloven en toch moet ik dit wel aanvaarden.’
‘Inderdaad, je moet dit aanvaarden, want de mensheid is niet verder.

Hoe kort ligt het achter ons dat de meesters in de kunst op aarde leefden?
Eerst kwam de beeldende kunst, daarna kwamen de schilders. Drie eeu-
wen voor de kunst. In die eeuwen brachten de geesten kunst op aarde.’

‘Geesten, zegt u?’
‘Ja André, want al deze meesters werden daarvoor geboren. Dit mach-
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tige gebeuren werd vanaf deze zijde geregeld. Al deze kunstenaars waren
instrumenten, dit lag in het grote plan vast.’ 

‘Wisten deze kunstenaars dan dat zij geestelijke instrumenten waren,
Alcar?’

‘Neen André, daarvan wisten en begrepen zij niets. En toch leefden
allen eens aan deze zijde en werden daarvoor opnieuw geboren. Op onze
volgende tocht zal ik je hier meer van vertellen. Mij gaat het echter hier-
om. Ik wil je aantonen dat dit nog niet lang is geleden en dat het in deze
drie eeuwen eerst mogelijk was kunst naar de aarde te brengen. Al de
meesters in de muziek leefden aan deze zijde. Ik leefde aan deze zijde,
werd opnieuw geboren en toen ik mijn taak had volbracht, keerde ik
naar de sferen terug, maar mijn kunst was op aarde. En waarvoor is dit
alles? Om de mensheid naar het hogere op te voeren, André. De mens-
heid had iets schoons nodig. Dit werd aan deze zijde begrepen. Voor
oog en hart en gemoed bracht men kunst. Onze kunst is tastbaar en kan
men zien, doch het werk van de componisten kan men alleen voelen.
Daardoor zou de mensheid ontwaken.’

‘En is de mensheid daardoor ontwaakt, Alcar?’ 
‘Niet al die miljoenen, André, doch tientallen.’
‘Is daarvoor al die moeite gedaan?’
‘Voor één mens offeren wij ons op, mijn zoon. Wij weten dat wij geen

miljoenen mensen kunnen bereiken. Eén levend mens, André, de ande-
ren zijn levende doden en nog niet te helpen. Eén kind en dat kind is
van God, dit kind wil ontwaken en daarvoor komen wij thans naar de
aarde, om dit wezen van een eeuwig voortleven te overtuigen. Wij aan
deze zijde weten wat kan en wat niet mogelijk is. Jij kunt dat nog niet
begrijpen. Je begrijpt tevens niet dat zij de wedergeboorte niet aan-
vaarden en van verdoemenis en eeuwig branden spreken. Doch wij
weten dit alles, wij kennen al deze mensen en weten hoever zij zijn geko-
men. Dacht je, André, dat zij jou met open armen zouden ontvangen?
Dit wordt niet begrepen, André. Maar over enige eeuwen zullen zij ons
werk op handen dragen, doch dan ben je reeds lang aan deze zijde. Hier
gaan wij verder, want anderen zullen ons werk voortzetten. Eerst aan
deze zijde zul je begrijpen hoe groot ons werk is. Al de meesters in de
kunst hebben dit begrepen, doch wat wij thans aan de aarde brengen
dient voor hun eeuwig geluk. Of zij dit alles willen aanvaarden, dat moe-
ten zij zelf weten, André. Dit wordt aan de aarde gegeven en velen zul-
len wij er bereiken.
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Voor jou is dit vreemd, voor ons niet, omdat wij het leven op aarde
kennen. Nu wij aan deze zijde leven, zien wij door al die verschijnselen
heen. De mensheid is nog niet zover. Wij weten, André, hoe moeilijk
het is om mensen van iets hogers te overtuigen. Nogmaals, wij staan
daarom eerst aan het begin van geestelijke ontwikkeling. Eerst nu, in de
twintigste eeuw, is het mogelijk hun van ons leven te vertellen. En dat
is zeer eenvoudig, omdat zij de dood nog niet kennen. Denk je dit eens
in, André. Biljoenen jaren is de aarde oud en nog kent men de dood
niet. Iedere seconde gaan er op aarde mensen over en treden dit leven
binnen. Toch zien zij alleen de dood en blijven hem zien, omdat zij
innerlijk nog niet verder zijn, geen andere wereld in zich voelen. En is
dit alles zo vreemd, wanneer wij weten dat daar duizenden eeuwen voor
nodig zijn? Ga in je zelf na en voel hoe moeilijk het is, om één fout te
herzien en daarna af te leggen. Honderden malen doen wij opnieuw fou-
ten en zonden en toch zijn wij bezig ze af te leggen. Doch het lukt niet,
het is bijna onmogelijk.

Doch door telkens te vallen en weer op te staan, komen wij zover.
Voor hele kleine dingen gaat zelfs het gehele aardse leven voorbij en toch
hebben wij dit niet bereikt. Dan komt de dood en gaan wij over. Eerst
hier zien wij hoe verschrikkelijk ons leven is geweest. Aan deze zijde gaan
wij onszelf leren kennen en begrijpen wij dat we geen moeite hebben
gedaan al deze fouten af te leggen. Ook hier staan wij voor eenzelfde toe-
stand. Geen mens, geen geest kan ons daarbij helpen, dit moeten wij zelf
doen. God gaf ons alles, gaf ons Zijn eigen leven, Zijn Goddelijke
afstemming. Aan ons, ik heb je dat meermalen verteld, er iets van te
maken.

Door het leven te beleven zullen wij zover komen. Daarvoor zijn al die
duizenden levens nodig. In één aards leven bereiken wij niets, kunnen
wij niets bereiken. Daarvoor ontvangen wij van God al die levens, en
gaan van het mannelijke kleed in het moederlichaam over. Voorwaar,
mijn zoon, dit alles is een grote genade.’

‘Ik heb zelfs met geleerden gesproken, Alcar, en die vonden de reïn-
carnatie zoiets verschrikkelijks, de grootste domheid die een intellectu-
eel mens kon uitspreken. Dat telkens als kind op aarde te moeten
beginnen, al die jaren die voor niets voorbijgingen, voordat de volwas-
sen leeftijd is bereikt, vonden zij bekrompen. Wat heeft het voor nut, zo
zeiden zij, die korte tijd die zij dan nog op aarde leefden? Velen gingen
zelfs voordat ze volwassen zijn over. En wat dan? Weer terug naar de
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aarde en weer opnieuw als kind? Zo bekrompen stelden zij zich God niet
voor.’

‘En wat heb je geantwoord, André?’
‘Niets, Alcar, niets heb ik gezegd, ik kon hen niet antwoorden. En dat

waren geleerden, mensen die een graad hebben behaald. Als zij het niet
voelen, wie dan?’

‘Deze mensen zijn niet zover, André. Vooral onder de geleerden zien
wij deze mensen. De eenvoudigste mensen voelen en begrijpen meer van
al deze wetten dan de geleerden op aarde. De theologen spreken van ver-
doemenis en eeuwig branden en ook zij zijn geleerd, hebben hiervan een
studie gemaakt. Al deze wezens, André, moeten nog ontwaken. Al die
geleerdheid heeft aan deze zijde geen betekenis. Wie zo spreekt, toont
wie hij is en het bewijst dat deze mens geen gevoel, geen geloof en geen
ontzag heeft voor alles wat in de schepping aanwezig is. Dezen behoren
tot de levende doden.’

‘En toch zijn deze mensen soms gelovig, Alcar.’
‘Ook dat is mogelijk, André, ook die mensen leven op aarde. Er tre-

den hier mensen binnen die aan geen God geloven en toch was er licht
in hen. Zij gingen regelrecht van de aarde naar de tweede sfeer en je weet
wat dat wil zeggen. Toch geloofden zij aan geen God, doch in hun leven
op aarde hadden zij de natuur en al het andere leven lief en de natuur is
God. Je voelt wel hoe diep alles is en toch weer eenvoudig. Al die ande-
re mensen vinden het verschrikkelijk, kunnen geestelijke wonderen niet
aanvaarden en zijn geestelijk blind. Dit alles wijst erop dat wij eerst aan
het begin staan van geestelijke ontwikkeling. Alles is in wording, André.
Het menselijke maar geestelijke gevoel moet nu worden geboren. Eerst
dan kunnen zij dit aanvaarden en zij hunkeren ernaar iets van dit alles
te mogen horen. Laat hen daarom rustig praten en stoor je nergens aan.
Wij gaan verder. Aan deze zijde kun je hen overtuigen, voordien is dat
niet mogelijk. Dan zullen zij grote ogen opzetten en hun hoofd buigen.
Eerst dan, wanneer zij de sferen van licht hebben bereikt, kunnen wij
hen van al die wonderen overtuigen en zullen zij zien en beleven waar-
voor dit alles is. De mens is nog niet zover, André. De aarde is biljoenen
jaren oud en toch zegt dit niets. Wisten de mensen van vóór Christus
van al de technische wonderen die men thans op aarde bezit af? Hoeveel
vindingen zijn er niet geboren, maar dat is eerst nu mogelijk. Waren
toen de geleerden reeds zover als in je eigen tijd?’

‘Maar hoe verklaart u dan de Egyptische tijd, Alcar? Waren die men-
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sen niet ver gevorderd?’
‘Ik dank je, André, voor deze woorden en dat je hiervan af weet. 

Ja, mijn zoon, deze mensen waren ver, heel ver, doch die hoge bescha-
ving en kennis heeft een heel andere betekenis, wanneer wij weten wat
er in die tijd is geschied. Maar ook hiervan zal ik je een verklaring geven,
doch eerst op onze volgende reis. Dan zal ik je verklaren en aantonen
waarom die mensen zover waren. Je zult verwonderd zijn wanneer ik
zeg, dat deze mensen niet meer kunnen worden geboren.’

‘Wat zegt u, niet meer kunnen worden geboren?’
‘Neen André, althans niet meer in deze toestand, voor dit gebeuren.

De mensheid moet nu trachten op eigen krachten zover te komen. 
Ook dit is reeds bezig, in verschillende vakken van studie zijn zij reeds
verder. Die wijsheid is hun in die tijd vanaf deze zijde gegeven, zo ook
al de kunst die op aarde is. Dit alles is voor jou heel vreemd en wonder-
baarlijk, doch ook deze wonderen zul je leren kennen.’

‘Is het dan niet moeilijk om op aarde iets te bereiken, Alcar?’ 
‘Neen André, moeilijk is dat niet, vooral niet voor hen die het van

anderen stelen en zich door het leed van anderen verrijken. Dat is zeer
eenvoudig. Ons gaat het echter om de geestelijke ontwikkeling. Wij
hebben één mens op aarde gevolgd, wij hebben gezien hoe deze ziel leef-
de en zich geestelijk ontwikkelde. Maar zie naar al deze mensen. Volg
hen en zie hoe zij zich een eigen toestand scheppen. Die rijkdom kan
een ieder bereiken, als zij het gevoel daarvoor bezitten. Hoor je wat ik
zeg, André? Het gevoel, want alles moet men doorvoelen en dit inner-
lijk bezitten, wil men die stoffelijke hoogte, hetzij rijkdom, een maat-
schappelijke betrekking en duizend andere dingen, kunnen bereiken.
Dat schept de mens zichzelf, in die duizendend eeuwen hebben zij zich
dat eigengemaakt. Dit behoort echter tot de stoffelijke gevoelswereld. 
In de vele levens die voorbijgingen, zijn al die aardse mensen zover geko-
men en behoren dus tot de materialistische wereld. Nu volgt en komt de
geestelijke wereld. Zij zullen nu al die stoffelijke eigenschappen en
gevoelens in die van het hogere bewustzijn veranderen. Zij zullen zich
van de stoffelijke wereld vrijmaken en zich innerlijk, dus geestelijk, gaan
verrijken. Eerst daarna, André, komt de bewustwording. Doch ik zei
reeds, duizenden eeuwen waren hiervoor nodig en hoelang duurt thans
de geestelijke ontwikkeling, het verlangen naar een hoger leven? Leven
al deze mensen niet zoals wilde dieren niet zouden kunnen? Hebben wij
dat niet kunnen volgen en heb ik je dat niet aangetoond? Voel je dan
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niet dat er duizenden in de stoffelijke wereld zullen ontwaken en slechts
één in de geest? En die ene, André, daarvoor is al dit werk, is al dit
geestelijke voedsel. Voor hem komen wij naar de aarde, deze mens
trachten wij van zijn eeuwig voortleven te overtuigen, want thans is dat
mogelijk. Die anderen, die stoffelijk ingestelde wezens, die moeten nog
ontwaken en zijn niet te bereiken. Wij weten dit, André, wij kennen de
mentaliteit, de stoffelijke, neen de voordierlijke afstemming van al deze
mensen. Wij zien hoe ver zij op hun kosmische weg zijn gekomen. 
Zie niet naar de biljoenen jaren die achter ons liggen, zie in het ‘nu’, in
het heden en voel wat het aardse leven betekent. Nu is het de eeuw van
technische wonderen, zoals ik reeds zei, en van geestelijke ontwikkeling.
Want het is toch wel merkwaardig dat men thans over de gehele aarde
deze geestelijke inwerking voelt. Wie voor het hogere openstaat, ontgaat
dit niet. De anderen beleven hun aardse leven en gaan daarin ten onder.
Wie ons werk denkt te moeten bezoedelen, moet dat zelf weten. 
De meesters, die eeuwen geleden op aarde leefden, zien van deze zijde
op hen neer en glimlachen, want zij weten en begrijpen waarom zij als
kunstenaars op aarde leefden. Aan deze zijde eerst werd hun duidelijk,
wat hun kunst aan innerlijke en geestelijke waarde betekende en waar-
om zij die hoogte bereikten. Hier werden zij zich van al die geestelijke
wetten en wonderen bewust en begrepen zij de diepe betekenis van dit
wonder. Want ook dit is een wonder, dat wij alleen kennen, maar de
innerlijke mens in het aardse en stoffelijke leven beleeft.

Dit alles, André, is aan de aarde gegeven en zullen de mensen zich
eigen moeten maken. Zij staan aan het begin van geestelijke ontwikke-
ling. Langzaam ontwaakt de innerlijke mens. Nu eerst is het mogelijk
geestelijk voedsel te brengen, waarin zij de diepte van hun eigen inner-
lijk terugvinden en waardoor zij al dat grofstoffelijke gaan afleggen.

Wanneer ik spreek van geestelijke ontwikkeling, dan wil dat zeggen,
dat de menselijke evolutie zover gekomen is. Op aarde spreekt men
thans van beschaving en omdat er mensen zijn die zo spreken, is het
voor ons mogelijk hen te bereiken. Dezen zijn wakker en bewust, staan
voor het hogere leven open. Zij maken zich los van alle geweld,
hartstocht en verdierlijking. Voor duizenden jaren konden wij niets
bereiken, zelfs voor enige honderden jaren was dit niet eens mogelijk
geweest. Toen werd je levend verbrand, doch thans bespot en uitgela-
chen. Doch dat deert je niet. In je ligt de overtuiging van ons leven, de
wetenschap dat je de dood hebt overwonnen en de zalige rust des geestes.
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Je treedt uit je stoffelijke lichaam en beleeft dit alles, maar ook zij zullen
uittreden, doch dat betekent dat zij op aarde sterven. Jij keert op aarde
terug met een schat aan geestelijke wijsheid. Je beleeft wonderen en pro-
blemen, waarvan zij niets weten, die zij niet kunnen aanvaarden, omdat
zij nog niet zover zijn. Toen een geleerde op aarde verklaarde dat de pla-
neet aarde om de zon draaide, haar loop vervolgde en niet de zon om de
aarde, werd ook hij door de gehele geleerde wereld uitgelachen. Thans
weten zij beter, kennen zij deze natuurwetten en buigen hun hoofd voor
deze mens. Is het je duidelijk, André, waarom er zo weinig gevoelsmen-
sen op aarde leven?’

‘Ja Alcar, nu is het mij duidelijk, ik dank u.’
‘Heb je mij nog vragen te stellen?’
‘Ja Alcar, er zijn dingen die mij nog niet geheel duidelijk zijn.’ 
‘En die zijn, André?’
‘U sprak van goed en kwaad en van uiterste grenzen. Ik wilde u 

vragen: Is het mogelijk voor de stoffelijke mens, dus op aarde, deze uiter-
ste grenzen te overschrijden?’

‘Jazeker, André.’
‘En is dit tevens mogelijk voordat het innerlijke leven het hoogste

stoffelijke organisme heeft bereikt?’
‘Een zeer mooie vraag, André. Ja, ook dat is mogelijk, want ik maak-

te je duidelijk dat God ingrijpt, de ziel te hulp komt die de uiterste gren-
zen overschreed. Ik maakte je duidelijk dat deze ziel in de wereld van het
onbewuste tot rust kwam, in een diepe slaap is gevallen, omdat dit over-
heersende leven de stoffelijke krachten zou vernietigen.’

‘Hoe is dan de werking op aarde, Alcar?’
‘Het stoffelijke organisme kan die duivelse krachten niet verwerken.

Dit alles is zeer diep en toch zal ik trachten het je nog duidelijker te
maken. De ziel keerde naar de astrale wereld terug en wachtte daar om
opnieuw te worden geboren. Nu heeft déze mens in dat laatste aardse
leven als een verschrikking geleefd, heeft dus de uiterste grenzen over-
schreden en treedt de wereld van het onbewuste binnen. Wanneer er nu
onmiddellijk een nieuwe geboorte zou volgen, er dus van rusten geen
sprake was, dan bracht dit zieleleven in het embryo een stoornis tot
stand en werd de bevruchting verbroken. Voel je wat dit betekent?’

‘U wilt dus zeggen, dat die innerlijke kracht, het bezielende leven, de
vrucht zou vernietigen?’

‘Ja, mijn zoon, dit zou geschieden, zeer goed gevoeld. En dit is voor-



380

komen omdat het innerlijke leven tot rust kwam. Maar laten wij nu eens
aanvaarden dat dit niet mogelijk was, het zieleleven in diezelfde toestand
bleef en in deze toestand door twee stoffelijke wezens werd aangetrok-
ken. Wat zou er dan geschieden? In welke toestand is het kind dan bij
de geboorte? Welke verschijnselen zien wij dan in dit kind?’ 

‘Wellicht krankzinnigheid?’
‘Neen André, want dat is geestelijk bewustzijn en alleen in volwassen

stoffelijke toestand mogelijk. Dit is niet mogelijk bij het kind. Maar
luister. De stoffelijke organen kunnen deze hoogspanning, als ik het zo
noemen wil, niet verwerken en het kind zou een onnatuurlijke dood
sterven. Het stoffelijke organisme zou de verstikkingsdood moeten aan-
vaarden en zo zien wij het tegendeel van krankzinnigheid geschieden.
Want hier is geen harmonie, kon geen geestelijke harmonie zijn, omdat
het bezielende leven overheerste. Dit zou in de eerste plaats de vrucht
vernietigen, maar in de tweede plaats zijn in de schepping deze krachten
en werkingen niet aanwezig, wij hebben die werking op onze lange tocht
nog niet leren kennen. Het stoffelijke leven zou het bezielende leven niet
kunnen aantrekken en het innerlijke leven kon niet afdalen, dus is er van
bevruchting geen sprake.’

‘Weet men hiervan op aarde iets af, Alcar?’
‘Van dit alles, neen, doch wel van stoornissen in het zenuwgestel,

waardoor reeds geen bevruchting mogelijk is.’
‘Maar dan kan men toch ook dit aanvaarden? Dit is toch één en

dezelfde werking, zou ik denken?’
‘Ja André, dit is een en dezelfde werking, maar van een astrale per-

soonlijkheid willen zij niets weten, zij zijn dus nog niet zover, althans de
geleerden. En juist de astrale persoonlijkheid overheerst, maar, wij heb-
ben dit kunnen volgen, door een natuurwet, of door Gods hulp, kwam
het bezielende leven tot rust. Als dit toch zou geschieden, ik zei je reeds
dat het niet mogelijk is, dan zagen wij heel andere verschijnselen en leer-
den wij tevens andere wetten kennen. Wat denk je wat dan geschiedt?’ 

‘Wanneer de ziel in diezelfde toestand opnieuw geboren zou worden,
Alcar?’

‘Ja André, dat bedoel ik.’
‘Ja, dat weet ik niet, dat kan ik niet voelen, Alcar.’
‘Dan zal ik het je zegen. Als dit mogelijk was, André, dan wist ieder

mens op aarde van al zijn vorige levens af, kenden zij de dood, begrepen
zij de schepping en duizend andere geestelijke wetten en wonderen meer.
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Want de ziel als innerlijk en geestelijk leven daalde bewust in het stofle-
ven af. In dit geval dus het embryo. Is je dit duidelijk?’

‘Ja Alcar, nu voel ik dit wonder en de mogelijkheid hiervan. Het is
merkwaardig.’

‘Doch nu het bezielende leven terugkeert, wat wij in het eerste stadi-
um hebben gezien, moeten wij dit alles, deze natuurwetten, aanvaarden.
Voor mens en dier is dit één toestand. Maar omdat nu het bezielende
leven deze weg moet volgen en aanvaarden, daalt tevens de gehele per-
soonlijkheid in de diepte van dit zieleleven af en komt eerst dan tot
bewustwording naarmate de jaren voorbijgaan en het kind opgroeit.
Voel je ook dit, André?’ 

‘Ja Alcar, het is wonderbaarlijk en toch zo natuurlijk. Heeft u mij
reeds hiervan verteld?’

‘Ja en neen, tot deze diepte zijn wij echter nog niet gekomen, toch heb
ik je dit reeds duidelijk gemaakt.’

‘Kent u al deze werkingen van het zieleleven en van het stoffelijke
leven, Alcar?’

‘Ja André, maar er zijn er vele, waarvan ik nog niet heb gesproken.’
‘Bedoelt u de verbinding met het embryo, Alcar?’
‘Ja André, hierin ligt een schat aan wijsheid, wellicht kan ik je dit eens

duidelijk maken.’
‘Weet u dit dan niet zeker?’
‘Neen, mijn zoon, want dan zouden wij nog tientallen boeken kunnen

vullen en dat is de bedoeling niet nu men op aarde nog niet zover is.
Het is mij mogelijk jou, en de geleerden op aarde, uit en door het

moederlichaam het ontstaan en de ontwikkeling van het heelal te verkla-
ren, echter niet alleen dit, doch tevens te kunnen aantonen, waardoor zij
al deze wonderen leren kennen.’ 

‘Hoe machtig lijkt mij dat, Alcar. U kunt dus steeds verder gaan?’
‘Ja André, deze wijsheid is oneindig. Het embryo verbindt mij met de

schepping, van het begin tot het einde, dus met het Al. Ik zou je won-
deren kunnen laten zien en ze je tevens duidelijk kunnen maken.
Bijvoorbeeld dit. In het embryo, dat kleine nietige vruchtje dat in het
moederlichaam is en het kind wordt, ligt toch reeds in dat stadium de
gehele schepping vast. De geleerden op aarde zijn reeds zover dat zij het
menselijke visstadium erin terugzien. Maar wij zien meer. Wij zien daar-
in alle tijdperken die de planeet aarde heeft beleefd, het planetenstelsel,
het universum dus, maar tevens al die vorige overgangen die het mense-
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lijke wezen heeft afgelegd. Dat biljoenenproces, André, ligt dus in het
embryo opgesloten, ligt daaraan vast, het is de schepping.’

‘Wat is dat wonderbaarlijk, Alcar. Als het mogelijk is dat zij het vis-
stadium reeds kennen, kunnen de geleerden dan al die andere wetten die
erop volgen en daarvoor liggen niet aanvaarden?’

‘Neen, mijn zoon, zij zijn nog niet zover. Op het ogenblik dat twee
mensen er aan denken de stoffelijke verbinding tot stand te brengen,
dan reeds wordt het bezielende leven aangetrokken. En dit aantrekken
is weer het eerste stadium, de schemering die je in de tempel der ziel
hebt waargenomen, waarin het openbaringsproces een aanvang nam.
Toen God Zich openbaarde, trad er een lichtende toestand in, met
andere woorden: de duisternis loste op. Dit verschijnsel manifesteert
zich op dezelfde wijze, als toen God Zich openbaarde, in de mens, wan-
neer deze mens wil scheppen. Wanneer het scheppend wezen, dus de
man, hieraan denkt en die handeling voltrekt, dan schept hij een toe-
stand en geschiedt er iets wat God in het openbaringsproces wilde en wij
daar hebben leren kennen. Op ditzelfde ogenblik zien wij het openba-
ringsproces geschieden, dit proces heeft God dus in de handen van één
mens, het scheppend individu, neergelegd. Na deze daad, deze wilscon-
centratie, schiep de mens en kwam de bevruchting tot stand. Het die-
nende en stuwende wezen aanvaardde deze werking en er ontstaat een
wonder. Dat wonder is het eerste stadium van iedere planeet, ze is door-
schijnend, maar het gaat zich verdichten. Je voelt zeker reeds dat alles en
alles in het menselijke embryo aanwezig is, wij Gods openbaring in
geestelijke en stoffelijke vorm daarin terugzien en het eerst dán volmaakt
is wanneer het kind wordt geboren. Dan is in die negen maanden
geschied, wat in de schepping biljoenen jaren duurde, voordat het uni-
versum gereed was. Daarom, André, is het universum in het moederli-
chaam aanwezig en kan ik tot in het oneindige doorgaan. Wat nu iedere
seconde geschiedt, kan ik in het universum, in het moederkleed en in
het embryo terugvinden, de gang van ontwikkeling verklaren en vooral
aantonen.

Wanneer de man dus hieraan denkt, en daarom is dat alles heilig, dan
doet hij niet anders dan wat God in het oneindige deed en het heelal
werd.

De mens schept, want hij geeft het leven aan de andere mens. De
mens schept in het klein wat God in het oneindige deed. Ook daarin en
daardoor keer ik naar het allereerste stadium van de eerste planeet terug
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en word ik met dit wonder verbonden. Dáár gaf het ene leven zijn eigen
leven aan dat andere schilletje of celletje, nu doet dit de volmaakte mens
en blijft in leven, omdat hij die natuurkrachten bezit. Dáár echter, in dat
eerste ogenblik, stierf het stofleven. Je ziet dat, wanneer het scheppende
individu zich geeft en de moeder dit heilige ontvangt, er een werking tot
stand komt, die wij in de schepping hebben kunnen volgen en de gan-
se schepping en het universum vertegenwoordigt. Dat machtige, mijn
zoon, dat goddelijke heeft God in ’s mensen handen neergelegd, om
dat wij mensen goddelijk zijn en Zijn eigen leven hebben ontvangen.
Wij worden als God, maar moeten dat verdienen.’

‘Hoe ontzaglijk is dit alles, Alcar.’
‘Ik kan hierop doorgaan, mijn zoon, boekdelen vullen, maar ook dit

wordt niet begrepen. Aan deze zijde, André, zien wij door al die wonde-
ren en natuurwetten heen, wij leren die wetten kennen en voelen de
werking van al deze wetten.’

‘Heeft u daarvan een studie gemaakt, Alcar?’ 
‘Ja André.’
‘Is dat voor een ieder mogelijk?’
‘Een ieder die de sferen van licht heeft bereikt, kan zich aan deze zij-

de voor de een of andere studie bekwamen.’ 
‘Zij die in de duisternis leven, kunnen zij dat ook?’ 
‘Neen, want zij kennen zichzelf niet eens, weten van lichtende sferen

niets af en zijn levende doden. Die wezens, je weet dit reeds lang, weten
niet eens dat zij op aarde zijn gestorven en zij die het wel weten, zijn
arme mensenkinderen die voor zichzelf geen raad weten en het dierlijke
leven opzoeken. Van al deze natuurwetten weten zij niets af, zij leven in
een duisternis, kennen geen liefde en staren zich blind op hun eigen
ellende. Eerst moeten zij dat duistere leven afleggen.

Eerst in de vierde sfeer aan deze zijde kunnen wij ons voor een geeste-
lijke studie bekwamen, want eerst daar hebben wij al het abnormale dat
bij de aarde hoort, afgelegd en zijn dus het normale leven binnengetre-
den. Zij, die daar leven, hebben het gevoel, zijn zover op de geestelijke
weg gekomen en begrijpen wat het leven na de dood betekent. Zij weten
dat zij steeds hoger zullen en kunnen gaan, zij weten dat zij op aarde
kunnen terugkeren en vooral, zij begrijpen de schepping. Voordien is
het niet mogelijk daarvan een studie te maken.’

‘Hoe lang duurt zo’n studie, Alcar?’
‘Een dergelijke studie duurt honderden jaren. Vergeet niet dat al deze
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wezens met het universum zijn verbonden en dat zij zich al die natuur-
wetten eigen moeten maken. Het duurt alleen reeds tientallen van jaren,
voordat zij het probleem geboren worden en sterven en de vele natuur-
wetten die daaraan vastliggen, leren kennen en in de ware betekenis voe-
len. Het is hier in dit leven niet te leren en te berekenen wat men ons
leert, doch wij moeten dit kunnen voelen, kunnen beleven, of het dringt
niet tot ons door en het heeft geen nut je daaraan te wijden.’

‘De mensen moeten dus zelf zover zijn, Alcar?’
‘Ja André, zo is het. Zij moeten het gevoel innerlijk dragen, dus bezit-

ten, of geen leermeester kan hen helpen noch onderwijzen. Doch hier
zien wij wie het innerlijke licht daarvoor bezitten en dezen kunnen zich
voor de ene of andere studie bekwamen.’

‘Wat is dit alles wonderbaarlijk, Alcar. Ik heb er geen woorden voor.’
‘In alles ligt Gods eenvoud. De dood lost hier op en wij mensen gaan

in al die wonderen over, want wijzelf zijn die wonderen. Ook dit is een
groot probleem voor de mensheid op aarde, doch wij allen die hier zijn
hebben dit beleefd. Wanneer het woord ‘dood’ werd afgeschaft, was alles
anders. Hier lost dat woord ineens op. En zo is het met alle andere won-
deren. Wanneer een mens van de aarde hier binnentreedt en niet kan
aanvaarden dat hij daar is gestorven, dan zullen de zusters en broeders
hem daarvan overtuigen. Een dergelijk beeld heb ik je getoond toen wij
aan onze eerste reis gingen beginnen. 

Wanneer zij toch ongelovig blijven, dan vraagt men hun of er fami-
lieleden aan deze zijde zijn, die dus reeds op aarde zijn gestorven.
Meestal is dat zo en dan worden zij tot hen gebracht. Dan moet je hen
zien, André, op hetzelfde ogenblik lost de dood op, kennen zij deze ver-
schrikking niet meer en buigen hun hoofd. Eerst dan zijn zij bereid alles
te aanvaarden en begrijpen dat zij niets van dit alles bezitten. Vele geleer-
den moet men op deze wijze overtuigen. Eerst dan staan zij voor geeste-
lijke waarheden open en hunkeren ernaar om er meer van te weten. Dan
leren zij al deze wonderen kennen, doch alleen dán, ik zei het reeds,
wanneer het in hen licht is. Voor velen gaan er dan honderden jaren
voorbij, voordat zij zich aan deze zijde kunnen bekwamen. Men voert
hen naar de duistere sferen, terug naar de aarde en daar hebben zij dui-
zenden geestelijke dingen te leren. In de eerste plaats de dood, het ster-
vensproces op aarde, dan het voornaamste en het moeilijkste, het
geboren worden. Wanneer zij daarvan iets weten, gaan hun gidsen in het
universum over en zijn zij gereed om het leven op andere planeten te
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kennen, dan worden zij ook daarheen gebracht. 
Je moet hen zien, al deze geleerden. Gebroken keren zij naar de sferen

van licht terug. Velen doen niets anders dan schreien, want ze moeten
schreien of zij willen of niet. In hen is er iets gebroken, het aardse leven
met alles wat op aarde leeft, ligt thans ver achter hen. Dan volgen zij hun
eigen leven op aarde en eerst dan voelen zij hoe verschrikkelijk zij waren,
om dat, wat zij niet begrepen, af te maken. Een ieder werd op aarde aan-
gevallen, hun vlijmscherpe woorden braken alles en iedereen af, die van
geestelijke wetten sprak en de eenvoud van alles in zich voelde. Nu moet
dat worden goedgemaakt. Nu leven zij in het leven van de geest, maken
deel uit van dit machtige en hebben niets, niets gedaan dan afgebroken.
Toch traden zij een lichtende sfeer binnen. God zag en wist dit alles, ook
wij die hen volgden en in hun werk op aarde gadesloegen. Wij zijn
meestal hun vaders en moeders, zusters en broeders met wie zij op aarde
waren verbonden. Deze wezens zullen hen dan overtuigen en dit is
mogelijk, omdat de duisternis ver achter hen ligt. 

Anderen dalen in die duisternis af en zijn voor honderden jaren 
verloren. Velen hebben de uiterste wetten overschreden en zijn in dui-
zenden jaren niet te helpen. Zo is ons leven, André, dit zijn de geestelij-
ke wetten, die een ieder zal leren kennen en vooral zich eigen hebben te
maken.’

‘U heeft mij zoëven de verklaring gegeven van die uiterste grenzen,
Alcar. Maar wat geschiedt er nu wanneer de mens niet naar de aarde kan
terugkeren?’

‘Je bedoelt hen, die in de duisternis leven en hun kringloop hebben
volbracht?’

‘Ja Alcar, deze mensen bedoel ik. Hebben deze mensen die grenzen
overschreden?’

‘Ja zeker, André.’
‘En wat zijn dat meestal voor mensen, Alcar?’
‘Dat zijn meestal de heersers in het kwaad, mensen die duizenden

wezens op aarde hebben omgebracht. Toen wij in de duisternis waren
om daar het leven te leren kennen, voerde ik je naar de diepste sferen,
hellesferen dus, die wij aan deze zijde bezitten. Ik heb mij met één van
deze wezens verbonden en je verteld wat ik waarnam. Al die mensen
lagen daar als levend dood, zij waren in hun dierlijk leven ten onder
gegaan. Weet je dat nog, André?’

‘Ja Alcar, heel goed kan ik mij dat herinneren.’
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‘Welnu, deze mensen hebben de uiterste graden in de natuur over-
schreden en leven nu in het leven van de geest, hebben dus hun aardse
kringloop volbracht en kunnen niet meer terugkeren.’

‘Komt daar dan geen einde aan? Hoe komen deze mensen uit deze
toestand?’

‘Ik heb je dat reeds verteld, maar wij zullen hen op onze volgende
tocht gaan bezoeken en dan zal ik je dit alles verklaren. Ook nu komt
God deze zielen te hulp, doch hoe dit geschiedt, is alweer een groot
wonder, waar wij mensen en geesten niets van weten.’

‘Worden deze mensen dan toch opnieuw geboren, Alcar?’
‘Dat is zeer goed gevoeld, André, een andere weg is er niet. Doch voel

je wat er zal geschieden, hoe deze mensen op aarde komen en in welke
toestand zij daar zullen leven?’

‘Neen, dat weet ik niet, Alcar, dat kan ik mij niet voorstellen.’ 
‘Ik zei reeds, ook dit is een machtig wonder van God aan de mens

gegeven. Wanneer dit niet mogelijk was, ik verzeker je, André, dan kwa-
men deze zielen niet verder en waren gedoemd daar eeuwig te blijven
voortleven. In hun eigen dierlijk leven gingen zij ten onder, alles hebben
zij vernietigd, voor hen is er dus geen bestaansmogelijkheid meer. En
toch zijn ook zij Gods kinderen en behoren tot de schepping, maken
deel uit van dit alles. Er moet uitkomst zijn voor al deze arme mensen,
doch dat zal ik je straks duidelijk maken, dan zien wij opnieuw dat God
liefde is en geen kind verloren gaat.’

‘In beide toestanden kunnen mensen dus deze wetten overschrijden,
Alcar?’

‘Ja André, in beide toestanden kunnen zij zich zo vergeten, dat zij
geen leven meer voelen. Is je dit duidelijk?’

‘Ja Alcar, doch niet te omvatten. Het is alles zo machtig, zo groots en
toch zo eenvoudig en natuurlijk. Dat zijn dus de heersers in het kwaad,
Alcar?’

‘Ja, allen zijn heersers in het kwaad, deze mensen brachten op aarde
verderf en ongeluk.’

‘Dat is het juist, Alcar, wat de mensen op aarde niet begrijpen, dat één
mens de macht bezit om anderen en dat zijn er duizenden, te kunnen
afslachten.’

‘Is dit je niet duidelijk? Hebben wij dit alles niet kunnen volgen? Heb ik
je niet aangetoond dat God ons alles, alles heeft gegeven? Hebben wij die
macht niet in eigen handen? Toonde ik je niet dat dit voor een ieder is?
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Dat de mensen op aarde dit zullen beleven wanneer zij daarnaar hunkeren?
Dit alles is mogelijk, André. De mens schept zich een eigen toestand, de
mens is zijn eigen heer en meester. Al deze mensen gaan ten onder en
ook zij die deze mensen volgen. Wanneer een heerser duizenden men-
sen in zijn macht heeft en deze mensen niet voelen dat zij ten onder
gaan, hem steunen en helpen te roven en te moorden, dan zijn al deze
mensen demonen en wacht de duisternis hen op. Maar de mensen
begrijpen nog steeds niet dat God dit niet goedvindt en hun die macht
niet heeft gegeven. Doch dit heeft met God niets uit te staan. Degenen
die verder zijn dan al deze mensen, sluiten zich niet bij hen aan en vol-
gen hun eigen weg. Deze mensen zijn anders, zijn verder en zien door al
dat geweld heen. Wie die heersers volgt, gaat ten onder, wie zijn eigen
weg vervolgt, zoekt het goede. Eens zullen al deze mensen ontwaken en
zien en beleven zij hun eigen daden. Eens, André, komt aan al dit
geweld een einde. Maar nog is dit op aarde mogelijk, nog leven deze
wezens op aarde. Je ziet alweer hoever de innerlijke mens is gevorderd,
hoever hij nog verwijderd is van hogere idealen, hoelang het nog duurt
voordat ook deze wezens ontwaken. Al die heersers gaan te gronde, ook
al denken zij veel voor de mensheid op aarde te doen. Wie het zwaard
opneemt, zal door het zwaard vergaan. Christus bracht deze boodschap,
doch de mensen storen zich nergens aan en gaan verder. Zij vernietigen
de mensheid en denken nog hen te helpen. Zie naar deze krankzinnigen,
zie hen gaan, André. Verschillende malen heb ik je daarvan verteld. De
mensheid roept en smeekt om van deze demonen te mogen worden ver-
lost. Toch leven zij en blijven zij in leven en ook dit, althans hun einde,
ligt vast. Eens echter lost dat alles weer op, al hun ideeën worden
opnieuw vernietigd. Wat door het bloed van de mensheid is geboren,
wat door haat, hartstocht en geweld tot stand is gebracht, geloof mij, dit
is een wet, lost op. Niets blijft daarvan over, ook dit heeft geen moge-
lijkheid van bestaan, want het is zoals zij zelf zijn en aan gevoel bezitten.
In de duisternis aan deze zijde leven deze mensen, liggen daar neer en
zijn als dood. Toch leeft er iets in hen. In de diepte van al deze ellende
leeft de vonk Gods. Eens echter was dit deeltje van God als mens op
aarde. Je zult hen zien, André.’ 

‘Hoe denkt u over de heersers in mijn tijd, die nu nog op aarde leven,
Alcar?’

‘Ook zij gaan ten onder. Iedere verkeerde gedachte moet worden her-
zien, iedere daad moet worden goedgemaakt. En denk je nu al hun zon-
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den en fouten eens in. Een berg van ellende hebben zij zich geschapen.
Niet één maar honderden mensen hebben zij vernietigd en laten afma-
ken. Geen mens houdt hen tegen, kan hen tegenhouden, dit hebben zij
op aarde bereikt. Dit is het hoogste, althans in het aardse en stoffelijke
leven, dat een mens kan bereiken.’

‘Hoort ook dat bij de schepping?’
‘Of dit bij de schepping hoort, André? Hoe kun je deze vraag nu stel-

len, doch ik begrijp wat je hiermee bedoelt. Dit alles hoort bij de inner-
lijke mens, mijn zoon. Je ziet alweer, hoever wij in al die biljoenen jaren
zijn gevorderd. Nog is dit op aarde mogelijk, nog luisteren mensen naar
deze demonen, volgen hen in hun dierlijke leven. Maar thans vragen zij
waarom en waarvoor en smeken zij God hen te helpen. Toch wordt er
nog niet genoeg gebeden, nog inniger moeten zij bidden en God om
hulp vragen. Dit schiep zich de mens zelf. De ziel die wij volgden, deed
niet anders. Zo leeft de mens op aarde en bereikt het hoogste. Dat is
aards bezit, is rijkdom en macht en dit is voor een ieder weggelegd.
Doch zij die ernaar hunkeren en hun handen ernaar uitsteken, gaan ten
onder. Toch zullen alle mensen dit beleven, omdat dit het leven op
aarde veraangenaamt.

Of dit bij de schepping hoort, André? Ik herhaal je vraag en antwoord:
‘Neen, duizendmaal neen, dit heeft met Gods schepping niets uit te
staan. Dit hoort bij het bezielende leven en dit leven is dierlijk bewust.
Wij hebben dit leven kunnen volgen en weten nu hoever al deze men-
sen zijn. Aan hen zich daarvan te bevrijden en het hogere te zoeken. Wie
hen volgt en dit aanvaardt zijn allen dierlijke wezens en behoren tot deze
afstemming De planeet aarde is gereed, doch de mensheid is ten achter.
Het stoffelijke leven is het innerlijke ver, heel ver vooruit. En toch wil-
len al deze mensen dit niet inzien. Zij volgen deze demonen en versto-
ren de rust op aarde. Waar zij komen daar heerst hartstocht en geweld,
verdierlijking en ondergang. De aarde is een paradijs, kon dit zijn als er
geen mensen waren. De mens is als de duivel van de hel en heeft dit alles
in bezit genomen, wil heersen, wil vernietigen. Dat heeft God niet
bedoeld. Nu komen wij naar de aarde om hun duidelijk te maken wat
voor wezens zij volgen en wie zij zijn en wat hun na de dood wacht.
Miljoenen jaren is de innerlijke mens de stoffelijke mens ten achter. Dit
moeten zij trachten te herstellen. Dit geschiedt zoals wij individueel
onze zonden en fouten moeten goedmaken. Dit alles is dus voor de
mensheid, het bezielende leven op aarde.
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Hoe dankbaar moesten zij echter zijn dit te mogen ontvangen. Nu
zijn er mensen op aarde die het hogere zoeken en voor hen is al dit
geestelijke voedsel. Zij moeten en zullen ontwaken, zoals wij allen ont-
waakten die de sferen van licht hebben bereikt.’

‘Hoe denkt u over de toestand die nu op aarde heerst, Alcar?’ 
‘Hoe wij daarover denken? Aan deze zijde zien wij alles anders, André.

Wij kunnen hen niet helpen. De mensheid moet dit beleven en aan een
ander leven beginnen. Ook nu is het een chaos en de mensen zijn ang-
stig, omdat zij zien dat dit vastloopt. Nog is de mensheid niet zover dat
zij in rust en vrede wil leven. De individuele mens moet tot rust komen.
Een ieder moet aan zijn eigen leven beginnen. De een haat de ander en
wil bezitten wat die ander zich heeft eigengemaakt. Daarin zien wij de
mensheid op aarde ten onder gaan. Juist door dat aardse bezit, André,
want dat willen zij niet missen. Hoe is het leven op aarde zonder rijk-
dom? Zien al deze mensen niet naar dit geluk, hunkeren zij niet om veel
van dit alles te bezitten? Wij hebben dit kunnen volgen. Een ieder heeft
in rijkdom geleefd, heeft armoede gekend, leed, smart en ellende, doch
daarvan weten zij niets meer. Dat alles ligt in het diepe verleden, een
geestelijke sluier houdt dit verborgen. Niet één aanvaardt dit, zij willen
beleven, willen bezitten en toch gaat hun aardse leven in armoede voorbij.’

‘Wanneer zij dit alles weten, Alcar, dan is het toch een geluk voor hen,
dat zij weinig van al deze schatten bezitten?

‘Inderdaad, André, dit kan geluk betekenen als zij het begrijpen, en
dan zegt het ons dat zij aan een ander en hoger leven bezig zijn of in de
een of andere bewustzijnstoestand leven. Het is tevens mogelijk dat al
deze mensen eerst over enige eeuwen in deze rijkdom zullen komen. Is
dit zo, dan volgt daarop dat zij opnieuw in het stoffelijke leven zullen
terugkeren en wie weet wat zij dan ontvangen.’

‘Hoe diep is alles, Alcar. Echter zijn er toch mensen op aarde die rijk-
dom bezitten, maar tevens goed leven, dat wil zeggen, zij zoeken het
hogere. Dan kunnen deze mensen toch niet slecht zijn?’

‘Dat is een heel andere toestand. Er zijn rijke mensen op aarde, die
tevens een hoge maatschappelijke positie bekleden en de een of andere
taak hebben te volbrengen.’

‘Is dat ook mogelijk, Alcar?’
‘Jazeker, al deze mensen kennen geen armoede, geen leed, smart of

ellende, ik bedoel niet die ellende die zij door hun eigen karma moeten
beleven. Voel je dit verschil, dat dit een andere toestand is?’
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‘Ja Alcar, het is mij duidelijk, maar het wordt steeds ingewikkelder. 
Ik kan dit bijna niet meer uit elkander houden. Wanneer weten wij nu
op aarde dat wij aan eigen karma bezig zijn? Dit kan toch niemand voe-
len, niemand weten?’

‘Dat is ook niet nodig, André. Het leven op aarde is om te ontwaken.
Wij hebben gezien dat er mensen in de eerste stoffelijke graad leven, die
dierlijk en voordierlijk bewust zijn, doch daar en in het oerwoud kun-
nen al deze zielen niet blijven en gaan dus naar een hoger leven. Tussen
de vierde en vijfde graad gaan zij in die andere toestand over. Daar
begint eerst met recht hun strijd. Maar wanneer nu al deze mensen zich
bij alles konden neerleggen, dan schiepen zij zich geen ander leed, geen
ellende en waren zij niet in opstand. Doch het eerste menselijke wezen
moet daar nog worden geboren, dat zich in deze stoffelijke graden kan
beheersen. Niet één mens bezit in alle stoffelijke graden dit innerlijke
bezit. Van de eerste tot de hoogste graad zoeken zij naar aards bezit. En
op deze wijze gaan al die duizenden levens voorbij. Hoe ver zijn dan al
die mensen op de geestelijke weg gekomen? Hoe is hun innerlijk leven?
Wat is hun kosmische afstemming? In welke bewustzijnstoestand leven
zij? Is het de voordierlijke, de dierlijke, de grofstoffelijke of de stoffelijke
afstemming? Kun je mij deze vragen nu beantwoorden, André? Wij heb-
ben al deze graden beleefd. Ik heb je daarvan op verschillende wijze ver-
teld, heb je iets van mijn eigen levens duidelijk gemaakt, ik ging het
leven bij die zwarte mensen na en ik verbond je met de astrale wereld.
Daarna volgden wij die ene ziel en nu moet je mij antwoorden.’

André dacht lang na en voelde wat zijn leider bedoelde. Dan zei hij
tot Alcar: ‘Zij hebben nog geen bezit, Alcar, in al die levens hebben zij
zich vergeten en zoeken naar al dat aardse.’ 

‘Ik dank je, mijn zoon, wij zijn daar niet voor niets geweest, je hebt
mij begrepen. Neen, in hen ligt geen geestelijk bezit, zij zoeken en blij-
ven zoeken en moorden, roven en vernietigen, wanneer zij het niet goed-
schiks ontvangen.

Deze mensen leven in al die verschillende afstemmingen. Al deze
mensen zijn dierlijke wezens, ook al hebben zij het hoogste van de pla-
neet aarde en van God ontvangen. Duizenden eeuwen, hoor je, gingen
er voorbij. In al die eeuwen beleefden deze mensen het sterven en
opnieuw geboren worden. In die duizenden jaren zoeken zij naar iets en
ontzien niets en niemand om het beoogde doel te kunnen bereiken.

Leven deze mensen niet op aarde? Zie je deze wezens niet dagelijks?
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Leven er in jouw tijd geen heersers die denken het recht te bezitten hun
medemensen te kunnen mishandelen? Die duizenden tiranniseren? Zijn
dat geestelijke wezens? En kunnen deze mensen in één leven het godde-
lijke bereiken? Wij weten nu dat dit niet mogelijk is en waarom al deze
mensen zo zijn, hun afstemming hebben wij kunnen volgen.’

‘Kunnen wij deze mensen door ons gebed niet helpen, Alcar?’ 
‘Om voor hen te bidden dat zij anders gaan leven?’
‘Ja Alcar, dat is hetgeen ik bedoel.’
‘Neen, mijn zoon, helaas neen, dat is niet mogelijk. Luister. Nog

nooit is er zoveel gebeden als in jouw tijd. In de eeuw waarin je leeft,
wordt er zo intens gebeden, als er nog nooit gebeden is. Is ook dit geen
raadsel? Waarom wordt er thans zoveel gebeden? Wij weten dit alles,
alleen wij, die aan deze zijde leven. Niets dan gebeden vangen wij op en
ze gaan hoger en hoger, van sfeer tot sfeer, van Hemel tot Hemel en ein-
delijk tot de kosmische meesters, die wij hebben leren kennen. Dan tot
Hem, tot Christus en daarna tot God, onze heilige Vader.

Maar wat nu? Helpt God al Zijn kinderen? Staat God toe dat deze
dierlijke wezens al die anderen vermoorden? Al die heersers, André, heb-
ben het hoogste op aarde bereikt, zijn zover in hun ontwikkeling geko-
men, maar hebben tevens een eigen wil. Niemand, hoor je, geen geest,
geen mens, geen engel, geen kosmische meester, heeft hen daarbij
gesteund, dit is eigen verkregen bezit. Dit is voor ieder mens, want God
gaf ons alles. 

Dit is geen nonsens, dit is realiteit, dit kunnen wij op aarde bereiken.
God gaf Zichzelf, Gods leven ligt in ons. Die macht en kracht, dat alles-
omvattende, kunnen mensen zich eigen maken. Maar er is een grens en
die grens mag niet worden overschreden en dan kunnen deze mensen-
kinderen, André, daar iets van maken, voor het geluk en welzijn van hun
medemensen. Wanneer zij zover zijn, dan voel je dat zij voor hun mede-
mensen leven. Ongelofelijk is de kracht en de macht maar tevens de taak
die in hun handen ligt. Zij, al deze begenadigden, kunnen maken en
breken wat zij zelf willen.

Maar hoe is nu hun leven? Leven zij voor hun medemensen? Delen zij
met anderen wat in hun eigen bereik ligt? Bouwen zij verder voor het
geluk van al deze mensen? Offeren zij zich voor de mensheid op, zoals
eens Christus deed?

De mens bidt, vraagt en smeekt, roept God te hulp en toch, niets,
niets geschiedt er.
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Op al deze vragen kan ik alleen dit zeggen. De mens heeft een eigen
wil, de mens ontving alles, alles, maar aan hen het goede te zoeken.

Wij leven, zoals ik je reeds zei, in de eeuw van technische wonderen
en van geestelijke ontwikkeling. De technische wonderen kunnen de
mensen aanvaarden, omdat zij die wonderen zien. Maar dat wij in de
eeuw van geestelijke ontwikkeling leven, dat kunnen zij en ook jij,
André, niet aanvaarden. En toch, ik spreek de heilige waarheid, thans
bidt de mens, smeekt om geestelijk voedsel, roept God te hulp om hen
van deze demonen te bevrijden. Nu komen wij naar de aarde om hen
van dit alles, van het ontstaan van het heelal, van mens en dier, van
geestelijke afstemmingen en duizenden geestelijke wetten meer, te over-
tuigen. Alleen dit weten kan hen helpen, kan hen uit die chaos bevrijden.

Nogmaals, God gaf ons alles, maar God kan ons thans niet helpen,
want wij hebben een eigen wil en moeten die alleen ten goede gebruiken.

Mens op aarde, mijn zusters en broeders, zoek dus het goede en tracht
in uw eigen huis rust en vrede te scheppen. Aanvaard dat gij eeuwig
voortgaat en straks deze wereld zult binnentreden. God waakt en staat
niet toe dat een van Zijn kinderen leed ontvangt. Voel aan wat dit 
zeggen wil.

Geen leed zal en kan u treffen, wanneer de wet van oorzaak en gevolg
de uwe niet is. Dat zegt dus dat gij alles, maar dan ook alles in het die-
pe verleden hebt goedgemaakt en thans op aarde bent voor het ene of
andere doel. Staak uw bidden niet, want toch wordt gij allen geholpen.
God waakt, ook al ligt uw eigen lot in uw handen. Gij hebt alles, alles
van uw God ontvangen, maar weet dat zij die heengingen over u waken
en u van hieruit zullen helpen. Ook aan deze chaos komt een einde.

Bid, bid en verlies uw geloof en vertrouwen niet, ook al dreigt de
mensheid ten onder te gaan. Weet dat gij op uw kosmische en vastge-
stelde tijd zult sterven, dat alles van tevoren is geregeld. Blijf dus bidden,
dat is uw enige redding, dan zal eens het goede zegevieren.

Bewijs wat gij wilt, wat in u is en zorg dat gij bereid zijt te sterven en
te trachten in die chaos het goede te zoeken. Begin nog heden, nu moet
het geschieden, want morgen wordt gij misschien uit dat aardse leven
weggerukt en leeft gij aan deze zijde. Dan kan alleen reine liefde uw red-
ding en uw geluk zijn in dit leven van realiteit. God geve u de kracht uw
kruis te dragen, God bescherme u en de uwen. In wezen zijn wij één,
doch wij hebben onze kringloop volbracht en alle leed geleden.
Aanvaard deze boodschap, het is een grote genade dit alles in uw stoffe-
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lijke leven te mogen ontvangen.
Aan uw menselijke horizon flikkert een heel zwak licht. Dat is het

licht van de geestelijke bewustwording. Voel aan, gij mens der aarde,
hoe zwak dit licht is, maar toch, nu wij dit zien, geeft het ons hoop en
vertrouwen ons werk voort te zetten en af te maken.

Christus leefde eens op de planeet aarde en bracht ons mensen het
hemelse geluk. Dit werd niet aanvaard, niet begrepen en nog voelt men
niet wat dit betekent. Duizenden jaren geleden reeds had er vrede en
rust op aarde kunnen zijn. Maar de mensen aanvaardden niet, geloofden
niet en gingen ten onder. Vanaf die tijd had het leven op aarde een para-
dijs kunnen zijn, maar nog is daar geen verandering gekomen, na al die
eeuwen is er niets veranderd. Al die geestelijke wetten zijn er nog, doch
de dood zwaait nog steeds zijn scepter, is heer en meester op aarde en
bezorgt de mensen angst, zo ook leed en smart. Zie door dat zwarte mas-
ker heen, gij ziet geen luchtkastelen, maar het eeuwige leven en ons die
voor u heengingen.

Wij die aan gene zijde leven, hebben de boodschap van Christus leren
kennen en begrijpen en aanvaarden dat de gehele kosmos bewoond is.
Wij hebben geleerd dat wij als God zijn en bewust daarin overgaan. Dit
moet gij u eigen maken. Gij moet aanvaarden dat gij eeuwig voortleeft,
eerst dan zult gij in de geest ontwaken en ziet gij in de andere mens uw
zuster en broeder. Heb elkander lief, zoals gij uzelf liefhebt. Zie omhoog,
het hemelse geluk wacht u. Aan u dit te verdienen, dit alles eigen te
maken.

Is ook jou alles duidelijk, André?’
‘Ik heb er geen woorden voor, Alcar en dank God voor alles.’ 
‘Heb je mij nog vragen te stellen?’
‘Neen Alcar.’
‘Dan keren wij naar je stofkleed terug en is ook deze reis ten einde.
Kom André, wij zweven je aardse kleed tegemoet. Spoedig kom ik je

weer halen. Dan gaan wij opnieuw in het verleden over en zul je mijn
eigen leven en dat van mijn vriend leren kennen. Ik zal je bij alles hel-
pen, maak je dus niet ongerust.’

‘Zal ik slapen, Alcar?’
‘Ja André, je zult slapen, want nu ben je geheel open en dat open-zijn

zul je op onze volgende reis leren begrijpen en aanvaarden.’
André voelde zich gelukkig. Hoeveel had hij thans ontvangen, het was

niet te geloven en toch, hoe diep het ook was, in alles lag die reine een-
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voud en werkelijkheid. Wonderen had hij beleefd, geestelijke problemen
leren kennen en vooral de diepte der ziel, al die duizenden levens die in
het menselijke wezen aanwezig zijn. Wonderbaarlijk is het leven, dacht
hij en machtig. Nu zou hij weer spoedig in zijn lichaam zijn en op aarde
leven. Als een ander mens keerde hij naar zijn aardse lichaam terug. 
Nu moest hij dit verwerken. 

Alcar keek hem aan en zei: ‘Ja, mijn jongen, ook dit en al dat andere
dat je nog zult beleven. Eens komt je laatste reis en dan ben je hier bij
mij en gaan wij jarenlang op reis, want er is geen einde. Kijk, André, wij
zijn weer terug.’

André keek naar zijn stofkleed. Hoe begreep hij thans zijn eigen stof-
felijke lichaam.

‘Vaarwel, André, spoedig zijn wij weer tezamen, doch het duurt nu
iets langer dan de vorige keer. Sterk zijn, Gods zegen moge je vergezel-
len.’

André dankte zijn leider voor alles. Dan daalde hij in zijn stofkleed af
en ook deze uittreding hoorde weer tot het verleden.
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Uittreden

A NDRÉ kreeg opnieuw het bericht dat hij zou uittreden. Vier we-
ken waren er voorbijgegaan en in die tijd had hij alles overdacht
en zich eigengemaakt, wat hij op zijn laatste reis had ontvangen.

In niets had het hem gestoord, hij was innerlijk rijker geworden.
Hoe wonderbaarlijk was alles wat hij van zijn leider had ontvangen.

De diepte van het zieleleven, het geboren worden en sterven en het
terugkeren op aarde, dat alles was geweldig. Hij had niet verwacht, dat
hij dit zou beleven en thans was hij alweer gereed om met Alcar mee te
gaan en nieuw geestelijk voedsel te ontvangen. Hij was vroeg naar zijn
kamer gegaan en wachtte af wat zou geschieden.

De laatste dagen had hij echter weer nieuwe dingen beleefd. Het was
zeer eigenaardig, wanneer hij aan alles dacht en opnieuw beleefde, in het
diepe verleden afdaalde, dan kreeg hij een merkwaardige gewaarwor-
ding. Het kwam uit zijn diepe innerlijk of onderbewustzijn voort en
naar boven, doch alleen dan, wanneer hij mediteerde, hij aan al die won-
deren dacht die hij had mogen beleven, anders voelde hij niets en was
hij zichzelf.

Hij voelde duidelijk, alsof er een ander in hem leefde. Daalde hij in
het verleden af, dan voelde hij dat hij groter en breder en een geheel
andere persoonlijkheid was. Het was wel heel vreemd. Dit was geen
trancetoestand, want wanneer hij in trance was, dan ging hij uit zijn
stoflichaam en wist hij van niets meer af. In deze toestand was hij zich
bewust van zijn eigen leven en toch was die andere persoonlijkheid in
hem. Het was een wonderbaarlijk gevoel, dat hij nog niet had beleefd.
Wanneer hij zich thans niet heel innig op zichzelf concentreerde, dan
overheerste die andere persoonlijkheid zijn eigen ik, hijzelf zakte dan in
een ander leven terug en die andere persoonlijkheid ging bewust in hem
over. Dit was nu het vreemde dat hij nog niet had beleefd.

Hij voelde duidelijk dat, wanneer hij dit niet wilde, hij zichzelf bleef en
hij nog steeds heer en meester over zijn eigen lichaam was. Maar vond hij
dit goed en wilde hij deze verschijnselen beleven, dan kwam die andere
persoonlijkheid in hem en met die persoonlijkheid verschijnselen en
gevoelens, die niet van hem waren. Dan handelde hij anders en hij voel-
de dat hij een baard had. Wilde hij die baard verwijderen, dan bleek hem
dat dit niet mogelijk was, daar hij bij die andere persoonlijkheid hoorde.
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Telkens viel het hem op dat hij met zijn hand langs zijn kin streek en
dat maakte hem kwaad. Dan slingerde hij alles van zich af en dacht hij
aan zijn eigen aardse leven. Doch ongemerkt keerde die persoonlijkheid
weer in hem terug.

Er waren gevoelens en verschijnselen in hem, die niet alleen híj voel-
de, doch zijn vrienden en kennissen voelden dit ook. Overheerste die
andere persoonlijkheid, dan kwam er een zeer beschaafd gevoel in hem
en dan sprak hij anders dan hij gewoon was te spreken. Op ieder woord
lette hij en het vreemde was, dat hij dan een andere taal kon spreken.
Liet hij zich dan gewillig gaan, dan voelde hij duidelijk dat deze bescha-
ving en die andere taal bij deze persoonlijkheid hoorden.

Hij kreeg tevens het gevoel dat hij naar een ander land werd getrok-
ken en wel steeds in de richting waarheen Alcar met hem was geweest,
toen hij hem het verleden van zijn vriend had getoond en duidelijk
maakte. Het waren merkwaardige gevoelens en het ene was nog vreem-
der dan het andere.

In zijn eigen leven hechtte hij niet aan aardse dingen, dat alles kon
hem niet schelen, maar in deze toestand hechtte hij daar wel waarde aan.

Liet hij zich dus gewillig gaan en gaf hij zich aan die persoonlijkheid
over, dan kwamen er vele andere dingen en gevoelens in hem, die met
die andere mens hadden te maken. Hij voelde zich dan als iemand die
heel rijk was en dat drukte hem zeer zwaar. Dan wilde hij een andere
woning bezitten, dan was de woning waarin hij reeds vele jaren woon-
de, niet goed genoeg meer. Ook was er een hevig verlangen in hem om
te mogen paardrijden. Zijn vrienden, die hem vroegen wat er met hem
gaande was, durfde hij dit alles niet te zeggen. Hij was beangst dat zij
aan hem zouden twijfelen, aan dát zouden gaan twijfelen wat met zijn
gaven, zijn leider en Gene Zijde te maken had. Voor hem was alles 
heilig, maar dit was zeer vreemd.

Moest hij tegen hen zeggen, ik ben André niet, maar ik ben een ander?
Kon hij dit, als André, zeggen?

Zij zouden hem voor gek verklaren en alles, alles wat hij door zijn 
leider Alcar had ontvangen, had dan geen waarde meer. Neen, hij kon
hun niets zeggen en hield alles voor zich. Hij wilde er zelf meer van
weten en dit kon alleen zijn leider hem duidelijk maken. Thans kon hij
hun helemaal niets zeggen, omdat er weer nieuwe gevoelens in hem
waren gekomen. Doch van deze gevoelens rilde en beefde hij en nu slin-
gerde hij alles van zich af wat met deze persoonlijkheid had te maken.
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Hij zelf, als André, was in zijn aardse leven heel gelukkig. In hem lag
het gevoel van voldaanheid, van overgave, geduld en tevredenheid en hij
kon zich in alles beheersen. Het aardse leven zei hem niets. Hij leefde
voor zijn gaven en voor zijn leider en was heel gelukkig met hetgeen hij
in al die jaren had ontvangen en tot stand had gebracht.

Maar nu die andere persoonlijkheid in hem was, voelde hij zich niet
meer voldaan, hij zocht en zocht en wilde alles wat het aardse leven kon
veraangenamen, bezitten. Waar was zijn eigen persoonlijkheid gebleven?
Dit was niet André, dit was iemand anders en deze andere gevoelens wil-
de hij niet bezitten, want met die gevoelens was al zijn innerlijk geluk
verdwenen. Toen deze gevoelens in hem kwamen, schrok hij van zich-
zelf en dacht, nu heeft iemand mij beïnvloed, nu ben ik bijna bezeten.

Toch was dit niet zo, want hij voelde zich aanstonds weer rustig, wan-
neer hij zich anders en op zichzelf ging instellen. Toch begon hij weer
opnieuw te denken en te voelen. Hij had Alcar willen vragen wat dit
betekende, doch hij had het nog niet gedaan en geen verbinding ontvan-
gen. Wanneer hij echter trachtte het gelaat van deze merkwaardige mens
te zien, dan loste het beeld voor hem op en verdween die gestalte. Hij
dacht aan verbeelding en toch was ook dit niet waar. Zich iets verbeel-
den dat deed hij niet, daarvoor was hij veel te nuchter.

Dan dacht hij, zou dit alles met hetgeen ik aan gene zijde heb beleefd
te maken hebben? Of was het omdat hij teveel had beleefd, al die geeste-
lijke wetten hem te machtig werden en dat het zijn eigen gedachten
waren? Was dit dan toch verbeelding, of beïnvloeding van de één of
andere geest? Stond hij daarvoor open? In al die jaren dat hij met Alcar
in verbinding was, had hij iets dergelijks nog niet beleefd. Dit was nieuw
voor hem en vreemd, heel vreemd. Dit was geen trancetoestand, want
het was té bewust in hem, zodat het een zeer vreemd verschijnsel was en
het dus niet van hemzelf kon zijn.

Alcar had hem gezegd dat hij nú in alles bewust was en de geestelijke
sluier die om hem lag, nu weggenomen was. Dat betekende dat hij
geheel bewust was en men hem van Gene Zijde alles kon geven. Nu zag
hij overal doorheen, niets was er meer dat hem in de geest tegenhield.
Hij begreep thans alles, kon alles verwerken, had goed kunnen slapen en
was zeer rustig. Toch leefde die andere persoon in hem, trok hij die tot
zich wanneer hij alles overdacht. Dagenlang had hij er mee rondgelopen.
De laatste dagen, toen hij gereed was om opnieuw uit te treden, had hij
hem niet meer zo gevoeld en was hij geheel zichzelf. Toch was hij zeer
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nieuwsgierig of dit soms een betekenis had en hij zou het aan Alcar vragen.
Hij voelde reeds dat zijn leider Alcar in aantocht was en lang zou het

wel niet meer duren, of hij was weer in het leven na de dood. Ja, hij had
goed gevoeld, daar was Alcar. 

Onmiddellijk hoorde hij zijn leider zeggen: ‘Daar ben ik weer, André,
spoedig zal je bij mij zijn. Ik ga je dadelijk van je stoflichaam vrijmaken.’

André voelde dat zijn geesteslichaam optrok en hij viel in een diepe
slaap. Dan wist hij niets meer en ontwaakte in de geest. 

‘Zo, mijn jongen, weer zijn wij tezamen in het leven na de dood, waar
je opnieuw geestelijk voedsel zult ontvangen en ik je veel duidelijk zal
maken. Wij gaan spoedig heen, dan kan ik je onderweg het een en ander
vertellen en waarheen wij allereerst gaan. Kom André, zwevend gaan wij
verder.’
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André’s mediumschap

André was weer bij zijn leider in de sferen en was zeer gelukkig. 
‘Ik heb zulke vreemde dingen gevoeld, Alcar.’ 
‘Vreemde dingen, zeg je?’

‘Ja, misschien kunt u mij daar een verklaring voor geven. In de eerste
dagen was ik heel gewoon. Hoe dieper ik echter alles naging en over-
dacht, hoe meer bouwde zich een andere persoonlijkheid in mij op en
ik kon mij daarvan niet vrijmaken. Het waren merkwaardige verschijn-
selen, maar ik vond alles heel vreemd. Heeft dit een betekenis? Weet u
soms iets daarvan?’ 

Alcar keek zijn instrument aan zei: ‘Heb je dit goed en duidelijk
gevoeld?’

‘Ja Alcar en het trok mij naar die plaats waar wij op onze eerste tocht
zijn geweest. Waren het soms mijn eigen gedachten?’ 

Opnieuw keek Alcar hem aan en zei: ‘Het is wel wonderlijk.’ 
André voelde dat zijn leider er niet op inging. Zou hij zich dan iets

verbeeld hebben? Alcar wist het misschien ook niet. Toch was het heel
vreemd, want hij wist precies hoe het in hem was gekomen. Hij had dit
niet kunnen fantaseren, want het had hem zelfs overrompeld. Waarom
ging Alcar er niet op in, mocht hij hem dit niet vragen? Was het dan zo
vreemd? Dagenlang had hij het gevoeld. Een heel ander mens leefde in
die dagen in hem en hij zelf wist er geen raad mee. 

Opnieuw zei hij tegen zijn leider: ‘Heb ik mij dan iets wijsgemaakt,
Alcar?’

‘Ik denk van niet, André en wij zullen het op deze reis onderzoeken.
Heb dus nog wat geduld, straks, wanneer ik zover ben, kan ik je daar
wellicht een antwoord op geven. Ik ben nu met andere dingen bezig en
in gedachten. Kun je dit aanvaarden?’ 

‘Natuurlijk, Alcar, en ik dank u.’
Toch was hij niet geheel voldaan. Dit was niet het antwoord dat hij

gehoopt had te ontvangen, want het was geen verklaring. Alcar zou toch
wel weten wat hij in al die dagen had beleefd? Hij zou echter afwachten,
misschien loste dit raadsel zich aan deze zijde op.

Maar, dacht hij, daarom kreeg ik in mijn stoflichaam er ook geen ant-
woord op. Ik zou het zeer zeker hebben ontvangen, doch het was mis-
schien niet mogelijk. Dat had hij wel eens meer beleefd en dan loste later



404

dat probleem op. Wellicht zou dat ook nu gebeuren en hij dacht er ver-
der niet meer aan.

‘Waar gaan wij heen, Alcar?’
‘Ik ga je met mijn eigen verleden verbinden en zal je enige levens

tonen die ik heb beleefd. Dan gaan wij verder.’
‘Zal ik ook iets van mijzelf zien?’
‘Ook dat zal geschieden.’
Hij was zeer gelukkig, want wat zou hij zien, wat zou hij beleven? Hij

zou zijn eigen levens zien, levens die hij had beleefd. Wat een wonder
zou dat zijn, hij zou zichzelf dan geheel begrijpen. Hoe had hij zichzelf
al leren kennen, maar alleen door zijn leider. Alles moest hij ontvangen
en dat was een grote genade. Hij had begrepen dat alles vanaf het begin
met een vast doel was geschied. Zijn mediumschap was anders dan van
vele anderen op aarde. Hij zag, omdat hij zou zien. Hij ontving, omdat
hij moest ontvangen en trad uit, omdat hij door zijn leider uittrad. 
Hij schrok thans van zijn eigen gedachten. Bezat hij gaven? Hij voelde
nu eerst dat hij eigenlijk niets bezat. Vooral de laatste tijd had hij dit dui-
delijk gevoeld. Ook hierin lag iets, wat hem met het verleden verbond
en waarachter hij een onbekend probleem voelde.

‘Is je mediumschap je niet duidelijk, André?’
‘Neen, eigenlijk niet, Alcar. Ik weet wat ik ben en op aarde zou kun-

nen en toch voel ik dat mij niets toebehoort zoals al die andere mediums
hun gaven bezitten. Het maakt mij angstig, Alcar.’

‘Je hoeft je niet angstig te maken, André. Toch heb je dit duidelijk
gevoeld, heel goed gevoeld. Luister, dan zal ik je dat eens uitleggen, ook
dit is nu eerst mogelijk.

Toen ik aan deze zijde was en mij het leven in de geest eigen maakte
en over de aarde zwierf, dacht ik aan al deze dingen. Ik had dus een vast
doel voor ogen en mijn plannen gemaakt, wat ik zou doen, wanneer ik
daar zou werken, om de aardse mens van ons leven te overtuigen. Ik heb
je reeds daarvan verteld. Toen ik gereed was met mijn onderzoekingen
op aarde, keerde ik naar de sferen terug. Ik kwam met de meesters in ver-
binding en vroeg hun mij een aards instrument te geven, door wie ik
mijn belevenissen zou kunnen doorgeven. De hogere meesters, waaron-
der Ubronis*), gaven mij raad en ik wachtte af. Ik wist van tevoren dat
je mijn instrument zou worden, doch ik moest afwachten totdat die tijd
zou komen en ik kon inwerken. Ook daarvan heb ik je verteld.
*) Mentor van een van de lichtsferen aan gene zijde. Zie het boek ‘Een Blik in het Hiernamaals’.
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In jou waren deze krachten aanwezig. Er zijn veel helderzienden op
aarde, doch iedere helderziendheid is anders en dit heeft met de zieletoe-
stand van de mens te maken. De meer geestelijk aangelegde mens voelt
anders en ziet anders dan het stoffelijke individu en heeft daardoor een
geheel andere verbinding met deze zijde. Een mens kan dus gaven bezit-
ten die zijn eigen bezit zijn. Hij ziet wanneer hij wil en daarbij worden
al deze helderzienden door hun geestelijke helpers geholpen. Wanneer
zij zien, geeft de controle door wat hij aan deze zijde waarneemt en 
het medium vertolkt dus op aarde wat de geest ziet en wil doorgeven.
Dat zijn meestal boodschappen van deze zijde, van geliefden die hier in
onze wereld leven. Al deze mensen hebben verbinding met deze wereld
en zijn instrumenten, maar blijven zoals zij zijn, kennen ons leven niet,
want hun verbinding is anders. Ons geestelijk leven, ook al ontvangen
zij berichten, blijft voor hen gesloten. Is je dat duidelijk, André?’ 

