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Z elfs bij verreweg de meeste diersoorten 
is er geen sprake van een individueel 
bezielend beginsel. De meeste diersoor-

ten existeren vanuit een groepsziel.
Bij andere diersoorten is er sprake van een soort 
halfbewuste toestand. Het bezielende beginsel 
is dan slechts ten dele inwonend; het ligt niet 
geheel en al concentrisch in de lichaamsvoertui-
gen, maar hangt en vibreert er ten dele buiten. 
Bij enkele hogere diersoorten, zoals bij paarden 
en bij sommige honden, nadert het bezielende 
beginsel nagenoeg de volstrekte inwoning, zoals 
dat bij mensen het geval is. Zou de evolutie 
van de betrokken diersoorten kunnen voort-
gaan, dan zouden honden, paarden en mensen 
naar hun natuurgeboren staat op een volkomen 
gelijk plan komen te staan. Dan zou gebeuren 
wat vele auteurs in de loop van de historie als 
mogelijk hebben verondersteld: de manifesta-
tie van denkende, bewust levende dieren en de 
vorming ook van gemeenschappen van dieren. 
Denk maar aan de bekende Jonathan Swift, de 
auteur van Gullivers reizen waarin Gulliver onder 

andere binnenkomt in een gemeenschap van 
paarden, die handelen, denken en leven zoals 
mensen. Inwonende bezieling, concentrisch in 
de voertuigen van de persoonlijkheid liggend, 
maakt ook denkwerkzaamheid mogelijk, althans 
hersenwerkzaamheid in de gewone menselijke 
zin. 

Het bezielend beginsel  Het stoffelijke lichaam 
is opgebouwd uit cellen en atomen. Het leeft en 
blijft vitaal omdat het een etherisch dubbel be-
zit. Dit etherische dubbel stuwt bij voortduring 
een viervoudige levenskracht in het organisme. 
Als dit etherische voertuig bij de mens niet 
goed functioneert, ontstaan er allerlei moeilijk-
heden van het lichaam.
Het geheel van stoffelijk lichaam en etherisch 
dubbel wordt belevendigd door een bezielend 
beginsel. Als de draad tussen het bezielende 
beginsel en het organisme op de een of andere 
wijze wordt verbroken, treedt de dood in en 
valt het organisme uiteen; het kan zich dan niet 
meer in het stelsel handhaven.

leef uit het nieuwe 
zielebeginsel

Verkenningen naar de aard Van ons bewustzijn Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri zijn de oprichters
van de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis. In deze 
school hebben zij de weg van het vrijmaken van de ziel 
op alle mogelijke manieren, en vaak aan de hand 
van oorspronkelijke teksten uit de universele leringen, 
aan hun leerlingen verklaard, toegelicht en voorgeleefd 

J. van Rijckenborgh

om het bewuste, ontwaakte leven van de ziel te kunnen omvatten, is het nuttig 
een goede voorstelling te vormen van de begrippen bewustzijn, leven en ziel.
bewustzijn ontstaat wanneer het bezielende beginsel, dat doet leven, in het stelsel 
volkomen inwonend is, dus centraal in het stelsel staat. in de natuur die we zien is 
veel leven waarin wel sprake is van een bezielend beginsel, maar waarbij dit begin-
sel niet inwonend is, dus van buitenaf op het betrokken levensstelsel inwerkt. er 
kan dan in zo’n levensopenbaring geen bewustzijn aanwezig zijn. wij denken hier 
bijvoorbeeld aan de plantenwereld en aan de insectenwereld.



wie dit zoeken naar het licht kent, is bezig 
het bewustzijnscentrum uit het milt-leversysteem 
op te trekken tot in het hart
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Als natuurgeboren entiteit wordt de mens 
bezield door een astraal zelf, waarvan de au-
tomatische samenstelling geheel te verklaren is 
uit de natuur des doods. Maar door zijn levens-
situatie kan de mens ertoe gekomen zijn het 
centrum van het bewustzijn vanuit het milt-
leversysteem op te trekken in het hart. Reeds 
dit begin brengt een merkwaardige verstoring 
in het gewone levensproces teweeg. Want de 
mens die het bewustzijn weet op te trekken tot 
in het hart, stelt daardoor niet alleen de deur 
van het hart open voor het gnostieke licht maar 
stoot daardoor bovendien het astrale zelf, het 
bezielende natuurgeboren beginsel, dat tot dan 
zijn gehele leven beheerste, uit zijn magnetische 
orde.

de Hartepoort gaat open  De serieuze leer-
ling van de geestesschool verstoort de eigen 
orde van het natuurgeboren beginsel dat hem 
bezielt, hem beweegt en hem doet leven. Hij 
brengt dit tot stand door het optrekken van het 
bewustzijnscentrum vanuit het milt-leversysteem 
tot in het hart. Hij bewerkstelligt dit door een 
intense hunkering naar het bevrijdende licht, 
door dit licht volhardend te zoeken.
Wie dit zoeken naar het licht kent, is bezig het 
bewustzijnscentrum van zijn natuurgeboren 

