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Hoofdstuk I

Het Principe van Integrale Yoga

et principe van Yoga is om een of alle krachten van ons menselijk be-

staan tot middel om te vormen om het goddelijk Zijn te bereiken. In

Yoga  dient  gewoonlijk  een  enkele  fundamentele  hoofdkracht  of  een

groep van krachten als middel, vehikel en weg. In een synthetische Yoga worden alle

krachten gebundeld en tot bestanddeel van een instrumentarium voor transformatie

gemaakt.

H
In Hathayoga1 zijn het lichaam en het leven het werktuig. Alle lichaamskracht 

wordt door middel van lichaamshoudingen en andere fysieke procedures verstild, ge-

bundeld, gezuiverd, geïntensifieerd en op haar uiterste grens of voorbij iedere grens 

geconcentreerd; de levenskracht wordt op vergelijkbare manier ook middels Asana 

en Pranayama2 gezuiverd, geïntensifieerd en geconcentreerd. Deze krachtenbunde-

ling wordt dan op dat fysieke centrum gericht waar in het menselijk lichaam het 

goddelijk bewustzijn ligt verborgen. Vervolgens ontwaakt de Levenskracht of Natuur-

kracht die met al zijn geheime vermogens in de laagste zenuwvlecht van het aardse 

wezen opgerold lag te slapen –  want alleen wat voor het beperkte gebruik van het 

menselijk leven nodig is ontsnapt naar onze normale verrichtingen in waak activiteit 

– stijgt langs alle zenuwvlechten omhoog en wekt tijdens haar klim en doorgang tel-

kens de krachten van het volgende niveau in ons wezen: het zenuwstelsel, het emoti-

onele hart en het gewone denken, het spraak- en gezichtsvermogen, de wil en de ho-

gere kennis totdat ze via en voorbij de hersenen het goddelijk bewustzijn ontmoet en

1 De Yoga van lichaamshoudingen (Asanas) en ademhalingsoefeningen (Pranayama) die in Nederland veelal met
de term 'Yoga' wordt aangeduid.

2 lichaamshoudingen (Asanas) en ademhalingsoefeningen (Pranayama)
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zich ermee verenigt. Rajayoga verkiest het verstand als instrument. Onze gewo-

ne manier van denken wordt eerst  gedisciplineerd, gezuiverd en op het godde-

lijk Wezen gericht, waarna middels een verkort procedé van Asana en Pranaya-

ma onze fysieke kracht verstild en geconcentreerd wordt en de levenskracht tot 

een ritmische beweging wordt bevrijd die in staat is volledig te stoppen en die in

zijn opwaartse beweging op een hogere kracht wordt geconcentreerd. Eenmaal 

dat het verstand door de grotere werking en concentratie van het leven en li-

chaam waarop het gebaseerd is, ondersteund en versterkt is en zelf van alle on-

rust en emotie en onophoudelijke gedachtegolven gezuiverd en van verstrooiing 

en afleiding is bevrijd, krijgt het een superieur concentratievermogen en wordt 

het gebundeld tot een trance van verzonken zijn. Met deze discipline worden 

twee dingen bereikt, het ene tijdelijk en het andere eeuwig. Denkkracht ontwik-

kelt middels deze nieuwe geconcentreerde werking abnormale kennisvermo-

gens, doeltreffende wilskracht, diepe en heldere ontvankelijkheid en krachtige 

en lichtende uitstraling van gedachten, die de beperkte reikwijdte van ons nor-

male gedachtepatroon ver overstijgt; ze verwerft de Yogische of occulte vermo-

gens waaromheen zoveel geheel overbodige, maar misschien wel heilzame ge-

heimzinnigheid is geweven. Maar belangrijker is dat ene einddoel en die ene ui-

terst belangrijke winst, namelijk dat het verstilde en in geconcentreerde trance 

verzonken verstand zich in het goddelijk bewustzijn kan verliezen en de ziel de 

vrijheid krijgt zich met het goddelijk Zijn te verenigen. 

De drievoudige weg3 gebruikt als belangrijkste werktuig de drie voornaamste

geestelijke vermogens van het zielenleven in de mens. Zo kiest de weg van Ken-

nis de rede en verstandelijke inzicht en maakt deze, door middel van zuivering,

concentratie en een bepaalde discipline van op God gericht streven, tot middel

voor het grootste inzicht dat er is, Godskennis en Gods visioen. Haar doel is het

Goddelijke zien, kennen en zijn. Werk en handelen selecteren de wil van de doe-

ner van werken als instrument; deze weg maakt het leven tot een eredienst van

offerandes aan de Godheid en door zuivering, concentratie en een bepaalde dis-

3 Een Yoga discipline die de weg van het hoofd, het hart en het handelen combineert.
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cipline van zich richten naar de goddelijke Wil, tot een middel voor contact en

toenemende eenheid van de menselijke ziel met de goddelijke Meester van het

universum. Devotie selecteert de emotionele en esthetische vermogens van de

ziel en door ze allemaal in volmaakte zuiverheid, intensiteit en met een grenze-

loos hartstochtelijk zoeken, Godwaarts te richten, maakt ze deze weg tot middel

om het Goddelijke in een of meerdere relaties van eenheid met het Goddelijk

Bestaan te bezitten. 

Iedere Yoga krijgt in haar werkwijze de kenmerken van het gebruikte instru-

ment; zo is de  Hathayoga werkwijze psycho-somatisch, die van de  Rajayoga

psychisch4 en mentaal en is de weg van kennis spiritueel en cognitief, terwijl de

weg van devotie spiritueel, emotioneel en esthetisch en de weg van werk er een

van spiritueel en dynamisch handelen is. Ieder pad wordt door de methode van

de hem kenmerkende kracht geleid. Maar alle kracht is uiteindelijk één en alle

kracht is in werkelijkheid zielskracht. Deze waarheid wordt in het gewone pro-

ces van leven, lichaam en verstand helemaal onzichtbaar gemaakt door de uit-

eenlopende, verdeelde en uitwaaierende werking van de Natuur - de normale si-

tuatie in al ons functioneren -, maar ze wordt ook daar uiteindelijk evident;

want iedere materiële energie herbergt een verborgen vitale, mentale, psychi-

sche en spirituele energie en moet eens deze vormen van de ene Shakti5 de vrij-

heid geven; ook vitale energie bergt alle andere vormen in zich en geeft er in

handelen ruimte aan, terwijl het verstand – steunend op leven en lichaam en

hun vermogens en functioneren –  de nog niet of maar gedeeltelijk ontwikkelde

psychische en spirituele kracht van het wezen in zich draagt. Maar wanneer

door Yoga welk van deze krachten dan ook uit haar verdeelde en uitwaaierende

activiteit wordt gelicht en eenmaal gebundeld tot haar hoogste niveau wordt op-

getild, dan wordt ze gemanifesteerde zielskracht en openbaart ze de essentiële

eenheid van alle krachten. Daarom heeft ook het Hathayoga proces haar zuiver

4 Het gebruik van het woord 'psychic' wijkt in de Integrale Yoga af van de Engelse term en van het Neder-
landse begrip 'psychisch'. Het duidt op op de werking en invloed van ons innerlijk goddelijk wezen en 
wordt hier vertaald met ziels- of psychisch.

5 Sanskriet begrip voor de ultieme creatieve energie in het universum.
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psychische en spirituele resultaat en bereikt Rajayoga door psychische midde-

len een spirituele vervulling . Het drievoudig pad mag dan in doel en middelen

geheel mentaal en spiritueel voorkomen, maar kan met resultaten gepaard gaan

die meer voor de andere paden kenmerkend zijn en die spontaan en onwillekeu-

rig naar voren komen en opbloeien en wel om dezelfde reden: zielskracht is al-

macht en waar ze in een richting de top bereikt, beginnen haar andere moge-

lijkheden zich ook in feite of als beginnend potentieel te openbaren. Deze een-

heid wijst tegelijk op de mogelijkheid van een synthetische Yoga.

De Tantrische discipline is in wezen een synthese. Ze heeft een brede univer-

sele waarheid aangegrepen: het bestaan van twee polen-van-zijn, wier essentië-

le eenheid het geheim van het bestaan is.  Brahman en  Shakti6, Geest en Na-

tuur, waarbij Natuur de kracht van de geest of beter geest als kracht is. De

menselijke natuur tot manifeste spirituele kracht verheffen is haar methode en

het is de gehele natuur die ze voor deze spirituele bekering omarmt. Het krach-

tige Hathayoga procedé is deel van haar instrumentarium – en dan met name

het openen van de zenuwvlechten waardoor ze als doorgang kunnen dienen

voor de ontwaakte Shakti op weg naar haar eenwording met de Brahman. Ook

de subtielere nadruk van Rajayoga op zuivering, meditatie en concentratie en

de hefboom van wilskracht, de drijfveer van devotie en de sleutel van kennis in

het drievoudige pad, maken er deel van uit. Maar Tantra beperkt zich niet tot

een doeltreffende assemblage van deze specifieke Yoga-krachten. Door de haar

kenmerkende synthese verruimt ze naar twee kanten het domein van de Yoga

methode. Eerst neemt ze veel van de hoofdbronnen van het menselijke hande-

len, streven en karakter stevig ter hand om ze aan een intensieve discipline te

onderwerpen. Het  eerste  doel  daarbij  is  meesterschap van de ziel  over haar

drijfveren en het uiteindelijk nut wordt bereikt door ze tot een goddelijker spiri-

tueel niveau te verheffen. En bovendien omvat haar Yogadoelstelling niet alleen

bevrijding, de alles overheersende preoccupatie van de enkelvoudige systemen,

6 Deze Sanskriet begrippen kunnen zowel persoonlijk als onpersoonlijk verstaan worden, als Goden of als
onpersoonlijke krachten. 
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maar ook een kosmisch genieten van spirituele macht, wat de anderen onder-

weg misschien gedeeltelijk en min of meer toevallig meenemen, maar liever niet

tot doelstelling of drijfveer maken. Tantra is een gedurfder en ruimhartiger sys-

teem.

In de aanpak om tot een synthese te komen kunnen we nog een ander spoor

als uitgangspunt volgen, dat uit een andere kijk op de mogelijkheden van Yoga

voortkomt. Dat spoor loopt van de methodiek van Vedanta7 naar de doelstelling

van Tantra. In de methode van Tantra is Shakti allesbepalend en vormt de sleu-

tel om het spirituele te bereiken; in onze synthese zijn het spirituele en de ziel

allesbepalend en het geheim om Shakti te verwerven. De methode van Tantra

begint onder aan de ladder en klimt langs de sporten omhoog naar de top.

Daarom ligt  in eerste  instantie  de nadruk op de werking van de ontwaakte

Shakti op het zenuwstelsel van het lichaam en zijn knooppunten: het openen

van de zes lotussen betekent iedere keer het openen van een spiritueel machts-

bereik. Onze synthese legt meer de nadruk op het geestelijke dat in het ver-

stand en gevoel, dan op het geestelijke dat in het lichaam van de mens besloten

ligt, en neemt aan dat hij het vermogen heeft op dat eerste niveau te beginnen

en zijn persoonlijkheid vanuit de kracht van de ziel in een denken en voelen dat

zich rechtstreeks voor een spirituele macht en spiritueel zijn opent, te vergees-

telijken en zijn hele natuur door het ontvangen en dynamiseren van deze hoge-

re kracht te vervolmaken. Daarom hebben wij allereerst de nadruk gelegd op

het gebruik van de zielsvermogens in het denken, op de drie sleutels van ken-

nis, werk en devotie om de sloten van de geest te openen. De methode van Hat-

hayoga kan terzijde gelaten worden, hoewel er geen bezwaar tegen gedeeltelijk

gebruik ervan is, en  Rajayoga kan alleen een informeel bestanddeel vormen.

Wat ons drijft en inspireert is: langs de kortste weg de breedste ontwikkeling

van spiritueel zijn en spirituele macht bereiken en die gebruiken om de bevrijde

natuur over het hele bereik van menselijk bestaan te vergoddelijken.

7 De klassieke spirituele leer in India gebaseerd op de Veda's en Upanishads.
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Het beoogde beginsel is overgave van zichzelf, het menselijk wezen aan het

goddelijk zijn, bewustzijn, vermogen en welbehagen aanbieden. Het is gemeen-

schap of eenwording met het Goddelijke zelf, op alle ontmoetingspunten die de

ziel van de mens als denkend en voelend wezen heeft, waarbij dat Goddelijke

zelf, als meester en bezitter van het werktuig, rechtstreeks en zonder sluier,

door het licht van zijn aanwezigheid en leiding, het menselijk wezen in al zijn

natuurkrachten tot een goddelijk leven zal vervolmaken. Dit leidt ons tot een

verdere verbreding van de Yogadoeleinden. Het gemeenschappelijke eerste doel

van alle Yoga is de ziel uit haar huidige natuurlijke onwetendheid en beperking

bevrijden, haar tot spiritueel wezen laten groeien en haar eenwording met het

hoogste zelf en Godheid. Maar dit wordt gewoonlijk niet alleen als eerste maar

ook als volledig en laatste doel gezien:  de heerlijkheid van het geestelijke be-

staan wordt dan wel bereikt, maar alleen door het menselijke en individuele of-

wel in de stilte van een absoluut zijn dan wel op een nog hoger vlak in een an-

der bestaan op te heffen. Het systeem van Tantra maakt bevrijding tot het laat-

ste, maar niet het enige doel. Deel van zijn weg is om spirituele kracht, licht en

vreugde in het menselijk bestaan volledig te vervolmaken en ervan te genieten.

Tantra verschaft zelfs een glimp van een allerhoogste ervaring waarin bevrijding

en kosmische handelen en genieten zich in een ultiem overstijgen van alle  te-

genstellingen en dissonanties verenigen. Dit ruimere gezichtspunt op onze spiri-

tuele mogelijkheden is ons uitgangspunt, maar we voegen er een nieuwe accent

aan toe dat er een meer volledige betekenis aan geeft. We beschouwen de mens

niet als een louter individueel spiritueel wezen op weg naar een transcendente

eenheid met het Goddelijke, maar als een universeel wezen dat tot eenheid met

het Goddelijke in alle zielen en in de gehele Natuur in staat is en we aanvaar-

den de volledige praktische consequentie van deze verruimde zienswijze. De in-

dividuele bevrijding van de menselijke ziel en haar genieten van eenheid met

het Goddelijke in spiritueel zijn, bewustzijn en verrukking, moet altijd het eer-

ste doel van Yoga blijven; haar vrijelijk genieten van kosmische eenheid met het

Goddelijke wordt een tweede doelstelling. Daaruit ontstaat dan een derde: de

zin van de goddelijke eenheid met alle wezens waarmaken door deelname aan
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en medegevoel met het spirituele doel van het Goddelijke in de mensheid. De

individuele Yoga komt dan uit haar afzondering en wordt deel van de collectieve

Yoga van de goddelijke Natuur in het menselijk ras. Het vrijgemaakte individue-

le wezen wordt, door zijn eenheid in ziel en geest met het Goddelijke, in zijn na-

tuurlijke persoonlijkheid een zich perfectionerend werktuig ten dienste van het

volmaakt opbloeien van het Goddelijke in de mensheid. 

Dit opbloeien gaat in twee fasen: eerst groeit het gescheiden menselijke ego

naar eenheid met het spirituele en vervolgens maakt het zich de goddelijke na-

tuur in haar wezenlijke en hogere vormen eigen - dus niet langer in de lagere

vormen van de mentale persoonlijkheid, want die zijn een verminkte vertaling

en niet de authentieke tekst uit het originele script van de goddelijke Natuur in

het kosmisch individu. Met andere woorden, een volmaaktheid die het opklim-

men van de mentale natuur tot de volledig spirituele en supramentale natuur

inhoudt, is ons doel. Daarom moet deze integrale Yoga van kennis, liefde en

werk in een Yoga van spirituele en gnostische zelfperfectie overvloeien. Omdat

gnostische kennis,  wil  en zaligheid rechtstreekse instrumenten van de geest

zijn en alleen gewonnen kunnen worden door in het geestelijke, in het goddelijk

wezen te groeien, moet die groei het eerste doel van onze Yoga zijn. De mentale

persoonlijkheid moet zich tot eenheid met het Goddelijke verruimen voordat het

Goddelijke de gnosis8 volmaakt in de ziel van het individu zal laten opbloeien.