‘Ja, Alcar.’
‘Er zijn echter tevens mensen, die denken en voelen medium te zijn;

ook zij zijn gevoelig, doch die gevoeligheid is van dien aard dat zij voor
ons niet kunnen dienen. Toch stellen zij zich voor onze wereld open en
dan ziet de mensheid dat ons leven wordt bezoedeld. Welnu, ik had ech-
ter andere bedoelingen. Ik wilde al die gaven in eigen handen houden,
dat wil zeggen, mijn medium zou alleen dan zien en beleven, wat ik aan
deze zijde zag en wilde doorgeven. Maar ik ging nog verder. Ik maakte
je open en bracht onze verbinding tot stand. Je weet dat, wanneer ik niet
inwerk, je niets kunt waarnemen, niet kunt zien, noch schilderen, noch
uittreden, omdat je niets alleen kunt. En juist daar ging het mij om.
Wanneer ik dat kon bereiken, dan zou je naar mij moeten luisteren en
zelf niets kunnen doen, waardoor ik bereikte dat je mij in alles zou vol-
gen en je gaven niet zouden versnipperen. Hoe meer je je nu inspande
om ons leven te leren kennen, des te meer kon ik je geven en ontwikkel-
den je gaven, die als gevoel in je lagen. Je was en bleef dus van mij afhan-
kelijk en dat zou je blijven. In waarheid dus heb je geen gaven, die
behoren mij toe. Wat je hebt is gevoel, is je eigen leven en van dat leven
maakte ik gretig gebruik en kon ik mij verbinden. Je hebt alleen dàn
gaven, wanneer ik mij met jou heb verbonden. Voel je dit, André?’

‘Ja Alcar.’
‘Dat is nu het vreemde gevoel dat je de laatste tijd voelt, ik bedoel, het

gevoel niets te zijn. Wat bereikte ik echter daarmee? In de eerste plaats
dat je gaven zuiver zouden blijven en in de tweede plaats dat je niet
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alleen medium bent, doch ook vooral dat je dat wat ik je leerde, je eigen
zou maken en dat dit geestelijk bezit voor je zou betekenen. Ik wilde dat
je iets werd en dat, wanneer je zou overgaan, je hier in ons leven iets zou
bezitten, wat je door mij te volgen en je geheel te geven, had verdiend.
Maar dat was niet zo eenvoudig. Je kent je eigen strijd op aarde, om
jezelf als persoonlijkheid te verliezen en vooral, een andere persoonlijk-
heid te verdienen. Daarvoor moest je je geheel afleggen. Er zouden geen
verlangens meer in je mogen zijn, wilde ik je in korte tijd ontwikkelen
en jij mij in alles kunnen volgen. Meermalen was het zo verschrikkelijk,
dat je je geen raad meer wist hoe onze wereld van je aardse leven te kun-
nen onderscheiden en daarin toch jezelf te blijven. Je weet hoe je hebt
geleden, hoe verschrikkelijk je strijd is geweest, maar ook daarin heb ik
je geholpen. Dat voelen en beleven al die andere mediums niet, zij blij-
ven zichzelf en kennen deze strijd niet. Voor jou echter was dit je leer-
school, je occulte leerschool op aarde kan ik wel zeggen, maar tevens, om
bewust in dit leven te kunnen binnentreden nu je nog in je aardse leven
bent en op aarde als instrument dient. Maar wat je thans bezit en van
ons leven weet, is je eigen bezit, is je geestelijke eigendom, is je innerlijke
leven, maar meer ook niet. Het klinkt hard, André, maar toch, ik en niet
jij heb die gaven, ook al leef je door mij en zijn die krachten in je aan-
wezig. Want wat deed ik?

Ik bracht je tot bewustzijn. Ik wilde dat je mens werd, dat je ons leven
ging aanvoelen en eigen zou maken. Als ik je op aarde iets gaf, medede-
lingen van deze zijde overbracht en je van ons leven vertelde, dan zou jij
dat alles in je stoffelijke organisme moeten verwerken, wat het moeilijk-
ste leven is dat wij op aarde kennen waarin een stoffelijk mens kan leven.
Ik wilde tevens dat er geen aardse verlangens meer in je zouden zijn, ik
wilde je aardse leven doden en je gereedmaken voor ons leven en daarin
trachtte ik heel veel te bereiken. Je hevige strijd begon eerst goed toen ik
zover was en je zou uittreden. Je weet hoe alles is geschied en dat ik je
eerst van al die geestelijke wetten moest overtuigen, daarin steeds verder
ging, totdat wij naar de derde sfeer konden gaan. Doch dat geschiedde
allemaal op mijn krachten, maar langzaamaan ging je ons leven aanvoe-
len en in je aardse leven beleven en dat werd je innerlijke bezit en je
leven op aarde. Daarin zou je jezelf moeten vinden en dan eerst had je
dat verdiend.

Ik liet je echter alles beleven, gaf je geestelijk voedsel, maar wanneer ik
nu was doorgegaan met je fysische gaven te ontwikkelen, in de tijd dus
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dat je werd gedematerialiseerd en alles wat op je donkere zittingen door
mij tot stand werd gebracht, dan was je een fysisch instrument gebleven
en zou je van ons leven, van sferen en hellen, van de diepte van de ziel
en al het schone dat wij aan deze zijde bezitten, niets hebben gezien,
noch beleefd, omdat deze krachten tot de psychische gaven behoren.

Doch je weet, André, ik legde die gaven stil en ging je psychische
gaven ontwikkelen. Later eerst begreep je waarom ik dit had gedaan,
toen ik door je ging schrijven. Ook dat behoort je niet toe, als ik of een
intelligentie van deze zijde je niets geven, niet op je inwerken, dan zou
jij zelf geen woord op het papier kunnen vastleggen dat met ons leven
heeft te maken.

Ik bereikte dit, André en tevens bereikte ik daardoor, dat ik je eens
alles en wel het laatste probleem aan deze zijde zou kunnen geven, wat
deze drie uittredingen bevestigen. Als ik zo door kon gaan en jij naar mij
zou luisteren, mij in alles zou blijven volgen, dan kon ik je rustig meer
en meer geven, je geheel openen en de ene uittreding zouden wij na de
andere kunnen maken.

Je maakte je dat alles eigen, je zette je eigen leven er voor in, want je
wilde dienen en je geheel voor ons werk geven. Toch voelde je dat je
niets was en niets kon zijn, omdat je in alles van mij afhankelijk bleef en
dat juist wilde ik.

Want daardoor kon je zelf niets doen, niet fantaseren en bleven je
gaven zuiver. Je kunt geen geestelijke boodschappen doorgeven, wan-
neer ik ze jou niet geef. Je weet van genezen niets af, als ik de diagnose
niet zeg. Je zou niet kunnen uittreden, wanneer ik dat niet wilde en je
van je stoflichaam bevrijdde. Je bent niets, alleen dát wat je van mij en
door mij hebt beleefd en ik je in al die jaren heb gegeven, wat je door al
die uittredingen van mij ontving en ik in je leven op aarde liet beleven.
Al die toestanden, zoals de verschillende problemen waarin ik je hielp en
de vele sterfbedden die je mocht waarnemen, werden je eigen bezit en
ontwikkelden je innerlijke leven. Alleen dát is dus je eigen bezit en kan
geen geest, noch mens je ontnemen, daarvoor heb je jezelf geheel afge-
legd. Het is je bezit in ons leven en je diende mij en tevens de mens op
aarde.

Toch keert straks alles in je terug, ga je dus bewust in ons leven over
en maak je je ook dat eigen. Je gaat bewust ons leven voelen, terwijl je
nog op aarde leeft. Dat is mijn bedoeling, dat verdien en ontvang je,
zoals anderen gaven bezitten. Ook zij maken zich veel eigen, doch van
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wetten en geestelijke problemen weten zij weinig af, omdat de verbin-
ding anders is.

In het begin van je ontwikkeling legde je jezelf, je gehele wezen en per-
soonlijkheid in mijn handen. Je leefde door mij, doch daarvoor in de
plaats kreeg je geestelijk bezit. De anderen die op aarde als instrument
dienen, hebben een andere leerschool, doch ik wilde dat je je van ons
leven alles zou eigen maken. Dat is een groot verschil en geschiedt bij
vele mediums, doch het merendeel heeft een andere verbinding.

Ik maak je dus duidelijk, André, dat ik je in de eerste jaren je gehele
zelf heb ontnomen, dat je door mij werd geleefd, doch dat je niet ach-
ter bleef. Maar steeds was je bereid mij te volgen en wanneer ik gereed
ben en je alles vanaf deze zijde duidelijk heb gemaakt, weet je wat ande-
ren niet weten en niet kunnen weten, wat God met de schepping heeft
bedoeld en hoe alles is geschied. Wat dus voor een leerling op aarde
nodig is, dat hij zijn leraar in alles moet volgen, om zich zijn bekwaam-
heid eigen te maken en waarvoor hij zich moet inspannen, is tevens voor
jou en daarvoor ontvang jij ons leven. Voor jou is dit een geestelijke stu-
die en daarin zul je een graad behalen. Daarvoor zal ik zorgdragen,
André.

Hoe dieper ik dus in ons leven kan afdalen, zodat je alles met mij kunt
beleven, zo kom ik eens aan het einde en dat einde zal ik je op deze reis
duidelijk maken. Nu is dat mogelijk, in al die jaren kon dat niet, maar
nu zijn wij zover. Wat voor de student op aarde het einde van zijn stu-
die betekent, zo is dit voor jou het einde van je geestelijke studie. En dit
is een groot wonder en heeft met dát wat je op aarde voelde, te maken.
Ik zal je dus wanneer ik zover ben alles duidelijk maken wat je de laat-
ste dagen, voordat je uittrad, in je hebt beleefd en gevoeld. Je instrument
zijn op aarde is dus om bewust in ons leven over te gaan. Wat andere
mediums bezitten, bezit ook jij, doch ik heb die gaven in handen gehou-
den om je geheel zuiver te houden. Wanneer de mensen op aarde dit nu
weten, dan moeten zij tevens ons leven en alles wat je door mij hebt ont-
vangen, kunnen aanvaarden, omdat jij het niet bent, doch ik die van dit
leven heb verteld. Begrijp je mij, André?’

‘Ja, Alcar en toch zijn er mensen die zeggen dat ik een fantast ben en
dit uit mijn onderbewustzijn voortkomt. Zij kunnen het niet aan-
vaarden en denken dat ik mij dat maar wijsmaak. Zij kunnen het niet
geloven en toch wist ik dat ik alles door u mocht beleven en zelf niets
kon. Maar zij willen dit niet aanvaarden.’
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‘Laat hen begaan, André. Wie dit niet kan en niet wil aanvaarden,
moet het zelf weten. Wij weten dat alles zuiver is en daar hield ik vanaf
het begin rekening mee. Alles wat je door mij van het leven na de dood
vertelde, is zuiver, moet waarheid zijn, of ik zou je niet hebben kunnen
bereiken, zodat je hiervan nooit iets had geweten of had kunnen ontvan-
gen. Had ik niet ingewerkt, al bezat je het gevoel voor al deze gaven zoals
andere mediums, dan had je niet deze diepte, deze verbinding gekregen.
Je zag en hoorde, je had wellicht kunnen genezen, maar toch wist je dan
van ons en mijn leven en al de geestelijke wonderen en wetten niets af,
omdat ik je dat niet gaf en die uittredingen niet tot stand had kunnen
brengen. Begrijp je dat dit een heel ander mediumschap is, dat dit met
je zieleleven heeft te maken en je hierdoor geheel in ons leven overgaat?’

‘Als u er nu eens niet was geweest, had een andere controle mij die
boodschappen dan niet kunnen geven, Alcar?’

‘Je wilt zeggen of je dan toch medium was geworden?’ 
‘Ja, Alcar.’
‘Ja, dat was mogelijk geweest, doch je had niet ontvangen wat je thans

van ons leven weet. Ik zelf sta onder controle, ben aan een geestelijke
orde verbonden en daardoor ontvang ook ik hogere hulp. Je voelt zeker
het grote verschil van verbinding en ook dat heeft een betekenis, wat ik
je op deze reis duidelijk zal maken.

Hoe dieper ik dus in ons leven afdaalde, beleefde je dit niet alleen aan
deze zijde, maar tevens op aarde. Juist op aarde zou je dus ons leven
moeten leren kennen, zodat dit in je zieleleven overging. Langzaam
maar zeker ging ik dieper en dieper en ik kon dit doen, omdat je steeds
gereed was om jezelf geheel voor ons te geven.

Nu zijn wij reeds zover gekomen dat ik je het ontstaan van de schep-
ping heb mogen tonen, wat maar weinig mediums kunnen beleven.
Niet alleen voor jou een grote genade, doch tevens hebben wij daar bei-
den mee te maken, het is ons werk, mijn en jouw werk, wat je eerst later
duidelijk zal worden.

Wat ik dus van ons leven weet, al die gaven en wijsheid, leg ik in je
handen naarmate je ontwikkeling hoger komt. Dat is ook voor alle
mediums die hun gaven zuiver weten te houden, dan kan de geestelijke
hulp steeds verder gaan en handelen, naarmate de taak is die hem of haar
vanaf deze zijde is opgelegd. Hoe meer mediums zich van aardse banden
en leven kunnen vrijmaken, zich op ons leven gaan instellen, zoveel te
meer kunnen wij hun geestelijk voedsel brengen, dát brengen wat de
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aarde nodig heeft. Er is een groot tekort aan goede krachten en zij die
gaven bezitten, moeten weten dat dit alles heilig is en zij daarvoor moe-
ten offeren. Wie in het bezit is van deze geestelijke schatten, moet zich
van al dat aardse gedoe losmaken en zich op ons gaan instellen. Wie
denkt het aardse leven te kunnen beleven en tevens instrument te zijn,
zal beleven dat vroeg of laat zijn gaven versnipperen, omdat wij hem van
al die aardse invloeden niet kunnen vrijhouden. Wij helpen hen in alles,
ook in het aardse leven, brengen hun geestelijke wijsheid, lossen hun
narigheid en ellende op, doch wij vragen aan hen ons te volgen en zich
geheel voor ons werk te geven. Wie dit niet kan en toch zich het aardse
geluk eigen wil maken, gaat onherroepelijk verloren. Zij zullen beleven
dat hun geestelijke verbinding verzwakt, hun geestelijke leven en alle
berichten die zij ontvangen aan kracht en waarheid inboeten. Dit kan
dus niet goed zijn, want wij geven ons geheel, staan dag en nacht gereed
hen te helpen, doch daarvoor vragen wij hun volle overgave. Jij hebt dat
steeds gekund, André en daarvoor ben ik je dankbaar. Dat is tevens het
moeilijkste mediumschap dat er is, want zij die op aarde als instrument
dienen, moeten niet alleen hun eigen leven beleven, wat reeds in die cha-
os zeer moeilijk is, doch vooral dát verwerken wat hun van deze zijde
wordt gegeven. Dat betekent, zoals ik reeds zei, zichzelf te kunnen offeren.

Wij daarentegen geven ons ook geheel en helpen hen in alles. Er zijn
vele mediums op aarde en al die mediums, die een taak hebben te vol-
brengen, die in verbinding zijn met onze zijde, die duidelijke en
waarachtige berichten kunnen opvangen, zijn in onze handen. En dat is
een zware en grote taak die op hun schouders rust. Zij hebben het lief
en leed van duizenden mensenkinderen in handen. Dat alles gaf God,
hebben zij van hun Vader in de hemel ontvangen en is een grote gena-
de. Al die mediums staan onder één leiding en zijn over de gehele aarde
verspreid. En het merkwaardige is, dat wij allen één leven beschrijven,
de één in het Frans, de ander in het Engels, en weer een ander in een
andere taal die men op aarde kent, omdat wij allen aan één orde zijn ver-
bonden en ons dus in geen geval zouden kunnen tegenspreken. Maar er
zijn miljoenen geesten in de sfeer der aarde, dus zij die als astrale wezens
tot de aarde terugkeren, maar die soms van ons leven niets weten en
levend dood zijn, evenals zij die hen aantrekken. Dan worden geestelij-
ke boodschappen bezoedeld, dan dienen zij zichzelf en heeft het geen
betekenis in de geest.

Hier in ons leven, André, ligt alles vast. Ik wist van tevoren wat ik tot
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stand zou brengen en kon bereiken. Nu zul je zeggen, was dan alles zo
moeilijk?

Ja, want vergeet niet, wanneer de ziel in een aards leven overgaat, zij
zich niets meer herinnert en dat alleen het gevoelsleven wakker is en de
mens van vorige incarnaties niets meer weet.’ 

‘Houdt mijn mediumschap dan met de wedergeboorte verband,
Alcar?’

‘Ik heb je reeds duidelijk gemaakt dat er geen mens op aarde is, of zij
hebben met vorige levens te maken, en dat alles vastligt. Dit is wel geen
rechtstreeks antwoord op je vraag, dat weet ik, doch ik kan daar nu nog
niet op antwoorden en zal dat eerst doen, wanneer die tijd daarvoor is
gekomen en ik zover ben. In ieder geval begrijp je dat je mediumschap
op aarde in mijn handen ligt en dat ik zorgdraag je dit te geven, naar-
mate je ontwikkeling vordert. Jij moet dus dit mediumschap verdienen.
Maar er is nog meer. Ik zei reeds dat ik van tevoren mijn berekeningen
had gemaakt en niet alleen ik, doch tevens de meesters aan deze zijde.
Wanneer wij dit niet hadden gekund, dan zouden wij niet hebben kun-
nen inwerken, omdat wij dan meer verkeerd dan goed deden en daar-
mee is de mensheid niet geholpen. Ik kan je dan ook zeggen dat er
gewikt en gewogen is, voordat mijn werk zou beginnen en in alles gereed
moest zijn, wilde ik mijn taak naar behoren kunnen verrichten. Eén ver-
keerde stap van jouw zijde, of mijn werk en dat van de meesters was ver-
nietigd en dat zou geen vooruitgang voor de mensheid op aarde zijn,
doch bij al die ellende die er reeds is, nog meer ellende brengen en daar
voelden wij niets voor.

Het zal je dus duidelijk zijn wat er van mij en van jou werd verwacht
en dat alles een diepe geestelijke betekenis heeft, die ik je eerst dan dui-
delijk kan maken, wanneer ik zover ben. Maar weet, André, dat niet
ieder dit ontvangt, doch alleen geschiedt met een vast doel, zoals alles
wat van deze zijde voor de aarde wordt gegeven. Ik kan hier niet verder
op doorgaan, maar je zult grote ogen opzetten en ik voorspel je nu reeds
dat ook dit wonderen voor je zullen zijn, hoewel geheel andere wonde-
ren dan die je in al die jaren hebt mogen ontvangen en beleven.’

‘U maakt mij zeer nieuwsgierig, Alcar.’
‘Dat kan ik mij voorstellen, maar je zult toch je nieuwsgierigheid nog

moeten bedwingen. Jouw leven op aarde moest dus worden zoals wij het
zouden willen. In de eerste plaats je volle overgave, dan je algehele lief-
de voor ons werk en de mensheid.’
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‘Wist u dan zo zeker, Alcar, dat die krachten in mij waren?’ 
‘Ja, dat wist ik, doch het stoffelijke leven heeft duizenden gevaren en

die gevaren konden je eigen verlangens zijn om, zoals anderen, te willen
bezitten. Vergeet niet dat ik niets aan je eigen wil kon veranderen en
moest toezien hoe je je werk zou verrichten en tevens in het aardse leven
zo zou leven, dat het leven dáár in harmonie zou zijn met onze wereld
en ik je kon bereiken. In het aardse leven kon ik niets, maar dan ook
niets doen en moest je geheel aan jezelf overlaten. En hoeveel mediums
gaan er niet ten onder? Hoevelen hebben hun taak begrepen?

Terwille van het bezit hebben zij zich vergeten en trokken zij dat tot
zich, dat mij en andere controles deed afsluiten, zodat die mediums in
andere handen overgingen en hun werk vernietigd was. Dat alles moest
ik zien te voorkomen en jijzelf hebt mij daarin gesteund.’

‘Hoe ontzettend moeilijk lijkt mij nu uw leven, dit van tevoren te
hebben geweten en dan te moeten toezien hoe ik mijn leven zou beleven.’

‘Dat was een zeer diep en groot raadsel, André. Dat is zo diep, dat ik
je daarvan op deze reis zal vertellen en je die toestanden duidelijk zal
maken. Dit was daarom zo diep omdat, ik zei het reeds, van tevoren was
gewikt en gewogen, zoals Gerhard het heeft beleefd toen hij in de hel in
ons leven zou afdalen en hij dacht te zullen bezwijken. Voor dit werk
moet men kunnen offeren en dat is geschied. Men moet zich geheel
kunnen geven, of de kern van ons voedsel heeft geen betekenis. Ik kon
dan niet die diepte bereiken die ik wilde bereiken voor het geestelijke
voedsel dat je van mij ontving en jouw ontwikkeling op aarde is.’ 

‘Het wordt steeds ingewikkelder, Alcar.’
‘Ja, dat wordt het en dat heb je duidelijk gevoeld. Dit is het moeilijk-

ste probleem dat er is en ooit zal zijn. De mens kan op aarde een kun-
stenaar zijn, zich de ene of andere studie eigen maken, doch om als
medium en als aards mens tussen twee werelden te moeten leven, is het
moeilijkste wat er is.

Ik bracht je de werkelijkheid en juist omdat alles waarheid is, is het
moeilijk en dit moet je daar overwinnen. Er zijn heel veel mensen, die
zich voor een aardse studie bekwamen en daarin reeds bezwijken, toch
staan wij nog steeds met beide benen op de grond. Doch jij moest in
gevoel van de aarde afscheid nemen, je zweefde al die jaren tussen hemel
en aarde en bent toch daarin jezelf gebleven. In niets is je zenuwgestel
gestoord, maar het bracht je ook geestelijke wijsheid. Was ik nu niet die-
gene geweest voor wie ik mij uitgaf, dan was je onherroepelijk verloren
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geweest en in handen van het kwaad terechtgekomen. Aan je eigen toe-
stand, je eigen leven op aarde reeds, kan de mens voelen dat dit echt en
zuiver moet zijn en de waarachtige waarheid is.

Doch al die wetten en krachten kent men daar niet, zij weten er niets
van en voelen de diepte niet van hetgeen ik wil geven en tot nu toe heb
gebracht. Daarom was je leven zo moeilijk, maar nu ben je door alles
heen en geheel open. Dat geheel open-zijn heeft een eigen betekenis en
ook dat kan ik je eerst straks duidelijk maken, wanneer ik ook daarmee
zover ben. Daarom hebben wij aan deze zijde onze maatregelen getrof-
fen. Niets van alles wat je op aarde zou kunnen leren, mocht je bezitten.
Ik wilde niet dat je je in de stoffelijke dingen ging bekwamen, daarom
werd je in dat stadje geboren. Je ouders zouden geen aards bezit hebben,
niets, om je niet dat te kunnen geven wat voor de aarde de ene of ande-
re studie is. Je zou geheel leeg zijn, eerst dan kon ik je als instrument
gebruiken, of je eigen verkregen bezit had het mijne vernietigd. Ook
daarvan zal ik je vertellen.’ 

‘Het schrijven dus, Alcar, daarvoor moest ik dienen en is het noodza-
kelijkste?’

‘Inderdaad André, alleen dat, alleen onze boodschap. Je andere gaven
die je thans bezit, zijn maar bijzaak. De mens heeft meer behoefte aan
innerlijk en geestelijk voedsel, dan voor zijn stoffelijke en lichamelijke
ziekten. Wij hebben heel veel mensen mogen helpen en menselijk lijden
mogen verzachten, doch dat wat ik heb te vertellen, is het voornaamste.
Wanneer ik maar één mens kan overtuigen, ik heb je dat reeds meerma-
len gezegd, dan reeds is ons werk beloond, doch het zijn er reeds duizen-
den. Je boeken zoeken hun eigen weg en zijn niet tegen te houden.
Daarin vertel ik de heilige waarheid, alleen de waarheid, ik zou niet
anders kunnen. Ook je schildersgave die je bezit, is maar bijzaak, ook al
is die gave nog zo mooi. Nog worden wij niet begrepen en dit is ook niet
mogelijk, maar wij gaan verder, rustig verder en allen die met ons op
aarde werk verrichten. Men is reeds duizenden jaren bezig en toch is er
nog zo weinig bereikt, maar je weet waarom en hoe dat komt.

Ik had dus van tevoren mijn berekeningen gemaakt. Toen je nog een
klein kind was stond je reeds onder mijn leiding. Vanaf die tijd ben ik
begonnen. In de eerste jaren van je jeugd bracht ik je geestelijke kinde-
ren en daarmee heb je gespeeld. In de tempel der ziel heb ik je dit
getoond. Eens ben je bijna verdronken en ook toen kwam ik je te hulp
en tevens in vele andere dingen.’
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‘Wist u dat ik in dat stadje zou worden geboren?’
‘Ja André, dat wist ik. De meesters hebben mij dat getoond en toen

wachtte ik af.’
‘Wonderlijk is het, Alcar en dat ikzelf daar niets van weet, ik bedoel

van een ander leven.’
‘Ook dat is niet mogelijk, maar dat zal ik je op deze reis duidelijk

maken. Het was onze bedoeling dat je je niets, ik zei het zoëven reeds,
van al de aardse kennis zou eigen maken. Je zou dus bij ouders worden
geboren, die de middelen niet hadden om je te laten studeren, want alles
wat je van de aarde zou kennen en bezitten, zou je maar tegenwerken en
een belemmering zijn voor je mediumschap. Hoe minder je wist, des te
beter voor mij. Jijzelf hoefde dan niet te wikken en te wegen en je af te
vragen of je het zelf was, of dat ik het was die je alles gaf. Voor jou bete-
kende alles winst, je ontving het van mij en je kon je daardoor geheel
overgeven. Wie geleerd is kan daarom voor dit mediumschap geen
instrument zijn, want zij weten te veel en dan staat die geleerdheid hun
in de weg.’

‘Wist u ook dàt van te voren, kon u dat berekenen? Had u dit in handen?’
‘Neen, berekenen kon ik dit niet en in handen had ik dat ook niet,

doch God komt de ziel te hulp in alles.’
‘Wanneer ik u dus goed en duidelijk heb begrepen, dan kunt u daar-

aan niets doen?’
‘Neen, André, niets. Dat zijn Gods heilige wetten en wij moesten

afwachten.’
‘Voor mij was het dus een genade dat ik bij arme ouders werd gebo-

ren, Alcar?’
‘Heel goed, André, inderdaad is dit een grote genade.’ 
‘Hoe is het mogelijk, Alcar, hoe diep is dit gebeuren.’
‘De ziel, mijn zoon, althans de mens die naar de aarde terugkeert,

trekt dit tot zich, met andere woorden: hij zal ontvangen waarnaar dit
wezen verlangt, maar dat is alleen mogelijk, wanneer het wezen op aarde
een taak heeft te volbrengen. Moet de ziel naar de aarde terugkeren om
het een of ander goed te maken, dan regelt zich dit vanzelf en dat zijn
Gods wetten.’

‘Heb ik hiernaar verlangd en kende u mij reeds, voordat ik in dit leven
op aarde werd geboren, Alcar?’

Alcar keek naar zijn instrument en zei: ‘Dat zal ik je straks duidelijk
maken, dus wacht nog wat, dan kan ik ook deze vragen beantwoorden.’
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Merkwaardig is ook dit, dacht André. Doch hij vroeg: ‘Dus tussen de
wereld van het onbewuste en de aarde houden de krachten van u en de
meesters op te bestaan en kunt u niets meer doen?’

‘Heel goed, André, neen, niets, daarvan heeft Lantos verteld. Meester
Emschor maakte hem dit duidelijk en dat is tevens voor mij en iedereen
die aan deze zijde leeft. Wanneer de mens daarin afdaalt en van tevoren
vastligt dat deze ziel op aarde iets heeft te brengen, dan geschieden deze
onbegrijpelijke wetten, die wij niet kennen, noch voelen en waarvan wij
niets weten. Maar wat wij wel weten is dit, dat alles op aarde in harmo-
nie is, niets verkeerd is en de ziel dát zal ontvangen, wat wij of anderen
voor ons werk nodig hebben. Wat had ik moeten beginnen wanneer je
bij ouders was geboren die wilden dat jij je voor de een of andere studie
zou bekwamen? Wat had ik moeten doen wanneer je ouders een geleer-
de van je hadden willen maken, wanneer je vader of moeder slecht
waren en je als deugniet was opgegroeid? Ik had dit nog kunnen voor-
komen, doch die omgeving had je innerlijke leven bezoedeld. Maar al
die mogelijkheden hadden mij en mijn werk onmogelijk gemaakt.

Van tevoren wist ik dus, en dit is een genade Gods, dat je daar in dat
stadje zou worden geboren en dat dit is geschied, daar zijn wij dankbaar
voor. Ik zal je nog meer vertellen en dat zullen wonderen voor je zijn.
Reeds toen je moeder je droeg, wist ik reeds dat je mijn instrument zou
worden en daar zou worden geboren.’

‘Wat zegt u? Toen reeds?’
‘Ja, de meesters zeiden mij van tevoren bij wie en waar je zou worden

geboren en dat ik mij gereed kon maken.’
‘U gaat steeds dieper, Alcar.’
‘Ja, dat doe ik, ik heb daarvoor mijn redenen.’
Wat een probleem, dacht André. Waar gaat dat naartoe? 
‘Waar dat naartoe gaat, André?’
‘Ja, Alcar, dit waren mijn gedachten.’
‘Naar de heilige waarheid, mijn zoon. Je hebt het immers beleefd. Is

alles dan niet geschied zoals ik mij dat wenste? Is God niet in alles liefde?’
‘Het is wonderbaarlijk, Alcar. Als ik u goed heb begrepen, dan wist u

dat u dit alles zou bereiken en ik die hoogte als medium zou behalen?’
‘Ja, hoe verschrikkelijk je strijd ook is geweest, hoe vaak je ook dacht

niet meer voort te kunnen, toch wist ik dat wij zouden slagen en door
al die strijd zouden heen komen, om ons doel, mijn werk en dat van de
meesters te volbrengen.’
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‘Heeft daar mijn lieve moeder iets mee te maken?’
‘Ook dat, André, jij bent zoals zij is, deze beide gevoelens zijn één.’
‘Is dat een heilige wet? Ik bedoel, trok zij mij aan?’ 
‘Ja, zo is het, alleen daardoor.’
Mijn God, dacht André, hoe wonderbaarlijk. Al mijn vragen worden

beantwoord en toch is dit een groot raadsel voor mij. Hoe diep is weer
alles.

‘Was ik innig met haar verbonden, Alcar?’
‘Heel innig, mijn zoon, heel diep was deze verbinding en ziele-één-

heid.’
‘Begrepen wij elkander daarom zo goed?’ 
‘Ja André.’
‘Moeder is iets bijzonders, Alcar. O, zij is zo goed, zo rein, zo groot.

Wat heeft die brave ziel voor mij en honderden mensen niet gedaan? 
O, als zij dit alles zou weten. Ze heeft mijn boeken gelezen, ze voelt mij
en zegt dat ik dit van Onze Lieve Heer heb ontvangen. Ze bad dag en
nacht, was niet angstig en toch keek ze mij soms aan als wilde ze zeggen,
waar gaat dat met die jongen naartoe? Ik heb haar naar al die dingen in
mijn jeugd gevraagd, Alcar. Er waren mensen die mij wilden kopen.
Daar is iets, zeiden zij, met die jongen. In een rode kool zag ik in mijn
jeugd de hemel en wanneer ik het haar vroeg of dit mogelijk was, dan
schudde zij met haar hoofd en liep weg. Weet u daarvan?’

‘Ik weet alles, want ik legde die gedachten in je.’ 
‘Toen reeds?’
‘Ja André, ik was toch steeds bij je.’
‘Och, wat moet u het dan moeilijk gehad hebben met mij. Waren al

die ingevingen van u?’
‘Alles wat je met onze wereld in verbinding bracht.’
‘Dan had u zich geen betere moeder voor mij kunnen denken, zij

bezit nu net alles.’
‘Ook dat weet ik.’
‘Wat zit dat allemaal goed in elkaar, Alcar, niets kun je er tussen krij-

gen, alles klopt, het is haast niet te geloven en toch moet ik het aan-
vaarden. Als de mensen dit maar konden doen, dan zou er geluk aan
deze zijde zijn. Maar hoevelen willen geestelijk voedsel? Zij denken dat
ik dit alles kan en fantaseer, Alcar, dat alles uit mijzelf komt! Ik die ner-
gens van wist, nooit heb geweten wat u mij heeft gegeven. O, als dat nog
eens komt. Als de mensen hier eens op ingaan en zich dit eigen wilden
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maken, dan zouden ze wel anders worden. Wat jammer dat ze van hun
andere levens niets weten. Niets kunnen zij zich herinneren, steeds vra-
gen zij mij: waarom weten wij dan niets van onze vorige levens? Maar
niets, niets is er in hen, niemand die er ook maar iets van weet. Alles is
weg, van al die honderden levens is niets meer over.’

Alcar hoorde hoe André vol vuur sprak en zei: ‘Je denkt dat alles weg is?’
‘Ja Alcar, ze weten er immers niets meer van.’
‘Laat ik je dan zeggen dat er niets, niets weg is. Je had dit moeten

weten, André. De ziel daalt in dat aardse leven af en gaat in een ander
leven over. Als de ziel in het ene leven in het mannelijke kleed is en in
het andere leven in het vrouwelijke gewaad afdaalt, hoe zouden zij dat
kunnen aanvaarden, terwijl ze reeds de dood niet kennen? Hoe kunnen
zij op aarde de diepte van het zieleleven kennen, wanneer zij zichzelf niet
eens voelen? Alles is er, diep in hen, daar ligt het. Dat zul je op deze reis
beleven en dan zal je ook dit duidelijk worden.’

‘Is dat op die hogere planeten ook zoals op aarde, Alcar?’
‘Neen, daar weten zij waar zij hebben geleefd en kunnen dat beleven

en verwerken, kennen de diepte van hun eigen leven. Al deze mensen
zijn kosmisch bewust, zijn helderziend, bezitten verschillende gaven, dus
alles is daar anders. Wacht maar af, André, men kan dit op de planeet
aarde nog niet aanvaarden en toch, eens komen die tijden. Dan begrij-
pen zij dat er in die tijd mediums waren die reeds zo ver waren en dit op
aarde hebben ontvangen.’

‘Komt die tijd, Alcar?’
‘Inderdaad, die komt en moet komen.’
‘U bent enige honderden jaren te vroeg?’
‘Ja André, ik heb je dat reeds gezegd, dat ben ik en ook de anderen

met mij. Toch dringt dit tot hen door en eens zullen zij dit alles aan-
vaarden. Ons werk is niet voor niets, vergeet dat nimmer. Velen hebben
wij er reeds mogen overtuigen en er zullen er nog bij komen. Langzaam
maar zeker dringt dit tot het zieleleven door en gaan zij zich deze schat-
ten eigen maken.’

‘Wat zeggen de meesters hiervan, Alcar?’
‘Mijn meesters zijn tevreden en wel zeer tevreden. Alles gaat naar

wens, wij vinden nergens storing, jij doet je best.’
‘Ik ben dus alleen op aarde gekomen, om voor u te dienen?’ 
‘Neen, tevens om goed te maken.’
‘Dus ik heb veel fouten begaan en moet die nu goedmaken? Kent u
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mijn fouten, Alcar?’
‘Ja, althans één grote fout.’
André boog zijn hoofd. Dat dacht hij wel, niets voor niets. Werken en

bidden. Goedmaken en dienen. Hoe kon het ook anders? 
‘Zou ik u een vraag mogen stellen, Alcar?’
‘Zeker André, vraag gerust.’
‘Dan zou ik u dit willen vragen, of ik aan die grote fout bezig ben en

zo niet, of u mij dan daarin wilt helpen, zodat ik die nog op aarde kan
goedmaken?’

‘Een mooie vraag, André. Je bent er reeds aan begonnen.’ 
‘Goddank en zal ik het bereiken?’
‘Niet alleen bereiken, maar tevens alles overwinnen. Iedereen, wie het

ook is, is voor een doel op aarde, of zij zouden daar niet meer zijn. Allen
maken goed, doen daar iets voor anderen en zijn daar of voor ons of
voor zichzelf. Zijn zij daar voor ons, dan wordt dat leven benut doordat
de mens dient. Tevens wordt er iets goedgemaakt en ook jij bent bezig
goed te maken. Je ontvangt dus en dient mij en niet alleen mij, doch
tevens jezelf en anderen.’

‘Heerlijk is het dat ik dat mag weten. U kent tevens die grote fout,
Alcar?’

‘Ja, ook die ken ik.’
‘Merkwaardig toch dat u mij geheel kent en alles van mij weet. U kunt

het mij zeker niet zeggen?’
‘Jawel, doch later kan ik je dat eerst duidelijk maken, als ook daarvoor

de tijd is gekomen.’
‘Dan wacht ik af, Alcar en ben u reeds hiervoor zeer dankbaar en toch,

hoe wonderlijk is alles, hoe zullen de mensen dit kunnen aanvaarden? 
U gaat steeds dieper. Komt er wel een einde?’ 

‘Ja, dat einde komt, wanneer ik je vanaf deze zijde alles heb gegeven.
Dan komt er een einde aan mijn taak en is hetgeen de meesters hebben
gewild en zich voorstelden op aarde te zullen brengen, geschied.’

‘Is uw werk dan af?’
‘Niet geheel, want er zijn nog andere dingen die ik moet doen en

waarvoor ik je nodig heb.’
‘O, u bedoelt alleen met schrijven?’
‘Ja, dat is mijn bedoeling. Dat wat ik zou geven en jij zou ontvangen

en tot mijn taak behoort, is dan af.’
‘Zijn dit dan die negen boeken?’
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‘Al dit werk, André, behoort daartoe. Dat is hetgeen de meesters zich
hebben voorgesteld en ik je zou doorgeven, daarvoor ben je mijn instru-
ment en dan is dat bereikt.’

‘Er zijn dus geen diepere problemen meer aan deze zijde dan deze
waarover u spreekt?’

‘Ik zou nog tientallen boeken kunnen vullen, want er is hier zoveel te
zien en te beleven, om daarvan te kunnen vertellen, doch dit is voldoen-
de. In al deze boeken vindt de mens een duidelijk beeld van zijn sterven
op aarde, het terugkeren en geboren worden op aarde en het wonder-
lijke probleem, hoe God alles heeft geschapen en je nu in drie delen zult
ontvangen. Meer is er niet nodig en als ik je nog iets zal vertellen en door
jou wil vastleggen, dan komt het, doch weten doe ik dat nog niet, want
ook ik ben maar een instrument. Dit echter moest en zou geschieden,
dit stond voor de meesters vast.’

‘Het is toch wonderlijk, Alcar, dat u reeds zover bent gekomen en
steeds dat weten aan deze zijde wat moet en kan geschieden, maar ook
op aarde dat vragen, ‘waarom’ en ‘waarvoor’. Hier weet men wat men
wil en kan doen, daar komen zij niet verder.’

‘Neen, maar zij willen ook niet en dat heb ik je duidelijk gemaakt. 
De mensen moeten aanvaarden en zij zullen straks aanvaarden, wij heb-
ben dat alleen maar af te wachten. Vraag dus niets, ook onze hoogste
Meester vroeg niets en men sloeg Hem aan het kruis. Wat zouden wij
dan willen? Ik zei toch, één mens is reeds voldoende, doch wij hebben
er reeds duizenden overtuigd en ben je daarom niet gelukkig? Als je
voorgoed hier bent, zul je eerst je geluk goed voelen en later zal men ons
begrijpen. Dan ben je hier bij mij en gaan wij opnieuw grote reizen
maken en zullen dat jarenlang doen. Ga zo verder, André, dan zijn wij
beiden gelukkig, Je weet nu waarvoor je op aarde bent. Straks, ik heb je
dat beloofd, zal ik je je eigen levens tonen, enkele dan, want alle kun je
niet verwerken en ik niet meer volgen. Ook mij zul je leren kennen en
nog vele andere wonderen meer.’
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Alcars verleden

OP deze reis wachten je vele wonderen. Ik heb je telkens met
het verleden verbonden en kan dat steeds doen.’
‘Waar gaat u thans heen, Alcar?’

‘Naar Egypte. Daar heb ik geleefd en daar wil ik je mijn leven tonen
en dat van mijn vriend. Ik zei je reeds op onze vorige tocht, dat ik hem
daar heb ontmoet. Een twist scheurde ons uiteen en daarbij verloor hij
zijn leven. Doch op die tijd ga ik eerst later over, ik moet je eerst enige
andere toestanden duidelijk maken. Ik ga nu duizenden jaren terug en
in die duizenden jaren was ik verschillende malen op aarde. Het eerste
leven dat ik ga volgen, daarin bezat ik het moederlichaam. Het is een
wonderbaarlijk en ongelofelijk probleem, doch een ieder die hier
binnentreedt zal dat beleven.

In andere levens ging ik eveneens over en dit is juist het ongelofelijk-
ste van alles en toch de waarheid. Het is echter alleen voor de ziel, de ziel
moet dat beleven, anders komen wij niet verder. Ik heb je dat al duide-
lijk gemaakt. Het gevoelsleven zal ontwikkelen en dat is alleen mogelijk,
wanneer wij het scheppingsplan kunnen beleven en daar zijn lichamen
voor nodig.’ 

‘Dan is toch eigenlijk dat aardse lichaam maar bijzaak, Alcar?’ 
‘Ja André, maar weet je dat niet reeds lang? Hoe groot en machtig dat

aardse lichaam ook is, het heeft verder geen betekenis meer en zal ster-
ven. Er komen steeds nieuwe mensen op aarde, steeds nieuwe stoffelijke
lichamen en daarin zijn steeds dezelfde zielen, nooit anderen. Wij weten
dat het zieleleven op de eerste stoffelijke graad*) is geboren en dat mil-
joenenproces heeft moeten volgen. Het aardse, stoffelijke kleed onder-
gaat het verrottingsproces, de ziel keert naar de sferen terug en wacht af.
En dat gaat door, miljoenen jaren reeds door en is nog bezig. Toch kun-
nen de mensen op aarde dit niet aanvaarden. In de natuur zou ik hen op
duizenden wedergeboorten kunnen wijzen; in de kiem, dat nietige zaad-
je, ligt en leeft een volmaakte bloem in duizenden kleuren. Zij weten dat
alles, doch denken niet na, voelen niet dat ook dat wonder de wederge-
boorte voor het plantenrijk is. En ook voor de mensen en voor het die-
renrijk is het niet anders. Maar hier ben ik waar ik wilde wezen. Hier
heb ik geleefd, André. Hier baarde ik twee kinderen.’ 
*) De eerste kosmische graad.
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‘Wat zegt u? U baarde twee kinderen?’
‘Is dit voor jou onbegrijpelijk?’
‘Neen, dat niet, Alcar, doch het is zo machtig.’
‘Hier, André, vervloekte ik mijzelf en anderen. Dit is mijn leven

geweest en hier begon ik goed te maken.
Ziedaar, André, in deze stille omgeving, aan de rand van dit bos, leef-

de ik.’
André voelde zich diep wegzinken, de aarde van nu verdween voor

zijn ogen, een andere wereld, het verleden, openbaarde zich voor hem.
Daarna ging hij waarnemen. Mijn God, dacht hij, hoe is het mogelijk.
In een eenvoudige hut zag hij een mens en links en rechts hingen dier-
envellen. Hij begreep wat dit betekende.

‘Ik heb je dus met het verleden verbonden, André, zie nu deze moeder.’
Het was een oude vrouw, zij zat daar stil neer. Een berg van ellende

lag om haar heen, arm en verbitterd was zij. In haar lag haat, dat voelde
hij duidelijk. Stil was het en hij keek naar zijn leider op. Geen woord
durfde hij nu te spreken en wachtte af wat zou geschieden.

Dan zei Alcar: ‘Ik ga je met haar verbinden. Voel goed aan en vraag
mij als je iets wenst te weten.’

André voelde dat hij in dit wezen neerdaalde. Wat ga ik nu beleven,
dacht hij? In haar lag een verschrikkelijke haat. Zij dacht eraan om een
einde aan haar leven te maken, want zij was hier alleen en verlaten. Waar
waren haar kinderen? Nu hij daaraan dacht, zag hij onmiddellijk een
ander tafereel. 

Hij hoorde Alcar zeggen: ‘Ik ga veertig jaren terug en je zult zien wat
ik in de sferen heb mogen zien en de meesters mij toonden.’

André zag nu dat zij veel jonger was en hij zag twee kinderen, een jon-
gen en een meisje. Nu vervaagde dit beeld. Dan zag hij dat er enige jaren
voorbij waren gegaan. Het meisje was ziek en de moeder zat aan haar
ziekbed. Zij was bezig enige kruiden op een vuur te bereiden.

‘Nu een ander beeld’, hoorde hij Alcar zeggen; ‘dat kind gaat over.’
André zag dat dit geschiedde. Hoe verschrikkelijk was dit voor haar.

Toen trad er iemand binnen. Het was een forse gestalte, die om zich
heen keek en op haar toetrad. Een wonderlijk gebeuren ging hij nu 
beleven. Hij sprak tot deze vrouw en die woorden kon hij verstaan. 
Dit geschiedde doordat hij voelde wat dit wezen zeggen zou. Voordat hij
zijn woorden had uitgesproken, wist André reeds wat hij zou zeggen. 
Hij vroeg aan Alcar hoe dit mogelijk was.
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‘In de geest kennen wij geen talen, André. Aan onze zijde is het voe-
len, is het beleven, dus alleen voelen en met die gevoelens zijn wij ver-
bonden en gaan dus in de mens over. Of dit in het verleden is geschied,
dat geeft niet en ook al zijn dit vreemde talen, het is allemaal geen
belemmering in ons leven, wij gaan in gevoel over en weten wat zij den-
ken en hebben te zeggen. In al zijn gevoelens kun je hem nu volgen.

Ook hem heb ik eens vernietigd. Nu zal hij haar vernietigen, door
leed en ellende gaat zij ten onder. Al die ellende doorstaat zij niet, het
breekt haar hart. Hij jaagt op wild en was in zijn tijd daarin beroemd.
Dit leven ligt duizenden jaren terug, André, en toch zien wij daarin
terug, kunnen het opnieuw beleven.

Dit kind gaat dus sterven, André, en ook dit ligt vast en op tijd, geen
seconde te vroeg of te laat gaat dit jonge leven over. Haar man, die steeds
en eeuwig weg was, bleef weg toen dit kind overging. Hard, heel hard
was dit en dat zal ook hij eens goed moeten maken.

Hoe kunnen mensen zich op deze wijze vergeten? Een ander had hij
lief en liet haar met al haar ellende alleen achter. Zij ontving echter wat
zij hem eens had aangedaan, doch hij deed opnieuw verkeerde dingen
en zo zijn wij als mensen, wanneer wij onszelf niet begrijpen. Hij had
moeten blijven en zijn einde afwachten, God alleen had hem dit wat hij
gaarne wilde bezitten, kunnen geven. Doch hij nam het tot zich, beleef-
de zijn eigen leven en dacht aan niets anders.

Enige jaren gingen er voorbij. Haar jongen groeide op en ook dit kind
werd haar ontnomen. Door een wild dier werd het verscheurd. Nu had
zij niets meer, was geheel alleen en verlaten. Zal zij dit kunnen verwer-
ken? Zal zij zich staande weten te houden? Is deze ziel reeds zo ver en
zijn die krachten, wat geestelijk bezit is, in haar? Is dit leven niet ver-
schrikkelijk? Maar wij kennen de diepte van het zieleleven niet en de put
die overvol is van zonden willen wij niet zien en toch, die zonden moe-
ten wij goedmaken. Zij kon dit echter niet dragen, André, en maakte
een einde aan haar aardse leven. Zie en neem waar, mijn jongen.’ 

André zag dit afschuwelijke tafereel. Zij had zich opgehangen. Mijn
God, wat een ellende en hij keek naar zijn leider. Alcar was in gedach-
ten verzonken.

Lang duurde het voordat hij kon spreken, dan zei hij tegen Alcar: 
‘U heeft dit moeten beleven, Alcar? U maakte eens een einde aan uw
leven? En thans bent u in de vijfde sfeer?’

‘Ik schaam mij er niet voor, André, want ik heb goedgemaakt en die
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lange weg bewandeld. Dit is eens geschied. Dit alles zag ik in de tempel
der ziel en heel veel andere ellende meer, toen mijn eigen levensflim
werd afgedraaid.’

André kreeg tranen in de ogen. Dit ontroerde hem diep. Zijn leider
was een engel van het licht en toch eeuwen geleden had hij dit gedaan.
Alcar keek op zijn eigen verleden terug en daar was moed voor nodig.

‘In dit aardse lichaam, André, leefde ik als de astrale mens. Ik, als een
deeltje van God, leefde daarin, want ik ben geest en mens, ik ben ziel en
leven. Als mens voelde ik geen liefde en mijn ziel, ikzelf dus, zou dit
moeten beleven. Ik leefde, doch ik begreep dat leven niet. Dat zou ik mij
echter eigen moeten maken en daarvoor waren vele andere levens nodig.
Hier was ik teruggekeerd om goed te maken, doch al dat leed brak mij
doormidden en daarom maakte ik een einde aan dat leven. Hierdoor en
dat zal je thans duidelijk zijn, ik heb je van de ziel verteld die wij volg-
den, ook zij ging telkens en telkens ten onder, deed ik meer kwaad dan
goed en deze afschuwelijke fout moest ik beleven. Mijn ziel, ikzelf, ver-
teerde van haat jegens hem die mij dit aandeed. God kon geen liefde
bezitten, want dit was niet te dragen en ik vervloekte Hem en allen die
van Hem spraken. In mij was er een geloof en toch was de Christus nog
niet op aarde. Doch er waren andere profeten en wij hadden een God
leren kennen.

Kun je mij nu voelen, André? Ik zal tot die tijd terugkeren, dan kun
je aanvoelen dat ik het ben die in dit stofkleed, het moederlichaam leef-
de. Wat voel je, André?’

‘Ik kom van haar tot u, Alcar, dat voel ik heel duidelijk.’
‘Zo is het, André. Ik daalde in die tijd af en aanvaardde voor een kort

ogenblik dat leven, mijn gevoelswereld dus uit die tijd. Wij kunnen
daarin overgaan en dan zijn wij dus zoals wij toen voelden. Ik ga nu ver-
der en zal je nog meer tonen en duidelijk maken.

Hierin vergat ik mij en wat ging er thans geschieden, wat gebeurde er
met mij en mijn stofkleed? Met mij geschiedde, wat met iedereen zal
gebeuren die een einde aan zijn leven maakt. Ik zat aan dit stofkleed vast
en zou het verrottingsproces, dat Lantos heeft beschreven, beleven. 
Dit was mijn einde op aarde en het binnentreden van de geestenwereld.
Kijk nu naar dit lijk, André. Naast het stofkleed zie je het andere wezen,
het astrale en dat is het geestes- of zieleleven, ben ikzelf dus. Ik beleefde
het loskomen van mijn stofkleed en moest dus wachten tot dat stofkleed
verteerd was.
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Dit lijk werd eerst maanden later gevonden en begraven. Hieronder
ligt mijn stoffelijke lichaam en toen dit was begraven, brak men deze hut
af en was ik vergeten. Dit betekende het einde van een aards leven als
mens. Maar toen mijn stoffelijke lichaam na vele jaren was verteerd –
ook dat heeft Lantos beschreven en hij beschreef dit voor mij, omdat ik
je daar anders een volledige verklaring van had moeten geven – dwaalde
ik in de astrale wereld, in een lege ruimte, rond en ook daaraan scheen
geen einde te komen. Toch kwam dat einde en loste ook die wereld voor
mij op en trad ik de wereld van het onbewuste binnen. Daar wachtte ik
op een nieuw lichaam, want ik moest verder en opnieuw worden gebo-
ren om goed te maken. In dit leven echter had ik meer vernietigd dan
goedgemaakt en toch was dit leven niet voor niets geweest, maar waar-
van ik niets begreep, noch voelde. Ik zou in dat leven heel oud zijn
geworden, maar op vierenzestig jarige leeftijd maakte ik er een einde aan
en ik heb toen vijftien lange jaren, de jaren die ik nog had moeten leven,
in de stilte lopen ronddwalen. Ook daarvan heeft Lantos verteld en dat
hoef ik je dus niet duidelijk te maken.

Begrijp je, André, waarom, als ik hier even op doorga, Lantos van zijn
leven mocht vertellen? Dat deed hij voor mij, omdat ik te veel ander
werk had te verrichten. Daarbij komt dat hij zijn eigen belevenissen kon
vertellen, want in zijn leven lag diepte en een groot wonder, wat de
wedergeboorte op aarde is en wij in Marianne vertegenwoordigd zien.
Hij vertelde van zijn aardse leven, het binnentreden van de astrale
wereld en daarna wat hij in het leven van de geest beleefde.

Ik zei, na die lange wandeling loste ik in de wereld van het onbewuste
op en wachtte ik op een nieuwe geboorte. Als de wedergeboorte geen feit
was en voor de ziel niet was geschapen, als God ons deze grote genade
niet had kunnen geven, geloof mij, dan had ik daar in die lege ruimte
alleen en verlaten moeten blijven voortleven en was er voor mij en voor
hen die een einde aan hun aardse leven maakten, geen verandering geko-
men. Want hoe zou ik daaruit zijn gekomen? Wie kon mij daarvan
bevrijden? Geen mens en geen geest, alleen God. Doch ik zou een nieuw
lichaam ontvangen, want ik had nog goed te maken en daarvoor kwam
ik weer op aarde.

Na dus te hebben geboet, eerst die ellende te hebben beleefd, omdat
dit, die daad dus, met dat leven had te maken, keerde ik op aarde terug
en werd opnieuw geboren. Doch daarover straks. Wij zullen nu eerst dit
astrale beeld volgen, dan kun je zien wat ik heb beleefd. Ik ga dus in een
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andere toestand over. Thans zie je dat ik van mijn stofkleed ben bevrijd;
wij zullen het volgen.’

André ging waarnemen. Hij zag het astrale wezen naast het lijk en zag
tevens dat in die levenloze massa nieuw leven kwam. Dan zag hij dat dit
wezen heenging en volgde Alcar zijn eigen schim. 

‘Een wonderbaarlijk gebeuren, André, maar verschrikkelijk voor hen
die dit in werkelijkheid moeten beleven.’

Daar wandelde de astrale mens en tevens wandelde hier zijn leider in
zijn eigen geestelijke afstemming, die hij nu bezat. Een ongelofelijk tafe-
reel. Alcar bleef zijn eigen schim volgen. Als hem ooit een wonder was
getoond, dan was het nu. Als hem iets ontzag deed inboezemen voor
Gods Heiligheid, dan was het dit gebeuren. Mijn God, hoe diep is 
alles, hoe waar is uw leven. Een mens als geest, als leven, volgde de 
ware en waarachtige werkelijkheid, het verleden liep daar voor hem.
Ongelofelijk en toch zo natuurlijk. Hij voelde beide wezens, van het
wezen daar voor hem, kwam hij bij die andere mens, zijn leider Alcar.
Een geest van het licht was zijn leider, want hij leefde in de sferen van
licht, in een toestand van rein geluk, maar daar wandelde niets dan
ellende en narigheid; van onkunde en gebrek zou dat wezen moeten
omkomen. Ach, hoe afschuwelijk, dacht André. Toch voelde hij de die-
pe waarheid van deze gebeurtenis.

André zag dat zij zich neerzette en onmiddellijk in slaap viel. Zo had
Lantos het beleefd, zo had Alcar het beleefd en wellicht ook hij. Nu zag
hij dat zij ontwaakte en opnieuw ging zij voort, het onbekende tegemoet.

André zag haar gaan en volgde haar. Hij durfde niet meer opkijken,
want was dit Alcar? Hij kon er nog steeds niet over uit, kon het bijna
niet geloven, maar hij moest het wel aanvaarden. Dan keek hij weer naar
haar en zag dat zij neerviel en van vermoeidheid voor de tweede maal in
slaap viel. Och, och, dacht hij, wat een ellende. Was dit zijn leider in de
sferen getoond en had hij dat daar moeten beleven? Het was verschrik-
kelijk. Dit wezen lag daar, maar hij durfde nu geen vragen te stellen.
Toch kwam er een drang in hem en hij voelde dat Alcar wilde dat hij
het deed. 

Toen vroeg hij, maar bleef voor zich kijken: ‘Hoelang duurde deze
slaap, Alcar?’

‘Maandenlang, André.’
Ongelofelijk is het, ontzettend en afschuwelijk, dacht hij. Nu zag hij

een ander tafereel. Hij zag dat zij weer opstond en opnieuw haar waan-
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zinnige reis ging aanvaarden.
Dan zei Alcar: ‘Deze reis duurde vijftien lange jaren, André. Ik heb dat

beleefd, mijn zoon en daarom weet ik ook wat leed en smart en alle
andere ellende op aarde betekent. Er is geen leed op aarde, of ik heb het
beleefd. Toch was dit nog niet genoeg voor mij. In vele andere levens
had ik te lijden, omdat in al die honderden levens het kwaad zich zo
angstwekkend had opgestapeld, dat ik meermalen terug zou moeten
keren, wilde ik mijn eigen geestelijke schaal in evenwicht brengen. Ik
had levens vernietigd, anderen ongelukkig gemaakt en dit moest ik
goedmaken. Daarvoor keerde ik naar de aarde terug en zou dit nog vele
malen doen. Al deze ellende en dit is het verschrikkelijkste dat wij kun-
nen beleven, was toch nog niet voldoende, want dit deed ik zelf, hoor-
de dus niet bij mijn karma. Er zou nog meer komen, want alles, tot zelfs
de laatste verkeerde gedachte, zou ik goed moeten maken.

God overziet alles, God alleen weet wat Zijn kinderen met al die
levens hebben gedaan. In het ene leven was ik rijk, hier arm en later
bezat ik weer heel veel aards bezit en door dat bezit ging ik weer ten
onder, wat ik je straks zal tonen.

Toen die vijftien jaren voorbij waren, André, loste ik op, een andere
wereld trok mij nu aan. Een ander wonder geschiedde er, mijn zoon, en
je zult ook dat wonder zien en beleven. Zij, André, daar voor je, deze
mens loste op en je weet reeds welke wereld haar aantrok. Daar zal zij
leven en afwachten. Vele honderden jaren moest zij afwachten, om
opnieuw te worden aangetrokken. Toch moest zij terug naar de aarde,
want op de planeet aarde leefden al die mensen waaraan zij had goed te
maken. En dit wonder geschiedde.

Zie nu hoe natuurlijk alles is. Je hebt waargenomen hoe zich het uni-
versum verdichtte. Dán heb ik je getoond hoe het embryonale leven zich
verdichtte en oploste toen het ene leven in het andere overging. In alles
hebben wij dat vanaf het beginstadium kunnen volgen. Verdichten en
oplossen, verbinden en aantrekken, geboren worden en sterven, dat is
Gods schepping. Ook nu loste deze ziel op en werd door een andere
wereld aangetrokken. In slaap, van niets meer bewust, zou zij zich
gereedmaken, om straks opnieuw te worden geboren. Nog is zij een
schim van de werkelijkheid. Zie André, hoe zij oplost, hoe zij langzaa-
maan verdwijnt, aanstonds zie je haar niet meer.’

André nam dit waar. Een ander wonder had hij leren kennen. Dit was
geweldig, zoals alles geweldig en wonderbaarlijk was. 



428

‘Nu is zij heengegaan, mijn zoon, weg in deze diepe duisternis. Dit
alles heb ik je reeds duidelijk gemaakt, thans echter heb je ook dit grote
wonder mogen beleven. Zij, deze ziel, keert tot het eerste stadium terug,
doch is op aarde geweest als mens. Ikzelf daalde daarin af en wist van
niets meer af. Een andere wereld nam mij op, daarin leefde ik, daarin
kwam ik tot rust. Je zult het nu voelen, André, let goed op en stel je op
mij in. Zet je neer, André.’

André deed wat Alcar wilde. Hij zette zich neer en voelde dat een slaap
hem overviel. 

Nu keek hij naar zijn leider en Alcar zei: ‘Voel je dat de slaap je overvalt?’
‘Ja Alcar, heel duidelijk.’
‘Ik heb je met deze wereld verbonden en dat kan ik, omdat ik dit heb

beleefd. Is je dit duidelijk?’
‘Ja, volkomen.’
‘Welnu, dan ga ik je geheel verbinden en zul je voelen wat deze wereld

eigenlijk is en betekent.’
André voelde zich nog dieper wegzinken, zodat hij van niets meer af

wist. Daarna voelde hij zich weer tot bewustzijn komen, maar deze
geheimzinnige kracht hield hem toch gevangen. 

Hij hoorde als van verre tot hem zeggen: ‘Hoor je mij, André?’
Wat was dat? Hij hoorde zijn naam fluisteren, maar wist niet wat dit

te betekenen had. Weer hoorde hij: ‘André, hoor je mij spreken? Ik ben
het, je leider en…’ toen hoorde hij niets meer. Hoelang het had geduurd
wist hij niet, maar toen hij ontwaakte en zijn ogen opsloeg, zag hij Alcar.

‘Waar zijn wij, Alcar? Wat heb ik geslapen!’
‘Wij zijn nog steeds op dezelfde plaats en zijn dus niet weg geweest.

Wat heb je gevoeld, André?’
‘Slaap en toch weer niet. Het is of je bewusteloos raakt, zoiets moet

het zijn, Alcar.’
‘Heb je mij horen spreken?’
‘Ja, doch niet duidelijk, het was heel zacht. Als van verre kwam het tot

mij.’
‘Weet je nu wat deze wereld betekent? Je wist niet eens meer waar we

waren en hoorde mij niet duidelijk spreken en toch sprak ik heel hard.’
‘Ik wilde luisteren en het was net of u afbrak, maar toen zakte ik weg.

Kan dat, Alcar?’
‘Ja, zo was het en nu ben je maar enkele seconden in deze wereld

geweest, dan enige eeuwen of voor anderen nog langer in een bewuste-
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loze toestand. Eindelijk wordt dan de ziel aangetrokken en zal op aarde
worden geboren. Een zalige stilte ligt in dit zieleleven, van niets weet dit
leven meer af. Niets dan stilte en rust en toch ligt in dit zieleleven een
hevige brand, ligt haat, hartstocht en geweld. Toch is die rust nodig,
want wanneer dit zieleleven bewust zou zijn, ik heb je daarvan verteld,
smoorde het het embryo waarin het neerdaalt en werd de vrucht vernie-
tigd. Nu kun je dit wonder overzien, nu ligt ook dit voor ons open. 
De ziel daalt in het embryo neer als de Vonk Gods, en ook dat heb ik je
op onze vorige reis duidelijk gemaakt. Begrijp je nu dat dit nodig is en
dat de nieuwe geboorte een genade betekent? Maar voel je ook dat dit
vanaf het begin van de schepping zo is geweest en dat daarom de men-
sen niets meer van al die levens kunnen weten? Dat tevens het zieleleven
in het moederlichaam zal ontwaken en alleen dáárin kan ontwaken,
naarmate het kind bij de moeder opgroeit? Is dit nu geen groot wonder?
Je hebt het zelf gevoeld en hebt het kunnen volgen.

In deze wereld leven dus miljoenen levens, vonken van God. Allen
zijn mensen, hebben op aarde geleefd en allen zullen dit beleven, maar
weten in hun volgend leven op aarde daar niets van. Hier heb je dus een
machtig wonder, een natuurproces beleefd en dit is de astrale wereld en
de wereld van het onbewuste. Heb je mij in alles kunnen volgen, André
en heb je daarover nog vragen te stellen, want aanstonds ga ik in een
andere toestand over.’

‘Ik heb dit kunnen volgen, Alcar, toch zou ik u dit nog willen vragen.
Hoe komt het en waardoor valt men hier in slaap?’

‘Een zeer goede vraag, André. Ik zal je ook dat duidelijk maken. In de
eerste plaats weet je dat deze wereld onbewust is. Dat zegt, niets meer te
kunnen voelen, met andere woorden: wij verliezen daarin ons leven en ons
bewustzijn. Een wereld dus waarin geen bestaan mogelijk is. Maar toch
weet je nu nog steeds niet, waardoor die toestand gekomen is, nietwaar?’

‘Neen, Alcar, dat weet ik nog niet.’
‘Ook dat is heel duidelijk. Deze wereld, André, is die wereld – je had

het kunnen weten, want ik maakte je dat duidelijk – toen wij de eerste
kosmische graad gingen bezoeken. Toen er nog niets leefde, de planeet
dus nog niet gereed was, het embryonale leven nog zou worden gebo-
ren, was deze wereld reeds gereed. Voel je nu, wat deze wereld betekent?’

André dacht lang na, doch kwam er niet achter. 
‘Ik weet het niet, Alcar, wellicht vindt u het verschrikkelijk, maar ik

kom er niet achter.’
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‘Ik dank je, mijn zoon, voor je eerlijke bekentenis. Je kunt het echter
weten, want ik heb je daarvan verteld. Je hebt het gezien en beleefd.’

‘Ik heb die wereld gezien en beleefd, zegt u?’ 
‘Ja, zelfs op verschillende wijzen.’
‘Op de eerste planeet, Alcar?’
‘Ja, daar en ergens anders.’
Opnieuw dacht André, ging alles en alles na, doch kwam er niet achter. 
Hij keek naar zijn leider en zei: ‘Neen, hoe ik ook denk, ik weet het

niet, het lijkt mij een raadsel, voor mij een nieuw probleem.’
Alcar glimlachte en zei: ‘Ik zal je maar helpen, André, ga maar niet

verder. Je had dit echter kunnen weten, toch kan ik mij je onwetend-
heid voorstellen.’

‘U begrijpt dus dat ik het niet meer kan voelen of weten?’
‘Ja André, je leeft nog op aarde, als je hier was, je stoffelijke kleed had

afgelegd, was alles anders. Doch luister. Toen wij in de tempel der ziel
waren en de meesters ons met het begin van de schepping verbonden,
wat zag je toen als eerste verschijnsel?’ 

‘Ik weet het reeds, Alcar. U bedoelt de duisternis, de onzichtbare kosmos?’
‘Juist, je ziet dat je het weet, doch dat wij zo ver en zo diep voor deze

toestand moesten terugkeren, daaraan dacht je niet en toch, dàt is de
betekenis van deze wereld. Je keert dus tot het niets terug. Is je thans
alles duidelijk?’

‘Het is een groot wonder, Alcar, en ik heb er geen woorden voor. Hoe
is het mogelijk, wie zal daar nu aan denken? Zo ver terug, tot het aller-
eerste stadium van alles, neen, daaraan heb ik niet gedacht.’

‘Je ziet, toch moeten wij in vele toestanden tot het beginstadium
terugkeren, willen wij vele vragen kunnen beantwoorden, want daarin
ligt en leeft het antwoord, ligt de heilige waarheid van alles. De ziel moet
tot het eerste stadium terugkeren, wil het innerlijke leven in het embryo
kunnen overgaan. Ik heb je dat duidelijk gemaakt, daarover hoef ik het
dus niet te hebben. Maar dat eerste stadium behoort tot de duisternis,
voordat God Zich openbaarde. Er was dus nog geen bewustzijn – ik
spreek nu niet van God, doch van het menselijke stadium – en omdat
er geen bewustzijn is, overvalt de ziel deze werking, wanneer wij hier als
mens, als geest dus, binnentreden. Jij hebt het kunnen voelen, een
bewusteloze toestand overviel je. Is je dit nu zo vreemd?’

‘Neen Alcar, ik begrijp u thans volkomen. Het is voor mij een open-
baring, een groot en heilig wonder.’
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‘Nu nog meer dan ooit tevoren zul je het met mij eens zijn dat wij
mensen als innerlijk en bezielend leven tot de Vonk Gods terugkeren,
om in het embryo te kunnen overgaan.’

‘En wat is nu de werking van mijn eigen stofkleed? Waarom dacht ik
hier niet aan, wat is de stoornis, Alcar?’

‘Je kunt beter spreken van belemmering dan van stoornis. Het stoffe-
lijke organisme heeft nog steeds die kracht om jou, als denkend en voe-
lend wezen, voor algehele overgang te kunnen belemmeren, ook al ben
je thans uitgetreden. Voel je ook dit?’ 

‘Ja Alcar, nu is het mij duidelijk. Ik voel dat ik daardoor tot deze diep-
te niet kan doordringen, omdat mijn eigen organisme dit belet, er gevoe-
lens en werkingen tot mij komen.’

‘Inderdaad, zo is het. Ik ben geheel van aardse en stoffelijke trillingen
vrij. Ik kan mij verbinden, kan diep in het verleden afdalen en voel niet
de minste stoornis, omdat ik tot dit leven behoor. Voor mij ligt de gehe-
le schepping open, ik kan door één toestand het begin en het einde van
het menselijke leven volgen. Dit zal je nu duidelijk zijn en thans gaan
wij verder. Nu ga ik je even met een ander probleem verbinden en ook
dat is een wonder. Ook dat heb ik beleefd, doch in mijn laatste leven op
aarde, waarin ik kunstenaar was. Ik ga je met hem verbinden die wij zoë-
ven hebben gezien en die heenging. Vanaf deze plaats is dat mogelijk.
Zie dus, André, hij die mij verlaten heeft en niet meer terugkeerde. 
In dit leven was hij verschrikkelijk, doch in het leven dat voor dit leven
ligt, was ik het, die hem vernietigde. Tientallen levens had ook hij nog
te beleven, voordat hij in zijn laatste leven op aarde overging.

Maar in mijn laatste leven op aarde, in dat waarin ik kunstenaar was,
dus vele en vele eeuwen verder, was deze ziel mijn meester in de kunst.
Wie had dit kunnen denken, wie zal dit kunnen weten en wie zal dit
aanvaarden?’

‘Hoe is het mogelijk, Alcar.’
‘In de sferen van licht heb ik dat alles kunnen volgen. Hij werd een

beroemd mens en men zal hem thans op aarde niet meer vergeten. Doch
denk je nu eens in en blijf bij deze toestand. Wie zou daaraan kunnen
denken? Als dit leven voor hem en voor mij het laatste was geweest, 
als er geen wedergeboorte was, waren wij beiden geen kunstenaar gewor-
den. Zie dit toekomstbeeld, voel aan hoe machtig, hoe diep dit is. 
Als God ons de genade van de wedergeboorte niet had gegeven, was er
voor hem en voor mij geen verandering gekomen.



432

Zie hem gaan. In hem ligt nu reeds een bruisende natuur en hij bezit
alles om kunstenaar te worden. Daar gaat deze ziel, die mensen niet kun-
nen peilen. Nu jaagt hij en blijft tot zijn einde jagen en toch zal hij eens
beroemd in kunst worden.

Eerst in de zeventiende eeuw waren wij tezamen op aarde en was hij
mijn leermeester. Doch daarvoor leerden wij elkander in de sferen reeds
kennen en ook daar was hij mijn meester. Dan werden wij geboren en
hebben beiden een zending volbracht. Denk je dit nu eens in, André, die
zending zouden wij eerst duizenden jaren later volbrengen. Zouden wij
dan God niet dankbaar kunnen zijn? Zie in mijn leven en zie in dat van
hem. De aarde vergeet ons niet, onze kunst is daar en zal daar blijven.

Wij beiden gingen echter onze eigen weg, in al die eeuwen had ik hem
niet meer gezien. Toen dit leven voorbij was, werd zijn ziel, hijzelf, door
andere levens aangetrokken en zou hij goedmaken. Daarvoor moest hij
van het ene leven in het andere, van het mannelijke in het moederli-
chaam overgaan. Hij zou terugkeren om alles, al zijn fouten en zonden
goed te maken en in het laatste leven op aarde iets achter te laten. Dat
nu is het wonder van de wedergeboorte op aarde, dit is omdat onze gro-
te Vader in de hemel ons die genade heeft gegeven.’

‘Wat een wonder, Alcar. Wist u op aarde dat u hem eerder had ontmoet?’
‘Neen, eerst toen ik de derde sfeer had bereikt, werden mij al mijn

levens getoond en ook dit leven. Op aarde wist ik er niets van en ook hij
niet, omdat wij zover nog niet waren.’

‘Als alles is goedgemaakt, wat geschiedt er dan, Alcar?’
‘Dan scheuren aura’s vaneen en lost haat, jaloezie en alle kwaad op en

kunnen wij gaan waarheen wij willen. Dan trachten wij iets te verdienen,
van onszelf iets te maken en dan eerst komt leed en smart, dan moeten
wij dragen en beleven, want dat is het aller-, allerlaatste goedmaken.’

‘Is het nog mogelijk, wanneer wij voor nieuwe ellende komen te staan,
dat wij weer een einde aan ons leven maken?’

‘Neen, dat is beleefd. Hoe duidelijk heeft Lantos dit beschreven. Hij
voelde in het zieleleven van die arme moeder dat zij aan zelfmoord
dacht. Toch zag Lantos dat dit niet mogelijk was, Meester Emschor liet
het hem voelen. Zij kon geen tweede keer een einde aan haar leven
maken, zij deed het reeds en daardoor leert men. In mij lag tevens die
wijsheid, want vele malen stond ik weer voor zelfmoord, omdat ik in die
andere levens had goed te maken en voor veel ellende kwam te staan.
Toch kon ik er niet toe besluiten en beleefde al die ellende. Een derge-
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lijke daad en beleven slaat diepe wonden in de menselijke ziel. In ons ligt
die strijd en al dat leed, toch weten wij er niets van, maar ons diepe
innerlijke weigert echter, het roept de mens een halt toe, omdat wij die
verschrikking hebben beleefd. Hoe ontzettend het aardse leven ook kan
zijn, geen zelfmoord overvalt ons wanneer wij dat verrottingsproces heb-
ben beleefd, wat een diepe wond in ons zieleleven sloeg.