Zo hebben wij geconstateerd dat leven ont-
staat uit de samenwerking van een bezielend 
beginsel, een etherisch dubbel en een stoffelijk 
organisme.
Bewustzijn ontstaat zodra het bezielende be-
ginsel volkomen inwonend is. Zo zijn er ook 
verscheidene toestanden van bewustzijn, van 
halfbewustzijn en dergelijke te onderscheiden.
De onderlinge verschillen worden veroorzaakt 
door de verhouding van de ziel tot het organis-
me. Is het zielebeginsel volkomen concentrisch 
in de voertuigen gelegen, of slechts ten dele: 
dat is steeds de vraag. Ons onderzoek maakt 
wel duidelijk dat het zielebeginsel verreweg 
superieur is aan het leven, zijn vormen en zijn 
verschijnselen. Met het zielebeginsel, met de 
bezieling, staat of valt alles.

Wat is dan het zielebeginsel? Het zielebegin-
sel is van astrale of siderische aard. Men kan 
het associëren met het astrale voertuig van de 
persoonlijkheid, dat als een mantel rond het 
stoflichaam met zijn etherisch dubbel geslagen 
is. Het astrale voertuig is eveneens samengesteld 
uit atomen, een atoomsoort van een fijnere, 
hogere gradatie dan de etheratomen en de stof-
felijke atomen. Er zijn stofatomen, etheratomen 
en astrale atomen, corresponderend met drie 
sferen: de stofsfeer, de etherische sfeer en de 
astrale sfeer.
Rondom het stoffelijke lichaam van de aarde 
zien wij een etherische sfeer en daarboven en 
daaromheen een astrale sfeer. Het astrale li-
chaam van de mens houdt gedurende de nach-

telijke uren in de astrale sfeer verblijf. Het 
wordt daarin opgetrokken. Het astrale lichaam 
existeert in drie toestanden van zijn, in drie gra-
daties van dichtheid zou men kunnen zeggen, in 
drie verschillende vibratie-eenheden.
In de wereld van de dialectiek (en daar moet u 
op letten, want dan begrijpt u wat transfiguratie 
is) werkt een van deze drie astrale toestanden 
positief en de beide andere negatief.
De positieve pool van het astrale voertuig cor-
respondeert met het milt-leversysteem, speciaal 
met de lever, terwijl de beide negatieve toestan-
den corresponderen met het hart en het hoofd.
Bij vrijwel alle dialectische mensen is dan ook 
de zetel van het bewustzijn gecentraliseerd in 
het milt-leversysteem en is het gevoels- en den-
kleven daarop afgestemd. De aldus beschreven 
toestand is de basistoestand, de hoedanigheid 
voor en van het leven van praktisch alle men-
sen.

kracHtige actiViteit  U wilt zielgeboren 
ingaan in een nieuwe fase. Dat wil zeggen: u 
streeft, om te beginnen, naar de verwerkelijking 
van een nieuw astraal beginsel. Het beginsel dat 
u vanaf uw geboorte bezielt, is van dialectische 
structuur. In de geestesschool, in de jonge Gno-
sis, komen onze leerlingen samen om een nieuw 
zielebeginsel te verkrijgen dat zij in hun micro-
kosmos tot krachtige activiteit willen stuwen.
Als u vervult wat u aldus nastreeft, zult u on-
dervinden dat het onmetelijke, heerlijke  gevol-
gen heeft die niettemin volkomen natuurweten-
schappelijk zijn te onderzoeken.

staat uit het milt-leversysteem op te trekken tot 
in het hart! 
Door dit heilbegeren, deze hunkering des har-
ten, gaat terstond de hartenpoort open voor het 
licht van de Gnosis. De orde van het positieve 
levercentrum en de orde van het negatieve hart-
centrum worden dan verbroken. Door deze ver-
andering, deze verstoring van de magnetische 
orde, wordt de greep van de astrale wereld van 
de gewone natuur op de kandidaat verzwakt. 
Tegelijkertijd schept dit de mogelijkheid dat een 
ander zielebeginsel, dat het hart inging en de 
rozenknop uit haar doodsslaap wekte, aldus tot 
ontwikkeling komt en bij hem binnenbreekt. 

Voor een positief leerlingschap is primair van 
belang dat de kandidaat erin slaagt de transfi-
guratie van de ziel te bewerkstelligen. Dit is de 
sleutel tot het slagen op het pad.