Om die reden wordt de drievoudige weg van kennis, liefde en werk de grondtoon

van de hele Yoga, want ze vormt het rechtstreekse middel voor de ziel in den-

ken, voelen en willen om op weg omhoog naar de goddelijke eenheid haar hoog-

ste intensiteit te bereiken. Ook daarom moet Yoga integraal zijn. Want als op-

gaan in het Oneindige of een vorm van hechte eenheid met het Goddelijke ons

hele doel zou zijn, zou een integrale Yoga overbodig zijn, tenzij voor de grotere

voldoening die de menselijk persoonlijkheid wellicht ervaart wanneer hij de to-

taliteit van zichzelf tot de bron weet op te heffen. Maar voor het essentiële doel

zou dat niet nodig zijn, want ieder vermogen van de ziel op zich kan ons al tot

8 Gnosis, Grieks woord voor de diepere waarheden van Goddelijke kennis.
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het Goddelijke brengen; op zijn hoogste punt stijgt ieder vermogen tot in het on-

eindige en absolute op en ieder op zich vorm dus een toereikende weg naar het

doel: alle honderd gescheiden wegen leiden naar de Eeuwige. Het gnostische be-

staan omvat de gehele goddelijke en spirituele natuur en deelt volledig in haar

vreugde; ook heft het de hele menselijke natuur naar zijn vermogen tot een god-

delijk en spiritueel bestaan op. Integraliteit vormt daarom een essentiële voor-

waarde voor deze Yoga. 

Tegelijk hebben we gezien dat  ieder van deze drie wegen, mits voldoende

ruimhartig gevolgd, de vermogens van de andere wegen op haar hoogste niveau

in zich op kan nemen en tot vervulling kan brengen. Het is daarom voldoende

om met een weg te beginnen en het punt te vinden waarop ze elkaar, eerst nog

op parallelle wegen, ontmoeten, en dan doordat de wegen zich verbreden, in el-

kaar versmelten. Maar tegelijk is een moeilijker, complexer en krachtiger proce-

dé denkbaar dat als het ware langs drie lijnen tegelijk, ofwel op een drievoudig

wiel van zielskracht begint. Deze mogelijkheid zullen we later moeten overwegen

omdat we eerst willen kijken welke voorwaarden en middelen een Yoga van zelf-

perfectie heeft. Wel zullen we zien dat dit geen volledig uitstel is, want de groei

van goddelijke werken, liefde en kennis is deel van en bevordert de initiatie in

dat procedé. 



Hoofdstuk  II

Integrale Volmaaktheid

oddelijke  volmaaktheid1 van mens-zijn  is  ons  doel.  Eerst  moeten we

daarom weten uit welke essentiële bestanddelen de volledige perfectie

van de mens bestaat; vervolgens wat we bedoelen met een goddelijke in

tegenstelling tot een menselijke perfectie van ons bestaan. Dat het verschijnsel mens

zichzelf kan ontwikkelen en tot op zekere hoogte een ideale standaard van perfectie

kan benaderen – zoals zijn verstand dat opvat, zich voorstelt en navolgt – is voor het

nadenkende deel van de mensheid vanzelfsprekend, hoewel slechts een minderheid

die mogelijkheid ook daadwerkelijk als een van de belangrijkste levensdoelen be-

schouwt. Dit ideaal wordt echter door sommigen als wereldlijke verandering en door

anderen als religieuze bekering opgevat. 

G

De wereldlijke perfectie wordt soms enkel als een uitwendig iets opgevat, als een

sociaal verschijnsel, een kwestie van gedrag, als een redelijkere omgang tussen men-

sen onderling en tussen de mens en zijn omgeving, als beter en doelmatiger burger-

schap en plichtsvervulling en een betere, rijkere, vriendelijkere en gelukkigere le-

venswijze waarbij de bestaansmogelijkheden juister en meer in gezamenlijke harmo-

nie worden genoten. Anderen koesteren daarentegen een innerlijk en subjectiever

ideaal, zoals groei in scherpte en niveau van intelligentie, wilskracht en rede, groei in

niveau en organisatie van vermogens en capaciteiten in onze natuur en een persoon-

lijkheid die in fysiek en emotioneel opzicht ethisch edelmoediger is, esthetisch rijker

en gevoelsmatig verfijnder en die bovendien door betere zorg veel gezonder is. Soms

wordt een enkel bestanddeel benadrukt, bijna onder uitsluiting van de rest; in ande-

re gevallen, waar ruimer en evenwichtiger wordt gedacht, wordt de harmonie van het

1 Het Engelse woord is perfection. Dit wordt vertaald met volmaaktheid of vervolmaking wanneer het meer een 
attribuut van het Goddelijke is en met perfectie wanneer het meer het menselijke aspect betreft. 
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geheel als de ware vervolmaking beschouwd. Soms wordt vernieuwing van on-

derwijs en sociale instituties als  uitwendige middel toegepast, terwijl in andere

gevallen innerlijke training en zelfontplooiing als het ware middel de voorkeur

krijgt. Die twee doeleinden van innerlijke individuele vervolmaking en verbete-

ring van het uitwendig bestaan, kunnen natuurlijk ook samengaan.

Maar de wereldse doelstelling neemt de huidige levensomstandigheden als

werkterrein, terwijl het religieuze streven zich daarentegen op de voorbereiding

op het leven in het hiernamaals fixeert, waarbij een soort zuivere heiligheid het

meest voorkomende ideaal is en bekering van het onvolmaakte of zondige men-

selijk individu door goddelijke genade, of door gehoorzaamheid aan een wet die

in een heilige schrift is neergelegd dan wel door een godsdienst stichter wordt

gegeven, het middel is. Een godsdienst kan weliswaar sociale verandering in

haar doelstelling opnemen, maar de verandering wordt dan teweeg gebracht

door een gemeenschappelijk religieus ideaal en devotionele levenswijze te accep-

teren, door een heilige broederschap, een theocratie of Godsrijk dat hier op aar-

de het hemelse koninkrijk weerspiegelt.

Ook in dit opzicht moet het doel van onze Yoga synthese, net als bij de ande-

re aspecten,  meeromvattend en meer integraal zijn en alle elementen en rich-

tingen die een ruimere zelfperfectie zoeken omarmen en met elkaar harmonië-

ren of beter gezegd, verenigen. Om met succes die synthese te realiseren moet

ze van een waarheid uitgaan die ruimer dan het normale godsdienstige en ho-

ger dan het wereldse uitgangspunt is. Heel het leven is een verborgen Yoga: een

obscure groei van de Natuur naar de ontdekking en realisatie van het in haar

verborgen goddelijk beginsel dat - naarmate het menselijk individu al zijn in-

strumenten van weten, willen, handelen en leven opent voor het Spirituele in

hemzelf en in de wereld - geleidelijk zijn obscuriteit verliest, zelfbewuster en

duidelijker wordt en manifester in de mens wordt. Verstand, levenskracht en

het lichaam, al die uitingsvormen van onze natuur, zijn middel tot die groei,

maar vinden hun uiteindelijke volmaaktheid alleen door zich te openen voor

iets dat hen overstijgt. Allereerst omdat ze niet de mens in zijn totaliteit vormen
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en ten tweede omdat dat 'andere iets' dat de mens ook is, de sleutel tot zijn vol-

ledigheid is en hem een licht brengt dat de hoge en veelomvattende totale wer-

kelijkheid van zijn wezen aan hem ontsluit.

Het denken vindt zijn vervulling in een grotere kennis waar het nu enkel een

schemerlicht van is, het leven ontdekt zijn bedoeling in een grotere macht en

wil waarvan het een uitwendig en vooralsnog obscuur functioneren vormt en

het  lichaam ontdekt  zijn  uiteindelijk  nut  als  werktuig  van  een  zijnskracht,

waarvoor het een fysieke ondersteuning en materieel uitgangspunt is. 

Iedere bouwsteen moet zich eerst zelf ontwikkelen en zijn eigen natuurlijke

mogelijkheden ontdekken; heel ons gewone leven is een uitproberen van deze

mogelijkheden en vormt een gelegenheid tot voorbereidende en experimentele

zelftraining. Maar het leven kan pas zijn volmaakte zelfvervulling vinden wan-

neer het  zich voor die grotere realiteit-van-zijn opent en vervolgens door een

steeds veelzijdigere kracht en sensitiever gebruik van zijn capaciteiten te ont-

wikkelen, daar een vruchtbaar werkterrein van wordt.

Training en verbetering van het intellect, de wil en het ethisch handelen, van

gevoel en esthetiek en van het lichaam zelf zijn op zich voortreffelijk, maar zon-

der bevrijdend en lichtbrengend einddoel, draaien ze steeds in kringetjes rond,

tenzij ze het punt bereiken dat ze zich voor de kracht en aanwezigheid van het

Spirituele openen en zijn directe werking kunnen toelaten. Die directe werking

brengt een bekering van de gehele persoon tot stand, de onmisbare voorwaarde

voor onze ware volmaaktheid. In de waarheid en kracht van de Geest groeien en

door de directe werking van die kracht een geschikt instrument voor haar zelf-

expressie worden –  de mens die in het Goddelijke leeft en het Spirituele dat

goddelijk in de mensheid leeft  – zijn daarom het uitgangspunt en het ware doel

van een integrale Yoga van zelfperfectie.

Door de aard van deze onderneming moet het veranderingsproces in twee

stadia gaan. In het begin komt het op de persoonlijke inspanning van de mens

aan en wel vanaf het moment dat hij deze goddelijke mogelijkheid in zijn ziel,
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verstand of hart als het ware levensdoel gewaar wordt, zich daarop richt en zich

ertoe voorbereidt; hij verwerpt dan al wat tot een lagere werking in hem be-

hoort, alles dat het openstellen voor de spirituele waarheid en haar kracht in de

weg staat om door deze bevrijding met zijn geestelijk wezen een te worden en al

zijn natuurlijk handelen onbelemmerd tot middel van spirituele zelfexpressie

om te vormen. Vanaf deze omwenteling wordt de Yoga zelfbewust en doelge-

richt: er is een hernieuwd ontwaken en het levensmotief richt zich naar boven.

Zolang er enkel sprake is van een intellectuele, ethische of andere zelftraining

ten dienste van de nu normale levensdoelen, die niet boven het normale kringe-

tje van verstand, leven en lichaam en hun activiteiten uitgaat, zitten we nog

steeds in de obscure en vooralsnog niet verlichte Yoga van de Natuur: het blijft

de vertrouwde menselijke perfectie die we nastreven. Een spiritueel verlangen

naar het Goddelijke en de goddelijke volmaaktheid, naar eenwording met Hem

in heel ons wezen en een spirituele vervolmaking in geheel onze natuur, is van

deze verandering het  concrete teken en de voorbereidende  kracht van een inte-

grale omvorming van ons wezen en ons bestaan.

Door persoonlijke inspanning kan een eerste verandering en een voorlopige

omvorming geëffectueerd worden, die neerkomt op een mate van vergeestelij-

king, groter of kleiner, van onze mentale drijfveren, ons karakter en tempera-

ment en op een verstilde of veranderde werking van en meesterschap over het

emotionele en fysieke leven. Deze subjectieve bekering kan de grondslag voor

een of andere vorm van communicatie en eenwording van onze verstandsziel

met het Goddelijke worden en het begin zijn van een gedeeltelijke weerspiege-

ling van de goddelijke natuur in de menselijke denkwijze. Dit is het maximum

dat menselijke inspanning op eigen kracht of met indirecte steun kan bereiken,

want is het is een mentale inspanning en het verstand kan niet blijvend boven

zichzelf uitklimmen: het bereikt hoogstens een niveau van vergeestelijkt en ide-

ëel denken. Wanneer het omhoog, boven die grens uit schiet, dan raakt het de

greep op zichzelf kwijt, verliest de verbinding met het leven en bereikt het een

absorberende trance of staat van passiviteit. Een grotere perfectie kan alleen
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bereikt worden doordat een hogere kracht binnen treedt en de gehele werking

van het individu op zich neemt. In het tweede stadium van deze Yoga moet het

hele functioneren van de menselijke natuur daarom consequent in handen van

deze grotere kracht gelegd worden en moet haar invloed, werking en bezitne-

ming in plaats van de persoonlijke inspanning komen, totdat het Goddelijke

waar we naar streven de directe meester van de Yoga wordt en de gehele spiri-

tuele en ideële bekering van de persoon tot stand brengt.

Door dit tweezijdige kenmerk van onze Yoga, laat die het wereldse ideaal van

perfectie achter zich en reikt tegelijk hoger dan de weliswaar meer verheven en

meer intense, maar veel beperktere religieuze formule. Het wereldse ideaal be-

schouwt de mens enkel als verstandelijk, vitaal en fysiek individu en heeft bin-

nen het kader van deze beperkingen een menselijke perfectie op het oog: een

perfectioneren van denken, leven en lichaam, vergroting en verfijning van ken-

nis en intellect,  van macht en wilskracht,  van ethische gedrag,  karakter en

doelstelling, van esthetisch gevoel en creativiteit,  van emotioneel evenwichtig

handelen en genieten, van vitaliteit en fysieke gezondheid en met overleg en de

gerichte doeltreffendheid te werk gaan. Dat doel is breed en volledig genoeg,

maar toch niet voldoende volledig en breed , want het laat dat andere element

van ons wezen terzijde: het geestelijke element, dat het verstand vagelijk be-

grijpt, maar onvoldoende tot ontwikkeling of tot vervulling laat komen als ware

het enkel een toevallige, hoogstaande of afgeleide, secundaire ervaring, of het

resultaat van een exceptionele mentale activiteit of iets dat zonder het denken

zich niet kan voordoen of blijvend kan zijn. Door het meer sublieme en het rui-

mere bereik van ons denkvermogen tot ontwikkeling te laten komen kan het

wereldse ideaal een hoogstaand doel worden, maar niet hoog genoeg omdat het

niet het denken voorbij wil streven om dat te vinden waar ons zuiverste ver-

stand, onze helderste mentale intuïtie, onze diepste verstandelijke gewaarwor-

ding,  onze  sterkste  mentale  wilskracht  of  ons  meest  ideale  doel  of  intentie

slechts een bleke afspiegeling van zijn. Het doel ervan is bovendien beperkt tot

aardse perfectie van het normale menselijk leven.
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De Yoga van integrale vervolmaking ziet de mens als een goddelijk en geeste-

lijk – in verstand, leven en lichaam geïnvolueerd – wezen en richt zich daarom

op bevrijding en vervolmaking van die goddelijke natuur. Deze Yoga wil in het

geestelijk volmaakt ontwikkelde individu een innerlijk leven opbouwen en dat

tot duurzame en vanzelfsprekende levenswijze omvormen, waarbij de vergeeste-

lijkte daden van verstand, leven en lichaam alleen zijn uitwendige en menselijke

expressie zijn. Om te bereiken dat dit geestelijke bestaan geen vaag en ondefini-

eerbaar iets wordt, dan wel slechts in beperkte mate wordt gerealiseerd en dan

van mentale steun en mentale beperkingen afhankelijk blijft, wil de Yoga voor-

bij het denken naar supramentaal weten, willen, gewaarworden, voelen en intu-

ïtie gaan en komen tot het handelen in leven en lichaam vanuit een supramen-

tale dynamiek, tot al wat aan de oorspronkelijke activiteit van het spirituele we-

zen in al zijn aspecten deel heeft. De integrale Yoga neemt het leven zoals het is,

maar  houdt  met  een  veelomvattende  bovenaardse  werkzaamheid  achter  het

aardse en stoffelijke bestaan rekening en verbindt zich met het goddelijk We-

zen, de ultieme oorsprong waaruit al het lagere en partiële hier voortvloeit, zo-

dat heel het leven de goddelijke bron gewaar wordt en in iedere handeling van

denken, voelen en willen, van het lichaam en de zintuigen de oorspronkelijke

goddelijke impuls ervaart. De Yoga verwerpt van het wereldse doel niets wezen-

lijks, maar verruimt het, ontdekt en beleeft de grotere en ware maar nu nog ver-

borgen  bedoeling  ervan en transformeert  dat  beperkte,  aardse  en sterfelijke

ding tot een weergave van oneindige, goddelijke en onsterfelijke waarden.

De  Integrale  Yoga  ontmoet  op  verschillende  punten  het  religieuze  ideaal,

maar overtreft het in de zin van een grotere reikwijdte. Het religieuze ideaal

kijkt wel verder dan de aarde, maar laat haar dan ter wille van een hemel, of

zelfs van iets dat alle hemelen te boven gaat, voor een soort Nirvana in de steek.

Haar ideaal van volmaaktheid beperkt zich tot vormen van innerlijke en uiterlij-

ke verandering, welke dan ook, die de ziel uiteindelijk in staat stellen om het

menselijk bestaan de rug toe te keren en zich op het bovennatuurlijke te rich-

ten. Gewoonlijk bestaat dat idee van volmaaktheid uit een ethische en religieuze
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verandering en uit een drastische zuivering van de emotionele en  handelende

persoonlijkheid, vaak met ascetische onthechting en verwerping van de vitale

impulsen als bewijs van hoogste uitmuntendheid. De beweegreden tot vroom le-

ven en deugdzaam bestaan en de beloning ervoor of het gevolg ervan liggen in

ieder  geval  buiten  de  aarde.  Groei  in  kennis,  wilskracht  en  genieten  van

schoonheid zijn alleen dan acceptabel, wanneer ze een andere bestemming dan

menselijke levensdoelen hebben en uiteindelijk alle aardse doelen van genieten,

willen en kennis verzaken. Of de nadruk nu op persoonlijke inspanning dan wel

goddelijke invloed, op werk en kennis dan wel genade ligt, de methode bestaat

in al die gevallen meer uit zich bekering dan zich ontwikkelen, zoals bij de we-

reldse aanpak; evenwel geen bekering van onze mentale en fysieke natuur als

uiteindelijke doel, maar zich kleden met een gewaad van zuiver geestelijke na-

tuur en substantie, wat hier op aarde niet mogelijk is, waardoor het vervulling

zoekt in een projectie van het ideaal in een andere wereld of door het hele kos-

mische bestaan van zich af te schudden.