In andere levens is het juist die kracht die ons beschermt en dan zien
wij dat leed en smart ons sterkt, dat wij daardoor groeien en door het
leven dat wij beleven ons geestelijk bezit eigen maken.

Wij maken vele fouten, André, doch wanneer een begane fout of daad
diep in ons zieleleven is gedrongen, dan verzeker ik je dat ons dat geen
tweede maal overkomt, omdat wij daardoor zo hebben moeten lijden.

Toen ik hier zelfmoord pleegde, waarvan ik niets begreep, bescherm-
de het mij enige eeuwen later toen ik weer voor hetzelfde probleem
stond en als ik het niet had beleefd, dan had ik mij weer vergeten. Want
wij leren, ook al denken wij dat dit niet mogelijk is, omdat wij de diep-
te van ons eigen innerlijk niet kennen. Wij schrikken eens voor begane
fouten terug, André. Toch maken wij vele malen dezelfde fouten, maar
eens houden wij daarmee op. Wanneer de mens een einde aan zijn stof-
felijke leven maakt, is dat het aller-, allerlaatste wat wij kunnen doen. 
De diepe droefheid die in ons ligt, het afschuwelijke dat wij hebben
moeten beleven, dat is niet meer te vergeten en zelfs in onbewustzijn zal
ons dit gevoelsleven waarschuwen. En wanneer er dan opnieuw leed en
smart in ons is, komt het omhoog en voelen wij een tegenstrijdige kracht
in ons komen. Dan is dit het beleefde leed en al die ellende van vorige
levens.

Als wij dus niet zouden kunnen terugkeren, zou dat niet mogelijk zijn,
want juist in het stoffelijke organisme ontwaakt het zieleleven en beleeft
de mens dat waarvoor hij een ander en nieuw lichaam heeft ontvangen.
Is het je duidelijk, André?’

‘Ja, Alcar, alles.’
‘Dan gaan wij verder, kom volg mij.’
Nieuwe wonderen waren André duidelijk gemaakt en het ene was nog

dieper dan het andere. Wat een ellende! En toch, Alcar was nu gelukkig.
Hoe groot was God dit alles uiteen te kunnen houden. Hoe machtig was
alles. Geen mens kon dit op aarde overzien, dit moest men aan deze zij-
de beleven.

Zwevend ging Alcar verder en André was benieuwd wat hij nu weer
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zou beleven. Hoe had zijn leider geleden. Nu begreep hij eerst goed
waarom Alcar van al die aardse ellende af wist. Daardoor ontwaakte de
ziel en ging de mens in andere toestanden over. Duizenden levens waren
beleefd voordat men voorgoed van de aarde afscheid nam. Maar hoe zou
men dit op aarde kunnen aanvaarden? Toch was het zo eenvoudig, zo
natuurlijk, want anders stond het leven stil en de mens was immers een
goddelijk wezen? Wanneer zouden wij daar komen? Hij had genoeg van
dit leven gezien en begreep dat dit in één leven niet kon worden bereikt.
Er waren mensen die voor een hoge berg van zonden en fouten stonden.
Bijvoorbeeld, al die mensen die anderen kwelden en afmaakten. Niet
één mens, doch duizenden. Zouden zij dat niet goed moeten maken?
Konden zij dat in één aards leven doen? In dat leven waarin zij die men-
sen hadden vernietigd? Hij aanvaardde alles en begreep Alcar volkomen.

‘Volgt u alleen uw laatste levens, Alcar?’
‘Ja André, enige van mijn aardse levens zal ik je duidelijk maken, om

in het allerlaatste leven over te kunnen gaan, wil je een duidelijk beeld
krijgen van hetgeen ik je wil tonen. Ik kan al mijn levens niet volgen,
want in duizenden toestanden hebben wij geleefd. Dat wordt te veel en
is tevens niet nodig. Ik ga je enkele levens duidelijk maken waarin de
verbinding ligt met mijn vriend. De vele andere levens hebben een heel
andere betekenis, zijn groot maar zonder diepte geweest. Ik volg slechts
één weg en ga je aanstonds andere wonderen duidelijk maken. Ik volg
dus dat waaraan jij voldoende zult hebben, zodat je kunt zien hoe de
wedergeboorte is. De levens waarin ik een levende dode was, volg ik van-
zelf niet, want zo zijn er duizenden levens voorbijgegaan. Je ziet
daardoor dat ook ik een levende dode was en toch heb ik de sferen van
licht bereikt.

Je voelt tevens, dat het leven op aarde is, om zich gevoel eigen te
maken. Alleen gevoel en dat gevoel wordt de liefde die verzacht en heelt,
die anderen draagt en eerst dan leven wij zoals God het van ons wil heb-
ben. Wij moeten ons reine en zuivere liefde eigen maken en daarvoor
zijn duizenden levens op aarde nodig. Van al die levens weet men ech-
ter op aarde niets en dat is alweer een grote genade, want al die ellende
bewust te moeten dragen, daar zijn menselijke krachten, is ons zenuw-
gestel niet op berekend.

Zie André, wij zijn in een ander werelddeel, in het verre Oosten.
Mijn ouders leefden hier en dat zal ik je tonen. Ik heb je echter ande-

re toestanden duidelijk te maken. Vraag mij wanneer je iets niet duide-
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lijk genoeg is. Ik ga je met het verleden verbinden, in werkelijkheid is
van onze woning niets meer over. Toch zul je waarnemen, want ook dit
ligt vast.’

André voelde zich wegzinken en voelde dat hij in een andere wereld
overging. Voor zich zag hij een groot gebouw. Een vooreeuws gebouw,
met torens en figuren versierd, bouwde zich voor hem op. Een wonder-
lijk tafereel speelde zich thans voor hem af. Zijn leider trad binnen en
hij volgde. In een grote zaal bleef zijn leider staan, nadat hij verschillen-
de kleinere kamers was doorgegaan.

‘Ziedaar, André, een moeder met haar kind.’
André zag beide wezens en verwonderd keek hij naar dit tafereel. Hoe

kan het, dacht hij, wat een groot wonder! 
Nu hoorde hij Alcar zeggen: ‘Deze vrouw was mijn moeder, André,

en dit leven ligt voor dát wat ik je zoëven heb getoond. Doch hierin
beleefde ik haat en geweld en vernietigde ik hem die daar binnentreedt.’

Op hetzelfde ogenblik zag André een mens binnentreden.
‘Mijn vader, André, hem heb ik vernietigd. Op gemene wijze maakte

ik aan zijn aardse leven een einde. Ik ga eerst nú in deze toestand over,
omdat ik wilde dat je hem zou kennen en weten waarom ik had goed te
maken. Ook mijn moeders leven heb ik bezoedeld, maar zij was verder
dan wij op de geestelijke weg. Aan mijn vader heb ik goedgemaakt, aan
mijn moeder zal ik goed maken, doch in een ander leven. Maar nu het
wonderbaarlijke van al deze levens. Voel je reeds wat ik thans ga zeggen?’

‘Neen Alcar, ik weet het niet.’
‘Kijk en denk, mijn zoon. Daar, in dat andere leven was ik moeder,

zijn vrouw, hier zijn kind en bezat ik het mannelijke organisme.’
‘Mijn God, dat ik daaraan niet dacht, Alcar.’
Stomverbaasd zag André zijn leider aan en wist niets te zeggen. 
‘Een wonder, André, een heilig wonder. Wat moet ik hieraan toevoe-

gen? Ik zou boekdelen hierover kunnen vullen, van oorzaak en gevolg
kunnen vertellen, het aantrekken en afstoten van beide zielen, maar
vooral over de wijsheid van God onze Vader, Die dit tot stand bracht,
want anders had ik niet kunnen dienen en mijn fouten niet kunnen
goedmaken. Hierin lost alles op, ik hoef je niets meer te verklaren. 
Ik werd gemarteld, ik maakte, omdat hij heenging, een einde aan mijn
leven. Ik leed afschuwelijk, maar ook hij. Doch dit is Gods wil niet,
André, dit is oorzaak en gevolg, wonderen van natuurwetten, die 
wij alleen aan deze zijde kennen, maar als mens op aarde beleven. 
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Mijn moeder heb ik bedrogen en bestolen. In dat leven waren wij rijk
en bezaten alles wat zich een mens in zijn aardse leven maar kan beden-
ken. Na de dood van mijn vader ging ik heen en keerde niet terug. In
dat leven ging ik ten onder en mijn moeder stierf van verdriet. Beiden
had ik dus omgebracht. Voor de aarde werd ik niet gestraft, men kon
mij niet straffen, want in alle eenzaamheid bracht ik hem om. Toch wist
en zag één kracht toe wat ik deed. God wist het en toch strafte God mij
niet. O, hoe heb ik gebeden, toen ik dat diepe probleem begreep. Maar
eerst in de sferen van licht, daar boog ik mijn hoofd en dankte ik God
voor alles.

God strafte mij niet, integendeel, ik ontving een ander lichaam en
werd opnieuw geboren. Hoe was daar mijn leven? Hij kon met mij doen
wat hij wilde en de straf die ik van hem ontving was, in vergelijking met
dat wat ik had gedaan, een begenadiging. Wanneer ik mijzelf niet had
omgebracht, was een diep menselijk leed het mijne geworden, doch dat
was niet nodig geweest. Daarin zien wij weer een ander probleem.
Honderden wetten liggen hieraan vast, André, maar al die wetten kan ik
niet behandelen, want dat gaat te ver. Waarom bracht hij mij echter niet
om? Ik had hem immers ook omgebracht? In de natuur is die kracht niet
aanwezig, want dat is een Godswet en God kent geen haat. Doch er
geschiedde heel iets anders, want ik diende, moest en zou dienen, want
ik werd moeder. Daarin, in dit moederschap, de geboorte, het dragen
van zijn leven, dat ik onderging, ligt mijn goedmaken. Aan hem was 
ik dat verschuldigd en ik maakte goed. Ik gaf mijzelf geheel en deze
diepte kent geen mensenkind op aarde, want daarin ligt Godswijsheid
en Al-liefde. Met het heelal, met het oneindige, met oorzaak en gevolg,
met duizenden wetten kom ik nu in verbinding, wanneer ik je dit grote
probleem zou willen verklaren. Toch is het mogelijk, want wijzelf heb-
ben al die wonderen en wetten beleefd. Hij ging heen, omdat hij mij
niet nodig had, toch zou ook hij dat weer goed moeten maken. Luister,
mijn zoon, luister goed, hoe diep dit alles is. Hij moest ook dat goedma-
ken, want een geest van het licht handelt anders, kan zo niet handelen.
God gaf mij dus dit alles en ik vervloekte Hem Die alleen Liefde is. 
Zo zijn wij allen, al Zijn kinderen en toch, God heeft ons lief, God gaf
ons Zijn eigen leven. Heb je dit begrepen, André?’ 

‘Ja, Alcar, nog meer buig ik mijn hoofd voor alles.’ 
‘Ik dank je heel innig, André, dan gaan wij verder en zal je een ander

wonder zien. Kom, wij gaan heen.’
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André was diep in gedachten. Wie kent zichzelf, wie durft van zich-
zelf te zeggen, ik ben goed, ik weet het, ik voel het, zo is het? Voor hem
was dit alles een les, een levensles, die hij nimmer meer zou vergeten.
Daarover kon hij geen vragen meer stellen, hij wist niet hoe te moeten
denken. Zo waren de mensen op aarde en van al deze wonderen en wet-
ten wisten zij niets. God? Ja, wie kent God? Niet één mens op aarde ken-
de God, want dan kenden zij deze wetten en wonderen eveneens en dat
was niet mogelijk.

‘Zie, mijn zoon, we zijn weer in een ander land en wel in het Westen.
Mijn ouders leefden op het land en werkten hard voor hun brood om te
kunnen leven. Waarom zou ik hier worden geboren? Wie was het die
mij aantrok? Ik zal je dit beeld tonen.’ 

André ging waarnemen. 
‘Hoe is het mogelijk, Alcar. Is zij uw moeder, opnieuw uw moeder?’
‘Ja André. Zij was het die mij aantrok, aan haar had ik goed te maken.

Wie is het echter die ons verbindt? Is dit God? Is dit een wet? Dan is die
wet en tevens God onfeilbaar, want honderden jaren liggen hiertussen.
Is dat op zichzelf al geen groot wonder, dat op die grote planeet zich
twee zielen vinden? Kunnen wij mensen deze wonderen en wetten bere-
kenen? Wilde God, vraag ik je, dat ik bij haar terugkeerde? Dat zijn
alweer vragen, die wij niet kunnen oplossen, omdat wij deze wetten niet
kennen, maar ze toch beleven.

Is het niet wonderbaarlijk, André, want ik heb deze twee wezens het
leven op aarde vernietigd. Ik dacht aan geen wetten, aan geen God, ik
dacht alleen aan mijn eigen leven. Toch werd ik hier geboren, maar al
die rijkdom kenden wij hier niet. Mijn vader was thans een andere ziel,
een vreemde voor mij, doch mijn moeder had weer met hem te maken.
Maar wat geschiedde er in dit leven? Ik zal je daarvan vertellen, luister.

Toen mijn moeder mij droeg, zij bezat dus opnieuw het moederli-
chaam, viel zij in een diepe kuil. Dit gebeurde tussen de vierde en vijf-
de maand. Ogenschijnlijk was er niets, doch toen ik was geboren, begon
enige maanden daarna de ellende en kon zij geen voet meer verzetten.
Zij ontving hulp en ik groeide op. Toen ik veertien jaar was, ging mijn
vader over en bleef zij met mij alleen achter. Met mijn vader, André, had
ik geen verbinding, met andere woorden: aan hem had ik niets goed te
maken, alleen mijn moeder en daarom zou zij hem ontmoeten. Doch je
ziet, hoeveel problemen wij beleven.

Ik zei je zoëven, toen ik de leeftijd van veertien jaren had bereikt, ging
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mijn vader over. Wij beiden bleven alleen achter en ik heb deze ziel 
verzorgd, voor haar gewerkt en heb dag en nacht mijn best gedaan tot
mijn dertigste jaar. Toen ik dus dertig jaren oud was, ging ook zij over.
Zij heeft veel geleden en toch was ook zij niet aan haar laatste leven,
maar moest naar de aarde en in andere levens terugkeren. Nog eenmaal
zou ik haar ontmoeten en dat was in Jeruzalem, doch eeuwen later. Daar
kom ik straks op terug, als ik zover ben, maar nu ga ik met mijn eigen
leven verder.

Beide wezens heb ik dus ontmoet en heb voor beiden gedaan wat ik
zou moeten doen. Onze zielen trokken elkander aan en het is niet God,
maar het is de wet van oorzaak en gevolg die dit alles tot stand brengt.
Een onzichtbaar iets verbindt de mens, het leed aan anderen aangedaan
roept ons een halt toe.

Ook ik bezat het moederlichaam. Ik verbond mij met een wezen en
daaruit werd een kind geboren. Dit was een meisje en die ziel, die in dit
stoffelijke kleed leefde, werd eens mijn vriend. Vanaf deze tijd zie ik dit
leven enige malen terug en heb dus met dit zieleleven te maken. Voor
duizenden jaren had ik deze ziel reeds ontmoet, toen ik haar haar liefde
ontstal. In vele levens had ik opnieuw geleefd, andere wezens ontmoet
en vernietigd, dat karma beleefd, maar thans zou dit karma moeten
oplossen, doch eerst vele eeuwen later. Nog waren deze wetten niet in
werking, want mijn eigen levens overheerste dit karma en zo leren wij
opnieuw andere krachten en wetten kennen. Want voel je, André, hoe
wonderbaarlijk dit is? Voel je dat een andere kracht dit karma over-
heerst, want wat geschiedde?

Een ziekte, die vele levens van de aarde riep, verbrak dit gezin en zo
bleef ik weer alleen achter. Had ik nog niet genoeg geleden? Aan mijn
vader en moeder niet alles goedgemaakt? Ik stond voor een nieuw pro-
bleem, want ik stond voor mijn eigen leven, voor zelfmoord. Ik dacht
aan zelfmoord, wilde een einde aan mijn leven maken, omdat ik alleen
en verlaten achterbleef op deze grote aarde. Denk je dit leven eens in,
mijn zoon, voel wat het zeggen wil, daarin te moeten leven. God vond
ik verschrikkelijk en vernietigend en ik zal de woorden niet herhalen
waardoor ik God vervloekte. En toch André, je voelt wel hoe God over
Zijn kinderen waakt, maar dat wij dat als mens niet kunnen begrijpen,
al is dit waken thans om te tonen wat ik wilde. Ik bleef in leven, maak-
te er geen einde aan en stierf op hoge leeftijd. Ik had dus geen einde aan
mijn leven gemaakt, maar zwierf eenzaam en verlaten rond, want iets
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hield mij staande en dat is het wat ik je duidelijk maakte. In mijn eigen
leven zou ik ontwaken. In mij was er iets dat weerstand bood aan al deze
ellende. Voel je hoe wij ontwaken, André? Eindelijk kwam mijn aardse
einde en ging ik opnieuw over en trad de wereld van het onbewuste
binnen. Vele malen zou ik echter nog moeten terugkeren. Weer kwam
ik dus op aarde terug, doch thans gaan wij van hier en zal ik je een ander
leven duidelijk maken.’

‘Het is alles zo wonderlijk, Alcar.’
‘Inderdaad, André, maar je ziet dat wij moeten bewijzen wat wij willen.
Deze wet overheerste dus mijn eigen leven en dat andere karma, maar

toch was ik reeds opnieuw met mijn vriend in verbinding, al werd deze
band weer verbroken en gingen wij beiden over. Ik echter zou moeten
tonen wat ik wilde, die werking, dat vorige leven had ik dus reeds
beleefd, maar toch was ik daarvan niet geheel vrij en was nog met dat
leven in verbinding. Ik bleef alleen achter en dat alleen achter blijven is
ook wonderbaarlijk, want ik vraag je, waarom ik en die anderen niet?
Voor mij zou echter dit karma moeten oplossen. Ik moest bewijzen
brengen wat of ik wilde, mijn leed dragen of opnieuw vernietigen. En ik
bracht die bewijzen, ik voelde die onzichtbare macht en die macht over-
heerste mijn eigen leven. Dat is de Al-Vader. Hij waakt en stuwt Zijn
eigen leven omhoog en al ontvangt dat leven leed, het moet er doorheen,
of het blijft in ontwikkeling stilstaan en komt niet verder. Dat leven was
dus voor mijzelf, maar nog had ik niets verdiend.

Wij zien thans, André, dat in één leven vele problemen aanwezig kun-
nen zijn, maar dat wij die problemen niet kennen. Toch heeft alles bete-
kenis. Wanneer wij willen dragen, dan komt vroeg of laat aan al die
ellende een einde, want er moet een einde komen, omdat wij in andere
levens moeten overgaan en ook daarin goedmaken. Nu gaan wij naar het
Noorden. Ook daar ontving ik het moederkleed. Hij die mij daar aan-
trok, aan hem had ik weer goed te maken. Ook hem had ik vernietigd,
doch op geheel andere wijze. Innerlijk heb ik hem gebroken.

Je ziet, André, het ene probleem volgt het andere op en heeft vaak met
het vorige te maken. Voel dit alles nu eens goed aan. In dat vorige leven
ontmoette ik mijn moeder, maakte goed wat ik had goed te maken.
Mijn vriend, mijn eigen kind dan, ging op jeugdige leeftijd over, toch
had ik weer opnieuw met deze ziel verbinding. Waar het mij nu om gaat
is het volgende. In één leven ontmoette ik dus drie wezens, aan al deze
wezens had ik goed te maken en beleefde daarbij tevens mijn eigen karma.



440

Het zal je thans duidelijk zijn, dat ik al mijn levens niet kan volgen,
omdat wij dan het ene van het andere niet meer kunnen onderscheiden.
Maar er is nog meer. Want waarom ging dit kind zo vroeg over?
Waarom ging dat andere wezen, dat mijn man was, over? Waarom bleef
ik alleen achter? Alweer problemen, maar wij weten nu dat mijn gevoe-
lens voor zelfmoord overheersten. Doch wie zorgt voor dit alles? Wie wil
dat wij dat beleven en wie zorgt voor deze kosmische orde? Ik hoef je dat
niet meer duidelijk te maken, want wij hebben dat in alles kunnen vol-
gen. Wij moeten dit aanvaarden en hebben al deze problemen te beleven.’

‘Hoe ingewikkeld is alles, Alcar.’
‘En toch ligt hierin de orde van God, wij hebben dat slechts te volgen.

Ik zei je, toen ik je mijn levens duidelijk ging maken, dat ik je alleen die
zou tonen waarin ik had goed te maken. Doch in ieder leven doen wij
opnieuw zonden en fouten en ook dat moet weer oplossen, want ik bleef
alleen achter.’

In het hoge Noorden leefden wij van een schamel stuk brood. Mijn
vader was een visser. Toen ik op aarde kwam werd ik reeds vervloekt,
want hij wilde een jongen bezitten en een zoon werd hem niet geschon-
ken. Kijk, André, daar zie je mij in deze omgeving, maar hoe zou je dat
andere leven in het Oosten kunnen voelen? En toch ligt in het zielele-
ven die drang en kracht en verlangens. Mijn vader was robuust en wild
en vergalde ons beider leven. Hij trok mij aan, omdat ik hem in een
ander leven had vernietigd. Nu werd echter mijn leven en dat van moe-
der verknoeid en werden wij van de vroegen morgen tot de late avond
gesard en geplaagd wanneer hij thuis was. Hij was zoals een beest niet
kan zijn. Dat duurde verscheidene jaren. Mijn moeder ging ten onder
en zo bleef ik met hem alleen achter. Tot mijn vijf en dertigste jaar heb
ik dit moeten meemaken. Dat leven was verschrikkelijk. Maar ook nu
leren wij nieuwe wonderen kennen, want ik heb hierin als kind goedge-
maakt. Het karma van mijn moeder overheerste het mijne, zij ging
gebroken over en van mijn innerlijk leven was niets meer te zien, noch
te voelen. Dan greep God in en kwam ik vrij. Toen hij niet meer terug-
keerde, ging ik trouwen. En ook voor mij kwam er geluk. Er werden drie
kinderen geboren, doch met geen van hen had ik verbinding. Deze ban-
den hoorden bij hem die mijn man was. Al deze wezens beleefden hun
stoffelijke graden en je weet wat dit betekent. Opnieuw beleven wij ande-
re levensproblemen, verbindingen dus voor de innerlijke mens. Dat leven
ging in rust voorbij en ik trad de wereld van het onbewuste binnen.
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Weer zou ik op aarde terugkeren. In al die toestanden had ik mij de
moederliefde eigen gemaakt, thans ging ik tot de scheppende kracht
over. In het ene leven ontving ik aards bezit, in het andere moest ik mij
een eigen toestand scheppen. Voor het ene leven duurde het honderden
jaren voordat ik opnieuw werd geboren, voor het andere weer korter
voor ik een nieuw lichaam ontving. Ook dat heeft een kosmische bete-
kenis, maar dat zal ik nu niet volgen.

Hierna beleefde ik een ander leven en dat was weer in Egypte en wel
toen de piramide werd gebouwd, waarheen wij aanstonds zullen gaan.
Al deze wezens, André, met wie ik had te maken, volgden verschillende
andere levens en beleefden verschillende problemen, hun eigen karma
en tevens om iets van zichzelf te maken. Maar niet één mens, hoor 
wat ik zeg, ontmoet levens, zielen dus, met wie hij niet te maken heeft.
Voel je wat dit betekent?’

‘U wilt dus zeggen, dat wij alleen die mensen ontmoeten, met wie wij
te maken hebben?’

‘Juist, alleen hen, aan wie wij hebben goed te maken. Al die andere
mensen, er zijn er miljoenen op aarde, beleven dus hun eigen karma,
ontmoeten mensen met wie zij weer te maken hebben, het zijn hun
vaders, moeders, broeders of zusters, want één wet brengt hen bijeen en
dat is de wet van oorzaak en gevolg.’

‘Hoe wonderlijk is dit, Alcar, maar hoe natuurlijk.’
‘Zo is het, mijn zoon, een ieder heeft zijn eigen zonden en fouten goed

te maken en kan die alléén aan hén goed maken, wie zij leed en ellende
brachten. God staat niet toe dat zij ook maar één mens zouden ontmoe-
ten, met wie zij niets hebben te maken. Ook hierin ligt Gods recht-
vaardigheid. Maar tevens is het niet mogelijk dat zij de een of andere
mens kunnen voorbijgaan, want geen leed of ellende is er geboren, of
het zal oplossen en wij weten nu hoe dit geschiedt. Onfeilbaar zijn deze
wetten, geen mens kan hieraan ontkomen.’

‘Er is bijna geen huisgezin of er is leed, Alcar, al die mensen hebben
dus met elkaar te maken?’

‘Ja André, in het verleden hebben zij elkander ontmoet, nu zal dat
leed oplossen, ook al denken zij dat God hen vervloekt. Volg nu het
leven op aarde, thans zie je door al deze ellende heen en begrijp je dat
allen bezig zijn om goed te maken.’

‘Het is wonderbaarlijk, Alcar, hoe natuurlijk is alles.’
‘Wanneer al deze mensen hebben goedgemaakt, eerst dan gaan zij aan
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zichzelf beginnen en dat is om zich geestelijk voedsel eigen te maken.
Daar waar wij het diepste leed hebben gebracht, die zielen zullen wij het
eerst ontmoeten, omdat dit karma overheerst. Dan volgen wij andere
toestanden en zal alles vanzelf oplossen.

Er zijn toestanden waarin de mens zichzelf heeft gebracht en dan dui-
zenden jaren moet wachten voordat hij eerst ontwaakt. Ik zal je dat in
de donkere sferen, in de hel dus, duidelijk maken, want ik heb je beloofd
de heersers in het kwaad te bezoeken, zij dus, die alle wetten overschre-
den.*) Kom André, wij gaan hier vandaan, onderweg kan ik je vragen
beantwoorden.’

‘Waar gaat u thans heen, Alcar?’
‘Naar Egypte, naar de piramide, want het is daar dat ik opnieuw een

stoffelijk lichaam ontving. In dat leven, zoals ik reeds zei, leerde ik mijn
vriend kennen, beiden waren wij dus op aarde, doch een twist scheurde
ons vaneen, waarbij hij zijn leven verloor.’

‘Waarom voelen de oosterlingen voor de wedergeboorte en weten wij
in het Westen er zo weinig van?’

‘Het gevoel van al deze mensen is dichter bij de natuur dan dat van
westerlingen. Dat is het oerinstinct en zij gaan daarin over. Ik heb je
daarvan verteld. De westerlingen klampen zich aan een dogma vast en
hebben dat nodig, omdat zij die eerste gevoelstadia hebben afgelegd, zijn
verder en hoger gekomen in stoffelijke toestand, doch hebben hun
natuur-afstemming verloren. Hoe hoger de mens komt, hoe meer ont-
waakt in hem een andere toestand, maar hoe verder verwijdert hij zich
van zijn eerste stadium, van het oerinstinct. In die eerste stadia, maar
tevens in de allerhoogste, leven deze wezens en zij voelen de mystiek in
alles en hebben hun eigen God. De mensen die in het oerwoud leven
zijn vaak veel verder en dichter bij de natuur dan zij die het hoogste
organisme op aarde hebben bereikt. Hun natuurlijk gevoel brengt hen
dichter bij God dan de intellectuelen van de aarde. Het zijn natuurkin-
deren en zij zijn dat in alles gebleven. De intellectuelen, de meer
beschaafde volkeren, hebben zich dus andere krachten eigengemaakt,
maar hebben tevens die natuurkrachten afgelegd. En met al die natuur-
krachten en eigenschappen ook hun innerlijk gevoel. In het Oosten leeft
men met de ziel van de afgestorvenen en aanvaardt dus de innerlijke per-
soonlijkheid.’

*) Zie het boek ‘Een Blik in het Hiernamaals.’
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‘Is met zekerheid van deze zijde te zeggen waar de ziel zal worden
geboren, Alcar?’

‘Ja André, doch alleen de meesters kunnen zich daarmee verbinden.
Ik heb je daarvan reeds verteld. Wij hebben dat echter niet in handen en
ook zij niet, want het zijn de wonderbaarlijkste wetten die wij kennen.’

‘Hoe heeft God alles geregeld, Alcar.’
‘In niets is er disharmonie, mijn zoon, in niets. In al die wetten is

orde, de orde van de Algeest. Alleen wij verstoren die wetten, want wan-
neer wij goed moeten maken, aanvaarden wij niet, maar vragen waarom
en waarvoor en maken aan dat leven een einde, omdat wij denken dood
is dood.’

‘Er is, als ik u goed heb begrepen, geen mens op aarde of hij maakte
een einde aan zijn aardse leven, Alcar?’

‘Ja André, heel goed, allen moordden en vernietigden en wanneer dan
ons eigen karma ons een halt toeroept, maken wij een einde aan alles.
Doch dan beleven wij andere wetten, wetten die met deze daad te
maken hebben en zien wij dat wij leven. Dit alles wil ik aan de mens-
heid brengen, ik wil hen de ogen openen, hen voor eigen ondergang
behoeden. Als ik één mens bereik, ik heb dat reeds vele malen gezegd,
dan ben ik reeds tevreden. Eén mens voor die ellende te mogen behoe-
den, dat is reeds een grote zegen. Wij allen maakten een einde aan het
aardse leven, géén uitgezonderd. Allen vroegen wij waarom en waarvoor,
vervloekten God in de hemel en toch hebben wij onszelf leren kennen,
leven thans in de sferen van licht en anderen hebben het Al reeds
bereikt. Zo is ons leven, op deze wijze ontwaakt de innerlijke mens.’
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De piramide van Gizeh

AT is dat voor een gebouw, is dat de piramide? 
Waarom werd de piramide gebouwd, Alcar?’
‘Daarvan zal ik je vertellen, André. Dit is zeer wonderbaar-

lijk, ja goddelijk. Het is in één woord een groot en heilig wonder, maar
ook dat wonder wordt niet begrepen, noch gevoeld, ook al zijn zij thans
op aarde bezig dat goddelijke raadsel te ontcijferen. Dat gebouw, André,
betekent een goddelijke zending.’

‘Een goddelijke zending zegt u? Kan een stenen gebouw die kracht
bezitten en is het voor dat doel op aarde geboren?’

‘Ja, het is daar gebouwd om de komst van Christus te verkondigen,
maar er is veel en veel meer, wat men op aarde nog niet kent of weet.
Op onze vorige tocht heb ik je daarvan verteld, doch thans ga ik je dat
duidelijk maken. De hogepriesters en de geleerden uit die tijd wisten er
met hun koning alles van, doch de priesters ontvingen die diepe waar-
heid van deze zijde, omdat zij vanaf hier werden gesteund. Ik zei je dat
men in die tijd alles vanaf deze zijde heeft ontvangen en de mensheid
zich deze schatten nu eigen moet maken, waaraan zij reeds eeuwen gele-
den is begonnen. De priesters waren dus reeds in die tijd met onze zijde
in verbinding. Maar waarom en waardoor zij zover waren, dat weet men
niet op aarde, dat weten en kennen alleen wij die aan deze zijde leven.
Hoe alles dus is geschied, daarvan weet men niets af. Nu, in je eigen tijd,
zijn op aarde zulke geleerden niet meer, ook al hebben zij veel bereikt.
Toch leefden eeuwen geleden mensen op aarde die zover waren. Ook dit
is een wonder, want deze mensen, die een goddelijk bouwwerk begre-
pen en konden verstaan, leven niet meer op aarde en kunnen er niet
meer worden geboren. Ik zei je reeds, men wilde de mensheid overtui-
gen en dit geschiedde als volgt. 

Vanaf de zevende graad daalden de kosmische meesters naar de zesde
graad af en brachten deze boodschap. Dit geschiedde dus op dezelfde
wijze als wij die andere boodschap ontvingen, zoals je in de tempel der
ziel is getoond. Dan bereikte deze boodschap, deze zending, de vijfde
kosmische graad en vervolgens stelden deze meesters zich met de vierde
graad in verbinding en deelden hun deze Goddelijke boodschap mee.
Ten slotte bereikte deze zending de derde kosmische graad, waarvan de
mentors zich als taak stelden, wat de bedoeling was, om deze boodschap

W
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aan de mensheid op aarde te brengen. Een Goddelijke boodschap was
dus van gevoel tot gevoel, van meester tot meester uit het aller-, aller-
hoogste afgedaald en bereikte zo de planeet aarde.

In die tijd was de mensheid verder dan nu, althans alleen voor dit
gebeuren.

Deze boodschap zou men op aarde brengen, doch daarvoor waren
mensen nodig die op aarde als instrumenten zouden dienen en deze
gevoeligheid, geleerdheid, intuïtie en andere begaafdheden bezaten, dus
als innerlijk bezit eigen hadden gemaakt. Want dit konden alleen men-
sen ontvangen en tot stand brengen. Onder de mensen leefden dan in
die tijd de grootste geleerden die er ooit hebben geleefd. Onder hen
bevond zich de opperpriester en deze bezat de algehele leiding. Maar aan
één mens kon deze boodschap niet worden gegeven, daarvoor waren
vele mensen nodig. Het volk van Egypte begreep die taak volkomen.
Wat geschiedde er nu? Uit steen zou de Goddelijke Mens worden
gebouwd. Maar niet alleen stoffelijk, doch tevens geestelijk en
Goddelijk. Dit bouwwerk zou de Christus vertegenwoordigen als het
volmaakte Goddelijke Wezen. Daarin zou niet alleen worden neergelegd
het leven dat de Goddelijke Mens op de planeet aarde zou beleven, doch
tevens het eeuwige leven en de goddelijke afstemming. Zo moest dat
gebouw worden opgetrokken. Dus in de eerste plaats om de komst van
de Christus te verkondigen, ten tweede om Zijn heilig leven daarin neer
te leggen en ten derde zou de mensheid iets bezitten waaraan het bestaan
van de aarde vastligt. De priesters stonden onder leiding van bekwame
geesten en allen waren voor hun taak berekend. Zij ontvingen de inspi-
raties, de mededelingen dus van deze zijde en de geleerden moesten voor
de bouw en het toezicht zorgdragen. De hogepriesters echter ontvingen
het geheel in de symbolische betekenis, de geleerden de stoffelijke bete-
kenis. Ik weet dat er vijfentwintig mensen aan de piramide hebben
gewerkt en dit goddelijke gebeuren tot stand hebben gebracht.

Toen zij al hun berichten hadden ontvangen, werd begonnen met
bouwen. Aan deze zijde waakte men over het geheel en op aarde luister-
de men naar hun bevelen. Fouten zijn er dus in dit machtige bouwwerk
niet gemaakt.

In dit bouwwerk lag, zoals ik reeds zei, in de eerste plaats vast de
komst en geboorte van Christus. Op tijd, geen seconde te vroeg of te
laat, zou de Heiland worden geboren. Verder zijn leven en lijden, zijn
kruisdood en opstanding en het terugkeren tot God. Tevens ligt in de
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piramide het menselijk probleem vast, als mens der aarde, als geestelijk
wezen en de goddelijke afstemming. Maar niet alleen dat in dit bouw-
werk de gehele mensheid vastligt, doch ook alle gebeurtenissen die men
op aarde zou beleven. Voor duizenden jaren zag men dus vooruit. 
Aan de piramide komt geen einde, al denkt men in jouw tijd dat zij dit
einde kunnen bereiken. Dit is niet mogelijk. Duizenden jaren zullen er
voorbijgaan en nog is de diepste betekenis van de piramide niet vastge-
steld, omdat deze niet vast te stellen is, omdat dit alleen de kosmische
meesters kunnen. Daarom is het een Goddelijke zending, is het vol-
maakt.

In het midden van de aarde vond dit plaats en staat de piramide. 
Dit zou zo zijn, omdat ook God een plaats in het gehele en innerlijke
universum inneemt en dit tevens voor het volmaakte Kind Gods is.
Doch niet alleen daarom.

Op de eerste planeet begon de verdichting vanuit het midden en dit
heeft ook de planeet aarde beleefd. Daaruit werden de eerste mensen
geboren, daarop stond alle kracht en energie geconcentreerd. In het
midden van de aarde zou tevens het Goddelijke en volmaakte Kind
Gods worden geboren en vanuit het midden van de aarde stroomden de
mensen naar alle uithoeken van de aarde om zich daar te vestigen.’

‘Wat wonderlijk is dat, Alcar.’
‘Ja, het is wonderlijk, André, maar stel je dit werk eens voor. Zie, wij

zijn nu op de plaats waar ik wilde zijn en wij bevinden ons in het
midden van de aarde. Daar staan vele piramiden, doch hier staat de pira-
mide die ik bedoel.

Als de Goddelijke mens staat ze hier en wijst ons de weg naar het vol-
maakte. Hieraan heb ik meegeholpen, André. Ik was echter geen geleer-
de, geen priester, ik behoorde tot hen die toezicht hielden en
meehielpen. Hieraan liggen duizenden wonderen vast. De steen was
aanwezig en wat daarvoor nodig is geweest om die duizenden kilo’s
daarheen en omhoog te slepen, is niet te beschrijven, want in die tijd
waren er geen machines. Maar al waren die er geweest, dan zou dat hier
niet eens worden toegestaan, want de mens moest zijn eigen vlees en
bloed geven. Daarvoor gaf men zichzelf. Geheel Egypte was eraan bezig,
een ieder deed wat en wilde helpen. Daar was het dat ik mijn vriend leer-
de kennen, maar er geschiedde een ongeluk en hij stortte naar beneden.

Doch je zult je hebben afgevraagd, of de mensen in die tijd zo gevoe-
lig en zo zuiver met ons, dus met de geestelijke wereld, in verbinding
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waren en of zij zulke grote mediums waren, want uit zichzelf konden de
mensen dit niet tot stand brengen, hadden dit nooit gekund. Een mens
die de hoogste lichamelijke graad, waarvan ik je vertelde, bezat, was nog
steeds niet zover om een goddelijke zending te verstaan en dan dit won-
der, dit goddelijke bouwwerk. Is dit niet vreemd? Men zoekt en men
vraagt op aarde, ziet tegen deze bouwers, geleerden en priesters op, want
onder hen bevonden zich de genieën van de aarde die nooit meer op
aarde zouden worden geboren.

Ik herhaal het, André, wat ik je reeds zei, nimmer zien wij deze geleer-
den op aarde terug. Zij kunnen niet meer worden geboren. En waarom
niet? Waarom waren die wiskunstenaars, die astronomen, die priesters
zo oneindig ver, dat zij deze diepte konden voelen, konden berekenen?
Waardoor bezaten zij deze hoge gevoelens en beschaving en hun buiten-
gewone intuïtie? Waren deze mensen dan reeds zover en zijn wij dan
achteruitgegaan? Ik kan zo doorgaan, André en je honderden vragen
stellen, maar er is niemand op aarde die er antwoord op kan geven. 
Zij zien tegen hen die dit tot stand brachten op en dit kunnen zij doen,
want de piramide van Gizeh is een goddelijk wonder, een Goddelijke
openbaring. In steen werd dit alles opgebouwd, in steen de komst van
het volmaakte Kind Gods vastgelegd en nog vele wonderen meer, doch
dat was de hoofdzaak.

Ik vraag je, is de wetenschap dan achteruitgegaan, zijn die geleerden
niet meer op aarde? Neen, André, zij komen niet meer op aarde; al deze
kunstenaars, al die geleerden in gevoel, waren alleen daarvoor op aarde
en zijn dáárvoor geboren. Deze wezens zijn geïncarneerd en zoals de
Christus kwam, zijn ook zij gekomen en voor Hem zou dit gereed zijn.
Voel je wat ik bedoel? Ik ga dus nu in de geest terug.

Toen die goddelijke boodschap de derde graad had bereikt, dat wil
zeggen, de mentors van de derde graad, maar de zevende sfeer aan deze
zijde, werd er beraadslaagd. Eén van hen moest naar de aarde terug 
en zou in Egypte worden geboren. Dat wezen werd een hogepriester.
Met hem zouden er vele anderen komen. Allen kwamen naar de aarde
voor één doel en wel om een goddelijk monument te bouwen en dat
betekende een goddelijke zending. Al die geestelijk volmaakte wezens
volbrachten dus een ontzaglijke taak in steen en de volmaakte mens
Jezus Christus bracht Zichzelf.

Wie dit niet aanvaardt, voelt niet dat deze mensen, die zoiets godde-
lijks moesten berekenen en in een kosmische symboliek moesten uit-
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beelden waar de mens aan vastligt van zijn jeugd tot zijn einde op aarde,
dit niet konden doen, wanneer ook hierin geen wonder aanwezig was.
Hier ligt het wonder van de wedergeboorte aan vast, want zij allen wer-
den hiervoor geboren.

In de sferen heb ik hen naar de aarde zien gaan, ook dit is mij
getoond. Daar werd van tevoren geregeld en uitgemaakt en berekend,
hoe dat wonderlijke zou worden geboren. In de zevende sfeer is dit tot
stand gekomen en daalden mentors van de zevende sfeer, de zesde, vijf-
de en vierde sfeer naar de aarde en die wezens zouden zich op de aarde
in een studie bekwamen. Het wonderbaarlijke wonder geschiedde. In de
piramide liggen vele wonderen vast, doch de diepste wonderen die wij
aan deze zijde kennen worden niet begrepen.’

‘Hoe is het mogelijk, Alcar.’
‘Ik spreek de heilige waarheid, André. Al die wiskunstenaars, al die

begaafden, die priesters, waaronder de hogepriesters, een meester uit de
zevende sfeer, de astronomen die aan deze zijde hun studie hadden ver-
volgd en voltooid, die als geestelijke wezens al die planeten konden
bezoeken, de werking daarvan hadden leren kennen en dat alles als bezit
droegen, werden op aarde geboren.

Is dit geen groot wonder? De mentor van de zevende sfeer had de lei-
ding van dit grootse plan en was de verbinding met deze zijde. Al deze
geestelijke wezens ontvingen een nieuw stoffelijk gewaad en de plaats
waar zij zouden worden geboren, lag van tevoren vast. Allen werden dus
op aarde geboren en dit was alleen mogelijk door twee wezens, het man-
nelijke als scheppend wezen, het vrouwelijke als stuwend en dienend
organisme. Denk je dit wonder nu eens in. Allen kwamen op aarde om
dit tot stand te brengen. Onfeilbaar geschiedde wat van tevoren was
besloten. Aan deze zijde was alles gereed, een ieder had zijn eigen taak
en was daarvoor berekend. Ik heb de sferen gezien waar zij leefden, ook
dit wordt aan deze zijde bewaard. Steeds waren zij tezamen, een ieder
volgde zijn eigen weg en zij wisten wat hen te wachten stond. Maar jaren
van voorbereiding, van meditatie gingen er voorbij. In die jaren groeide
dit bouwwerk en werd afgemaakt, doch nog steeds in gedachten.

Eindelijk dan kon dit ontzaglijke proces een aanvang nemen. Eén
voor een losten zij in de wereld van het onbewuste op en wachtten daar
op het ogenblik van aantrekken en werden toen een voor een op aarde
in Egypte geboren, daar waar dit bouwwerk tot stand zou komen. Allen
werden bij ouders geboren die de middelen bezaten om hun kind te
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kunnen laten studeren, doch vooral op hun innerlijk afstemming had-
den. Iedere ziel, hetzij geleerde of wiskunstenaar of priester, volgde zijn
eigen weg, die hem van tevoren, dus aan deze zijde, was toegewezen. 
In niets anders zouden zij zich kunnen bekwamen. De wiskunstenaar
voltooide zijn studie, de astronomen volgden hun studie, de priesters
werden voor dat priesterschap opgeleid en de mentor stond met zijn
koning aan het hoofd daarvan.

Denk je dit eens in! Alles geschiedde dus naar wens en men kon een
aanvang maken. Allen waren daar, wisten van niets af, de verbinding
met gene zijde zou nog tot stand moeten komen en die kwam tot stand.
De hogepriester kreeg die verbinding en met hem alle andere priesters.
Hij echter trad uit en ontving aan deze zijde zijn bevelen, men maakte
hem duidelijk wat zou geschieden, zoals ik jou alles van ons leven dui-
delijk heb gemaakt.

Langzaamaan werden zij wakker en bewust en werd de geestelijke sluier
van hen afgenomen, zodat zij wisten waarvoor zij op aarde waren geko-
men. Ook dit grote wonder, mijn zoon, zul je op deze reis beleven en in
algehele toestand ontvangen. Alleen dus daarvoor, voor niets, niets
anders, waren zij op aarde. De mentor van de zevende sfeer bezat de lei-
ding voor dit Goddelijke werk, maar wie waren zijn leiders? Kun je je
dat voorstellen, kun je dat voelen, André?’

‘Neen, Alcar, dat kan ik niet.’
‘Dan zal ik het je zeggen. De voorbereiding, die zij allen in de sferen

hadden beleefd, was eveneens op aarde nodig. Ook daar hadden zij jaren
van meditatie nodig, voordat de geestelijke verbinding tot stand kwam.
Nu werden alle kosmische graden verbonden, dat wil zeggen, alle gra-
den, al die planeten dus, kregen één verbinding. Uit de hoogste hemel,
de zevende kosmische graad, kwamen de berichten naar de zesde, vijfde
en vierde graad en de mentors van de vierde graad stelden zich met de
aarde in verbinding. Dit is echter de enige maal in de menselijke geschie-
denis, dat een hogere kosmische graad met de aarde een directe verbin-
ding tot stand bracht. Voor dit doel was dit mogelijk en daarom is dit
bouwwerk goddelijk.

De kosmische meesters van de vierde graad bleven tot aan het einde
toe met de aarde in verbinding. Zij ontvingen dus hun berichten van de
vijfde, de zesde en van de zevende graad, welke de Goddelijke sferen
zijn. Ik heb je dat alles duidelijk gemaakt, zodat je dit kunt begrijpen.

Toen alles gereed was en zij op aarde met de meditatie en de geestelij-
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ke verbinding gereed waren gekomen, werd er begonnen. Ik zei je reeds,
dat de stenen aanwezig waren, want ook dit werd hun op aarde vanaf
deze zijde getoond, waar deze stenen waren te vinden. Alles klopte
onfeilbaar, maar de bouw was een bovenmenselijk werk, doch ook daar-
bij werden zij gesteund. Door inspiratie ontvingen zij de eenvoudigste
middelen, om de stenen, die duizenden kilo’s, naar boven te brengen.
Toch gingen er velen ten onder en werden verpletterd.

Vele wonderen liggen dus, zoals ik zei, aan de piramide vast. In de eer-
ste plaats de geboorte en de komst van Christus, Zijn heilig leven en
sterven. Verder vertelde ik je dat alle gebeurtenissen van de aarde, de
gehele mensheid tot aan de laatste mens die op aarde zal leven, daaraan
vastliggen. Tevens de ontwikkeling van de aarde, maar bovendien ver-
tegenwoordigt de piramide het universum, al de kosmische graden en de
loop van de verschillende planeten. In één woord, de schepping ligt aan
de piramide vast, ook wat wij nu volgen, wat je hebt beleefd, de mens
als de schepper van duisternis en licht, alles, alles ligt aan de piramide
vast.’

André had vol bewondering geluisterd en keek naar dat stenen
gebouw dat de loop der dingen voorspelde.

‘Men heeft dus duizenden jaren vooruitgezien, Alcar?’ 
‘Ja, en dat is alleen mogelijk voor hen die het stoffelijke leven kennen

en beheersen. Dat zijn de kosmische meesters.’
‘Het is niet te geloven en toch, men moet het aanvaarden, Alcar.’
‘Maar er is nog meer, André. Onder de piramide ligt een tweede

bouwwerk. Daarvan weet men echter niets af. Er zijn daar tevens vele
gangen, die met het geheel hebben te maken. Verder heeft iedere steen
een eigen betekenis. In jouw tijd heeft men de diepte van de piramide
ontdekt en telkens zullen er mensen worden geboren, die haar ontsluie-
ren. Iedere eeuw heeft haar eigen betekenis. In iedere eeuw leven er
wezens op aarde die dieper dit kosmische raadsel zullen binnendringen.
Ook dat ligt vast, op tijd zullen al deze mensen worden geboren.
Volgens de bijbel kan men de piramide ontsluieren, doch ook in de bij-
bel zijn diepe waarheden en werkelijkheden vervalst, omdat de natuur
en de kosmische betekenis niet zijn begrepen. Iedere geleerde dus, die
hiervan zijn studie maakt, kan en zal niet verder en dieper kunnen gaan
dan hij zelf aan gevoel bezit. Wanneer zij straks een eeuwig en kosmisch
voortleven aanvaarden, je voelt het zeker reeds, is de geleerde veel en veel
verder, gaat hij dieper en dieper om dit Goddelijke raadsel te ontsluie-
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ren dan zij die zich op dit ogenblik daarmee bezighouden. Een geleerde,
die van een kosmisch leven niets af weet, geen wedergeboorte kan aan-
vaarden, dringt nimmer tot de diepste betekenis door, want opnieuw
roept hem de dood een halt toe en hij komt niet verder dan zijn eigen
leven aan diepte bezit.

Maar voor ieder mens is dit tot stand gebracht, want wij allen moeten
Christus volgen en alleen door Hem kunnen wij het Al, dat men de
Koningskamer noemt, bereiken. Dat is het hoogste dat een mens kan
bereiken, doch wij weten hoe diep alles is, dat wij steeds hoger en hoger
gaan en dit in de piramide vastligt. Ik zou hiervan boekdelen kunnen
vullen, doch dat is de bedoeling niet. Je voelt zeker, André, welk een
wonder en hoe diep alles is. Dit is niet te beschrijven, ik zou dit alleen
niet kunnen, want ik zou al die kosmische graden moeten bewandelen,
duizenden, neen, miljoenen jaren vooruit moeten zien en dat is voor mij
niet mogelijk. Toch, zoals ik zei, kan ik boekdelen vullen en alleen reeds
van dàt vertellen, wat met mijn eigen afstemming te maken heeft.’

‘Liggen hier al die verschrikkelijke gebeurtenissen, zoals oorlog, ook
aan vast, Alcar?’

‘De laatste verschrikkelijke afslachting, die de mensheid op aarde heeft
beleefd, was op de seconde af berekend. Het verloop en de evolutie van
de aarde en van de mensheid ligt vast en is berekend. Ik zei je reeds, alles
hebben zij overzien. Dit konden zij, deze begaafde wezens, die met een
taak naar de aarde zouden komen. Doch dit is niet voor de normale
aardse en stoffelijke mens, want hij is nog niet zover. Van tijd tot tijd,
ook dat zei ik zoëven, zullen er mensen op aarde geboren worden, die
een gedeelte van de piramide zullen ontsluieren. Dit gaat steeds verder
en voor ieder mens en zolang er mensen op aarde leven, kunnen zij de
menselijke toestand berekenen, want die ligt vast. Maar het einde van
alle dingen te berekenen is niet mogelijk. Steeds weer opnieuw staat daar
dit stenen gebouw en roept de mens een halt toe, want op aarde heerst
alleen goed en kwaad, licht en duisternis. Dit gebouw, André, betekent
de opstanding van de Goddelijke mens. Alle ellende is in dit gebouw
vastgelegd. Dit gebouw is dus goed en kwaad, zoals de mens in zijn leven
is. Maar één weg voert door dit stenen gebouw omhoog en dat is de weg
die onze hoogste Meester Jezus Christus ons wijst, die wij allen te vol-
gen hebben, willen wij het Al binnengaan.

Is het niet wonderbaarlijk dat wij alles wat ik je op deze drie reizen
duidelijk maakte, hierin terugvinden? Hier ligt de mens en zijn God-
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delijke afstemming aan vast, moet de mens ‘mens’ worden.’
‘Wat is dat voor een beeld, Alcar?’
‘Dat is de sfinx. Wie dit beeld voelt, voelt en begrijpt de piramide. Zij

vraagt, zij roept, zij dwingt ons tot onszelf te komen en in onszelf af te
dalen. Eerst dan mogen de mensen hier binnengaan. Zij zegt, mens ken
uzelf, word zoals ik, hoor wat ik te zeggen heb. Maar de mens luistert niet.
Dit beeld heeft een diepe betekenis en heeft met de bijbel te maken.
Aanschouw dit gelaat, André en voel aan wat het zeggen wil. Luister, veel
heeft het te zeggen, toch zijn er maar weinigen die het verstaan.

Dit is voor de mens, maar de mens loopt het voorbij en stapt binnen.
De sfinx roept ons een halt toe en zegt, tot hier en niet verder en buig
uw hoofd. Gij kinderen van God, zie mij aan, gij allen, die hier binnen
willen gaan.’

André zag dat zijn leider neerknielde en ook hij deed het. 
Hij luisterde aandachtig naar hetgeen zijn leider zei: ‘Zoals het heelal

is en Gods eigen leven, is de waarachtige liefde die in u is. Gij zijt een
God van liefde, neem mijn zonden weg en sta mij toe U te naderen.
Mijn hart hoort U toe en de Vader in de hemel. Wat Gij van mij wilt,
zal ik trachten te bereiken. Ik zal mijn hoofd buigen, want dat is Uw wil.
Zie, gij glimlacht reeds. Gij laat mij voelen dat ik u begrijp en uw leven
aanvaard. Door u ontvang ik het waarachtige leven en treed ik de wer-
kelijkheid binnen. In uw schaduw zal ik mijn eigen leven leren kennen
en mijn God liefhebben. God is in u. In u ligt het leven van de eeuwig-
heid. Geve God aan de mensen op aarde de genade U te leren kennen.
Wij zullen trachten onszelf te overwinnen, ons geheel af te leggen, en
vragen U onze ogen te openen. God helpe ons, Amen.’

Christus wil is het, mijn zoon, dit wonder te verstaan, anders is het
beter uit dit machtige gebouw te blijven. Een alles overheersende liefde
overstraalt ons en allen die hier binnentreden, maar die alles overweldi-
gende liefde zullen wij ons eigen moeten maken. Door de sfinx leren wij
God in de hemel en als kind van God, als een deeltje daarvan, onszelf
kennen. Dat ligt aan dit gebouw vast en is de bedoeling van de piramide.

Maar er is nog een ander wonder dat ik je duidelijk zal maken. Zie
naar dit gebouw, André, zie omhoog naar het hoogste gedeelte, zie je
dan niets vreemds aan de piramide?’

André keek omhoog en zei: ‘Neen Alcar, ik weet niet wat u bedoelt.’
‘Luister dan, André. Is het niet vreemd, wanneer ik je thans ga zeggen

dat de piramide niet af is?’
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‘Wat zegt u, niet geheel af? Wat is dat voor een raadsel?’
‘Dat is een geestelijk raadsel, maar met een goddelijke betekenis. Ik zal

je dat in enkele woorden verklaren. Wij missen de top van de piramide.’
‘Waarachtig, daar heb ik geen erg in gehad, Alcar. Heeft dit een bete-

kenis?’
‘Ja André, ik zei reeds dat ook dit een geestelijk raadsel is, maar een

goddelijke betekenis heeft. De top van de piramide is de zevende kosmi-
sche graad, dus de allerlaatste stoffelijke afstemming die de mens kan
bereiken. Wij weten dat daarna het Al, dus God komt, maar wij weten
tevens dat geen geest, hoe hoog hij ook gekomen is, God in zijn algehe-
le toestand kan verklaren. Voel je reeds, André, waarheen ik wil en wat
dit betekent? De zevende kosmische graad is het einde van de stoffelijke
mens.’

‘Mijn God, hoe is het mogelijk, Alcar, ik begrijp reeds de betekenis,
hier houden menselijke en geestelijke krachten op te bestaan.’

‘Zeer goed, zo is het. Daarom kon men de piramide niet afmaken,
want dan zou men God in wezen moeten kennen en God is niet in
steen, noch geschriften of in kunst vast te leggen.’

‘Hoe wonderbaarlijk is dit en toch zo natuurlijk, Alcar.’
‘Het zegt ons, André, dat de mens die de zevende kosmische graad

heeft bereikt, zijn Vader in de hemel heeft begrepen. Het Al is dus niet
vast te leggen, noch te verklaren. Daarom is de piramide niet af en dat
is hetgeen ik je duidelijk wilde maken. Thans ga ik verder.

Aan dit gebouw, André, zoals ik reeds zei, heb ik helpen werken. Hier
leerde ik mijn vriend kennen. Op onze vorige tocht zei ik je dat hij mij
mijn liefde ontstal. Wij kregen twist en hij viel mij aan, waarna een wor-
steling ontstond. Toen viel hij naar beneden. Enige dagen later ging
mijn vriend over. Hij had de leeftijd van acht en twintig jaren bereikt.
Ik wilde niet doden, maar het was een samenloop van omstandigheden.
Toch lag dit vast, want in de sferen heb ik alles gezien. 

Op het ogenblik dat dit geschiedde, overviel mij een ontzettend
gevoel. Het was alsof ik mijn eigen kind doodde. Wij weten nu dat dit
zo is, toen echter lag in mij al dat vreemde gevoel en diepe raadsel. Mijn
gehele leven, tot aan mijn dood, bleef dit gevoel in mij en ik leed ver-
schrikkelijk. Beiden hadden wij elkaar dus weer ontmoet zonder dit te
weten. Wij keerden naar de astrale wereld terug en moesten afwachten
om opnieuw geboren te worden. In verschillende andere levens ging ik
over en leerde ik mijn tweelingziel kennen. In mijn laatste leven op
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aarde zag ik ook haar terug en jij weet wie zij is.*) Ik zei reeds, in ver-
schillende levens ging ik over en in twee daarvan ontmoette ik hem weer
op aarde. In één daarvan was hij mijn meester en ik zijn slaaf. Op jeug-
dige leeftijd ging ik over, een wild dier maakte een einde aan mijn leven,
maar ik redde het zijne. Ook daarvan heb ik je verteld en ga dus verder.
Mijn ster kreeg nu een andere glans en de zijne verbleekte. Zijn weg was
anders dan die van mij, want hij had nog goed te maken, terwijl ik bij-
na aan mijn einde was. Ik was verder dan hij op de geestelijke weg, waar-
van wij echter niets weten. Toch zou ik nog vele malen op aarde
terugkeren, want ik had nog niets verdiend. Eeuwen gingen er weer
voorbij. Nogmaals zou hij mijn eigen kind worden, doch dan zou ik zijn
vader zijn. Dit is die andere toestand waarvan ik sprak. Nu geschiedde
ook dat wonder. Zij die eens mijn moeder was, werd nu mijn vrouw en
hij ons kind. Dit was in Jeruzalem, waar ik koopman was. Daar zullen
wij nu heengaan, daar heb ik je weer andere wonderen te tonen en dui-
delijk te maken.’

*) Zie het boek ‘Een Blik in het Hiernamaals’. In de vijfde sfeer ontmoet hij haar.
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Golgotha

DE piramide ken je nu en je weet wat dit wonderbaarlijke
gebouw betekent. Kom André, we gaan verder en verder, tot
aan onze laatste toestand. Veel heb ik je nog duidelijk te

maken. De piramide was gereed en daar waar wij heengaan, wachtte
men op de geboorte van Christus. Het volmaakte Kind Gods zou
komen en gaf Zichzelf.’

‘Wat is dat verheven, Alcar, ik heb er geen woorden voor. Is dit een
pelgrimsoord?’’

‘Ja André, doch de mens voelt niet hoe diep en hoe heilig alles is.’
‘Kunnen wij onszelf door de piramide leren kennen, Alcar?’ 
‘Inderdaad André, dat is de bedoeling van dit bouwwerk. Men wist 

in de sferen dat de mens zich zou vergeten en dat er duizenden jaren
zouden voorbijgaan, voordat de mens dat stenen gebouw zou kennen.
Als men van gene zijde niet op één wezen, een veldheer, had ingewerkt,
waren zij er zich nog niet van bewust dat het deze betekenis droeg.’

‘Ging deze wetenschap dan verloren?’
‘Al de wezens die daaraan werkten gingen over. Dit is het grote raad-

sel en geheim, de mens moet dit en zichzelf leren kennen, ze moeten
daar moeite voor doen, dus niets voor niets.’

‘Ach, nu begrijp ik u, Alcar, dat is heel natuurlijk. Ze hadden het
immers toch niet begrepen.’

‘Heel goed, André, dat is het. Alles ligt daaraan vast, zelfs de duister-
nis, toen er nog niets was. De mens werd de schepper van licht en
duisternis, doch het licht moet de mens zelf verdienen. Zijn echter al die
wonderen niet in de natuur aanwezig? Heb ik je alles niet duidelijk
gemaakt en vinden wij dat niet in de piramide terug? Ligt de dood en
het eeuwige leven niet daaraan vast? In de natuur, in het heelal, ziet men
dat iedere seconde en toch staan zij toe te zien en hebben geen gevoel,
geen begrip, vinden ons en anderen fantasten. Zij zijn levend dood en
zullen nog moeten ontwaken, doch eerst over duizenden jaren. Die
levende doden sloegen de volmaakte Mens aan het kruis en ook daaraan
hebben wij allen meegeholpen.

Wij allen die in die tijd en later op aarde zijn geboren en ook die er
nu nog leven, allen sloegen de volmaakte Mens aan het kruis. Nog
geschiedt dit iedere seconde, want wij kennen onszelf niet. Mijn God,
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U moet het ons allen vergeven, want wij zijn bezig om dat goed te
maken. Daarom bad ik, mijn zoon en vroeg ik om kracht aan God. 
Als er één kerk op aarde is die heilig en rein is, dan is het de piramide.
Als er één gebouw is waar de mens tot zichzelf kan komen, dan is het
daar. Doch zij wandelen daar binnen als in een museum, waarin alle
bezienswaardigheden zijn. Zij vergeten dat zij daar het hart van God en
Zijn volmaakt Kind binnengaan. Niets, niets begrijpen zij van de diepe
en heilige betekenis.

Daarvoor daalden de meesters naar de aarde en werden zielen gebo-
ren. Was de wedergeboorte niet een feit geweest, dan had men dit
gebouw, deze tempel van God niet tot stand kunnen brengen, want er
waren geen geleerden op aarde die dit hadden gekund. Waarom zijn
thans die genieën niet meer op aarde? Zij begrijpen ook nu nog niet
waarom men in die tijd zo geleerd was. Waar zijn die kunstenaars, waar
leven deze mensen? Zij kwamen van gene zijde, mijn zoon, zoals alles,
alles wat er op aarde is. Ik zal je dat op deze reis tonen. De muziek, de
schilder- en de beeldende kunst, alles werd vanaf deze zijde geregeld.
Van hier daalden deze zielen naar de aarde en mochten hun gevoel in
kunst omzetten. Maar ook deze kunstenaars zijn er thans niet meer. 
Is ook dat geen raadsel? Waarom hebben die kunstenaars op aarde
geleefd? Ik heb je dat reeds verteld, doch herhaal het nog eens, omdat de
aarde kunst en gevoel nodig had. Maar al die kunst voelt men niet. Zij
begrijpen hetgeen zij bezitten, doch vanwaar, waardoor en waarvoor dit
alles is, neen, dat kunnen zij niet aanvaarden. Wanneer ik spreek over
‘zij’, André, dan bedoel ik de geleerden van de aarde, want zij zijn het
die al deze problemen moeten leren kennen. Maar zij blijven levend
dood, want zij zijn nog niet zover om dit te kunnen voelen.

Ik behoorde tot hen die dit de aarde mochten brengen en schenken.
Wij hadden tevens iets goed te maken. Toen echter mijn werk gereed
was, ging ik over, zoals zij overgingen toen de piramide gereed was.
Wonderen, André, allemaal wonderen en nog zegt men, er zijn geen
wonderen meer, wij kennen geen wonderen. Zij wachten op wonderen,
doch staan er voor, maar zijn geestelijk blind. Moeten er dan nog meer
wonderen komen? Zijn er nog niet genoeg op aarde? Is het menselijke
lichaam ook geen wonder, geen openbaring, wanneer zij dit alles weten?
Moeten er nog meer wonderen komen, die zij toch niet begrijpen? 
Ach die dwazen, die armen van geest. En daarvoor komen wij nu naar
de aarde terug, een kleine zending mogen ook wij volbrengen.
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Kijk, André, wij zijn in het Heilige land. In jouw tijd is hier niets hei-
ligs meer. Blank en bruin hebben steeds ruzie en haten elkander. Er rust
een vloek op dit Heilige land en dat komt door de mensen. Nog is dit
het Heilige land en zal dat ook altijd blijven, want hier leefde Christus,
Gods heilig Kind en hier sloeg men Hem aan het kruis. De wereld gaat
haar gang en de mens leeft, doch zij leven zich uit.

Kom André, hier ben ik bekend en ook jij zult deze heilige stad ken-
nen. Hier leefden wij eens, ik als de vader, mijn moeder als mijn gade
en hij, mijn vriend, als ons kind. Ik zal je dat beeld tonen, daaraan lig-
gen schone herinneringen vast. Hier ontwaakte ik, mijn zoon en werd
ik wakker en bewust.’

Alcar liep nu een zeer nauwe straat in.
‘Ons huisje is verdwenen, maar toch zal ik daar komen waar ik eens

leefde. Het geestelijke is en blijft voor alle eeuwigheid, dat is niet te ver-
breken, noch te verwijderen. Ziedaar, André, een van mijn vele wonin-
gen op aarde.’

André ging waarnemen. Voor zich zag hij het verleden. Uit steen en klei
was deze woning opgetrokken. Wat zou hij thans weer zien en beleven?

Alcar trad binnen en hij volgde. 
Dan zei zijn leider tot hem: ‘Zie je daar die vrouw, André?’
Op hetzelfde ogenblik manifesteerde zich een ander tafereel en zag hij

wat zijn leider hem vroeg. 
‘Ja Alcar, ik zie en vind het wonderbaarlijk.’
‘Mijn vrouw, André. Ik zal je enige taferelen uit die tijd tonen en je

met haar innerlijke leven verbinden. Zie haar geestelijke uitstraling! Zie
hoe zij straalt, hoe haar innerlijk bezit is. Zij is dertig jaren oud en eens
was zij mijn moeder. Een ongelooflijk wonder en toch is dit de heilige
waarheid. Haar ziel is gereed veel liefde te geven, innerlijk draagt zij dus
een groot bezit. Het innerlijke bezit, daarin ligt alles wat de mens zich
in duizenden levens eigen maakte. Uit een demonensfeer trachten wij
ons iets eigen te maken en daar zijn al die levens voor nodig, zoals ik je
al vele malen zei.

Ik zal je nu een ander tafereel tonen. Zie, mijn zoon, het verleden ligt
voor je open.’

André zag een ander wezen. Deze mens was groot en breed en in de
volle kracht van zijn leven. Bij hem was een kind, een jongen van een
jaar of zes en zij traden de woning binnen. Hij voelde wat dit had te
betekenen. Dat was Alcar, het kon niet anders. Hij keek naar zijn leider
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en wachtte af of Alcar dit zou bevestigen. De vrouw omhelsde hen beiden.
Dan zetten zij zich neer en hoorde hij hen spreken. Ook dit was won-
derlijk, want hij verstond ieder woord dat werd gesproken. Het ging
over dagelijkse dingen en het betrof hun kind.

Toen zei Alcar: ‘Dat ben ik, dat was ik eens, André. Hier heb ik
geleefd. Dit is mijn moeder van eeuwen geleden en dit kind is mijn
vriend, waarvan ik je vertelde. In dit leven was er rust, althans in de eer-
ste jaren en leerde ik mijzelf kennen. In dit leven en vele andere kwam
ik tot rust, ging ik zelf in een andere gevoelswereld over. Op onze vori-
ge reis heb ik je dat duidelijk gemaakt. Hier moest ik hard werken voor
het dagelijks brood. Hier, in het Heilige land, dat toen nog niet heilig
was en waarvan nog niets bekend was, ook al werd er over iets wonder-
baarlijks gesproken, doch de zekerheid daarvan kende men niet. Men
wist nog niet dat de Christus zou komen. Vele jaren later geschiedde dit
wonder, maar wij hebben dat niet mogen beleven.’ 

‘Is dit ook nog te zien, Alcar? Kunt u zich ook met dat wonder ver-
binden?’

‘Jazeker André, alles ligt vast en ook dat zal ik je tonen.’ 
‘Men zegt soms op aarde dat dit een legende is.’
‘Wie dat zegt vervloekt zichzelf, zoals zij die in deze tijd leefden zich

vervloekten en Christus aan het kruis sloegen. Ik heb je op verschillen-
de wijze met het verleden verbonden, ik heb je mijn eigen leven en dat
van anderen getoond, je hebt het ontstaan van de schepping gezien, alles
hebben wij kunnen volgen en zou dit dan niet mogelijk zijn? Ik zal het
je tonen, mijn zoon, maar niet alleen het verschrikkelijke gebeuren op
aarde, doch tevens hetgeen geschiedde aan deze zijde en wanneer dit hei-
lige feest aan onze zijde wordt gevierd. Doch dat komt eerst straks,
André.

De eerste jaren, zoals ik zei, gingen voorspoedig voorbij, maar toen
begon de ellende. Ik zal je dit beeld tonen. Zie, mijn jongen.’ 

André ging waarnemen. Dit beeld vervaagde en een ander nam hij
waar. Voor zich zag hij een ziekbed. Daar lag een zieke en hij begreep
ook dit tafereel. Hij hoorde nu spreken en zag dat het kind was opge-
groeid en aan het ziekbed van zijn moeder zat. Nu was het een jonge
man, krachtig en groot. André voelde zich tot hem aangetrokken, maar
hij wist niet waarom.

‘Je hebt mij nog zo nodig’, hoorde hij de moeder zeggen, ‘en nu ga ik
heen.’
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Wist zij dus dat zij zou sterven? Had zij geen angst voor de dood? 
Lag in haar dat bezit? Weer hoorde hij spreken: ‘Je moet voor vader zor-
gen, hem liefhebben met geheel je hart en niet zo driftig zijn. Zul je goed
oppassen?’ 

Zij streelde zijn hoofd en zijn zwarte donkere krullen.
Een innig tafereel, dacht André. Hoe is het mogelijk dat men dat weer

kan terugroepen. Eeuwen was dit geleden. De jonge man zat naast haar
en keek haar aan. Toen zei hij: ‘U gaat niet heen, u blijft, ik zal mijn best
doen.’

André voelde dat Alcar hem verbonden hield. Toen hoorde hij Alcar
zeggen: ‘Een maand later ging zij heen en trad de geestelijke wereld
binnen. Wij beiden bleven alleen achter. Mijn kind was vierentwintig
jaren oud.’

Nog zag André dit beeld en een wonderbaarlijk gevoel kwam nu in
hem. Hij voelde zich als zichzelf, alsof hij deze jonge man was, wanneer
hij hem voelde en zich op hem instelde. Toch, die wildheid, dat brui-
sende gevoel dat in deze jonge man lag, was niet in hem. Maar in ver-
schillende karaktereigenschappen voelde hij zich met hem één. Ik
verbeeld mij maar wat, dacht hij, want Alcar zei niets. Nu verwaasde dit
beeld en zag hij een ander. Wat jammer, dacht hij, dit gevoel was merk-
waardig en hij had het nog gaarne willen houden. 

Opnieuw zag hij deze jonge man, doch thans in de natuur. Hij
bevond zich buiten de stad en slenterde daar rond. Hij verwachtte blijk-
baar iemand. Dan zette hij zich neer. Een wonderlijk beeld was het, dat
hij thans zag. Die andere gevoelens waren weer in hem gekomen. Ginds,
in de verte, zag hij iemand aankomen, die jonge man keek daarnaar,
sprong op en rende deze verschijning tegemoet. Ook nu voelde André
iets eigenaardigs in zich komen, want ook hij wilde heel vlug naar dat
andere wezen snellen, maar op hetzelfde ogenblik kon hij niet verder,
iets hield hem staande, riep hem een halt toe. Dan voelde hij zichzelf
weer en zag hij dat het een jonge vrouw was, die innig door hem werd
omhelsd. Zij vertoefden daar enige tijd en toen de avond viel keerde hij
huiswaarts. Deze twee mensen hadden elkaar lief. Weer vervaagde dit
beeld en zag hij een ander tafereel. Enige jaren waren er nu voorbijge-
gaan, want André zag dat hij ouder was. Ook zijn vader zag hij. De zoon
was nu getrouwd, maar was bij zijn vader gebleven. Ook dit beeld ver-
vaagde en hij zag een ander. Onmiddellijk voelde hij een grote verande-
ring. De rust was nu verdwenen, want hij voelde angst en verdriet. 



460

Dit gevoel overheerste al zijn andere gevoelens. Hij zag hem nu binnen-
komen. In de hoek van de kamer zag hij zijn vader. Toen hij binnentrad
vloog zijn vader op hem af en hoorde hij enkele woorden, zodat hij het
ganse tafereel begreep.

‘Jij schoft, bedrieger, je bevindt je in de handen van satan.’
André keek naar zijn leider. Een schok voer door hem heen, toen hij

de man deze harde en verschrikkelijke woorden hoorde spreken.
‘Dit is geschied, André, hij bedroog haar. Zij leed heel erg, doch ook

zij had goed te maken. Dit huwelijk, waaruit twee kinderen werden
geboren, mislukte geheel. Ik kon echter niets doen, want hij luisterde
niet naar mij. Hoe mooi waren de eerste jaren, hoe verschrikkelijk deze.
Door haar die was heengegaan, hadden wij geleefd en nu eerst werden
wij onszelf. Alleen en verlaten bleef ik achter en ik voelde de slagen van
mijn eigen leven. Mijn ziel kwijnde en ik leed onder al deze ellende. 
Zo leefde ik verder en gingen de jaren voorbij. Wat er met hem
geschiedde? Ik heb hem niet meer terug gezien, want wij allen gingen
onze eigen weg. 