Het nieuwe beginsel  Als de leerling de weg 
gaat van de wedergeboren zielestaat, dan is het 
aanvankelijk precies zoals bij een plant of dier. 
Zolang het astrale beginsel, het nieuwe zielebe-
ginsel, nog niet concentrisch ligt ten opzichte 
van de overige voertuigen, kan er nog geen 
nieuw bewustzijn aanwezig zijn. Het nieuwe 
zielebeginsel is er dan wel; het werkt en woelt 
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wel in de leerling en drijft hem tot velerlei 
andere levenshoudingen. Het nieuwe bewustzijn 
blijft echter nog uit omdat het nieuwe zielebe-
ginsel nog niet concentrisch ten opzichte van de 
overige voertuigen staat. De nieuwe ziel oefent 
dan wel invloeden uit op het leven, en er is dus, 
Gode zij dank, wel sprake van nieuw wordend 
zieleleven. Het is echter nog ongecontroleerd, 
nog niet bewust en dus ook nog niet ervaren.
Daarom wordt er in de School van het 
Rozenkruis, zoals steeds het geval is geweest in 
de universele Gnosis, bij voortduring op aange-
drongen dat de leerling door zijn zelfofferande 
en door zijn volkomen dienende medewerking, 
zijn leven zal gaan leven in overeenstemming 
met de normen van de nieuwe zielestaat. Ver-
reweg de meeste leerlingen, zo niet allen, zijn 
door het licht getroffen en getekend. Daarom 
spreekt de School tot hen, zonder ophouden: 
‘Of u zich daarvan bewust bent of niet, leef uit 
het nieuwe zielebeginsel, uit wat u aan nieuwe 
zielekracht reeds bezit. Dan zult u eenmaal 
leven!’

Indien u dat doet, zal deze nieuwe levenshou-
ding het dusgenaamde ‘woningmaken’ bevorde-
ren. Als Jezus in het evangelie zegt: ‘Ik zal tot 
u komen en woning bij u maken’, dan wordt 
daarmee bedoeld: het nieuwe, onsterfelijke 
zielebeginsel moet volkomen concentrisch ten 
opzichte van de andere voertuigen gestalte 
aannemen. De ziel van de vernieuwing moet 
aldus volkomen woning kunnen maken in de 
kandidaat. Zoals de oude ziel concentrisch lag 

ten opzichte van alle voertuigen, zo moet dat 
ook met het nieuwe zielebeginsel het geval 
zijn.

omwisseling Van de polen  Er is evenwel 
het enorme verschil van de omwending. Bij de 
oude, natuurgeboren zielestaat lag de positieve 
pool in het milt-leversysteem en de negatieve 
pool in het hoofd en het hart. In de nieuwe 
zielestaat is dit omgekeerd en zien wij de po-
sitieve pool opgericht in hoofd en hart, terwijl 
de negatieve pool in het milt-leversysteem rust. 
Indien u deze omkering bewerkstelligt en con-
sequent uit de nieuwe zielekracht leeft, zal ook 
het nieuwe zielebewustzijn openbloeien en zal 
er sprake zijn van een bewust, ontwaakt leven 
van de ziel, in gnostieke zin. 

Zo kunnen wij nu zeggen dat de zielestaat 
waarmee en waarin in het nieuwe astrale veld 
geleefd kan worden, betrekking heeft op een as-
traal voertuig van totaal omgekeerde polarisatie.
Toekering tot het gnostieke licht beduidt tege-
lijkertijd een omkering, een omwending in de 
meest letterlijke zin.
Denk in dit verband aan het verhaal van Maria, 
de moeder van Jezus, van wie geschreven staat: 
‘Toen de heilige geest tot haar kwam, wendde 
zij zich om. En zij zag hem.’

Tot nu toe lieten wij onbesproken dat ook het 
astrale beginsel van de mens, het astrale voer-
tuig, het zielewezen, verbonden is met een bron 
waaruit het leeft, waaruit het gevoed wordt.
Bij de natuurgeboren mens wordt deze bron 
gevonden in de astrale wereld zelf, bij de na-
tuureonen. In de getransfigureerde zielestaat 
evenwel, in de omgewende zielestaat, bereikt 
de kandidaat het begin van waaruit pas waar-
achtige, eeuwige evolutie, eeuwige wording 
mogelijk is. In die zielestaat bestaat er geen 
binding meer met de natuureonen, maar uit-
sluitend met de geest, met de oorspronkelijke, 
levenwekkende kracht van de al-openbaring. 
Eerst in de nieuwe zielestaat wordt de binding 
met de Pymander van den beginne weer een 
feit en wordt dat wat eertijds verbroken werd, 
hersteld. De eeuwige geest zal zich dan via het 
onsterfelijke zielebeginsel in de gehele levens-
staat openbaren.
Daarom is het een heilige, universele wet: ‘Wie 
de ziel vernieuwt, vindt en ontmoet de geest’ µ

in de getransfigureerde zielestaat evenwel bereikt de kandidaat 
het begin van waaruit waarachtige eeuwige evolutie mogelijk is.
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