Integrale Yoga daarentegen baseert zich op de idee van een alomtegenwoor-

dig spiritueel wezen wiens vervulling niet door projectie op andere werelden of

door de kosmos te laten uitdoven tot stand komt, maar door onze waarneemba-

re persoonlijkheid te ontgroeien en het bewustzijn van de alomtegenwoordige

werkelijkheid – die we in de kern van ons wezen reeds zijn –  te verwerven. Inte-

grale Yoga vervangt de vormen van religieuze vroomheid door een meer volledig

geestelijk streven naar goddelijke eenwording. Beginnend bij  persoonlijke in-

spanning culmineert deze Yoga in een bekering onder invloed van en door over-

gave aan het goddelijke; en deze goddelijke genade, als we het zo mogen noe-

men, is niet enkel een mysterieuze stroom of aanraking die van boven komt,

maar een alles doordringende werking van goddelijke aanwezigheid die we bin-

nenin als kracht van het hoogste Zelf leren kennen, als Meester van ons be-

staan. Een kracht die onze ziel binnendringt en zo in bezit neemt dat we haar

niet alleen als nabij ervaren en de druk op onze sterfelijke natuur voelen, maar

in haar wet leven, haar wet leren kennen en als de volledige kracht van onze
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vergeestelijkte natuur ons eigen maken. Haar activiteit bewerkt een metamorfo-

se: onze ethische persoonlijkheid bekeert zich integraal tot het Ware en Goede

van de goddelijke natuur, ons intellect tot de verlichting van goddelijke kennis,

ons gevoelsleven tot goddelijke liefde en eenheid, onze persoonlijkheid van wil-

len en doen tot werking van goddelijke kracht, ons zintuiglijk bestaan tot een

integraal ontvangen en creatief genieten van goddelijke schoonheid en zal uit-

eindelijk zelfs een goddelijke bekering van het emotionele en lichamelijk be-

staan niet uitsluiten. Integrale Yoga beschouwt het hele voorafgaande bestaan

als onwillekeurig en onbewust of halfbewust groeien naar deze verandering en

Yoga als bewuste poging en verwezenlijking uit vrije wil van diezelfde verande-

ring, waardoor het doel van menselijk bestaan in al zijn elementen zelfs tijdens

zijn gedaanteverandering vervuld wordt. De Yoga erkent niet alleen een supra-

kosmisch bestaan van waarheid en leven in niet-fysieke werelden, maar even-

zeer het aardse leven, als zijnde een permanent onderdeel van het ene bestaan,

en erkent ook de verandering van het individuele en collectieve aardse bestaan

als onderdeel van de goddelijke intentie. 

Zich voor  het  supra-kosmische Goddelijke  openen is  een essentiële  voor-

waarde voor deze integrale volmaaktheid, maar even essentieel is eenwording

met het universele Goddelijke. In dit opzicht valt de Yoga van zelfperfectie sa-

men met de Yoga van kennis, werk en devotie. Want zonder zowel eenwording

met het hoogste Zijn-Bewustzijn-Gelukzaligheid2 als eenwording met zijn uni-

versele Zelf in alle dingen en wezens, is het onmogelijk de menselijke natuur in

goddelijke natuur te veranderen of er een werktuig voor goddelijke kennis, wils-

kracht en bestaansvreugde van te maken. Dat een menselijk individu in totale

afzondering de goddelijke natuur zou kunnen bezitten, waarmee iets anders

wordt bedoeld dan zich in een absorberende trance in haar terugtrekken, is on-

mogelijk. De bedoelde eenwording bestaat evenmin uit een diepe innerlijke spi-

rituele eenheid die – voor de duur van een mensenleven –  door een afzonderlijk

bestaan van verstand, leven en lichaam wordt gekenmerkt. Volledige volmaakt-

2 SatChitAnanda in Sanskriet



 pag  17    De Yoga van Zelfperfectie   Integrale Volmaaktheid

heid omarmt door middel van die spirituele eenheid ook die andere kosmische

constanten:  het  universele  Denken,  het  universele  Leven  en  de  universele

Vorm. Bovendien moet de totale goddelijke natuur in ons leven een uitwerking

kunnen hebben, omdat we menselijk leven als zelfexpressie van het gerealiseer-

de Goddelijke in de mens blijven zien, wat de noodzaak van een supramentale

transformatie met zich meebrengt die de onvolmaakte werking van de opper-

vlakte natuur door de oorspronkelijke werking van spiritueel zijn vervangt en

haar mentale, vitale en fysieke delen door spirituele idealiteit vergeestelijkt en

transformeert. Deze drie elementen, eenwording met de Allerhoogste, eenheid

met het universele Zelf en vanuit deze transcendente oorsprong en door deze

universaliteit supramentaal in het leven handelen – maar met behoud van het

individu als innerlijk kanaal en natuurlijk instrument – vormen de essentie van

de integrale goddelijke volmaaktheid in het menselijk individu.



Hoofdstuk III

De Psychologie van Zelfperfectie

n wezen betekent deze goddelijke zelfperfectie dus een bekering van de mense-

lijke natuur tot gelijkenis en fundamentele eenheid met de goddelijke natuur:

een vaardig modelleren van Gods beeltenis in de mens en een behendig invul-

len van zijn ideale contouren. Dit wordt in het Sanskriet  Sād śya-mukti  ṛ genoemd,

een bevrijding uit de ketenen van de menselijke schijnwereld tot gelijkenis met het

goddelijk, of om de taal van de Gita te gebruiken, Sādharmya-gati, eenwording met

het hoogste, universele en inwonende Goddelijke in de wetmatigheid van ons zijn.

Om de weg naar zo'n transformatie te ontdekken en goed te kunnen overzien, moe-

ten we ons een voldoende concreet idee van dat complexe geheel vormen waaruit

onze menselijke natuur momenteel met die verwarrende interactie tussen haar ver-

schillende leidmotieven bestaat, zodat we de precieze aard en het meest doeltreffen-

de middel tot de metamorfose die ieder onderdeel moet ondergaan, kunnen onder-

scheiden. Hoe uit deze kluwen van sterfelijke en denkende materie het erin besloten

Onsterfelijke te ontwarren en uit dit denkend en levend dier-mens zijn nu onderge-

sneeuwde Goddelijke zaden tot volle wasdom te laten komen, is het werkelijke pro-

bleem van mens-zijn en menselijk leven. Het Leven laat menige aanzet tot goddelijk-

heid  ontstaan zonder  ze  volledig  zelfstandig  te  maken;  Yoga betekent  die  lastige

knoop van het probleem van Leven te ontwarren.

I

Maar eerst moeten we het centrale geheim van het complexe psychologische ge-

heel leren kennen dat het probleem en al zijn moeilijkheden creëert. De gewone psy-

chologie die alleen de oppervlakte verschijnselen van denken en voelen bekijkt, kan

ons daarbij echter niet helpen; op deze weg van zelfonderzoek en zelfbekering kan ze

ons in geen enkel opzicht tot leidraad zijn. Nog minder aanknopingspunten biedt de

wetenschappelijke psychologie op materialistische grondslag, die ervan uitgaat dat
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het lichaam en de biologische en fysiologische aspecten van onze natuur niet

alleen het uitgangspunt maar het enig werkelijke fundament vormen, omdat ze

menselijk denken en voelen als een verfijnde ontwikkeling vanuit het leven en

lichaam beschouwt. Dat mag dan feitelijk waar zijn voor de dierlijke kant van

de menselijke natuur en voor menselijk denken en voelen voor zover die door

het fysieke deel van onze wezen geconditioneerd zijn. Maar het hele verschil

tussen mens en dier is dat het dierlijke denken en voelen zoals we dat kennen

zich geen moment van zijn oorsprong kan losmaken, uit zijn omhulsel – dat ge-

sloten cocon dat het lichamelijk bestaan rond de ziel heeft gesponnen –  kan

ontsnappen en een grootser iets dan zijn huidige zelf kan worden, een vrijer,

edeler en magnifiek wezen. In de mens daarentegen blijken denken en voelen

een ruimere werking te hebben omdat ze de beperkingen van de vitale en fysie-

ke bestaansformule achter zich laten. Maar de mens is meer en kan nog meer

dan wat we zien: hij heeft het vermogen in zich om te evolueren en een nog gro-

tere ideële1 werking vrij  te maken die op haar beurt de beperkingen van de

mentale formule van zijn natuur te boven komt en de supramentale vorm, de

ideale kracht van een spiritueel zijn ontsluit. In Yoga moeten we verder dan fy-

sieke natuur en menselijke buitenkant gaan en de werking van de diepere na-

tuur van de werkelijke mens ontdekken. In andere woorden: we moeten een

spiritueel geïnspireerde psycho2-fysieke kennis verwerven en gebruiken.

Hoe obscuur deze waarheid voor ons huidige verstand en bewustzijn van

onszelf ook moge zijn, in zijn ware aard is de mens een spiritueel wezen dat ver-

stand, leven en lichaam voor een individuele en collectieve ervaring en voor ma-

nifestatie van zichzelf in het universum gebruikt. Voor het doel van Yoga moe-

ten we daar vertrouwen in hebben en dan ontdekken we door toenemende erva-

ring en grotere zelfkennis dat ons vertrouwen gerechtvaardigd is. Dit spirituele

wezen is een oneindig bestaan dat zich ter wille van individuele ervaring tot een

1 Ideëel of ideaal in de zin van de embryonale vormen van bestaan zoals die oorspronkelijk in de hogere 
hemisfeer, in het supramentale, zijn ontstaan.

2 Het woord psychisch of de daarvan afgeleide woorden duiden bij Sri Aurobindo op de innerlijke, godde-
lijke aanwezigheid, het zelf of de 'atman' in Sanskriet.
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waarneembaar zijnde beperkt. Het is een oneindig bewustzijn dat zich in eindi-

ge vormen van bewustzijn omlijnd om de vreugde van een diversiteit aan erva-

ring en verscheidenheid aan bestaansmogelijkheden te beleven. Het is een on-

eindige heerlijkheid van zijn dat zichzelf en zijn vermogens expandeert en sa-

mentrekt, verstopt en weer vindt, door in vele hoedanigheden zijn bestaans-

vreugde te formuleren, zelfs tot een ogenschijnlijke verduistering en ontkenning

van zijn eigen aard aan toe. Het is in wezen het eeuwige Zijn-Bewustzijn-Geluk-

zaligheid3,  maar we zien hoe het in de universele en individuele natuur deze

complexiteit  aanneemt,  het  oneindige  in  het  eindige  vastbindt  en  weer  los-

knoopt. Door het eeuwige Zijn-Bewustzijn-Gelukzaligheid  – dit essentiële zelf in

ons – te ontdekken en te beleven bouwen we een vast fundament. Door de ware

aard ervan naar buiten te brengen en onze instrumenten - het waarheidsbe-

wustzijn4,  verstand, leven en lichaam - tot een goddelijke levenswijze te her-

scheppen vormen we het actieve beginsel van geestelijke vervolmaking.

Waarheidsbewustzijn, verstand, leven en lichaam zijn de vier instrumenten

die het spirituele gebruikt om zich in de handelingen van de natuur te manifes-

teren. Waarheidsbewustzijn is spiritueel bewustzijn, handelend als een kennen,

willen, waarnemen, gewaarworden en een energie die vanuit zichzelf  verlicht

zijn. Het is de scheppende en openbarende kracht van zijn eigen heerlijkheid en

wezen. Verstand is het handelen van dezelfde krachten, maar dan beperkt en

maar zeer ten dele en indirect verlicht. Waarheidsbewustzijn leeft in eenheid,

ook al speelt het met verscheidenheid; verstand leeft in de afzonderlijke hande-

lingen van diversiteit, maar kan voor eenheid openstaan. Verstand is niet alleen

tot onwetendheid in staat, maar de kenmerkende activiteit ervan is onwetend-

3 SatChitAnanda in Sanskriet

4 'Supermind' in het Engels. dit begrip gebruikt Sri Aurobindo voor het bewustzijn dat 'bemiddelt' tussen 
de hogere hemisfeer van Zijn-Bewustzijn-Gelukzaligheid (SatChitAnanda) en de lagere hemisfeer van 
Denken-Leven-Materie. Het is de dynamische kwaliteit van SatChitAnanda. Gnosis is een ander woord 
in zijn werk voor dit bewustzijn, evenals Waarheidsbewustzijn. In deze Nederlandse uitgave wordt waar-
heidsbewustzijn ook als  vertaling van 'supermind' gebruikt. Naast het waarheidsbewustzijn onder-
scheidt hij nog andere bewustzijnsniveaus die boven de denken uitstijgen, maar die niet verward mogen
worden met zijn begrip 'supermind' of waarheidsbewustzijn dat het volmaakte en absolute karakter van 
SatChitAnanda draagt.
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heid omdat het altijd partijdig en vanuit begrenzing te werk gaat. Het kan zich

zelfs in volledig onbewustzijn of niet-weten verliezen en doet dat ook, om dan in

de onwetendheid van gedeeltelijk weten te ontwaken en van daar tot volledige

kennis te komen – dat is zijn natuurlijke werking in de mens – maar het kan

nooit uit zichzelf een volledig weten bezitten. Waarheidsbewustzijn is niet tot

werkelijke onwetendheid in staat. Zelfs al houdt het ter wille van een bepaalde

handeling zijn volledige kennis op de achtergrond, heel zijn handelen blijft daar

toch mee in contact en alles blijft doordrongen van zijn eigen innerlijk licht.

Zelfs al duikt het in de onwetendheid van materie, dan brengt het daarin toch

exact de werken van een volmaakte wil en kennis ten uitvoer. Het Waarheidsbe-

wustzijn leent zich voor activiteiten van de lagere instrumenten en vormt zelfs

altijd een verborgen ondersteuning in de kern van hun functioneren. In materie

vormt het de automatische verrichtingen en verwezenlijking van de verborgen

idee5 in de dingen; in het leven is instinct de meest tastbare vorm ervan, een in-

stinctieve en onderbewuste of halfbewuste kennis en verrichting; in denken en

voelen openbaart het zich als intuïtie: een snelle en directe verlichting in begrij-

pen, willen, voelen en gewaarworden die rechtstreeks zijn doel bereikt. Dit zijn

echter enkel uitstralingen van het waarheidsbewustzijn die zich aan het be-

perkte functioneren van de meer obscure instrumenten aanpassen. De eigen

karakteristieke aard is een gnosis6 die het bewustzijn van denken, leven en li-

chaam overstijgt. Waarheidsbewustzijn of gnosis is de kenmerkende, verlichte

en betekenisvolle werking van het spirituele in zijn eigen oorspronkelijke werke-

lijkheid.  

Leven is een aan de werking van denken en lichaam ondergeschikte geeste-

lijke energie, die zich middels de verstandelijke en fysieke vermogens vervult en

als verbinding tussen beide fungeert. Het heeft zijn eigen kenmerkende werking

maar opereert nergens onafhankelijk van verstand en lichaam. Alle geestelijke

5 Engels 'idea', in de zin van oorspronkelijke impuls uit het waarheidsbewustzijn, die de kracht van ver-
wezenlijking in zich draagt.

6 Gnosis, Grieks woord voor de diepere waarheden van Goddelijke kennis.
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energie in actie werkt –  binnen de twee beperkingen van bestaan en bewustzijn

– aan de vormgeving van het bestaan, voor het spel en de zelfrealisatie van be-

wustzijn en voor de heerlijkheid van bestaan en de heerlijkheid van bewustzijn.

In de inferieure formulering van zijn, waar we momenteel in leven, werkt de

geestelijke levensenergie binnen de twee beperkingen van denken en materie.