Het einde van mijn kind was, zoals het mijne, afschuwelijk. Zij ech-
ter ging in andere handen over en had veel, heel veel te leren, want ook
zij had schuld. Mijn kind en ik hebben elkander niet meer teruggezien,
eerst in de zeventiende eeuw zie ik deze ziel terug en was hij mijn vriend.
Daarvan heb ik je verteld, hoe diep mijn liefde was en hoe onnatuurlijk
deze gevoelens waren. Ook daarvan zal ik aan het einde van deze reis nog
meer vertellen. Bijna zeventig jaren oud werd ik en in armoede kwam
mijn einde. Alleen en verlaten, vervuild en besmet, trad ik de wereld van
het onbewuste binnen.

In dit leven had ik heel veel geleerd, hij echter had zichzelf vernietigd.
Eerst in de levens die op dit leven volgden, zou ik bewust worden.

Nu ga ik naar die tijd, André, toen Christus geboren zou worden,
want verder heb ik niets meer daarover te zeggen. Heb je mij in alles
kunnen volgen, André?’

‘Ja Alcar, ik heb u kunnen volgen. Maar iets kwam er in mij, wat ik zelf
niet begrijp en tevens niet kan verklaren. Wellicht kunt u mij helpen.
Toen u mij dat alles toonde en duidelijk maakte, was het alsof ik dat
kind, uw eigen kind was. Het gevoel dat in mij kwam, was zo krachtig,
ik kan mij haast niet vergissen. Toch wil ik mijzelf niets wijsmaken. Het
is mij tevens niet mogelijk deze gevoelens in woorden uit te drukken.
Dan begreep ik alles wat er werd gesproken en een hevige schok voer
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door mij heen. Is dit verbeelding van mij, Alcar? Ieder woord trilde in
mijn ziel, het was alsof ik zelf sprak en een diepe droefheid overviel mij.
Ik kan het voor mijzelf niet verklaren.’

Alcar keek naar zijn instrument en zei: ‘Zo, André, heb je dat gevoeld?
Heb je die trilling in je diepe innerlijk kunnen voelen?’

‘Komt dat omdat u mij met hem hebt verbonden?’
‘Inderdaad André, dat heb je gevoeld. Dat je die taal hebt verstaan,

ook dat heb je menigmaal aan deze zijde beleefd. Wij kunnen alle talen
van de wereld verstaan en spreken, omdat wij in gevoel met de mens
worden verbonden.’

Opnieuw keek Alcar hem aan, doch zei niets en ging op iets anders
over. 

Toch kwam André erop terug en zei: ‘Het is toch wel merkwaardig,
Alcar, het was alsof ik hem kende.’

‘Is mijn antwoord niet voldoende?’
‘Jawel Alcar, maar ik begrijp dit nog niet.’
‘Wacht dan nog wat, ook dat zal je duidelijk worden, wanneer wij

zover zijn. Nog is het die tijd niet, heb dus nog wat geduld.’ 
André boog het hoofd en wachtte af.
‘Hier behoorden wij tot de joden, André. Een ieder die op aarde leeft,

welk ras ook, heeft hier eens geleefd en heeft die wetten, wat natuurwet-
ten zijn, moeten volgen. In al de mensenrassen gaan wij over en er is
geen plaatsje op aarde, of wij zijn er geweest en hebben daar geleefd. Dat
alles houdt met het stoffelijke organisme verband, de vele graden die er
zijn en de vele rassen die verspreid op aarde leven. Van het ene leven
gaan wij in het andere over en zullen ons in die levens iets eigen maken.
Kom, wij gaan verder, ik heb je nog heel veel te tonen.’ 

‘Hoelang duurde het nog, Alcar, voordat Christus zou komen?’ 
‘Enige eeuwen later werd de Christus geboren. Op aarde werd hij niet

begrepen. Het volmaakte Kind Gods zou de kruisdood sterven. Het
volk in die tijd was in opstand. De Romeinen waren de heersers in dit
land en in die chaos werd Christus geboren. Ik ga je nu met die tijd ver-
binden en je zult waarnemen dat dit geen legende is. Geve God dat de
mensheid op aarde dit heilige gaat voelen en begrijpen, maar nog zijn
wij niet zover. Kom, André, wij gaan hierheen, volg mij.’

André volgde zijn leider. Ook nu kwamen er vreemde gevoelens in
hem. Hij zag de oude stad en de nauwe straten waren hem bekend. 
Het was alsof hij iedere steen herkende. 
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Mijn God, dacht hij, wat is dat? Hij zou al die gevoelens uit zich ver-
bannen, want dit was toch niet mogelijk. Dit was zelfbedrog. Toch
dacht hij telkens hieraan, alsof het moest, alsof een andere kracht, die
sterker was dan hij zelf, dit wilde. Hij kende deze stad, niets was hem
vreemd en het wonderlijkste was wel, hij wist waarheen Alcar ging. 
Hij bleef echter zijn leider volgen. Alcar ging buiten de stad, hij kon
geen andere weg volgen dan deze. Maar waarom wist hij dat? Zou Alcar
het hem laten voelen? 

Ach, dacht hij, waarom heb ik hieraan niet gedacht. Wat ben ik toch
dom, Alcar laat mij dit alles voelen en wanneer zijn leider dit deed, dan
was hij telepathisch met hem in verbinding. Toch was dit beleven nu
anders. Nu lag het meer in hem, hij beleefde het duidelijker en inniger,
dit was meer de werkelijkheid, alsof het van hemzelf was, alsof hij hier
opnieuw leefde.

Kijk, dacht hij, dit komt mij bekend voor. En daarginds, ook dat ken
ik. Daar voor hem lag Golgotha en daarginds de Olijfberg. Alles was
hem bekend. Buiten de stad gekomen voelde hij weer iets anders. Al die
oude muren kende hij en wat is dat? Zag hij goed? Opnieuw voelde hij
die schok in zich komen. Het trilde tot diep in zijn ziel. Daar speelden
jonge knapen. 

O, dacht hij, nu begrijp ik het. Dit zijn Alcars gedachten, dit hoorde
tot zijn eigen leven. Alcar denkt nog steeds aan alles, aan dit leven, aan
die tijd en ziet het verleden en beleeft dit. Ik ben met Alcar één en ga dit
wonderbaarlijke zien en voelen, en zoals Alcar het voelt, voel ik het. 
Zo zal het zijn, dacht hij, het kan niet anders.

Daar speelde zijn kind, hier lagen al die herinneringen aan vast. 
Dit waren beelden uit het verleden en die beelden troffen zijn leider,
maakten iets open, dat reeds vele eeuwen geleden was beleefd. Dit moet
wel heel innig zijn geweest, dacht hij, nog nooit had hij zijn leider zo
diep, zo innig in alles kunnen volgen. Alles keerde terug nu zijn leider
weer hier was en in dat verleden overging. Wonderbaarlijk was het en
toch, zoiets had hij nog niet beleefd.

Nu bleef Alcar staan en zei: ‘Heb je mij kunnen volgen, André? 
Ik zond van verre tot je wat ik heb beleefd en opnieuw waarnam.’ 

‘Ja’, zuchtte André, ‘alles, alles, zoals nog niet is geschied, zo innig heb
ik dit beleefd. Nu weet ik waarom ik dit zo innig voelde en beleefde. 
Het is machtig, Alcar en een groot wonder. Daar is uw kind, Alcar.’

Zijn leider was in gedachten verzonken en André bleef waarnemen.
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Dan zei Alcar. ‘Zie je daar die hoge berg, André?’ 
‘Ja Alcar.’
‘Golgotha, mijn zoon. Wie als waarachtig mens dit woord hoort spre-

ken, moest op hetzelfde ogenblik geen zonden en fouten meer kunnen
doen. Maar de mensen op aarde willen geen kinderen van God zijn en
zijn dan ook gevoelloos, voelen niet wat dit betekent. Daar gaan wij aan-
stonds heen, want daarboven heb ik je heel veel te tonen. Ik vraag je om
je daarvoor gereed te maken, André, als je niet wilt dat je hart breekt, dat
je ineenzinkt van smart, door de werkelijkheid die je zult beleven.’

André schrok, doch onmiddellijk werd hij weer zichzelf. Ook dit
vond hij zeer vreemd, doch hij begreep dat zijn leider hem hielp. Hij zag
nog steeds Alcars kind. 

‘Kijk’, zei zijn leider tegen hem, ‘kijk, André, hoe gelukkig mijn jon-
gen was. Dit waren de schoonste ogenblikken uit dit leven. Hoevele
malen kon ik hem hier vinden. Toen wist en begreep ik nog niets van
wat ik nu ken en voel. Zie zijn jeugd, André. In niets is er leed of ellen-
de. Zo keert de ziel naar de aarde terug, zo zijn wij allen. Honderden
levens liggen achter ons en wij weten daar niets van. En toch, hoe een-
voudig is alles. Daar is hij acht jaren oud. Toch ligt zijn einde al in hem.
In dit jeugdige leven kwam die ellende die hij eens een ander aandeed.
Eerst moeten wij elkander ontmoeten om dat af te doen, dan eerst
komen al die andere levens. Het kan mij niet droevig meer stemmen.
Wij weten dat dit geen noodlot is, dat dit vastligt en dat wij allen zullen
beleven. In het ene leven rijk, in het andere arm, toch scheppen wij ons
een eigen toestand, in ieder leven trachten wij ons een eigen wereld te
scheppen. En dat scheppen is zo eenvoudig, vooral wanneer wij het kwa-
de zoeken. Dan gaat alles vanzelf en bereiken wij wat wij willen berei-
ken. Dan zien wij onszelf als de heersers van goed en kwaad, van
duisternis en licht. Geen mens kan ons tegenhouden, dat hebben wij
immers zelf in handen, wij leven zoals wij leven willen.

Volg dit kind en voel hoe diep dit zieleleven is. Maar wat kunnen wij
ons in honderd levens op aarde eigen maken? Honderden levens gaan er
voorbij in het kwaad, dan zijn wij demonen, duivelen van de hel en ver-
nietigen het leven van God. In die levens breken wij met Gods wetten,
en willen wij ons die wetten eigen maken om anderen ermee te raken,
te vernietigen, om hen en iedereen te overheersen.

Dan staan wij klaar op ieder geroep en geven wij ons geheel en vragen
wij ons niet af of dat goedgemaakt moet worden. Zo daalt het zieleleven
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in het stoffelijke organisme af en gaat het aardse leven een aanvang
nemen.

Mijn God, hoe machtig en natuurlijk is alles, hoe groot is ons leven,
hoe diep en heilig Uw liefde. Steeds en steeds weer ontvangen wij Uw
leven en wat brengen wij van ons aardse leven terecht? 

God roept ons geen halt toe, André, God gaf ons alles. Nu meer dan
ooit tevoren zal je dat duidelijk zijn, vooral na alles wat ik je straks zal
tonen. Ik ga nu naar die tijd over, toen Christus zou worden geboren.
Maak je gereed, klamp je aan mij vast, vraag God om kracht, André, het
heiligste dat je op deze reis kunt en ooit zult beleven, wacht je.

Er werd reeds gefluisterd van een wonderkind. Ergens in dit land, bij
heel eenvoudige mensen, was een wonderkind geboren. Dat kind was
het kind van een timmerman en nog geen acht jaren oud zijnde, ging
reeds een roep, een gefluister van mens tot mens door het gehele land
van dit wonderkind uit. Maar in Egypte was het eerste Goddelijke won-
der reeds bewaarheid. De piramide van Gizeh had de geboorte van dit
kind voorspeld en de poolster wierp haar schijnsel op het bovenste van
de piramide. Op datzelfde ogenblik werd de Christus geboren. Een eer-
ste voorspelling en het eerste Goddelijke wonder van deze zending was
bewaarheid. Eén gebeuren heeft de piramide reeds bevestigd. Een blik-
semstraal doorkliefde het universum en Gods heilig licht keerde terug en
het stond op dat ogenblik vast dat de mens zich zou vergeten. Een zon
van liefde zou de mens ontvangen, doch de mens slingerde dit gouden
licht van zich af. Door die daad heeft de mens zichzelf vervloekt. Wie op
dat ogenblik zijn innerlijke ogen kon openen, had dit kunnen waarne-
men. Als een symbool van de werkelijkheid stond daar de piramide en
hoe oud de aarde ook wordt, als bergen en mensen vergaan, dit blijft,
het is Gods wil. Dit is niet te vernietigen, hij die denkt dit te kunnen
afbreken, vernietigt zichzelf. Het gouden licht werd in Gods aangezicht
teruggeslingerd, de mens op aarde aanvaardde niet.

De piramide was in die tijd in een dicht waas gehuld en bleef daarin.
Honderden jaren zouden er voorbijgaan, eerst dan zou de mens zijn
ogen openen, na al die eeuwen te hebben geslapen.

De geboorte van Christus lag dus in de piramide vast en op de seconde
geschiedde dit wonder. Tevens de weerkaatsing van Gods heilig licht, dat
gouden liefdelicht. Beide gebeurtenissen waren één feit, één toestand en een
wet, zoals een Goddelijk wonder alleen kan zijn. Maar de mens brak een
Godswet doormidden. Wij zouden dat beleven en wij hebben dat beleefd.
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Kom, mijn jongen, wij gaan omhoog. Ik zal je bij alles helpen.
Golgotha wacht je. Je zult met de werkelijkheid worden verbonden.
Drie machtige maar geestelijke problemen zal ik je duidelijk mogen
maken, je zult dit met eigen ogen aanschouwen, doch twee problemen
behoren tot het verleden.

André zag een smalle weg, die kronkelend naar een hoge berg liep. 
Hij wandelde naast zijn leider die in gedachten was. Wat zou hij thans
beleven? Hij voelde zich heel rustig en in hem lag een vreemde stilte. Hij
voelde dat Alcar hem deze rust gaf en hij met hem verbonden bleef.

André beefde innerlijk, want hij wist maar al te goed wat hem te
wachten stond. Mijn God, dacht hij, moet ik ook dit beleven? Wie zal
mij echter geloven? En toch, daar waar zij zoëven waren, had Alcar
geleefd, dit was Jeruzalem. Hier leefde Christus, hier, in deze stad was
Hij gekruisigd. Dat voelen van het verleden was wonderbaarlijk. In niets
was er stoornis, hij begreep alles. Aan deze zijde kon men alles terugroe-
pen en ging men het weer opnieuw beleven.

Nog stiller werd het in hem. Langzaam gingen zij omhoog en bij iede-
re voetstap die hij deed beefde hij. Een koude rilling voer door hem
heen. Als hij aan deze gebeurtenissen dacht, kon hij wel schreien. Een
hevige kracht kwam in hem en hij ging nog dieper voelen. Ook dat
begreep hij, want dat kwam rechtstreeks van zijn leider.

Rustig, met zijn handen op de rug gevouwen, schreed Alcar voort. 
Hij moest denken of hij wilde of niet, een ontzaglijke stroom ging door
hem heen en die kracht liet hem denken. Hier leefde iets en dat iets wat
hij in zich voelde, dat waren de gebeurtenissen.

Als hij zich dieper instelde en ging aanvoelen, dan zag hij schimmen.
Hier waren onnoembare wezens, zichtbare en onzichtbare mensen. 
Hij zag ze nu zeer duidelijk. De zichtbare, dat waren de stoffelijke men-
sen en dat was het Jeruzalem zoals het nu in zijn tijd was. De onzicht-
bare wezens waren de geestelijke mensen en op aarde gestorven. Nu hij
zich daarop instelde, ging hij beter waarnemen. Waar hij keek, overal
waren deze geestelijke wezens. Allen lagen geknield en waren in gebed
verzonken. Hij voelde heilig ontzag voor hen.

Ja, dacht hij, hier komt men tot zichzelf, hier kan men beleven, hier
kan men bidden. Maar hij zag nog meer. Ginds en links en rechts van
hem zag hij duizenden en duizenden wezens tezamen. Liet Alcar hem dit
zien? Dat zou wel zo zijn, want zoëven had hij dit niet waargenomen.
Hij zag hen in lange rijen en nu gingen zij zich verspreiden. Waren deze
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wezens naar hier gekomen? Waren het pelgrims? Allen waren op aarde
gestorven en leefden aan gene zijde. Hij wist dat zij over waren, want hij
zag dit aan hun uitstraling. Stoffelijke mensen waren anders, een stoffe-
lijk gewaad straalde een ander licht uit. De meesten onder hen droegen
geestelijke gewaden, sommigen ook weer niet. Ook dat begreep hij.
Deze waren nog niet zover en dat was hun bezit nog niet. Hij bleef Alcar
volgen. Duizenden mensen waren hier bijeen, doch nu alleen zij, die op
aarde waren gestorven. Velen gingen in gebed over, anderen wandelden
met hen omhoog, want nog had Alcar het hoogste gedeelte niet bereikt.

Hij zag dat velen schreiden. Zij lieten hun tranen over hun wangen
rollen en schaamden zich daar niet voor. Al deze mensen waren als kin-
deren. Zie hun gelaat, voel dit en ga in hen, dacht hij. Hij zou dit voe-
len en hij zou trachten in te gaan. Bij de piramide had hij iets dergelijks
gevoeld. Wat waren er toch voor wonderen op aarde en de mens wist
van geen wonderen af! Als kinderen van de eeuwigheid waren al deze
wezens. In hun armen droegen zij geestelijke bloemen als sneeuw zo wit.
Zij waren doorschijnend en groeiden op aarde niet. Ook straalden zij een
krachtig licht uit. O, mijn God, welk een genade dit te mogen beleven.

Alcar ging nog steeds verder en hoger. Links en rechts van hem volg-
den andere mensen. Allen hadden bloemen. Deze bloemen waren hun
eigen bezit, hij zag en voelde dit. Het waren sferenbloemen uit hun
geestelijke woning. Die leefden en groeiden in hun eigen omgeving en
waren door hun leed gegroeid. Hij zag ze in alle kleuren, iedere bloem
was door strijd en leed tot volle schoonheid gekomen. Daardoor voed-
de de geest zijn eigen omgeving. Daardoor groeide en bloeide alles, maar
tevens zijzelf. Dit waren de vruchten van hun arbeid. Op aarde hadden
zij daaraan gewerkt en in de sferen was dit hun eigen bezit.

O, hij voelde en begreep hen allen. Zij brachten alles naar Gods hei-
lig Kind. Deze bloemen waren voor de Christus en dit geschenk werd
aanvaard, want door leed en smart en de grote liefde die zij allen droe-
gen was dit tot stand gekomen. Aan de voeten van Gods heilig Kind wil-
den zij hun innerlijke geschenken neerleggen. Dit kwam in hem en hij
begreep, dat Alcar hem in alles volgde. Hier werd weer mentaal gespro-
ken, want anders kon hier niet worden gesproken.

Allen hadden deze schatten, maar ook waren er die niets hadden te
brengen. Toch volgden ook zij en gingen omhoog. Hij voelde waarheen
Alcar ging. Nu hoorde hij gezang en het was alsof de hemel vaneen-
scheurde en alle engelen neerdaalden. Al van verre klonk hem dit toe en
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het kwam steeds dichterbij, zodat allen het zouden kunnen horen.
Golgotha was één mensenzee. In de ganse omgeving zag hij niets dan

geestelijke mensen. Voort ging het, omhoog, waar het verschrikkelijke
was geschied. Dadelijk zou zijn leider daar zijn, nog één kronkeling en
dan waren zij boven. Hij volgde Alcar en wachtte af wat zou geschieden.
Vragen durfde hij thans niet te stellen, daarmee zou hij wachten totdat
dit mogelijk was. Nu waren zij boven en Alcar knielde neer; ook hij deed
wat zijn leider deed.

André kon niet meer denken. Onwillekeurig begon hij te bidden en
steeds dieper en ernstiger werd zijn gebed. Woorden kwamen niet in
hem op, hij voelde alleen. Toch waren die gevoelens echt en zuiver, zoals
een klein kind kon denken. Hoe zal ik dit goed kunnen maken, dacht
hij. Mijn God, ik ben maar een nietig mens, ik leef nog op aarde en doe
daar voor mijn leider werk en volg hem in alles. Ik zal mijn best doen,
Vader en zal zorgen dat hetgeen ik ontvang, zuiver blijft. Dit werk zal ik
niet bezoedelen en wil alles, alles doen wat goed is en mijn leider wenst.
Vader in de hemel, ik heb geen bloemen en kom met lege handen, want
ik behoor nog niet tot hen, tot al deze gelukkige mensen. Mijn plaats is
nog op aarde, maar eens als ik voorgoed aan deze zijde ben, hoop ik mijn
bloemen aan de voeten van Uw Kind te mogen neerleggen. Heb gena-
de met mij, o Vader. Ik weet dat ik niets ben als uw afgezant mij niets
geeft, maar ik ben dankbaar dat ik zijn instrument mag zijn. Vader in de
hemel, sterk mij in mijn werk, vergeef mij mijn zonden en geef mij Uw
liefde, zodat ik alle mensen kan liefhebben. O God, hoe dank ik U dat
ik het heelal heb mogen leren kennen, ik weet nu dat alles Liefde is.
Vergeef mij als ik fouten bega, maar ik zal zorgdragen ze in goede daden
om te zetten. Dan treed ik eens aan deze zijde binnen en keer terug met
armen vol bloemen, door eigen strijd en leed ontvangen. Ik hoop dat te
kunnen verdienen, Vader, alles zal ik doen en aanvaarden. U wil
geschiede, Amen.’

André voelde zich leeg. Hij kon niet meer denken, alle krachten die
in hem waren, had hij in zijn gebed gelegd. Maar in hem lag thans een
stil geluk. Hij voelde zich met al die duizenden één, want allen waren in
gebed. Dan sloegen zij hun ogen op en hun blikken omhoog gericht,
schouwden zij in de oneindige kosmos. Maar wat was dat?

Voor hem zag hij het kruis en dat kruis was als een lichtende zuil. 
Het was ontzaglijk groot en een gouden licht straalde het uit. Gods hei-
lig licht, dacht hij. Daar, waar eens Gods Zoon was gestorven, stond dit
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gouden kruis. Dit was de heilige waarheid en de innerlijke uitstraling
van Christus. Hij begreep dat dit tot het verleden behoorde. Goud, lich-
tend goud zag hij en dit licht was goddelijk. Wie dit zou zien, zou aan
een legende niet meer denken. Zij zouden in stilte en diepe dankbaar-
heid neerknielen. O, hoe machtig was dit! Weer bogen allen hun hoofd
en opnieuw baden zij om kracht. Hoe groot was dit wonder! Dit was het
heiligste van alles wat hij op zijn reizen had beleefd. Dit was het ware en
werkelijke licht van Christus. In dankbaarheid ontvingen allen de zegen.
Rust, geestelijk geluk en reine liefde daalde in hem. Hij boog nog die-
per zijn hoofd en een gouden zon bescheen hem.

Duidelijk voelde hij de warmte, het drong in hem en het verwarmde
zijn gehele wezen. Allen waren nu in dat licht opgenomen. De bloemen
stapelden zich op onder het kruis en de uitstraling daarvan mengde zich
met het licht van het stralende kruis. Dan zag hij een ander wonder.

Om het kruis zag hij een gouden zon en die zon omstraalde het
geheel. Hoe groot was dit heilige gebeuren. Daaruit was het heelal
geschapen, zo was het universum geweest, in de tempel der ziel had hij
dit mogen waarnemen. Dit gouden licht bleef in en om het verlichte
Kruis en bescheen en overstraalde al deze geestelijke wezens. Dankbaar
bogen zij hun hoofd en kusten de aarde. Uit de aarde waren zij geboren
en de aarde was zoals zij waren, een deeltje van dat gouden licht. Heilig
ontzag voor dit alles lag in hem.

Nu hoorde hij gezang en allen die aanwezig waren zongen mee: ‘God
is liefde, God is leven, God is in alles rechtvaardig.’

Engelen zongen op aarde en in de hemel. Plotseling scheurde het uni-
versum vaneen en werden de hemelen zichtbaar. Hij herkende al de sfe-
ren aan gene zijde. Dit moest iets bijzonders zijn en had iets te
betekenen, wat hij echter kende noch begreep. Maar hij zou wachten,
want Alcar zei hem niets. Dit was als een groot feest en daaronder
bevond hij zich met Alcar.

De sferen waren nu geheel open en in iedere sfeer kon hij binnen zien.
Nimmer waren de hogere sferen zichtbaar, dat had Alcar hem niet ver-
teld en had hij nog nooit beleefd. Welk wonder beleefde hij nu? Was er
iets op komst, of zou er iets geschieden? Waarom waren de sferen geheel
open, zodat men van de eerste sfeer in de hoogste kon zien?

Daar, heel hoog, herkende hij de uitstraling van de zevende sfeer. 
Wat betekende dit alles? Waarom waren de sferen open, vroeg hij zich
nogmaals af? Dit had hij aan gene zijde nog nooit beleefd. Dit was een
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openbaring Gods, want wie zou dit anders kunnen? O, nu ging hij voe-
len en werkte Alcar op hem in.

‘Het Kerstfeest in de sferen zal een aanvang nemen. Op aarde viert
men dat later, in de sferen veel vroeger’, kwam in hem. Het Kerstfeest,
het heilige feest van Christus! Mijn God, hoe machtig is alles.

‘Daarom zijn al deze geestelijke wezens hierheen gekomen, vieren zij
het feest van Christus en worden met Hem verbonden. Dit is dus de ver-
binding met Gods volmaakt Kind en beleeft men aan deze zijde.’

Verder hoorde hij Alcar zeggen: ‘Ik ben zo gelukkig, André, dat je dit
mag zien. Dit zien wij ieder jaar. De zevende sfeer verbindt zich met de
eerste. Miljoenen wezens zijn hier aanwezig en zullen het verschrikke-
lijke beleven. Allen zijn daarvoor gekomen en zullen, zoals wij, het ver-
leden waarnemen.’

Goddank, dacht André, ik zou dit alleen niet kunnen verwerken. 
‘Zie dit licht, mijn zoon, dat is het heelal en is Gods eigen licht, dat

je in de tempel der ziel hebt waargenomen. Dit is werkelijkheid. Dit is
de waarachtige gebeurtenis toen men Christus aan het kruis sloeg.
Achter het stoffelijke kruis en onzichtbaar voor de aardse mensen was
Gods eigen licht zichtbaar. Want God waakte over Zijn Kind en kwam
Zijn Kind te hulp. Maar God sloeg men in het aangezicht. God stond
dit toe en Zijn Kind werd vermoord. Toch was dit alles aanwezig, wij en
biljoenen anderen hebben dit waargenomen, van de hoogste tot de laag-
ste sfeer aan deze zijde. Allen die hun hoofd buigen, die zich willen
geven en openstellen, kunnen worden verbonden. Dit alles is heilig, ver-
geet dat nooit, André, dit ging aan de kruisiging vooraf. Dit namen zij
waar die in Hem Gods Kind aanvaardden en zij waren de gelukkigen.
Toch is en blijft deze gebeurtenis hier waar te nemen, ieder jaar worden
wij weer verbonden. Buig je hoofd, mijn jongen en wees dankbaar. 
Je liefde heb ik gevoeld, wees gelukkig. God zegene je en ons werk.’

Engelengezang weerklonk nu weer en de aarde trilde. Een schok voer
door allen heen. Wat zou er geschieden?

Allen keken naar beneden. Daar hoorde André een ontzettend lawaai
en gekrijs, de heilige stilte was voorbij. Mensen waren in aantocht. Wat
zou hij nu beleven? Ging Alcar hem opnieuw verbinden? Allen die hier
waren, knielden opnieuw neer en baden. Uit de stad kwam dit gekrijs.
Afschuwelijk was het en André dacht het te voelen.

Een diep leed overviel hem. Hij schreide, kon zijn tranen niet meer
bedwingen, want hij begreep wat hij voelde en wat zou geschieden. 
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O, God, hoe verschrikkelijk! Aan de voet van de berg waren de eersten
reeds aangekomen. Miljoenen zielen zagen op dát wat eens was geschied.
Dit was het Kerstfeest in de sferen, de geestenwereld werd met het ver-
leden verbonden.

‘Kruisigt Hem! Kruisigt Hem!’ Anders hoorde hij niet. Daar kwamen
zij. Geen geest bleef nu op zijn plaats, allen daalden naar beneden. 
Op een plateau hadden de krijgslieden plaatsgenomen. Nu voelde
André dat hij in een andere toestand kwam en ging hij in de stoffelijke
wereld waarnemen. Zoals het in werkelijkheid eens was geschied, beleef-
de men aan deze zijde de kruisiging.

Mens, ken u zelf, bid, bid, dat gij niet tot hen behoort. Iedere secon-
de wordt de Christus op aarde gekruisigd. Deze woorden striemden in
zijn ziel. Hij hoorde ze tot hem spreken en het was alsof ze voor hem
waren.

Christus is gekruisigd, Gods heilig Kind vermoord. Toen men Gods
Kind aan het kruis sloeg, viel de duisternis over de aarde. Geen van allen
durfde omhoog te zien, in hun diepe zieleleven beleefden deze geestelij-
ke wezens dit werkelijke, dit verschrikkelijke proces. En allen baden en
vroegen om vergiffenis.

‘Steel niet, roof niet, breek geen harten, verguis geen liefde die u
wordt gegeven, want steeds kruisigt gij de Christus’, sprak een stem in
André. Die stem trilde in zijn ziel. Ieder woord kwam in hem en kon hij
volgen.

‘Mijn kinderen’, hoorde hij weer zeggen, ‘God is in u, God is steeds
in u geweest. Zijn eigen leven werd vernietigd en gij ziet hoe men Gods
heilig Kind heeft begrepen. Een vloek rust op de aardse mens, op ons
allen. Aan ons echter deze gebeurtenis uit te dragen en hen de ogen te
openen. Gij allen zijt hier op uw pelgrimstocht en aanvaard. God zegene
u allen.’ 

Daarna volgde opnieuw gezang. De mensen straalden van geluk.
Hoog boven zich zagen zij dit afschuwelijke tafereel. Geen durfde ver-
der te zien en André begreep waarom het heenging, alles kon men niet
volgen. Dit was niet te beleven, want zou men dit kunnen dragen? 
De werkelijkheid was hun getoond, zij hadden het gezien en gevoeld,
dieper voelen en nog verder waarnemen kon men niet. Die krachten
waren nog niet in hen en zij zouden bezwijken. Toch zag hij dat dit pro-
ces doorging. Daar waren de beulen en daar waren de beide anderen die
met Christus waren omgebracht. Er sprak nu niemand meer, maar wie
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zich op dit onmenselijke instelde, kon zien en beleefde dit afschuwelijke
dat eens was geschied.

Mijn God, wie kan dit in vol bewustzijn zien geschieden? Velen waren
reeds bezweken, maar hij bleef en voelde en hij begreep van wie hij deze
krachten ontving. Hij klampte zich aan zijn leider vast en begreep thans
diens woorden, voordat zij omhoog waren gegaan. Neen, hij wilde niet
bezwijken. O, in hem schreide het zo, niets zou hij meer willen zien, hij
vond dit reeds genoeg, dit reeds was afschuwelijk, maar een kracht die
sterker was dan hijzelf, dwong hem te zien wat hier geschiedde. Die
kracht wilde dat hij waarnam. Hier waren geestelijke wezens en velen
waren ineengezonken, maar hij moest zien en beleven, hoewel hij bijna
bezweek van aandoening. Mijn God, wat een leed, hij kon niet meer en
toch hield die kracht hem staande. Hij kon dit niet aanzien en zijn ziel
schreeuwde om hulp. Toch bleef hij staande, groot was de kracht die in
hem was. Daar waren weer de beulen. Nu dacht hij krankzinnig te wor-
den van smart. 

O, mijn God, dat niet, sta niet toe dat men Uw Kind vermoordt.
Vermoord ons, wij zondaars, maar laat Hem met rust. Hij gaf Zichzelf,
Zijn innerlijk, Zijn bloed en al Zijn Liefde. Toch vermoordt men Hem.
Hoor die slagen, hoor hoe iedere slag zijn heilig vlees vernietigt en van-
eenscheurt. O, mijn God, hoe kunt Gij dit goedvinden. Noodlottig is
dit einde, dit zal een vloek betekenen. Hoe afschuwelijk is het. Ach, sla
mij neer, maar laat dat niet geschieden, dat houden wij niet uit, dat
breekt het diepste zieleleven. O God, wees hun genadig, zij weten niet
wat zij doen. 

Nog hoorde André de hamerslagen en zag die verschrikkelijke men-
sen om de Christus.

Toen kon hij niet meer. Toch dwong hem telkens weer die kracht te
blijven zien, te horen en te voelen. Dit had hij niet verwacht, dit was niet
te zien noch te dragen. Ach Alcar, help mij, ik kan dit niet langer meer
zien. Ik ben mij bewust van wat hier geschiedt, maar duizenden zijn er
reeds ineengezonken, ook ik voel dat ik dit niet kan verwerken, waarom
moet ik dit beleven? Mijn God, hoe hebben de mensen dit bewust kun-
nen doen, hoe durfden zij! Ach, welk een leed!

Nu was men bezig het kruis omhoog te trekken. De andere twee men-
sen had men reeds gekruisigd. André schreide en kon niet meer. Maar
waar was Alcar? O, hoe kon men hem alleen laten, want dit was niet te
beleven, het was verschrikkelijk. Hoe hadden de mensen dit gekund.
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Toch waren hier wezens die dit beleefden, maar hij zag tranen, niets dan tra-
nen, want allen die dit beleefden, schreiden en waren innerlijk gebroken.

Hoe zou dit einde zijn? Christus moest sterven. Nog eenmaal keek hij
omhoog, toen voelde hij de kracht die hem dit liet beleven verzwakken
en voelde hij zich wegzinken, zodat hij van niets meer af wist.

Hoelang hij bewusteloos was geweest wist hij niet, maar toen hij zijn
ogen opsloeg, zag hij zijn leider Alcar. ‘Alcar’, riep hij, maar opnieuw
zakte hij terug. Voor de tweede maal kwam hij tot bewustzijn en keek
om zich heen. Een paar handen omstraalden zijn hoofd en toen hij
opkeek, zagen twee ogen hem aan. Geen woord kon hij spreken, maar
barstte in tranen uit.

Hij was echter niet de enige die schreide. De sferen van licht stonden
open, biljoenen wezens hadden dit gevolgd en allen schreiden van ver-
driet. Toch was er in hen geluk, want het gouden licht omstraalde allen
en dat licht maakte hen gelukkig. Christus had Zich geopenbaard,
Christus gaf de mens alles en wilde dat de mens zou luisteren, zien en
voelen.

‘Daarom, mijn zoon’, hoorde André in zich zeggen, ‘kon ik daar niets
aan veranderen, want dat kan ik niet. Wij allen, al deze miljoenen
wezens, beefden van smart evenals jij.’

André luisterde en het stemde hem gelukkig. Hij had dit niet willen
volgen, uit eerbied en uit liefde niet. Toch had hij gezien en alles beleefd,
zelfs de slagen gehoord en dat was te veel voor een menselijke ziel die
nog op aarde leefde.

‘Alcar, hoe moet ik u danken.’
‘Dank niet mij, André, dank God.’
Daarna keek André om zich heen en zag dat de geestelijke wezens naar

de sferen terugkeerden. Enkelen bleven nog achter en waren in gebed
verzonken.

‘Gebeurt dit ieder jaar, Alcar?’
‘Ja André. Allen mediteren en beleven de geboorte en het sterven van

Christus. Allen zien in het verleden en voelen de diepe smart, de folte-
rende pijnen van wat hier is geschied. Duizenden jaren gaat dit door,
mensen gaan en komen, steeds zullen wij hier mensen zien. Hier wor-
den zij wakker en bewust en leert men zichzelf kennen. Dit is de waar-
heid, de heilige waarheid. Ons kerstfeest is een feest van meditatie en
gebed. Een ieder wordt op deze plaats met Christus verbonden. 
Dit geschiedt op aarde en allen komen dus naar deze heilige plaats. 
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Dan scheuren de sferen vaneen en zijn de hoogste sferen open. Dan ziet
en beleeft de mens aan deze zijde en tracht zich die geestelijke schatten
eigen te maken. Wij weten wat dit betekent, het is aan de mens op aarde
zich dit eigen te maken. Wij volgen deze lange weg van het begin tot aan
Zijn dood en hebben daar maanden van voorbereiding voor nodig.

Allen zijn open en kennen en voelen de reine liefde. Ach, als de men-
sen op aarde dit wisten. Als zij konden voelen, één seconde zich konden
instellen zoals wij in de sferen moeten doen, willen wij onszelf leren ken-
nen, om de diepe en heilige betekenis van de komst van Christus op
aarde te begrijpen. Doch zij staren zich blind op hun stoffelijke leven en
al hun bezit. Zij vieren feest, jarenlang, en houden niet op. In hen is
geen ontzag en zij voelen niets, maar beleven alleen wat de aarde bezit.
Hier willen zij echter niets van weten, want dat kost strijd, het is het leed
te voelen dat men Gods heilig Kind aandeed. Dit waren pelgrims, André
en allen zijn wakker en bewust.

Straks viert men op aarde dit feest en als je dan weer in je lichaam
bent, denk je hieraan terug. Dan voel je geluk, niets dan rein geluk en
weet je dat Christus voor je gestorven is. Doch dan weet je ook, dat je
Hem moet volgen en zul je dankbaar zijn dat je dit als aards mens mocht
beleven.’

‘Ik zal dit nooit meer vergeten, Alcar. Het ligt diep in mij, maar ik
vond het verschrikkelijk. Dat leed kunnen mensen toch niet beleven?’

‘Waarom zouden aardse mensen dat niet kunnen? Hoe dieper men
hierin afdaalt, des te heviger en smartelijker voelt men het leed. Wij allen
die hier leven, trachten de diepte te voelen, maar plotseling kunnen wij
niet meer voelen en denken, dan scheurt het ook ons vaneen en weten
wij niets meer. Dan heeft het leed ons innerlijk opgenomen en dan eerst
voelen wij hoe Christus heeft geleden. Jij dacht krankzinnig te worden
en dat dachten er velen. Toch is er één kracht die over ons allen waakt,
is er één gevoel dat ons laat beleven en dat is Christus. Je hart bloedt en
je zou je willen geven, doch dat wordt van ons niet gevraagd. Wij zou-
den ons leven ook niet kunnen geven, want daarvoor is het te nietig,
maar het wonder voelen wij in ons komen en dat wonder verwarmt ons.
Het beurt ons op, het maakt ons open en voert ons omhoog naar onge-
kende hoogten, die wij zullen bereiken. Wij geven ons geheel over en
voelen de diepte van deze verschrikking. Als de Christus in ons ont-
waakt, zijn wij blij. Daarvoor komen allen naar hier en willen trachten
zich die krachten eigen te maken. Ontwaak, mens der aarde, nog is het
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niet te laat. Hier hebben mensen zich vergeten, André, maar hier zullen
mensen ook alles weer moeten goedmaken. Op deze plaats leeft
Christus. Hier vinden moeders hun kinderen terug en worden allen ver-
bonden. Een ziel die van ons leven niets af weet en niet te bereiken is,
voert men hierheen. Dan valt zij neer en de grootste zondaar komt tot
zichzelf. Doch velen gaan opnieuw hun leven beleven en gaan voor de
zoveelste maal ten onder. Toch zullen zij eens ontwaken en eerst dan
keren zij hier terug en voelen wat dit zeggen wil. Dan voelen zij dat
Christus in hen moet ontwaken en als dit niet tevergeefs gebeurt, dan is
er geluk in de hemel.

Allen brachten bloemen, mijn jongen, maar al die bloemen zijn door
hun eigen leed gekweekt. Dat was hun leed, hun smart, maar zij over-
wonnen zichzelf en door offers, grote offers ontvingen zij het licht, het
licht waarin zij leven. Dan straalt hun geestelijke woning en allen heb-
ben bezit, heel veel bezit en kennen zichzelf.’

‘Ik hoorde ook gezang, Alcar, hier en ergens anders, doch dat was zo
veraf en zo hemels, heb ik dat goed gehoord?’

‘Engelen zongen, André, engelen zongen voor Christus. Ben je bereid
en sterk genoeg dit nog eens te beleven? Ik kan je opnieuw verbinden en
het je tonen, zodat je kunt zien hoe men aan deze zijde dit alles heeft
beleefd. Dit was het stoffelijke gebeuren, doch wat geschiedde er aan
deze zijde? Zou je dit nogmaals kunnen beleven, André? Het is voor de
mensheid op aarde, jij ziet voor hen, want zij allen verlangen ernaar iets
van dit verleden te mogen weten.

Er heerste duisternis rondom, doch in waarheid was er licht. De
hemelen stroomden leeg, want allen waren op aarde toen Christus werd
gekruisigd. Dat zag Christus en men zong Hem toe en omringde Hem
met alle reine liefde. Geen wezen was er in die tijd meer aan deze zijde,
allen waren in de sfeer der aarde. Toch konden zij niets doen en moesten
toezien dat men Hem kruisigde. Zij wisten dat dit afschuwelijke zou
geschieden. Aan deze zijde wist men dat reeds honderden jaren van tevo-
ren. Reeds toen de mensen werden geïncarneerd en voor het goddelijke
monument naar de aarde waren gekomen. In de sferen wist men dat met
de piramide leed en smart zou worden geboren, zij bouwden dit diepe
leed op en waren bewust van hetgeen zij tot stand brachten. Dat alles
wist men en het geschiedde.

Voel dit eens aan, André, en denk hierover na en tracht te begrijpen
dat alles vastligt, omdat men aan deze zijde weet hoe al de menselijke
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wegen zijn. Christus kwam en zou sterven. Hij gaf ons mensen alles en
voerde ons het goddelijke binnen. Door Zijn dood kregen de mensen
een geloof en leerden zij de waarachtige Liefde kennen.

Zullen wij heengaan en onze weg vervolgen, André, of zal ik je verbinden?’
‘Ja Alcar, gaarne, ik wil sterk zijn, ga mij opnieuw verbinden, ga niet

heen, Alcar, ik zal bidden en God om kracht vragen. Hoe dankbaar ben
ik u.’

Toen voelde André dat hij opnieuw in het verleden afdaalde en ging
hij waarnemen.

Van de plaats waar zij waren zagen zij op Jeruzalem neer. Weer hoor-
de hij dat woeste gekrijs waarvan hij beefde. Daar waren zij op weg naar
Golgotha. Hij zag alles en beleefde weer dit monsterachtige gebeuren. 
Er waren duizenden mensen op de been. Velen beleefden dit uit sensa-
tie, anderen waren gebroken. Hij kon hen zien en hij herkende hen
allen. De ellende kwam steeds dichterbij en hij dacht reeds te bezwijken,
zo verschrikkelijk was het om aan te zien. Hij voelde dat hij nog dieper
verbonden was dan zoëven. Nu hoorde hij weer het gezang dat hij van
verre had gehoord. Duidelijk zag hij wat hier geschiedde. Daar zag hij
Christus in een sneeuwwit gewaad gehuld.

André voelde zich wegzinken, toch wilde hij dit beleven en daarom
spande hij al zijn krachten in om zich staande te kunnen houden.
Voorop zag hij duizenden engelen en in hun handen droegen zij witte
bloemen. Links en rechts en hoog boven de volmaakte Mens waren zij.
Een heilige kracht ging van dit alles uit. Hij zag schitterende gewaden en
in stralende schoonheid waren de meesters van de sferen op aarde.
Plotseling verstomde het gezang en een diepe concentratie voelde hij in
zich komen. Hij voelde en begreep waarom dit was. Allen gingen vol
eerbied terug, want één gevoel overheerste de gevoelens van hen. Ook
André voelde dit en opnieuw hoorde hij gezang.

Mijn God, hoe is dat mogelijk. Alcar liet hem voelen wat dit beteken-
de. Christus had hen allen doen voelen dat niet zij, maar Hij dit offer
moest brengen. Zij mochten en konden niet helpen dragen, Christus
alleen wilde dit offer brengen en Hij gaf zich geheel, wilde niet dat ook
zij zouden dragen. Op weg naar Golgotha kreeg de mens een les. Onder
de diepste smart en vernedering die Gods Kind onderging, bleef
Christus Zichzelf. Christus gaf alles, alléén wilde Christus dit volbrengen.

André beefde, want hij voelde dat in het diepste leed de mens alleen
moest zijn. Als alles werd gevraagd tot de laatste krachten toe, dan moest
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men dat zelf doen, of wij zouden ons niet geheel hebben gegeven. Deze
les voelde hij, maar dat zouden mensen niet kunnen. De hevige concen-
tratie loste nu in gezang op. Allen aan gene zijde hadden dit gevoeld. 
Zij weken terug en zagen toe dat dit moordproces begon. De stilte in
hen en de gevoelens van al deze engelen omstraalden Christus. Hij wist
en voelde dit en zag hen aan en dankte al Zijn kinderen.

Weer zag André dat het universum vaneenscheurde en de sferen zicht-
baar werden. Dan viel de duisternis in, ook dáár waar het toch steeds
licht was. Wat betekende dit? Liet men Hem alleen? Waarom was aan
gene zijde ook duisternis? Moest dit, nu dit verschrikkelijke ging begin-
nen? Niet alleen op aarde heerste er dus duisternis, doch tevens aan gene
zijde. Wat was de bedoeling van dit gebeuren? Nu ging hij voelen en
begreep wat ook dit betekende.

Toen Christus werd gekruisigd, heerste op aarde duisternis, maar ook
aan gene zijde was er geen licht meer en het was of hemel en aarde ver-
gingen. Bergen scheurden vaneen, donder en bliksem hoorde en zag
men en de aarde beefde en trilde. Hij vatte Alcars hand in de zijne. Aan
de rand van het plateau stonden duizenden mensen tezamen en toen de
aarde beefde en vaneenscheurde, begonnen de mensen te schreeuwen.
Nu wisten zij dat Hij geen mens was, maar Gods Zoon. De soldaten en
beulen kozen het hazenpad. Mensen werden doodgedrukt en verpletterd
en nog heerste er duisternis. Had God Zijn Kind vergeten? Liet men
Hem op het verschrikkelijkste ogenblik alleen? André begreep, want
Alcar liet het hem voelen. Nu moest alles worden gegeven, nu werd er
geofferd. Niet door andere krachten, maar op eigen krachten beleven.

Daarna hoorde hij spreken. Een zachte en reine stem hoorde hij zeg-
gen: ‘Mijn God, Mijn God, hebt Gij mij verlaten?’

Toen eerst begreep André deze duisternis, waarvan men op aarde niets
begreep. Dit was het laatste, dit waren de laatste krachten die de mens
kon geven. Men stond alleen voor het aller-, allerlaatste ogenblik en dan
besliste de mens zelf. Dat was de bedoeling van God en was Gods heili-
ge strenge wil. Ook Christus had dit moeten beleven, maar dit was ook
voor de mens, géén zou eraan ontkomen. Alles, alles, de diepste krach-
ten waren verbruikt. Christus gaf zich over. Het is volbracht, hoorde hij
in zich komen.

Daarna hoorde hij gezang en de duisternis week voor het gouden
licht. De sferen herleefden en de mensen werden weer zichtbaar, maar
de volmaakte Mens was gestorven. In deze duisternis, voor mensenogen
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afgesloten, was dit geschied. Ook dit begreep hij en voelde de diepe
betekenis van dit heilige stervensproces. Men had Hem vermoord en
een zon van Liefde omgebracht. De mens had zichzelf vervloekt, had
zich aan het heiligste vergrepen.

André voelde dat hij in zijn eigen leven terugkeerde. Hij had dit
bewust beleefd, gevoeld en begrepen. Geve God mij de kracht, zo bad
hij, om dit nimmer, nimmermeer te vergeten. Dan keek hij naar zijn lei-
der en dankte hem innig, tranen vloeiden over zijn wangen. Dit zag men
dus aan gene zijde en daar wist men dat dit zou geschieden.

‘Christus wilde dit alleen doen, André, maar ook wij moeten onze
strijd alleen beleven, geen mens kan ons daarbij helpen. Dit is de les die
de mensen hebben te leren en wie niet wil, zal dit toch moeten doen.
God liet Hem, Zijn Kind in waarheid alleen. Toen de duisternis inviel
begreep Christus dat dit zijn aller-, allerlaatste krachten zou eisen. Nu
was het grote ogenblik gekomen. Voor dat moment komen wij allen te
staan en dan moeten wij bewijzen geven wat of wij willen. Christus deed
dit en toch, achter die duisternis zag God toe en waakte en Christus leg-
de Zijn eigen bloemen aan de voeten van God, Zijn Vader in de hemel.
Deze bloemen, die gekweekt waren door Zijn leed, gegroeid in Zijn hei-
lig hart en ontwaakt door Zijn eigen leven, deze reine bloemen aan-
vaardde God en een gouden licht omstraalde het hoofd van Zijn Kind.
Het is volbracht, maar dit is het einde van iedere ziel en wacht ons allen.
Geen ontkomt hieraan, wij zullen onszelf hebben te geven. Vroeg of laat
zullen wij dat beleven.

En is dat niet de moeite waard? Kunnen wij onszelf niet voor dát wat
wij zullen ontvangen, geven? Zie naar hen die aan deze zijde zijn, allen
hebben dit reeds beleefd, of de poorten van de lichtende sferen blijven
voor ons gesloten. God vraagt alles, onze allerlaatste krachten en geen
mens, noch geest kan ons daarbij helpen. In het leven op aarde moeten
de mensen beginnen. Iedere seconde staan zij voor het laatste ogenblik.
Steeds vallen zij neer en smeken zij om hen te helpen. Toch komt het
steeds terug, want wij moeten verder, steeds verder en hoger, daarvoor
gaf God ons die vele levens. Daarvoor is het leven op aarde en gaan wij
van het ene in het andere leven over en leren onszelf kennen.

Dan maken wij goed, André en leggen alles af wat verkeerd is. De hei-
ligheid van dit alles, mijn zoon, heb je kunnen voelen. Wat Christus dus
beleefde, zullen wij beleven en ontvangen. De hemel staat voor ons
open, een lange weg hebben wij nog te volgen, toch komen wij eens daar
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aan en worden door hen die daar reeds zijn, ontvangen. Dan zegt
Christus: ‘Treed binnen, mijn kinderen, ik dank u allen voor uw liefde.’

Dan zijn wij tot God teruggekeerd en het Al binnengetreden. Twee
heilige problemen heb ik je duidelijk gemaakt, heb je met eigen ogen
mogen aanschouwen en het derde probleem, mijn zoon, is ons
Kerstfeest, dat steeds en steeds zal blijven, tot in alle eeuwigheid. Ook
dit behoorde tot het verleden en je ziet, dat alles blijft, alles vastligt.

Thans gaan wij heen, André en vervolgen onze weg. Veel heb ik je nog
duidelijk te maken en te tonen. Dit heilige heb je mogen beleven. Hier
alleen is dát te beleven en blijft eeuwig, ook al lost de aarde straks op en
gaat de aarde tot de onzichtbare energie over. Dit beleeft ieder mens
wanneer hij het wil beleven en aan deze zijde is. Hier wordt de mens
bewust en leert hij zichzelf kennen.’

Alcar daalde af en André volgde zijn leider in gedachten. Diep en hei-
lig was weer alles wat hij had mogen beleven. Hoe dankbaar was hij dit
als aards mens te hebben mogen ontvangen.

Hoe verschrikkelijk was dit, maar hoe machtig en verheven, hoe rein
was het leven van Christus. Het was diep tragisch en het had hem over-
rompeld, maar toch had hij in het begin gedachten gevoeld, die hem zei-
den dat hij dit al eens eerder had beleefd. Dadelijk toen deze gedachten
in hem waren opgekomen, had hij ze van zich afgeslingerd en ging zien
en beleven. Nu echter keerden die gevoelens in hem terug. Ze waren als
die, toen hij met Alcar door de straten van Jeruzalem wandelde. Ook nu
zijn leider diezelfde weg weer terugging, voelde hij die gedachten in zich
opkomen en ging hij alles weer herkennen.

Een rechtstreeks antwoord had zijn leider hem hierop niet gegeven,
wellicht zou ook dat komen. Het was alsof hij hier nooit weg was
geweest en hier nog leefde, zo duidelijk waren deze gevoelens. Toch zet-
te hij ze van zich af, want hij wilde afwachten. Als hiervoor een ant-
woord nodig was, zou hij dit antwoord van Alcar ontvangen. Zijn leider
liet hem niet met problemen rondwandelen.

Daarginds, hij zou zelf de weg kunnen vinden, lag de hof van
Gethsemané en daar de Olijfberg. Of was hij weer bezig Alcars herinne-
ringen op te vangen, nu zijn leider zich daarop instelde? Ook dat was
mogelijk. Hij volgde Alcar op enige afstand. Dadelijk gingen zij de hei-
lige stad verlaten, maar hij kon bijna niet heengaan, hij zou hier wel wil-
len blijven. Hoe beefde hij nog van deze verschrikking. Waarom moest
dat toch geschieden? Dit was nu tweeduizend jaar geleden gebeurd en
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nog hield de mens niet op. Zij bleven haten, bleven doorgaan met ver-
vloeken. O, al deze geestelijke wezens, hoe voelden zij dit gebeuren!
Allen waren innerlijk gebroken. Daar op Golgotha beleefden zij
opnieuw het lijden en sterven van Christus. Het was niet weg, het bleef
daar bewaard, zoals iedere gedachte bewaard bleef die de mens had uit-
gezonden. En dat was eenvoudig want alles lag vast en kon men aan deze
zijde terugzien. Alcar had het hem op verschillende wijzen getoond. Hij
begreep nu alles, alleen nog niet dat hem Jeruzalem zo bekend voor-
kwam. Zou hij zich dat niet hebben verbeeld? Een vreemd gevoel was het
en toch zo natuurlijk. Misschien kreeg hij daar nog eens antwoord op.

Alcar had de heilige stad reeds weer verlaten. Zijn leider ging verder
en hij zou weer andere wonderen beleven. O, als de mensen op aarde
zich dit toch eens zouden kunnen indenken. Hij leefde in het hierna-
maals en zag dit alles. Wanneer zij straks zouden sterven en hier aanko-
men, dan stonden zij voor hetzelfde probleem dat hij nu had beleefd.
Hij had alles begrepen, want eerst had Alcar hem het wonderlijke aan
gene zijde getoond en daarna had hij de werkelijkheid op aarde en aan
deze zijde gezien. Hij hoorde dat de beulen de spijkers door Christus’
handen sloegen en dacht dat hij op dat ogenblik zou sterven. Hij had
gezien dat men Christus omhoog had getrokken en dat de beide andere
moordenaars met Christus waren vermoord. Hoe verschrikkelijk waren
de mensen uit die tijd. Toch waren zij nu niet anders, zelfs nog geme-
ner dan toen. Hoe kon een mens zich zo vergeten. Er waren nog men-
sen die toekeken, toen Christus werd vermoord. Wie wilde dat nu zien?

Aan gene zijde waren er duizenden bezweken. Zij mediteerden en
zouden dit beleven, maar zij bezweken aan al dat leed. Zij zouden zich
juist nu beter leren kennen en daardoor anders gaan leven, om zich
geestelijke liefde eigen te maken. Ook hij zou dat doen. Straks, als zijn
einde kwam, wilde hij geestelijk bezit hebben. Hoe voelde hij de gena-
de om dit aan de mensheid te mogen brengen. Welk een taak rustte op
zijn schouders. Hij zou de verbinding met Alcar niet bezoedelen.
Hoeveel moeite deed Alcar niet om de mensen te overtuigen? Dit alles
wachtte hen als zij hier kwamen en op aarde zouden sterven.

Vaarwel Jeruzalem, ik zal hier wel niet meer terugkeren, of ook ik
moet eerst zijn gestorven. Dan zou hij trachten bloemen te brengen, om
die bloemen aan de voeten van Christus neer te leggen. O, hij begreep
die bloemen zo goed, hoe ze waren gegroeid. Als men zijn leven op aarde
goed begreep en men leefde zoals God het wilde, dan had men al die
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strijd te aanvaarden. Dan groeiden die bloemen vanzelf, men kweekte ze
in zijn ziel op en door al dat leed straalden die bloemen. Wie het meest
geleden had en die strijd alleen had uitgestreden, had tevens de mooiste
bloemen. 

Toen het duister werd was hij geschrokken. Ook dat had hij begre-
pen. De mensen kwamen eens voor het aller-, allerlaatste ogenblik te
staan en dan moest men tonen wat men wilde. De engelen hadden
Christus willen helpen en steunen, doch Christus wees die hulp beslist
af, alleen moest Gods heilig Kind dit verwerken. En dat was natuurlijk,
als men wist dat de mens een eigen wil had en alles, alles van God had
ontvangen. Toen de duisternis intrad en het eveneens aan gene zijde
donker werd, was het, alsof God Zijn eigen Kind had vergeten. Ook
Christus voelde zich alleen en verlaten, toch was dit niet zo, want daar-
achter waakte God. Dat was het allerlaatste ogenblik en dat is voor ieder-
een, want wij allen komen voor dat ogenblik te staan en moeten
bewijzen wat wij willen. Die duisternis is voor elkeen. Geen mens, noch
geest kan ons dan helpen. Geen vader noch moeder, dit moeten wij met
onszelf uitmaken en beleven. Daar moeten wij doorheen, dat zijn de
bewijzen die wij aan Gods voeten moeten neerleggen. Daarvoor was
Christus gestorven en had Hij voor geleden. Wat Christus had beleefd
dat zouden ook wij beleven, daaraan te ontkomen was niet mogelijk.
Maar die duisternis was verschrikkelijk en toch, daarachter was God.
Dat was dus de bedoeling van God geweest, God vroeg alles en dan eerst
groeiden die hartebloemen en zouden die bloemen stralen. Dan eerst
mocht men die aan de voeten van Christus neerleggen en Gods heilig
Kind zou ons niet wegsturen, maar ze in dankbaarheid aanvaarden.

Hij hoorde als het ware in zich zeggen: ‘Hoe heb ik geleden? Was dit
niet voor al Mijn kinderen? Vroeg Mijn Vader in de hemel niet alles,
ook het aller-, allerlaatste van Mij?’ André was overtuigd dat het zo
moest. Wie zijn geliefden op aarde verloor en dit aanvaardde, kon bloe-
men gaan kweken, als hij zich geheel kon overgeven. Wie het liefste ver-
loor dat hij bezat en toch dankbaar was, kweekte van die licht
uitstralende bloemen en die werden aanvaard. De engelen brachten van
die bloemen in alle soorten en dat was zo wonderbaarlijk, zoiets hemels,
dat hij nog niet had gezien. Toch was dit ook voor de mensen op aarde,
want daar moest men trachten alles te aanvaarden.

Hoe schoon was toch de dood. Hoe kende hij nu de dood. Toch lach-
te men hem op aarde uit en was hij een fantast, maar eens zouden die
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lachers al dat gelach terug moeten nemen, wanneer zij voor dat allerlaat-
ste probleem stonden en van de aarde werden weggerukt. Dan lachten
zij niet meer en rilden en beefden zij van de werkelijkheid. Neen, hier
zouden zij niet meer kunnen lachen, zij zouden neervallen en om hulp
vragen en dankbaar zijn dat men met hen sprak. Toch zouden ook zij
worden geholpen en wel door de liefdegeesten die bloemen kweekten,
om die eens aan Gods Kind te schenken. Door anderen te helpen,
kweekten zij bloemen en hoe waren deze natuurwonderen? Ze straalden,
hij had dit kunnen waarnemen. Hij was zo dankbaar dat hij dit grootse
gebeuren had mogen beleven en zou daar altijd dankbaar voor blijven.

Jeruzalem lag nu achter hem en hij riep die oude stad nogmaals een
vaarwel toe. Als ik op aarde ben gestorven kom ik terug.

Alcar keek hem aan en zei: ‘Toch komen wij op deze reis hier nog een-
maal terug, André. Dan heb ik je een wonder duidelijk te maken en ook
daarmee ga ik je verbinden. Dat houdt echter met de wedergeboorte op
aarde verband, doch ook dat moet je beleven. Ook dat wonder ligt vast
en is voor ons een grote genade. Je zult het zien en dankbaar zijn dat dit
ons is gegeven. Ik heb je echter eerst andere toestanden duidelijk te
maken en daarna keren wij hier terug.’

‘U bedoelt op Golgotha, Alcar?’
‘Ja André, waar wij zoëven waren.’
Wat zou dit weer hebben te betekenen, dacht hij. Het waren allemaal

geestelijke raadsels voor hem en al die raadsels losten voor hem op en
maakte Alcar hem duidelijk. Vreemd, dacht hij, nogmaals hier terug?
Was daar nog meer te beleven? Hij werd er stil van en wachtte af. Dan
dacht hij aan Alcars vriend en vroeg: ‘Wat is er van uw kind geworden,
Alcar?’

‘Van hier trad hij het leven aan onze zijde binnen. Daar beleefde hij
het verrottingsproces en toen hij ook dat had beleefd en de jaren in de
stilte, die hij op aarde had moeten doorbrengen, om waren, nam de
wereld van het onbewuste ook deze ziel op en wachtte hij op een nieu-
we geboorte.’

‘Hebt u hem daarna niet meer gezien, Alcar?’
‘Niet voor mijn laatste aardse leven, in Engeland.
Tussen Jeruzalem en zijn laatste aardse leven liggen vele andere levens.

Ik heb hem in al die eeuwen niet meer ontmoet, doch in de sferen heb ik
zijn levens kunnen volgen. Hij daalde weer in het moederlichaam*) af,
*) Hij werd als vrouw geboren.
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werd geboren en stierf op jeugdige leeftijd. Deze vroege overgangen heb-
ben steeds een geestelijke en natuurlijke betekenis. Dat is meestal omdat
de ziel zich het kinderlijke gevoel eigen moet maken en voor het moe-
derlichaam, omdat wij daarin bewust moeten worden en dit voor de
ontwikkeling nodig is. Op jeugdige leeftijd ging hij toen over en daarna
trad hij opnieuw in het moederkleed en behaalde een hoge ouderdom.
Dit geschiedde enige malen achtereen en toen hij dit had beleefd, aan-
vaardde hij zijn eigenlijke afstemming, die ons van de eerste graad af is
toegewezen. Je ziet dus dat de ziel zich beide organismen eigen moet
maken en dat is om te ontwaken, want wij zouden niet kunnen ontwa-
ken, wanneer wij het scheppingsplan niet bewust konden beleven.

Dan zie ik hem terug in Memphis en dat was in die tijd toen Lantos
zijn geliefde leerde kennen en was hij de broer van Marianne. Ik kan
echter al die levens niet volgen, mij gaat het om je alleen een beeld te
geven hoe alles is en dat mensen op aarde elkander meermalen zullen en
moeten ontmoeten. Eens zullen zij dit aan onze zijde zien.

Daarna leefde hij in het Westen en keerde daar enige malen terug.
Daar werd hij tweemaal geboren en beide levens in het mannelijke
kleed. Ik zou daarvan veel kunnen vertellen, want velen uit die tijd zijn
ook nu op aarde en ik zou je met hen kunnen verbinden. Ik zou je met
zijn vaders en moeders, zusters en broeders kunnen verbinden, maar
vooral je deze levens duidelijk kunnen maken.’

‘Is dat niet mogelijk, Alcar?’
‘Neen, mijn zoon, dat wordt te veel en op aarde zal men dit alles niet

aanvaarden.’
‘Hè, wat jammer. Zijn er mensen op aarde, Alcar, die ook ik in ande-

re levens heb gekend?’
‘Ja André, zeer velen zijn er thans op aarde. Ik zou je wonderen kun-

nen tonen en toch kan ik op al die wonderen niet dieper ingaan. Enige
daarvan zal ik je straks duidelijk maken. Ik zou je zelfs je eigen moeder
uit het verleden, die ook nu op aarde is en waarmee je niets hebt uit te
staan, kunnen aanwijzen. Dit is de heilige waarheid, doch ongelooflijk
voor hen die hiervan niets weten en dit tevens niet kunnen aanvaarden.
Ik zie en weet dat zij op aarde is en velen uit die tijd waarin mijn vriend
en al die anderen hebben geleefd. Dat was in Frankrijk.’

‘Wat wonderbaarlijk is dat, Alcar.’
‘Ja, het is wonderbaarlijk en toch gaan de mensen daar niet op in en

vinden het belachelijk, omdat zij er niets meer van weten.’ 
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‘Hoe is het mogelijk, mijn eigen moeder uit die tijd in een ander land,
een andere taal, andere vrienden en kennissen en wellicht zusters en
broeders. Het is haast niet te aanvaarden, Alcar, doch ik heb u in alles
kunnen volgen. En wanneer gaat u van mijn eigen levens vertellen?’

Alcar keek naar zijn instrument en zei: ‘Op het allerlaatste ogenblik
van deze reis zal ik je vele levens duidelijk maken. Heb dus nog wat
geduld.’

‘Ik ben heel gelukkig, Alcar en zal afwachten. Maar wat deed uw
vriend, Alcar, ik bedoel in die andere levens?’

‘In het eerste leven, in het Westen dan, trachtte hij zich kunst eigen
te maken, doch daarin bracht hij het niet ver. In het volgende leven ging
hij in dienst en werd officier, waarin hij werd afgemaakt. Daarna keer-
de hij opnieuw in een ander leven terug en werd hij een geleerde. Nog
kent men zijn naam en ook die zou ik kunnen noemen.’

‘Wat zijn dat toch allemaal wonderen, Alcar. Hoeveel vaders, moe-
ders, zusters en broeders hebben wij dan niet gehad?’

‘Duizenden, mijn zoon en kan het anders? Is dat zo vreemd, wanneer
wij weten dat wij steeds en steeds weer terug moeten en dat dit reeds bil-
joenen jaren bezig is? Kunnen wij dat dan niet aanvaarden? De mensen
struikelen over de dood, maar als zij allen geestelijk gaan schouwen, dat
is wanneer zij het leven aan onze zijde binnentreden, dan zien zij in hun
eigen levens en moeten zij aanvaarden. Ik heb je reeds vele malen
gevraagd, kunnen wij als God worden in dat éne kleine aardse leven,
waarin wij niets anders bereikten dan hartstocht en vernietiging? Vraag
dit eens aan jezelf en laten de mensen op aarde zich dat eens afvragen.
Dan zullen zij zeggen dat dit onmogelijk kan. Wat heeft God dan met
de schepping bedoeld en waarom schiep God al dat leed en die mense-
lijke ellende? Wij weten echter nu dat wij het zelf zijn en niet God. Wij
weten, ik heb je dat nu en op onze vorige tochten toch duidelijk bewe-
zen, dat wij ons in al die levens hebben vergeten. Dus door onze eigen
schuld zijn wij in deze toestand gekomen en daarmee heeft God niets uit
te staan. Voel nu al die aardse ellende eens aan en toch denken de men-
sen niet verder. Zij dalen niet in zichzelf af, durven dat niet, omdat zij
angstig zijn. Toch kunnen zij dit niet geloven, kunnen zij niet aan-
vaarden, omdat het zo ongelooflijk is en zij van de schepping niets af
weten.’

‘Maar ik begrijp niet, Alcar, u zei dat de geleerden op aarde van het
embryonale leven af weten, kunnen zij zich dat verdere leven, dat volgt
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en volgen moet, dan niet indenken? Wij hadden dan toch moeten ster-
ven? Hoe verklaren zij dan het volmaakte menselijke wezen? Is dat
embryo ineens volgroeid? Was de mens ineens gereed? Ik begrijp dat
niet. Daarin ligt toch een groot en diep probleem?’

‘Dat zijn allemaal vragen André, duidelijke vragen, doch zij zijn nog
niet zover. Helaas, neen, zij denken en voelen niet dat dit een dood punt
is. Maar ik zei je reeds, zij voelen en denken dat er een tweede schepping
tot stand is gekomen, doch ook daarvan weten zij niets en daartegen
lopen zij zich te pletter.’ 

‘Wat moet het voor een geleerde toch wonderbaarlijk zijn, wanneer
hij deze wonderen kent en deze gaat voelen. Hoe groot zou mijn geluk
zijn wanneer ik dit als geleerde zou mogen weten. Ik begrijp die mensen
niet, ik kan mij niet indenken dat zij dit niet voelen. Hoe natuurlijk is
alles wat u mij toonde en duidelijk maakte. In één leven bereiken wij
niets, brachten wij anderen om of doen andere dingen en toch kunnen
zij dit niet aanvaarden?’

‘Neen, mijn zoon, alles is te diep, te ongelooflijk voor hen.’
‘Er zijn zelfs genoeg spiritualisten, Alcar, die eveneens niet kunnen

geloven en van wedergeboorte niets willen weten. Voor hen is dit alles
wartaal, fantasie en bedrog. Er is geen reïncarnatie zeggen al deze men-
sen. Ik weet nu hoe bekrompen al deze toch zo gevoelige mensen zijn.
Ik weet dit eerst nu en weet tevens dat ik dit wonderbaarlijke alleen
moet verwerken. Maar het is o, zo jammer, zo verdrietig, ook deze men-
sen zo te horen spreken.’

‘Ik weet het, André, maar wacht nog wat en heb geduld. Vanaf deze
zijde werkt men thans op de mensheid in en iedere geest en leider van
betekenis vertelt hun van hun duizenden levens en van hun eigen grijze
verleden. Op de gehele aarde waar spiritualisten leven, wordt nu van de
wedergeboorte verteld en straks, over enige honderden jaren, weten zij
daarvan en dan eerst aanvaarden zij ons. Ik vertel hun nu van geestelij-
ke wonderen, ik mag en kan van geestelijke wetten en wonderen vertel-
len, want als ik dat niet mocht, geloof mij, ik zou geen woord hebben
kunnen spreken. Ik zou mijn eigen innerlijke leven en geestelijke afstem-
ming bezoedelen en tot de leugenaars behoren en deze mensen leven in
de duisternis. Mijn sfeer is de vijfde aan deze zijde en je weet waar ik leef,
je kent mij als mens en als geest. Wat ik je thans duidelijk heb mogen
maken en wij aan de aarde brengen, is wonderbaarlijk, het gaat boven
hun vermogen en innerlijk bezit, maar alles is de heilige waarheid, God
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weet dat ik dit alles heb beleefd. Doch vele anderen zullen ons zeer
dankbaar zijn, André, hiervan op aarde reeds te mogen lezen en zich
deze krachten eigen te kunnen maken. God gaf ons die verschillende
levens, al die mogelijkheden, want hoe zouden wij anders uit al die ellen-
de kunnen geraken? Hoe zouden wij dat in één leven goed kunnen
maken? Ik heb je de duisternis getoond om je duidelijk te laten zien dat
de wedergeboorte moet geschieden, of anders zouden de mensen die
daar tussen spleten en in holen leven en daar reeds duizenden jaren zijn,
nimmer verder komen. In honderden andere toestanden eveneens en
toch, wat zullen zij op aarde van dit alles zeggen? Ik weet het reeds,
André, want wij weten van tevoren wat wij kunnen en zullen bereiken.
Als priesters en theologen, geleerden en zelfs spiritualisten, die toch
gevoel in zich dragen, dit niet eens voelen, wat zullen zij dan zeggen die
van een eeuwig leven, niets, niets weten? Ja, mijn zoon, het is droevig en
verdrietig, maar ik zei je, eens komt die tijd en dan zullen al die geestelij-
ken, en vooral de spiritualisten, die ons nu niet aanvaarden, ons begrijpen.’

‘Maar wat begrijpen zij dan, Alcar? Denken deze mensen dat er daar-
vóór geen dood is geweest en zij maar één keer op aarde leven?’

‘Zo is het, André, zij komen niet verder. Van wedergeboorte weten 
zij niets, maar het is voor ons een grote genade en beleeft iedereen. 
Wij allen die hier leven, hebben dit in de vierde sfeer leren kennen.’

‘Waar bent u heengegaan na Jeruzalem, Alcar?’
‘Ik werd daarna in Italië geboren en keerde daar tweemaal terug. Het

eerste leven eindigde daar door een stuk steen, want ik wilde mij de beel-
dende kunst eigen maken. Nogmaals keerde ik daar terug en bereikte
een hoge leeftijd. Toen werd ik in het verre Oosten geboren waarvan
nog één leven in het moederlichaam. Daarna keerde ik naar het Zuiden
terug en toen ik overging, trad ik het hiernamaals binnen. Nu kon ik
niet meer terugkeren. Aan de grens van het schemerland, daar waar
Gerhard binnentrad, ontwaakte ook ik en werd ik van mijn eeuwig
leven overtuigd. Ik had mijn karma beleefd. Hierover ga ik straks verder
als ik zover ben. Ik zal je duidelijk maken hoe ik de eerste sfeer, wat je
reeds weet, bereikte, hoewel ik je daarvan nog niets heb verteld. Ik zei je
reeds dat mijn vriend in Frankrijk leefde en daar in dat leven een geleer-
de was. Dan keerde hij opnieuw daar terug, werd in dat leven vernietigd
om opnieuw te worden geboren. Zijn laatste leven was dat in Engeland,
waar ik hem ontmoette toen ik kunstenaar was. Ook in dat leven was hij
een geleerde, ik heb je daarvan verteld.



486

Ik heb je nu vele levens duidelijk gemaakt, waardoor je een beeld van
mijn vriend en van mij hebt ontvangen. Het gaat mij er echter alleen om
de mensheid op aarde een beeld te geven hoe alles is geschied en dat
iedere ziel dit moet beleven. Wanneer zij dit alles weten, zullen zij anders
gaan leven. Wij willen hen van hun eeuwig voortgaan overtuigen, ver-
der van hun karma, van oorzaak en gevolg, maar vooral dat wij godde-
lijk zijn en het Al moeten bereiken.

