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DEEL I
DE NIEUWE MENSHEIDSPERIODE

16

I

BEWUSTZIJNSSTAAT IS LEVENSSTAAT

Wij vangen dit eerste hoofdstuk aan met de overdenking van een
nieuwe mensheidsperiode, die wij zijn binnengetreden. Een mensheidsperiode die, speciaal tot de leerlingen van de moderne
Geestesschool en allen die naar hun innerlijke gesteldheid en gerichtheid tot dit leerlingschap geroepen worden, veel te zeggen
heeft. Een periode waarvan een ongewoon dwingende, dringende
kracht uitgaat; een periode die slechts eenmaal in de loop van talloze generaties voorkomt. En daarom een periode die zoveel aanzichten, consequenties en merkwaardigheden heeft, dat een brede
en diepgaande bezinning noodzakelijk is.
Want een deur is achter de mensheid dichtgeslagen. Wij zijn
binnengegaan in een totaal nieuwe ruimte, zowel naar de zijde
van de mensheid in het algemeen als naar die van de Geestesschool in het bijzonder; en ieder van ons heeft zich daarbij aan te
passen. Het zou volstrekt zinloos zijn u de werkelijkheid van deze
nieuwe periode te suggereren, zodat u zeggen kunt: ‘‘O ja? da' t is
interessant!’’ Of: ‘‘U hebt misschien wel gelijk!’’
Nee, wanneer u zo zou zijn, zou u het moeten hebben van theorie. U zou dan wellicht deze theorie overwegen, zoals wij in deze
natuur alle theorie overwegen. En u zou dan misschien van tijd tot
tijd, als het u uitkomt en u eraan denkt, er eens wat van in praktijk
willen brengen. U zult echter wellicht verstaan dat beoefende theorie nimmer praktijk is en nimmer praktijk wordt, in de zin van de
Gnosis. In de gewone wereld is praktijk altijd toegepaste theorie.
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Men leert een poos wat en wanneer het geleerd is brengt men het
in toepassing. In ons levensveld gaat het individu van het theoretische in het praktische stadium over. Doch in de zin van de Gnosis
is praktijk altijd een gevolg van een bewustzijnsstaat. En een bewustzijnsstaat brengt altijd consequenties met zich mee. Immers,
een bewustzijnsstaat is een werkelijkheid waaruit men tracht te
leven. De levensstaat die zich zo ontwikkelt, waaruit men aldus
gaat werken en streven, is dan even werkelijk als de bewustzijnsstaat en heeft niets te maken met toegepaste theorie. Wanneer uw
bewustzijn uw aandacht vestigt op een bepaald object en u dit als
juist doet zien, kan het zijn dat alle theoretici tegen u zeggen: ‘‘Ga
alstublieft die kant niet op!’’ Maar uw bewustzijn plaatst u ervoor
en u zet dus uw bewustzijn om in een levensstaat.
Wilt u een voorbeeld? Denk dan aan een theoloog. Aan de universiteit moet de student het hebben van de theorie. Maar in zijn
gemeente staat hij straks, zo zegt men, in de theologische praktijk.
Nu vragen wij u: Is er op het stuk van het Koninkrijk Gods verschil
tussen deze twee toestanden-van-zijn? Door het toepassen van
theologische theoriee« n? Immers niet! De theoloog heeft als mens
een bewustzijnsstaat, en de¤ ze bepaalt zijn werkelijkheid, levensstaat, en niet de theologie.
Het gaat erom dat u zich de nieuwe periode bewust bent, want
alleen een’ bewustzijnsstaat kan een levensstaat worden. Bewustzijnswerkelijkheid sche¤ pt levenswerkelijkheid; zij projecteert zich
naar binnen en naar buiten.
Wanneer u dan ook, na dit gelezen te hebben, in verwondering
zou verkeren, zult u, daar een verwonderd mens een niet of nietvolkomen bewust mens is, slechts op de wijze van de gewone
natuur theorie kunnen omzetten in praktijk. En u zou daardoor
zeker geen deel hebben, in bevrijdende zin, aan de nieuwe periode. Daarom zeggen wij tot u: Bewustzijnsstaat is levensstaat.
De ene werkelijkheid moet zich projecteren in en door de andere.
Da' n is er evenwicht. Blijft dat evenwicht uit, dan voelt de mens
zich altijd doodongelukkig, zeer ontevreden, hevig ongerust. Dat
is een natuurwet. Denk slechts aan het dier. Wanneer het dier zich
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bewust wordt van gevaar, zoekt het evenwicht door het gevaar te
ontvluchten. Daarom is bewustzijnsstaat tegelijkertijd bloedsstaat.