Als stoffelijke energie creëert ze het patroon van materiële substantie en onder-

steunt die. Als mentale energie ondersteunt ze de formule van verstandelijk be-

wustzijn en de verrichtingen ervan. En als gevoelsenergie en gewaarwording in

het zenuwstelsel ondersteunt ze de wisselwerking van verstand en lichaam en

de activiteiten daarvan. Wat we, op het niveau van ons normale menselijke be-

staan, vitaliteit noemen is de macht van een bewust zijn, die uit de materie

voortgekomen is, die verstand en hogere vermogens vanuit en in de materie vrij-

maakt en hun beperkte activiteit in het lichamelijke leven ondersteunt. Op de-

zelfde manier is wat wij denkvermogen noemen: macht van bewust zijn in het

lichaam; een macht die in het licht van haar eigen bewustzijn en in het bewust-

zijn van alle zijnden in haar directe omgeving ontwaakt en eerst binnen de be-

perkte bewegingsruimte opereert die leven en lichaam voor haar hebben vastge-

legd, maar op bepaalde punten en een bepaalde hoogte daaraan ontsnapt voor

handelingen die  deze cirkel  gedeeltelijk  overstijgen.  Maar dit  is  niet  de hele

macht van denken of leven; zij hebben ieder hun eigen kenmerkend domein van

bewust bestaan, buiten dit stoffelijk niveau, waarin de werking die hen ken-

merkt vrijer is. Materie en lichaam zijn zelf een beperkende vorm van geestelijke

substantie, waarin leven en denken geïnvolueerd7 zijn, zich verborgen hebben

en zich vergeten zijn, doordat ze zich in hun eigen naar buiten gerichte activiteit

verliezen, maar die onvermijdelijk zich door een autogene evolutie daaruit weer

zullen bevrijden. Maar ook materie is in staat zich tot subtielere8 vormen van

7 Volgens Sri Aurobindo is de evolutie het product van een 'involutie': niets kan in de materie tot 
ontwikkeling komen dat niet reeds erin besloten ligt, geïnvolueerd is, zoals de boom met al zijn takken 
reeds in het zaadje aanwezig is, of is geïnvolueerd. (Noot uit de Franse vertaling).

8 De Engelse term subtle in combinatie met materie of fysiek duidt bij Sri Aurobindo op een niet-waar-
neembare materiële werkelijkheid, die in het Nederlands ook wel wordt aangeduid als fijnstoffelijk, maar
hier is vertaald met 'subtiel' of 'fijn'. De zintuiglijk waarneembare tegenhanger ervan is gross in het En-
gels, hier vertaald als 'grof', maar in het Nederlands ook wel aangeduid als grofstoffelijk. 



 pag  23    De Yoga van Zelfperfectie   

substantie te verfijnen waarin duidelijker wordt dat ze een verdichte vorm van

leven, denken en geest is. De mens zelf heeft naast zijn grove stoffelijke lichaam

ook een omhullende vitale laag, een verstandslichaam en een lichaam van ge-

lukzaligheid en gnosis. In feite bergt alle materie en al het lichamelijke de ver-

borgen krachten van deze hogere beginselen in zich; materie is een formatie van

leven en heeft los van de bezielende universele geest die er zijn energie en sub-

stantie aan geeft, geen werkelijk bestaan.

Tot zover de aard van het spirituele en zijn werktuigen. Om nu hun hande-

len te begrijpen en de hefboomwerking te leren kennen die ons leven uit de in-

gesleten groeve kan lichten waar het nu in rond tolt, moeten we inzien dat alle

verrichtingen van het Spirituele op een tweeling aspect van zijn wezen rusten:

Ziel en Natuur, Poeroesha en Prakriti.9. We moeten ze behandelen als waren ze

verschillend van elkaar en uiteenlopend qua vermogens, – want voor het be-

wustzijn is dit in de praktijk een valide onderscheid – maar dat neemt niet weg

dat ze in werkelijkheid twee kanten van hetzelfde zijn, twee polen van één be-

wust wezen. Poeroesha of ziel is het spirituele dat de verrichtingen van de na-

tuur kent, ze vanuit zijn wezen ondersteunt en in zijn heerlijkheid-van-zijn er-

van geniet of genieting afwijst. De Natuur is de macht van het spirituele en ook

is ze van die macht de werking en het procedé, doordat Ze naam en vorm van

het zijnde formuleert, de activiteiten van bewustzijn en kennis ontwikkelt,  zich

in wil en opwelling en in kracht en energie manifesteert en zich in genieten ver-

vult. De Natuur is Prakriti, Maya, Shakti10. Als we naar haar buitenste kant kij-

ken, daar waar ze het tegenovergestelde van  Poeroesha schijnt te zijn,  is ze

Prakriti,  een inerte en mechanische, zichzelf sturende werking, is ze onbewust

of alleen bewust als het licht van de  Poeroesha erop schijnt en haar werking

9 Poeroesha is het wezenlijke of goddelijk element, in tegenstelling tot Prak ti, ṛ de Natuur of de Manifesta-
tie. Ofwel het centrale, onbeweeglijke en vrije bewustzijn (Poeroesha) in tegenstelling tot de dynamische 
Kracht of natuurlijke manifestatie (Prakriti). Poeroesha is de Getuige, of de Heer, die het spel der Natuur
ondersteunt zonder erdoor meegesleurd te worden of ervan afhankelijk te zijn. Er bestaat een Poeroesha
op ieder niveau van het individuele of kosmische bewustzijn. (uit een noot van de Franse vertaling).

10 Sanskriet termen die de natuurlijke kant van het zijn aangeven: de Natuur (Prakriti), de Wil tot uitwen-
dige Vorm (Maya) en de universele Scheppingsenergie (Shakti)
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door de verlichting van zijn ziel stap voor stap – emotioneel, verstandelijk en

supramentaal – op een hoger plan brengt. Als we naar haar meer innerlijke

kant kijken, waar ze dichter bij de Poeroesha staat, is ze Maya, de wil tot zijn

en tot worden of tot het stoppen van zijn en worden met al hun voor het be-

wustzijn waarneembare resultaten, tot involutie en evolutie, bestaan en niet-

bestaan, het zich verbergen van de geest en zijn zelf-ontdekking. Het zijn twee

kanten van één en hetzelfde ding, van Shakti, de spirituele kracht van het be-

staan, die bovenbewust of bewust dan wel in schijnbare onbewustheid – al deze

bewegingen bestaan in feite tegelijkertijd en in de dezelfde ziel – als spirituele

kracht van weten, kracht van willen en kracht van handelen en procedé te werk

gaat11 Door deze kracht creëert de geest alle dingen in zichzelf en verbergt en

ontdekt hij zich volledig in de vorm en achter de sluier van zijn manifestatie. 

Doordat hij dit vermogen bezit, is de  Poeroesha in staat elk evenwicht van

zijn keuze aan te nemen en de wetmatigheid en bestaansvorm van iedere for-

mule die hij zich eigen heeft gemaakt te blijven volgen. Hij is de eeuwige ziel en

geest die het vermogen tot onafhankelijk bestaan in zich draagt en zijn manifes-

taties van boven bestuurt; hij is de universele ziel en geest die zich in de wor-

dingsmacht van zijn bestaan heeft ontwikkeld en oneindig is in eindigheid; hij

is de individuele ziel  en geest die in een bepaalde ontwikkelingslijn van zijn

wording geabsorbeerd raakt en, ogenschijnlijk, veranderlijk eindig in oneindig-

heid is. Dit alles kan hij tegelijkertijd zijn, eeuwig geest, universeel geworden in

de kosmos en individueel in zijn scheppingen; hij kan bovendien – door verrich-

tingen van de Natuur te verwerpen, te beantwoorden of te reguleren – in elk er-

van zijn bewustzijn vestigen, hij kan de anderen achterhouden of wegschuiven,

en zichzelf als zuiver eeuwigheid, autogene universaliteit of exclusieve individu-

aliteit kennen. Maar welke formulering haar natuur ook aanneemt, de ziel kan

die enkel in haar naar buiten gericht en handelend bewustzijnsdeel waarnemen

en worden, ogenschijnlijk althans. In werkelijkheid is zij nooit enkel wat ze lijkt

11 In Sanskriet: jnana-shakti, iccha-shakti, en kriya-shakti., de kracht van respectivelijk denken, willen en 
handelen.
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te zijn:  ze is ook het zo vele dat ze nog kan zijn. In het geheim is ze al wat van

zichzelf nog verborgen is. De Poeroesha is aan geen enkel van zijn eigen formu-

leringen in de Tijd onherroepelijk gebonden. Integendeel, hij kan ze doorbreken

en boven ze uitstijgen, ze opblazen of verder ontwikkelen, zijn keuze erop laten

vallen of ze verwerpen en ze herscheppen of vanuit zichzelf een betere zelf-for-

mulering openbaren. Wat hij vanuit het totale en actieve willen van zijn bewust-

zijn in zijn instrumenten gelooft te zijn, is hij ook, of op weg om te worden: “wat

hij gelooft te kunnen zijn en volledig vertrouwt te zullen worden, daartoe veran-

dert hij van aard, daarheen evolueert hij, of dat ontdekt hij”12 

Deze macht van de ziel over haar natuur is uiterst belangrijk in de Yoga van

zelfperfectie. Zou die niet bestaan, dan zouden we nooit door bewuste inspan-

ning en aspiratie uit de ingesleten groeve van ons huidig onvolmaakt mens-zijn

kunnen geraken. Zo toename in perfectie al het oogmerk zou zijn, dan zouden

we moeten wachten totdat de Natuur die in haar eigen langzame of snelle evolu-

tieproces tot stand heeft gebracht. In de lagere bestaansvormen accepteert de

ziel dat ze volledig aan de Natuur onderworpen is, maar naarmate ze de ladder

opklimt, ontwaakt ze in de gewaarwording dat er iets in zichzelf is dat de Na-

tuur de baas kan. Pas bij het bereiken van zelf-kennis13, worden die vrije wil en

controle volledig realiteit. Die verandering komt middels een natuurlijk proces

en dus geenszins door bepaalde grillige magie tot stand. Het is een geordende

ontwikkeling en begrijpelijk proces. Vanwege zijn snelle doeltreffendheid kan

het proces, wanneer eenmaal volledige meesterschap is verkregen, voor het ver-

stand een wonder lijken, maar volgt nog steeds de Geestelijke wet en waarheid:

het Goddelijke in ons binnenste neemt – door zijn hechte verbondenheid met

ons willen en zijn – de Yoga over en functioneert als almachtige meester van de

natuur. Want het Goddelijke is ons hoogste Zelf en het zelf van heel de Natuur,

de eeuwige en universele Poeroesha.

12 Sri Aurobindo's vertolking van de Sanskriet tekst uit de Bhagavad Gita (17-3), 'yo yacchraddhah sa eva 
sah'.

13 De realisatie van het Zelf, van Wie we in werkelijkheid zijn.
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De Poeroesha kan zich op ieder bestaansvlak vestigen, kan ieder bestaansbe-

ginsel als speerpunt van zijn macht nemen en zich het functioneren van dat be-

wuste kenmerkende handelen eigen maken. De ziel kan in het wezen van de on-

eindige eenheid van bestaan verblijven en daar alle bewustzijn, energie, heer-

lijkheid, kennis, wil en handelen als bewuste vorm van deze essentiële waar-

heid, Sat of Satya14, gewaar worden. Ze kan ook in het wezen van eindeloze be-

wuste energie wonen15 en gewaar zijn hoe deze de werken van kennen, willen

en dynamische zielactiviteit voor de genieting van een oneindige heerlijkheid-

van-zijn ontvouwt. En de ziel kan in het wezen van oneindige heerlijkheid wo-

nen die op zich bestaat en daar gewaar worden hoe de goddelijke Gelukzalig-

heid16 uit zijn bestaan-op-zich middels zijn energie iedere harmonie van zijn

creëert. In deze drie posities van evenwicht overheerst het bewustzijn van een-

heid; de ziel leeft in zijn bewustzijn van eeuwigheid, universaliteit en eenheid en

de diversiteit die er is, kent geen afscheidingen, maar enkel een veelvoud aan

aspecten van eenheid. Ze kan ook in het wezen van het Waarheidsbewustzijn

wonen, in dat lichtend zelfbepalend kennen, willen en handelen dat in de vol-

maakte heerlijkheid van bewust zijn een bepaald evenwicht ontwikkelt. In de

hogere gnosis is eenheid de basis, maar geniet ze van diversiteit; in de lagere

werkelijkheid van de gnosis is diversiteit de basis, maar verwijst die altijd naar

een bewuste eenheid en heeft vreugde aan die eenheid. Deze niveaus van be-

wustzijn overstijgen ons huidige niveau; ze zijn bovenbewust voor ons normale

denkvermogen dat tot een lagere hemisfeer van bestaan behoort. 

Deze lagere hemisfeer begint waar een sluier tussen ziel en natuur, tussen

het spirituele in het waarheidsbewustzijn en het spirituele in verstand, leven en

lichaam valt. Waar deze sluier niet bestaat, zijn deze instrumentele vermogens

anders dan wij ze kennen: ze zijn een verlicht onderdeel van de supramentale

en geestelijke eenheidswerking. Het verstand gaat zijn handelen als onafhanke-

14 Sat, Zijn of Satya, Waarheid.

15 Tapas  in Sanskriet

16 Ananda in Sanskriet
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lijk beschouwen wanneer het geen verbinding meer met het licht waar het van-

daan komt houdt en in de mogelijkheden van zijn eigen afgescheiden proces en

genieten geabsorbeerd raakt. Wanneer de ziel in het beginsel van denken ver-

blijft en nog niet aan leven en lichaam onderworpen is, maar er gebruik van

maakt, kent ze zichzelf als denkend individueel bestaan dat aan haar mentale

leven, haar krachten en beelden – lichamen van fijne mentale substantie – vorm

geeft en wel in overeenstemming met haar individuele kennis, wil en handelen,

maar onder invloed van haar relatie met andere vergelijkbare wezens en krach-

ten in het universele denken. Wanneer ze in het beginsel van leven verblijft,

kent ze zichzelf als individualiteit van universeel leven dat door haar verlangens

vorm geeft aan handelen en bewustzijn en wel onder dezelfde soort conditione-

ring en beïnvloeding als die welke eigen is aan een universele levensziel, omdat

haar handelen middels vele andere individuele levende wezens tot stand komt.

Wanneer ze in het beginsel van materie verblijft, kent ze zichzelf als materie be-

wustzijn en handelt ze volgens een soortgelijke conditionering van de energie

van stoffelijk bestaan. In de mate dat ze meer naar de kant van kennis overhelt,

is ze zich meer of minder helder als een ziel van denken of een ziel van leven be-

wust, of als een lichaamsziel die haar natuur ziet, erin handelt of het handelen

ervan ondergaat; maar helt ze naar de kant van onwetendheid over, dan kent ze

zich als ego: geïdentificeerd met de kenmerkende aard van denken, van leven of

van lichaam, als een creatie van de Natuur. Bovendien leidt de aangeboren ten-

dens van stoffelijk bestaan ertoe dat de zielsenergie zich in vormgevende activi-

teiten en in materiële drukte verliest en als gevolg daarvan vergeet dat het een

bewust wezen is. Het stoffelijk universum begint bij een ogenschijnlijke onwe-

tendheid.

De universele  Poeroesha verblijft met een zekere gelijktijdigheid op al deze

niveaus en bouwt op ieder van deze beginselen een wereld of een serie werel-

den, bevolkt met wezens die in de eigenheid van dat beginsel leven. Als micro-

kosmos heeft de mens al die niveaus in zijn eigen individuele persoonlijkheid,

lopend van zijn onderbewuste tot zijn bovenbewust bestaan. Door Yoga vermo-
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gens te ontwikkelen, kan hij deze verborgen werelden gewaar worden. Nu wor-

den ze door zijn fysieke en materialistische denken en waarneming die alleen

het stoffelijk bestaan kennen, niet ervaren. Dan wordt hij zich bewust dat zijn

stoffelijk bestaan geen afgescheiden op zich bestaand iets is, evenmin als het

stoffelijk universum waarin hij leeft een apart en op zich bestaand ding is, maar

constant in verbinding tot de hogere niveaus staat en de inwerking van hun

krachten en wezens ondergaat. Hij kan zich voor deze hogere niveaus openen,

de werking ervan vergroten en van een soort deelname aan het leven van die

andere werelden genieten – die overigens na zijn dood, namelijk in de periode

tussen dood en wedergeboorte, zijn verblijfplaats, dat wil zeggen zijn centrum

van bewustzijn17 kunnen zijn of ook daadwerkelijk zijn. Maar het allerbelang-

rijkst is dat hij het vermogen heeft om de krachten van deze hogere beginselen

in zichzelf te ontwikkelen: een grotere levenskracht, een zuiverder licht in het

denken, de verlichting van het supramentale en het oneindige zijn, bewustzijn

en genieten van de geest. Door een opstijgende beweging kan hij zijn menselijke

imperfectie tot die grotere volmaaktheid ontwikkelen.