In dit alles is niets vreemds, hoe onwaarschijnlijk vele menselijke 
toestanden ook zijn. Het is een lange weg die door het heelal slingert. 
Ik heb je dit alles duidelijk mogen maken, omdat de aarde geestelijk
voedsel nodig heeft en wij hen voor algehele ondergang willen behoe-
den. Wie ons volgt, dient, dient zichzelf en anderen, ontvangt daarvoor
zijn geestelijk geluk. Wie aanvaardt, beleeft zijn eigen karma, gaat hoger
en hoger om eens de sferen van licht binnen te gaan. En dit alles is geen
verdichtsel, geen romantiek, het is de heilige waarheid en werkelijkheid
en die heb ik je duidelijk mogen maken. Ik heb dit beleefd, André, en
allen die op aarde zijn, zullen dit alles beleven. Hierover heb ik niets
meer te zeggen; wij gaan thans verder.’
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De vierde kosmische mentaliteit

WAAR gaat u thans heen, Alcar?’ ‘Ik ga nu op de vierde kosmi-
sche graad over. Onderweg daarheen ga ik je echter met
andere toestanden verbinden, doch mijn doel is de vierde

kosmische graad. Ik heb je beloofd je daarmee te verbinden.’
‘Gaat u op die planeet over, Alcar?’
‘Je bedoelt zoals op al die andere planeten die wij gingen bezoeken?’
‘Ja Alcar, dat bedoel ik.’
‘Neen, mijn zoon, dat is daar niet mogelijk en dat zal ik je straks dui-

delijk maken. Maar toch zal je een duidelijk beeld ontvangen hoe het
leven daar is en in welke toestand zij daar leven.’

‘U zei dat die planeten tot een ander zonnestelsel behoren?’ 
‘Ja André. Duizenden planeten staan miljoenen lichtjaren ver van de

aarde verwijderd, doch al die planeten zijn vanaf de aarde niet waar te
nemen.’

‘Hoe is dat op aarde te berekenen, Alcar?’
‘Er zijn er velen die hun uitstraling en innerlijk licht rondom en naar

de aarde uitzenden en dat uitgezonden licht, afgelegd in één jaar, bere-
kent men op aarde en dan zien wij getallen die niet meer zijn uit te spre-
ken. Dat noemen de geleerden lichtjaren.’

‘Is dat vanaf de aarde vast te stellen?’
‘Zij benaderen de werkelijkheid, doch dit zuiver te kunnen vaststellen,

is niet mogelijk.’
‘Is dat van al die planeten niet mogelijk, Alcar?’
‘Bij sommige kunnen zij dat berekenen, André. Maar nu moet je eens

luisteren. Wij zijn thans in de geestelijke of onzichtbare kosmos. Je ziet
en hebt alles waargenomen vanuit onze eigen wereld, ons hiernamaals
dus. Wil ik nu tot de stoffelijke wereld overgaan, dan moet ik mij daar-
mee verbinden en zien wij het universum zoals men dat vanaf de aarde
ziet. Je ziet duidelijk dat er geen sterren en planeten zijn, omdat wij tot
de onzichtbare kosmos behoren, doch daarin een bewustzijnstoestand
hebben bereikt. Is je dat duidelijk, André?’ 

‘Ja Alcar, ik heb dit alles kunnen volgen.’ 
‘Maar ik ga nu op het stoffelijke universum over. Je voelt dus en dit

weet je reeds lang, dat wij een stoffelijke en een geestelijke kosmos ken-
nen en dat wij mensen, zo ook de dierenwereld, kortom alles wat leeft,
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daartoe behoren. Wat wij in het universum hebben waargenomen, is
ook in ons aanwezig. Ons innerlijke leven is de onzichtbare kosmos, ons
stoffelijke organisme is de stoffelijke kosmos, beide maken deel uit van
dit allesomvattende, dat God is. Mijn innerlijke leven als mens behoort
dus tot de onzichtbare kosmos, is ons hiernamaals en zijn de bestaans-
werelden voor de geestelijke mens. Nu heb ik de vijfde sfeer bereikt,
maar mijn sfeer behoort tot de derde kosmische graad, evenals de twee
sferen die boven de mijne liggen daartoe behoren. Eerst daarna, ik heb
je dat verteld en duidelijk gemaakt, ga ik in de mentale gebieden over en
word ik door de vierde graad, de eerste overgangsplaneten dan, aange-
trokken. Dat alles ligt boven mijn vermogen en geestelijk bezit. En wat
ik aan deze zijde niet bezit, of aan liefde niet draag en niet eigen heb
gemaakt, daarvan weet ik niets af. Een meester nu, die de zevende sfeer
heeft bereikt, is in verbinding met de vierde graad. Straks wordt dit
wezen, wanneer zijn taak in de zevende sfeer voorbij en volbracht is,
door die planeten aangetrokken en daalt het zieleleven dus in de menta-
le gebieden af, wat voor ons de wereld van het onbewuste is. De aarde
houdt het zieleleven gevangen en laat eerst dan het zieleleven geheel vrij,
ik heb je dat duidelijk gemaakt, wanneer wij op aarde de hoogste stoffe-
lijke graad hebben bereikt. Dan zijn wij echter nog niet vrij, want dan
trekt, zoals je weet, ons eigen innerlijk ons terug en moeten wij goedma-
ken wat wij eens in vele levens hebben misdaan.

Als een meester dus zover is, dan is het tevens mogelijk voor hem
anderen iets van zijn kunde en wijsheid te geven en ons van dat wat hij
bezit en kent, te schenken. Want hij, deze meester, is reeds met de vier-
de graad in verbinding. Die vierde kosmische graad is in hem, hij is
gereed, voelt wat men daar voelt, omdat al die wezens in zijn eigen sfeer
zijn geweest en daar hebben geleefd. Was dit niet mogelijk voor hem,
dan was er nooit een piramide van Gizeh op aarde geboren, omdat er
geen wezens waren die deze berichten hadden kunnen ontvangen. Doch
wij weten dat het gehele universum bewoond is, niet alleen stoffelijk,
maar vooral geestelijk. Astrale werelden zijn er geboren, sfeer na sfeer
kwam tot stand en werd bewoond. Het ontstaan van het heelal is aan de
meesters getoond, een duidelijk beeld van de ontwikkeling van die pla-
neten hebben de meesters ontvangen. Omdat dit nu mogelijk is, André,
en anderen die daarvoor openstaan zover zijn gekomen en dit begrijpen,
kan ik je thans met de vierde graad verbinden, omdat ik door de
meesters word verbonden. Dit hoort bij mijn werk en is mijn taak, of
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het zou ook mij niet worden gegeven. Ik sta dus steeds en ook thans
onder de leiding van de meesters en zij geven mij die krachten, waardoor
ik jou kan verbinden. Begrijp je wat ik bedoel?’

‘Ja Alcar.’
‘Dan begrijp je ook dat, nu wij steeds verder gaan, wij aanstonds geen

aarde, geen sterren, niets van dat wat tot het uitspansel en de derde kos-
mische graad behoort en vanaf de aarde te zien is, meer kunnen waarne-
men. Hoe verder wij nu komen, hoe donkerder het wordt en al gaan wij
links of rechts, omhoog of omlaag, het doet er niet toe, want er is geen
afstand, geen hoger, geen rechts of links, er is alleen ruimte en die ruim-
te dijt uit. Er is geen begin en geen einde, er is alleen leven. Straks dus
zie je alleen duisternis, omdat wij naar een ander zonnestelsel gaan. 
Dat zonnestelsel, ik zei je reeds, is niet meer van de aarde te zien en zul-
len zij nimmer leren kennen, omdat dit de vierde kosmische graad en
mentaliteit is.’

‘Wat geweldig is dit nu weer, Alcar.’
‘Het is groots, André. Dat is het uitdijende heelal. Op aarde weet men

daarvan af en men geeft toe dat zij niet de enige bewoners kunnen zijn
in dit machtige geheel. Zij weten dat het heelal uitdijt, dat er geen ein-
de is en dat er meer zonnestelsels zijn dan die, waarbij de planeet aarde
hoort. Dus niet alleen dat zij al die planeten niet meer kunnen zien,
doch tevens geen zon, die toch een lichtgevende vuurbol is en de aarde
verwarmt. Alles lost straks op, omdat wij in een ander deel van het heel-
al komen. Van een ander deel of gedeelte mag en kan ik niet spreken,
omdat, ik zei het reeds, er geen midden, geen links of rechts of hoogte
of laagte is. Er is alleen ruimte en leven en al dat machtige is God.’

‘Het wordt reeds duister, Alcar.’
‘Ja, dat zie ik, André. Daardoor krijgen wij weer een ander beeld en

dat verbindt ons weer met de schepping, maar nu met het begin, toen
er dus nog niets was. Hoe verder wij gaan, hoe duisterder het wordt. Zó
duister zal het worden, als je in de tempel der ziel hebt waargenomen.
De stilte die je aanstonds zult voelen, is niet meer te beschrijven. Dit kan
men alleen voelen, maar stoffelijke wezens kunnen dit niet voelen, want
zij zouden bezwijken. Hier zouden geen mensen kunnen leven.
Wanneer, ook dat heb ik je op onze eerste reis duidelijk gemaakt, de
mens zich buiten zijn eigen dampkring begeeft, stikt hij, of spat zijn
organisme uiteen. Hier zijn andere wetten en krachten die heersen en
alles wat hier niet toe behoort gaat ten onder. Hier komt niemand, het
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is een overgangstoestand en die toestand is een astrale wereld; toch zwe-
ven daarin duizenden planeten. Het is dus mogelijk, mijn zoon, hoe
onbegrijpelijk dit ook is, dat wij reeds door andere planeten zijn heen-
gegaan, maar al die lichamen zijn voor mij onzichtbaar, ook al zouden
zij stoffelijk zijn. Ik zie dus niet alleen de geestelijke hogere toestand niet
meer, doch tevens ligt de stoffelijke kosmos niet meer in mijn bereik.’

‘Hoe diep is dit, Alcar.’
‘Ja André, dat is het en als je die macht en kracht goed voelt, dan

begrijp je dat men op aarde van de vierde graad niet spoedig iets zal
horen, omdat die planeet te ver van de aarde is verwijderd. Die andere
planeten, waarbij de aarde hoort en die een plaats in het uitspansel inne-
men, hebben geen menselijk bewustzijn, daar leven mensen die van
goed noch kwaad iets af weten. Die mensen kunnen de aarde geen
berichten toezenden, zij zijn levend dood en moeten nog ontwaken.
Want dacht je niet dat, als er op die andere planeten mensen leefden die
een hogere bestaanswereld hadden bereikt, zij niet zouden trachten een
verbinding met de aarde tot stand te brengen? Wanneer zij verder waren
en meer gevoel bezaten dan de mensen op aarde aan gevoel bezitten,
zouden zij dan niet verlangend zijn hun op aarde te zeggen, wij leven,
wij zijn mensen zoals gij? Ik weet het, geloof mij, zij zouden zich dit
afvragen en zouden reeds lang getracht hebben met de planeet aarde in
verbinding te komen. Maar in al die biljoenen jaren is dat nog niet
geschied. Zij, die op al die planeten, die men in ons zonnestelsel vindt,
leven, zijn levend dood. Zij zijn arm aan gevoel en moeten naar de aarde
om zich gevoel eigen te maken. Zij moeten menselijk bewust worden.
Men denkt op aarde dat daar mensen leven die verder zijn dan zij, maar
er leven mensen zoals die voorhistorische wezens, die wij hebben leren
kennen. Ook zij hebben geen gevoel, zijn levend dood en moeten nog
ontwaken. Maar de mensen van die andere planeten van de vierde kos-
mische graad, die kunnen de aarde bereiken, doch nu ligt hiertussen een
kloof en die kloof is de dood. Zolang men op aarde een eeuwig voort-
gaan niet kan aanvaarden, zullen zij die diepe gevoelens van de kosmisch
bewuste mens niet verstaan en spreekt ook dit volmaakte mensenkind
voor hen wartaal. De geleerden, ik heb je daarvan verteld, zullen er nooit
komen wanneer zij niet onze wereld en alles wat wij te zeggen hebben
aanvaarden; wat wij van de geleerden aan deze zijde, de meesters in de
zevende sfeer die het universum als derde graad innerlijk dragen en
bezitten, ontvangen. Maar de mens leeft en weet niets van dood en
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leven, wil er niets van weten en gaat ten onder. De dood brengt hen in
opstand en zij zeggen en roepen waarom en waarvoor? Je begrijpt dus
wel dat de mensen der aarde deze stilte niet kunnen voelen, dat zij zou-
den bezwijken. Wanneer zij hier konden zijn, zouden zij schreien van
angst omdat zij dachten dood te zullen gaan.

Zie, mijn zoon, weer zijn wij verder gekomen. Zo was het voor de
schepping, André. Toch dringen links en rechts lichtschijnsels door en
dat zwakke licht is nog steeds van het zonnestelsel waartoe de aarde
behoort. Doch wij gaan verder en verder en zo zal je aanstonds niets
meer kunnen waarnemen. Een ongelofelijke stilte zal je dan voelen.

Zie, André, de duisternis treedt nu in.’
André zag niets meer. Ook zijn leider was onzichtbaar voor hem. 

In deze diepe stilte en duisternis kwam hij tot zichzelf. Mijn God, dacht
hij, hoe machtig is alles. 

Dan zei Alcar tot hem: ‘Voel je deze stilte, mijn zoon?’
‘Ja Alcar.’
‘Zo was het voor de schepping, André. Uit deze duisternis is alles

geboren. God openbaarde zich. Wij zien niets, doch kunnen nu alleen
voelen. Heilig is alles, ook deze duisternis en deze stilte. Toch zullen nu
aanstonds lichtschijnsels doordringen en dat zwakke licht is van het zon-
nestelsel waartoe de aarde niet meer behoort. Doch het beeld dat wij dan
waarnemen, is als het eerste lichtschijnsel dat je in de tempel der ziel
hebt waargenomen, maar hier betekent het dat wij een ander zonnestel-
sel naderen. Je ziet, André, de duisternis lost reeds op. Straks wordt het
weer lichter en dan naderen wij meer en meer de vierde kosmische
graad. Op de dag, als je van dag kunt spreken, is er diepe, zeer diepe
duisternis, omdat hier geen zonnestelsel is. En dan te weten, dat er dui-
zenden zonnestelsels in het universum zijn! Toch zien wij dus leegten,
zien wij duisternis. Van de ene graad gaan wij in de andere over. De ene
graad is voor de andere verborgen en onzichtbaar. Dat is het gehele uni-
versum waarvan wij allen niets weten en dat alleen God kent.
Duisternis, André, niets dan duisternis. Is het niet alsof God tot ons
spreekt? Hoor mijn stem, hoe ze klinkt, hoe ver ze gaat, hoe diep en
machtig alles is. Je denkt dat er geen einde komt en toch komt er straks
licht. Licht van een zon, die vele planeten bestraalt, waaronder wij de
hoofdplaneet van de vierde graad kennen.

Nu zijn wij vele en vele lichtjaren van de aarde verwijderd. Men zal
ons op aarde niet kunnen geloven, maar dat is niet nodig. Als ik bereik
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dat zij de dood leren kennen ben ik tevreden, meer verlang ik niet.
Kijk André, het wordt iets lichter. Alles is daar ook anders. Men heeft

daar een andere dampkring, omdat het stoffelijke organisme anders is
dan het aardse stofkleed. Het aardse organisme is grof in vergelijking
met dat van hen. De mens op aarde is een scheppingswonder, maar daar
is de mens doorschijnend en is hij als een geestelijk wezen uit de vierde
sfeer aan deze zijde. Je weet hoe zij daar stralen, doch dat is hun geestes-
kleed, maar op deze planeet is het stofkleed als de innerlijke uitstraling
van de vierde sfeer. Denk je dat nu eens in. In een kleed te mogen leven
en in een leven te zijn waar geluk, liefde en reinheid is en alles je toe-
lacht. Waar mensen zijn zoals wij de meesters van de zevende sfeer ken-
nen. De meesters uit de zevende hemel en allen die met hen daar leven,
komen op de laagste stoffelijke graad aan en beginnen dan aan hun eer-
ste leven. Ook daar dus kent men een hoogste stoffelijke graad van het
lichaam, doch daar is geen zwart en geen bruin meer en zijn de dierlijke
graden beleefd. Dat is voor de aarde, dat is voor al die andere planeten
die men vanaf de aarde ziet. Zie, André, een schemering treedt er nu in.
Het is alsof de dag nadert. Dit heeft een betekenis. Ook daar kent men
dag en nacht. Ik kan in enige seconden daar zijn, want voor ons is er
geen afstand en meester Cesarino zal mij leiden, door hem zullen wij dit
beleven. Het licht wordt krachtiger en dat is het teken dat wij in een
ander zonnestelsel komen. Nu lost tevens die ontzaglijke stilte op, want
ook het licht is in beweging, is energie, al zullen wij dat niet voelen. Alles
is beweging. In die diepe duisternis voelt men dus de goddelijke stilte.
Stel je daar meer op in, dan zal je nu voelen dat die stilte er niet meer is.’

André deed wat Alcar zei en voelde nu een andere stilte dan zoëven. 
‘Wat is dat wonderlijk, Alcar.’
‘Deze schemering is reeds beweging en die beweging is kracht en wer-

king en die werking overheerst reeds deze diepe stilte. En daarin liggen
vele geheimen. Wanneer men eenmaal op aarde zover is, dat zij het zon-
nelicht weten te benutten, dan staan zij voor duizenden mogelijkheden.
In dit licht, het zonnelicht dan, liggen vele vindingen, want die werking
is ontzagwekkend. Zij zijn op aarde nog niet zover dat zij deze krachten
aan de kosmos weten te onttrekken, maar eens zullen er uitvinders op
aarde worden geboren die dit wonder ontdekken. Maar het is nog zover
niet en het zal nog duizenden jaren duren. De uitvindingen die zij tot
nu toe hebben gedaan, zijn niets in vergelijking met wat in de kosmos
aanwezig is. Op de vierde graad is men verder. Op aarde kunnen zij die



493

hoogte en diepte niet bereiken, omdat de stoffelijke toestand van het
menselijke organisme daar niet op berekend is. Zij komen dus niet ver-
der dan hun eigen kosmische afstemming is.

Toch zullen zij zich eens op het zonnelicht gaan instellen en trachten
die energie bruikbaar te maken. Het is nu, ik zei dat reeds, de eeuw van
technische wonderen, toch bereiken zij maar een gedeelte van alles wat
in het heelal aanwezig is. Vergeet niet dat het zonnelicht energie is en
van zo’n geweldige kracht en sterkte, waarvan men zich geen denkbeeld
kan vormen. Er zijn reeds geleerden die zich daarop instellen, doch om
iets te kunnen bereiken, is nog niet mogelijk, omdat deze geleerden een
andere innerlijke afstemming moeten bezitten en zij zich geestelijk moe-
ten gaan instellen, dus dieper moeten voelen dan zij thans doen. Alles
houdt verband met hun innerlijke leven en daarnaar stellen zij vast en
voelen de werking van al deze geheimen. Nu zal ik je een ander wonder
laten beleven, dan weet je waarin wij ons bevinden.’

André voelde plotseling dat hem een diepe slaap overviel. Toch bleef hij
zich bewust van alles en vroeg: ‘Wat is dat, Alcar, ik zou in slaap vallen.’

‘Dat is, omdat wij ons in de mentale gebieden bevinden. Ik liet je even
op eigen krachten voortgaan en omdat ik mij niet meer concentreerde
viel je onmiddellijk in slaap. Dan treedt de bewusteloosheid in en weet
je niets meer. Ook ik sta onder deze werking, maar de meester helpt mij.
Ik houd voortdurend mijn gedachten daarop geconcentreerd, of ook ik
zou in slaap vallen. Wij gaan dus thans door de mentale gebieden van
de vierde kosmische graad. Maar er zijn meer wonderen en ook die zal
je voelen en beleven. Let op, André.

Je beleeft thans dat alles één is en ineen is. Ik heb je vele malen op deze
wijze verbonden, doch thans is dit nog groter en machtiger. Je weet dat
wij naar een ander zonnestelsel gaan en een andere planeet zullen bezoe-
ken. Al kunnen wij daarin niet leven, toch kunnen wij waarnemen, maar
meer ook niet. Hier echter is tevens ons hiernamaals, maar ook de hel
en de astrale dierenwereld, toch zijn wij ver, heel ver in gevoel van de
aarde en het hiernamaals waarin ik leef, verwijderd. Voel je wat ik
bedoel?’ 

‘Ja Alcar, het is haast niet te geloven.’
‘Ik zal het je tonen, mijn zoon. Nu eerst zal je een duidelijk beeld krij-

gen, wat in ons en om ons leeft en waarvan men op aarde niets weet.
Kijk, nu ga ik mij allereerst met de hel, de diepste duisternis in ons eigen
leven, verbinden. Wij zijn daar reeds geweest, je hebt daar al die demo-
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nen gezien en ook het land van haat is je bekend. Ik heb je dat duidelijk
gemaakt. Doch waar het mij nu om gaat is dit. Ik ga mij verbinden,
André, welnu, ziedaar de duisternis, de hel in het leven na de aardse
dood.’

Op hetzelfde ogenblik ging André waarnemen. Mijn God, riep hij uit,
hoe kan het! Deze wereld veranderde. Hij zag de duisternis, de hel die
hij op zijn reizen met Alcar had gezien en waar de demonen leefden.
Ook zag hij die holen en krotten voor zich, waarin mensen leefden. Hoe
is het mogelijk, dacht hij en hij verwonderde zich dat hij dit alles zo goed
begreep. 

‘Ik begrijp wat u bedoelt Alcar. Is dit de op één na de laagste sfeer in
de duisternis?’

‘Ja, heel goed, daar zijn wij reeds geweest. Doch hier is die sfeer ook
aanwezig. Hier is alles en dat behoort tot de derde graad en de astrale
kosmos. Maar je ziet daardoor dat alle sferen aan deze zijde oneindig
zijn. Ik heb mij dus met de astrale kosmos verbonden en toch zijn wij
thans, zoëven dan, in de stoffelijke kosmos, wat het universum is. Denk
je deze oneindigheid van alles eens in, maar ook de bekrompenheid van
de mens op aarde, die denkt alles te kunnen bereiken wat hij zich wenst.
Wie dit beleeft voelt de nietigheid van zichzelf, maar voelt tevens wat
hem te wachten staat en hij kan bereiken. In deze toestand heb ik mij
met de demonen, de dierlijke wezens die hier leven, verbonden. Ik heb
je in die tijd duidelijk gemaakt en in je tweede boek*) vastgelegd, dat zij
trachten het land van haat te bereiken en eenmaal daar begint hun
geestelijk en dierlijk leven opnieuw. En toch, André, zijn wij dicht bij de
vierde kosmische graad, zijn wij in de mentale gebieden en in duizenden
andere toestanden en dat alles kan ik je tonen en duidelijk maken. Je
voelt tevens dat ik thans weer op mijn eigen krachten leef en daarnaar
handel, omdat deze sfeer onder mijn eigen afstemming is. Begrijp je nu,
André, de macht en de kracht die de mens zich eigen heeft te maken en
wat ons allen wacht? Is daarvoor het leven op aarde niet waard beleefd
te worden? Is al dat leed dan zo verschrikkelijk? Zie wat wij bereiken
kunnen, denk je al deze astrale en geestelijke werelden eens in en dan
nog verder en hoger naar de vijfde kosmische graad! Het is niet te gelo-
ven en toch moeten wij dit aanvaarden, want dat wacht ons, wordt zelfs
ons bezit. Al die sferen kennen wij en gaan wij leren kennen.

Ik kan je tevens met de tweede graad verbinden en die astrale wereld
*) Het tweede deel van het boek ‘Een Blik in het Hiernamaals’.
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binnengaan, zodat je opnieuw die voordierlijke wezens zult zien. 
Ook die sfeer, die wereld is hier waar wij thans zijn. Je ziet, waar wij zijn
bevindt zich dát waarop ik mij kan instellen en daarin overgaan. Dit is
de oneindige kosmos, is het Al, de oneindigheid van iedere toestand,
sfeer of hemel, die ons voor die andere afsluit omdat wij nog niet zover
zijn. Dus, André, geestelijke en stoffelijke overgangen. Eerst als wij die
hogere overgangen gaan voelen en ons eigen hebben gemaakt, wat alleen
door te dienen mogelijk is, gaan wij zien en tevens hoger. Ik kan nu
omhoog gaan en dan zien wij nog twee duistere sferen. Daarna komt 
het land van haat en ga ik dan nog verder en hoger, dan zie je dat hier
licht komt en zo kan ik tot de vijfde sfeer gaan, die mijn eigen sfeer is.
Toch zijn wij in de kosmos en zweven naar een andere planeet, een
ander zonnestelsel.

Hier en waar je je ook bevindt leven dus dierlijke wezens en die men-
sen zijn van de aarde hier aangekomen en hebben hun kringloop der
aarde volbracht. Deze mensen kunnen niet terug, maar wanneer zij dit
gevoel zouden bezitten en daarnaar verlangden, ook dat heb ik je gezegd
en duidelijk gemaakt, zou God hen te hulp komen. Doch in deze toe-
stand kunnen zij niet geboren worden, want het zijn beesten die de grens
van het diepste kwaad, dus natuurwetten overschreden. Ik zal je dit alles
duidelijk maken, doch straks, dan keer ik hier terug en zal ik je opnieuw
verbinden. Op onze vorige reis heb je mij die vragen gesteld, straks zal
ik al je vragen beantwoorden. Nu zal ik mij echter op een hogere toe-
stand afstemmen, dan zullen wij ook die waarnemen en daarna ga ik in
de volgende sfeer over en zo verder, zodat je zult zien dat al die astrale
werelden in één wereld zijn en dat is de ruimte.’

André voelde dat Alcar terugkeerde. Hij zag tevens dat de ene sfeer na
de andere oploste. Nu zag hij het land van haat, dan het schemerland en
vervolgens kwamen al die andere en hogere sferen. Het werd steeds lich-
ter en hij zag reeds de eerste sfeer aan gene zijde. Wonderlijk was alles
wat hij ook nu weer op deze reis beleefde. Dan ging Alcar nog verder en
hoger, maar dit hoger gaan deed hij alleen in gevoel. Zij bleven waar zij
waren, ver van de aarde verwijderd en toch beleefde hij al die geestelijke
graden van de derde kosmische graad. Hoe ingewikkeld was alles en
toch waren al die sferen van elkander gescheiden. Daar kwam de twee-
de sfeer, de derde en de vierde sfeer en nu ging Alcar in zijn eigen sfeer
over.

Langzaam maar zeker loste nu zijn sfeer voor André op en was deze
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sfeer nog als in een dicht waas zichtbaar. Toch ging Alcar verder en trok
zich in die andere wereld terug. Dan kwam de duisternis weer waarin zij
waren geweest en voelde hij dat Alcar opnieuw in de stoffelijke kosmos
overging. Nu zag hij die diepe duisternis als voor de schepping, doch
ook dit ging weer veranderen en opnieuw trad die schemerachtige toe-
stand in, waarin zij zoëven waren.

‘Heb je mij in alles kunnen volgen, André?’
‘Ja Alcar, het is wonderbaarlijk, alles is eigenlijk één wereld.’ 
‘Alles is één wereld en toch heeft iedere toestand een eigen afstem-

ming, een eigen wereld. Overgangen dus in stoffelijke en geestelijke toe-
stand. De astrale werelden liggen ineen, in die ene ruimte vinden wij al
die hogere en lagere astrale werelden. Wij leven in het Al, André en eerst
nu zal je dit duidelijk zijn. Wij gaan nu verder en zullen spoedig de vier-
de kosmische graad bereiken.’

Alcar zweefde nu in snelle vaart die graad tegemoet. Wat zou hij thans
weer beleven? Het werd steeds lichter, want een gouden glans, als van de
opkomende zon op aarde, straalde hem tegemoet. Dit was een andere
atmosfeer dan die men op aarde had, deze was helderder, hij voelde dit
duidelijk. Steeds verder ging zijn leider en het hemellicht werd
krachtiger, naarmate zij vorderden. Het uitspansel had reeds een gouden
glans aanvaard. Nu zag hij een ander wonder. Hoe verder zij kwamen
hoe meer verwaasde dat gouden licht en een diep paarsblauw overstraal-
de het gouden licht.

‘Is dit nu het uitspansel, Alcar?’
‘Ja André, zoals op aarde, maar toch is dit uitspansel helderder dan

men op aarde ziet. Dit blauw is dieper, helderder dan op aarde. Dit over-
straalt alles. Hoe verder wij nu gaan hoe helderder het uitspansel wordt.

Zie daarginds, André, dat zijn de overgangsplaneten voor de vierde
graad. Ook hier vinden wij die overgangen als planeten terug, omdat
men niet ineens op de vierde graad kan overgaan. Wij gaan nu verder,
maar zullen vanuit onze wereld waarnemen. Daarginds zweeft de vierde
graad in dit wonderlijke heelal. Daarop neer te dalen, ik zei het reeds en
onder hen te leven en waar te nemen, is niet mogelijk. Wij kunnen ons
daarmee niet verbinden omdat zij verder en hoger in gevoel zijn dan wij.
Dit kunnen alleen de meesters.’

‘Mijn God’, riep André uit, ‘hoe kan het.’ 
Daar voor hem zag hij als het ware de aarde. Het uitspansel had een

heldere lichtblauwe tint aanvaard en die kleur was als men in de vierde
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sfeer kende. In de vierde sfeer zag men in het uitspansel een paarse gloed
en ook hier was die gloed aanwezig. Hij zag een prachtig landschap,
tempels en gebouwen, zodat hij dacht in de vierde sfeer, het zomerland
aan gene zijde, te zijn.

‘Voel ik dit goed, Alcar?’
‘Ik liet je dit voelen, André. De vierde kosmische graad in een stoffe-

lijke toestand is als de vierde sfeer in ons leven. Je kent de schoonheid
van ons zomerland. Je weet hoe rein deze sfeer is. Je ziet in onze sfeer dat
de bloemen licht uitstralen en in zekere zin is dat hier in een stoffelijke
toestand. Dit is kosmisch geluk, dat is in een stoffelijk leven een sprook-
jesachtig geluk bezitten. Wij dalen tot dicht bij deze planeet en dan zien
wij de mens van de vierde kosmische graad. Ik ga daarop over en zal je
van enige afstand veel duidelijk maken. Wij blijven dus steeds in de
ruimte zweven.’

André beleefde dit wonder. Hoe zou men hem echter kunnen gelo-
ven? Daar voor zich zag hij mensen. Ach, hoe wonderlijk en welk een
stilte! Dicht was zijn leider hen genaderd. Hoe goddelijk waren deze
mensen en wat droegen zij prachtige gewaden! Hij zag deze gewaden in
alle tinten. Zoals een geest aan gene zijde zijn gewaad droeg, zo droegen
zij hun kleding. Groots was dit wat hij waarnam. Hij beefde van geluk
toen hij deze mensen zag.

Nu hoorde hij Alcar zeggen: ‘Blijf rustig, André. Vergeet toch niet dat
ook ik onder andere krachten sta en dat ik eveneens diep ontroerd ben.
Enige malen heb ik dit reeds beleefd, toch ligt in mij steeds groot geluk,
wanneer ik hen in deze schoonheid terugzie. Dat zijn mensen in een
stoffelijk organisme, doch zie, André, hoe zij stralen, hoe fijn dit orga-
nisme is! Dit is menselijke schoonheid. Deze gewaden zijn, maar dan
stoffelijk, zoals de geestelijke mens in de vierde sfeer draagt, omdat deze
stoffelijke toestand met de vierde sfeer aan onze zijde eenzelfde toestand
is. Ik zou je dit dus aan onze zijde duidelijk hebben kunnen maken,
doch dit beeld geeft je hun algehele toestand weer.’

‘Hoe wonderlijk mooi zijn deze mensen, Alcar. Zoiets heiligs had ik
mij niet kunnen voorstellen.’

Zoals in de vierde sfeer, jong en schoon! Zie die gebouwen en deze
omgeving en hier leefden vrouwen, mannen en kinderen. O, welk een
geluk. Het was als een paradijs, dacht André.

‘Dit is reeds een paradijs’, hoorde hij zijn leider zeggen. ‘Is de vierde sfeer
aan onze zijde niet als het paradijs? Dit is een paradijs maar stoffelijk.
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Denk je dat nu eens in. Hier zijn vogels in ongekende schoonheid en
bloemen die men op aarde niet kent. Wat men hier heeft, vindt men
ook op aarde in verschillende dingen terug, doch daar is alles in een lage-
re toestand. Had je dit verwacht, André?’

‘Hoe zou ik dit hebben kunnen verwachten? Het is als een groot won-
der. Hoe mooi zijn deze mensen. Ik ben diep ontroerd door al deze
schoonheid. Deze mensen kan men met het aardse lichaam niet verge-
lijken, zij zijn doorschijnend, Alcar.’

‘Ik heb je dat toch gezegd. Deze wezens zijn als de geestelijke mens die
in de vierde sfeer leeft.’

‘Kunnen de mensen in uw leven dat allemaal zien?’
‘Ja, maar alleen zij die de vierde sfeer hebben bereikt, want dan eerst

kan men hen hiermee verbinden.’
‘En ik leef nog op aarde, Alcar.’
‘Voor jou is dat heel iets anders, want het behoort tot mijn werk. 

Jij hebt de zevende sfeer gezien, je bent met de hoogste meester, met een
vorst van liefde naar de zesde en zevende sfeer geweest en dat is alleen
omdat je voor de meesters op aarde als instrument dient. Anders was het
niet mogelijk, André. Alleen zij die de vierde sfeer zijn binnengegaan,
gaan hierheen en kunnen zien wat ons te wachten staat. Is het geen gro-
te genade? Kun je thans niet dankbaar zijn dit te mogen zien, terwijl je
nog op aarde leeft?’

‘Ik ben heel gelukkig, Alcar, maar dit zal men helemaal niet kunnen
aanvaarden. Dit gaat te ver, te hoog, is te ongelofelijk voor hen op aarde.’

‘Wie dit niet aanvaarden en geloven kan, moet het dan maar naast
zich neerleggen, André. Wij dringen hun dit niet op. De anderen die een
leven na de dood kunnen aanvaarden, zullen gaan denken en dan in
dankbaarheid alles aanvaarden. Zij, die gevoeligen van geest, zullen zich
dit kunnen indenken, wanneer zij van al deze heerlijkheden, van al dit
geestelijke en stoffelijke geluk hebben gehoord. Zij zullen dit in zich
voelen en zullen ons dankbaar zijn dit beeld van wat ons allen wacht, te
hebben mogen ontvangen.’

‘Het is geweldig, Alcar, ik heb er geen woorden voor dat ik dat mag
beleven.’

‘Aanvaard, mijn jongen, dat ook dit bij mijn werk hoort, of het was
niet geschied. Nu ontvang je alles en dat alles is geestelijk en kosmisch
bewustzijn. Jij bent nu geestelijk wakker en bewust en kunt dit alles ver-
werken. Straks zal je zien en begrijpen waarom je dit alles mag beleven
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en wat je mediumschap betekent. Ook dat zal ik je duidelijk maken en
wat ik er reeds van vertelde is nog niets, dat zijn maar flitsen van je
innerlijke leven en je mediumschap op aarde. Jij dient, André, ik dien
en ook de meesters dienen. Vraag nu niet waarom en waarvoor, maar
neem waar, straks zullen wij het daarover hebben. Nu moet je echter
alles waarnemen, want ook de mensen op aarde moeten jouw beeld kun-
nen beleven, dat jij als uitgetreden mens hebt mogen zien. Zie deze
natuur, André, als in het zomerland. Je kent de stilte en de rust van de
vierde sfeer, maar deze mensen zijn nog dieper en bewuster, omdat al
deze wezens in de zevende sfeer zijn geweest. Hun uiterlijk is echter zoals
in het zomerland, het straalt en is rein als geen mens der aarde bezit. Het
aardse lichaam is mooi en krachtig, doch dit is een geheel andere consti-
tutie en andere bouw, ook de innerlijke organen, kortom deze planeet
bouwde een ander stoffelijk gewaad dan de planeet aarde. De atmosfeer
is anders, de loop van de planeet verschilt met die van de aarde, alles is
in een andere en voor de aarde onbekende toestand. Ook de bloemen en
bomen zijn anders en het water is als kristal en het leven van de mens is
zo rein en zuiver, als slechts de volmaakt geestelijke mens kan zijn. Stel
je dit geluk eens voor, voel aan wat het zeggen wil mens te zijn en voel
aan wat ons allen wacht. Mijn God, hoe dankbaar moeten de mensen
op aarde zijn als zij daar sterven. Dan is alle leed voorbij en wacht hen
groot geluk.

Nu kun je hen waarnemen, André, deze verbinding hebben de
meesters tot stand gebracht. Gaan zij tot andere dingen over, stellen zij
zich dus op iets anders in, dan verbreekt het contact met deze wereld.
Zie dus wat je kunt zien, straks is dit niet meer mogelijk.’

André keek naar alles en nam zoveel mogelijk in zich op. Hoe kan het,
dacht hij. Zie die gewaden, zie deze mooie mensen! Kosmische wezens
zag hij, engelen in een stoffelijk organisme. Het is haast niet te geloven,
dacht hij en toch, daar leefden mensen.

‘Voel je nu, André, dat Emschor dit niet aan Lantos kon tonen, dat
men Lantos niet kon verbinden? Daarvoor moet men in de vierde sfeer
aan deze zijde leven, of het is niet mogelijk. Toch zou ook Lantos over-
tuigd worden van al deze wetten en hoger gaan, omdat dit bij ons werk
hoort. Ook Lantos en zijn ziel zijn instrumenten van Cesarino en allen
die voor de meesters werk verrichten. Je ziet daardoor dat er velen met
ons bezig zijn om de mensheid van ons leven te overtuigen en daarvoor
dienen wij allen. Meester Emschor en Lantos waren één, Lantos was zijn
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eigen kind en zij beiden en vele anderen helpen ons dit tot stand te bren-
gen. Ook dat was dus van tevoren berekend en meester Emschor wist
dat dit zou geschieden. Dit schone wat je thans waarneemt hoort dus bij
dit grote werk en wij mogen daar dankbaar voor zijn.’

‘Het is alles zo wonderbaarlijk, Alcar. Dit is een paradijs en hier heeft
de mens geluk. Hier kent men geen zorgen en geen gebrek. Is dat hier
niet aanwezig, Alcar?’

‘Neen, mijn zoon, hier is alles, alles liefde en zij weten van hoger gaan
af en kennen hun Vader in de hemel.’

‘Alles wat zij hier bezitten, Alcar, is dat ook op aarde?’
‘Ik zei reeds, vele dingen kent men op aarde, die men ook hier bezit.

Op aarde heeft men muziek en andere kunst en nog vele dingen meer,
maar de kunst staat hier zo ongelofelijk hoog, dat wij daarvan niets kun-
nen begrijpen. Deze kunst is als hun eigen leven, is naar de liefde die in
hen is. Hier wordt niet meer vervloekt en kent men leugen, noch
bedrog. Hier is dus alles anders.’

‘Zijn hier ook koningen of heersers?’
Alcar keek André aan en zei: ‘Hoe zouden deze wezens hier kunnen

leven? Dat alles hoort toch bij de aarde en hebben zij reeds lang afgelegd.
Dat geschiedde al in de eerste sfeer aan onze zijde. Zouden zij, die de
eerste sfeer hebben bereikt, nog zoals die geweldenaars, ik bedoel hen die
anderen vernietigen, kunnen handelen? Neen, mijn zoon, dat is niet
mogelijk, dat had je kunnen weten.’

‘Maar hoe is hun leven, Alcar?’
‘Hun leven is zoals wij aan deze zijde bezitten. Ook daar zijn meesters

evenals in alle sferen aan onze zijde, want er is leiding nodig, doch dat
zijn vorsten van Liefde. Voor hen heeft men ontzag, zoals wij voor de
hogere mens voelen die hoger is dan wij zelf en dus meer liefde bezit. 
Zij zorgen voor alles, hebben hun kinderen lief en geven zich geheel voor
hen, die deze hoogte hebben bereikt. In alles ligt hun wijsheid, hun
leven is rein en heilig en dat in een stoffelijk lichaam.’

‘Zo stelt zich een ieder die het hogere zoekt, het geluk voor.’ 
‘Ja, zo denken zij die de waarachtige brand van liefde in zich voelen,

zo stellen wij allen ons de wereld voor en zo had de aarde kunnen zijn.
In een stoffelijke toestand geluk en wel rein geluk te bezitten, dat kun je
je bijna niet voorstellen en toch heeft hier de mens dit geluk. Denk je
dit geluk nu eens in, André, geen haat, geen jaloezie, geen bedrog, geen
geweld, geen eigenliefde, geen hartstocht en geen oorlog of enig ander
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geweld, niets, niets van al die hartstochten, al die onaangenaamheden
die de mensen op aarde beleven. Hier is alleen rust en wel heilige rust en
heeft men waarachtig lief. Toch zijn wij eerst op de vierde kosmische
graad.’

‘Hebben zij hier ook geld net als op aarde?’
‘Neen André, ook dat is niet mogelijk, hier heerst een ander leven.

Hier bestaat alleen innerlijke waarde. Al dat aardse vindt men hier niet
en toch is ook hier alles aanwezig, doch dat is voor iedereen. Toch zien
wij hier zeven graden van innerlijk leven en die zeven graden zijn als de
zeven sferen aan onze zijde. De laagste graad van innerlijke en geestelij-
ke afstemming dus, is de mens die in de zevende sfeer aan onze zijde
leeft. Een geest uit de zevende sfeer begint hier in de eerste graad en gaat
langzaamaan omhoog. Die sferen, die graden van innerlijk leven, zien
wij ook op al die andere en hogere planeten. Alleen de overgangen, die
andere planeten dus die hierbij horen, hebben deze afstemming nog niet
bereikt. Maar er is hier maar één stoffelijke graad en dat lichaam is
gereed. Begrijp je wat ik bedoel, André?’

‘Als ik u goed heb begrepen, is alles heel anders dan op aarde, gaat
men eerst hier in dat volmaakte stoffelijke gewaad over.’ 

‘Zeer juist. Die overgangen, wat dus planeten zijn, hebben een eigen
afstemming en al heeft het bezielende leven die lange weg reeds afgelegd,
het is toch niet gereed deze afstemming, dit leven dus, te aanvaarden. 
Als een wezen uit de zevende sfeer onmiddellijk hier geboren zou 
worden, zou dit enige stoornissen voortbrengen, omdat dit stoffelijke
organisme hoger is dan de innerlijke mens die in de zevende sfeer leeft.
Dit zien wij op al de planeten en dat is zelfs voor de hoogste graad wat
de zevende kosmische hemel is.

Het is een zeer verfijnd stoffelijk gewaad en de ziel die hier binnen-
treedt, moet in harmonie zijn met deze stoffelijke afstemming.’

‘Het is bijna niet te geloven dat voor die hogere wezens nog overgan-
gen nodig zijn.’

‘Toch is dit zeer duidelijk, André. Keer maar naar ons eigen leven
terug. Hoe hoger wij komen des te moeilijker wordt het om die hogere
toestanden te kunnen bereiken.

Ik leef in de vijfde sfeer en boven mij liggen nog twee sferen die ik kan
bereiken, toch heb ik daar honderden jaren voor nodig om die liefde te
bezitten, die zij daar voelen en innerlijk dragen. Zij leven in en om mij
en toch zie ik hen niet, ben mij zelfs van hun leven en aanwezigheid niet
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eens bewust. Zij echter zien ons wel en voelen en weten wat wij doen en
hoe wij denken.

Al die sferen zijn er, er zijn gebouwen, tempels en bloemen, want ik
heb je dat op deze reizen en zoëven getoond en toch, ik zie niets van al
die schoonheid.

Maar in en om mij leeft toch alles en moet ik mij eigen zien te maken.
Ik heb nu reeds verbinding met de zesde sfeer en toch ben ik daar nog

een vreemde, al word ik door hen die daar leven met open armen ont-
vangen en zijn zij verheugd dat weer een ziel die hoogte heeft bereikt.
Dit geldt dus ook voor hen, zij moeten zich dus kunnen voorbereiden
en daarvoor zijn die overgangsplaneten. Dan geschiedt, wat de mensen
in de derde en vierde sfeer aan onze zijde telkens ontvangen, dat zij hun
verkregen bezit gaan beleven. Dat zeer schone gewaad eist van de drager
alle geestelijke concentratie en je voelt zeker wel, André, dit leven is niet
meer te beschrijven. De meesters echter weten wat hiervoor nodig is. 
Is het innerlijke leven niet ten volle gereed, dan, ik zei het reeds, is die
stoornis een andere dan op aarde en verliezen zij het evenwicht.’

‘Zijn hier ook ziekten, Alcar?’
‘Neen André, er zijn hier geen ziekten, geen zenuwstoornissen of al

die verschrikkelijkheden die men op aarde bezit, want de innerlijke
mens leeft zijn natuurlijke leven en past zich aan die wetten aan en
tracht zich nog hogere wetten eigen te maken. Deze planeet bezit dus
één organisme, doch de innerlijke mens kan hoger gaan en daarin vin-
den wij zeven graden. Je ziet dus, André, dat het geheel anders is dan op
aarde, want op aarde zien wij zeven stoffelijke graden.

De natuur is als bij ons in de vierde sfeer, ook de vogels zijn wonder-
baarlijk schoon en de bloemen en al het andere leven is niet te beschrij-
ven. Al die disharmonische toestanden van de planeet aarde kent men
hier niet. Wat de aarde bezit aan leed en smart, is hier reine en onbaat-
zuchtige liefde. Deze kosmische mensen zijn dus allen volkomen geluk-
kig en ons wacht dit geluk, André.’

‘Worden ook deze mensen zoals op aarde geboren, Alcar?’ 
‘Je bedoeling is, of hierin verandering is gekomen?’
‘Ja Alcar.’
‘Neen, mijn jongen, dat is voor al het leven, mens of dier, dus ook

hier. Er is maar één mogelijkheid en dat hebben wij vanaf het eerste sta-
dium ontvangen. Dat is voor het gehele universum. God schiep voor alle
planeten twee lichamen, het scheppende of mannelijke en stuwende of
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vrouwelijke lichaam. Maar hier is dat een heilige gebeurtenis. Dit is het
heiligste dat God heeft geschapen, want het is de schepping en heeft het
menselijke en goddelijke wezen van zijn Alvader ontvangen. Hier is dat
heilig, André. Hoe hoger wij komen, des te dieper dringen wij tot het
heiligste van alles door, gaan dieper en reiner voelen, waarvan men op
aarde niets weet. Het gevoel dat zij hier bezitten en innerlijk dragen, dit
gevoel gaat boven mijn eigen krachten. Wij weten echter hoe zij voelen
en hoe hun leven is, hoe zij denken, maar kunnen deze reine band die
tussen twee wezens bestaat niet omvatten, omdat wij zover nog niet zijn.
Zij leven anders dan wij zouden willen en kunnen. Wanneer er een kind
wordt geboren, weten zij van tevoren wat de afstemming is van dit jon-
ge leven en vooral, waar het innerlijke leven, de ziel dus als geest en als
mens, heeft geleefd, wie het is en waar zij dit innerlijke leven hebben
ontmoet en hebben gekend. Voel je dit wonderbaarlijke, mijn zoon?’

‘Ja Alcar.’
‘Maar er is nog veel meer, waarvan mensen op aarde niets weten,

omdat zij deze paradijsachtige toestand niet kennen. Want zij allen, niet
een uitgezonderd, zijn in hoogste graad helderziend. Deze mensen,
André, zijn kosmisch bewust, kosmisch georiënteerd, zij weten wie tot
hen behoren, want allen zijn tweelingzielen.’

‘Hoe verheven is dit weer, Alcar.’
‘Dat moet wel zo zijn, André. Wij allen die de vierde sfeer aan deze

zijde hebben bereikt, zijn geestelijk bewust en hebben dus het derde kos-
mische bewustzijn bereikt. Als ik niet kosmisch bewust was, een bewust-
zijn dat bij de derde graad hoort en niet als bezit in mij lag, dan had ik
je niets van al dit machtige dat bij onze graad hoort, kunnen vertellen of
duidelijk kunnen maken. Nu echter ligt dit in mij, ik heb dat beleefd en
kan mij met dat wat onder mij ligt weer opnieuw verbinden. Ik zie nu
door al die graden heen en ken de natuurwetten, zowel stoffelijk als
geestelijk. Ik weet wat ik moet doen om in harmonie te zijn met dit
machtige en toch ben ik maar een kind, een klein deeltje, een vonk van
dit grote geheel.

Als ik je kan zeggen wat ik zie en hoor, wat anderen, die niet in mijn
sfeer zijn, niet kunnen horen en zien en toch aanwezig is, dan zullen die
hogere wezens dit toch zeer zeker kunnen, want zij allen leefden aan
onze zijde en waren in de zevende sfeer. Zij kennen al de kosmische wet-
ten van de eerste drie graden, hebben die graden beleefd, kennen hun
God van Liefde, weten dat zij verder en hoger gaan, kortom, zij zijn in
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hun toestand bewust. Als hier een kind wordt geboren, dan kunnen zij
vanaf de geboorte zuiver en duidelijk zien hoe dit leven zal zijn, want
hier zijn voor de mens geen raadselen meer en een ieder weet wat hij in
dat leven zal bereiken. Als ik spreek van kosmisch georiënteerd zijn, dan
wil dat zeggen dat zij hun eigen leven begrijpen en dat dat leven als bezit
in hen ligt. Het leven waarin zij worden geboren, ligt dus voor hen
geheel open. Allen zijn één en weten, zij zijn bewust in hun graad van
leven en dit is kosmisch bewustzijn.’

‘Wat vertelt u weer wonderbaarlijke dingen, Alcar. Hoe ga je hiernaar
verlangen.’

‘Dat wonderbaarlijke is de heilige waarheid, André, dat wacht ons
allen. Ook wij verlangen daarnaar en doen ons best zover te komen. 
Wij echter aan onze zijde leven in rust en gaan, zoals zij, bewust verder.
Wij kunnen geen zonden en fouten meer begaan, evenals allen in ons
leven, die de hogere sferen hebben bereikt, geen zonden en fouten meer
zouden kunnen doen. Bij ons is er reeds geen disharmonie meer en nu
spreek ik nog maar van de eerste sfeer aan deze zijde, dàn de hogere sfe-
ren, wat geestelijke hemelen zijn! Al deze wezens, die vele overgangen
hebben beleefd voordat zij op deze planeet overgingen, dragen een ont-
zaglijke liefde en zijn in alles één. Wanneer het dan zover is gaan beiden
over en aanvaarden dit machtige geluk waarnaar ons hart verlangt. Dat
geluk hebben zij beiden dan verdiend.’

‘U bedoelt diegenen, die uit de mentale gebieden worden aangetrok-
ken, Alcar?’

‘Ja André.’
‘U zegt van beiden, wat betekent dit?’
‘Dat is een ander wonder, mijn zoon. Je weet dat wij allen, als wij een-

maal zover zijn, onze tweelingziel ontvangen. Er zijn reeds mensen op
aarde, die dáár al hun eeuwige tweelingziel bezitten, doch de meesten die
op aarde leven en dan nog alleen zij die dorsten en verlangen en veel lief-
de voelen en kunnen geven, die bewust zijn in hun gevoelens en hun
liefde, ontvangen aan deze zijde hun tweelingziel en die band is eeuwig.

Maar dat is eerst mogelijk, wanneer zij zichzelf en het leven van hun
eigen ziel en al het andere leven liefhebben en begrijpen. Dan ontvan-
gen zielen, dus mensen, het hoogste geluk dat ooit een mens kan ont-
vangen en dit is de tweelingliefde. Het geluk dat dan in je komt en je als
bezit draagt, is onbeschrijfelijk. Dan denk je dat het universum in je ligt,
dat God in eigen persoon in je leeft. Dit gevoel, dit geluk, mijn zoon is
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iets geweldigs. Het is zo machtig en groot, zodat je zweeft en je op han-
den gedragen wordt. Alles lacht je tegen. In de eeuwige stilte ga je over,
je voelt je met God verbonden, je voelt reine liefde voor dier en mens en
het leven dat God heeft geschapen. In je diepe innerlijk ligt een heilige
brand, het Goddelijke vuur waarvan en waardoor hemel en aarde werd
geboren. Al dat machtige leven krijgt een plaats in je eigen hart en zij of
hij die bij je hoort, voelt zoals je zelf voelt, heeft lief zoals je zelf liefhebt,
draagt zoals je dragen zult, buigen dus hun hoofd voor al die reine
gaven. Geen zucht, geen onbegrijpen, geen hard woord, geen disharmo-
nische klank zal die rust verstoren. Het is niet mogelijk, want beide
wezens zijn één, één in hun beider leven. Zij danken hun heilige Vader
in de hemel voor dit ontzaglijke geluk en aanvaarden, zijn gelukkig
omdat zij zover zijn gekomen.

En als dan de mens na het aardse zwoegen, dit geluk aan deze zijde
ontvangt en zijn geestelijke woning aan deze zijde in bezit neemt, die
door de engelen uit onze wereld gereed is gemaakt, om die zielen een
ware ontvangst te bereiden, dan valt de mens neer en weet niet wie hij
het eerst moet danken. Toch is dat steeds weer onze heilige Vader in de
hemel, die wij voor al dat grote geluk moeten danken. Dan ziet de mens
zijn ziel, of wacht, totdat zij of hij komt en is er aan onze zijde feest,
geestelijk geluk en worden zij voor eeuwig verbonden. Dat is ontzag-
wekkend, dat weet je, André, want je hebt dit in mijn eigen sfeer mogen
beleven. Toen ik je dat machtige mocht tonen, heb je gezien dat de
Christus Zich manifesteerde en zij hoger gingen. Dat waren twee reine
wezens die op aarde een grote taak hadden volbracht en eindelijk hoger
kunnen gaan. Dan leven zij duizenden jaren in hemels geluk, maar toch
moeten zij verder, tot zij de zevende sfeer hebben beleefd. Wat zal er
echter dan geschieden?

Geen geest kan deze tweelingzielen scheiden, dat is en blijft één leven.
Toch komen er tijden dat beiden in onbewustzijn leven, want beiden
gaan tegelijk in de mentale gebieden over. Voel je dit wonder, André?
Zij worden dan aangetrokken en op de eerste overgang geboren en zien
elkaar daar weer terug. Reeds als kinderen zien en herkennen zij elkan-
der en spelen en groeien op en weten straks dat zij bij elkaar horen. Dat
bewustzijn komt reeds in het tiende jaar tot rijpe ontplooiing, zodat zij
weten dat zij voor eeuwig tezamen zijn. In hun innerlijke leven is dat
aanwezig. Dan gaan zij verder en verder en volgen elkander. Eindelijk is
deze planeet bereikt en vinden zij elkaar ook daar terug. Geen seconde
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te vroeg worden zij geboren, ook de ouders weten daarvan. Denk je dit
maar eens in en vergelijk dan dit bewustzijn met dat van de mens op
aarde. Je kunt echter geen vergelijkingen maken, dat is niet mogelijk.

Hier zijn zij wakker en bewust en blijft de mens zijn kosmische
afstemming houden, dat is het stuwende of het scheppende organisme.
Maar voor zij die afstemming houden, ook dat zal je voelen, André, gaat
ook hier het zieleleven in beide organismen over en dat dient, om de
diepte van dit zieleleven en stoffelijke leven als natuurafstemming te
aanvaarden en eigen te maken, om daarna in de laatste graad weer hun
kosmische afstemming te aanvaarden. Dat is dus het kleed waarin zij in
het beginstadium van de eerste planeet zijn geboren. Hoe hoger het zie-
leleven dus komt, des te dieper wordt het. 

Daarvoor beleeft ook hier het innerlijke leven de schepping en dat
beleven is een heilig wonder voor hen die hier leven. Door dit heilige
wonder zullen allen op deze planeet in een hogere bewustwording ont-
waken.

Zij weten dus, André, dat zij in het vorige leven het mannelijke kleed
droegen en dat zij in het daarop volgende leven het reine en heilige moe-
derlichaam zullen bezitten. En juist door dit alles te mogen weten en te
kunnen voelen, is hun éénzijn en deze verbinding heilig. Zij weten dat
zij op dat ogenblik van verbinding met God verbonden zijn, zij voelen
zich één met God en begrijpen dat het openbaringsproces in hen ligt en
zij dat beleven. Zij weten tevens dat zij een kosmisch wezen zullen ont-
vangen en dat deze ziel biljoenen jaren op weg is en zij weten dat dit hun
vader of moeder, zuster of broeder is, die zij op de planeet aarde hebben
gekend. Voordat deze wezens zich zullen verbinden, knielen zij neer en
trachten zich geheel één te maken met het grote en diepe gebeuren. Zij
zonderen zich af en mediteren. Het heiligste van alles dat God heeft
geschapen, gaan zij beleven. Wat zich in het heelal openbaarde, open-
baart zich thans in het moederlichaam. Zij zijn zich bewust van hetgeen
geschiedt en voelen de diepe betekenis van éénzijn.

Voor hen is dit heilig. Voor hen is dit gebeuren de verbinding met
God, want God legde dit machtige in ’s mensen handen. Deze wezens,
André, bereiden zich voor en dat voorbereiden is nodig, omdat zij weten
dat een groot wonder gaat geschieden. Zij allen zijn zich van dit ontzag-
lijke wonder bewust en wie daarin bewust is, beleeft dit in reine overga-
ve. Je kunt je de diepte van dit heilige wonder, dat men op aarde
bezoedelt, niet indenken, want op aarde is het vaak een gebeuren op
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dierlijke wijze. Hier weet men dat zij het zieleleven aantrekken dat met
verlangen daarop wacht en een kind van God is. Zij weten dat zij gereed
moeten zijn om hun zuster of broeder te kunnen ontvangen.

En zij zijn gereed, zijn wakker en bewust, want zij beleefden de schep-
ping zoals God het aan al Zijn kinderen heeft gegeven.

Als dan de moeder in zich dit wonder voelt ontwaken en het jonge
leven groeit en ontwaakt, is reeds de moeder met haar kind in verbin-
ding en spreekt zij in haar diepste zieleleven met dit nieuwe leven. Diep
daalt de moeder af in dat andere leven dat in haar is, waarmee zij één is;
zij zijn één in gevoel en in reine liefde.

Dat kind, dit jonge leven, André, wacht geluk! Dan leren wij een
nieuw wonder kennen, want de moeder die de andere tweelingziel ont-
vangt, zal die andere moeder bezoeken en zij leven tezamen verder. Ook
zij zijn één en praten van toekomstig geluk voor hem of haar die in hen
leven. Zij horen dan prachtige muziek, die onbeschrijfelijk schoon is en
hen doet leven en gelukkig zijn. Zij bidden en zijn in volle harmonie
met allen en met zichzelf en zij danken de Vader in de hemel voor al die
gevoelens, voor al deze zaligheid. Vanaf de verbinding zonderen zij zich
af, wandelen in de reine natuur en maken zich gereed om dit jonge leven
te ontvangen. Zij leven voor niets en niets anders dan alleen voor het-
geen in hen is. Op deze wijze voelen zij God, voelen en beleven zij het
scheppingswonder. Zij dalen diep in het allerheiligste af om dit bewust
te ondergaan. Als dan de geboorte komt, is daar geen dokter voor nodig,
maar is de natuur de heelmeester. In hen ligt deze wetenschap, zij allen
zijn natuurlijk, de geest heeft dit in eigen handen. De moeder zondert
zich dan af en maakt zich gereed. Hemelse muziek trilt in haar ziel en
die klanken brengen haar in een verhoogde afstemming. In deze toe-
stand van gebed en meditatie, van reine zieleklanken, wordt de mens
geboren. Hoe hoger zij komen en zich innerlijk bezit eigen maken, des
te reiner en grootser wordt de geboorte. Zij, deze moeders, hebben geen
hulp van derden nodig, in hen ligt alles, zij zijn als de natuur, zij zijn
bewust. Het kind straalt, als een kind van God in die afstemming stra-
len kan. In enige jaren is het wakker en bewust. Het ziet dan in deze
wereld en het voelt en berekent, ja herkent het innerlijke leven waarmee
het is verbonden.

Het moederlichaam is hier dan ook heel gevoelig, want de natuurlijke
werking bracht haar in een verheven toestand. Ik zei reeds, de beide
moeders zoeken elkander op en zijn lange tijd tezamen. Hun kinderen
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zijn dus tweelingzielen. Deze komen van een andere planeet, hebben op
aarde geleefd, de sferen aan deze zijde afgelegd en de lange reis voor de
vierde graad is bereikt. Als een ontloken bloem is dit jonge leven en de
liefde die allen voelen is ontzagwekkend. Dan is er feest en dat feest is
voor deze jonge wezens, want zij hebben die graad bereikt. In volle lief-
de wordt dit kind opgevoed en op jonge leeftijd spreekt het reeds over
wonderen en problemen, gaat dit jonge leven bewust in het verkregen
bezit over.

Tezamen beleven zij dus dit grote wonder. In alles zijn zij één en vol-
maakt voor deze afstemming. Dan ontwaakt hun diepe innerlijk en gaan
zij in de volwassen leeftijd over. Tezamen gaat het leven verder en zij begin-
nen aan een taak, die hun door de vorsten van liefde wordt opgelegd.

Daarna beleven ook zij de schepping. Een wet, zoals je die op aarde
kent, verbindt hen dus niet. In henzelf ligt die wet, want hun ja is een
heilig woord en men kent hier geen leugen en bedrog.

Ook van vader en moeder heeft men hier geen begrip meer, toch moet
ik zo spreken, wil ik je iets van hun heilig leven duidelijk kunnen
maken. Maar er zijn hier geen ouders, geen vader of moeder, hier zijn
allen zusters en broeders in de geest en hebben alles lief wat leeft. Dit
zijn geestelijke en stoffelijke wetten, die de natuur hen oplegt en die wet-
ten worden natuurlijk beleefd. Hier roept de natuur de mens een halt
toe en daarnaar luisteren allen, want allen zijn één met de natuur.’

‘Wat is dat wonderbaarlijk, Alcar. Wie zal dit kunnen aanvaarden?’
‘Wanneer de mensen op aarde dit voelen, zullen zij dit alles aan-

vaarden. In de sferen reeds lost het vader- en moederzijn op, aan onze
zijde kennen wij alleen de universele liefde. Vanaf de eerste sfeer aan
onze zijde, gaan wij reeds in die afstemming over. Indien wij ons van het
vader- of moederschap niet los kunnen maken, komen wij tevens niet
verder, want dit hoort bij de planeet aarde. Dit is dus een aards en stof-
felijk gevoel en deze gevoelens moeten wij afleggen.

En nu wij weten dat wij aan deze zijde, in de sferen dus, zover zijn
gekomen, moeten wij aanvaarden dat men op deze planeet verder en
hoger is en al die aardse wetten en toestanden niet meer bestaan. De uni-
versele liefde staat boven alle aardse liefde, daarin lost de vader- en moe-
derliefde op en ook op deze planeet is dit niet anders.’

‘Heeft men hier bij de geboorte nog hulp nodig, Alcar?’
‘Neen André, zoals ik reeds zei, ligt in hen deze kracht, het stoffelijke

organisme van deze planeet is als de natuur en is in niets bezoedeld.’
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‘Wanneer ik u goed heb begrepen, dan bedoelt u dat op deze planeet
alles geschiedt zoals men de natuur kent?’

‘Zo is het, zij zijn geestelijk en stoffelijk één.’
‘Het is geweldig, Alcar. Hiernaar moet men wel verlangen. U heeft

mij al die stoffelijke graden van de aarde duidelijk gemaakt, maar is daar
niet één graad bij, die de geboorte op natuurlijke werking beleeft?
Hebben al die mensen hulp nodig, Alcar?’

‘Neen, mijn zoon, er zijn mensen op aarde die zoals de natuur zijn en
dit wonderbaarlijke proces alleen beleven, dus zonder hulp. Het zijn die
mensen, die wij in de eerste, tweede en derde stoffelijke graad hebben
ontmoet en die hebben, zoals zij hier, al die aardse hulp niet nodig. 
Je ziet daardoor hoe de intellectuele mens de natuurlijke weg heeft ver-
laten, ook al denken al die wezens verder te zijn dan deze arme zielen in
die donkere gewaden.*) Zij hebben zich een toestand geschapen die niet
natuurlijk meer is. Zij behangen zich met sierlijke dingen, gaan goed en
rijk gekleed, doch hebben hun natuurlijke afstemming afgelegd. Zij zijn
verdwaald in hun mooie en rijke levens en doen dingen die de mensen
in het oerwoud niet zouden kunnen doen. Dat is het instinct, de natuur
en die natuurwetten en krachten heeft de intellectuele mens verloren en
bezoedeld. Is het dan zo vreselijk wanneer ik zeg dat de natuurlijke kern
zoek is? Dat zij hun lichamen uiterlijk verfraaien en dat het innerlijk aan
geestelijke honger sterft?

Daar in die oerwouden heeft men geen dokter nodig, de natuur is
zover dat de mens, het innerlijke leven, deze kracht bezit en zij beleven
dit zoals hun lichamen en de natuur is. Op deze planeet is die harmonie
hersteld, is hun stoffelijke en geestelijke leven één afstemming, zij leven
natuurlijk. Aan deze zijde dus, mijn zoon, zijn zij zover gekomen en is
dit hun innerlijk bezit. Hier heeft men geen geleerden nodig.’

‘Zijn hier dan geen geleerden, Alcar?’
‘Jazeker, doch voor ziekten heeft men hen niet nodig, want hier kent

men geen ziekten.’
‘Hoe ongelofelijk is ook dit, Alcar.’
‘Inderdaad André, maar ik spreek de heilige waarheid, of ook hier was

geen geluk. De geleerden van deze planeet zijn kosmisch bewust en heb-
ben verbinding met andere planeten, voor hier de vijfde kosmische graad.’

‘Kan men dan hier al de wetenschappen die de planeet aarde bezit niet
volgen?’
*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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‘Alleen die wetenschappen die tot hun eigenlijke leven behoren, met
andere woorden: zij trachten de natuurwetten te leren kennen.’

‘Wat is ook dit wonderbaarlijk, Alcar. Men kent hier dus geen rechts-
geleerden, geen doktoren, geen theologen, of wetenschappen die tot de
planeet aarde behoren?’

‘Neen André, want hier kent men geen leugen of bedrog, hier kent
een ieder zichzelf, zij zijn geestelijk en kosmisch bewust en hebben ook
geen godsdiensten meer nodig. Dat alles hoort bij de planeet aarde. 
Op aarde heeft men een rechtsgeleerde nodig, omdat daar het kwaad
leeft. Voel je dit wonder, André?’ 

‘Ja Alcar, ik begrijp u volkomen. Maar bezitten zij hier dan geen tele-
foon en televisie, Alcar, want dat is toch een groot wonder?’

‘Inderdaad is dat een groot wonder, André, maar hier heeft men dat
wonder niet meer nodig.’

‘Wat zegt u? Kan men deze wonderbaarlijke vindingen hier niet
gebruiken? Deze behoren toch wel tot de grootste wonderen die de
aarde bezit, Alcar?’

‘Zo is het, mijn zoon, doch ik zal je dit grote probleem duidelijk
maken, luister. Dat grote wonder, André, dragen zij die hier leven inner-
lijk en is hun eigen verkregen innerlijke bezit. Voel je wat dit zeggen
wil?’

‘U wilt zeggen dat deze mensen een technisch wonder in zich dragen?
Hoe is dat mogelijk, Alcar, dat kan men toch niet aanvaarden?’

‘En toch spreek ik de waarheid. Vergeet toch niet, mijn zoon, dat al
deze mensen kosmisch bewust en helderziend zijn in de hoogste graad.
Een stoffelijke uitvinding van de aarde is het innerlijke bezit van deze
mens. Zij hier stellen zich op die andere mens in en kunnen zich ver van
hun eigen lichaam verwijderd manifesteren. Wat de aarde aan stoffelijke
vindingen bezit, dat is voor hen hier eigen bezit en zijn dus geestelijke
gaven. Al deze mensen hebben deze stoffelijke verbindingen niet meer
nodig. Als een van hen de andere mens, die op duizenden mijlen van
hem vandaan is, zou willen spreken, dan stelt hij zich innerlijk op hem
in en komt er dus een geestelijke verbinding tot stand. Daarbij kunnen
zij zich op die plaats manifesteren en dan treden zij uit hun stoffelijke
kleed en beleven hetgeen zij wensen. Hier beleven al deze mensen
geestelijke wonderen, maar in een stoffelijk leven. Het zijn wonderen 
die wij reeds aan onze zijde kennen en eigen hebben gemaakt. Zij spre-
ken met elkander op verre afstand en gaan dan geheel in elkaar over.
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Deze geestelijke verbinding is onfeilbaar. Voor hen hier is er geen
afstand meer, want zij zijn geestelijk zover gekomen en ontwikkeld. Zij
zien in ieder ander leven en waar zich dat leven ook bevindt, zij kunnen
zich verbinden en dan volgt hetgeen zij wensen. Hun scherpe en onfeil-
bare intuïtie en concentratie brengt dit gesprek op verre afstand tot
stand.

Hier hebben zij al die vindingen van de aarde niet nodig en toch ken-
nen en bezitten zij stoffelijke wonderen, die men op aarde nog niet kent.
Ook zij bewegen zich in de ruimte en daarvoor zijn technische wonde-
ren geboren, die veel weg hebben van die van de aarde, doch hier is alles
volmaakt.’

‘Kunnen hier geen ongelukken geschieden, Alcar?’ 
‘Neen, André, ook dat is niet meer mogelijk.’’
‘Hoe onbegrijpelijk is ook dit, Alcar?’
‘En toch zo heel eenvoudig, mijn zoon. Want hier kan geen mens

voor zijn tijd sterven, vooral niet door een ongeluk, want dat ligt vast en
weet men lange tijd van te voren.’

‘U wilt dus zeggen dat allen die hier leven hun dood van tevoren
weten?’

‘Ja, dat bedoel ik, André. Wanneer zij zich dus in de ruimte begeven,
dan weten zij van tevoren of er iets kan en zal geschieden en voorkomen
zij deze stoornis.’

‘U gaat steeds dieper, hoe wonderbaarlijk is ook dit, Alcar. Het is bij-
na niet te geloven en toch moet ik het wel aanvaarden, want aan gene
zijde is men reeds zo ver.’

‘Zo is het, André. De geleerden van deze planeet werken samen en
zijn allen aan één doel bezig. Dat is de verbinding met de hogere plane-
ten, die er reeds is. Zij voeren gesprekken met hen die verder zijn en daar
hebben zij instrumenten voor. De techniek is hier heel ver, doch wat zij
zelf bezitten en dus aan geestelijk bezit innerlijk dragen, overheerst het
stoffelijke kunnen. Alleen die uitvindingen worden en kunnen worden
geboren, die hun nut kunnen bewijzen en alleen dienen voor hulp van
de mensheid, om het leven te veraangenamen. Geen andere vindingen
komen er tot stand. In alles wordt hier rekening gehouden met de inner-
lijke toestand van het menselijke wezen. Alles staat daarop ingesteld en
leeft en werkt om zich innerlijk bezit eigen te maken. Hun werkzaam-
heden zijn met die van de aarde niet te vergelijken. Wat daar de mens
moet verrichten en doen om te kunnen leven, is hier niet meer aanwezig.
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Al dat zwoegen kent men hier niet. Een ieder bezit stoffelijk en geeste-
lijk geluk, hier is aan niets gebrek, allen leven in een volmaakt geluk.

Alle gebouwen en tempels, evenals in onze geestelijke wereld, hebben
zij zelf ontworpen. Ook zij bezitten voertuigen, die zich van de aarde
kunnen losmaken, doch ik zei reeds, hier geschieden er geen ongelukken
meer.’

‘Is dat zo ver berekend, Alcar?’
‘Dat is niet alleen berekend, André, doch dat is doorvoeld. Ik zei

reeds, zij hier overzien een technisch wonder, dat wil dus zeggen, dat zij
van tevoren weten of een machine zal storen, omdat zij dit aanvoelen.
Voor de mens op aarde is dat moeilijk, maar tevens mogelijk. Ook daar
leven mensen die van tevoren een ongeluk voelen en naar hun gevoelens
handelen. Is het dan zo vreemd wanneer ik zeg dat zij dit kunnen en die
krachten innerlijk dragen? Maar wanneer dit op aarde geschiedt, dan
ontvangen deze mensen die berichten en gevoelens meestal van onze zij-
de en worden zij dus door hun geliefden gewaarschuwd. Hier echter is
dat eigen verkregen bezit, zijn geestelijke gaven, omdat zij deze verhoog-
de afstemming hebben bereikt. Zij weten dit dus van tevoren en voor-
komen een stoffelijke ondergang.’

‘Hoe geweldig is dit alles, Alcar.’
‘Dit, mijn zoon, zal een ieder bereiken, wij allen zullen zover komen.

Men treurt ook niet om hen die overgaan, want zij weten dat zij straks
zullen terugkeren. Nu leren wij andere wetten kennen. Het terugkeren
geschiedt zoals wij in de wereld van het onbewuste voor de derde graad
kennen. Wat daar vele en vele eeuwen kan duren, gebeurt hier niet
meer. Ik zei je reeds, wat voor de planeet aarde de wereld van het onbe-
wuste is, zijn hier de mentale gebieden, doch alles is anders.’