Als u nu met ons bewust bent van de nieuwe periode, zal een
vanzelfsprekend innerlijk besluit u drijven tot daad, om dit bewustzijn op de een of andere manier tot uitdrukking te brengen
door middel van een levenshouding die ermee in evenwicht is.
De moderne Geestesschool tracht het streven van haar leerlingenschaar in die zin te coo«rdineren, om het nuttige effect zo groot
mogelijk te maken. De School wenst haar leerlingen, bij wie bewustzijn van de nieuwe periode verondersteld mag worden, te orie« nteren. U zult gevoelen dat dit een geoorloofd en praktisch theoretiseren is. Stel u voor: u bent zich bewust, binnengekomen te zijn
in een totaal nieuwe situatie, als bevindt u zich plotseling in een
vreemde stad, waarin u de weg niet kent. Nu gaat u uw weg
zoeken om met die situatie in evenwicht te komen. Er kan dan
niet van louter theorie gesproken worden wanneer een ander, die
zich al heeft aangepast en de weg reeds kent, u een helpende, stuwende, orie« nterende instructie geeft.
Zo begrijpt u wellicht dat deze bespreking in een bijzonder
licht komt te staan, in een licht dat zich geheel aanpast bij de
vierde Gnosis, de Gnosis van de nieuwe levenshouding. Wij
hebben besprekingen gekend die er geheel op gericht waren u inzicht bij te brengen, of uw heilbegeren aan te wakkeren, of u tot
zelfovergave uit te nodigen. Doch nu gaat het om een directe,
zich aanpassende levenshouding, als een noodzakelijk antwoord
op een dwingende bewustzijnsstaat.
Het is duidelijk dat ook de eerste Gnosis, die van het inzicht,
alleen verwerkelijkt kan worden op basis van een door ervaring
gerijpt bewustzijn. En ook voor de tweede en derde Gnosis, die
van heilbegeren en zelfovergave, is voldoende bewustzijnsstaat
eis. Daarom zult u inzien dat, wil onze bespreking werkelijk
vruchtdragend zijn, thans een zeer gerichte bewustzijnsstaat voorwaarde is. Door inzicht, heilbegeren en zelfovergave steeds bewuster geworden, realiseren wij ons nu ten scherpste een nieuwe
toestand-van-zijn in het eigen wezen, als weerspiegeling van een
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nieuwe periode om ons heen. Een periode waarop maar e¤ e¤ n antwoord mogelijk is, namelijk het antwoord van een intelligente,
nieuwe, dynamische levenshouding. Wij zullen dit te meer verstaan, wanneer wij ons afvragen wat bewustzijn is.
Bewustzijnsstaat is een elektromagnetische staat. Ons bewustzijn wordt namelijk gevormd door middel van zeven centra, die
gevuld zijn met magnetisch flu|«de, met astraalflu|«de, en die zich
bevinden in het hoofdheiligdom, in de zeven hersenholten. Zij
worden gevoed door het ademhalingsproces van het magnetische
stelsel in ons brein, dat het astraalflu|«de aantrekt uit het interkosmische magnetische veld. Uw particuliere bewustzijnsstaat is bijgevolg geheel afhankelijk van de hoedanigheid en de werkingen
in het interkosmische magnetische veld om ons heen.
Aldus wordt duidelijk op welke wijze nieuwe periodes tot ontwikkeling komen: veranderingen in ons worden veroorzaakt door
veranderingen in het interkosmische veld om ons heen. Zulke veranderingen brengen vrijwel onmiddellijk wijzigingen teweeg in
het geopenbaarde leven, en ds ook in o¤ns leven.
Het interkosmische magnetische veld bestaat uit twaalf stromen. Deze twaalf stromen openbaren zich onder andere in ons.
Aan deze twaalf stromen ligt een plan ten grondslag, dat zich tijdruimtelijk openbaart.
Uit dit alles volgt dat deze twaalf elektromagnetische stromen
door andere en sterkere magnetische stromen worden gedirigeerd, en dat er dus vele magnetische stelsels zijn, sterke en zwakkere, die op elkaar inwerken.
Het magnetische veld dat de dialectische natuur tot verwerkelijking roept, ontwikkelt een reeks van periodes, en dus een tijdruimtelijke gang van de mensheid. In deze tijdruimtelijke gang
valt er door de mens van deze dialectische natuur niets te besluiten. Hij bezit daartoe geen vrije mogelijkheid. Er wo¤rdt over de
mens besloten. De mensheid wordt gedirigeerd. Want: magnetische staat is bewustzijnsstaat en bewustzijnsstaat is levensstaat.