Maar wat zijn doel ook is, hoe loffelijk ook zijn streven, hij moet het patroon-

van zijn huidige imperfectie als uitgangspunt nemen, er rekening mee houden,

en zien hoe die tot het patroon van een nieuwe en bestaanbare volmaaktheid

omgevormd kan worden. De huidige wet van zijn bestaan begint in het onbe-

wuste van het stoffelijke universum, in een involutie van de ziel in de vorm en

onderworpenheid aan de stoffelijke natuur. En hoewel leven en denken hun ei-

gen activiteiten in deze materie ontwikkeld hebben, zijn ze niettemin beperkt en

aan de werking van de lagere materie gebonden, zozeer zelfs dat die lagere ma-

terie  door  het  instrumentele  oppervlakte  bewustzijn  als  oorspronkelijk  uit-

gangspunt beschouwd wordt. Hoewel de mens een belichaamd verstandswezen

is, moet zijn denkvermogen toezien hoe lichaam en fysiek bestaan hem domine-

ren en hij alleen door een meer of minder aanzienlijke inspanning van energie

en concentratie zijn leven en lichaam bewust kan controleren. Alleen door die

17 dhāma in Sanskriet
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controle te vergroten kan hij richting volmaaktheid bewegen en enkel door ziels-

kracht te ontwikkelen kan hij dat bereiken. Natuurkracht zal in hem steeds vol-

lediger bewuste ziel-activiteit moeten worden en een bewuste uitdrukking van

het totale weten en willen van de geest. Prakriti moet zich als de Shakti van de

Purusha openbaren.



Hoofdstuk IV

Het Mentale Wezen Vervolmaken

ezien het voorafgaande moet het grondidee van een Yoga van zelfperfec-

tie een omkering van de huidige relatie tussen de menselijk ziel en zijn

mentale, vitale en fysieke natuur inhouden. De mens is op dit moment

een ziel die maar gedeeltelijk van zich zelf bewust is en onderworpen is aan ver-

stand, leven en lichaam die een begrenzing vormen. Hij moet een volledig zelfbewus-

te ziel, een meester van zijn denken, leven en lichaam worden. Zonder door hun ei-

sen en aanspraken beperkt te worden, moet een volmaakt zelfbewuste ziel boven

haar eigen instrumenten staan en er vrij over kunnen beschikken. Dit streven van

de mens om meester over het eigen bestaan te worden, is de diepere zin van een

groot deel van zijn spirituele, intellectuele en morele inspanningen tot op heden.

G

Om vrijheid en meesterschap werkelijk en enigermate volledig in het eigen be-

staan te kunnen bezitten, moet de mens zijn hoogste zelf vinden, de werkelijke mens

ofwel hoogste Poeroesha in hem, die vrij en meester over zijn eigen onvervreembare

kracht is. Hij moet ophouden het mentale, vitale en fysieke ego te zijn; want dat is

altijd een creatie en instrument van de mentale, vitale en fysieke Natuur en daar on-

dergeschikt aan. Dit ego is niet het ware zelf van de mens, maar behoort tot het in-

strumentarium van de Natuur om een gevoel van afgescheiden en vast omlijnd indi-

vidueel bestaan in denken, leven en lichaam te ontwikkelen. Door dit instrument

handelt de mens alsof hij een afzonderlijk bestaan in het stoffelijk universum zou

leiden. De Natuur heeft als kader voor menselijk handelen bepaalde beperkende om-

standigheden ontwikkeld; zelf-identificatie van de ziel met het ego is daarbij het mid-

del om de ziel met dit handelen te laten instemmen en deze vaste beperkende voor-

waarden te accepteren.  Zolang deze identificatie voortduurt blijft de mens in dit vas-

te circeltje en deze gelimiteerde reikwijdte gevangen en zolang identificatie met het

ego niet is overwonnen kan de ziel zijn individuele bestaan niet vrij gebruiken, laat
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staan werkelijk boven zichzelf uitstijgen. Om deze reden is het essentieel dat we

ons in de Yoga van het naar buitengerichte ego gevoel waardoor we ons met de

activiteiten van denken, leven en lichaam identificeren, losmaken en ons bin-

nenwaarts keren om in de ziel te leven. Zich van een naar buiten gericht egoge-

voel bevrijden is de eerste stap naar vrijheid en meesterschap voor de ziel. 

Door ons zo binnenwaarts op de ziel te richten, bemerken we dat we niet het

verstand op zich, maar een denkende entiteit zijn die zich achter de activiteiten

van het belichaamde verstand staat, geen mentale en vitale persoonlijkheid –

persoonlijkheid is een assemblage van de Natuur –  maar een denkend Per-

soon1. We worden een innerlijk wezen gewaar dat omwille van zelfkennis en we-

reldkennis zich in het verstand positioneert en zichzelf dan – ten behoeve van

zelfervaring en wereldervaring en van inwendig en uitwendig handelen – als een

individu beschouwt,  maar  dat  zich niettemin van het  verstand,  leven en li-

chaam onderscheidt. Het gevoel anders dan het vitale handelen en lichamelijk

leven te zijn is heel sterk; want hoewel de  Poeroesha beseft dat zijn verstand

verwikkeld is in leven en lichaam, is hij zich ook bewust dat, zou dit fysieke le-

ven en lichaam ophouden te bestaan of op de achtergrond raken, hij in het we-

zen van zijn verstand zou blijven bestaan. Maar het gevoel anders dan het den-

ken te zijn is moeilijker en minder duidelijk te ervaren. Het is er echter wel en

wordt door een drietal intuïties gekenmerkt, door alle drie of een van hen. De

mentale Poeroesha leeft in deze intuïties en wordt daardoor zijn grotere bestaan

gewaar.

Ten eerste ontdekt hij intuïtief iemand te zijn die de werking van het denken

observeert; het vindt weliswaar in hem plaats, maar hij kan er ook als object

van zijn waarnemende kennis naar kijken. Deze gewaarwording van zichzelf is

het intuïtieve gevoel van de getuige Poeroesha2. De getuige Poeroesha is een zui-

ver bewustzijn dat de Natuur gadeslaat en haar als een acitiviteit beschouwt die

1 Manomaya purusha in Sanskriet

2 Saksi in Sanskriet
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in het bewustzijn gereflecteerd en door dat bewustzijn verlicht wordt, maar die

op zich iets anders is. Voor de mentale Poeroesha is de Natuur enkel een activi-

teit. Een complexe activiteit van differentiërend en samenvoegend denken, van

willen, van gewaarwording en emotie, van temperament en karakter en van ego-

gevoel, die vanuit een basis van vitale impulsen, behoeften en verlangens en

binnen de beperkingen die het fysieke lichaam stelt, te werk gaat. Zonder er

echter door gedetermineerd te worden, want hij kan hen niet alleen een nieuwe

richting en grotere verscheidenheid, verfijning en verbreding brengen, maar is

ook in staat om in het verstand, in de verbeelding en in een mentale wereld met

veel subtielere en flexibelere scheppingskracht werkzaam te zijn. Ten tweede

ontdekt de mentale Purusha intuitief iets dat grootser en wijdser is dan de acti-

viteit waar hij momenteel in leeft: ervaringsgebieden waar deze activiteit nu en-

kel het facade ontwerp of een oppervlakkige magere selectie van is. Door deze

intuitie staat hij op de drempel van een subtiel zelf dat zijn zelfkennis ruimere

mogelijkheden biedt dan die oppervlakkige denkpatronen. De derde intuitie is

zijn grootste: de innerlijke gewaarwording van iets dat meer zijn essentie is, iets

dat het denken evenzeer overstijgt als het verstand het fysieke leven en lichaam

overstijgt. In deze innerlijke gewaarwording beseft hij intuitief zijn supramen-

taal en spiritueel wezen.

De mentale  Poeroesha kan zich op ieder moment weer in de oppervlakkige

activiteiten verwikkelen waar hij zich uit teruggetrokken had en zich dan een

tijd lang geheel en al met het mechanisme van denken, leven en lichaam identi-

ficeren en geabsorbeerd de steeds terugkerende gewoontewerking ervan maar

blijven herhalen. Eenmaal echter dat die onthechting tot stand gebracht en ge-

durende enige tijd doorleefd is, kan hij nooit meer voor zichzelf dezelfde zijn als

hij voorheen was. Verwikkeld raken in uitwendige activiteiten zal nu alleen be-

tekenen dat hij zich weliswaar steeds weer vergeet, maar toch altijd geneigd zal

zijn om zich weer in zichzelf en in zuivere zelfervaring terug te trekken. Opmer-

kelijk is ook dat de Poeroesha nog twee andere houdingen aan kan nemen door

zich uit de normale activiteit van het uitwendige bewustzijn, welk zijn huidige,
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natuurlijke  vorm van zelfervaring heeft  gecreëerd,  terug te  trekken.  Hij  kan

zichzelf intuitief als lichaamsziel ervaren, die leven als haar activiteit en denken

als licht van die activiteit voortbrengt. Deze belichaamde ziel is het bewuste fy-

sieke wezen3 dat kenmerkend leven en denken voor fysieke ervaring gebruikt –

terwijl het al het andere als een gevolg van fysieke ervaring ziet – , dat niet ver-

der kijkt dan lichamelijk leven en voorzover het iets voelt dat zijn fysieke indivi-

dualiteit overstijgt, enkel het fysieke universum en hoogstens zijn eenheid met

de ziel van de fysieke Natuur gewaar wordt. Voorts kan hij zichzelf intuitief als

levensziel ervaren die zich met een grootse stroom van worden in de tijd identi-

ficeert en het lichaam als vorm of als zintuigelijk tastbare afbeelding en het

denken als een bewuste activiteit van levenservaring voortbrengt. Deze levens-

ziel is het bewuste wezen van leven4 dat in staat is verder dan de duur en de

grenzen van het fysieke lichaam te kijken en een eeuwig leven achter en voor

zich kan voelen, maar dat niet meer dan een voortdurende wording van  leven

in Tijd waarneemt. Deze drie Poeroesha's zijn ziel-vormen van de Geest en ieder

van deze drie niveaus of beginselen van zijn universele bestaan kan dienen om

zich mee te identificeren en zijn werking op te baseren.  

De mens5 is  echter  naar  zijn aard een mentaal  wezen.  Bovendien is  het

denkvermogen momenteel zijn hoogste niveau. Daarmee staat hij het dichtst bij

zijn ware zelf en wordt hij het gemakkelijkst en het breedst het spirituele ge-

waar. Zijn weg naar volmaaktheid houdt niet in dat hij zich in het uitwendige

oppervlakte bestaan verliest of zich met de levensziel of lichaamsziel identifi-

ceert, maar dat hij zich op de drie intuities concentreert, waardoor hij uiteinde-

lijk boven de fysieke, vitale en mentale niveaus kan uitstijgen. Deze focus kan

twee geheel verschillende vormen aannemen, ieder met zijn eigen doelstelling en

werkwijze. De mens vermag heel wel de nadruk op afstandelijkheid te leggen,

3 Annamaya purusha in Sanskriet

4 Pranamaya purusha in Sanskriet

5 Grammatikaal wordt de mens in het nu volgende betoog als mannelijk aangeduid maar betekent inhou-
delijk zowel mannelijk als vrouwelijk. 
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zich van het bestaan in de Natuur af te wenden en zich uit verstand, leven en

lichaam terug te trekken. Hij kan steeds meer als de getuige Poeroesha probe-

ren te leven en de werking van de Natuur enkel te beschouwen, zonder belang-

stelling ervoor, zonder goedkeuring eraan, onthecht. Wanneer hij zich vervol-

gens in puur bewust bestaan terugtrekt, neemt hij volledig afstand haar werk-

zaamheid. Dit is de Sankhya6bevrijding. Hij kan naar binnen gaan, naar dat

wijdere bestaan dat hij intuitief voelt, zich van oppervlakkige denkpatronen af-

keren voor een droomtoestand of slaaptoestand die hem tot een ruimer en ho-

ger bereik van bewustzijn toegang verschaft. Bij het betreden van deze niveaus

kan hij het aardse bestaan afleggen. Zelfs werd er in voorbije tijden veronder-

steld dat er een overgang naar supramentale werelden bestaat van waaruit te-

rugkeer naar het aardse bewustzijn ofwel niet mogelijk of niet verplicht was.

Maar of deze vorm van bevrijding geheel definitief en onontkoombaar is, hangt

ervan af in welke mate zijn verstandelijk wezen in dat spirituele zelf – dat hij

zich bewust wordt zodra hij zich van alle denkvermogen afwendt en omhoog

kijkt – opstijgt. Dat werd als sleutel tot volledige losmaking van het aardse be-

staan beschouwd, of het nu volledige versmelting in zuiver zijn dan wel deelna-

me aan suprakosmisch zijn betrof.

Maar als ons doel niet alleen vrij-zijn is door onszelf van de Natuur te ont-

hechten, maar ook volmaakt meesterschap, kan deze vorm van concentratie

niet langer volstaan. We moeten dan de natuurlijke werking van ons verstand,

leven en lichaam bestuderen en uitvinden met welke knopen ze zijn vastgebon-

den en hoe ze losgemaakt kunnen worden om vrij te zijn en we moeten de sleu-

tels van hun imperfectie ontdekken en onze hand op de sleutel tot volmaakt-

heid leggen. Zodra de beschouwende ziel, de getuige  Poeroesha, van zijn na-

tuurlijke werking afstand neemt en er naar kijkt, ziet hij dat die, vanwege de

kracht van haar eigen mechanisme, een eigen momentum blijft houden, aange-

dreven door haar vaste tendensen, vaste denkwijze, terugkerende levensimpul-

sen en onwillekeurige lichamelijke gedragspatronen. In het begin heeft het alle-

6 Sankhya leefde
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maal veel weg van een geautomatiseerd proces, hoewel het resultaat van al die

activiteit toch wel steeds creatieviteit, ontwikkeling en evolutie teweeg brengt.

Alsof de getuige Poeroesha door dat wiel wordt meegesleurd, door het egogevoel

eraan vast gebonden is en in de cirkeltjes van dat mechanisme meedraait en

voorwaarts wentelt.  Deze volledig mechanische noodwendigheid of  keten van

Natuurpatronen waar het licht van zijn bewustzijn op valt, is het natuurlijke ge-

zichtspunt van zijn mentale, vitale en fysieke persoonlijkheid zodra er vanuit

een stabiel en onthecht standpunt naar gekeken wordt en niet langer door een

ziel die in de loop ervan verstrikt is en zich verbeeldt deel van de handeling te

zijn.  

Bij nadere beschouwing merken we echter dat dit determinisme niet zo to-

taal is als het leek: de werking van de Natuur gaat verder en is wat het is omdat

de  Poeroesha er zijn goedkeuring aan geeft. De beschouwende  Poeroesha be-

merkt dat hij die werking ondersteunt en op een of andere manier met zijn be-

wuste wezen vult en doordringt. Hij ontdekt dat ze zonder Hem niet door kan

gaan en dat wanneer hij zijn goedkeuring consequent intrekt, de gewoontewer-

king geleidelijk zwakker wordt, los laat en verdwijnt. Op die manier kunnen zijn

actieve denkpatronen volledig stilgelegd worden. Er bestaat dan nog wel een

passief denkpatroon dat mechanisch blijft doorgaan, maar ook dat kan geheel

stilgelegd worden doordat hij zich uit de werking ervan in zichzelf terugtrekt.

Zelfs dan blijft de levensactiviteit in zijn meest mechanische onderdelen door-

gaan, maar ook die kan volledig tot stilstand worden gebracht. Dan blijkt dat

hij niet alleen de ondersteunende Poeroesha maar op een bepaalde manier ook

de meester van zijn natuur is, de Ishwara. Juist het bewustzijn van dit vermo-

gen tot goed- en afkeuring en de noodzaak van zijn toestemming bracht hem in

de staat van egogevoel ertoe om zichzelf als ziel of mentaal wezen met een vrije

wil te ervaren dat zijn eigen wording geheel zelf bepaalt. Deze vrije wil blijkt

echter niet volmaakt en bijna illusoir te zijn, omdat de wil zelf feitelijke een me-

chanisme van de Natuur is en ieder afzonderlijk willen door de stroom van voor-

bije handelingen en het geheel van zelf gecreëerde omstandigheden wordt be-
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paald ook al is die vrije wil - omdat de optelsom van de reeks, het resultaat, op

ieder moment ook weer een nieuwe ontwikkeling en een nieuwe bepalende fak-

tor vormt, – ogenschijnlijk een willen dat uit zichzelf ontstaat en op ieder mo-

ment een maagdelijke creativiteit ontplooit.  Wat de  Poeroesha al die tijd bij-

droeg, was een toestemming achteraf, een goedkeuring van wat de Natuur aan

het doen was. Hij is schijnbaar niet in staat haar volledig te regeren, maar en-

kel tussen bepaalde vast omlijnde mogelijkheden te kiezen: ze draagt een weer-

barstigheid met zich mee ten gevolge van haar vroegere drijveren en een nog

groter vermogen tot weerstand dat uit het geheel van vaste omstandigheden

voortkomt dat ze geschapen heeft en dat ze hem als een stel eeuwige wetten

voorschotelt waar gehoorzaamheid aan verschuldigd is. Hij kan haar werkwijze

niet radicaal veranderen of van binnenuit haar huidige voortgang vrij bepalen.