‘Hoeft men hier dan niet zolang op een nieuw lichaam te wachten,
Alcar?’

‘Neen André, hier heerst kosmische harmonie. Op de tussenplaneten
leeft het leven langer dan op de eerste drie graden. Hoe hoger het inner-
lijke en stoffelijke leven dus komt, treedt ook hier verandering in. Op al
die overgangsplaneten leven dus mensen, maar het zieleleven is nu in
harmonie met het stoffelijke kleed en dat is het kosmische evenwicht.
Dit kosmische evenwicht is echter op aarde verloren gegaan, want daar
leven mensen die reeds lang, reeds eeuwen geleden in de sferen van licht
hadden kunnen zijn, maar nog steeds in de duistere sferen leven.’

‘Wat is dat voor een raadsel, Alcar?’
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‘Dit geestelijke en kosmische raadsel hoort bij de planeet aarde, mijn
zoon. Ik zal je dit raadsel verklaren en dan zal het je duidelijk worden,
hoe natuurlijk alles is wat wij tot nu hebben leren kennen. Luister en
tracht mij te volgen.

Het zegt ons, André, dat, hoe hoger wij komen, hoe meer ons inner-
lijke en stoffelijke leven in harmonie komt en wij weer tot de natuurlijke
afstemming terugkeren. Wanneer hier het zieleleven gereed is, dan
wordt dit innerlijke leven onmiddellijk aangetrokken. Doch op aarde is
dit niet mogelijk en duurt het soms eeuwen. En waarom duurt dat eeu-
wen? Omdat op de planeet aarde het kwaad heerst, dat wil zeggen, dat
het leven dat daar leeft, in een disharmonische toestand verkeert en dit
tot stand bracht. Op de aarde heerst geweld, verdierlijking, vernietiging
door anderen en zelfmoord. Al deze hartstochten veroorzaken kosmi-
sche stoornissen voor het innerlijke leven. Daardoor treden zielen te
vroeg ons leven binnen, gaan dus vóór hun kosmische tijd over en wach-
ten om opnieuw te worden aangetrokken. De astrale werelden voor de
planeet aarde zijn dus door deze stoornissen overbevolkt. De ziel die een
einde aan het aardse leven maakt, ik heb je dat duidelijk gemaakt, moet
en zal op aarde terugkeren, om de derde kosmische graad te beleven.
Dus terug naar de aarde, maar er zijn miljoenen zielen die deze wetten
stoorden en zo duurt het eeuwen voordat zij, al deze mensen, een nieuw
lichaam ontvangen. Die overbevolking van de astrale wereld komt dus,
omdat al deze mensen deze levens opnieuw moeten beleven, willen zij
de sferen van licht kunnen bereiken. Is je dat duidelijk, André?’

‘Ja Alcar.’
‘Welnu, hier is alles anders. Hier is en kent men geen hartstocht, geen

geweld, geen zelfmoord, geen vernietiging meer, op al die tussenplane-
ten voor deze graad heerst kosmische harmonie en het zal je dus duide-
lijk zijn, dat wij thans andere wetten leren kennen. Hier, André, is de
mens kosmisch bewust en in harmonie met de natuur. Daardoor leren
wij de kosmische harmonie kennen, omdat het innerlijke leven zover is
gekomen en zich dus mens en dier in natuurlijke harmonie bevinden.

Hoe hoger wij dus komen, hoe meer is het stoffelijke en innerlijke
leven in alles één. In de mentale gebieden wacht één ziel op één lichaam,
voor de planeet aarde echter wachten duizenden zielen op één organisme
en dit verklaart de disharmonische toestanden die de planeet aarde bezit
en wij op onze lange weg hebben leren kennen, die ik je een voor een
duidelijk heb mogen maken.
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Is het je thans duidelijk, André, hoe wonderbaarlijk alles is? Maar
vooral, dat wij mensen ons geluk en leed in eigen handen hebben? Dat
de mensen op aarde hiervan niets weten? Dat een ieder in harmonie met
de schepping moet komen en zich deze natuurwetten eigen moet
maken?’

‘Ja Alcar, ik begrijp u in alles, hoe natuurlijk is het.’
‘Deze kosmische en natuurlijke afstemming moet hier dus zijn en dit

is het ontwaken, het overgaan en het geboren worden in het volgende
stadium, in een ander organisme, dat gereed is.’

‘Hoe oud worden deze mensen, Alcar?’
‘Dat varieert naarmate zij hoger komen. Vanaf de eerste overgangspla-

neet gaat dit proces reeds beginnen. Daar worden de mensen reeds, 
volgens aardse berekening dan, honderdvijftig jaren oud en als de vier-
de graad bereikt is, worden zij nog ouder en passeren de twee eeuwen.
Zo wordt de ouderdom van het stofkleed en van het innerlijke leven
steeds hoger, omdat wij naar het Al gaan. Is je dit duidelijk, André?’

‘Ja Alcar en zeer natuurlijk.’
‘Dit moet wel zo zijn, mijn zoon en dit heeft tevens een kosmische

betekenis. De hoogste ouderdom die op deze planeet bereikt wordt,
overschrijdt de drie eeuwen, om dan te sterven. Op de vijfde graad en
dit zijn weer geestelijke raadsels voor de aardse stervelingen, worden de
mensen duizenden jaren oud en is het innerlijke en stoffelijke leven in
andere en hogere wetten overgegaan, waarvan ook ik niets weet. In de
zevende stoffelijke graad kent men haast geen stoffelijk einde meer.’
‘Maar moet dan de ziel niet langer wachten, Alcar?’

‘Neen André, want ook daarin is kosmische harmonie. Vanaf deze
planeet leren wij die harmonische wetten kennen en hoe onwaarschijn-
lijk het ook voor ons is, ook daarin is geen verandering gekomen, ook al
duurt het stoffelijke leven duizenden jaren. Dit zijn dus andere en hoge-
re wetten dan wij tot nu toe hebben leren kennen en is één gebeuren.’

‘U bedoelt dat het sterven en het aantrekken van het innerlijke leven
één werking is?’

‘Ja André, en hierin ligt die kosmische orde.’
‘Nu ga ik het begrijpen, Alcar. Wat geschiedt er wanneer wij de zeven-

de kosmische graad hebben bereikt? Weet u van die stoffelijke ouder-
dom iets af?’

‘Ik zei je zoëven reeds, op de zevende kosmische graad kent men haast
geen getallen meer en komt er aan dat leven bijna geen einde. Toch gaat
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de ziel in de astrale kosmos over en dan is de mens in het Al terugge-
keerd. Wat daar voor wetten zijn, dat kunnen wij niet meer volgen en
tevens niet begrijpen. Tot de zevende kosmische graad is de schepping
te volgen, maar wat daarna geschiedt, daarvan weet geest, noch mens iets
af. Bij de piramide heb ik je dat duidelijk gemaakt. Doch al die kosmi-
sche graden moeten wij ons eigen maken.’

‘Wanneer ik u in alles goed heb begrepen, Alcar, is het Al als de men-
tale gebieden?’

‘Zeer goed, mijn zoon, doch de goddelijke afstemming. Op al deze
planeten wordt dus geen tijd onnodig verknoeid, doen de mensen geen
dingen meer waarvan zij later spijt hebben, want dat is niet meer moge-
lijk. Hier op deze planeet, André, bereikt men in één leven dát wat men
bereiken moet. Op aarde denken de mensen niet aan natuurwetten en
leven dus maar raak. Zij allen hier weten waarvoor zij leven en wat van
hen verwacht wordt. Al deze wezens dienen.

Als de mensen hier dus in het eerste stadium sterven, gaan zij in een
volgend leven, in een ander en hoger stadium over. Op aarde echter
keren wij vele malen in één en hetzelfde stadium terug, omdat wij ons
daarin hebben vergeten. Hoe hoger men hier dus komt, des te ouder
wordt men. Is je dit nu duidelijk, André?’

‘Ja Alcar. Als ik u goed heb begrepen, dan is dit dus alleen voor het
innerlijke leven?’

‘Juist, dat bedoel ik. Het stoffelijke organisme is hier één toestand,
doch voor het innerlijke leven zijn zeven graden, overgangen dus van
ontwikkeling. Op aarde zien wij zwart en bruin, maar het hoogste
lichaam in stoffelijke toestand is het blanke ras,*) hier echter heeft alleen
de mens met geestelijke graden te maken en daarvoor keert hij terug.
Dus ook hier sterven en geboren worden en een nieuw lichaam, zowel
het mannelijke als het vrouwelijke organisme, ontvangen. In al die gra-
den leven de mensen in het vrouwelijke en mannelijke stofkleed, om in
die verhoogde toestand het diepe zieleleven te kunnen beleven. Hier
heeft men heilig ontzag voor het moederlichaam, want het moederli-
chaam is daarom het heiligste kleed, omdat het de schepping ondergaat
en de ziel beleeft.’

‘Wat voor wonderen vertelt u mij toch, ik duizel ervan, Alcar.’ 
‘Ik niet, André en geen van hen die aan onze zijde en hier op deze pla-

neet leven. Zij die hier leven weten dit alles, Ook ik ben dankbaar dat
*) Zie de ‘Verantwoording’ in dit boek.
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ik dit weet en daarop bouw ik voort, ga ik mij concentreren. Ik zei je
reeds, André, dat ik over duizenden jaren zover hoop te zijn, maar ik heb
nu reeds geestelijk geluk en rust in mij, dus kan ik mij daarvoor gereed-
maken. Mijn gehele leven zal ik daaraan wijden. Ik dank God dat Hij
mij de genade heeft gegeven om dit alles aan de aarde te mogen bren-
gen. Ik ben dankbaar, mijn zoon, dat ik leef en wakker ben, dat ik een
deeltje ben van al dit machtige en vanaf deze zijde dit alles heb leren ken-
nen. Wat je thans beleeft, mijn zoon, is heilig. Aan enkelen van de aarde
wordt dit maar gegeven. Daarvoor medium te mogen zijn is een genade
en jij kunt gelukkig zijn.’

‘Dat ben ik ook, Alcar.’
‘Dat weet ik, André. Wij allen zijn gelukkig als wij iets voor onze

broeders en zusters op aarde kunnen doen.’
‘Al dat ruwe werk dat de mens op aarde moet verrichten, is hier dus

niet meer nodig, Alcar?’
‘Neen, ook dat niet. Want hier heeft men bijvoorbeeld geen kolen

nodig, hier werkt een natuurkracht, maar ook die kracht bezit men op
aarde. Dat is de electriciteit, doch hier is men verder. Het zonnelicht
wordt opgevangen en verwerkt en die kracht is sterker dan de electri-
citeit, doch dat kent men op aarde nog niet. Op deze planeet kent men
deze kracht. Men weet hier wat deze ontzaglijke kracht betekent, tot in
het oerstadium is dit te volgen. Daaruit komen duizenden vindingen
voort, die men hier gebruikt.

Men leeft hier ook vegetarisch, want geen enkel dier wordt afgemaakt.
Dierlijk voedsel wordt dus niet meer gebruikt, omdat het verfijnde orga-
nisme dat niet eens meer kan verteren. Zij leven van natuurlijk voedsel,
van producten die in hun midden groeien. Overal, waar men ook is, is
natuurlijk voedsel aanwezig, evenals bij ons in de sferen. Wanneer men
iets wil eten, gaat men in de natuur en plukt het wanneer in hun direc-
te omgeving niets is te vinden. Deze atmosfeer is anders dan die waarbij
de planeet aarde hoort, ook dit heeft een kosmische betekenis. Iedere
planeet heeft dus een eigen atmosfeer en daarnaar is het leven. Ook hier
kent men warmte en afkoeling.’

‘Is dan al dat vee van de aarde hier niet aanwezig, Alcar, en niet meer
nodig?’

‘Neen, want om te worden geslacht, is hier niet meer nodig, maar
toch weten wij dat ook het edele dier, zoals het paard en vele andere
diersoorten, hier leeft. Doch mens en dier zijn één. Het dier geeft zich
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geheel voor de mens en de hogere mens geeft zich voor het dier en is
voor al die liefde zeer dankbaar. En dat is Gods bedoeling. Hier is dus
alles rein en zuiver zoals de natuur is.

Hun gewaden zijn van een zijdeachtige stof gemaakt en zijn als het
geestelijke gewaad, dat men in de ganse kosmos ziet.’ 

‘Het is wonderbaarlijk, Alcar.’
‘Dat is het, André en toch zo natuurlijk.’
‘Zijn al die diersoorten die men op aarde bezit dan alleen voor de pla-

neet aarde?’
‘Ja André, iedere planeet bracht een eigen organisme voort en tot

stand en dit is ook voor de dierenwereld. Alleen de hogere diersoorten,
ik heb je dat reeds duidelijk gemaakt, gaan met ons naar het Al en zij
zullen die graad bereiken. Je weet tevens dat al die diersoorten in de
hoogste soort moeten en zullen oplossen; dat is het dier dat de hoogste
graad in de eigen soort heeft behaald. Al dat vee, al die duizenden dier-
soorten, horen bij de menselijke toestand op aarde. Is je dat duidelijk,
André?’ 

‘U wilt dus zeggen dat, wanneer de innerlijke mens zover gekomen is,
tevens de dierenwereld zover is?’

‘Ja, dat bedoel ik, in wezen geschiedt dit op aarde. Al dat vee zal eens
uitsterven, want dan is dat dier niet meer nodig. Wij weten echter dat
ook dit dier in een hoger stadium is gekomen en deze evolutie zich heeft
voltrokken.’

‘Hebben zij hier dan geen machines, die men toch voor vele dingen
op aarde gebruikt, Alcar?’

‘Jazeker hebben zij die, André, doch niet zoals men ze op aarde heeft.
Er zijn duizenden machines die het werk voor de mens verrichten en
waarvan de mens profiteert, maar niet zoals op aarde, dat enkelen er pro-
fijt van trekken en anderen moeten verhongeren. Dat is hier niet meer
mogelijk, hier kennen zij geen verhongeren, geen gebrek, hier is de mens
gelukkig. Een ieder heeft zijn eigen taak, zoals ik reeds zei, door hogere
wezens aan hen opgedragen. De moederliefde is het innigste bezit en
geluk dat zij hier kennen, de moederliefde beheerst en draagt deze pla-
neet. De moeder is het die dit kosmische en goddelijke wonder beleeft
en men voelt heilig ontzag voor het scheppingswonder. Wie in het vrou-
welijke en moederlichaam leeft, heeft zich aan deze natuurlijke werking
aan te passen en dit gebeuren is heilig. Misschien zal je denken dat dit
leven zeer ingewikkeld is, toch is dat niet het geval. Het is juist zeer een-
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voudig, want men kent hier zichzelf en men is in alles bewust.’ 
‘Wat moet men hier als kind leren, Alcar?’
‘De kinderen en de ouderen moeten de natuurwetten leren kennen.

Ook aan onze zijde doen wij niet anders. Hun leven is zoals wij aan onze
zijde in de zevende sfeer bezitten, maar dan in stoffelijke toestand.

De meesters zijn met hen steeds en steeds in verbinding. Ons leven,
zeggen de mentors van deze planeet, is zoals wij in de zevende sfeer heb-
ben leren kennen. Wat men daar dus in een geestelijke toestand waar-
neemt en de mensen bezitten, hebben wij hier ook en is ons aller bezit.
Je voelt zeker, André, dat ook deze berichten tot ons gekomen zijn.
‘Voel dat wonderlijke aan, zo zeiden zij en u kunt zich ons leven inden-
ken. Wat u daar weet, hebben wij hier in stoffelijke toestand aan de kos-
mos onttrokken. Hier weten wij dat wij sterven en opnieuw worden
geboren, dat wij moeten leren en dat leren onze geestelijke ontwikkeling
is, zoals de meesters ons vertelden toen wij daar leefden. Wij hebben
tempels en gebouwen zoals in de vierde sfeer, maar de onze zijn 
stoffelijk en stralen zoals wij allen aan innerlijke uitstraling bezitten.’
Ook vroeg men nog: ‘Heeft u een eigen taal?’ ‘Wij kennen alle talen die
men op aarde bezit, doch wij hebben ook onze eigen talen, welke echter
weinig worden gebruikt, omdat wij de geestelijke taal gebruiken.
Waarom zouden wij het ons nodeloos moeilijk maken, wanneer wij
elkaars gedachten en gevoelens kunnen opvangen? Wij trachten te leven
zoals wij het in de zevende sfeer hebben geleerd en ons eigen maakten.
Ons leven hier is dus een leven van rein geluk. U kunt zich ons leven
indenken, maar bedenk dan tevens dat wij stoffelijke wezens zijn en dat
alles in stoffelijke toestand bezitten. Gij allen kent het scheppingswon-
der, maar dat beleven wij hier, niet één uitgezonderd, bewust. Ga in
uzelf na wat dat zeggen wil, bewust te zijn met de Alvader. O, wij zijn
zo gelukkig, want in ons midden leeft God en wij voelen ons dicht bij
Hem. Wij zijn met onze broeders en zusters in verbinding die de vijfde
graad reeds hebben bereikt en dat geluk, dat leven daar, is niet meer te
vergelijken met het onze. Wij ontvangen veel vindingen van onze zusters
en broeders uit de vijfde graad en die kunnen wij alleen toepassen en
voor gebruik gereedmaken wanneer wij zover zijn en de hoogste inner-
lijke graad hier hebben behaald. Alleen die vindingen willen wij gebrui-
ken, die ons kunnen dienen, maar wat wij zelf kunnen, zullen wij met
onze eigen krachten bereiken. De rust en vrede die wij bezitten is u
bekend. Wij allen zijn zoals gij u voelt, alleen de zes hogere innerlijke
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graden zijn verder dan u zich daar voelt. Het feest van onze Meester
Jezus Christus, beleven ook wij en dat is niet anders dan bij u, alleen
voelen de hogere meesters dieper dat leed en die smart die de Meester
eens heeft gevoeld. Zij maken ons duidelijk hoe dit moet worden beleefd
en gevoeld. Deze diepte is het afdalen in Zijn heilig leven. Wat wij op
de planeet aarde kunnen beleven en na de beleving naar de sferen terug-
keren, doen wij ook hier en dan zijn wij allen één. Daarin is niets veran-
derd en dat is ook op de vijfde graad evenals op alle planeten aanwezig.
Dat wordt beleefd en zal zo blijven, want wij voelen het diepe onrecht
dat men Hem heeft aangedaan. Van tijd tot tijd brengen wij deze ver-
binding tot stand en uw gevoelens worden door ons opgevangen. Wij
kennen uw leven en keren terug in het verleden en de verbinding die
daarvoor nodig is, kent u. Hij die zich met u heeft verbonden, leeft in
de vijfde geestelijke graad; en dit is mij door de meesters opgedragen.’

Zo sprak deze mentor, André, tot hen allen en dit gesprek heb ik eens
mogen beleven. Ook ik werd dus verbonden. Ik vertelde je van een
geestelijke verbinding tussen deze planeet en onze zijde en dit geschiedt
meermalen. Door mijn meester Cesarino mocht ik dit beleven, want hij
heeft deze verbinding tot stand gebracht, hij was het instrument om
deze berichten te kunnen opvangen.’

‘Het is wonderbaarlijk, Alcar.’
‘Al de schoonheid die hier aanwezig is, André, bezit de stoffelijke

mens die hier leeft.’
‘Ik ben sprakeloos, Alcar, weet hierop niets te antwoorden. Maar is

hier ook dag en nacht?’
‘Dat is in het ganse heelal. Ook deze planeet beschrijft een eigen baan

om het zonnelichaam, doch ook die verschilt met de planeet aarde en
die werking is te zien en te voelen. Hier kent men evenals op aarde de
jaargetijden, maar in niets heeft dit met de aarde afstemming.’

‘Maar zij zullen toch wel tijd kennen en die hebben ingesteld?’ 
‘Op alle planeten is die tijd aanwezig en dit geldt voor alle stoffelijke

lichamen waarop zich leven bevindt. Het leven brengt dit mee en niet
alleen het leven, doch de natuur dwingt de mens daarnaar te handelen.
Niet de planeet dus als kosmisch geheel, doch ook het stoffelijke lichaam
heeft behoefte aan slaap, omdat dit nodig is en in het organisme ligt.

Dit is dus tevens voor deze mensen, al zijn deze wezens hoger dan de
stoffelijke mens op aarde. Ik zei reeds, deze planeet heeft een andere
atmosfeer dan de aarde. Daarom is de natuur anders en is hetgeen
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deze planeet voortbrengt heel anders dan wat de aarde voortbrengt.
De vruchten die in deze natuur groeien, zijn vol van heerlijk sap, zoals
ook in ons leven is. Daarop heeft zich deze mens geconcentreerd, daar-
voor leven en werken zij en geven zich geheel. Wij weten dat zij hier ont-
zaglijke vorderingen maken en dat er reeds veel is bereikt, toch gaat dit
steeds verder.

Het zoeken naar het volmaakt stoffelijke ligt in het bereik van de
mens en dat is ook voor de aarde. Ook daar vinden en kweken zij steeds
nieuwe vruchten en hogere soorten en dat is in de natuur mogelijk.’

‘Er zijn dus toch heel veel dingen, Alcar, die men op aarde heeft en
die men ook hier gebruikt?’

‘Jazeker, vooral wat de natuur voortbrengt, maar ook kunst en weten-
schappen, doch hier is alles meer volmaakt.’

‘Als ik u goed heb begrepen, Alcar, heeft men hier al die instellingen,
die men op aarde voor het zelfbehoud nodig heeft, niet meer nodig?’

‘Neen André, ik zei je reeds, hier kent men leugen noch bedrog, men
steelt en vecht hier niet meer, hier is geestelijke rust.’

‘Wat heerlijk is dat, Alcar. Dan wordt hier ook nooit iets verknoeid
en begeert de ene mens niet het bezit van de ander.’ 

‘Al die aardse hartstochten, ik zei je dit zoëven al, zijn hier niet. Hier
zijn geen heersers meer, die mensen kent men alleen op aarde. Daar is
dat nodig, hier niet, want hier kan men iedereen vertrouwen en bezit
ieder wezen reine liefde.’

‘Het is wonderbaarlijk en een groot geluk wacht ons mensen van de
aarde. Doch als ze dit maar konden aanvaarden. Dat zal echter niet
mogelijk zijn.’

‘Ik zei je toch dat zij zich dit niet kunnen voorstellen en toch zullen
wij er velen overtuigen. Anderen echter weer verklaren ons voor krank-
zinnig en voor fantasten, maar dat moeten zij weten. Eens zullen zij
zover komen en gaan ook zij dit beleven. Geen ziekte, geen onrust, geen
dood, geen angsten voor de toekomst, niets, niets van al die aardse narig-
heid vindt men hier. Denk je dat eens in. Mijn God, wie zou daar niet
voor willen leven?

Al die aardse ellende kent men hier dus niet. Een ieder weet hoe hij
leven moet en ook hoe oud hij wordt en duizenden dingen meer, want
in alles zijn zij bewust. Nu eerst maakt de mens van zijn innerlijke gaven
gebruik en dat doet men ook wel op aarde, doch niet in deze toestand
en afstemming.’
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‘Hoe is de indeling van zo’n planeet, Alcar?’
‘Bedoel je hoe ze verzorgd en bestuurd wordt?’ 
‘Ja, dat bedoel ik.’
‘O, dat is zeer eenvoudig. In het midden van de planeet leven de

meesters, zoals aan onze zijde. Die meesters zorgen voor ons allen en wij
weer voor anderen, totdat de laagsten ontvangen. Dan is iedereen met
elkander in verbinding en die verbinding gaat van het middelpunt uit en
stroomt zo in ronde lijn over de gehele planeet. Van daaruit geven zij
hun bevelen en die worden stipt en getrouw uitgevoerd, want een ieder
doet volmaakt zijn werk, omdat zij hier geen bewuste fouten meer kun-
nen doen. Dit is de geestelijke verbinding en de planeet wordt dus als in
onze geestelijke wereld bestuurd.

Deze planeet, André, heeft dus niets meer van de innerlijke en stoffe-
lijke mens der aarde. O, die reine liefde die zij hier bezitten! Die brand,
dat geestelijke vuur, is hun bezit. Om in zo’n toestand, in zulk een
schoon stofkleed te mogen leven, te musiceren, te schilderen en te
mogen beeldhouwen, dat alles, André, is zo verheven en rein, waarvan
men zich op aarde geen denkbeeld kan vormen.

Hier is geestelijk en stoffelijk geluk. Mijn God, hoe moeten wij U
danken! Zo is het hier, André, op de vierde kosmische graad, die je thans
hebt leren kennen. Het is een genade die, ik zei het al, maar weinigen
kunnen beleven. Dit is de waarachtige waarheid. Eens zullen ook wij
hier zijn.’

‘Hoelang zal het duren voordat de dierlijke mens hier binnentreedt,
Alcar.’

‘Je bedoelt de dierlijke mens van de aarde, nietwaar?’ 
‘Ja Alcar, die graad van bewustzijn bedoel ik.’
‘Wellicht tien, twintig, of misschien wel honderdduizend jaren.’ 
‘Voordat zij hier geboren worden?’
‘Ja, zolang kan dat duren.’
‘En de grofstoffelijke mens, of zij die reeds voor geestelijke dingen

voelen en dit alles kunnen aanvaarden?’
‘Voor de grofstoffelijke mens kan het duizenden en duizenden jaren

duren, zo ook voor de geestelijk aanvoelende mens.’
‘Hoe is het mogelijk, Alcar, zolang nog?’
‘Ja André, vergeet niet, hoe hoger men komt des te langzamer gaan wij

vooruit. Voordat ik in de zevende sfeer ben, kan dat nog wel duizend
jaren duren en daarna, voordat ik naar de mentale gebieden ga en voor-
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dat ik op deze planeet geboren word, gaan er eveneens duizenden jaren
heen.’

‘Wat een lange weg hebben wij toch af te leggen, Alcar.’ 
‘Die weg voert ons tot God, mijn zoon.
Als je eerst maar geestelijke grond onder de voeten voelt, dan voel je

je veilig en ga je rustig verder. Je kunt je niet haasten, dat is verkeerd,
want dat tempo kun je niet volhouden. Wij aan deze zijde gaan bewust
en zeker verder en weten wat wij kunnen bereiken. In de geest kun je
geen stukken overslaan en toch zullen wij allen hier worden geboren.
Wij maken ons gereed, wij dienen en offeren ons voor al het leven op,
wij geven ons geheel, wij werken en bidden en komen schrede voor
schrede verder.

Gerhard zette alles op alles en dat kon hij doen omdat die krachten in
hem waren. Maar dat kan hij niet in de tweede en derde sfeer. Het wordt
steeds moeilijker en daar is een ander leven voor nodig. Die sferen zijn
niet zo spoedig te bereiken. Hij was in die paar jaar ver gevorderd, maar
die jaren waren vertienvoudigd, wanneer hij van de eerste in de tweede
sfeer of in de derde sfeer had willen binnengaan.

Zij die op aarde leven en gaan voelen dat zij eeuwig voortleven, moe-
ten zich op rustige wijze gaan instellen en de heilige geest op zich laten
inwerken. Dan zullen zij onze zijde bereiken en kunnen zij verder gaan.
En wanneer zij dan alles beleven, snellen zij naar de aarde terug om hun
familieleden te vertellen dat zij leven en dan keren zij met frisse moed
naar de sferen terug en gaan zich de hogere gevoelens eigen maken.’

‘Dan is hier van krankzinnigheid tevens geen sprake meer.’
‘Dat is zeer goed gevoeld, André, doch dit weet je reeds lang. Neen,

dat kan immers niet meer. Allen zijn geestelijk bewust en krankzinnig-
heid is in wezen de beïnvloeding van een lager bewustzijn. Dat kennen
zij hier niet, dat is voorbij, is niet meer mogelijk. Al die ziekten en
geestelijke verschijnselen horen bij de aarde. Je weet waarom dit is, ik
heb je dat duidelijk gemaakt. Het stoffelijke lichaam van de planeet
aarde is ziek en de maatschappij is nog zieker. Daar is niets zoals de
natuur is en waarnaar zij moeten leven. Men begrijpt niet dat er nog niet
meer mensen worden afgemaakt, want als je vanuit onze zijde de aarde
bekijkt, dan ril en beef je van al het kwaad, van al de ellende, maar kom
je hun vertellen van een eeuwig voortleven, dan kijken de mensen je aan
en verklaren je voor krankzinnig. Maar hier is dat anders. Hier verlan-
gen zij naar geestelijke wijsheid en ontvangen die ook. Hier stelt ieder-
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een zich in en ontvangt en beleeft het hoogste geluk.
Was dit maar op aarde, wilden zij alleen maar de dood vernietigen,

dan reeds waren zij daar verder en veranderde het aspect van de aarde.’
‘Kent men hier tevens geen godsdiensten, Alcar?’
‘Neen, André, doch ook dit weet je reeds lang. Niets van al die aardse

godsdiensten en kerkelijke haat kent men hier. Dat wat op aarde is, vin-
den wij hier dus niet. Hier hebben mensen geestelijke honger en die
honger wordt gestild. Zij kennen alleen het leven en dat leven hebben
zij lief in reine liefde. Meer hebben zij niet nodig en dat is hun geloof en
is het volmaakte dat de mens nodig heeft. Alleen Christus kennen zij,
want hun gevoelens voor Gods heilig Kind zijn groot.

Hoe handelt men echter op aarde? Wij horen hun gebeden, maar wij
weten dat ook deze niet zuiver zijn, want zij vragen aan God hun vijan-
den te vernietigen. Ook de priesters doen dat en blijven op deze wijze
bidden. Maar zulke geestelijken leven dan ook maar alleen op aarde.’

‘Hier zijn dus geen geestelijken, Alcar?’
‘Neen, mijn zoon, men heeft hier al deze mensen niet meer nodig,

want zij kennen zichzelf niet eens en wat kunnen deze wezens voor
anderen doen? Zij kennen hun God niet. Christus niet en het leven niet,
ook zij zijn levend dood. Hier echter leeft men en is men wakker en
bewust. Deze mensen sluiten zich niet op, zij leven zoals de natuur en
God het van hen hebben wil. Al die godsdiensten horen bij de planeet
aarde, want het is daar dat wij mensen voor hoger gaan ontwaken. Allen,
geen uitgezonderd, mijn zoon, hebben lief, waarachtig lief.’

‘Wat een machtig verschil met de aarde, Alcar.’
‘Het geluk heeft de mens op aarde in eigen handen. Wie het goede

zoekt en ernaar leeft, zoals God het wil, maakt zich innerlijk geluk eigen
en weet dat God over hem waakt. Het leven op aarde is moeilijk, maar
dat is alleen omdat het de leerschool is voor het geestelijke leven.
Daaraan ontkomen is niet mogelijk, want de mensen moeten naar het
Al terug. Wij weten wat ons wacht, de sferen aan deze zijde en dit leven
op de vierde kosmische graad. Zouden wij daarvoor dan niet alles willen
doen? Hier leeft de mens in een stoffelijk paradijs en dat heeft God voor
al Zijn kinderen weggelegd.

Men leeft hier voor het geluk van anderen en het is niet mogelijk, dat
één van hen zich ongelukkig voelt. Hier leeft men als in een groot gezin,
door vorsten van liefde bestuurd, zij waken over hen allen en dienen het
leven dat hier leeft. Aan het einde van de aarde zullen wij dit beeld zien.
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Als in de hel geen demonen meer zijn, de eerste twee graden op de der-
de kosmische graad zijn overgegaan, die voordierlijke wezens de hoogste
en geestelijke afstemming hebben bereikt, dan zal de aarde veranderen
en overheerst het goede.

Op aarde moet men de mensen aansporen het goede te zoeken, hier
is dat niet meer nodig. Eens lost op aarde die ellende op en is er geen
ziekte meer, geen hartstocht noch geweld, dan zijn allen die daar nog
zijn, bewust en wakker en weten waarheen zij gaan en wat hen wacht.
Nog worden wij niet begrepen, André, en dat nemen wij hun niet kwa-
lijk, maar eens komen zij zover, doch dan hopen wij hier te zijn en te
leven in al deze schoonheid.

Hoe moeten wij God danken. Mijn Vader in de hemel voelt mijn
innige dank, André, ook ik zal dit niet meer vergeten. Ik zal hieraan
steeds blijven denken en wij zullen ons inspannen dit geluk, deze wijs-
heid ons eigen te maken. Daarvoor moeten wij nog veel leren, maar wij
zullen er komen. Mijn hart voelt dit en mijn ziel is verwarmd, maar dit
is de stuwing om te aanvaarden, om ons geheel te geven zoals God het
wil. Hoe zegenrijk is alles en liefde straalt en stroomt ons reeds tegemoet,
in wezen zijn wij reeds verbonden.

Zij allen hebben die geestelijke bloemen gekweekt en menigmaal zijn
ook zij ineengezonken voor zij zover waren. Een lange weg hebben zij
afgelegd en toch, eens leefden zij als wilde dieren op de tweede en der-
de graad en voelden van al deze liefde en innerlijke rijkdom niets. Nu
wij dit weten, spoort het ons aan aan onszelf te beginnen, want deze weg
staat voor ons open, wij willen daaraan beginnen, is het niet, André?’

André keek zijn leider aan en dankte hem innig. 
‘Uw vuur’, zo zei hij, ‘zal ik mij eigen maken. Ik zal en ik wil dat ten

koste van mijzelf. Ik wil mijzelf en mijn voetstuk vernietigen, want niets
moet er meer in mij zijn, dat mij op mijn geestelijke weg tegenhoudt.

Ach, als de mensen op aarde dit wisten. Als zij zichzelf wilden afleg-
gen en het in zichzelf gingen zoeken en niet in anderen, dan waren wij
reeds een heel eind op weg. Doch zij kijken steeds naar anderen en die
anderen hebben het gedaan. Ik beleef dat steeds, Alcar.’

‘Dat zullen wij nog lang, heel lang beleven, want zij vergeten dat 
zij daar zijn om te leren. Zij vergeten dat zij daar niet meer zouden kun-
nen zijn wanneer zij hun eigen karma beleefd en goedgemaakt hadden.
Niets voor niets en geen kind Gods ontvangt leed, als dat niet nodig is.
De mens zoekt naar zijn geluk, maar dat geluk komt eerst aan deze zijde.
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Als zij gereed zijn met hun vele levens, eerst dan gaan zij hun geluk voe-
len. Een ieder zoekt en trekt dat aan, wat zij zelf zijn en tot stand hebben
gebracht. Een dierlijk wezen daalt in het stofkleed af en bezielt dat stoffe-
lijke leven. Als zij ook dat nog eens in handen zouden hebben, wat dan?

De mensen vragen zich af waarom en waarvoor moet ik zo’n kind ont-
vangen, doch diep in hen hebben zij met dat zieleleven te maken en
daarom alleen trokken zij dat leven aan en zullen goedmaken.’

‘Dat is hier niet meer mogelijk, Alcar?’
‘Neen, goddank zijn zij zover. Deze mensen zijn engelen en zij kun-

nen niet anders meer aantrekken dan eenzelfde wezen en die bezieling
leeft aan onze zijde. Voel je, André, dat er nog steeds niets veranderd is
en de natuur nog steeds onfeilbaar werkt? Dat wij zullen aantrekken
zoals wij innerlijk zijn? Als wij ons karma hebben beleefd, dan daalt in
dat stoffelijke kleed een ander leven af en dat leven zal zijn om voor de
aarde iets te doen. Het is wonderbaarlijk hoe alles geregeld is, maar God
overzag dit en wist hoe het zou geschieden.

Ik heb je nu vele wonderen duidelijk mogen maken en als de mensen
dit niet met beide handen aangrijpen, welnu, dan zijn zij niet waard kin-
deren van God te zijn. Toch mag ik niet zo spreken, hoewel ik weet dat
zij op al dit geestelijke voedsel zullen stampen en het verguizen en het
niet aanvaarden. Toch bereiken wij er velen en over enige honderden
jaren zijn wij zover. Dan leven op aarde mensen die ons begrijpen en
dankbaar zijn daarvan te mogen horen. Zij zullen dan ons werk voort-
dragen, want zij voelen hoe heilig alles is, hoe diep, hoe groot en zuiver
deze boodschap is doorgegeven. Dat zal ik je nog eens duidelijk maken
en dan zal je zien en voelen, hoe ik alles van tevoren heb geregeld, zodat
er geen fouten konden worden gemaakt. Ik sta voor je mediumschap in,
ik ben het die deze gaven in handen heeft en aan mij is het je van ons
leven te vertellen.

Wie dit niet voelt, zal dit moeten leren. Straks zijn die mensen op
aarde, lezen zij onze boeken, André en zullen zij zich inspannen de sfe-
ren van licht te bereiken.

Dan worden wij en allen die ons volgen begrepen en allen zijn dank-
baar dat aan ons die genade is gegeven dit te mogen vertellen. Dan slaan
zij hun handen ineen en buigen hun hoofden en weten dat er een voort-
gaan is. Eerst dan, André, zoeken zij zichzelf en vragen niet meer waar-
om en waarvoor en is de dood voor hen geestelijk geluk en het weerzien
aan deze zijde.
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Ja, eens zijn zij zover en dan zijn wij ver, heel ver weg en maken ons
gereed om dit hier te aanvaarden. Wij volgen Christus en allen die Gods
leven hebben ontvangen, zullen Hem moeten volgen. Een dier op deze
planeet is duizenden jaren het denkende wezen op aarde vooruit. Er zijn
hier vele soorten die het Goddelijke wezen in alles volgen. Zij zijn dank-
baar als men tot hen spreekt en voelen wat dit hogere wezen wil. Aan
onze zijde zijn het de geestelijke boden, hier hebben zij ook eenzelfde
taak, maar dan in een stoffelijke toestand.’

‘Ook deze planeet bracht alles voort, Alcar?’
‘Alles wat wij op de eerste graden hebben gezien en de aarde bezit en

heeft voortgebracht, is hier aanwezig, doch alleen het zevende kosmische
diersoort, waarvan ik je heb verteld. Hoe hoger des te schoner wordt al
het leven, hetzij mens of dier en alles wat in de natuur groeit. Alles is hier
dus af en volmaakt en niet te beschrijven.

‘Wat een weelde, Alcar. Ik zie de gehele planeet voor mij en zie tevens
hoe alles geschiedt.’

‘Ik laat je dit voelen, evenals aan onze zijde. In het midden van deze
planeet, mijn zoon, staat een machtig bouwwerk en dat bouwwerk is het
evenbeeld van de piramide op aarde. Doch dit gebouw is een goddelijke
tempel en heeft een andere betekenis. Daarin stellen de mensen zich op
het Al in en worden zij met die hogere sferen en planeten verbonden. 
Ik kan je al die rijkdom niet beschrijven, want dit geluk is te diep voor
mijn gevoel, doch wij weten hoe alles is. Men heeft gebouwen die wij in
de zevende sfeer bezitten en ongelofelijk van schoonheid zijn en waar-
van men de hoogte niet eens meer kan zien. Dat gedeelte lost in dit hel-
dere blauw op en zij weten waarvoor dat is. Aan onze zijde heb ik je dat
getoond. Alles is zoals zij zelf innerlijk zijn. De bouwmeesters die hier
leven zijn geestelijke kunstenaars. Hun voelen gaat ver en is machtig en
dat schept zich de mens zelf die het hogere zoekt. Alles wat hier leeft
hoort hun toe.

Hier kent men geen stoffelijk bezit, men leeft hier in alles en met alles,
want persoonlijk bezit bestaat voor hen niet, dat hebben zij reeds lang 
afgelegd. Begrijp je nu hoe machtig het is zo te kunnen voelen en zo te
mogen leven en te ontvangen? Daarvoor te willen leven is een heilig gevoel,
dat in hen allen aanwezig is. Geen mens stoort hier, zij zouden niet kun-
nen storen. Een ieder kent zijn eigen taak en weet wat van hem of haar
wordt verlangd. Alles is hier af, geestelijk af. De technische wonderen, ik
zei je dat reeds, zijn niet meer te beschrijven en niet eens te begrijpen.
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Duizenden jaren zijn zij de aarde vooruit. Zij zweven in de ruimte, er is
voor hen geen afstand en zij kennen deze planeet. Geen wezen is er dat
zijn bezit niet zou kennen, want zij hebben innerlijk dit bezit in handen.
Een onfeilbare intuïtie is hun innerlijk bezit en het grootste dat zij bezit-
ten is, dat zij zichzelf kennen.’

‘U zegt, Alcar, dat deze planeet groter is dan de aarde?’ 
‘Honderden malen groter dan de aarde, André.’
‘En dan daarop te leven als in een groot huisgezin?’
‘Ja, hier leven biljoenen wezens en toch is het één groot huisgezin.

Allen gaan op reis, jaren achtereen en nemen hun planeet die zij liefheb-
ben in bezit. Hier zijn zij één met alles en zelfs een grasspriet is hen hei-
lig. Zij kennen ieder plekje grond en zijn daar geweest, worden op hun
reizen door hun zusters en broeders in liefde ontvangen. Voel je nu
André, hoe groot deze liefde is, hoe machtig hun geluk? Hun huizen
staan open, want die huizen zijn ook het bezit van anderen en zij zijn
gelukkig wanneer zij hun broeders en zusters mogen ontvangen en ver-
welkomen.’

‘Is dat voor iedereen, Alcar?’
‘Ja, voor iedereen is dit geluk, mijn zoon, geen uitgezonderd, hier kent

men geen onderscheid.’
‘Hoeveel wonderen heeft u mij op deze reis al duidelijk gemaakt. Hoe

eenvoudig is dit leven en toch zo diep, Alcar.’
‘De diepte van dit leven is hun gevoel, André. Hoe verder wij komen,

hoe hoger wij gaan, des te eenvoudiger, hoe moeilijk dat ook lijkt, 
wordt het. Alleen de mensen op aarde maken hun leven ingewikkeld. 
Zij begrijpen niets van de schepping en verliezen zich in alles en voelen
zich heel ongelukkig, wanneer man of vrouw of kind heen gaat. Dan
zijn zij niet meer te helpen en vinden zichzelf diep ongelukkig. Hier, aan
onze zijde dan, wordt die vader en moeder wakker en zien zij dat leven.
Dan is er geen leed en geen smart meer, doch alleen geluk.

Dat alles weet men hier, want ik zei je reeds, zij weten waarheen zij
gaan. Om hier te mogen sterven, is een genade. Toch is dit tevens voor
de aarde, maar daar voelen zij dit niet en schreien zich leeg. Op aarde is
dus alles anders.

Dat anders zijn is het gebrek aan innerlijk bezit, aan geloof en vertrou-
wen. Daarom is het daar zo droevig, zijn zij levend dood en voelen zich
alleen en verlaten. Hier is de één de steun voor het andere leven en
begrijpen zij wat hun wordt gegeven. Hier worden geen tranen meer van
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leed en smart geschreid, want zij weten niet wat leed is. Wel kunnen zij
ook schreien, doch alleen van geluk en zaligheid om alles, wat zij van
God hebben ontvangen. Daarin ligt hun liefde en zij schreien van diepe
ontroering en dankbaarheid.

Is dit geen hoog en groots geluk? Zie naar dit alles, André en roep het
op aarde uit. Zeg hun hoe het hier is en dat zij dit alles zullen ontvan-
gen. Een planeet waarop biljoenen mensen in harmonie leven, is dat
geen kosmisch wonder? Voelen wij dan niet dat wij als God zullen wor-
den? Is dat goddelijke niet steeds vanaf het begin in ons geweest en heb
je dat niet overal gezien en gevoeld? Ik heb je dat goddelijke in vele toe-
standen duidelijk gemaakt en waar wij ook waren, daar zagen en voelden
wij die goddelijke wenk. Streef daarnaar, voel daarnaar en ga daarin op.

Voel de diepte van je eigen zieleleven en daal in die diepte af. Wat je
dan voelt is of kwaad, of ellende, maar daal je dieper en dieper in jezelf
af, dan voel je de stilte van God en raak je je eigen goddelijke afstem-
ming, want de Vonk Gods leeft in die reine stilte. Je slaapt in en de rust
des geestes daalt in je. De dichters van de aarde voelen wat dit alles zeg-
gen wil, maar de mens die als een wilde leeft, vervloekt hetgeen ik zei.
Toch is die stilte God, want die stilte raakt dát wat zijn eigen leven is.
Hier kennen zij dus geen hel en verdoemenis; die predikers die dat zeg-
gen, André, leven zelf in de duisternis en zijn levend dood. Zo zou ik
kunnen voortgaan, want er is hier geen einde aan alles. Steeds mooier,
steeds reiner wordt het.’

‘Als deze planeet honderden malen groter is dan de aarde, wat moet
dat dan toch een uitgestrektheid zijn. Zijn er nog planeten die groter
zijn, Alcar?’

‘Hoe hoger wij komen des te ruimer wordt alles en wij krijgen het
gevoel dat er geen einde meer is. Men kent op aarde natuurkrachten en
wonderen, wij, aan deze zijde, kennen geestelijke wetten en wonderen,
maar zij hier en degenen die nog hoger zijn, kennen kosmische wonde-
ren en kosmische wetten en daarvan, André, weten wij niets, niets.
Steeds groter, steeds ruimer wordt alles en hoe hoger wij gaan, hoe meer
alles uitdijt en in omvang niet meer te voelen is. Toch weten zij dat het
zo is en dat hen dit wacht.’

‘Als ik alles goed heb begrepen wat u mij op al die reizen duidelijk
maakte, Alcar, dan is ons leven op aarde juist het tegengestelde van dit
leven. Wanneer wij op aarde alles kunnen aanvaarden, dat betekent alles
verliezen, dan zullen wij juist ontvangen, is dat goed?’
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‘Heb ik ooit anders gesproken, André? Is dat niet hetgeen ik je steeds
leerde? Wie dat kan, mijn jongen, is reeds heel ver en zal spoedig alles
ontvangen. Juist wanneer wij alles willen verliezen, ons hoofd buigen
voor God, werkt en leeft er een andere kracht in ons en geschiedt dát
wat God voor ons heeft weggelegd. Hoe groot is de mens die kan zeg-
gen, mijn God voert mij op de goede weg als ik verkeerd ben en ik zal
dankbaar zijn als dit geschiedt, hoe mijn leven ook zal zijn. Zij hier,
André, geven alles en hoe meer zij kunnen geven, hoe meer hun inner-
lijke rijkdom groeit. Dan overstraalt hun innerlijk licht hun gehele
omgeving. Hier geeft men, op aarde vraagt en eist men, hier dient men
alleen, zij zouden niet anders meer kunnen leven. Dit behoort tot ons
als wij willen en dit kunnen wij ontvangen als wij ons hoofd buigen. Dat
is ons bezit als wij ons openstellen en is geestelijke rijkdom. Dat is waar
wij allen naar verlangen. Kijk nog eens naar dit alles, André, ik voel dat
wij spoedig moeten heengaan.’

‘Laat Cesarino u dit weten, Alcar?’
‘Ja André. Zoals zij hier leven en ontvangen, met anderen in verbin-

ding zijn, zo is ook ons leven. Wij in de geest, zij in hun stoffelijke orga-
nisme. Nog kun je waarnemen, aanstonds is dit niet meer mogelijk en
moeten wij terugkeren.’

‘Ook dat is alweer een wonder, Alcar. Ik heb alles in mij opgenomen
en ben u innig dankbaar, ik zal het niet vergeten. Weet Cesarino wat u
mij duidelijk heeft gemaakt?’

‘Deze mentor heeft zich met mij verbonden. Ik weet van al deze
mogelijkheden af, doch om hierin over te kunnen gaan, daar zijn hoge-
re krachten voor nodig en dit geschiedt, zoals jij toen de zesde en zeven-
de sfeer hebt mogen bezoeken. Hiervoor zijn mijn krachten niet
toereikend. Ook ik ben maar een instrument, doch je ziet hoe de
meesters mij volgen. Dit is hun werk en mijn en jouw werk en van vele
anderen.’

André keek naar dit paradijs, hier zou hij niet meer terugkeren. Voor
duizenden jaren vaarwel, wens ik u allen toe en hij stuurde zijn dank
naar hen die in geluk verenigd waren. Dankbaar, heel innig dankbaar
voelde hij zich voor de Schepper van al dit machtige leven. Dan zonk hij
neer en bad voor dit geluk. Toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij dat zijn
leider eveneens in gebed verzonken was. Ook Alcar sloeg zijn ogen ten
hemel en dankte zijn heilige Vader. André beefde van het geluk.

Dan riep hij plotseling uit: ‘Wat is dat, Alcar? Alles verwaast, ik kan



530

niets meer zien, een dichte sluier bedekt deze planeet!’
‘Heb ik je zoëven niet gezegd dat onze verbinding verbroken zou wor-

den? Dit geschiedt nu; wij moeten heengaan.’
‘Wat een wonder, hoe bent u één, Alcar. Nu eerst begrijp ik wat mij

in de tempel der ziel is getoond.’
‘Cesarino heeft onze verbinding verbroken, André en wij moeten nu

naar onze zijde terugkeren, waar je nog meer wonderen zult beleven en
ik je duidelijk mag maken. Kom, mijn zoon, hoe moeilijk het ook voor
je zal zijn, aan dit geluk komt nu een einde. Eens, al duurt het nog vele
en vele jaren, zullen ook wij hier tezamen leven en met ons vele zusters
en broeders der sferen. Allen komen hier aan en aanvaarden dit bezit.’

Nu kon André niets meer zien. Toen keerde Alcar terug en zweefden
zij gene zijde tegemoet.

‘Ik zou hier reeds in onze eigen wereld kunnen overgaan, doch ik ver-
lang nog even in deze stilte te blijven. Ook jij zult daar behoefte aan heb-
ben, is het niet, André?’

‘Ja Alcar, heel gaarne. Ik moet dit eerst verwerken, aanstonds ben ik
weer gereed.’
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De wedergeboorte op aarde

OOK ik, mijn jongen heb dat nodig, want ook voor mij is dit 
machtig.’ Zo zweefden zij verder en beiden waren in gedach-
ten. André wist niet waaraan hij het eerst zou denken. Hij

voelde echter wat hem te doen stond. Dit mocht niet te lang duren,
want Alcar moest hem nog veel duidelijk maken. Wanneer hij weer op
aarde teruggekeerd was, kon hij alles overdenken. Hoe goed was zijn lei-
der, want hij had dit beslist nodig, Alcar had duizenden wonderen
beleefd en kon daar tegen. In hem lag nu verlangen en hij begreep dat
dit op aarde weer strijd betekende. In dagbewustzijn moest hij dit nu
trachten te verwerken en dat was niet zo eenvoudig. Toch moest het,
maar hij zou zijn best doen.

O, welk een geluk en schoonheid! Hoe rein waren die mensen. 
Ja, dacht hij, dezen zijn doorzichtig, nog fijner dan de teerste stof op
aarde. Dit waren stoffelijke engelen. Hij kwam hierover niet uitgedacht
en dat wachtte de mens op aarde. Daarvoor moest men toch willen
leven. O, die schoonheid! Hoe wonderbaarlijk was het leven op die 
planeet. Op aarde vocht en moordde men zoveel zij zelf wilden.
Niemand kon die dierlijke wezens tegenhouden. Waar men ook keek,
overal ellende. Op geen enkel plaatsje van die grote aarde was er rust.
Overal haat en nijd en bedrog. Wat voor wonderen had hij hier mogen
beleven!

Zie, het werd reeds duister, zij hadden dat zonnestelsel reeds verlaten.
Nu voelde hij die diepe stilte. O, die goddelijke stilte. Hij leefde nu in
het niets en juist dat niets, dat was God. Het was hier als voor de schep-
ping. Nu begreep hij alles en hij voelde zich, alsof hij hier nooit vandaan
was geweest, als een van hen aan deze zijde, zo duidelijk, zo doorzichtig
was voor hem de schepping. Hij voelde en zag dat het zo was en zo
moest zijn. Dit was wonderbaarlijk en toch kwamen weer die gevoelens
in hem die hij reeds had gevoeld. Het was alsof men hem daarvan reeds
had verteld. Het kwam niet van links of rechts of van boven, neen, dit
kwam uit zijn diepe innerlijk voort en hij ging het weer opnieuw voelen.

Vreemd was het, toch kon hij zich daarvan niet vrijmaken. Nog nooit
had hij hiervan op aarde gehoord, maar op deze reis had hij dit vele
malen gevoeld en zelfs duidelijk gevoeld. Op die beide andere reizen
drong dit gevoel niet tot hem door, thans echter lag het bewust in hem.
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Dit was vreemd, heel vreemd, het lag in hem en hij zou het kunnen
begrijpen, maar wist niet waar dit raadsel vandaan en in hem kwam.
Heel merkwaardig was het en hij voelde dat dit met hemzelf te maken
had. Het was precies als in Jeruzalem, maar nu nog inniger dan daar.
Hoe kon dat? Hij leefde toch op aarde? Hoorde ook dit tot het verleden?
Tot zijn eigen verleden?

Nog wist hij niet waar hij geleefd had, dat zou Alcar hem nog duide-
lijk maken, dus zou hij afwachten en er niet aan denken. Dan voelde hij
dat de stilte hem overviel en ging hij daarin over. Dit was als voor de
schepping, toen de mens nog geboren zou worden, toen er nog niets
was. Duisternis, diepe duisternis en toch was er alles, maar dat alles
moest men voelen. Wie kon dat echter voelen?

Geen geleerde op aarde, maar geleerdheid is aards en dit was alleen te
voelen. Diep zou men in zichzelf moeten afdalen, want daarin ligt het,
wij hadden het beleefd.

‘Heb je gevoeld’, zei Alcar ineens, ‘dat ons daar niet alleen het inner-
lijke leven een halt toeroept, maar tevens het stoffelijke leven?’

‘Ja Alcar, dat heb ik gevoeld.’
‘Op aarde zien wij door alle stof heen, doch daar is dat niet meer

mogelijk. Ook wij staan voor die diepte en kunnen daar niet binnen-
gaan. Je ziet daardoor dat ik alleen dát kan duidelijk maken wat in mijn
bereik ligt en ik heb beleefd. Al dat andere is onzichtbaar voor mij.

Hier is rust en vrede. Weer zijn wij in de stilte en wel in de goddelijke
stilte. In het heelal heerst nu duisternis, toch zijn er duizenden zonne-
stelsels en is alles in beweging. Al die duizenden lichamen bewegen zich
en niets stoort hier in dat machtige geheel. In het gehele universum is
harmonie, maar waar aardse mensen zijn, daar is disharmonie, omdat de
aardse mens stoort. Je voelt hier de reinheid van de natuur in je komen.
Nu zweven wij in het heelal voort en zijn gelukkige wezens. God schiep
hemel en aarde, God schiep ons mensen, het dieren- en plantenleven,
God schiep het gehele universum, waarvan wij deel uitmaken. In ons is
er reeds licht, André, doch al dit machtige moeten wij ons eigen maken.
Merk je, mijn zoon, dat het steeds donkerder wordt?’

‘Ja Alcar, doch tevens stiller.’
‘Straks wordt het weer licht en dat licht is van het zonnestelsel waar-

toe je eigen stoflichaam behoort. Als dat eens sterft kom je voorgoed bij
mij en dan gaan wij aan deze zijde verder.’

‘Als ik eenmaal hier ben, Alcar, wat dan?’
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‘Ik heb je reeds vele malen gezegd, dat wij dan vele jaren op reis gaan.
Dan gaan wij weer alles opnieuw beleven en daar zijn die jaren voor
nodig. Als dat dan voorbij is, keer ik naar mijn eigen sfeer terug en is
mijn taak voorbij.’

‘En ik dan, Alcar, kunt u mij ook dat vertellen?’
‘Dan ga je een tijdlang alleen verder en doe je ander werk. Dat werk

ligt reeds gereed en wacht op je. Daaraan ga je je geheel geven, waarna
ik je in mijn eigen sfeer opwacht. Dan gaan wij samen verder en zullen
hoger gaan, om die hoogste sferen te bereiken.’

‘Zal ik aan deze zijde met mijn zusters en broeders van de aarde die ik
thans ken, tezamen mogen werken, Alcar?’

‘Ja André, dat is mogelijk. Al je broeders en zusters die ons op aarde
reeds volgen, zal je aan deze zijde terugzien. Je zult tezamen mogen 
werken, grote reizen mogen maken, in liefde, in reine sferenliefde zal je
verbonden zijn.’

‘O, welk een geluk, Alcar.’
‘Het zal geschieden, André, al dit geluk zal je ontvangen. Allen zullen

hier binnentreden, hier wacht hen groot geluk. Ik zeg je dit nu reeds en
je kunt daarop vertrouwen.’

‘Wacht uw tweelingziel al die tijd op u, Alcar?’
‘Vanaf het begin toen ik naar de aarde ging, wacht zij reeds, maar zij

helpt mij, André, wij beiden doen dit werk. In de sferen kennen wij geen
afscheid, dat weet je. Je hebt mijn eigen sfeer eens mogen zien en je hebt
ook haar zelfs gesproken. Wij zijn één en ik ben nooit alleen. Waar ik
ook ben, volgt zij mij en ik haar en wij voelen ons nooit gescheiden.
Toch ben ik steeds in de sfeer der aarde en zij in haar eigen hemel, maar
een scheiding is niet mogelijk. Wij zijn eeuwig verbonden en zullen ver-
bonden blijven.’

‘Het is alles zo groots, Alcar. Maar als wij nu op de vierde graad
komen, ken ik U dan terug en u mij?’

‘Vanaf nu zijn wij eeuwig één en allen die met ons gaan zullen dat blij-
ven. Is het niet heerlijk dit nu reeds te mogen weten? Dit is de geestelij-
ke verbinding, André en wie in de geest verbonden is, heeft zich dat
eigengemaakt. Vraag het aan hen die de vierde sfeer hebben bereikt en
allen zullen het je zeggen. Geloof mij wanneer ik je zeg, dat wij gereed
zijn om alles te geven. Dit lijkt veel en is toch vergeleken met wat 
wij hebben ontvangen, niets. God gaf Zichzelf, Zijn eigen leven, Zijn
afstemming. Wie zichzelf verliest, ontvangt dát wat God is. Wij trach-
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ten ons die kosmische bewustwording eigen te maken en daarvoor geven
wij ons geheel.’

‘Waar gaat u thans naartoe, Alcar?’
‘Opnieuw naar de duisternis, daar waar wij waren, want ik moet je

daar nog vele dingen duidelijk maken en dat houdt met de weder-
geboorte op aarde verband. Tevens zal ik van hen vertellen die alle
geestelijke wetten overschreden. De wedergeboorte geschiedt uit alle
overgangen, uit die oorden die daarvoor innerlijk gereed zijn.

Een ieder die verlangt om datgene goed te maken wat hij misdeed,
kan dit doen en keert dan naar de aarde terug. Ik ga je duidelijk maken
dat ieder wezen de geboorte, de wedergeboorte op aarde kan beleven en
zal ontvangen, wanneer die verlangens in hem zijn. Maar als zij eenmaal
in de astrale wereld leven en hun kringloop der aarde hebben volbracht,
dan is dat terugkeren een genade. Dat is het wonder van de wederge-
boorte op aarde, dat is diep en machtig en is zoals alles, heilig. Dat is
wonderbaarlijk en kent men alleen hier. Toch weet dat zieleleven, als
deze ziel dan op aarde leeft, ook nergens meer van af en sommigen vra-
gen opnieuw waarom en waarvoor?’

‘Moet men daarvoor dan geen hoogte hebben bereikt?’ 
‘Je bedoelt een geestelijke hoogte, nietwaar?’
‘Ja Alcar.’
‘Neen, dat is niet nodig, doch ik zei je reeds, alleen God kan dit de

mens schenken. Als het zieleleven een ander lichaam ontvangt, dan kun-
nen zij in dat korte leven op aarde meer bereiken dan in enige honder-
den jaren aan deze zijde. Vergeet niet dat, wanneer men in de duisternis
leeft, men niets bezit dan duisternis en koude. Denk je die toestand eens
in. Datzelfde wezen ontvangt nu op aarde een stoffelijk lichaam. 
Op aarde zal het onherroepelijk dat zieleleven ontmoeten waaraan goed-
gemaakt moet worden. Alleen daarvoor keert de ziel naar de aarde terug.
God komt dus dit leven te hulp. Miljoenen wezens ontvangen deze
genade. Zij komen anders niet vooruit en toch zijn al deze wezens kin-
deren van God. Er leven in de duisternis miljoenen wezens die verlan-
gen om terug te keren. Onder hen bevinden zich mensen die alle
natuurwetten hebben overschreden. Hoe komen al deze zielen uit deze
toestand? Kun je je iets afschuwelijkers indenken? Geen voor- of achter-
uit, geen ruimte, geen leven meer te voelen, niets dan duisternis? 
Wij kennen deze toestanden aan deze zijde, André en ik zal je dit tonen
en duidelijk maken.
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Er is een begin en een einde. Er zijn tevens toestanden waarin de ziel
zichzelf heeft verloren, zodat er geen levensvatbaarheid, geen bestaans-
mogelijkheid meer is. En dat is logisch, dat is zeer natuurlijk. Wij kun-
nen deze wetten overschrijden, omdat wij tot dit machtige leven
behoren en daar deel van uitmaken. Maar deze natuurwetten kent men
niet op aarde. Toen ik mijn wandeling op aarde en aan deze zijde maak-
te, heb ik die wetten leren kennen. Ik heb geleerd dat God in alles lief-
de is. Hoevelen heb ik er niet ontmoet die verlangen en bleven verlangen
en toch kwam er aan hun ellende geen einde. Al deze mensen leefden in
de duisternis en konden zich daarvan niet losmaken. In het stofleven
moet dat geschieden, maar ik zei je reeds, dat is een genade Gods, om
opnieuw een stofkleed te ontvangen.

Een zelfmoordenaar die zijn straf aan deze zijde heeft geboet, omdat
hij zijn leven op aarde vernietigd heeft, voelt hier wat hij deed en verlo-
ren heeft. Is zijn einde daar voorbij, dan roept het geestesleven hem een
halt toe en kan hem alleen deze wet nog helpen, wat de wedergeboorte is.

Dat is dan het laatste ogenblik om te bewijzen wat wij willen, of wij
zinken in een diep en ellendig leven terug. Dat is de duisternis die wij
op Golgotha hebben leren kennen en dat is voor ieder mensenkind.

Welnu, die zelfmoordenaar keerde in het leven op aarde terug en
stond opnieuw voor die toestand. Zou hij weer een einde aan zijn leven
maken? Hij weet niet dat hij reeds zelfmoord pleegde, maar toch ligt dat
in hem. Als er geen geestelijk bezit in hem is, valt hij opnieuw. Dit is dus
voor hem een probleem, een lijdensgeschiedenis, maar toch een gelegen-
heid, een mogelijkheid, om uit dat bestaan te komen. Hoe wil men aan
deze zijde dit kunnen overwinnen? Is dat mogelijk, André? Kan men aan
deze zijde bewijzen dat men geen zelfmoord pleegt?’

‘Dat is toch niet mogelijk, Alcar?’
‘Neen, mijn zoon, dit kan alleen op aarde, men moet in het bezit zijn

van een stoffelijk lichaam. Maar wat geschiedt er nu, wat beleven deze
mensen?

Honderden jaren gaan er aan deze zijde voorbij. In die eeuwen roepen
en vragen zij waarom en waarvoor. Ik bedoel diegenen die bezig zijn om
iets te bereiken, die voelen dat zij hoger kunnen gaan. Kan en mag ik dat
niet bewijzen? In de duisternis komen zij verder als zij verder willen,
maar zij komen niet van die gevoelens vrij en dit houdt hun ontwikke-
ling tegen. Als dus een zelfmoordenaar weer geboren wordt en opnieuw
zelfmoord wil plegen, ik heb je dit duidelijk gemaakt, zal iets hem daar-
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van terughouden en dat iets is het verleden, zijn innerlijk leven, dat heeft
hij aan deze zijde beleefd. In dat aardse leven bereikte hij dit ene en
alleen daarvoor was deze mens op aarde.

Ik wil je hiermee duidelijk maken, hoe groot deze genade is, die een
ieder kan ontvangen. Hoe machtig het is, om vanuit die diepe duister-
nis opnieuw op aarde te mogen zijn, is niet te geloven. Want, André, op
aarde is er licht, daar is alles wat het leven veraangenaamt. Hier is niets
dan koude en ellende. Denk je dit leven eens in. Op verschillende wij-
zen komt God ons dus te hulp.’

‘En als zij weer struikelen, Alcar?’
‘Dat is bijna niet mogelijk, André. Voordat zij in die toestand over-

gaan, hebben zij zichzelf daarin gebracht, met andere woorden: zoveel
wilskracht eigengemaakt, dat zij niet opnieuw zullen struikelen. Het ligt
dus van tevoren vast dat zij dit zullen bereiken.

Ik zag ook anderen. Zij leefden niet in de duisternis, maar in de sfe-
ren van licht. Ook zij kunnen op aarde terugkeren. Ik vertelde je van een
moeder, die het moederschap wilde beleven. Vijftig jaren lang verlang-
de zij en eindelijk werd ook haar gebed verhoord en werd zij opnieuw
geboren. Dat zijn wonderen, André, in al deze toestanden komt God
ons te hulp en daarvoor moeten wij dankbaar zijn. Wie wil leren, ont-
vangt van God alles, wanneer hetgeen zij beleven hen helpt om de
geestelijke sferen te kunnen bereiken.

Ik heb je op al die reizen van geestelijke en stoffelijke natuurwetten
gesproken en nu van de genade Gods. Als die genade er niet was, dan
kende men mij op aarde niet, was daar nooit kunst geweest en ook geen
muziek en beeldende kunst van die hoogte, die zij daar nu bezitten. 
Ik werd echter op aarde geboren en met mij vele anderen. Zo werd ook
de piramide geboren, want ook deze wezens kwamen van deze zijde, wat
ik je vertelde en zo zijn er duizenden toestanden meer.

Eens leefde er een mens op aarde, die het leven en lijden van Christus
in muziek vertolkte. Deze ziel vroeg aan deze zijde zijn Vader in de
hemel om hem dat te schenken. En hij ontving deze genade. Ik zal je
dan ook straks met dit leven verbinden en zal je deze mens zien.
Daarvoor keren wij naar Jeruzalem terug, ik heb je dat reeds gezegd.
Daar leefde deze ziel en hij leefde daar omdat hij Christus wilde voelen
en al dat leed en lijden in klank wilde vertolken. Voel je dit wonder,
André? Dit is geschied en zo is dat voor duizenden toestanden mogelijk,
doch alleen dan, wanneer de ziel iets wil beleven, of aan de aarde te bren-
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gen heeft. Wie met die wetten verbonden wordt, weet wat voor groot
wonder er geschiedt en dat weten alleen zij die het beleven. Geen mens,
geen geest aan deze zijde kan daar iets van vertellen, omdat dit een gena-
de is en alleen God ons kan schenken.’

‘Weet men daarom zo weinig van de wedergeboorte, Alcar?’ 
‘Ja, niets weet men er van, André, wij weten alleen dat het mogelijk

is. Vraag het aan allen die hier leven, niemand weet het. Wanneer dat
geschiedt lost het zieleleven in de wereld van het onbewuste op. Je kent
die toestand. Zij komen in een bewusteloze toestand en in die toestand
ontwaakt het zieleleven op aarde en wordt geboren. In dat leven zal
alleen dàt geschieden, waarvoor het zieleleven op aarde is gekomen. Het
stoffelijke leven gaat zijn gewone gang, doch het innerlijke leven zal dat
beleven en in dit beleven ligt het vast en moet het geschieden. Dit zijn
dan de vele levensproblemen die zij op aarde hebben te beleven.
Nogmaals, André, als Gods kinderen het goede willen, dan staat voor
het zieleleven alles open en zullen wij dat als mens ontvangen.’

‘Een geest uit uw sfeer Alcar, zou die van zijn wedergeboorte weten?’
‘Ja, want dan is men bewust en dat bewustzijn doet ons op aarde han-

delen en voelen en ons gevoel vraagt naar geestelijk voedsel. Geen mens
van de aarde kan ons dat afnemen. Als een ziel voor de kunst op aarde
komt, dan bereikt zij dit en gaat dit zieleleven tot de kunst over. Al zou-
den ouders ook iets anders willen, wat meermalen geschiedt, toch volgt
het kind zijn weg en al verscheurt dit hun band, het gaat en het moet
die weg volgen, daar is niets aan te veranderen. Daarvoor keerde die ziel
naar de aarde en voor niets, niets anders. Dan beleeft dit zieleleven
natuurlijk ook duizenden andere dingen en zal zich in dat leven verge-
ten of daarvan iets maken. Met verschillende toestanden uit ons eigen
verleden zijn wij dan verbonden. Ik maakte je dat van mijzelf duidelijk.
Op aarde ontwaakt het zieleleven en de mens beleeft dit en wordt wakker
en bewust. Er worden dan goede en verkeerde dingen gedaan, doch dieper
en lager zinken dan zij reeds zijn, ook dat kan niet. Die innerlijke kracht
houdt hen staande en daarop werken zij voort en beleven hun kunst, of
dàt, waarvoor zij op aarde zijn gekomen. Is het je duidelijk, André?’

‘Ja Alcar, doch ook dit is wonderlijk.’
‘Dat is het, doch het is meer een genade dan een wonder, want dit

gebeuren ligt buiten alle bestaande geestelijke en stoffelijke wetten. Ik ga
nu tot onze astrale wereld over, want je ziet dat wij ons eigen zonnestel-
sel reeds zijn genaderd.’
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André voelde dat Alcar zich ging verbinden. Toen hij ging waarne-
men, zag hij dat zij opnieuw in de duistere sferen waren.

‘Ziedaar, André, wij zijn op de plaats waar ik wilde zijn, hier liggen
die wezens die wij hebben ontmoet. Voor hen is het niet mogelijk om
bewust terug te keren, want zij zouden de aarde in vuur en vlam zetten.’

‘Is deze sfeer de laagste aan deze zijde, Alcar?’
‘Ja, mijn zoon, hier leven mensen die alle natuurwetten hebben over-

schreden.’
André keek naar deze ellende. Daar voor hem lagen menselijke

wezens. Reeds eerder was hij hier met zijn leider geweest. 
‘Op deze plaats, André, heb ik mij met een van hen verbonden. Ik ver-

telde je toen wat ik waarnam, in je tweede boek*) hebben wij dat vast-
gelegd. Al deze wezens hebben alle natuurwetten overschreden. O, als
deze mensen in deze geestelijke toestand en dan bewust zouden worden
geboren! Wanneer zij daar opnieuw de macht in handen hadden, wat zij
zeker door alles wat in hen is kunnen bereiken, dan helpe God de mens
op aarde, als deze beesten tot volle bewustzijn zouden komen. Al deze
mensen zijn ontembaar. Zij weten niet hoever zij gaan en hebben geen
begrip van wat zij doen. Daarom bevinden zij zich in deze toestand.
Zeer diep zijn al deze mensen gezonken, zijn bewusteloos en liggen hier
neer, wat duizenden jaren duren kan. Toch zullen zij eens wakker wor-
den en aan een nieuw leven beginnen.

Hoeveel ellende heb ik je reeds getoond, André? Hoeveel verdriet
wordt er geleden? Dat alles is echter alleen voor de aarde, omdat de mens
op aarde zich geestelijke bewustwording eigen moet maken. Eerst dan
begint het hogere leven en staan de mensen voor ons leven open. Als ik
de vele diepe kloven zie die deze mensen moeten overbruggen, dan denk
ik aan het leed dat zij nog hebben te beleven. Als daaraan geen einde zou
komen, was God onrechtvaardig, doch zij weten dat zij zichzelf in deze
ellende hebben gestort.’

‘Kunnen ook zij naar de aarde terug als zij dat zouden wensen?’
‘Een ieder kan terug, André, maar ik zei je toch, dat als al deze men-

sen opnieuw in hun vorige toestand, dus zoals hun laatste leven op aarde
was, op aarde zouden terugkeren, dan brak de hel opnieuw los, want zij
vallen iedereen aan die zij zouden ontmoeten. Eens waren zij op aarde,
maar hebben zich in alles vergeten. Het zijn de heersers van de aarde, de
vernietigers van ons menselijke geluk. En toch komt God ook deze zie-
*) Zie het tweede deel van het boek ‘Een Blik in het Hiernamaals’.
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len te hulp. Dan komt het zieleleven op aarde, dan is de ziel als een
levende dode en volbrengt dat aardse leven in deze toestand. Op onze
vorige tocht heb ik je daarvan verteld. Dat leven gaat dan voorbij en zij
zijn dus niet bewust, dan slaapt hun diepe zieleleven omdat dit voor het
verdere leven nodig is. Maar God komt deze zielen te hulp en doordat
zij het aardse leven als in een schijndode toestand beleven, is er toch,
wanneer zij hier binnentreden, iets in hen veranderd. In de laatste jaren
echter van hun aardse leven moeten zij bewust worden en als zij daarin
overgaan zijn het meestal de geestelijke krankzinnigen. Voel je hoe won-
derbaarlijk alles is en hoe deze wetten werken? Die krankzinnigheid op
aarde is beter dan dat neerliggen hier in deze duisternis. Hier komen zij
niet verder, maar op aarde maken zij zich toch iets eigen, al is dat eigen
maken niets en niets anders om weer opnieuw tot de levenden te beho-
ren. Begrijp je wat ik bedoel, André?’