Dat wat in het elektromagnetische veld existeert, projecteert zich
in ons brein, openbaart zich als bewustzijn; en wat als bewustzijn
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in ons staat, drijft tot levensopenbaring. Da' a' rom geldt voor ons
dat wij naar de natuur volkomen gedirigeerd worden. Wij hebben
niets te besluiten. Er wordt o¤ver ons besloten.
De mens is een deel van een magnetisch proces. Ieder mens is
een deel van een groots lichaam. Zo ko¤mt er een ontwikkeling en
zo ga'a' t er een. Als een uurwerk loopt het organisme. De wijzers
gaan naar boven en naar beneden. Dit gehele plan, deze gehele
gang, kan derhalve ook vooruit geweten worden, kan tijdruimtelijk in verschillende datums worden vastgesteld. Ook kan dat
worden vastgesteld wanneer wij rekening houden met de relativiteit van de tijd.Vierentwintig uren kunnen de ene dag langer of
korter duren dan de andere dag, doch het blijven vierentwintig
uren. De relativiteit doet derhalve geen afbreuk aan de tijdruimtelijke orde.
Nu zou het nonsens kunnen zijn te zeggen: ‘‘Laten wij nu als
leerlingen van de moderne Geestesschool krachtens onze bewustzijnsstaat tot deze of die levenshouding besluiten.’’ Immers, zo
zagen wij, in een tijdruimtelijke orde valt er niets te besluiten: wij
wo¤rden geleefd. Inderdaad, wanneer daarmee alles gezegd was,
konden wij de moderne Geestesschool wel sluiten. Doch anders
wordt het wanneer wij weten dat de tijdruimtelijke orde, met
haar gang der mensheid, ook een vatbaarheid voor nog een
ander magnetisch veld, namelijk het magnetisch veld van de
Gnosis. En wanneer wij eenmaal met dat andere veld verbonden
zijn, worden wij da' a' rdoor geleefd en gaan wij een wetmatige
gang in dat a' ndere magnetische veld.
Wij willen u maar duidelijk maken dat, wanneer wij in een bepaald magnetisch veld staan, wij door dat magnetische veld
worden gedirigeerd. Wij worden dan als het ware gedwongen te
leven in overeenstemming met de wetten van dat magnetische
veld. Wanneer wij nu de keuze hebben tussen twee magnetische.
openbaringen, is het duidelijk dat wij ons o¤f naar de wetmatige
gang van het ene veld, o¤f naar die van het andere veld dienen te
richten.
Samenvattend stellen wij dus vast dat er twee magnetische
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velden zijn, waarvan het ene op de mensheid inwerkt krachtens
onze natuurstaat, en_ het tweede onder zekere voorwaarden. Tijdruimtelijk gezien arbeiden deze twee velden gedurende een zekere
tijd langs gelijke lijnen van ontwikkeling. Er komt echter een
moment waarop zij uit elkaar wijken, waardoor er twee groepen
mensen ontstaan, die ieder tot een ander veld behoren en me¤t
die velden totaal worden uitgedreven, zowel naar hun lichaamsgeaardheid als naar hun zeden en hun geestelijke gesteldheid.
Laten wij hier volstaan met te constateren dat zulk een moment
in de wereldgeschiedenis nu aangevangen is. De twee magnetische velden die in onze natuurorde existeren drijven sedert een
bepaalde datum, die wij reeds gepasseerd zijn, uiteen. Wij zullen
dus bepaalde mensengroepen totaal zien veranderen ten opzichte
van het gewone dialectische type. De ene groep gaat de gewone
gang der mensheid, de andere groep gaat de gang der uitgezonderden, de gang van het nieuwe ras. Bewustzijn bepaalt daarbij
de groepsstaat en de persoonlijkheidsstaat.
Behoort u krachtens uw bewustzijnsstaat bij de Geestesschool,
orie« nteer u dan op dit grote en heerlijke moment in de wereldgeschiedenis en voeg u in nieuwe levenshouding in onze rijen. Dat
zal u dan geen moeite kosten, want: bewustzijnsstaat is levensstaat. Als u zich bewust bent van de nieuwe periode is er maar
e¤ e¤ n oplossing voor u: dat uw bewustzijnsstaat zich projecteert in
levensstaat.Voeg u dan in nieuwe levenshouding bij ons. Niet uit
theorie, doch uit levensnoodzaak.
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