Evenmin kan hij vanuit zijn positie in het denkvermogen zodanig boven of bui-

ten haar gaan staan dat hij een werkelijk vrije controle kan uitoefenen. De af-

hankelijkheid is tweeledig: zij is van zijn instemming afhankelijk en hij is van

haar wet, haar manier van doen en haar actieradius afhankelijk. Dat alles gede-

termineerd zou zijn wordt door een besef van vrij wil tegengesproken, maar die

vrije wil wordt door natuurlijke determinismen feitelijk teniet gedaan. Hij is er

zeker van dat hij haar in zijn macht heeft, maar toch schijnt hij aan haar on-

derworpen te zijn. Hij is de instemmende7 Poeroesha, maar klaarblijkelijk geen

absoluut Heer, geen Ishwara. 

Niettemin bestaat er ergens absolute controle, is er een werkelijke Ishwara.

Hij beseft dat en weet dat hij, wanneer hij die kan vinden, volledige meester-

schap verkrijgt en niet alleen de passief instemmende getuige en ondersteunen-

de ziel van haar wil is, maar haar activiteiten vrij en met kracht kan bepalen en

benutten. Maar het lijkt erop dat dit meesterschap voor een ander evenwicht

dan het denkvermogen is weggelegd. Soms merkt hij dat hij het wel gebruikt,

maar als kanaal of instrument; het komt dan van boven tot hem. Meesterschap

is dus duidelijk supramentaal en een grotere spirituele Macht dan het mentale

7 Anumantr in Sanskriet
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wezen dat hij op het hoogste punt en in de verborgen kern van zijn bewuste we-

zen reeds als zichzelf  kent. Zich met die spirituele Macht identificeren moet

daarom zijn toegangsweg tot meesterschap en souvereiniteit zijn. Dat kan hij op

een passieve manier doen, door in zijn mentale bewustzijn een soort spiegel of

ontvanger te zijn, maar dan is hij enkel een gietvorm, een kanaal of instrument

zonder zelf die kracht te bezitten of er deel van te zijn. Hij kan die identiteit ook

verkrijgen door zijn denkvermogen in zijn innerlijk spiritueel wezen te laten op-

gaan, maar dan stopt het bewuste handelen in een trance van volmaakte gelij-

kenis. Om actief meester over de natuur te zijn, moet hij klaarblijkelijk naar een

hoger en supramentaal evenwicht opstijgen, waar niet een louter passieve maar

ook actieve identiteit met de spirituele Soevereiniteit mogelijk is. De weg vinden

naar dat grotere evenwicht en soeverein8 worden, is daarom een voorwaarde

voor zijn perfectie.

Het  opklimmen wordt  door  een natuurlijke  onwetendheid  bemoeilijkt.  De

mens is de Poeroesha, de getuige van de mentale en fysieke Natuur, maar heeft

geen volledige kennis9 van zichzelf  of  de Natuur.  In het  denkvermogen licht

middels zijn bewustzijn het weten op; hij weet op een mentale manier, maar be-

seft dat dit geen ware kennis is, maar slechts een gedeeltelijk zoeken en gedeel-

telijk weten, een afgeleide, onzekere reflectie en beperkt praktisch gebruik van

een groter licht dat van boven komt en het ware weten is. Dit licht is het zelfbe-

wustzijn en albewustzijn van de Geest. Het wezenlijke zelfbewustzijn kan de

mens zelfs op het mentale niveau door weerspiegeling in de verstandziel of door

spirituele trance bereiken, zoals dat ook bij de levensziel en lichaamsziel in een

soortgelijke weerspiegeling of trancetoestand kan. Maar om dit wezenlijke zelf-

bewustzijn als ziel van het eigen handelen in een werkzaam albewustzijn te la-

ten deelnemen, moet hij naar het supramentale opstijgen. Wil de mens Heer

over zijn eigen individualiteit worden, dan moet hij de eigen ziel én de Natuur

8 Swarat, in Sanskriet, zich beheersen, zelfbestuur.

9 jnatr
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leren kennen10. Gedeeltelijk kan dit op een hoger niveau van denken bereikt

worden, daar waar het onbelemmerd het supramentale bewustzijn weergeeft,

maar in werkelijkheid behoort deze vervolmaking in zijn volledigheid niet tot het

mentale wezen, maar tot de ideële of kennisziel11. Het mentale wezen tot dit gro-

tere kenniswezen en dat vervolgens tot het spirituele Gelukzalige Zelf12te laten

opstijgen, is de ultieme weg naar deze volmaaktheid. 

Maar geen volmaaktheid – en zeker niet deze volmaaktheid – kan worden be-

reikt zonder op een heel radicale manier met de huidige natuur af te rekenen en

veel van de schijnbaar vastgestelde wet in haar complexe, mentale, vitale en fy-

sieke bestaanskluwen op te heffen. De wet van dit kluwen is voor een welom-

schreven en beperkt doel gecreëerd: het tijdelijk ondersteunen, instandhouden,

bezitten en uitbreiden van een mentaal ego in een levend lichaam ten behoeve

van het genot, de ervaring, behoeften en activiteiten ervan. Ook al komen er an-

dere nuttige diensten uit voort, dat blijft het primaire en fundamenteel bepalen-

de doel en nut ervan. Om een hoger nut en vrijer gebruik van dit kluwen moge-

lijk te maken, moet hij gedeeltelijk opengebroken, overtroffen en tot een meer-

harmonische werking getransformeerd worden. De Poeroesha ziet dat de gecre-

ëerde wetmatigheid uit een weinig stabiel en selectief vastleggen van gewoonte

ervaringen bestaat, die niettemin tot ontwikkeling leiden en waaruit een eerste

verward bewustzijn van 'zelf'en 'niet-zelf', van subjectief bestaan en uitwendige

universaliteit ontstaat. Dit vastleggen wordt door denken, leven en lichaam ge-

regeld waarbij ze in overeenstemming en harmonie, maar ook disharmonisch en

in verschillende richtingen, elkaar in de wielen rijdend en beperkend op elkaar

inwerken. Ook binnen het denken zelf is er een vergelijkbare mengelmoes van

harmonie en strijd, evenals bij de onderlinge activiteiten van het leven en het li -

chaam. Het geheel is een soort wanordelijke ordening, een patroon dat vanuit

10 Jnata isvarah

11 Vijnanamaya purusha

12 Aanandamaya purusha
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de constant binnendringende verwarring rondom, in elkaar geknutseld en ont-

wikkeld wordt.

Dit is de eerste moeilijkheid waar de Poeroesha zich mee bezig moet houden,

deze verwarde en niet eenduidedige activiteit van de Natuur – een activiteit zon-

der  duidelijke  zelfkennis,  helder  motief  of  betrouwbaar  instrumentarium,

slechts een poging daartoe en in het algemeen betrekkelijk weinig doeltreffend-

heid – en een verrassend vermogen tot aanpassing in bepaalde richtingen maar

ook veel ellende door tekortkomingen. Die verwarrende en aan allerlei invloeden

bloot staande werking van de Natuur moet aangepakt worden: zuivering is een

essentieel middel tot zelfperfectie. Al deze onzuiverheden en tekortkomingen re-

sulteren in verschillende vormen van beperking en gebondenheid, maar er zijn

twee  of  drie  primaire  knooppunten  van  gebondenheid  waar  de  anderen  uit

voortkomen en ego is  daarvan de  voornaamste.  Deze  banden moeten losge-

maakt worden; zuivering is pas volledig wanneer ze in bevrijding resulteert. En

nadat een zekere zuivering en bevrijding tot stand gebracht is, wacht er boven-

dien nog de bekering van de gezuiverde instrumenten tot de wet van een hogere

doelstelling en gebruik en tot een brede, ware en volmaakte ordening van han-

delen. Door de bekering kan de mens tot een zekere perfectie geraken, tot ver-

vuldheid, kalmte, kracht en kennis en zelfs een groter levensbereik en volmaak-

ter fysiek bestaan. Belangrijk resultaat van deze perfectie is een breed gedragen

en vervolmaakt bestaansgeluk, Ananda. Uit deze vier elementen – zuivering, be-

vrijding, vervolmaking en bestaansgeluk13is Yoga opgebouwd. 

Maar deze perfectie kan niet gerealiseerd of veilig gesteld worden en niet zijn

volledige reikwijdte omspannen als de  Poeroesha de nadruk op individualiteit

legt. Identificatie met het fysieke, vitale en mentale ego opgeven is niet voldoen-

de; ook in de ziel moet hij tot een ware en universele en niet tot een afzonderlij -

ke individualiteit geraken. In de lagere natuur is de mens een ego en maakt hij

in denken en voelen een duidelijk onderscheid tussen zichzelf en de rest van

13 Suddhi, mukti, siddhi en bhukti
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het bestaan; het ego is voor hem 'ik zelf' maar al het andere staat buiten zijn

persoon en ervaart hij als niet zichzelf. Al zijn handelingen gaan van dit idee

van zichzelf en wereld uit en zijn daarop gebaseerd. Maar dit idee is in feite on-

juist. Hoe scherp de mens zich in mentaal idee en mentaal of anderszins han-

delen ook individualiseert, hij is onlosmakelijk van het universele bestaan. On-

losmakelijk is ook zijn lichaam van universele energie en materie, zijn leven van

universeel leven, zijn denken en voelen van universeel denken en voelen en zijn

ziel en geest van universele ziel  en geest. Hem overkomt het universele: het

werkt op hem in, overrompelt hem en vormt zich op ieder moment in hem. In

zijn reactie werkt hij op het universele in, dringt erin binnen, probeert zijn wil

op te leggen, zijn aanval te boven te komen, het te vormen, beheersen en zijn

instumentarium te gebruiken. 

In dit conflict komt de onderliggende eenheid tot uitdrukking, die door een

noodzaak van de oorspronkelijke scheiding, de vorm van strijd aanneemt; de

twee stukken waarin het denken de eenheid heeft gesneden stormen, om de

eenheid te herstellen, op elkaar af en elk deel probeert het andere afgescheiden

deel te overmeesteren en deel van zichzelf  te maken. Het universum lijkt de

mens steeds te willen opslokken en de oneindigheid lijkt dit eindige, dat in zelf-

verdediging volhardt en zelfs met agressie antwoordt, te willen hernemen. Maar

de feitelijke werkelijkheid is dat het 'universele zijn' door deze ogenschijnlijke

strijd zijn doel in de mens uitwerkt, hoewel die in zijn bewuste oppervlakte den-

ken de sleutel tot en de waarheid van dit doel kwijt geraakt is en die enkel vage-

lijk in een fundamenteel onderbewustzijn bewaart heeft en die pas in een over-

koepelende bovenbewuste eenheid in volledige helderheid kan leren kennen. De

mens wordt ook tot eenheid gedreven door een constante uitbreidings impuls

van zijn ego dat zich zo goed en zo kwaad als het gaat met andere ego's en met

die delen van het universum vereenzelvigt die hij fysiek, vitaal en mentaal kan

gebruiken en bezitten. Evengoed als de mens kennis en beheersing van zijn ei-

gen wezen wil verkrijgen, streeft hij ook naar kennis en beheersing van de na-

tuurlijke wereld om hem heen, van haar voorwerpen, haar instrumentarium en
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wezens. Eerst probeert hij dit doel te bereiken door voor zichzelf alles op te ei-

sen, maar naarmate hij zich ontwikkelt, groeit in hem de uit verborgen eenheid

geboren sympathie en komt hij op het idee van toenemende samenwerking en

eenheid met anderen en harmonie met de universele Natuur en universeel be-

staan. 

De getuige Poeroesha in het denken beseft dat het tekortschieten van zijn in-

spanningen, in feite het hele ontoereikende van menselijk bestaan en de na-

tuur, voortkomt uit afscheiding en de daaruit volgende strijd, uit gebrek aan

kennis, gebrek aan harmonie en gebrek aan eenheid. Het is essentieel dat hij

uit zijn afgescheiden individualiteit groeit, alomvattend wordt en eenheid met

het universum bereikt. Deze eenwording kan alleen door de ziel tot stand ge-

bracht worden, door onze verstandsziel één met de Universele Intelligentie, onze

levensziel één met de universele Levensziel en onze lichaamsziel één met de

universele ziel van de fysieke Natuur te maken. Als dit kan worden gerealiseerd

en in de mate van de kracht, intensiteit, diepte, volledigheid en bestendigheid

van deze realisatie, zal de uitwerking op het natuurlijke handelen groot zijn.

Met name groeit er een directe en diepe sympathie en inwerking tussen ver-

stand en verstand, gevoel en gevoel, levenskracht en levenskracht, een geringe-

re nadruk van het lichaam op anders zijn, een vermogen tot directe communi-

catie, mentaal en anderszins en een doeltreffend en wederzijds op elkaar inwer-

ken. Dat zal de huidige ontoereikende indirecte communicatie en werking die

momenteel grotendeels het bewuste communicatiemiddel van het belichaamnde

verstand is, verhelpen. Maar dan nog ziet de Poeroesha dat er in de mentale, vi-

tale en fysieke natuur op zich altijd een tekort, ontoereikendheid en verwarde

acitiviteit is die aan de ongelijke mechanische wisselwerking tussen de drie mo-

daliteiten of gunas14van de Natuur te wijten is. Om dat te boven te komen moet

hij vanuit universeel bewustzijn eveneens naar het waarheidsbewustzijn en het

spirituele opstijgen en één met de supramentale ziel van de kosmos en de uni-

versele geest worden. Dan bereikt hij in ruimere mate het licht en de orde van

14 De drie modaliteiten of gunas zijn tamas, traagheid, rajas, dynamiek, en sattwa, evenwicht.
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een hoger beginsel in zichzelf en het universum, de kenmerkende activiteit van

goddelijke Satchitananda. Hij is dan zelfs in staat om de invloed van dat licht

en die orde niet alleen aan zijn eigen natuurlijk bestaan, maar ook – in de mate

en reikwijdte van de spirituele werking in him – aan zijn leefwereld en omgeving

op te leggen. Hij kent en regeert zichzelf maar door deze spirituele eenheid en

transcendentie begint hij ook de bestaanswereld om hem heen te leren kennen

en beheersen. 

Bij deze zelfontwikkeling ontdekt de ziel dat ze langs deze weg het doel van

de gehele integrale Yoga heeft volbracht: eenheid met de Allerhoogste zelf en de

eigen universeel geworden individualiteit. Zolang hij in het wereldbestaan blijft,

zal hij deze volmaaktheid uitstralen want zijn eenheid met het universum en al

zijn schepselen brengt dat noodzakelijk met zich mee. Zijn invloed en werking

steunt allen rondom hem die ertoe in staat zijn om dezelfde volmaaktheid te be-

reiken of te benaderen. Invloed en werking helpen ook de overigen zoals enkel

de mens die zichzelf regeert en zijn eigen meester is kan helpen om de mens-

heid in zijn individuele en gemeenschappelijke bestaan spiritueel voorwaarts

naar een of andere vorm van grotere goddelijke waarheid te leiden. Hij wordt

een licht en macht van de Waarheid waar hij heen opgeklommen is en een mid-

del voor de beklimming van anderen.



Hoofdstuk  V

Werktuigen van de Geest

ls we een actieve volmaaktheid van ons wezen willen bereiken, dan is zui-

vering van het functioneren van de instrumenten die we momenteel voor

een muziekstuk vol  wanklanken gebruiken,  een eerste  noodzaak.  Ons

wezen op zich, de ziel of goddelijke Werkelijkheid, heeft geen zuivering nodig. Het is

immer puur en onaangetast door de onvolkomenheden van zijn instrumenten of het

gestuntel van verstand, hart en lichaam in hun werk, – in de woorden van de Upa-

nishad: “evenmin als de zon door de tekorten van het waarnemend oog geraakt of

besmeurd wordt”. Verstand, hart, begeerteziel en leven in een lichaam zijn zetels van

onzuiverheid en moeten gecorrigeerd worden, wil de geestelijke activiteit volmaakt

haar werk kunnen doen, zonder door haar huidige, grotere of kleinere, concessies

aan het misleidend genot van de lagere natuur getekend te worden. Wat gewoonlijk

zuiverheid van leven wordt genoemd, is ofwel een ontkennend blanco bestaan, een

vrijheid van zonde door ieder verkeerd geacht handelen, voelen, denken of willen

constant te onderdrukken, ofwel - de hoogste negatieve of passieve zuiverheid – vol-

ledig Godtevreden en inactief zijn, de voelsprieten van het denken en de ziel van ver-

langen compleet  verstillen,  wat  tot  de ultieme vrede van quiëtistische disciplines

leidt. Dan immers verschijnt het spirituele in de volle, eeuwige zuiverheid van zijn

onbevlekte essentie. En eenmaal dat bereikt, valt er verder niets meer te doen of ge-

nieten. Maar in deze Yoga staan we voor het moeilijkere probleem: dat van een alom-

vattend, onverzwakt, zelfs toegenomen en krachtiger handelen, dat op volmaakte be-

staansvreugde is gegrondvest en op de zuiverheid van zowel de ziel’s instrumentele

natuur als de geestelijke wezenlijke natuur. Hoofd, hart, leven en lichaam moeten

Goddelijk werken verrichten, alle werken die ze nu doen en zelfs meer, maar op god-

delijke wijze, wat ze nu niet doen. Dit verschil in probleemstelling moet de zoeker

A
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naar perfectie zich als eerste eigen maken: doel is niet een negatieve, remmen-

de, passieve of quiëtistische, maar positieve, stimulerende en aktieve zuiver-

heid. Een goddelijk quiëtisme ontdekt de vlekkeloze eeuwigheid van de Geest,

een goddelijk kinetisme voegt daar een eerlijk, zuiver en oprecht handelen van

de ziel, van het verstand en van het lichaam aan toe.