‘Als ik u goed heb begrepen, dan houdt hun eigen leven hen gevangen?’
‘Ja André, inderdaad, zo is het.’
‘Zijn zij zich dan van niets bewust, Alcar, ook niet dat zij daar leven?’
‘Neen, mijn zoon, in alles zijn zij onbewust. Er zijn er duizenden op

aarde die in deze toestand leven. Deze zielen zijn diep en al die mensen
zijn niet te peilen. Toch kennen wij deze mensen op aarde, want wan-
neer men deze mensen ontmoet, denkt men met krankzinnigen te doen
te hebben. Deze mensen leven op aarde en zijn toch geestelijk in slaap.
Stel je een dergelijke toestand voor. Zie naar deze mensen, overal zijn zij
en in ieder werelddeel leven zij. Zij zijn angstig, durven niet te leven,
sluiten zich bij niemand en niets aan en hebben geen gevoelens, geen
verlangens, want zij zijn levende doden. Dat is de diepste psychische toe-
stand die wij kennen en wij weten waarom die wezens op aarde zijn. Een
hogere graad trekt hen aan en dat zijn meestal zij die voor krankzinnig-
heid open staan.’ 

‘Wat is dat weer merkwaardig, Alcar. Daarvan hebt u mij nog niets
verteld.’

‘Neen, dat heb ik ook niet, want dat was eerder niet mogelijk. In alles
volg ik één weg en die weg ligt reeds enige honderden jaren voor mij. Ik
geef en maak je alleen dat duidelijk wat je verwerken kunt, van de laag-
ste toestand ga ik naar de hoogste. Toen mijn werk op aarde een aan-
vang ging nemen, begon ik mij aan jou te tonen en de verbinding tot
stand te brengen. In die tijd had ik je van al deze psychische wetten en
planeten niet kunnen vertellen, ook jij zou krankzinnig zijn geworden.
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Ik had mij in alles voorbereid en ik gaf je naarmate je innerlijk wakker
en bewust werd. Deze diepte zou je niet hebben begrepen en ook nu
moet je je goed en duidelijk weten in te stellen, wil je deze zielediepte
kunnen voelen.

Ik zei zoëven, op aarde zijn veel van deze mensen en dat zijn de
zonderlingen. Deze mensen staan buiten de maatschappij en zij moeten
daar buiten staan, want wanneer zij in dat aardse leven bewust zouden
zijn, mijn God, wat zou er dan van duizenden, neen miljoenen mensen
terecht komen? Maar van al die zielediepten weet men op aarde niets.
Zij zijn ook niet te peilen, want zij zijn dom, interesseren zich nergens
voor, kunnen niet leren en zijn eenvoudig niet in staat om als een nor-
maal mens te denken. Het zijn volwassen mensen doch hun innerlijk is
onbewust. Toch zijn al deze mensen geboren zoals een ieder en hun stof-
felijke lichamen kunnen normaal zijn, doch dan is er geen stoffelijke sto-
ring, maar is het de ziel. De mens ontving dit omdat hij hier duizenden
jaren zou zijn en God hem opnieuw te hulp kwam. Geen geest, geen
mens kan daaraan iets doen, noch veranderen. Geen geleerde zou dit
diepe geestelijke raadsel kunnen oplossen, want deze mensen zijn voor
iedere aardse hulp afgesloten. Zij zijn niet te helpen, voor hun ziekten
zijn geen kruiden gewassen, dit is een geestelijk probleem dat alleen wij
kennen. Deze wetten, André, liggen buiten alle andere, die, zoals je zult
begrijpen, een bestaanswereld hebben bereikt. Wie op aarde leeft en daar
een taak of geen taak te verrichten heeft, wat er ook niets toe doet, zij
allen hebben een bestaanswereld veroverd. Een bestaanswereld, dat zegt
iets te zijn, iets te bezitten, maar deze mensen hebben die grens over-
schreden. Hun innerlijk houdt hen dus gevangen. Geen zieleleven is zo
diep gezonken als van deze wezens en wij kennen geen dieper leed en
smart en ondergang. Deze mensen waren eens bewust, hebben op aarde
geleefd, hebben daar duizenden mensen afgeslacht, waren meestal de
heersers van de aarde, omdat zij zich deze macht eigen maakten.’

‘Het is dus niet mogelijk, Alcar, dat een dergelijk wezen in deze toe-
stand bewust op aarde kan worden geboren?’

‘Neen, die grens hebben zij overschreden. Sterven zij, dan gaan zij
naar deze sfeer en worden hier neergelegd. Al deze mensen hebben zich
vergeten, vernietigden anderen om een stuk land, om geld of goud en
om duizenden andere dingen meer die men op aarde als bezit kent. Het
zijn de geweldenaars van de aarde, zij brachten leed, smart en ellende
over de mensheid. Maar God kent geen heersers, geen geweldenaars en
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geen vernietigers. God gaf de mens alles, Zijn eigen Goddelijk leven.
Toch is dit door al deze mensen niet begrepen. Hier in ons leven leeft

dit diepe raadsel, daar voor je liggen menselijke problemen, doch al die
problemen zijn ons bekend. Al die heersers, die vernietigers moeten ver-
der en hoger en daarvoor is de wedergeboorte op aarde, of zij kwamen
niet verder. Doch op aarde zijn het de zwakzinnigen, de zonderlingen en
men vraagt zich daar af, waarvoor deze mensen leven. Zij zien in hen de
armen van geest, wat zij in waarheid zijn, doch de geestelijke betekenis
is deze, die ik je thans duidelijk heb gemaakt. Al deze zielsproblemen,
mijn zoon, het zal je duidelijk zijn, kennen wij, wij weten waar en hoe
zij leven, wij weten door wie zij worden aangetrokken, want ook dat is
een groot wonder. De wet van oorzaak en gevolg heeft hiermee te
maken, het zijn die ouders die aan dit leven hebben goed te maken.

Voor alles en alles, hoe diep ook voor de mensen op aarde, aan deze
zijde is de verklaring te vinden, want in de mens ligt dit vast, men moet
het voelen en zijn levens kunnen zien. En dat kunnen wij, wij kunnen
ons met alles wat leeft verbinden. Maar laat dit een psycholoog nu eens
ontleden, dat is immers niet mogelijk. Als wij weten dat een verkeerde
gedachte recht moet worden gezet, moet worden herzien, er goedge-
maakt moet worden, dan toch zeer zeker al deze ellende, die zij over dui-
zenden hebben uitgestort. Er zijn heersers geweest die men nog op de
handen draagt, alleen omdat zij een genie waren, maar die duizenden
levens lieten afslachten. En dat afslachten zullen zij goed moeten maken.
Wij zien hen en ik weet waar enkelen van hen nu in jouw tijd op aarde
leven. Je moet hen zien, mijn zoon, die armen, die kinderen Gods, maar
zie dan eerst in hun verleden. Het is een diep raadsel, maar het zijn
geestelijke wetten.

Er is er één hier die miljoenen mensen heeft omgebracht. Stel je straks
zijn strijd, zijn leed en smart voor. Hij zal nog duizenden jaren lang
moeten slapen, eerst dan zal ook hij opnieuw geboren worden. Dan is
hij een simpele, een zwakzinnige, een levende dode.

O, als voor de mensen en de geleerden van de aarde die geestelijke
sluier eens werd opgelicht. Hoe zouden zij dan rillen en beven van al
deze waarheden.’

‘Wat is dan zo’n taak op aarde verschrikkelijk, Alcar.’
‘Een dergelijke taak, mijn zoon, is een grote genade, doch wanneer zij

zich vergeten gaan allen ten onder. Een dergelijke taak is alleen dan ver-
schrikkelijk, als zij tot die daden besluiten en hun medemensen afslachten.
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De anderen die het goede zoeken, kunnen heel veel goed doen en wan-
neer deze de macht in handen hebben, is dit voor de mensheid groot
geluk en vrede en rust op aarde.

Als een dergelijk monster zijn volle bewustzijn op aarde opnieuw
gegeven werd, dan zou zij opnieuw trachten een maatschappelijke hoog-
te te bereiken en je begrijpt dan wat er zou geschieden. In de laagste 
graden van deze duisternis is het dus reeds mogelijk, dat zij de wederge-
boorte beleven. Voor niets en niets anders geschiedt dan deze geboorte
en zij beleven dus hun eigen probleem. Het is niet mogelijk dat deze
wezens in dat nieuwe leven op aarde iets bereiken, want zij hebben dat
reeds beleefd en zich daarin geheel vergeten.

Dit is dus de allerlaatste mogelijkheid voor de planeet aarde, wat wij
van God kunnen ontvangen. Het is één kans en daarin moet het
geschieden. Dit is een groot en heilig wonder, mijn zoon en waarvoor
wij ons te buigen hebben.

De ziel waarvan ik sprak daalde op aarde af en werd geboren. Dat zie-
leleven zou armoede ontvangen, omdat het, wanneer het veel zou bezit-
ten, anderen te gronde zou richten. Zou het nu toch niet mogelijk
kunnen zijn, hoor nu wat ik zeg, dat dit zieleleven bij ouders geboren
werd met veel aards bezit? Dat moet toch mogelijk zijn, want hoeveel
ouders hebben zich dat niet eigengemaakt?

Laat ik je dan zeggen, mijn zoon, dat dit niet mogelijk is, want deze
wet is onfeilbaar. Nu komt dat diepe geestelijke raadsel, waarvan ook wij
aan deze zijde niets weten. Geen geest, hoe hoog ook aan deze zijde, kent
deze goddelijke wetten.

Dat wonderbaarlijke geschiedt zoals het geschieden moet, waar van
tevoren om is gevraagd en gesmeekt het te mogen ontvangen. Dat won-
der komt en door wie? Alleen door God. God alleen kan dat en wij
weten daar niets van. Die mens wordt dus geboren en beleeft alleen dat,
waarvoor hij op aarde is.

Voel je dit machtige, mijn zoon? Het is machtig en wonderbaarlijk
dat alleen God weet en kent, waarvan geen vorst van liefde iets weet.
Ook zij die het Al hebben bereikt, kunnen dit niet weten, of de pirami-
de was geheel afgemaakt.

Dat is God, André en een goddelijk gebeuren. Daarvoor kan men bid-
den en moeten wij bidden en ons hoofd buigen. Er is één wet die alles en
alles bestuurt en regelt en dat is God, de zichtbare en onzichtbare God die
wij aan deze zijde kennen, die het heelal, mens en dier heeft geschapen.



543

God komt Zijn kinderen in alles en alles te hulp. Doch dit te hulp
komen wordt niet begrepen, noch aanvaard. God staat ons toe dat ik en
jij en biljoenen anderen iets voor ons zelf en voor anderen doen, wan-
neer wij het hogere zoeken.

‘Is het je duidelijk wat God is?’
‘Waar gaat dat heen, Alcar, is dit alles op aarde te begrijpen?’ 
‘Naar die diepte die wij allen voelen, mijn zoon en waarvoor wij ons

hoofdbuigen, ook al denken wij van de schepping iets te voelen en te
kennen, ook al is dit ons bezit.

Begrijp je, André, dat wij allen machteloos staan, als God zegt nu is
het genoeg? En begrijp je dan tevens, dat wij die God die alles en alles
bestuurt, alleen kunnen vragen om ons te helpen met deze woorden:
‘Slechts Uw wil geschiede’? Dit, mijn zoon, is het enige gebed dat wij
mogen opzenden, eerst dan willen wij kinderen zijn, zoals God het van
ons allen wenst.’

‘Uw wil geschiede, o, mijn Vader in de hemel, ik wil een kind zijn,
slechts een kind van U.

Men denkt dat bidden niet nodig is omdat alles er is, heelal, mens en
dier gereed is. Wat is God en waar is God? Als God er is, waarom dan
al die ellende op aarde? Kan God niet ingrijpen? Kan God toestaan dat
Zijn eigen kinderen te gronde worden gericht? Is God een Vader van
liefde? Dit grote en diepe raadsel, André, is niet te peilen, noch te voe-
len, door geen geest, noch mens. Dit roept ons een halt toe, maar hoe
meer liefde wij ons eigen maken en voor al het leven van God voelen,
des te duidelijker wordt ons het raadsel God en ontvangen wij naar de
liefde die in ons is.

God is licht, liefde en leven. Als God geen liefde was, kwam aan al
deze ellende hier voor je, geen einde. Dit is de wedergeboorte op aarde,
is het wonder van God dat wij aan deze zijde kennen. Dat is het wat ik
je duidelijk wil maken en wat men op aarde nog niet aanvaarden kan,
omdat men er niets van weet.

Voel je nu hoe diep en hoe heilig de wedergeboorte is? Dat wij het als
mens beleven en er toch niets van weten? En dat dit noodzakelijk is,
omdat wij dàt, wat tot die vorige levens behoort, niet kunnen verwer-
ken? Dat ook daarin God ons te hulp komt? De geboorte op aarde
neemt alles weg en toch, diep in ons ligt het verleden, in ons ligt dit vast,
in ons leeft het, wij zijn het zelf.’

‘Kunnen zij daarom, Alcar, wanneer men sommige controlerende
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geesten naar de wedergeboorte vraagt, daar niets van vertellen?’
‘Ja, want zij die hier leven en die hoogte nog niet hebben bereikt, kun-

nen het niet weten. De hogere geesten kennen al deze wetten en weten
dat alleen God ons deze genade schenken kan, doch ook zij zwijgen,
maar weten dat dit mogelijk is.’

‘En is dit voor een ieder, Alcar?’
‘Ja André. Maar aan deze zijde kan men alleen dat doen, wat innerlijk

in ons is en in ons leeft en daarvoor moeten wij al onze krachten geven.’
‘Wanneer ik u goed heb begrepen, dan zullen alleen zij dit wonder

beleven die daarnaar verlangen?’
‘Zo is het, mijn zoon. Wie dit wenst en er naar verlangt, is met 

zichzelf bezig en wie daarin leeft kan aan niets anders meer denken. Het
wezen is zich van niets meer bewust, voelt en denkt alleen aan dit gebeu-
ren. Maar onder dit denken en voelen werken velen aan de één of ande-
re taak en wachten af totdat zij deze werking gaan voelen.’

‘Komt dit vanzelf in hen, Alcar?’
‘Ja André, en dan beleeft de mens dit wonder. Wat dan geschiedt zal

ik je straks duidelijk maken. Hier in deze duisternis is het dus reeds
mogelijk om naar de aarde terug te keren en dat is voor hen, die anders
duizenden jaren neerliggen voordat zij zouden ontwaken, een grote
genade. Zie naar al deze mensen, hoe diep zij zijn gezonken. Toch komt
God hen te hulp. Het zal je dan ook duidelijk zijn, dat alleen de weder-
geboorte op aarde hen kan helpen en de mogelijkheid is om hieruit te
komen. Wij hebben deze wetten leren kennen, uit iedere sfeer is de
wedergeboorte mogelijk.’

‘Hoe natuurlijk is ook dit, Alcar.’
‘Wij mensen kunnen niet genoeg dankbaar zijn, mijn zoon, voor alles

wat wij hebben ontvangen. Hoe verschrikkelijk deze levens ook zijn
geweest, ook aan hun leven komt een einde, al die ellende moet oplos-
sen, ook zij zijn kinderen van God.’

‘Hoe heeft u mij van een Vader van liefde overtuigd, Alcar. Op aarde
zijn al deze mensen verdoemd. Voor eeuwig zijn zij voor de sferen van
licht afgesloten en aan hun ellende komt geen einde. De hemelen zijn
voor eeuwig voor hen gesloten, zo zeggen de priesters en verspreiden
deze dingen. Hoe afschuwelijk is hun gepreek, nu ik dit alles heb leren
kennen. Het was toch veel en veel beter, niets, geen woord van God 
te vertellen, dan dat zij hun hele leven op aarde deze onwaarheden ver-
kondigen?’
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‘Inderdaad, André, zo is het. Zij kennen hun God niet, geen Vader
die al zijn kinderen lief heeft. Ieder mens heeft zijn eigen God, doch aan
deze zijde eerst gaan hun ogen open. Eerst dan leren Zij al deze wetten
en mogelijkheden kennen, hier buigen zij hun hoofden en weten niet
hoe zij dit goed moeten maken. Ik heb je van hen verteld, heb je
getoond waar zij leven, zij allen behoren tot de levende doden.’

‘Kom, wij gaan verder, ik heb je nog meer duidelijk te maken.’ 
André keek nog eens naar al deze wezens. Hij voelde diep medelijden

voor al deze mensen. Hij dacht aan Alcars woorden, die zijn leider eens
tot hem had gesproken. Rijk op aarde en arm aan geestelijk gevoel, ja,
dat waren zij allen. Hoe waren al die levens geweest? Hij rilde en beefde
van al deze ellende. Toch zouden ook zij eens de sferen van licht berei-
ken. Hoe groot was God, hoe onfeilbaar waren al deze wetten en daar-
van wist men op aarde niets. Hij volgde zijn leider. Nu leefde hij in de
diepste hellen die men aan deze zijde kende. Op zijn eerste uittredingen
was hij hier reeds met Alcar geweest. Hoeveel had Alcar hem duidelijk
gemaakt. Nu begreep hij het geestelijke leven, nu voelde hij hoe
waarachtig alles was, hoe natuurlijk deze wetten waren. ‘Zij die in het
land van haat leven, Alcar, kunnen die gaan waarheen zij willen?’

‘Ja, mijn zoon, deze mensen zijn bewust, zij hier onbewust. Deze
mensen hebben de natuurwetten overschreden, in de sferen die hier
boven liggen eveneens, want ook hierin zien en kennen wij geestelijke
overgangen.

Ziedaar, André, een andere hel, ook hier zijn wij vroeger reeds
geweest.’

Uit spleten staken handen en die handen waren als klauwen. André
rilde en beefde, want hij zag dat ze met bloed bevlekt waren.

‘Hoe is het mogelijk, Alcar, ik zie bloed!’
‘Hier leven mensenkinderen, André, mensen zoals jij en ik, kinderen

van God. Zoals de engelen in de sferen van licht, dragen ook zij de vonk
Gods, hebben op God afstemming. Zij allen hebben zich vergeten. 
Het bloed van anderen kleeft aan hun handen, zij leven in een toestand
zoals hun innerlijk leven op aarde is geweest.’

‘Kunnen ook deze wezens naar de aarde terug?’
‘Ook voor hen is deze mogelijkheid, mijn zoon. Zij zouden zich hier-

van niet vrij kunnen maken.’
‘Wat geschiedt er, Alcar, of hoe komen zij hier vandaan?’
‘Wanneer zij de wedergeboorte zullen ontvangen, dan overvalt hen
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een diepe slaap en langzaam maar zeker lossen zij op. Dan worden zij
door de wereld van het onbewuste aangetrokken en zien wij hen op
aarde terug.’

‘Hoe dankbaar moeten wij toch zijn, dat dit mogelijk is, Alcar. Deze
mensen zijn dus van de aarde hier gebracht?’

‘Toen hun einde op aarde kwam en zij daar dus gingen sterven, bracht
men hen naar deze plaats. Daarna werden zij wakker. Dan neemt dit
leven een aanvang en zien en weten zij dat zij gevangen zijn.’

‘Zouden zij zich daarvan bewust zijn?’
‘Jazeker, zij weten dat zij opgesloten zitten en trachten zich te bevrij-

den, maar dat is niet mogelijk.’
‘Wat moeten al deze mensen toch wel misdaan hebben, om hier te

moeten leven?’
‘Ik wil je niet verbinden, André, je zou al die verschrikkingen thans

niet kunnen verwerken. Maar ik verzeker je dat God niet toestaat dat
ons iets geschiedt, als dit niet nodig is. Hun leven op aarde was afschu-
welijk. Al deze zielen, deze mensen, geen uitgezonderd, André, hebben
duizenden mensen op aarde omgebracht, gekweld, gepijnigd en vernie-
tigd. Allen zijn demonen, het zijn genieën in het kwaad. Je voelt zeker
dat, wanneer niemand hen te hulp komt, zij hier niet uit komen, want
in hen is geen bezit. Zij zijn arm aan gevoel en weten van hoger gaan
niets af. Maar God zou geen Vader van liefde zijn, als Hij Zijn kinderen
hier alleen liet. Toch kunnen zij hier niet blijven. Er moet hulp komen.
Met hen praten en van een hoger leven vertellen is niet mogelijk. 
Zij klampen zich aan je vast en zijn opnieuw gereed, wie het ook is, te
vernietigen. Hun leven is walgelijk en afschuwelijk en toch komt ook
hieraan een einde. Zij allen hebben zich vergeten. Maar hebben wij ons
niet allemaal vergeten? Is er één mens in de sferen van licht die dit van
zichzelf kan zeggen? Neen, mijn zoon, zij allen hebben zich vergeten,
eens, duizenden jaren geleden behoorden zij tot hen, al hebben zij de
sferen van licht reeds bereikt.

Hier waren wij vroeger reeds, maar toen kon ik je al deze mogelijkhe-
den nog niet duidelijk maken, je zou er niets van hebben begrepen. Nu
zijn wij echter zover en kan ik je met de wedergeboorte verbinden. God
komt dus ook hen te hulp en dan geschiedt dát wat de wedergeboorte
is. Diep is alles en groots, André en daarvoor kunnen wij God niet
genoeg dankbaar zijn. Is het je duidelijk dat God Liefde is? Dat wij men-
sen dit moéten ontvangen, of wij komen niet verder? Aan hun leven
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komt geen einde, zij dragen geen bezit en komen hier niet vandaan.
Doch de wedergeboorte maakt hen vrij en dan ontvangen zij een nieuw
lichaam. Voor hen is er dus geen andere mogelijkheid om vooruit te
komen.’

‘Hoe zal hun leven op aarde zijn, Alcar?’
‘Deze mensen hebben het hard, André. Zij kunnen proberen wat zij

willen, toch komen zij tot niets. Miljoenen van deze mensen leven er op
aarde en al deze zielen hebben goed te maken. Eén wet houdt hen gevan-
gen, hun leven op aarde is een diep raadsel en zij voelen zich veronge-
lukt. Een hoge maatschappelijke positie bereiken zij niet, dat alles
hebben zij reeds verknoeid. Iets is er, André, dat hen steeds en steeds
weer laat voelen, tot hier en niet verder.

Kijk, dat zijn nu die ondoorgrondelijke wetten van God en dan ver-
vloekt de mens zijn Vader, omdat hij zijn eigen leven niet begrijpt en al
deze wetten niet kent. Dat raadsel leeft op aarde, zoekt zich een bestaan
en alles mislukt, zijn gehele leven lang. Iedere menselijke toestand op
aarde is dan ook een diep geestelijk raadsel, ook dat zal je thans duide-
lijk zijn. Een ieder bezit zijn eigen karma, wat het verleden is en betekent.

Wat zou je liever willen bezitten, André, hier in diepe duisternis, waar
koude en ellende is, of op aarde in een stoffelijk organisme, met zon en
mensen om je heen? Wanneer men dit alles kan aanvaarden, dan is het
leven op aarde niet zo moeilijk, want men beleeft datgene wat men mis-
daan heeft. Doch de mens is in opstand, want waarom hebben die ande-
ren alles? Alleen aan deze zijde zoals je ziet, is dit diepe probleem op te
lossen. Een kracht echter is er, die dit alles bestuurt, het is die kracht
waardoor mens en dier, sterren en planeten zijn geboren. Die kracht
waakt en stuwt en zegt, tot hier en niet verder, wanneer mensen alle
natuurwetten hebben overschreden. Dan staan wij voor dit wonder, dit
diepe en machtige probleem dat wij aan deze zijde hebben leren kennen
en zijn dankbaar voor alles. Zie hier rond, André, zie hoeveel ellende
hier leeft en dat zijn mensen. Ik heb je dit alles vroeger reeds getoond,
doch thans heb ik je de betekenis van al deze geestelijke wonderen en
problemen die wij kennen, duidelijk mogen maken.

In spleten en holen leven zij en waar je hier ook ziet, leven kinderen
van God. Allen hebben de Goddelijke vonk, maar moeten ontwaken.’

‘Maar wat bereiken zij nu op aarde, Alcar?’
‘Ik zei je reeds, zij kunnen niets bereiken. Zij zullen daar leven en op

deze wijze gaat dat aardse leven voorbij en treden zij opnieuw hier
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binnen, doch dan kunnen zij zich voortbewegen. Voel je, André, hoe
wonderbaarlijk het is?’

‘Ja Alcar, zij behoren dan weer tot de levenden?’
‘Juist, zo is het en dat is de bedoeling van God. Eenmaal bevrijd van

dit leven, kruipen zij hier rond en gaan zij verder om het land van haat
te bereiken. Op onze andere reizen heb ik je ook dit duidelijk gemaakt.
Door die nieuwe geboorte zijn zij dus tot het leven teruggekeerd. En dit,
mijn zoon, is een grote genade, waarvoor wij God niet genoeg dankbaar
kunnen zijn, of aan deze duisternis komt geen einde. Maar wij kennen
geen verdoemdheid, God heeft al Zijn kinderen lief, ook deze kinderen,
die alle natuurwetten hebben overschreden. Hoe hoger wij nu komen,
hoe meer veranderen de sferen en tevens de mensen. Je weet dat er zeven
hellesferen zijn. De diepe duisternis lost reeds op en naarmate wij hoger
komen, zal je beter kunnen waarnemen. De mensen die daar leven, krui-
pen als dieren rond, doch zijn vrij in hun doen en laten en kunnen gaan
waarheen zij willen. Toch houdt hun hel hen gevangen en waarom dit
zo is heb ik je reeds verteld. In de eerste drie boeken*) hebben wij dat
vastgelegd.

Kom André, iets verder en hoger zal je hen zien, die in die andere toe-
stand zijn gekomen.’

De diepe duisternis loste iets op en André kon nu beter waarnemen.
Hier was hij reeds geweest, daar voor hem zag hij deze mensen. Zij
kropen over de aarde en zo afschuwelijk was hun gestalte, dat het geen
mensen meer waren.

‘Is het je duidelijk, André?’
‘Ja Alcar, alles, ik begrijp u volkomen.’
‘Wie hier boven zijn, dus zij die in een hogere helletoestand leven, zijn

voor de wedergeboorte nog niet te bereiken. Al deze mensen leefden zich
op aarde uit en ook die geestelijke toestanden heb ik je duidelijk
gemaakt. Wanneer je hun vraagt hoe zij zich voelen, dan vinden zij hun
leven zo kwaad nog niet. Wij echter rillen en beven van hun levens-
opvatting en walgen van hun hartstochten.

Deze mensen blijven in die duistere sferen totdat zij eens zullen ont-
waken en aan een hoger leven willen beginnen. Mij gaat het nu om je te
tonen, dat voor hen de wedergeboorte nog niet mogelijk is, want zij zijn
bewust en moeten trachten zich van deze hel te bevrijden. En al duurt
dat eeuwen, eens zullen zij daaraan beginnen. Ik zei je tevens, alleen dan,
*) Dit zijn de drie delen van het boek ‘Een Blik in Hiernamaals’.
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wanneer die heilige werking bewust in ons is. Wij zijn het dus zelf die
de natuurwetten wakker roepen en wanneer dit geschiedt, gaan wij in
die werking over en moeten wij die werking beleven.’

‘En is dat tevens voor de hogere mens, Alcar?’
‘Ja André, ik zal je dat aanstonds duidelijk maken. Ik zei reeds, dit is

voor iedereen, God maakt geen onderscheid. Wat voor deze wezens is,
is dus tevens voor hen die de sferen van licht hebben bereikt.’

‘En zij die in het land van haat leven, Alcar? Kunnen ook zij naar de
aarde terugkeren?’

‘Zij die in het land van haat leven, zijn dierlijke wezens en in hun
leven bewust. Voel je wat dit zeggen wil? Zoëven zei ik, al deze mensen
moeten eerst ontwaken, eerst dan komt er wroeging in hen en vragen zij
hun God dat goed te mogen maken. Doch we weten, dat er honderden
jaren voorbij gaan voordat zij zover komen. Zij beleven opnieuw het
leven op aarde, doch thans als de astrale mens. Toch kunnen zij deze
genade ontvangen.’

‘Wanneer ik u goed heb begrepen, dan is het eerder mogelijk uit de
diepste hellen geboren te worden dan uit het land van haat, Alcar?’

‘Inderdaad, mijn zoon, heel goed. In de diepste duisternis liggen zij
neer en kunnen zich niet bewegen. In het land van haat echter is er wer-
king, zij kunnen gaan waarheen zij willen. Het spreekt vanzelf dat al
deze mensen tot inzicht moeten komen en aan een ander leven moeten
beginnen. In hun leven zien wij vele mogelijkheden, in de diepste
duisternis is er maar één mogelijkheid: de wedergeboorte, waardoor hun
toestand verandert.’ 

Na het land van haat volgt het schemerland, dat aan het land van haat
grenst. Maar in al die sferen leven dus mensen die zich reeds voor de
wedergeboorte hebben afgesloten, omdat zij tot de levenden behoren.
Voel je ook dit, André?’

‘Ja Alcar, het is mij heel duidelijk. Zij willen immers niet anders, 
denken alleen aan dat wat zij willen bezitten en vinden dit op aarde.’

‘Heel goed, André, dit is hetgeen ik je duidelijk wilde maken. Zij daar
beneden hebben maar één verlangen, maar zij in het land van haat en in
het schemerland duizenden verlangens en dit sluit hen voor de wederge-
boorte af.

Iemand dus die met zijn eigen probleem rondwandelt, kan aan niets
anders meer denken en eerst dan geschieden deze wonderen. Dan voelt
men wroeging, André, en wil men goed maken. Honderden jaren kun-
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nen er echter voorbij gaan voordat dit gebed wordt verhoord. Ik heb dat
alles beleefd, heb aan deze zijde al deze problemen leren kennen en ben
God zeer dankbaar. Toen ik in de duisternis was om anderen te helpen
ontmoette ik een vrouw, die ik van een hoger leven wilde overtuigen.
Hoe ik ook trachtte haar te bereiken, het was mij niet mogelijk. Toen
snelde ik terug naar de hogere sferen en vroeg mijn meester wat ik moest
doen om dat zieleleven te kunnen helpen. In haar leefde een groot pro-
bleem, niemand kon haar helpen, alleen God kon het haar geven,
waardoor haar leven zou veranderen. Mijn meester zei: ‘Broeder Alcar,
wacht af. Er is maar één kracht die dit kan en die kracht is God, maar
het wezen zelf moet die wetten en krachten in werking brengen.’

‘Maar, zei ik, het leed en de wroeging die zij voelt is verschrikkelijk.’
Toen keek mijn meester mij aan en zei: ‘Ja, mijn broeder, zij leeft, zij is
wakker en bewust en zij verlangt, maar haar verlangen is nog niet intens
genoeg zodat die werking kan geschieden. Ga terug en zie hoe zij is, volg
haar en gij leert dit wonder kennen en zie toe hoe onfeilbaar dit alles is.’

Ik daalde opnieuw af, André, en zag dit wonder voltrekken. Langzaam
maar zeker loste zij voor mij op en verdween zij voor mij, een andere
wereld was zij binnengetreden. Weer keerde ik naar de sferen van licht
terug en vertelde dit aan mijn meester. Hij zei tot mij: ‘Als dit niet was
geschied, konden er duizenden jaren voorbijgaan, dan nog bleef zij in
haar eigen toestand en die kwelling is niet te beschrijven. Doch God
komt ons allen te hulp, alleen dan te hulp wanneer wij ernstig willen.
Zou God een Vader van liefde zijn als Hij dit aan Zijn eigen leven zou
weigeren? Volg haar thans op aarde, ik zal u zeggen waar zij wordt gebo-
ren en zie toe hoe dit leven opgroeit. Zie wat er geschiedt in dat korte
aardse leven en gij leert de goddelijke wetten kennen.’

Toen keerde ik naar de aarde terug, André en volgde dat leven. Deze
ziel beleefde haar eigen probleem en God gaf haar deze genade om tot
zichzelf te komen. En zij kwam tot zichzelf en toen zij dat aardse leven
ging verlaten en de dood haar riep, trad zij hier binnen en was zij van
die verschrikkelijke wroeging bevrijd, zodat zij voor een nieuw leven
openstond.’

‘Wat groots is dat, Alcar?’
‘Ik zei je reeds, André, daarvoor kunnen wij onze Vader niet dankbaar

genoeg zijn. Steeds en steeds weer komt God al Zijn kinderen te hulp.
Waar geen gebed helpt, daar helpen natuurwetten. Dat leven wordt
beleefd, de daad lost op en de ziel is gelukkig en gaat aan een nieuw
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leven beginnen. Is je dit duidelijk, André? Dan voel je dat in alles Gods
liefde is en wij mensen alles kunnen ontvangen wanneer wij ernstig wil-
len. Dit hoort bij ons leven, is de wedergeboorte op aarde, is een grote
genade Gods. Wanneer wij de kringloop der aarde hebben volbracht,
leren wij al deze goddelijke wetten kennen.

Wat nu voor deze zielen is om zich van hun eigen ellende te bevrij-
den, ik zei het reeds, is tevens voor het hogere wezen dat voor de aarde
iets wil doen. Ook het hogere wezen kent en bezit zijn eigen problemen.

Als wij eens dit leven gaan kennen, André, en voelen wat wij hebben
ontvangen en in al die miljoenen jaren hebben mogen beleven, dan
komt er een ander gevoel in ons en dat is dankbaarheid. Hoe kunnen
wij echter die dankbaarheid tonen? Duizenden middelen en wegen zijn
daarvoor.

In de eerste plaats kunnen wij ons aan deze zijde nuttig maken, in de
hel en in de sferen van licht, zo ook op aarde. Wij kunnen in deze sfe-
ren afdalen waar veel werk te doen is. Haast iedereen daalt in deze
duisternis af om anderen te helpen. Ook gaan er velen naar de aarde en
helpen daar hun vrienden en hun zusters en broeders. Weer anderen
willen iets aan de aarde brengen, daar iets tot stand brengen om God
voor alles te danken. En ook dat is mogelijk en worden zij opnieuw
geboren.

Nu ga ik in die tijd over toen de aarde de kunst zou ontvangen.
Intussen keren wij naar de sferen van licht terug, onderweg kan ik je
hiervan vertellen. Wij zullen dus de duisternis verlaten, André en voorlo-
pig zal je hier niet terugkeren. Heb je mij hierover nog vragen te stellen?’

‘Neen Alcar, ik heb u in alles begrepen.’
‘Prachtig, André. Je hebt toch zeker wel begrepen dat, wat er ook op

aarde is, het van deze zijde komt? Niets is er op aarde, of zij hebben het
van hun zusters en broeders aan deze zijde ontvangen. Op onze vorige
tocht hebben wij hierover gesproken, nu echter ga ik je ook dit duide-
lijk maken, want het behoort tot de wedergeboorte op aarde.

Alles wat op aarde is, hebben wij hun daar gebracht door inspiratie,
doch tevens door de wedergeboorte. Er werden dus wezens geboren 
die voor kunst naar de aarde kwamen, omdat de aarde dit nodig had.
Men bereikte daarmee dat de mensen zich voor hogere dingen gingen
interesseren. Ik ga je nu met die toestand verbinden en zal je aantonen
hoe dit geschiedde. Waar wij ook zijn, reeds vanaf de eerste sfeer zien wij
geestelijke wezens zich gereed maken om die genade te ontvangen.
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Is het je duidelijk, André, waarom al deze wezens de eerste sfeer heb-
ben moeten bereiken, voordat de wedergeboorte mogelijk is?’ 

‘Ja Alcar, dat is mij heel duidelijk, want al deze mensen moeten zich
eerst van alles vrij maken.’

‘Juist, André, zij moeten dit verdienen, een bestaansmogelijkheid
bereiken, willen zij die wetten in werking brengen. In de laagste drie hel-
len is dit mogelijk, doch daarna zijn zij bewust en omdat zij bewust zijn,
is hun innerlijke leven anders en is die werking niet mogelijk. Zij gaan
dus steeds verder en hoger en hebben zij dat doel eenmaal bereikt, dan
leren zij deze wetten kennen, die door hun wroeging tot werking zijn
gebracht.’

‘Hoeveel wonderen zijn er aan deze zijde, Alcar en hoe natuurlijk is
alles. Hoe groot de genade dit te mogen ontvangen. Heeft u de weder-
geboorte beleefd, Alcar?’

‘Ja, mijn zoon, ook ik behoorde tot hen die deze genade mochten
beleven, doch daar vertel ik je straks over.’

‘Is dit het schemerland waar Gerhard leefde, Alcar?’ 
‘Ja André, spoedig zijn wij in de eerste sfeer.’
‘Vanuit deze sfeer is dus de wedergeboorte niet mogelijk?’
‘Neen, want zij hebben andere problemen te beleven en daar zijn zij

vol van, staan dus voor diepere belevenissen niet open.’ 
‘Dit is heel duidelijk, Alcar, nu begrijp ik het nog beter.’
‘Dit moet duidelijk zijn, mijn jongen. Al deze mensen hebben een

andere geestelijke afstemming, beleven hun eigen leven en kunnen dus
aan niets anders denken.’

‘Wanneer een mens opnieuw geboren is, Alcar en op aarde sterft, is er
dan niets veranderd wanneer zij hier binnentreden?’ 

‘Jazeker. Indien vorderingen op aarde zijn gemaakt, zullen zij dit
onmiddellijk aan deze zijde waarnemen.’

‘En zijn zij zich daarvan bewust?’
‘Neen, dat is niet mogelijk, eerst in de vierde sfeer kunnen wij dit

waarnemen. Ook daarvan heb ik je verteld. Ik zal je dit dan ook tonen
wanneer ik je met mijn eigen leven ga verbinden. Er is verandering te
zien en dat heeft men dan in dat aardse leven bereikt.’

‘Is het niet mogelijk dat zij terugzinken, Alcar?’
‘Neen, ook dat is niet mogelijk, die krachten liggen in ons. Voel je wat

ik bedoel, André?’
‘Ja Alcar, ook dit is mij duidelijk.’
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‘Voordat wij op aarde geboren worden, mediteren wij jaren lang en
bereiden ons voor op deze grote gebeurtenis.’

‘Duurde het voor u lang, Alcar?’
‘Voor mij duurde het ongeveer een halve eeuw.’ 
‘Wat zegt u, vijftig jaren?’
‘Ja, mijn zoon, vijftig jaren volgens aardse berekening had ik nodig

mij voor deze taak gereed te maken.’
‘Het is alweer een nieuw wonder dat u mij duidelijk maakt.’
‘Ik moest innerlijk gereed zijn wilde ik deze grote genade kunnen ont-

vangen, eerst dan volgt de geboorte op aarde. Toen ik opnieuw dit leven
binnentrad, had ik een hogere sfeer bereikt, wat mij echter eerst later
duidelijk werd. In het leven op aarde had ik mij dus die hogere toestand
eigengemaakt.’

‘Het is allemaal zo wonderbaarlijk, Alcar, ik heb geen woorden.’ 
‘Kijk, André, daar is de eerste sfeer. Wij gaan nu naar de tempel der

kunst en daar ga ik je met het verleden verbinden. Je zult beleven wat er
aan deze zijde geschiedde in die tijd, nu enige eeuwen geleden. Op ver-
schillende wijze tracht ik je dus van de wedergeboorte te overtuigen.
Daarginds treden wij binnen. Je bent daar reeds geweest, André, het is
de tempel van de schilder- en beeldende kunst. Daar moet ik zijn. Ook
in de tweede sfeer heb ik je deze tempel getoond. Hier echter heeft deze
tempel een andere betekenis.

In de jaren dat de kunst op aarde zou worden geboren, kwam die
kunst uit deze tempel. Hier leefden de kunstenaars en deze wezens zou-
den opnieuw op aarde worden geboren. Ik heb je beloofd daarvan te ver-
tellen. Deze kunst, ik bedoel van de oude meesters op aarde, staat zeer
hoog. Waarom leefden al deze kunstenaars in die gouden eeuw?
Waarom waren zij daar en zijn zij er nu niet meer? Deze vragen ga ik je
thans beantwoorden. Ook nu wordt er op aarde geschilderd en toch, zij
kunnen dit niet evenaren. Zulke meesters komen niet meer op aarde,
kunnen daar niet meer komen, of zij brengen die kunst, die men op
aarde niet meer begrijpt. En wat bereiken wij dan? Hier houdt men
daarmee rekening. Ik heb je reeds gezegd dat de kunst van de tweede en
derde sfeer niet meer wordt begrepen. Als die op aarde werd geboren,
zou dat een openbaring zijn, maar ook die openbaring zou niet worden
gevoeld. Dat gaat boven hun gevoel en dan zouden de hartstochten van
de mensheid ontwaken, alleen door onze kunst. Ik heb je indertijd ook
verteld, dat men mijn kunst stal en er doden vielen; alleen om een stuk
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te willen bezitten om dat te gelde te maken. Zie, dat is een stoornis en
als die hogere kunst werd gegeven, zou dat opnieuw geschieden, maar
nog veel en veel meer.

De kunst die in die tijd aan de aarde zou worden geschonken, kwam
uit deze sfeer en er waren meesters, die reeds met de tweede sfeer ver-
binding hadden. Doch dat waren er maar enkelen. Hier werd echter
gevoeld wat zou geschieden. Hier in de eerste sfeer was het dat die
meesters zich gereed gingen maken. Hier mediteerde men, voordat dat
ontzaglijke gebeuren zou plaatsvinden.

Kom André, wij gaan naar binnen.’
André volgde zijn leider en herkende dit prachtige gebouw.

Onmiddellijk werd Alcar begroet. Een geest van het licht trad Alcar
tegemoet en verwelkomde hem. André hoorde hem spreken. Deze geest
droeg een prachtig gewaad en André begreep dat het een meester uit de
derde sfeer was. Aan dit gewaad en aan zijn innerlijke licht herkende hij
zijn sfeer. Alcar wenkte André tot hem te komen en toen verwijderde
zich deze gestalte.

‘Ziedaar, André, kunst en wel geestelijke kunst. Dit zijn jonge kunste-
naars, die op aarde hebben geleefd en zich thans aan deze zijde bekwa-
men. Je weet dat dit mogelijk is. Ik heb je tevens verteld en duidelijk
gemaakt, dat zij beter in de duisternis zouden kunnen afdalen en daar
werk doen dan hier te schilderen. Maar deze tempels staan voor de mens
open en een ieder die wil, kan zich daarin bekwamen. Krachtige geesten
echter voelen wat zij zouden kunnen en dalen af en bereiken dan veel in
die korte tijd, zoals je van Gerhard weet. Maar daarom gaat het mij niet,
want dit gaat hier reeds duizenden jaren door. Als zij uitgeschilderd zijn,
komen zij tot zichzelf.’

‘Waarom zegt men hun dat niet, Alcar?’
‘Dat heeft geen zin en geen nut, mijn jongen. In hen ligt dat gevoel en

dat gevoel moeten zij beleven of ook zij komen niet verder. Voel je nu hoe
intens hier onze gevoelens zijn en dat wij niets, niets anders kunnen doen
en voelen dan dat ene? Voel je dan dat zij, die arme wezens hier beneden,
in en door hun eigen leven stikken? Dat zij geen voet hoger of lager kun-
nen verzetten en zij eerst dat moeten beleven, om dan aan andere dingen
te kunnen denken? Deze meester die mij herkende is hier, omdat hij goed
werk doet en hen als het nodig is, van hun verkeerde gevoelens overtuigt.
Zo is ook het leven op aarde en dat vinden wij in de sferen terug, maar
alleen hier in de eerste sfeer, omdat de eerste sfeer als de aarde is.
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In de tweede sfeer hoeft men niemand meer aan te sporen, in hen is
die kracht en wil, zij zijn dus zover gekomen. Hier schilderen zij, in
andere toestanden in deze sfeer wandelen zij rond en zoeken hun leven
in de natuur en trachten achter de waarheid te komen hoe alles groeit en
leeft. Maar ook daarmee komen zij niet verder.

Ook ik schilderde en dacht daarmee alles te kunnen bereiken. Doch
dat is voor ons innerlijke leven niet mogelijk. Wij kennen en bezitten
dan kunst, ons gevoel is ontwikkeld, maar daarmee komen wij toch niet
verder, want hier moet men dienen en wel het leven dienen.

Zie, André, al deze mensen trachten in kunst iets te bereiken, doch
mij gaat het om het verleden en daarmee ga ik je verbinden.’

Op hetzelfde ogenblik ging André waarnemen. Voor zich zag hij vele
wezens.

‘Deze geestelijke wezens, André, waren vele eeuwen geleden hier ver-
enigd. Velen van hen werden op aarde geboren en hier onder hen zie je
mij.’

‘Wat zegt u?’
‘Dat ik onder hen ben, André. Zoek mij en je zult mij vinden.’ 
André volgde hen allen. Dan schrok hij, want daar zag hij zijn leider.

Mijn God, hoe is het mogelijk? 
‘Ja, u bent het, ik herken u, Alcar, aan deze mens ligt u vast. Wat vind

ik dat een groot wonder, Alcar.’
‘Zie daarginds, André, onze meester, zoals hij, die mij zoëven begroette.’
André keek in die richting. Hij voelde in deze mens kunst. Dit wezen

was een genie. Hij leefde in kunst en ook in zijn uitstraling lag kunst. 
‘Wat betekent dit, Alcar?’
‘Dit betekent, dat deze mens zijn hoogste graad in kunst voor deze

sfeer heeft bereikt. Zijn gevoel staat alleen voor kunst open, hij is niets
anders dan alleen kunst. Dat gevoel zie je in zijn uitstraling. Er zijn
wezens aan deze zijde die zich voor andere studies hebben bekwaamd en
ook dat is aan hun aura te zien. Maar in hem is alleen kunst en daarin
is hij een meester. Doch dat zegt echter nog niet dat hij veel liefde bezit.
Zijn liefde is als de eerste sfeer en hier leeft hij dus. Ook ik ben daar,
doch ik heb je nog van mijn binnentreden aan deze zijde te vertellen en
kom dus op mijn eigen leven straks terug.

Ik zei je reeds, ik kwam aan de grens van de eerste sfeer en ook ik wil-
de in kunst wat bereiken, maar bereikte tevens dat ik opnieuw werd
geboren.



556

Al deze mensen, André, evenals ik, werden opnieuw geboren. Dit, wat
je nu waarneemt, is het ogenblik dat wij ons gereed maakten. Een hoger
wezen zou ons van die zending overtuigen en dat geschiedde. In ons was
verlangen dit op aarde te mogen brengen. Er was kunst op aarde, doch
nu zou de kunst haar hoogtepunt bereiken, als dit kon worden gegeven.

Dat bericht kwam van de hogere kosmische meesters, die niet alleen
de sferen bestuurden, maar tevens de evolutie op aarde volgen. Wat men
op aarde met al die kunst zou doen, wisten zij en dat was om het men-
selijke peil te verhogen. Eerst de kunst, de schilder- en de beeldende
kunst en daarna de muziek. Ook de muziek werd vanaf deze zijde op
aarde geboren. Hier dus maakten wij ons gereed en velen van hen waren
meesters. In ons lag dat gevoel en een hevig verlangen dit op aarde te
mogen brengen. Maar waar kwamen die gevoelens vandaan? Van ons-
zelf? Was ik mij bewust en in deze sfeer reeds zover gekomen, dat ik dit
bewust voelde? Ik stel deze vragen, André, om je duidelijk te maken dat
ik deze gevoelens niet bezat. Het waren de kosmische meesters die in ons
deze gevoelens wakker maakten, zij waren het die in stilte en van verre
op ons inwerkten en zo zien wij het volgende geschieden.

Velen zonderden zich af en mediteerden. Dat is alleen in deze natuur
mogelijk en onder het een of ander werk. Dan gingen wij allen naar de
aarde en zagen toe wat de mens daar deed. Daarmee gingen echter jaren
voorbij, maar met onze kunst waren wij gereed. Wij allen wisten echter
niets van de hogere inwerking af, hoewel die inwerking ons in de gewen-
ste toestand bracht. Zo gingen er jaren voorbij en naderde de tijd dat die
kunst op aarde zou worden gebracht. De een na de ander verdween.
Hoe wij ook trachten elkander te vinden, het bleek niet mogelijk. In
werkelijkheid losten wij allen op en gingen in de wereld van het onbe-
wuste over.

Ik ken al mijn kunstbroeders die in die tijd op aarde waren. Deze
meester werd tevens op aarde mijn meester, ik heb je hem op deze reis
getoond. Maar hoe is het mogelijk, André, dat wij ons daar zouden
terugzien? Op aarde wisten wij natuurlijk niets van deze zending af en
toch, de één werd de leermeester van de ander. Als de één zijn taak had
volbracht, werd de ander geboren en dat voltrok zich als met de pirami-
de geschiedde, in verscheidene jaren. Voel je dit grote wonder, mijn
zoon?

In het Zuiden en in het Westen, in verschillende steden op aarde, leef-
den wij. Deze meester, André, is op aarde bekend en als ik aanstonds
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mijn eigen aardse naam noem om deze aan dit werk te verbinden, zal
men ook die kennen. Hoevele namen hebben wij echter op aarde gedra-
gen? Maar deze is mij lief en daar kan ik steeds aan terugdenken.

Hij daar, mijn meester op aarde, eens echter, vele duizenden jaren
geleden, mijn echtgenoot. Hoe ongelofelijk dit alles voor de aarde ook
is, ik heb je dit aan deze zijde duidelijk mogen maken en een ieder zal
aan deze zijde daarmee verbonden worden.

Dit mochten wij aan de aarde brengen, omdat men dit vanaf deze zij-
de aan de aarde wilde schenken. Dit geschiedde tevens voor de beelden-
de kunst. Een van de grootste genieën die men op aarde heeft gekend,
kwam van deze zijde. Al die meesters, mijn zoon, werden opnieuw gebo-
ren, omdat dit een kosmische betekenis had. Ik zei je reeds, wat voor de
piramide mogelijk was en voor al die armen hier in de duistere sferen,
voor de zelfmoordenaars en zij die alle geestelijke wetten overschreden,
zo is dit tevens mogelijk voor het hoger afgestemde wezen dat daar iets
heeft te brengen en dit voor het goede moet doen. Geen uitgezonderd,
allen werden kunstenaars. In onze jeugd waren die gaven in ons. Hoe
kan het ook anders, wij waren voor de kunst geboren en dit is eenvou-
dig, wanneer men de geestelijke betekenis kent. Ik zou niets anders heb-
ben gekund en voor niets anders mijn krachten hebben kunnen
aanwenden, omdat ik daarvoor geen gevoelens bezat. Ik was in wezen
door de kunst bezield en niet alleen dat dit mijn bezit was, maar wij wer-
den ook vanuit deze zijde geholpen.

In mij was religie en daarom schiep ik religieuze voorstellingen, die
gevoelens waren in mij. Toch begrepen wij allen daarvan niets. Hoe zou-
den wij deze betekenis hebben kunnen begrijpen, nu wij weten dat door
de geboorte alles oplost en alleen dat waarin wij leven, bewust is? Straks
kom ik hierop terug, André, nu moet ik je echter eerst andere wonderen
duidelijk maken en daarvoor gaan wij in de natuur en straks naar
Golgotha terug, om je met een ander wezen te verbinden.’

Alcar ging naar buiten en André volgde zijn leider. Weer had hij nieu-
we wonderen leren kennen. Diep ontzag voelde hij voor alles en hoe
natuurlijk was het eigenlijk. Als het niet zo was, zou het geen openba-
ring kunnen zijn. Alcar was een groot kunstenaar geweest en nu was hij
in de geest en een meester uit de vijfde sfeer. Hoe bewonderde hij zijn
leider!

Geruime tijd wandelden zij voort en hij voelde dat zijn leider naar de
stilte terugkeerde. Nu wandelde hij in de eerste sfeer en ook hier, hoe
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dieper hij in dit leven afdaalde, voelde hij, alsof hij hier meermalen was
geweest. Dat was hij ook met zijn leider, doch dit was anders. Hij her-
kende al deze schoonheid en hoe meer hem duidelijk werd gemaakt, des
te inniger ging hij dit grote raadsel, dat hij diep in zich voelde, begrij-
pen. Met deze gevoelens kwamen thans alle herinneringen in hem terug.
Hij kon er nog steeds geen woorden voor vinden en toch moest dit een
betekenis hebben, dat stond voor hem vast, want het was te innig, maar
hij zou ook hier wel een antwoord op ontvangen. Straks zou Alcar hem
zijn eigen verleden duidelijk maken en hij zou afwachten.

Daar voor hem waren geestelijke wezens. Allen wandelden en waren
in gedachten. Sommigen, zag hij, waren in een dicht waas gehuld, ande-
ren waren meer doorschijnend.

‘Wat betekent dit, Alcar?’
‘Dit betekent dat zij met hun geliefden hier zijn en straks zullen afda-

len. Ik wilde je ook dit duidelijk maken.’
‘Weten zij dan daar van?’
‘Ja André, zij weten dat zij spoedig zullen vertrekken, maar zij zijn

eeuwig verbonden en zullen dat blijven. Op onze vorige reis heb ik je
daarvan verteld. Een van hen daalt in de wereld van het onbewuste af en
de ander blijft aan deze zijde en wordt de controle voor deze mens op
aarde.’

‘Heeft u mij niet verteld, Alcar, dat dit alleen in de vierde sfeer moge-
lijk is?’

‘Ja André, doch ik heb dit probleem slechts even aangehaald, en dit
heeft dan ook een betekenis.’

‘Voelt u dan dat deze een geestelijke zending te volbrengen heeft?’
‘Ja, dat voel en zie ik.’
‘Zijn zij dan voor dat leven op aarde gescheiden?’
‘Heb ik je niet vele malen gezegd dat wij nooit kunnen worden

gescheiden? Zij zijn voor eeuwig één en zullen dat blijven. Zij, deze ziel
brengt iets op aarde en heeft daar tevens iets goed te maken. Ook ik had
toen ik op aarde was iets goed te maken en allen met mij die daar wer-
den geboren. Deze mens echter is de inspiratie voor haar en voert haar
op aarde op tot grote hoogte.’ 

‘Wat is dat moeilijk, Alcar. Hoe oud moet zij daar worden?’ 
‘Zij zal ongeveer tussen de zestig en zeventig jaar worden.’ 
‘En dat andere wezen is al die tijd alleen, moet toezien dat men haar

bespot en sart, want ook zij zal toch haar leed en smart en vele andere
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dingen ontvangen en beleven?’
‘Dat heb je goed gevoeld, André. Op aarde zal zij iemand ontmoeten

en aan dat wezen zal zij goedmaken. Tevens brengt zij iets en ook dat is
om in die tijd vrij te komen van dát wat haar hier tegenhoudt en haar
ontwikkeling belet.’

Een nieuw wonder, dacht André. 
‘Hoe verschrikkelijk lijkt mij dat, Alcar.’
‘Zou je denken dat je dit niet tot stand zou kunnen brengen nu je dit

alles weet, of dat je dit niet zou kunnen?’
‘Ik weet het niet, maar het lijkt mij zo moeilijk. Als zij die andere zal

ontmoeten dan voel ik nu reeds dat hij haar, als zij in het moederlichaam
zal afdalen, niet zal begrijpen. En dat is vreselijk, want dat leven is dan
zo moeilijk. Och, wat een diepte en wat een opoffering.’

‘Diep is dit wonder, André, doch het is geen opoffering. Je hoorde
toch wat ik zei, dat zij tevens zal goedmaken? Dan is het geen opoffering
maar een genade, een grote genade, die God aan al Zijn kinderen geeft,
wanneer wij in dat leven goed moeten maken en datgene in een kort
aards leven kunnen bereiken. Als het wezen op aarde is waaraan wij goed
te maken hebben en wij reeds aan deze zijde zijn, is dat dan niet beter,
dan jaren en jaren af te wachten voordat wij aan deze zijde verder kun-
nen gaan? Het houdt ons onherroepelijk tegen, het belemmert onze ont-
wikkeling, omdat wij niet verder kunnen en die mens op aarde leeft.
Voel je het grote wonder van deze toestand en dat het een grote genade
is als dit geschiedt?

Dan bereikt men in dat leven heel veel en als dan het einde komt, is
alle leed voorbij en zijn zij eeuwig verbonden. Dan zijn zij zusters en
broeders in de geest en gaan zij aan deze zijde verder.’ 

‘Ik vind het verschrikkelijk, Alcar. Hoe moet deze geest, die aan deze
zijde blijft, lijden.’

‘Heb je Lantos’ leven goed begrepen? Wat deed hij toen die tijd een-
maal kwam? Hij bracht zijn eigen ziel met Roni in verbinding en zag toe
dat zij aan handen en voeten werd gebonden. En toch is dit duizend-
maal beter, dan hier te moeten afwachten en niet verder te kunnen.’

‘Dus als ik u goed heb begrepen dan bedoelt u het volgende. Wanneer
ik op aarde iemand iets heb aangedaan en ik ben in de sferen terugge-
keerd, maar diegene gaat weer naar de aarde terug, dan moet ik toch
wachten totdat ik dat heb goedgemaakt? Kunnen dat anderen niet voor
mij doen?’
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‘Neen, alleen zij hebben met je leven te maken, zij ondergingen dat
leed en niet die anderen. Veel kun je voor anderen doen en toch, deze
wezens zal je opnieuw ontmoeten, want zij zijn het die onze ontwikke-
ling tegenhouden. Dat is de wet van oorzaak en gevolg.’

‘Maar dit zijn toch zeker geen grote fouten, Alcar?’ 
‘Je bedoelt, omdat zij in de eerste sfeer leven?’
‘Ja, dat bedoel ik eigenlijk.’
‘Zij die de eerste sfeer hebben bereikt, kunnen in deze sfeer nog grote

zonden en fouten moeten goedmaken en toch reeds hier binnentreden.’
‘Maar daar hebt u mij nog nooit van verteld, Alcar.’
‘Dit was ook niet mogelijk. Deze geestelijke wetten kan ik eerst nu

behandelen, je zou ze niet hebben begrepen. Ik behandel nu deze wet-
ten, omdat al deze toestanden met de wedergeboorte te maken hebben.
Wanneer wij vrij zijn van haat, hartstocht en geweld en reeds liefde
bezitten, kunnen wij de eerste sfeer aan deze zijde binnengaan, om toch
nog fouten en zonden te bezitten, die wij eerst nu goed kunnen maken.
Meestal geschiedt dan dit wonder, waarvan ik je nu heb verteld.’

‘Een wonderbaarlijk iets is het wat u mij thans duidelijk maakt.’
‘Vergeet niet, André, dat de eerste sfeer is als de aarde. Er zijn nog

twee sferen om de eerste geestelijke bestaanssfeer te bereiken.’
‘Nu voel ik het, Alcar. Hoe wonderlijk is ook dit. Daaraan heb ik niet

gedacht.’
‘In de eerste sfeer, André, zal en moet alles oplossen, eerst dan kunnen

wij verder gaan.’
‘En daarvoor keren velen van hen naar de aarde terug?’
‘Ja André, om de zonden en fouten goed te maken en tevens te dienen.’
‘Hoe zullen zij elkander dan vinden, Alcar?’
‘Daar zorgen zij voor die aan deze zijde leven.’
‘Dus deze geest zal haar, als het zover is, verbinden, terwijl zij zijn

eigen leven, zijn eigen ziel is?’
‘Ja André, zo geschiedt het. Nogmaals vraag ik je, zou je dit niet kun-

nen en tevens op aarde iets brengen en dan goedmaken? Is die dankbaar-
heid niet in je? Wij allen hebben dit gekund, niet één uitgezonderd.
Velen vragen op aarde waarom toch God de mensen zo innig bij elkaar
brengt, maar de één leert van de ander. De één keert voor zijn innerlijke
leven terug, een ander om aan de aarde en de mensheid iets te brengen.
Er zijn duizenden mogelijkheden waardoor wij weer naar de aarde
terugkeren, maar voor een vast doel en dat doel wordt bereikt. Ik ken
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vele geleerden die op aarde zijn en alleen daar werden geboren voor een
uitvinding ten goede voor de mensheid. Nog eerst kort geleden zijn hier
twee genieën aangekomen, die beiden naar de aarde terugkeerden, om
aan de aarde en de wetenschap iets te brengen, waardoor men duizen-
den mensen van hun verschrikkelijke ziekten kon verlossen. Waren deze
wezens niet op aarde geïncarneerd en waren er tevens geen wezens aan
deze zijde die hen inspireerden, dan hadden zij daar niets bereikt. Maar
dit was van tevoren beleefd en tot stand gebracht en daarvoor keerden
zij naar de aarde terug. Ook voor andere wetenschappen is dit mogelijk.
Als de doktoren vanaf deze zijde niet naar de aarde terugkeerden, om iets
voor de mensheid daar achter te laten, dan kwam men nooit verder.
Maar zij werden opnieuw geboren en keerden na hun gedane taak terug
en zagen dat zij daar niet voor niets waren geweest.

Op aarde wisten zij er niets van, hier echter gingen zij in het verleden
over en waren gelukkig dat het was bereikt. Dit is reeds zo oud als de
aarde een plaats in het universum inneemt. Ik heb je dat duidelijk
gemaakt. Vanaf het ogenblik dat de hel en de sferen van licht een aan-
vang namen, keerden reeds geestelijke wezens in een stoffelijk organisme
terug en brachten hun innerlijke kennis op aarde.

Hier, André, vraagt men niet wat moeten wij beleven, hier wil men
beleven, want wij allen dienen. Wij willen goedmaken en voelen dit als
een genade. Dat doet elkeen en allen gaan daarin over en eens zijn zij
zover. Die wezens zijn niet tegen te houden. Zie hen gaan en voel de
ontzaglijke bezieling. Zij banen zich een eigen weg en van deze zijde
wordt die weg geëffend. Hier waken wezens en die wezens zijn contro-
les, de beschermengelen van hen op aarde. Zij zijn innig met elkander
verbonden en hebben allen een taak om datgene te bereiken waarvoor
zij dienen. Duizenden wezens hebben aan deze zijde een taak en die taak
wordt volbracht, dat werk is niet te vernietigen, het zal en het moet
geschieden hoe zij ook worden tegengewerkt, want zij allen willen. Een
heilige drang om te scheppen is in hen. Dat is geestelijk vuur, mijn zoon,
heilig vuur dat opvlamt en anderen verwarmt. Hoeveel geestelijke
wezens zijn er niet op aarde voor ons werk? Hoeveel geestelijke leiders
zijn er niet aan deze zijde die hen op aarde helpen? In alle uithoeken van
de aarde leven zij thans, want nu is het de eeuw van geestelijk voedsel.

Voor de kunst, de beeldende- en schilderkunst, keerden mensen van
deze zijde terug en brachten daar wat zij zouden brengen. Deze beide
wezens zijn dus, zoals ik je zei, innig verbonden en zullen dat blijven.’



562

‘En zij gaat in andere handen over, Alcar?’
‘Wat zijn handen, mijn zoon, wat is een stoffelijk lichaam? Een

prachtig kleed, maar wij denken daar anders over. Wij vragen alleen naar
het zieleleven en hebben aan deze zijde niets aan dat lichaam, het inner-
lijke leven, dat is ons geluk. Op aarde doet men een moord voor dat
kleed, maar wij hier gaan heen en wachten totdat het innerlijke leven
gereed is. Dat is de eeuwige waarheid, dat is het wat wij liefhebben en
dat gaat eeuwig verder, André. Wij zien en voelen dat anders, want het
diepe zieleleven wordt niet geraakt, noch in trilling gebracht. Hier ont-
waakt het, hier leeft het, daar ligt het diep in ’s mensen zieleleven ver-
borgen. Ook daar zou ik je veel van kunnen vertellen en dan zie je dat
anders, doch dat is nu niet mogelijk.

Aan deze zijde, André, is gevoel leven, is gevoel liefde en licht, warm-
te en geluk. Het stoffelijke lichaam is maar tijdelijk en sterft. Op aarde
heeft men het lichaam lief, wij echter het innerlijke leven. De diepte van
dit zieleleven wordt dan ook niet aangeraakt, is niet in trilling te bren-
gen, omdat hier het wezen leeft dat dit kan en eenzelfde afstemming
heeft. Dat is de zieleverbinding en is rein geluk als men het voelt. Anders
zegt het niets en heeft het geen waarde.

Neen André, zij gaat en zal gaan en met haar duizenden anderen.
Straks lost zij op en dan gaat het mannelijke wezen aan zijn taak begin-
nen en wacht af totdat hij haar kan bereiken. Voel de diepte van dit gro-
te wonder, mijn zoon en wees dankbaar dat dit mogelijk is.’

‘Wat een opoffering, wat een kracht, wat een bezieling, Alcar!’ 
‘Zij voelen beiden deze genade en blijven deze genade voelen. Zie deze

jonge geest, zij keert terug. Zij zal moeder worden en zal dit op aarde
beleven. Op aarde wacht iemand en zij zullen elkander op die grote
aarde ontmoeten. Als zij dit heeft beleefd, want niets kan dit tegengaan,
dan keert zij naar de sferen terug en gaat aan deze zijde verder. Dan is
alles volbracht en beleefd en tevens geleden en goedgemaakt. Zij zal dit
machtige, dat men op aarde niet begrijpt, bewust beleven, in haar diepe
innerlijk ligt dit alles. Zijn dat geen wonderen, André? Is dit niet
machtig en moeten wij God niet dankbaar zijn? Zullen wij die dank-
baarheid in ons voelen nu wij dit weten?

Ik denk van wel, André, het kan immers niet anders. Wij zullen zo
voelen en denken, het is in ons en wij hebben het beleefd. In alle sferen
kan ik je deze toestand duidelijk maken, zelfs in de hoogste sferen, doch
dan is die taak een bijzondere taak en heeft steeds met een groot gebeu-
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ren op aarde te maken.
En dit alles dient alleen voor de ontwikkeling van de mensheid, want

die hogere wezens zouden op aarde niets anders kunnen brengen. Dat is
dan een zending van de hoogste orde en diegene is dan een grote per-
soonlijkheid op aarde. Zij brengen wijsheid en geluk en dit heeft een
kosmische betekenis.

Diegenen die nu naar de aarde terugkeren, brengen geestelijk voedsel,
of wetenschap, of techniek. Beiden volgen één weg, en zullen het beoog-
de doel bereiken.

Zo geschiedde dit al die miljoenen jaren en zou dit dan nu, nu de
mensheid dit zo nodig heeft, nu Gods koninkrijk gevestigd zal worden,
niet meer zo zijn? Jij, André, en miljoenen met jou, leven in een bijzon-
dere eeuw, de mensheid op aarde zal het beleven. Aan deze zijde is men
gereed, wij wachten alleen om te mogen beginnen. Juist nu brengen wij
geestelijk voedsel, omdat die eeuw genaderd is en zij daarvoor open-
staan. Nu worden onze mediums niet meer verbrand en kunnen wij ons
werk afmaken. Ook daarvan heb ik je verteld. Vroeger, enige eeuwen
geleden, werd men op de brandstapel gelegd, nu durven zij dat niet
meer, omdat zij verder zijn gekomen, zij anders zijn gaan voelen en den-
ken. Maar toen, mijn zoon, waren wij het zelf die anderen vernietigden
en thans maken wij goed wat wij in die tijd vernietigden. Toch braken
wij af wat anderen opbouwden. Die anderen zijn nu die wezens, die in
de zesde en zevende hemel leven en op dat terugzien, wat zij eens tot
stand brachten. En is dit alles zo ongelofelijk, zo vreemd?

Voor de mensheid op aarde zijn dit problemen, doch aan deze zijde
waarheid en een grote genade. Nog vinden zij ons waanzinnig, doch
straks doen zij wat wij nu doen en danken zij hun Vader in de hemel
voor al deze goedheid.

Nu gaan wij naar de tempel der muziek. Ook deze wezens werden op
aarde geboren. Hier maakten zij zich gereed en allen keerden naar de
aarde terug. Daar ginds treden wij binnen, doch ook daar ben je reeds
met mij geweest.

In enige eeuwen, mijn zoon, werd dit alles tot stand gebracht en in die
eeuwen leefden er genieën op aarde. Nog doet men aan muziek en schil-
dert men en is er de beeldende kunst, doch het grootste genie dat heeft
geleefd, is daar niet meer en zal niet meer op aarde worden geboren. 
Als dit mocht geschieden, dan zijn wij duizenden jaren verder en dat is
nog heel vlug, want de ontwikkeling van de mensheid gaat niet zo snel.
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Kom André, volg mij, dan zal je geestelijke muziek uit het verleden
horen.’

André trad het gebouw binnen, dat vol mensen was. Hij hoorde van
verre al geestelijke muziek, die hij vroeger reeds in andere sferen had
mogen horen. Dat was in de vierde en de zesde sfeer, dat goddelijke had
hij daar beleefd. In het leven na de dood deed men aan kunst, aan alle
kunst van de aarde, doch hoe machtig was deze muziek. Duizenden
wezens waren hier bijeen, het gebouw was geheel open en hij begreep
wat dit betekende. Stil was het. Overal zag hij bloemen, vogels vlogen in
en uit en waren de vrienden van de geestelijke wezens. En dit was nog
maar de eerste sfeer!

Nu scheen er een einde aan te komen, want allen gingen heen.
Jammer, dacht hij. Meesters in kunst waren hier bijeen en vertolkten
wat zij innerlijk voelden. De instrumenten waren zoals op aarde, maar
velen waren ook niet te vergelijken en niet te beschrijven. 

Nu zei Alcar tot hem: ‘Kom André, wij gaan verder en dieper het
gebouw binnen.’

Hij volgde Alcar. Wie zou hem kunnen geloven? Geen mens, want dit
was nu eenmaal te machtig, te ongelofelijk voor aardse mensen. Toch
beleefde hij dit alles, hij was uitgetreden en had zijn stofkleed verlaten.
Hij zag nog meer aardse mensen die hier waren, maar zij zouden zich
straks niet meer bewust zijn dat zij hier waren geweest. Toch hadden zij
in hun slaap, zoals zij zeiden, mooie muziek gehoord en hoe vreemd het
ook was, met hun vader en moeder gesproken die reeds lang over waren.
Toch was dit werkelijkheid en zij zullen dat eens zien. Wanneer zij hier
binnentreden en voorgoed en eeuwig hier blijven, zullen zij zien dat zij
meermalen hier zijn geweest. Hij herkende hen duidelijk die nog op
aarde leefden. Groot was hun geluk. Zie, hoe zij straalden! Ook daarvan
wist de mens niets meer als hij ‘s morgens ontwaakte.

Neen, dat aardse leven drong alles terug, daarin loste alles op en ver-
doezelde dit beeld. Prachtig was het hen zo te zien. Daar waren vaders
en moeders bijeen, een moeder die haar kind bezocht. En ook dit was
een genade, een heel grote genade. Dan konden zij het leven weer aan
en was ’s morgens die diepe droefheid verminderd.

Alcar ging steeds verder, maar nu bleef hij staan en wachtte op hem.
‘Hier, André, ben ik op de plaats, waar zich eens, enige eeuwen geleden,

wezens gereedmaakten om hun kunst op aarde te brengen. Niet één, maar
tientallen maakten zich gereed. Allen zijn allang weer aan deze zijde.
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Een van hen ging op jeugdige leeftijd over. Zie daar voor je, André.’
Op hetzelfde ogenblik ging André waarnemen. 
‘Daar voor je, deze geest bedoel ik, André.’
‘Maar die ken ik, Alcar. Zijn geestelijk gelaat is als zijn stoffelijk gelaat

op aarde.’
‘Ja André, zo is het, ik wilde je dit tonen. Ook dat is een geestelijke

kracht die alleen wij kennen. Dan overheerst het innerlijke leven het
stoflichaam en straalt door dat dichte kleed heen.’

‘Ik weet wie u bedoelt, Alcar, hij was een genie. U bedoelt Mozart?’
‘Ja André, die naam heeft hij op aarde gedragen. Zijn taak was deze

kunst op aarde te brengen en die kunst kwam van deze sfeer. En nu men
zijn kunst kent en zijn innerlijke leven voelt, dan kun je wel nagaan hoe
de kunst uit de tweede en derde, vierde, vijfde, zesde en zevende sfeer is.
Wat hij op aarde bracht is al zo machtig en dan de kunst uit de hogere
sferen. Met hem kwamen er vele anderen en ik zou je hen allen één voor
één kunnen aanwijzen, wanneer ik mij met hun verleden ging verbinden.

Hier leefden zij, op aarde werden zij geboren en toen zij gereed waren
gingen zij over. Meer hoefden zij daar niet te doen. Die kunst was vol-
maakt en een ieder schiep naar zijn eigen gevoelens. Er zijn steeds kun-
stenaars op aarde, doch deze waren er maar eens en kunnen maar
eenmaal worden geboren. Zij zijn niet te evenaren en voor dat doel wor-
den zij op aarde geboren. Zij allen brachten het hoogste en tevens het
allerlaatste. Is het dan niet merkwaardig, André, dat zij niet meer op
aarde zijn? Waarom waren die mensen daar in Egypte en zijn zij er nu
niet meer? Ik zei je reeds, zij allen werden daarvoor en alleen daarvoor
geboren en wanneer dit niet mogelijk was geweest, dan was er geen pira-
mide, geen kunst, geen wetenschappen, niets, niets op aarde geweest.
Aan deze zijde leefden echter deze wezens, in ons hiernamaals en op al
die planeten die wij kennen.