Bij een integrale perfectie wordt bovendien van ons gevraagd dat we niet al-

leen het gehele complexe instrumentarium, maar ook ieder individueel instru-

ment in al  zijn onderdelen zuiveren. Dat is uiteindelijk niet  hetzelfde als de

meer beperkte morele zuivering van onze ethische natuur. Ethiek richt zich en-

kel op de begeerteziel en de actieve, buitenwaartse en dynamische delen van

onze persoonlijkheid; haar gebied beperkt zich tot karakter en handeling. Ze

verbiedt en verdringt bepaalde activiteiten, bepaalde verlangens, impulsen en

neigingen terwijl ze bepaalde kwaliteiten zoals waarachtigheid, liefde, vrijgevig-

heid, compassie en kuisheid bij het handelen benadrukt. Eenmaal dat gedaan

en een deugdzaam fundament veilig gesteld, evenals een gelouterde wil en on-

besproken goed gedrag, is haar werk gedaan. Maar de Siddha1 van de integrale

volmaaktheid moet zich op een hogere plan begeven, dat van de eeuwige Godde-

lijke zuiverheid voorbij goed en kwaad. Met deze uitdrukking wordt niet bedoeld

– wat het haastig concluderende intellect snel geneigd zou zijn zich te verbeel-

den – dat hij zonder onderscheid goed en kwaad gaat doet en zal beweren dat er

voor de allerhoogste geen verschil tussen beide is, wat op het vlak van individu-

eel handelen een klare onwaarheid is en zou kunnen dienen om een ongeremd

uitleven van de onvolmaakte menselijke natuur te rechtvaardigen. Evenmin wil

het zeggen dat de vrijgemaakte enkel in de geest gaat leven, omdat in de wereld

goed en kwaad onlosmakelijk met elkaar zijn verweven, net als pijn en plezier, –

een bewering overigens die, hoewel waar op dit moment en plausibel als alge-

mene stelling, voor een meer verheven spirituele ontwikkeling van mens-zijn

niet per se waar hoeft te zijn – en zich dan gaat distantiëren van de automa-

tisch voortgaande activiteiten van een per definitie onvolmaakte natuur. Dat is

1 Sanskriet voor ‘vrijgemaakte’ , ‘iemand die de spirituele bevrijding heeft verwezenlijkt’.  
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als stadium naar een definitief stoppen van alle activiteit wel mogelijk, maar

voor actieve vervolmaking vanzelfsprekend geen goede raad. Onder een Siddha

(vrijgemaakte) van actieve integrale vervolmaking verstaan we namelijk iemand

die energiek in het werk van de transcendente kracht van de goddelijk Geest

leeft. Hij wordt een universele wilsuiting die middels het in hem geïndividuali-

seerd waarheidsbewustzijn handelt. Zijn werken zullen daarom de werken van

eeuwige Kennis en eeuwige Waarheid zijn, van eeuwige kracht, eeuwige Liefde

en eeuwige Ananda2;  en deze waarheid, kennis, kracht, liefde en verrukking

zullen geheel en al de wezenlijke geest zijn waarmee hij gelijk welk werk onder-

neemt en niet van de vorm ervan afhangen. Zij bepalen vanuit de innerlijke

geest zijn handelen; de geest wordt niet door het handelen bepaald of aan een

gevestigde maatstaf of vaste werkwijze ondergeschikt gemaakt. De Siddha bezit

geen overheersende karaktereigenschappen uit gewoonte, alleen een spirituele

essentie en spirituele wilskracht, hoogstens een vrij en flexibel temperament om

te handelen. Zijn leven is een directe stroom uit de eeuwige bronnen, zonder

een of andere op tijdelijke menselijke patronen geschoeide vaste leest. Zijn vol-

maaktheid gaat verder dan sattwische3zuiverheid en overstijgt de Gunas van de

natuur tot een volmaakt spirituele kennis, spirituele kracht en heerlijkheid, tot

volmaakt spirituele heelheid en harmonie in eenheid; de uitwendige perfectie

van zijn werken zal als zelfexpressie van deze innerlijke spirituele transcenden-

tie en kosmiciteit, spontaan vorm krijgen. Om deze verandering te voleinden,

moet hij de spirituele en supramentale kracht die momenteel voor onze denkpa-

tronen nog bovenbewust is, in zich bewust maken. Dat vermogen kan echter

niet in hem werkzaam zijn zolang zijn huidige mentale, vitale en fysieke per-

soonlijkheid nog niet van hun inferieure werking bevrijd zijn. Deze zuivering is

dus een eerste vereiste.

In andere woorden: zuivering moet geenszins in beperkte zin worden opgevat

als keuze voor bepaalde uiterlijke gedragspatronen, voor de regulering ervan en

2 Sanskriet voor vreugde(gevoel) of gelukzaligheid

3 Verbuiging van het Sanskriet woord Sattwa, de modaliteit (guna in Sanskriet) van evenwicht en 
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het onderdrukken van weer andere, of als de vrijmaking van bepaalde karakter-

trekken of bijzondere mentale en morele eigenschappen. Dat zijn secundaire te-

kenen van ons afgeleide bestaan, geen wezenlijke vermogens of primaire krach-

ten. De basis krachten van onze natuur moeten we psychologisch in breder per-

spectief zien, hun verkeerde werking of fundamenteel tekort aan zuiverheid on-

derkennen en die corrigeren. Dan zal de rest ongetwijfeld heel natuurlijk vol-

gen. We moeten niet, of pas in tweede instantie als ondergeschikte bijdrage, aan

symptomen van onzuiverheid gaan dokteren, maar na een dieper gravende dia-

gnose de wortel ervan verdelgen. We komen dan tot de conclusie dat twee vor-

men van onzuiverheid aan de basis van het hele chaotische gebeuren staan.

Het eerste defect stamt uit de aard van onze evolutie tot dusver en die door de

misvatting  van  afzonderlijke  ontwikkeling  gekenmerkt  is;  dit  defect  bestaat

hieruit dat aan de op zich correcte werking van ieder onderdeel van onze instru-

mentele persoonlijkheid een radicaal verkeerde en misplaatste vorm wordt toe-

gekend.  De  tweede  onzuiverheid  stamt  uit  ons  stapsgewijze  evolutieproces

waarbij leven in lichamelijkheid tevoorschijn komt en daarvan afhankelijk is,

verstand in lichamelijk leven opkomt en daarvan afhangt en het waarheidsbe-

wustzijn zich in het denken manifesteert en zich daartoe leent in plaats van het

te besturen, waar bovendien de ziel zelf louter als bijkomstigheid in het licha-

melijk bestaan van het mentale wezen verschijnt en de geest achter lagere on-

volkomenheden versluiert. Oorzaak van dit tweede defect van onze natuur is

dat de hogere delen van de lagere afhankelijk zijn. Doordat de onzuivere wer-

king van de lagere instrumenten intervenieert met de activiteiten die karakteris-

tiek voor de hogere functie zijn, bezorgen ze die laatste een complicerende addi-

tionele imperfectie, onjuiste oriëntatie en ontsteltenis. 

Zo is de eigenlijke functie van het leven, van de levenskracht, genieten en be-

zitten. Beide volledig gerechtvaardigd omdat de Geest de wereld voor  Ananda

schiep, voor het genieten en bezitten van het vele door de Ene, van de Ene door

het het vele en van het vele door het vele. Maar, – en dit is een voorbeeld van

het eerste soort defect – het misverstand van gescheidenheid geeft er de ver-
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keerde gedaante van verlangen en begeerte aan, wat het hele genieten en bezit-

ten bederft door hun tegendeel op te werpen: lijden en gemis. Op hun beurt

dringen verlangen en begeren in de werking van het mentale willen en weten

door,  omdat het denken in het leven waaruit  het evolueert,  verstrikt is;  dat

maakt van de wil een kracht van verlangen en wil tot begeren in plaats van een

rationele wil en helder waarnemende kracht van intelligente manifestatie Het

vertroebelt oordeel en rede, doordat we op basis van onze wens en vooringeno-

menheid redeneren en oordelen en niet met de belangeloze onpartijdigheid van

een zuiver oordeel en de rechtlijnigheid van een verstand dat louter de waarheid

wil onderscheiden en het voorwerp van haar studie goed wil begrijpen. Dit is

een voorbeeld van vermenging. Deze twee vormen van defect – de verkeerde

vorm van activiteit en de onterechte vermenging van activiteiten – beperken zich

niet tot deze opvallende voorbeelden. Ieder instrument en iedere combinatie van

hun verrichtingen heeft ze. De hele huishouding van onze menselijke natuur is

ermee doordrongen. Het zijn fundamentele tekorten van onze lagere instrumen-

tele natuur en als we die kunnen rechtzetten, zullen we onze instrumentele per-

soonlijkheid in staat van zuiverheid brengen en ons in de klaarheid van een

zuivere wil, een zuiver hart van emotie, een zuiver genot van onze levenskracht

en een zuiver  lichaam verheugen.  Dat  is  overigens pas de  voorbereiding  op

menselijke vervolmaking, maar die kan als basis dienen en door zijn inspan-

ning om het zelf te bereiken zich tot de grotere, de goddelijke vervolmaking ont-

wikkelen. 

Verstand, leven en lichaam zijn de drie krachten van onze lagere natuur. Ze 

kunnen echter niet helemaal los van elkaar gezien worden, want het leven 

werkt als schakel en draagt zijn kenmerken aan het lichaam en tot op grote 

hoogte ook aan onze denkpatronen over. Ons lichaam is een levend lichaam; de

levenskracht vermengt zich ermee en bepaalt al zijn verrichtingen. Ook ons ver-

stand is grotendeels cognitief leven en cognitieve fysieke gewaarwording; Pas bij

zijn hogere verrichtingen is het gewoonlijk tot iets meer in staat dan de werking 

van een lichamelijke en aan het leven ondergeschikte denkwijze. We kunnen er 
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de volgende opklimmende rangorde aan geven. Allereerst hebben we een li-

chaam dat door fysieke levenskracht, ofwel fysieke prana4, wordt gedragen, die 

door het hele zenuwgestel circuleert en zodanig zijn stempel op ons lichamelijk 

handelen drukt dat het geheel het karakter van een levend en niet van een inert

mechanisch lichaam krijgt. Prana en fysieke materie vormen samen het grove 

lichaam5. Dit is slechts het uitwendig instrument, waarmee het leven door mid-

del van zenuwkracht binnen de vorm van een lichaam met grove fysieke orga-

nen werkzaam is. Daarnaast is er als tweede het innerlijk instrument6, het be-

wuste denkvermogen. Dit innerlijk instrument wordt in de traditionele systema-

tiek in vier vermogens onderverdeeld: citta of het cognitieve basisbewustzijn; 

manas, het zintuiglijk denkvermogen; buddhi, de intelligentie; en ahankara, het

ego-idee. Deze indeling kan als startpunt dienen, hoewel we voor meer prakti-

sche toepassingen verder onderscheid moeten maken. Dit denkvermogen is 

doortrokken van levenskracht, die hier een instrument voor psychisch bewust-

zijn van het leven en voor psychische inwerking op het leven wordt. Iedere 

draad van het zintuiglijk denken en basisbewustzijn is met deze psychische 

prana-werking doordrenkt: het denkvermogen wordt door het zenuwstelsel, of-

wel door levenskracht en lichaam gekenmerkt. Zelfs de buddhi en het ego wor-

den hierdoor overmand, hoewel die het vermogen hebben om het denken aan 

deze onderworpenheid aan de psychologie van leven, lichaam en zenuwstelsel te

onttrekken. Dit samengaan creëert de zintuiglijke begeerteziel in ons, het voor-

naamste obstakel voor een hogere menselijke en eveneens een nog verhevenere 

goddelijke volmaaktheid. Tenslotte is er als derde boven ons huidige bewuste 

denkvermogen tenslotte nog een verborgen waarheidsbewustzijn, het eigenlijke 

middel tot en de geboorteplaats van die volmaaktheid.

4 Prana, in Sanskriet. Letterlijk 'adem', de levenskracht die heel het universum doordringt.

5 Sthula sarira in Sanskriet. Letterlijk 'ruw lichaam'. Zie voor toelichting van de uitdrukking ‘grove li-
chaam’ de inleiding p 

6 Antahkarana,  in Sanskriet. Letterlijk 'innerlijk (antar) instrument (karana)'.
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De Chitta, het basis bewustzijn, is voornamelijk onderbewust; het heeft, 

openlijk of verborgen, twee vormen van activiteit, de ene passief en ontvanke-

lijk, de andere actief of reactief en vormend. Als passieve kracht ontvangt hij 

alle indrukken, zelfs die waar het denken zich niet bewust van is of geen aan-

dacht aan schenkt, en bewaart die in een immens reservoir van onderbewuste, 

passieve herinneringen waar het verstand als actief geheugen uit kan putten. 

Gewoonlijk echter haalt het verstand alleen uit het reservoir wat het op dat be-

treffende moment waargenomen en begrepen had (gemakkelijker wat het goed 

waargenomen en precies begrepen had en minder gemakkelijk wat het terloops 

had waargenomen of maar half had begrepen). Tegelijk bestaat er een vermogen

in het bewustzijn om wat niet verstandelijk waargenomen of opgemerkt of zelfs 

bewust ervaren was, voor gebruik omhoog in het actieve verstand te brengen. 

De werking van dit vermogen kan alleen in abnormale omstandigheden worden 

waargenomen, als een deel van de onderbewuste chitta als het ware aan de op-

pervlakte komt of als het subliminale bestaan in ons op de drempel verschijnt 

en enige tijd in de kamer van het uitwendig denkvermogen, waar de recht-

streeks omgang en uitwisseling met de buitenwereld plaatsvindt en de innerlij-

ke betrekkingen met onszelf aan de oppervlakte komen, een rol speelt. Deze ge-

heugenwerking is zo fundamenteel voor denkactiviteit in zijn totaliteit, dat soms

gezegd wordt: ‘geheugen maakt de mens’. Zelfs in de niet bewuste denkactiviteit

van het leven en lichaam –  die vol met deze onderbewuste chitta zit maar niet 

onder controle van het bewuste verstand staat – bestaat er een vitaal en fysiek 

geheugen. De vitale en fysieke gewoonten worden overwegend door deze niet be-

wuste denkactiviteit gevormd. Dat is de reden dat ze door een sterkere werking 

van het bewuste denken en willen ongelimiteerd veranderd kunnen worden. Al-

thans, wanneer dat die sterkere werking kan rijpen en een weg kan vinden om 

de geestelijke wil aan de onderbewuste chitta over te dragen om zo nieuw patro-

nen van vitale en fysieke activiteit te creeren. De hele constitutie van ons leven 

en lichaam kan zelfs als een bundel gewoontes omschreven worden dat door de 

voorbije evolutie in de Natuur ontwikkeld is en door het hardnekkig geheugen 

van dit verborgen bewustzijn bij elkaar gehouden wordt. Want chitta, grondstof 
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van bewustzijn, is net als prana en lichaam een universeel Natuurgegeven, 

maar blijft in de stoffelijke natuur onderbewust en mechanisch. 

In feite komt echter alle activiteit van het verstand of innerlijke instrument, 

deels bewust, deels onbewust en subliminaal, uit deze chitta of dit grondbe-

wustzijn in ons actieve denkvermogen tevoorschijn. Zodra dit grondbewustzijn 

van buitenaf door de wereld om ons heen wordt geraakt, ofwel van binnenuit 

een impuls krijgt door de beschouwingskracht van het subjectieve innerlijke be-

staan, reageert het met gewoontehandelingen waarvan het patroon door onze 

evolutie bepaald is. Een van die vormen van activiteit is het emotionele denken, 

wat we voor het gemak kortweg ‘het hart’ kunnen noemen. Onze emoties be-

staan uit golven die als reflex en repons vanuit het grondbewustzijn.7 opstijgen.