Thans gaan wij nog één wezen bezoeken dat zich voor zijn grootse
taak aan deze zijde gereedmaakte, om zijn kunst, zijn liefde, zijn religie
op aarde te brengen. Ook hij was een genie, een van de allergrootsten
die wij kennen. Hij was enig in zijn kunst en daarbij werd hij vanuit
deze zijde gesteund. Ik zou je al die namen van beroemde mensen 
kunnen noemen, doch je tevens aantonen dat zij aan deze zijde leefden.
Wij hebben hen als geesten gekend, zij leefden hier in ons midden. 
Wij weten tevens waar zij op dit ogenblik leven. Hier gaan zij verder en
zullen verder gaan, maar enkelen zijn er echter weer op aarde, omdat zij
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daar goed te maken hebben. Kom André, wij gaan terug naar Jeruzalem.
Dit zijn wonderen, mijn zoon, maar groot is de genade die wij allen

van God hebben ontvangen. Dit is alleen mogelijk door de wederge-
boorte, omdat wij dan als geesten een nieuw aards kleed kunnen ontvan-
gen. Dit alles is groots en verheven, dit is om dankbaar te zijn jegens
Hem die ons nimmer zal vergeten. Alles is liefde, is bezieling en heilig
vuur dat in hen ligt en dat zij zich in die duizenden eeuwen eigen heb-
ben gemaakt. De reine liefde inspireert. Dit is overgaan in een ander
wezen, het is voelen en beleven, het is instellen op dat wat wij willen
brengen. God gaf ons alles en hoevele malen zei ik dit reeds, God gaf ons
Zijn eigen heilig leven. Door Hem worden wij bezield en kunnen wij
die reine bezieling ontvangen. Maar o, wanneer wij die bezieling niet
begrijpen. Dan gaan velen te gronde en zoeken, totdat zij de bezieling
en het wezen hebben gevonden. Doch zij die werkelijk scheppen, doen
dat door eigen innerlijk bezit. Alleen de reine liefde is het die wonderen
verricht.

Zie André, wij zijn reeds op aarde. Aanstonds zijn wij weer in
Jeruzalem.’

‘Hoe komt het toch, Alcar, dat mij op deze reis alles zo duidelijk is?’
‘Dat zal ik je straks vertellen. Dan begrijp je jezelf en weet je ‘waarom’

en ‘waarvoor’. Dan kan ik je op al je vragen antwoorden die je mij op
deze reis en de vorige reizen hebt gesteld. Heb dus nog even geduld, dan
lost ook voor jou dit diepe raadsel op. Wij gaan door naar Golgotha, in
Jeruzalem heb ik niets meer te zoeken.’

Onder hen lag het Heilige land. Weer was André op de plaats waar
Christus had geleefd. Wat zou hij nu weer beleven? Nu ging Alcar op de
aarde over en opnieuw wandelde hij omhoog, Golgotha tegemoet.
Opnieuw voelde André dat hij werd verbonden, doch deze verbinding
was anders dan toen zij de vorige keer hier waren. Alcar was diep in
gedachten. Langzaam ging hij opwaarts en André volgde zijn leider.
Ook hij dacht weer aan deze verschrikking. Hoe rilde en beefde hij nog
van hetgeen hij hier had mogen beleven. Opnieuw zag hij wezens. Hier
waren steeds mensen, maar alleen geesten, zij leefden reeds lang aan deze
zijde. Alcar ging verder. Spoedig hadden zij de top van Golgotha
bereikt. Dan zei Alcar tot hem: ‘Hier ga ik je met een groot wonder en
met het verleden van een geestelijk wezen verbinden. Ook mij is dit
getoond toen ik in de sferen, na mijn laatste leven op aarde, terugkeerde.
Ik ga je duidelijk maken, André, wat een zending op aarde betekent en
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wat ervoor nodig is om die zending te kunnen volbrengen en haar geheel
te doorvoelen. Wie dat niet kan is tevens niet in staat zijn taak goed te
volbrengen en dan komt van die zending niets terecht. Dat moeten wij
van tevoren weten, of ons leven op aarde wordt een mislukking. Dan is
die grote arbeid, al die moeite voor niets geweest en dat kan niet, want
dan zouden wij meer afbreken dan opbouwen. Vooral voor geestelijk
werk moeten wij dit weten en kunnen berekenen en dit is mogelijk,
omdat wij het innerlijke leven van hen, die hiervoor geschikt zijn, kun-
nen peilen en voelen. Wij weten dan of zij dat aardse leven goed zullen
beleven, of dat zij zich daar zullen vergeten en zich op de één of andere
wijze uitleven. Voor een geestelijke zending moet hij of zij voor die taak
dus berekend zijn, of zij kunnen niet afdalen. Dit is alleen wanneer wij
deze genade ontvangen en voor de meesters werk verrichten. Is de mens
daar voor zichzelf, dus voor eigen ontwikkeling, en beleven zij het een
of ander, dan moeten zij zelf weten wat zij van dat leven zullen maken.
Doch voor een geestelijke taak, waardoor een kunstenaar of een medi-
um voor onze wereld werk verricht, moeten wij weten of zij dat kunnen
dragen, of dat zij onder hun werk zullen bezwijken. Hier aan deze zijde
mediteerden allen om zich hun kunst eigen te maken en alles te door-
voelen en wanneer zij dan gereed waren, daalden zij in een sluier van
licht gehuld in de wereld van het onbewuste af. Op aarde zullen zij ont-
waken en naar de lichamelijke groei ontwaakt het innerlijke leven en
voelen zij alleen datgene waarvoor zij op aarde gekomen zijn. Voor deze
mens was dit de muziek. Hij kwam alleen om aan de mensheid het leven
en lijden van Christus te brengen en in muziek te vertolken. Ikzelf heb
Christus geschilderd, anderen hebben hem in gedichten vertolkt, weer
anderen in muziek, zoals wij hier in de sferen dit heilige feest beleven.

Nu ga ik je verbinden. Je zult waarnemen, André, hoe zich een wezen
aan deze zijde gereedmaakte om die grote zending op aarde te brengen.
Zie, mijn zoon.’

André ging opnieuw waarnemen. Weer zag hij het verlichte kruis dat
hier steeds was. Onder dit verlichte kruis, dat voor aardse mensen niet
zichtbaar was, zag hij een wezen. Deze mens was in gebed verzonken.
Diep was de stilte die hij nu voelde en het was een heilig ogenblik voor
hem.

‘Kom hier bij mij staan, André, en geef mij je hand. Je zult horen en
zien wat in die tijd geschiedde.’

Het wezen was nog steeds in gebed. André ging waarnemen en voelen.
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In de diepte van zijn ziel beleefde hij iets en André voelde duidelijk
waaraan hij dacht en wat in deze mens geschiedde. Op Golgotha moest
hij dit beleven, ergens anders was dat niet mogelijk. Hij voelde waaraan
hij dacht. Deze mens volgde het leven en lijden van Christus. Vanaf
Diens geboorte had hij alles gevolgd. Nu was hij op deze plaats gekomen
waar het verschrikkelijkste dat ooit zou gebeuren, was geschied. Nu
volgde hij dat afschuwelijke en maakte zich dat gebeuren eigen. Maar
André voelde en hoorde nog meer.

Hij hoorde prachtig gezang en toen hij dit hoorde keek hij omhoog,
want dit kwam van gene zijde en wel uit de sferen van licht. Dit gezang
hoorde deze mens en hij beleefde dat in zijn diepe innerlijk. Daarna
hoorde André plotseling prachtige muziek en dit groeide aan tot een
machtig geheel. Hij voelde wat de betekenis was en hij beefde van ont-
roering. In dit gezang en deze verheven muziek vertolkte men het leven
en lijden van Christus.

Nu begreep hij de algehele betekenis en voelde waarvoor deze mens
hier was en zich verbond. Dit was een heilig ogenblik. Het was de lief-
de voor Christus, het was dankbaarheid voor de Volmaakte Mens, die
zich geheel voor de mensheid had gegeven. Diep doorvoelde deze mens
dit ontzaglijke gebeuren. Het ging door zijn ziel en in de diepte van zijn
eigen leven beleefde hij dit grote wonder, dat in hem tot leven kwam.
Deze mens werd nu bezield. Dit was geestelijke bezieling, rein en
machtig, dit was geestelijk geluk, een gebed in muziek en gezang ver-
tolkt. De engelen zongen voor hem, in de sferen was alles reeds gereed
en hij hoorde deze verheven muziek en nam alles in zich op.

Toen hij dit beleefd had, stond hij op en keek omhoog. Boven hem
zag hij het verlichte kruis en daarachter waren de engelen. Een licht
straalde op dit ogenblik naar de aarde en omstraalde deze mens. Dan
knielde hij opnieuw neer, boog zijn hoofd en verzonk opnieuw in gebed.

Dit duurde geruime tijd. André hoorde nog steeds het geestelijke
gezang. Een ontzaglijk geluk kwam nu in hem. O, hoe voelde hij alles,
hoe machtig was dit gebeuren voor hem. Deze mens werd opgenomen,
men overstraalde hem en een dicht waas sloot hem geheel af. André
voelde dat hij zich daarvan niet bewust was. Die geestelijke sluier ver-
dichtte zich en nu was hij geheel afgesloten, zodat hij als het ware in een
geestelijk huis leefde. Hij zou zich daarvan niet kunnen bevrijden. Dit
bleef, of de hogere wezens zouden zich van hem vrij moeten maken, zich
weer terugtrekken en dat was de bedoeling niet. Dit geestelijke wezen
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was nu geheel afgesloten. Voor niets was deze mens nu te beïnvloeden
en hij leefde in hetgeen hij zoëven had beleefd. Hij voelde dat deze geest
zich reeds jaren en jaren had ingesteld, steeds opnieuw alles had beleefd
en dat het einde nu was gekomen.

Wat zou er thans geschieden? André zag dat hij heenging. Nog een-
maal sloeg hij een blik op het lichtende kruis, toen zonk hij weer ineen
en bad, bad vurig en zond zijn liefde naar hen, door wie hij dit alles had
ontvangen. Dan zag André een lichtende gestalte uit de ruimte te voor-
schijn treden.

Deze geest legde zijn handen op het hoofd van deze mens en bestraal-
de hem lange tijd. Toen keek de lichtende gestalte omhoog en een gou-
den glans overstraalde hem. Ook dit begreep André. Het was een leider,
een engel, die zich met hem had verbonden. Deze wezens waren één. 
In hen waren dezelfde gevoelens en verlangens en beiden voelden wat
zou geschieden. Zij waren hierin overgegaan en zouden straks beleven.
Een wonderbaarlijk en heilig gebeuren was dit. Rein, heel rein waren de
gedachten van dit geestelijke wezen. Zij stonden voor een groot werk,
doch André wist nog niet wat zij zouden gaan doen. Hij voelde wel dat
dit een zending zou betekenen, maar was dit voor de aarde? Werd deze
mens op aarde geboren? Het kon bijna niet anders. Nu zag hij dat de
lichtende gestalte oploste. Daarna voelde André dat hij tot een besluit
moest zijn gekomen, want hij sprong op en ging heen.

‘Wij zullen hem volgen, André. Een groot wonder gaat er geschieden.’
André zag dat hij over de aarde zweefde en Alcar volgde hem. Nu

keerde hij terug naar de sferen. Ook Alcar keerde terug, maar bleef hem
volgen. Nu beleefde hij een ander wonder. André zag dat deze mens
waziger werd, het was alsof hij oploste. Nog was hij te zien, straks zou
dit niet meer mogelijk zijn. André voelde dit grote en diepe wonder.
Deze mens zou op aarde worden geboren. Nog was hij zichtbaar, nog
zag hij zijn gestalte, doch langzaam zag hij deze mens voor zijn ogen ver-
dwijnen en loste hij geheel op. 

Alcar keek hem aan en zei: ‘Deze mens werd op aarde geboren en had
daar een geestelijke taak te volbrengen. Dit, wat je hebt waargenomen,
was het allerlaatste ogenblik, doch een halve eeuw duurde zijn voorbe-
reiding. Vele jaren lang bereidde hij zich voor, evenals zijn geestelijke lei-
der, die je ook hebt waargenomen. Nu is hij gereed, hij is reeds in de
wereld van het onbewuste en zal straks worden geboren. Deze mens
werd componist en had, zoals ik zei, een geestelijke taak te volbrengen.
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Heb je op aarde al eens de Matthäus Passion gehoord, André?’ 
‘Ja Alcar, nu weet ik ineens alles. Welk een wonder.’
‘Wat je daar hoorde kwam uit onze wereld. Daarvoor maakte deze

mens zich gereed, om dit aan de aarde te schenken. Daarin is het leven
en lijden en sterven van Christus vertolkt. Wie dat hoort en wil horen,
beleeft dát wat aan deze zijde is geschied, waar zoveel wezens en engelen
aan meegeholpen hebben. Wanneer je dat beleeft, mijn zoon, daal je in
het leven van Christus af.

Dan ga je beleven in gezang en muziek, wat je voordien, toen wij daar
waren, hebt beleefd. Wie dat goed beleeft, doet geen zonden en fouten
meer. Als dit de mens op aarde goed begrijpt, dan voelen zij dat dit een
geestelijke zending moet zijn en hij daarvoor alleen op aarde is geboren.
Wie dit voelt, voelt God en het leven en lijden van Zijn Volmaakt Kind,
Jezus Christus.

Dit is een geestelijke zending. Dit geschiedde en was van tevoren bere-
kend. Deze mens werd op de plaats geboren waar hij zou worden gebo-
ren en voor deze taak geschikt was. Hij werd componist en kon niets
anders worden, zijn ziel was met dat machtige gebeuren verbonden, hij
voelde zich één, geheel één met onze Meester Jezus Christus.

Dat bracht hij op aarde en daarvoor diende hij zijn leiders. Niet alleen
dus dat hij zich dit eigen maakte, doch tevens werd vanaf zijn jeugd op
hem ingewerkt en werd hij door hen geleid.

Is dit niet heilig, André? Kunnen mensen op aarde zich dit indenken?
Voelen zij hoe machtig het is wanneer zij luisteren en wat er aan deze
zijde geschiedt? Wat daarvoor nodig is geweest? Kunnen zij zich daar
geheel verbinden zoals hij moest doen, wilde hij dat grote kunnen berei-
ken? Hij was een van de allergrootsten, die in die tijd, die eeuw van
muziek, hebben geleefd. Hij kwam daarvoor naar de aarde.

Is dit geen bijzonderheid en is dit niet te aanvaarden? Hij was een
meester in zijn kunst, zoals wij allen meesters waren in die tijd. Je hebt
beleefd dat zij dus allen hier waren en op aarde terugkeerden. Zouden
zij die op aarde de kunst dienen, deze hoogte nogmaals kunnen berei-
ken? Neen, want dat is niet mogelijk, omdat dit een zending is en die
zending van onze zijde kwam. Deze mens beleefde onder het kruis, op
de plaats waar Christus werd vernietigd, deze ontzaglijke gebeurtenis.
Toen hij gereed was daalde hij af en werd op aarde geboren. Dit kan maar
eenmaal geschieden, André en daarom is het een geestelijke zending. Dit
was dus maar ééns mogelijk en kan geen tien of twintig maal geschieden.
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Deze kunst bezit de mensheid op aarde en zal daar blijven. Het is vol-
maakt en heilig en het heeft een diepe en reine betekenis, wat ik je heb
getoond.

Nu is dat op aarde en voor velen is dit wonder van scheppingskracht
te onbegrijpelijk. Wij weten het en ook hij weet, dat dit vele en vele
jaren te vroeg aan de mensheid is gegeven en toch kwam dat grootse
geen seconde te vroeg of te laat. Het was daarvoor de tijd, want niets kan
worden gegeven, of hier weet men dat het mogelijk is.

Nog is de mensheid in slaap en het zal nog jaren duren, voordat zij dit
heilige, deze ontzaglijke boodschap begrijpt en doorvoelt, zoals het door
hem en door anderen is doorvoeld en beleefd.

Dit was een meester in zijn kunst en daarvoor bracht hij zichzelf. O,
laten de mensen toch begrijpen wat reeds op aarde is. Hoeveel is reeds
aan de aarde gegeven, maar nog begrijpen zij niets van al dit heilige
waarvoor wezens naar de aarde terugkeerden en de wedergeboorte
beleefden. Hij bracht zichzelf evenals anderen zichzelf brachten, zoals
Christus ons heeft geleerd, anders is het niet mogelijk en is een zending
een mislukking.

Zij die dit saai vinden, voelen niet wat zij hebben ontvangen en beho-
ren tot de levende doden en begrijpen niet dat dit een rein en heilig
gebed is. Als zij luisteren, dan bidden anderen voor hen en wel in
muziek en gezang en voeren zij hen op, zodat zij worden verbonden. De
aarde is thans in het bezit van vele vindingen en zo kunnen zij dit groot-
se over de gehele aarde beluisteren. Om dit te kunnen beluisteren kwa-
men de geleerden naar de aarde en werden aan onze zijde gesteund, want
ook zij waren instrumenten in de geest. Zo komt alles en alles van deze
zijde, mijn zoon, of er was niets, niets op aarde geweest.

Hier kwam die mens tot rust en voelde hij de kunst en werden de gedach-
ten geboren, die op aarde tot bewustzijn kwamen en vertolkt werden.

Op honderden wijzen zou ik je dit kunnen aantonen, doch het zal je
nu duidelijk zijn dat dit zo is. Wat moet ik hieraan toevoegen? Al die
andere meesters zijn op aarde bekend en hun namen zullen nimmer uit-
sterven, maar het gaat mij niet om hun namen, maar om hetgeen daar
is gebracht, maar vooral dat de wedergeboorte op aarde mogelijk is.

Er waren groten en de allergrootsten op aarde. Er zullen echter tijden
zijn dat men hen vergeet en het lawaai uit de oerwouden boven alles uit-
komt. Toch zal de mens weer tot rust komen en opnieuw ontwaken.
Dan grijpen zij naar deze muziek, worden de meesters weer geëerd en
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beleven zij hun scheppingen. Dit geschiedt telkens en telkens weer. Eens
is de aarde en zijn de mensen zover en weten zij wat zij daar bezitten.
Wat zij van deze zijde brachten blijft, omdat het een geestelijke zending
is, zoals alle dingen die van deze zijde gegeven zijn en voor de mensheid
dienen.

Als je weer luistert, André, dan zie je dit tafereel dat ik je toonde en ga
je het leven van onze Heer begrijpen. Dan bidden de geesten voor je en
je hebt dat maar te volgen. Dan word je met de sferen verbonden en zul-
len je ogen vol tranen komen, die je dan rijkelijk kunt laten vloeien.
Schaam je daarvoor echter niet, ook wij zijn diep ontroerd als wij hier
naar dit gebeuren luisteren. Voordat het dus op aarde werd gegeven, was
het reeds gereed. En dit is voor iedere geestelijke zending. Hier zijn wij
één en beleven dát wat Christus heeft beleefd en gevoeld.’

‘Het is machtig, Alcar, diep ben ik getroffen. Dit had ik alweer niet
verwacht. Ik kan niets zeggen, maar ben heel dankbaar dit te hebben
mogen beleven en alles wat u mij op deze reis hebt duidelijk gemaakt.’

‘Nu gaan wij weer terug naar de sferen, André, naar de plaats waar ik
kwam, toen mijn leven in het Zuiden eindigde. Ik zei je immers, dat ik
daar zou terugkeren en nu is dat ogenblik gekomen en ga ik over mijn
eigen leven verder. Dan gaan wij naar de aarde en daarna keren wij naar
de sferen terug, omdat dit nodig is en ik je andere wonderen duidelijk
heb te maken. Daarna, André, als ik je dat duidelijk heb gemaakt en als
allerlaatste belevenis, gaan wij naar één plaats in de sferen en zal ik je,
door je iets te laten beleven, op al je honderden vragen en gevoelens, die
je op deze reis en op aarde de laatste tijd hebt gevoeld, antwoorden.

Nu echter eerst naar het schemerland, de sfeer waar ook Gerhard
binnentrad, toen hij van de aarde hier aan kwam. Ook ik trad daar
binnen, zoals ik je reeds heb verteld. Spoedig zullen wij daar zijn en ga
ik onmiddellijk in die toestand over. Daar volg ik mijn eigen leven en
zal je zien dat ook ik opnieuw werd geboren.’

‘Wat is alles toch wonderbaarlijk, Alcar. O, als de mensen op aarde dit
toch konden aanvaarden, hoe zou dan hun leven zijn! Wat kunnen zij
zich al niet eigen maken, hoeveel is er niet te leren. Hoe machtig is alles
en hoe groot God.’

‘Heb ik je niet gezegd dat je wonderen zou beleven? Die wonderen
geschieden echter nog op aarde, nog worden vanaf deze zijde mensen
geboren, die daar een taak hebben te volbrengen zoals al die anderen. 
De evolutie gaat door, steeds hebben zij andere dingen nodig, hetzij
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wetenschap, geestelijk voedsel, enz. enz. Hier maken zielen zich gereed,
om een taak te volbrengen en hoe nietig ook die zendingen zijn, het is
alles voor de aarde en dient de mensheid. Dit gaat, zoals ik zei, reeds mil-
joenen jaren door, vanaf het ogenblik dat de eerste mensen de sferen van
licht hadden bereikt. Dit ontvangen wij van God en is een grote gena-
de. Voor ons allen is dit weggelegd, ieder kan dit ontvangen, wanneer de
gevoelens van dankbaarheid en liefde in hen komen en zij gaan begrij-
pen wat wij in al die levens van God hebben ontvangen. Dan willen wij
allen iets doen en onszelf geven en dat is mogelijk.

Zie André, wij zijn in het schemerland, hier leefde ik. Toen ik op
aarde gestorven was, ontwaakte ik op deze plaats en was dit mijn afstem-
ming. De meeste mensen komen van de aarde hier aan en zij allen zijn
niet goed en niet kwaad, maar dragen geen geestelijk bezit. Ook ik werd
van mijn eigen leven overtuigd, hier werd ik wakker geschud en ont-
waakte mijn innerlijk. Ik was iets verder dan Gerhard en daarom kwam
ik tot het besluit, hem van zijn geestelijke leven te laten vertellen, dan
hoefde ik dit later niet te doen. Gerhard vertolkte als het ware mijn eigen
leven, want ook ik daalde in de duisternis af om mij iets eigen te maken.
Jaren bleef ik daar beneden. Duizenden wezens heb ik geholpen en zo
aanvaardde ik mijn hogere toestand. Zoals Gerhard leefde en voelde,
voelde ik, alleen in mij lag kunst. Je begrijpt nu dat, toen ik wist dat hij
zou overkomen, ik mij met hem zou verbinden en hem van zijn eigen
leven liet vertellen en omdat jij Gerhard op aarde kende.

Ik stuurde tot hem een van mijn helpers en je weet nu tevens dat dit
van tevoren is geregeld. Gerhard werd overtuigd, hij daalde in de hel af,
beleefde daar duizenden wonderen, al waren het duivelse krachten en
machten en bereikte daardoor de eerste sfeer. Ook ik, André, heb dat
beleefd. Als je zijn leven volgt en hebt begrepen, dan weet je hoe mijn
leven in die tijd is geweest en kun je dat leven voelen. Ik was dus zoals
Gerhard, ik was mij bewust dat hierin mijn bezit lag en toen ik eenmaal
begreep, zette ik alles op alles en wilde ten koste van mijzelf de eerste
sfeer bereiken. Ik zei, er zijn veel mensen der aarde die hier binnentre-
den, die hier zichzelf geven, maar dat op aarde nooit hebben gekund.
Ook dat is weer een groot raadsel. Die wezens waren op aarde om iets
goed te maken en hebben dat gedaan, doch zouden daar jong sterven.
Gerhard was een van die wezens, in hem waren die krachten, waardoor
hij in die korte tijd de eerste sfeer kon bereiken. Voor vele andere men-
sen is dat niet zo eenvoudig, omdat die diepte niet in hen is.
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Voor Gerhard was deze diepte zijn grote wilskracht die hij bezat. 
Ook anderen komen dus in deze sfeer aan, maar toch zijn zij niet zo
krachtig als Gerhard. Dit bewijst dus dat allen anders voelen, dat wij wel
één liefde bezitten, maar toch in ons verschillende eigenschappen zijn.
In liefde zijn wij één, in kunst en gevoelens niet en wat de één kan, kan
de ander nog niet, al leeft hij in dezelfde toestand, in één sfeer. De één
voelt voor kunst, de ander voor wetenschap en weer een ander heeft
andere gevoelens en dat is niet alleen op aarde, maar ook aan deze zijde.
Zijn leven was dus als het mijne, toen ik hier binnentrad.

Wij gaan dan ook nu naar de eerste sfeer en daar ga ik verder. Toen
ik daar binnentrad ontwaakten mijn gevoelens voor kunst. In het begin
ging ik op reis, nam mijn eigen sfeer in bezit en toen dit was geschied,
ging ik tot de kunst over. Maar ik bleef daar niet. De anderen gingen
verder en leefden zich in de geestelijke kunst uit, doch ik daalde soms
voor lange tijd naar de aarde en de duisternis af, om anderen te helpen.
Mijn meester steunde mij in alles en hij begreep mij volkomen. Ga op
deze wijze verder, zo zei hij, er komt later een grote verrassing. Ik daal-
de weer in de hel af, hielp daar vele ongelukkigen, keerde dan weer naar
de sferen van licht terug om mij geheel aan de kunst te wijden. Op aarde
had ik reeds een grote hoogte bereikt, doch nog steeds die hoogte niet,
die ik als meester kon bereiken. Hier ontwaakte dus mijn gevoel voor
kunst. Ik leerde tevens het leven in de duisternis kennen, maar begreep
niet dat men ook mij vanuit de hogere sferen in alles volgde. Toen reeds
André, stond ik onder leiding van mijn meester Cesarino. Deze meester
zou aan de aarde een zending volbrengen en daarvoor waren vele helpers
nodig. Ik werd één van zijn duizenden helpers. Zo gingen de eerste jaren
voorbij. Langzaam maar zeker naderde de vijftiende eeuw. Ik bleef
voortgaan met het leven dat God geschapen heeft te voelen en zo groei-
de mijn kunst. Dan, toen ik dacht dat dit voor mij goed zou zijn, vroeg
ik aan mijn meester een grote reis te mogen maken. Ik ga met u, zei hij.

Wij gingen naar de aarde en ik maakte daar studie van al mijn kunst
die ik toen reeds in het Zuiden had achtergelaten. Doch in die tijd was
ik nog niet zover. In mij kwam nu het verlangen, dit, wat ik nu bezat,
aan de aarde te mogen geven en ik vroeg aan mijn meester of dat moge-
lijk was. Hij zei tot mij: ‘Voor onze Vader in de hemel is alles mogelijk.’

‘Weet u dat dan niet met zekerheid te zeggen?’
‘Wij weten zoveel, broeder, doch dit is een genade wanneer het

geschiedt.’
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‘Kan ik die genade mij dan niet eigen maken? Kan ik mijn Vader in
de hemel daar niet om vragen?’

‘Zijt gij bereid alles te aanvaarden wat gij op aarde zoudt kunnen bele-
ven?’ antwoordde hij.

‘Is dat dan zo verschrikkelijk?’
‘Vergeet niet, gij bezit hier licht, voel u gelukkig, gij zijt vrij van kou-

de en gebrek, van iedere hartstocht en wanneer gij een stoffelijk lichaam
aanvaardt, dan hoort dat lichaam bij de stoffelijke wereld. Als gij daar
zoudt willen leven en geboren worden, dan moet gij alles wat de aarde
u geven kan aanvaarden. Ook ziekte, want gij zult daarmee te kampen
hebben, niemand van de aarde kan zich hiervan vrij maken. Ik hoef u
dat echter niet te zeggen, want gij kent dit leven, wij zijn in de sfeer der
aarde geweest en u heeft er een studie van gemaakt. Dat zult gij opnieuw
beleven, al zult gij een ander leven krijgen dan zij die daar voor de een
of andere daad zijn. Tevens hebt gij goed te maken en dit leven kan dan
als gelukkig te beschouwen zijn. Maar nogmaals, alleen God kan u dat
geven, wij kunnen niets met zekerheid zeggen, want dit zijn Gods heili-
ge wetten en daar is niets aan te veranderen.’

Ik maakte daarna in de sferen lange wandelingen en toen kwam ik tot
een besluit. Je hebt mij en mijn kunstbroeders gezien, ook dat kan ik dus
nu overslaan. Ik maakte mij gereed, André, maar ik begreep nog niet dat
dit reeds lang van tevoren een aanvang had genomen.

Toen ik met mijn eigen leermeester aan die reis op aarde was begon-
nen, behoorde dat reeds tot dit gebeuren. De jaren gingen voorbij en
toen gingen velen van hen dit voelen. Allen waren overtuigd waarheen
zij wilden gaan en wat zij aanvaardden.

Hier in de sferen hadden wij bezit, waren wij van koude en ziekte
bevrijd, waren wij gelukkig en op aarde zouden wij veel ellende kunnen
beleven, maar om hier te blijven, zouden wij niet hebben gekund. Ik
daalde weer in de duisternis af, ook daar hebben de broeders te lijden,
doch men bereikt daarmee een andere sfeer en men dient, al is dat die-
nen niet zo eenvoudig, want je kent de hel. Dan kwam de tijd dat ik dit
ging voelen.

Vele jaren waren er voorbijgegaan, waarin ik mij geheel voor de kunst
gegeven had. Dan volgden de jaren van meditatie en voelde ik dat won-
der in mij komen. Geen van allen sprak hier over, dit was te diep en te
wonderlijk voor het leven zelf en niet in woorden te beschrijven. Je voelt
je heel stil worden en je wilt steeds alleen zijn. Het is alsof de gehele
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schepping in je ligt. Vaak wandelde ik in de natuur en soms daalde ik
weer in de duisternis af om anderen te helpen. Plotseling voelde ik die
ontzaglijke werking in mij komen en keerde ik terug naar de sferen.
Toen geschiedde het wonder, mijn zoon, dat je zostraks hebt beleefd.

Ik loste op, ik voelde dat ik in een andere wereld, een andere toestand
werd opgetrokken. Ik zag dat ik verwaasde. Een ongelofelijk wonder
speelde zich in mijzelf af. Hoewel ik dacht alleen te zijn, hoorde ik mijn
meester nog zeggen: ‘Vaarwel, mijn broeder, op aarde zien wij elkaar
terug. Daar zult ge naar de diepe betekenis van dit gebeuren zoeken,
maar toch zult gij dit geestelijke raadsel niet oplossen, want gij weet van
dit leven niet meer.’ Daarna voelde ik dat ik diep wegzonk en hoorde
niets meer.

Toen ik op aarde ontwaakte, voelde ik reeds in mijn jeugd voor kunst.
Ik leerde mijn meester kennen en hoe vreemd of het ook is, het was als-
of ik hem meer had ontmoet. Ik voelde een grote liefde voor hem, toch
kwam ik niet achter dit geheim. Er waren op aarde meer kunstenaars
zoals wij, die zich geheel gaven. In Italië en in Holland en vele andere
landen leefden deze wezens. Eén van hen heeft in je eigen land zijn
meesterschap getoond, hij was ook aan deze zijde en beleefde wat ik had
beleefd, evenals al die anderen. Zijn naam hoef ik niet te noemen, over
de gehele aarde zijn wij allen bekend.

Wij kwamen voor één taak, André, en dienden de kunst, de aarde en
de gehele mensheid zou dit wonder ontvangen. Allen brachten wij onze
gehele persoonlijkheid. Dit was onze genade, voor mij en mijn broeders
en men houdt onze kunst, die wij achtergelaten hebben, in ere. Ga naar
de musea, zie onze schilderijen en voel aan wat dat zeggen wil. Tracht je
met onze kunst te verbinden, dan is het alsof je dat wonder voelt, voor-
al nu je alles weet.

Ook dit was een zending en wij brachten onszelf, door de meesters
daartoe aangespoord. Vele mensen bewonderen nu onze kunst, maar ik
zou hun gaarne dit willen zeggen: Als gij onze kunst ziet, voel dan wat
daar achter ligt en vertoeft een tijd aan onze zijde. Dat wat gij bewon-
dert, is u gegeven opdat gij zoudt ontwaken. Dat is door bezieling
geschied en die bezieling kwam van gene zijde. Wij hadden die diepte
niet kunnen bereiken, wanneer ook wij niet waren verbonden.

Denkt hieraan, maar vooral dat dit geschiedde, omdat de wederge-
boorte op aarde mogelijk is. Op aarde kan men dat niet bereiken, ik
bedoel diegenen die de diepte van dit machtige gebeuren niet hebben
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gevoeld, de meditatie van vele jaren niet hebben beleefd en die geestelij-
ke hoogte in kunst niet hebben bereikt. Ook dit komt maar eenmaal
voor. Er zullen op aarde geen wezens meer worden geboren, die dat kun-
nen bereiken. Dat is geschied, is voorbij en dit is de betekenis. Als ik een
van u kan bereiken nu gij dit weet en u van uw eigen voortleven mag
overtuigen, dan is dit werk en tevens mijn kunst niet voor niets geweest,
is al mijn moeite beloond.

Ik was daar Antonie van Dijck en mocht mijn kunst, die ik mij aan
deze zijde eigen maakte, daar brengen. Dit kon ik doen en allen met mij,
omdat de wedergeboorte mogelijk is en een genade van God betekent.
Voelt deze diepte, mijn zusters en broeders, ook gij kunt het wellicht bele-
ven. Eens treedt gij dit leven binnen en zullen wij u daarvan overtuigen.

En nu gaan wij naar de aarde, André. Spoedig zullen wij daar zijn en
ook daar heb ik je nog iets te zeggen.’

Zwevend keerde Alcar naar de aarde terug. André dacht aan alles.
Hoeveel wonderen had hij mogen beleven. Hoe groots was alles, hij zou
dit duizenden malen kunnen herhalen. Hij kwam niet uitgedacht en hoe
had het een met het andere verbinding! Alles lag vast en dat was voor
ieder mens. Een ieder beleefde zijn eigen karma, oorzaak en gevolg en
niemand die op aarde was, of hij had daar goed te maken. Allen waren
voor een vast doel op aarde, want een ieder had goede en verkeerde din-
gen gedaan. Allemaal waren zij daar geboren en opnieuw geboren.

O, welk een bezit, hoe diep en machtig was hetgeen hij had beleefd.
Als men dit maar kon aanvaarden, hoe anders werd dan hun leven. 
Zij zouden dan de dood leren kennen en dan verdween hun angst voor
dat, wat hun onbekend was.

Ach, hoe duidelijk was het. Wat zou Alcar hier nog aan toe moeten
voegen? Hij begreep alles en hoe diep en wonderbaarlijk het ook was,
het was toch zo natuurlijk. Groots was dit leven, diep waren Gods wet-
ten en heilig, als de mens, de ziel weer opnieuw die genade ontving, om
zijn verkeerde dingen over te doen. Hij kon nu niet goed denken, want
hij voelde dat hij zich thans op Alcar moest instellen, wilde hij al die
wonderen kunnen beleven. Hij mocht ook niet denken, er was teveel in
hem, hij liep over van geestelijke wijsheid.

‘Kijk André, wij zijn alweer waar ik wilde zijn. Jij dacht en mediteer-
de, ik volgde op snelle wijze mijn weg en nu treden wij mijn woning op
aarde binnen. Weet je nog dat wij hier zijn geweest?’

‘Ja Alcar.’
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‘Toen wij aan deze grote reizen zouden beginnen, beloofde ik je dat
ik hier zou terugkeren. Denk nu eens aan alles wat ik je heb duidelijk
gemaakt en wat je hebt beleefd en waar wij in die tijd zijn geweest. 
Ik volgde slechts het verleden en kon dat alles onderscheiden, omdat ik
een zilveren draad volgde, die de gebeurtenissen uit mijn en andere
levens verbond. Ik hoefde mij maar te concentreren, of alles openbaarde
zich voor mij en zag ik in dàt wat ik reeds vele duizenden jaren had
beleefd.

Dit is niet moeilijk, André, al is dat voor jou onbegrijpelijk. Groots is
alles omdat het met onze levens en met God en de schepping te maken
heeft en omdat alles liefde is. Dankbaar ben ik en velen met mij, die ons
hebben gevolgd, waar wij ook zijn geweest en wat je straks duidelijk zal
worden, dat wij zover zijn en dit nu is geschied. Zo dadelijk gaan wij ver-
der, want hier zullen wij niet lang blijven en weer naar de sferen terug-
keren, waar ik je andere wonderen duidelijk moet maken. Je voelt zeker
het einde van deze reis naderen? Dan is ook dit grootse voorbij en heb
jij de schepping en vele, vele wonderen beleefd en is mijn grootste en
moeilijkste werk voorbij, waar ik God dankbaar voor ben. Hier leefde
ik. Hier heb je mij en mijn vriend gezien en je hebt ons horen spreken,
ik heb je in die tijd met mijn eigen verleden verbonden. In Jeruzalem
heb ik je getoond dat hij mijn eigen kind was en dat ik hem daarna niet
meer heb gezien. Toen ik hem hier leerde kennen begreep ik niet waar-
om ik zoveel van hem hield. Maar, en luister nu goed, ik had niet zoveel
van hem gehouden, wanneer niet door mij een ander wezen had liefge-
had. Dus door mij had men lief en die liefde die ik voelde, werd uit de
onzichtbare wereld in mij gelegd met een vast doel.

Toen was dit echter voor mij een raadsel, doch nu weet en ken ik dit
raadsel. Nu weet ik tevens wie dat deed en waarom ook dat geschiedde.

Voel nu eens dit diepe wonder aan, mijn zoon. Reeds duizenden jaren
daarvoor wist men reeds wat ik zou beleven en dat dit zou geschieden.
Ik was mij in dit leven van mijn wedergeboorte niet bewust, doch daar
waren wezens die mij hadden gevolgd en wisten dat ik zou worden gebo-
ren. Ook dat geschiedde met een bedoeling, wat je straks duidelijk zal
worden als wij zover zijn. Hier leefde ik en leerde ik hem kennen. Ik zei
je tevens dat hij een grote fout had begaan. Die fout was, dat hij zich aan
een wezen gaf en daaruit een kind werd geboren, dat hij niet aanvaardde.
Dat wezen verongelukte, want het leed trof haar diep. Zij maakte geen
einde aan haar leven, doch zij ging aan deze toestand ten onder. Zij bleef
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alleen achter met haar kind en hij aanvaardde niet en later moest hij aan-
vaarden, maar toen was het te laat.

Wij zien niet achter dit alles, doch als alles voorbij is en wij aan deze
zijde binnentreden, dan zien mensen oorzaak en gevolg en beleven zij al
die geestelijke wetten en raadsels.

Op onze eerste reis zei ik reeds dat hij op latere leeftijd alles trachtte
goed te maken, doch daarmee was die wet niet opgelost. Dat zou eens
geschieden en op een geheel andere wijze. Hij echter, je weet hij was
eens een geleerde, wilde ook in zijn laatste leven zich een eigen toestand
scheppen. In Frankrijk behaalde hij die hoogte, maar trad in een onte-
vreden toestand in de wereld van het onbewuste binnen en zou opnieuw
worden geboren. Toen hij weer op aarde werd geboren diende hij in het
leger om opnieuw weer in dit leven over te gaan. In het leven dat hier
op volgde, leerde ik hem kennen.

Ik ging veel voor hem voelen en had hem lief als mijn eigen kind. 
Ik zei je reeds, die liefde werd in mij gelegd, door anderen had ik hem
lief, of ik zou dit niet hebben gevoeld. Denk je dit nu eens in. Men wil-
de dat ik hem zou liefhebben, want eens zou ik hem weer ontmoeten en
zouden wij worden verbonden. Eens, doch hoevele jaren van tevoren
voelde en wist men reeds dat dit zou geschieden?

In Jeruzalem reeds wist men daarvan en werden mijn wegen geleid. 
Ik had hem dus in al die tijd niet meer gezien. In mijn laatste leven werd
mijn liefde steeds inniger voor hem. Je weet reeds dat hij tot niets kwam.
In dat leven had hij, zoals in dat andere, veel kunnen bereiken, doch hij
verknoeide zijn tijd en had voor niets interesse. Ook dit had een diepe
betekenis.

De ziel, die in het menselijke lichaam leeft, moet en wil trachten zich
op aarde een maatschappelijke hoogte te scheppen. Wij allen komen
zover, iedereen zal dat bereiken daarvoor is alleen energie, wilskracht,
doorzettingsvermogen, eerzucht en wat geweld nodig, dan reeds kunnen
wij ons een eigen toestand scheppen. Is de ziel eenmaal in een dergelijke
gevoelswereld en toestand gekomen, dan gaat het vanzelf. Dat wat wij
willen bereiken, zullen wij bereiken, want de eigenschappen die wij
daarvoor nodig hebben liggen in ons en zijn onze karaktereigenschap-
pen, die ik zoëven noemde.

In al die vele, ja honderden levens hebben wij ons die eigenschappen
eigengemaakt en is dan dit leven in staat, bezitten de ouders bijvoor-
beeld de middelen daarvoor, dan voel je wel, dat datgene reeds in ons
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bereik is wat wij ons voor ogen hebben gesteld. Nu was hij in een ande-
re wereld van gevoel en van aardse eerzucht en vele andere aardse eigen-
schappen reeds verlost. Dit komt eens voor iedereen, omdat wij dan
naar het geestelijke leven overgaan. Dan zegt ons al die aardse eer niets
en hebben wij daar geen moeite voor over, zelfs niet wanneer men ons
alles voor niets wil schenken. Die mensen leven op aarde en dat is toch
niet zo vreemd. Er zijn mensen die hun leven zouden willen geven voor
een aardse titel. Anderen echter willen zo’n titel nog niet voor niets heb-
ben, omdat zij er niet om geven. Maar dat is een wet, dat heeft een bete-
kenis, want wanneer men die krachten niet bezit wil men dat wel, omdat
het voor de aarde betekenis heeft. Doch wanneer men daar niet meer
om geeft, moet men dus innerlijk die krachten daarvoor bezitten.

Dat zegt tevens, dat zij die titels, of wat het ook is, eens moeten heb-
ben gekend, anders zorgen zij er wel voor veel ervan te bezitten, want
daarmee ligt de aarde en de mensheid aan hun voeten.

En hier gaat het mij nu om, dit wilde ik je duidelijk maken. Dit nu
beleefde hij, hij gaf om niets, om geen titel en wist daarvan de betekenis
niet. Wij echter weten thans, dat hij een geleerde is geweest. Ik heb je
zijn einde verteld en getoond, dus hoef ik daar niet meer op door te
gaan. In dit leven, waarin ik kunstenaar was, leerde ik hem dus kennen
en waren wij goede vrienden. Maar eens was hij mijn kind en ook ont-
nam ik eens zijn leven, dan gaf ik mijn leven terug en leerde hem later
weer kennen en was hij nogmaals mijn eigen kind. Weet je dat nog,
André?’

‘Ja Alcar, ik weet alles.’
‘Dan ga ik verder. Toen kwam mijn einde op aarde en trad ik de

geestelijke wereld binnen. Dat zullen wij nu volgen. Hier heb ik nu ver-
der niets meer te zoeken en dus sluit ik dit verleden en keer hier niet
meer terug. Wij gaan thans naar de tweede sfeer, André.

Weer verlaten wij de aarde en als wij terugkeren dan is deze reis ten
einde. In de tweede sfeer ontwaakte ik, tussen de tweede en de derde
sfeer. Ik had dus met mijn leven als kunstenaar die verhoogde toestand
weten te bereiken, want je weet dat ik uit de eerste sfeer naar de aarde
afdaalde. Wij gaan nu door tot daar, dan zie je mij ontwaken en zal je
tevens zien hoe ik veranderd ben, wat ik je nu kan tonen.’

‘Wat voor wonderen hebt u toch beleefd, Alcar.’
‘Wij allen, André, beleven duizenden wonderen en al die wonderen

zullen alle mensen beleven als zij hier binnentreden. Dat moeten zij
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beleven, omdat zij in hun verleden zullen afdalen en zij dus hun kring-
loop der aarde hebben bereikt. Je voelt zeker hoe diep alles is en dit moet
geweldig zijn, omdat wij wezens reeds miljoenen jaren op weg zijn. Wij
hebben duizenden levens afgelegd en aanvaard. Wij gingen van het ene
leven in het andere over en al die levens dienden om ons geestelijke lief-
de eigen te maken en om onze dankbaarheid te tonen. Steeds weer ont-
vangen wij opnieuw, maar het dient tevens om goed te maken.

In dat goedmaken beleven wij ook vele aardse genoegens.
Ik werd overal ontvangen, verkeerde aan het Engelse hof, maakte daar

vele vrienden en kennissen en toch, ook ik maakte goed en beleefde dàt
wat voor mij weggelegd was. Dat is een grote genade en om onze dank-
baarheid te tonen.

Kijk André, de tweede sfeer, hier werd ik wakker. Op een hoge berg
ontwaakte ik en bezat mijn eigen geestelijke woning. Voordat ik naar de
aarde ging gaf ik mij geheel, daarvan heb ik je verteld. Ik ga mij nu met
die tijd verbinden en ga dus op de tweede sfeer over, zodat je kunt zien
wat in en om mij veranderd is.’

André nam ook dit wonder waar.
‘Ik ben nu zoals ik hier binnentrad. Hoe hoger ik nu ga en mij met

andere sferen verbind, want dat kan ik, zal mijn uiterlijk veranderen en
is dat op mijn gelaat te zien. Je kent mijn gelaat en mijn bezit dat de vijf-
de sfeer is, waar ik nu leef. Ook dit is je duidelijk, nietwaar.’

‘Ja Alcar.’
‘Hier werd ik dus wakker, André. Wie mij van mijn aardse leven over-

tuigde was diegene, die mijn liefde voor mijn vriend in mij wakker
maakte. Ik wist dat ik was gestorven. Toen ik eenmaal gereed was en
mijn sfeer in bezit had genomen, werden mij andere wonderen getoond.
Toen ik die wonderen begreep, daalde ik opnieuw in de duisternis af en
bleef daar vele jaren. Ik ging daarna naar de aarde om hem te bezoeken
en hielp hem daar in enkele dingen, waarmee hij rondliep en geen raad
wist. Dan keerde ik weer naar de duisternis terug en wilde trachten in
tien of twintig jaren de sferen, voor mij de derde sfeer, te bereiken. Ik
werkte aan mijzelf en niets was voor mij teveel. Ik behield echter mijn
leermeester. Van mijn vorige leven in het Zuiden wist ik niets en ook
werd mij dat niet duidelijk gemaakt, maar dat zou eerst later geschieden.

Intussen gingen de jaren voorbij. Ik maakte mij veel geestelijke wet-
ten eigen en leerde in die tijd alle geestelijke graden van de hel kennen.
Dan brak de tijd aan dat mijn vriend zou sterven en dat beeld heb ik je



582

bij de eerste uittreding getoond, ik heb je met zijn overkomst verbon-
den. Weet je ook dat nog, André?’

‘Ja Alcar, duidelijk ben ik mij van alles bewust.’
‘Welnu, toen hij hier was binnengetreden, had ik in die tijd de derde

sfeer bereikt. Dag en nacht, als ik aards wil spreken, was ik hier beneden
en je kent dat moeilijke werk. Wie wil, kan snelle vorderingen maken en
ik behaalde die sfeer in korte tijd en toch waren er nog vijfentwintig
jaren voorbijgegaan. Maar in mij was er een krachtige wil en ik rustte
niet voordat ik zover was. Nu zeg ik wel, ik rustte niet en ik wilde, maar
ook dat werd mij gegeven en in mij gelegd door mijn meester, die ande-
re en grotere dingen met mij voor had waarvan ik niets wist, noch had
kunnen begrijpen. Dan werd ik bij mijn vriend geroepen en heb ik hem
van zijn eeuwig voortgaan overtuigd. Ook dat weet je.

Daarna maakten wij lange wandelingen. Wij bezochten opnieuw de
aarde en de duisternis en ik leerde hem wat ik mij reeds had eigenge-
maakt. Nu waren wij beiden aan gene zijde. Van tijd tot tijd waren wij
alleen, want ik werd voor andere dingen voorbereid.

Toen kwam mijn meester mij bezoeken.
Hij vertelde mij dat er een andere tijd op aarde zou komen en dat van

hieruit geestelijk voedsel aan de aarde zou worden gegeven. Velen zou-
den er voor de hogere meesters werk verrichten en hun helpers worden.
Ook voor mij had men een taak en daar was ik zeer gelukkig mee. 
Hij zei tot mij: ‘Broeder, er wacht ons groot werk. Gij zijt nu zover om
een andere taak te volbrengen. In twee eeuwen kunt gij u veel eigen
maken. Gij hebt de aarde en de sferen leren kennen, hoe wij door God
zijn geschapen en wat ons leven op aarde en aan deze zijde betekent.
Zoudt gij een taak op aarde willen volbrengen?’

‘Gaarne’, zei ik onmiddellijk, ‘zeg mij wat ik moet doen.’
En de meester zei: ‘Gij leert aan deze zijde het stoffelijke organisme

kennen en alles wat nodig is, om de mensheid op aarde te kunnen hel-
pen. Doch dat is niet de hoofdzaak, dát wat gij van ons leven weet moet
gij u eigen maken, nogmaals beleven en u op die taak instellen. Later
kom ik tot u terug.’

Mijn meester ging heen en ik dacht over alles na. Weer daalde ik tot
mijn vriend af en maakte opnieuw met hem lange wandelingen. 
Wij gingen opnieuw naar de aarde, leerden daar al de stoffelijke wetten
kennen en keerden naar de duisternis terug. Toen ontwaakte mijn
vriend, ook dat heb ik je verteld, André. Nu eerst kom ik daar op terug.
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‘Weet je’, zo zei hij, ‘wat de aarde nodig heeft en ik daar reeds voelde?
Weet je, mijn beste, waarom ik tot niets kwam? Dat alles is mij thans
duidelijk. Ik zal het je zeggen. Geestelijk voedsel, mijn broeder, alleen
liefde en geluk, dat heeft de aarde en de mensheid nodig. Maar er is nog
iets, mijn broeder, wat ik je wilde vragen en wat mij bezighoudt. Waar
is zij die ik ongelukkig maakte? Weet je dat? Kun je mij met haar ver-
binden?’

‘Neen’, zei ik, ‘dat is niet mogelijk. Ik raad je aan eerst alles te doen
om de eerste sfeer te bereiken, dan eerst kun je haar zoeken.’

Hij daalde af en deed in de duisternis goed werk. Tien jaren deed hij
er over om de eerste sfeer te kunnen binnengaan. Toen hij de eerste sfeer
binnentrad, was ik de eerste die hem verwelkomde. Hoe gelukkig was
hij. Dan maakten wij grote reizen en waren overal. Daarna beleefde hij
die goddelijke gevoelens die ik reeds had gevoeld en beleefd en de weder-
geboorte op aarde is.

‘Is dat mogelijk?’ vroeg hij mij.
‘Alles is voor God mogelijk’, zei ik.
‘Het is een wonder, want ik voel wat ik zou willen. Geloof mij, ik wil

goedmaken, alles goedmaken, want dit houdt mij tegen. Waar leeft zij?
Is zij nog op aarde? Dat kan immers niet? Waar zou zij zijn?’

Ik zei tot hem: ‘Heb nog wat geduld. Ik zal dat voor je onderzoeken
en mijn meester vragen of ik haar mag zien, dan zal ik tot je terugkeren.’

Ik keerde naar mijn eigen sfeer terug en zocht mijn meester op. Deze
kon ik, waar ik ook was, vinden, wat ik eerst later begreep. Toen reeds
was deze meester in de zevende sfeer en de mentor over alle sferen. Mijn
vriend toog intussen naar de duisternis en hielp de ongelukkigen. In de
tempel der ziel werd ik met mijn leven en dat van hem, en ook met haar
die hij zocht en waaraan hij goed te maken had, verbonden. Thans wist
ik wat ik wilde weten. Ik mocht voor hem en voor mijn taak, wat ik ook
eerst later begreep, dit alles beleven en ontvangen.

Na lange tijd keerde ik tot hem in de duisternis terug en vond hem
onder zijn werk. Ik zei hem wat ik wist en gaf hem de raad rustig voort
te gaan en af te wachten. Ik zou tot hem komen als hij mij dit liet voe-
len. Daarna keerde ik naar mijn sfeer terug, want ik was reeds aan die
studie begonnen. Jarenlang hoorde ik niets meer van hem. Hij bleef daar
beneden en ik maakte mij gereed voor die andere taak die mij eerst later
zou worden gegeven. Ik wist nog niet waarvoor deze diende en toch had
ik reeds enig vermoeden. Dan voelde ik dat hij mij riep en ik keerde aan-
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stonds tot hem terug. Opnieuw maakten wij grote wandelingen en toen
zei hij mij dat hem alles duidelijk was. 

‘Weet je’, vroeg ik hem, ‘wat je wacht?’
‘Ik ben mij van alles bewust’, zei hij. ‘Ik wil dienen, als dat mogelijk

is. Maar ik zal ervoor bidden en het aan God vragen. Zal ik haar terug-
zien en weet je ook of zij wordt geboren? Hoe gelukkig zou mij dat
maken, als God dat goed zou vinden. Wie zal mij helpen?’

‘Dat moet je afwachten, wellicht word je dat gegeven.’
Weer gingen wij op weg en bezochten de aarde. In die tijd ging hij dat

wonder voelen en ook dat heb ik je verteld. Weet je dat nog, André?’
‘Ja Alcar, u hebt mij dat verteld.’ 
André voelde zich echter in zijn eigen leven terugzinken. Het was of

hij nu een groot raadsel, een geweldig probleem ging voelen en of dit
raadsel voor hem zou oplossen. Toch wachtte hij af om te horen wat zijn
leider te zeggen zou hebben.

‘Zijn gevoel, mijn zoon, werd steeds inniger en nu beleefde hij wat wij
allen hadden beleefd en ik je duidelijk maakte. Ik heb je verteld dat ik
hem uit het oog verloor en dat ik dacht te weten waar hij zich bevond.
Ik wist dit echter, André, doch kon je dat in het begin van onze eerste
reis nog niet vertellen. Thans is ook die tijd gekomen en kan ik je dit
duidelijk maken.

Hij voelde zich gereed en zou terugkeren. In hem was dit gevoel geko-
men. Wij waren tezamen in de natuur en wachtten af wat zou geschie-
den. Wij bespraken alle mogelijkheden die wij voelden en begrepen.
Dan loste hij voor mij op en riep ik hem toe: ‘Tot weerziens op aarde en
aan deze zijde.’

In de wereld van het onbewuste daalde hij af en werd op aarde gebo-
ren. Ook om hem lag een dicht waas en die sluier zou op aarde worden
weggenomen. Nu wachtte mij groot werk, want ik moest mij veel eigen
maken. Om mijn vriend lag, zoals ik reeds zei, een dicht waas en in dat
waas lag mijn eigen verbinding met hem op aarde.

Ook zou hij haar terugzien en daarvoor moest ik zorgdragen. Van
mijn meester kreeg ik mijn aanwijzingen en daaraan moest ik mij wij-
den. Ik had nu de tijd om mij gereed te maken. Ik volgde mijn weg door
de sferen en bezocht met mijn meester, wat je nu op je uittredingen hebt
beleefd. Dat alles maakte ik mij eigen. Zo verstreek ook die tijd. Dan
werd hij op aarde geboren, André. Mijn meester zocht op aarde contact
en die verbinding werd gevonden. Hij werd in een klein stadje geboren,
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bij eenvoudige mensen en ook dat lag vast, want aan zijn moeder had hij
goed te maken.

In zijn jeugd werd hij beschermd en eindelijk brak de tijd aan dat ik
hem met haar kon verbinden, want ook zij was op aarde. Hoe het moge-
lijk is om aardse mensen te kunnen verbinden die duizenden mijlen van
elkander verwijderd zijn, lijkt voor de mensen onmogelijk, doch aan
deze zijde is dat zeer eenvoudig. Daarna werd hij met een seancekring
verbonden. Mijn meester had dit contact verkregen en hij zou in die
kring worden opgenomen, omdat hij zou ontwaken. Maar in hem lag
dat gevoel, wij hadden niets anders te doen dan hem wakker en open te
maken. Aan deze zijde hielden wij deze verbinding tot stand.

En thans, mijn jongen, is de tijd aangebroken, om je op al je gedach-
ten, je vragen ‘waarom’ en ‘waarvoor’, waar mijn vriend leeft, je medi-
umschap en vele andere dingen meer, die je mij op de reizen die wij nu
hebben gemaakt hebt gesteld, te antwoorden. Nu, André, is het zover.

Je voelt zeker veel, want de gedachten die in je zijn heb ik opgevan-
gen. Ik vraag je, je nog even te beheersen. Ik zal je daarbij helpen, mijn
jongen. Ik zal je door je iets te laten beleven, antwoord geven op je vele
vragen en gedachten en ook dat heb ik je verteld. Doordat je dit beleeft,
ga je in al die vragen over, lost ook voor jou dit diepe maar natuurlijke
raadsel op. Ik zal je nu al je levens tonen, André, wij moeten daarvoor
naar de eerste sfeer terugkeren. Kom, volg mij, André.’

In André werd het heel stil. Ja, hij voelde alles, hij begreep nu zichzelf.
Mijn God, dacht hij, hoe is het mogelijk. Een groot en heilig wonder
was het voor hem. Nu begreep hij alles, hij voelde het begin van de
schepping en ook zijn mediumschap. In hem kwam een geweldige span-
ning. Hij had het liefst Alcar opgenomen, of was op zijn knieën neerge-
vallen, om hem voor alles te danken. Met geweldige inspanning dwong
hij zichzelf tot rust. Nog moest hij zich kunnen beheersen, maar o, hoe
moeilijk was dit voor hem.

André zweefde voort en was diep in gedachten. Hij durfde Alcar niet
aan te kijken. Geen woord werd er gesproken. In één toestand zou Alcar
hem alles openbaren. Hij voelde nu reeds welk wonder dit zou zijn. Hij
bad in stilte om kracht, hij vroeg aan zijn Vader in de hemel hem te hel-
pen. Hij bereidde zich daarop voor. Stil was het in hem, rustig, ja heel
rustig voelde hij zich. Een ontzaglijk geluk kwam er nu in hem. Hij voel-
de dat men hem hielp en ook thans wist en begreep hij waarvan al die
krachten kwamen. Ach, mijn God, wat een wonderen, welk een macht,
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hoe geweldig waren al deze natuurwetten. Zijn leider zou in een flits
daarheen kunnen gaan en toch duurde het thans zolang en ook dit
begreep hij. Hij voelde en begreep nu alles. Een andere persoonlijkheid
drong zich thans aan hem op. Het was die mens, die hij op aarde had
gevoeld, uit zijn diepe innerlijk kwam dit voort. Dit was zijn eigen vori-
ge leven, het kon niet anders.

Ik ben Alcars zoon geweest, ik ben zijn vriend en ik ben in al die
levens bij hem geweest. Nu voelde hij Jeruzalem. Ach, mijn God, hoe
natuurlijk is alles. Reeds duizenden eeuwen kennen wij elkander. Mijn
Vader, wat een probleem en dit diepe probleem had hij mogen beleven.

Hij voelde zich nu op aarde en tevens in de sferen. Voor hem waren
er thans geen geestelijke geheimen meer. Het was allemaal zo ongelofe-
lijk, maar hij moest alles, alles, van het begin tot het einde wat Alcar hem
duidelijk had gemaakt, aanvaarden. De eeuwigheid was in hem wakker.
Hoe voelde hij het leven aan gene zijde. Dit kon immers niet anders? 
Al die reizen had hij vroeger, heel vroeger met Alcar tezamen reeds
gemaakt. Nu begreep hij ook zijn mediumschap, men hoefde hem niets
meer te zeggen en duidelijk te maken. In één toestand lag alles, lagen al
die geheimen vast. Hij bleef echter denken, want er waren duizenden
gedachten in hem en hij moest dat alles trachten te verwerken.

Nu begreep hij zichzelf en zijn leven op aarde en lag ook dat voor hem
open. Mijn God wat moet ik u toch dankbaar zijn! Zijn gehele jeugd
ging aan hem voorbij. Nu kwamen echter andere gedachten in hem en
hij wist waarheen Alcar ging. Hij voelde en wist het, omdat hij zich als
‘toen’ voelde, voordat hij naar de aarde zou terugkeren. Wat een won-
der! Hoe verheugd was hij dat hij zijn gaven had begrepen. Nu begreep
hij dat Alcar al die gaven in eigen handen had gehouden, hij zelf had er
geen raad mee geweten en ook nooit kunnen verwerken. Al die gaven
waren voor een aards mens te machtig. Maar langzaamaan had Alcar
hem geheel geopend. Hij voelde zich nu bewust en niets was er meer in
hem dat hij niet begreep. 

Eindelijk zei Alcar tot hem: ‘Kijk André, daar treden wij binnen.’
Alcar keek hem aan en glimlachte.

‘Wonderlijk, André en toch zijn wij zelf dat wonder. Weet je thans
wat je zult beleven?’

‘Ja Alcar, ik weet het. Ik zie Cesarino. Hij is, wat u mij op onze 
eerste reis hebt verteld, uw meester. Ik weet het en ben zo dankbaar,
Alcar.’
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‘Dank niet mij, mijn jongen, maar God. Ook ik ben dankbaar. 
Kijk, daar zijn wij reeds waar ik moet zijn. Is je ook dit bekend? Is het
niet wonderbaarlijk, André?’

‘Het is alles zo natuurlijk, zo groots en verheven, Alcar. Mijn vader,
mijn moeder, mijn zuster en broeder, alles, alles bent u van mij en nu is
alles werkelijkheid. U bent het, u was het steeds, nu ligt alles voor mij
open.’

Alcar trad het gebouw binnen. Aan de ingang werd hij begroet door
zijn meester. André volgde. Toen trad de meester op Alcar toe, vatte
diens beide handen in de zijne en zei: 

‘Mijn broeders, God zij met u.’ 
Vervolgens zei hij tegen André: ‘Mijn broeder André.’
André zag naar Alcars meester. ‘Veel heb ik niet te zeggen, André,

maar eens waren wij hier en aan de ingang zei ik enige eeuwen geleden
tot u: ‘Zie links, zie rechts, omhoog en omlaag en leer dat kennen.’ Gij
hebt dat leren kennen, het is nu uw bezit en dat zullen wij aan de mens-
heid bekend maken, want bijna is ons aller werk voltooid en wordt dit
aan de aarde doorgegeven. Ik ben u zeer dankbaar, evenals uw broeder
Alcar en vraag aan onze Vader om ons werk te zegenen. Gij weet nu
alles, ik hoef u niets duidelijk te maken. Ik wilde u echter alleen dit nog
zeggen. Wanneer gij weer op aarde bent en in uw stoffelijk organisme
teruggekeerd zijt en haar, mijn zuster, op aarde ontmoet met wie ik u
heb verbonden, zeg dan aan haar, u weet wie ik bedoel, dat ik haar voor
alles, alles dank. Wij allen die met haar en al mijn andere zusters en
broeders op aarde zijn verbonden geweest, dank ik.

Zeg echter dat ik haar aan deze zijde zal opwachten en zij onze bloe-
men zal herkennen. Van deze zijde groet ik haar.

Deze boodschap, mijn broeder André, brengt u van mij aan haar, 
die mij in alles heeft gevolgd. Ook u dank ik en zegen u voor uw werk,
want gij deed ons werk en dat van duizend anderen. Tot later, André, in
de sferen zien wij elkander terug. Vaarwel, tot aan deze zijde, Uw
Cesarino.’

Dan loste de meester voor zijn ogen op en ook dit had hij reeds
beleefd. Nog hoorde hij zeggen ‘Aan deze zijde zien wij elkander terug,
André. Nog heeft men u op aarde nodig, doch als uw taak voorbij is, dan
komen wij u halen. God zegene onze arbeid.’

André zonk ineen. Toen hij wakker werd bevond hij zich met zijn lei-
der in de natuur. Rondom hem waren bloemen en vogels en de tranen
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rolden over zijn wangen, zo diep had hem alles ontroerd. Hoe gelukkig
was hij. 

Dan vatte hij Alcars handen in de zijne en zei: ‘Heb ik het voor u op
aarde heel erg moeilijk gemaakt, Alcar?’

‘Je deed je best, André.’
‘Waarom gaf u mij deze naam, Alcar?’ 
‘Omdat je die eens gedragen hebt.’
‘Was dat in Frankrijk?’
‘Ja.’
‘Hoe is het toch mogelijk, Alcar. Het is alles zo waar, help mij om dit

te kunnen verwerken. Ik zal sterk zijn, maar o, het is zo machtig. Maar
hoe zal men op aarde hierover denken? Zullen zij dit kunnen aan-
vaarden?’

‘Ja André, er zijn er die dit alles in dankbaarheid aanvaarden. Al onze
zusters en broeders zullen ons helpen en dit werk verspreiden. Maar er
zijn er ook die ons voor krankzinnig verklaren. Laat hen begaan, André,
eens zullen zij dit alles zien en aanvaarden.’

‘Hoe heeft u mij op aarde verbonden, Alcar, en nu begrijp ik tevens
waarom wij ons kindje niet mochten bezitten.’

‘Alles ligt vast, mijn zoon, of is oorzaak en gevolg.’
‘Hoeveel boekdelen kunt u hierover vullen?’
‘Tientallen, André, wanneer ik alles had willen behandelen, kwamen

wij niet uitgeschreven. Ik gaf slechts flitsen van voor en na de schepping,
van wat ons allen wacht en wij samen hebben beleefd. In korte tijd zal
je dit alles in drie boekdelen ontvangen.’

‘En wat geschiedt er daarna, Alcar?’
‘Daarna zal je opnieuw uittreden en ga ik je nog meer van je laatste

drie levens vertellen en duidelijk maken.’
‘Wordt ook dat vastgelegd?’
‘Neen, André, dat heeft alleen voor jezelf betekenis. Wacht dus af,

mijn jongen. Je bent nu geheel bewust, niets is er meer dat aan deze zij-
de leeft, wat voor jou verborgen is. Nu ben je geestelijk en kosmisch
bewust. Weet je wat dat op aarde zeggen wil?’ 

‘Ik weet het, Alcar. Hoe moet ik echter door alles heen komen, hoe
zal ik dit op aarde kunnen verwerken?’

‘Daarbij zal ik je helpen. Dit jaar is moeilijk voor je en toch zal je ook
dit bereiken.’

‘Hoe hebt u alles van tevoren berekend, Alcar, niets kan men er tus-
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sen krijgen, alles sluit ineen. Vanaf het begin, in mijn jeugd reeds was u
bij mij en toen ik ouder werd en naar de stad ging. Hoe is het mogelijk!
Daarna het contact met haar. Niets zal ik vergeten en ik ben bereid alles
te doen en haar gelukkig te maken. Hoe dankbaar moeten wij zijn. 
Hoe groot is Gods Liefde! Maar hoe heeft u dit toch kunnen verbergen,
als wij tezamen waren?’

‘Je wist immers niets van je levens af. Toen je dit mocht beleven, eerst
toen werd je bewust. Geleidelijk gaf ik je geestelijk voedsel en steeds die-
per daalde ik in deze wereld af, die diep in je lag. Hoe dichter ik de
wedergeboorte naderde, des te duidelijker werd het voor jou. Ik vraag je,
André, waarom zouden de mensen dit niet kunnen aanvaarden? Is het
nu zo vreemd, zo onnatuurlijk? Hier, aan deze zijde zullen zij dit bele-
ven, want eens komen ook zij naar deze zijde. Hier zal men hen overtui-
gen en zal men hen allen opwachten. God weet dat ik de waarheid
spreek, dit zal geschieden.

Dit is nu mediumschap, mijn zoon, dat wij geesten zelf in handen
houden. Maar wie zich kan overgeven, wie op aarde kan luisteren, ons
blindelings wil volgen, die kan geestelijk voedsel ontvangen en voor de
mensheid iets doen.

André, ik ben je dankbaar, heel innig dankbaar, je hebt mij in alles
begrepen en mij gevolgd. Ik zou de mensheid op aarde nog dit willen
zeggen: ‘Mijn zusters en broeders. Dit is mediumschap. Wie zich kan
overgeven ontvangt geestelijke wijsheid. Volg alles wat ik in die tien
jaren heb gezegd en zie dan eens naar dit einde. Wanneer ik dit einde
niet kende en niet had kunnen overzien, wat mijn taak en werk was, dan
zou ik mijzelf in al deze geestelijke en natuurwetten hebben verloren.
Geen mens der aarde zou dit kunnen. Maar ik was gereed en ook André
was gereed, ik hoefde mij slechts met hem te verbinden en toen kon ons
werk een aanvang nemen.

Ik putte uit zijn onderbewustzijn en toch had ik alles, al die gaven in
eigen handen. Wij kennen dit onderbewustzijn, want eens leefden wij in
die werkelijkheid, het zijn al onze levens die wij hebben beleefd. Wat is
onderbewustzijn? Moet ik u dit thans nog duidelijk maken? Voel uw
eigen diepte, uw innerlijk leven, uw gevoelens, die in u zijn.

Duizenden zijn er thans op aarde die voor Gene Zijde werk verrich-
ten. De aarde heeft geestelijk voedsel nodig en daarom geschieden nu
deze dingen.

God is immers Liefde! Moet ik u nogmaals aantonen dat God Liefde is?
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Voel toch, mijn zusters en broeders, in uw eigen leven is dit alles aanwe-
zig, doch gij moet het kunnen voelen, geleerdheid kan u niet helpen.

Ik was eens op uw aarde en ik heb u mijn laatste naam genoemd, maar
daar ga ik niet diep op in, want aardse namen hebben aan deze zijde
geen betekenis. Ik schreef reeds in een van André’s boeken: ‘Wie zich
meester noemt op aarde, is de leerling aan gene zijde.’ Is het u thans dui-
delijk dat ik dit kon zeggen? Ben ik dan geen leerling? Ik ben dankbaar,
heel dankbaar en als een kind zo gelukkig, dat ik iets voor de aarde,
waaruit ik geboren ben en voor u mocht doen. Nu doe en bereik ik veel
meer, dan toen ik in dat leven een meester in de kunst was. Grijpt dit
alles met uw beide handen aan, en laat dit niet meer los. Straks komt gij
naar deze zijde en ziet gij de waarheid van dit alles. Ik vraag u, zou André
dit hebben gekund?

Zou hij dit alles hebben kunnen fantaseren? Neen, want waarom werd
hij in dat kleine stadje geboren? Omdat hij zich niets, niets van de aarde
eigen zou maken, daar hij mij anders niet ten volle kon aanvaarden. Nu
was hij geheel leeg en dankbaar, heel dankbaar dat ik tot hem kwam.

Want wie wil ons aanvaarden die op aarde alles bezit? Dan hebt u ons
niet nodig, want wat gij bezit, al die rijkdom, dat houdt u tegen.

André zou daar worden geboren en niets bezitten, eerst dan kon ik
hem bereiken. En dit geschiedde. Voelt u dit wonder? Heb ik u dat niet
in alles aangetoond? Dit Godswonder geschiedde en wij wachtten hier
af, totdat wij konden beginnen. En al zullen er zijn die zeggen, het is te
mooi om waar te zijn, toch is het de heilige waarheid. Wij gaan verder,
steeds verder en daar is geen leed meer voor u, wanneer u voor anderen
liefde bezit. Straks zal de wereld ernaar verlangen en naar dorsten. Nu
echter worden wij niet begrepen, net zomin als hij die de Christus ver-
tolkte en daarvoor naar de aarde kwam. Eens echter komt ook uw tijd
en dan zien wij elkander aan deze zijde terug.

Ik ben mijn Vader in de hemel zo dankbaar, dat ik hier naast mijn
broeder André neerzit en aan u denken mag en dat ik dit straks zal
mogen zeggen. God weet dat ik de heilige waarheid sprak.

Maar als er geesten tot u komen en zeggen dat dit niet mogelijk is,
weet dan, broeders en zusters, dat zij zich voor hogere wezens uitgeven,
maar het licht niet kennen. Zij komen met mooie woorden en daarin
leggen zij hun liefde en toch, wees op uw hoede.

Nu ga ik heen en allen die mij hebben geholpen en gesteund, dank ik
heel innig. Deze boeken zullen worden gelezen, zij horen bij uw eigen eeuw.
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Het is Gods wil, want nu is het zover dat de mensheid alles van onze zij-
de kan ontvangen. Ik groet u, mijn zusters en broeders, aan deze zijde
zien wij elkander terug. Heb je mij nog vragen te stellen, André?’

‘Is dit hetgeen u door de meesters is opgedragen, Alcar?’
‘Ja André, en hiermee heb ik mijn eigenlijke taak volbracht. Ik dank

God voor deze genade.’
‘Dan heb ik niets meer te vragen, Alcar.’
‘Hier waren wij voordat je naar de aarde terugkeerde. Hier hebben wij

tezamen alles van tevoren beleefd, dan geschiedde het machtigste won-
der dat wij kennen en dat de wedergeboorte op aarde is. Wonderen van
de geest heb je mogen beleven en dat is voor ieder mens die op aarde
leeft.

Deze drie boeken, André, draag ik aan je vrouw en aan de mensheid
op. Groet haar van mij. En thans met spoed naar je stofkleed.’

In de sferen ontving André Alcars zegen. Dan keerden zij naar de
aarde terug en trad hij zijn woning binnen. Geen woord kon hij spre-
ken, maar hij knielde voor zijn leider neer en dankte hem innerlijk voor
alles. 

Toen zei Alcar tot hem: ‘Zal je mij zoals vroeger blijven voelen, nu je
alles van mij en jezelf weet, André?’

‘Ja Alcar, ik zou niet anders kunnen.’
‘Vaarwel, mijn jongen, spoedig zal je bij mij zijn en vergeet niet dat ik

blijf waken en je in alles zal helpen.’
Daarna daalde André in zijn stofkleed af en was deze reis ten einde.

Vele wonderen en problemen had hij weer mogen beleven en daar was
hij innig dankbaar voor.

Moge Gods zegen op dit werk rusten.

EINDE
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