De activiteiten ervan worden eveneens voornamelijk door gewoonte en emotio-

nele herinnering aangestuurd. Onontkoombaar of dwingend noodzaakzijn ze 

evenwel niet; er bestaat in ons emotionele wezen geen bindende wetmatigheid 

waar we onverbiddelijk aan moeten gehoorzamen; we zijn niet verplicht om op 

een bepaalde mentale schok de reactie van verdriet te geven, de reactie van 

boosheid op een andere of de reactie van afkeer en haat op weer een andere, 

dan wel bepaalde indrukken met genegenheid en liefde te beantwoorden. Al die 

reacties zijn niet anders dan een gewoonte van onze affectieve denkpatronen; ze

kunnen door de bewuste wil van de geest veranderd worden; ze kunnen ook 

verhinderd worden; we kunnen zelfs geheel en al boven iedere afhankelijkheid 

van verdriet, boosheid, afkeer en de dualiteit van sympathie en antipathie uit-

stijgen. Zolang we ons afhankelijk van de mechanische werking van de chitta in

onze emotionele denkpatronen blijven voelen, zullen we er machteloos tegen-

over blijven staan. Vanwege de kracht van verworven gewoonte en met name 

ook door de hardnekkige weerstand van het vitale deel van ons denkpatroon, 

het mentale zenuwleven of geestelijk prana, is het overigens niet gemakkelijk 

om ervan af te komen. Deze geaardheid van het emotionele denken als een res-

pons van de chitta met haar intieme afhankelijkheid van de gewaarwordingen in

7 citta-vrtti
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het zenuwstel en de reacties van geestelijk prana, is zo kenmerkend dat het in 

sommige talen eenvoudig citta en prana, het hart, of de levensziel genoemd wor-

den; en inderdaad is het emotionele denken de meest direct agiterende en 

krachtigst aandringende activiteit van de begeerte ziel die de vermenging van vi-

tale verlangens en antwoordend bewustzijn in ons gecreëerd heeft. En toch, de 

ware gevoelsziel, onze werkelijke psyche, is geen begeerteziel, maar een ziel van 

zuivere liefde en verrukking; maar die kan, gelijk ons overige ware wezen, alleen

naar voren komen wanneer de deformatie die door een leven van begeren is ge-

creëerd, uit ons uitwendig bestaan verdwijnt en niet langer de karakteristieke 

werking van onze persoonlijkheid is. Daarin slagen is zonder twijfel deel van 

onze zuivering, bevrijding en vervolmaking.

De zenuwactiviteit van de psychische prana is het duidelijkst in onze puur 

zintuiglijk kenvermogen. Deze zenuwreactie volgt alle activiteiten van van het 

innerlijk instrument direct op de voet en lijkt vaak een grotere plaats bij ge-

beurtenissen in te nemen dan de gewaarwording op zich. Emoties zijn met 

name het doelwit en krijgen een prana stempel; angst is zelfs meer een zenuw-

uiting dan een emotie en boosheid is grotendeels of vaak een zintuiglijke res-

pons8die in termen van emotie wordt vertaald. Andere gevoelens verraden meer 

het hart en zijn meer verinnerlijkt, naar verbinden zich met verlangens van ze-

nuwen of lichaam of de buitenwaartse impulsen van psychische prana. Liefde is

een emotie van het hart en kan een zuiver gevoel zijn, – alle patronen van den-

ken en voelen moeten, aangezien we belichaamde denkvermogens zijn, een be-

paald effect op het leven hebben en een vorm van respons in de lichaamssub-

stantie oproepen, zelfs een gedachte doet dat, maar die patronen hoeven daar-

om nog niet lichamelijk van aard te zijn, – maar deze liefde van het hart wordt 

gemakkelijk bondgenoot van een vitaal verlangen in het lichaam. Dit lichamelij-

ke aspect kan zich van die afhankelijkheid van het lichamelijk verlangen, wel-

8 Wikipedia.org zegt hierover: Het sensorische of zintuiglijke geheugen is ons geheugen voor recente zin-
tuiglijke indrukken. Het heeft een grote capaciteit, maar een zeer korte duur, en moet niet verward wor-
den met het kortetermijngeheugen. Het bevat een nauwkeurige kopie van alle specifieke fysische stimu-
luskenmerken, en wordt automatisch gevormd zonder tussenkomst van processen als aandacht of be-
wustzijn. De inhoud van het sensorische geheugen onttrekt zich ook aan bewuste controle.
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lust genoemd, bevrijden en een liefde worden die het lichaam voor zowel licha-

melijke als geestelijke en spirituele nabijheid gebruikt. Maar de liefde kan zich 

ook van elk lichamelijk element, zelfs het meest onschuldige, geheel of op een 

schaduw na, losmaken en een zuivere impuls tot eenwording van ziel met ziel 

en psyche met psyche worden. Toch is de eigenlijke werking van het sensorisch 

kenvermogen niet emotie, maar een bewuste respons van het zenuwstelsel en 

nervaal gevoel en genegenheid, een impuls om fysieke zintuigen en het lichaam 

voor een bepaalde activiteit, voor bewust vitaal begeren en verlangen te gebrui-

ken. Daarbij zijn er twee kanten: receptieve respons en dynamische activiteit. 

Het juiste, normale gebruik van dit alles krijgt vorm zodra het hogere denken er

niet meer mechanisch aan is onderworpen, maar hun activiteit beheerst en re-

guleert. Een nog hogere staat wordt bereikt als het sensorisch kenvermogen een

zekere transformatie vanuit de bewuste spirituele wil ondergaan, wat de psychi-

sche prana de juiste karakteristieke werking en niet langer een verkeerde ge-

daante van verlangen zal geven.

Manas, het zintuiglijk kenvermogen, is in ons normale bewustzijn voor ken-

nis afhankelijk van de fysieke organen van zintuiglijke gewaarwording en, om 

naar de voorwerpen van waarneming toe te kunnen handelen, van de lichaams-

organen. In hun buitenwaartse werking aan de oppervlakte hebben de zintui-

gen het karakter van lichaam en zenuwstelsel en kunnen ze gemakkelijk als 

louter resultaat van zenuwactiviteit gezien worden; in oude teksten worden ze 

soms prana´s, zenuw- of levensactiviteiten, genoemd. Maar toch, het wezenlijke 

ervan is niet de zenuwprikkeling, maar het bewustzijn, de werking van de chit-

ta, die gebruik maakt van het orgaan en van de zenuwaanraking die hij kanali-

seert. Manas, zintuiglijk kenvermogen, is de uit het grondbewustzijn voortko-

mende werking die het wezenlijke vormt van wat we zintuiglijkheid noemen. 

Zien, horen, proeven, ruiken en aanraken zijn in werkelijkheid eigenschappen 

van het verstand, niet van het lichaam; maar het fysieke denken dat we nor-

maal gebruiken, doet niets anders dan vertalen naar zintuiglijke waarneming 

wat het, via het zenuwstelsel en de fysieke organen, van buiten aan indrukken 
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opvangt. Zo heeft de innerlijke manas ook van zichzelf een subtiel gezichtsver-

mogen, gehoor en tastzin die onafhankelijk van de lichaamsorganen zijn. Bo-

vendien bezit Manas niet alleen het vermogen tot directe communicatie tussen 

denken en voorwerp – wat zelfs bij een intense werking tot een besef van de in-

houd van een fysieke voorwerp, waarneembaar of niet, kan leiden – maar ook 

de mogelijkheid om rechtstreeks van denken tot denken te communiceren. Het 

denken is ook in staat om de frequentie, betekenis en intensiteit van zintuiglijke

indrukken te beïnvloeden, veranderen en belemmeren. Deze verstandelijke ver-

mogens gebruiken of ontwikkelen we normaal gesproken niet; ze blijven subli-

minaal en komen soms in een ongewone en grillige activiteit naar voren, in 

sommige hoofden gemakkelijker dan in andere, of manifesteren zich in een ab-

normale zijnstoestand. Ze staan aan de basis van helderziendheid en helderho-

rendheid, overdracht van gedachte en impuls, van telepathie en de meeste be-

kendere vormen van occulte vermogens. Zo worden ze genoemd, maar ze zou-

den beter wat minder mystiek als vermogens van de nu nog subliminale wer-

king van Manas omschreven kunnen worden. Verschijnselen als hypnotisme 

enzovoort steunen op de werking van dit subliminale, zintuiglijke kenvermogen.

Niet dat het de enige factor bij die verschijnselen is, maar wel het eerste draag-

vlak bij overdracht, communicatie en respons, terwijl veel van de feitelijke 

transactie tot een innerlijke Buddhi, intelligentie, behoort. We hebben dus een 

lichamelijk en bovenlichamelijk cognitief vermogen en kunnen van beide vor-

men van zintuiglijk weten gebruik maken.

Buddhi is een constructie van het bewuste wezen maar overstijgt zijn uit-

gangsbasis in de fundamentele chitta, het basis kenvermogen, volledig. Ze is de 

intelligentie die tot weten en willen in staat is. Buddhi omvat en werkt in op alle

overige activiteiten van verstand en leven en lichaam. Naar haar aard is zij 

denkkracht en wilskracht van de Geest vertaald in lagere vormen van verstan-

delijke activiteit. In de werking van deze intelligentie zijn drie opeenvolgende 

stadia te onderscheiden. Allereerst een lager waarnemend begrijpen dat eenvou-

dig de communicatie van het zintuiglijk kenvermogen, van geheugen en hart en 
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van de cognitieve gewaarwording registeert, opslaat, begrijpt en beantwoordt. 

Middels hun gegevens creëert de Buddhi een elementair denkend verstand dat 

de ontvangen gegevens niet overstijgt, maar zich aan hun model aanpast en 

hun patronen weerspiegelt en dat in het vertrouwde kringetje van de door die 

gegevens gesuggereerde gedachten en intenties blijft voortrennen dan wel elke 

nieuwe aandrang opvolgt die zich aan zijn gewaarwording en begripsvorming 

ook maar aanbiedt, waarbij de rede wel trouwe gehoorzaamheid aan de le-

vensimpulsen betoont. Ten tweede bestaat er voorbij dit elementaire begripsver-

mogen dat we allemaal enorm veel gebruiken, een vermogen van de intelligentie

tot ordenend en selecterend denken en willen, dat in zijn doelstelling en activi-

teiten tot een plausibele, afdoende en vaste ordening van kennis en wilskracht 

probeert te komen die voor een intellectuele beeldvorming van het leven bruik-

baar is.

Ondanks haar zuiverder intellectuele karakter is deze secundaire of bemid-

delende rede in werkelijkheid pragmatisch bedoeld. Zij creëert een bepaalde 

vorm van intellectuele structuur, orde en regel waarbinnen zij het innerlijk en 

uiterlijk leven probeert te bevatten om dat met een zekere beheersing en gemak 

voor de doelen van een vorm van rationeel willen te gebruiken. Deze pragmati-

sche rede geeft ons normale intellectuele bestaan zijn vaste esthetische en ethi-

sche maatstaven, zijn overtuigde mening en solide normen over idealen en doe-

len. Ze is hogelijk ontwikkeld en komt bij alle mensen die ook maar enig be-

gripsvermogen ontwikkeld hebben op de eerste plaats. Maar de derde en hoog-

ste trede van de Buddhi is de rede die zich belangeloos voor het vinden van zui-

vere waarheid en ware kennis inzet; zij wil de werkelijke Waarheid achter het le-

ven en de dingen te ontsluiten en haar eigen wil aan de wet der Waarheid on-

dergeschikt te maken. Weinigen, zo ze al bestaan, kunnen deze hoogste rede 

met enige zuiverheid toepassen, maar de inspanning ertoe is de hoogste vaar-

digheid van het innerlijk gereedschap, de antahkarana.

Buddhi is in wezen de schakel tussen een veel hoger, nu niet actief beschik-

baar Waarheidsdenken – een rechtstreeks werktuig van de Geest, en het fysie-
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ke, in een lichaam geëvolueerde leven van menselijk denken. Haar intellectuele 

vermogen en wilskracht ontleent ze aan dit verhevener en rechtstreekse Waar-

heidsdenken of supramentale bewustzijn. De buddhi heeft het ego-denkbeeld 

als middelpunt voor haar denkactiviteit. Het is het denkbeeld dat ík dit ver-

stand, leven en lichaam dan wel een denkend schepsel ben, dat door de wer-

king van leven en lichaam bepaald wordt. Buddhi staat ten dienste van dit ego-

denkbeeld of het nu beperkt wordt door wat we egoïsme noemen, dan wel door 

medegevoel met het leven rondom ons verruimd wordt. Zo wordt een egogevoel 

in het leven geroepen dat rust op de scheidende werking van het lichaam, op 

een geïndividualiseerd bestaan en mentale respons. Het ego-denkbeeld in de 

buddhi centraliseert alle werkzaamheden van deze gedachte, eigenschap en per-

soonlijkheid van het ego. De lagere begripsvorming en tussenliggende rede vor-

men zijn werktuigen in het verlangen naar ervaring en zelfverruiming. Maar op 

het moment dat de hoogste rede en wil tot ontwikkeling komen, kunnen we ons 

wenden tot de eigenlijk bedoeling die al deze buitenwaartse zaken dingen voor 

het hogere spirituele bewustzijn hebben. Het ‘ik‘ kunnen we dan zien als weer-

spiegeling in het denken van het Zelf, van de Geest en van het Goddelijke, als 

reflectie van het ene, transcendente, universele en individuele bestaan in zijn 

veelvuldigheid. Het bewustzijn waarin al deze dingen samenkomen, ze facetten 

van een enkel ‘zijn’ worden en de juiste onderlinge verhouding krijgen, kan zich 

dan uit al die lichamelijke en verstandelijke bedekselen ontvouwen. Wanneer de

overgang naar het waarheidsbewustzijn plaatsvindt, betekent dat niet dat de 

krachten van de buddhi vergaan, maar dat ze ieder tot hun supramentale waar-

de omgevormd moeten worden. De behandeling van het waarheidsbewustzijn 

en bekering van de buddhi behoren echter tot het vraagstuk van de hogere sid-

dhi9of goddelijke volmaaktheid. Ter voorbereiding op deze verre mogelijkheid 

moeten we ons op dit moment eerst met de uitzuivering van het normale men-

selijk wezen bezig houden. Die zal ons uit de boeien van onze lagere natuur 

naar de bevrijding zal voeren.

9 Siddhi



Hoofdstuk  VI

Zuivering  – De Lagere Denkpatronen.

e complexe werking van al deze werktuigen moeten we ter hand nemen

en hun zuivering tot stand brengen. En de eenvoudigste manier is om

bij ieder werktuig de twee genoemde vormen van radicaal defect aan te

pakken, ze duidelijk te onderkennen en recht te zetten. Maar dan doet de vraag zich

voor waar te beginnen. Want de defecten zijn nauw met de werktuigen verweven en

de volledige zuivering van één werktuig is van de volledige zuivering van alle andere

afhankelijk. En dat is een belangrijke bron van moeilijkheden, teleurstelling en ver-

bazing. Zo denken we bijvoorbeeld onze intelligentie gezuiverd te hebben maar ont-

dekken vervolgens dat ze nog steeds onder aanvallen en overschaduwing te lijden

heeft omdat de emoties van het hart, de wil en het zintuiglijke denkvermogen nog

steeds door veel onzuiverheden van de lagere natuur beïnvloed worden, tot de ver-

lichte Buddhi doordringen en haar ervan weerhouden de door ons nagestreefde zui-

vere waarheid te weerspiegelen. Aan de andere kant brengt dat het voordeel dat één

belangrijk en voldoende gezuiverd werktuig als middel gebruikt kan worden om de

andere te zuiveren. Een met overtuiging genomen stap maakt de volgende stappen

gemakkelijker en vermijdt een hoop moeilijkheden. Dus welk werktuig brengt door

zijn zuivering en vervolmaking het gemakkelijkst en doeltreffendst de volmaaktheid

van de overige werktuigen teweeg, of kan daarbij het snelst en krachtigst helpen?

D

Omdat het geestelijke in ons met verstand is omhuld en we een ziel zijn die hier 

als verstandswezen in een levend fysiek lichaam geëvolueerd is, moeten we voor dit 

desideratum natuurlijk naar het verstandelijk vermogen, de antahkarana, kijken. En

binnen het verstandelijk vermogen is het ongetwijfeld door de Buddhi, – de intelli-

gentie en de intelligente wil – dat het menselijk schepsel voorbestemd is al dat werk 

te doen dat niet door lichaam en neurologisch systeem voor hem gedaan wordt, zoals

dat bij plant en dier het geval is. In afwachting van de ontwikkeling van een vermo-
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gen dat boven het verstand uitstijgt, moet om ons doel te bereiken, het intelli-

gente willen de voornaamste kracht worden en wordt het zuiveren ervan beslist 

een elementaire noodzaak. Eenmaal dat onze intelligentie en wil zich gezuiverd 

hebben van al wat hen beperkt, hen tot een onjuist handelen aanzet of de ver-

keerde richting opstuurt, kunnen ze gemakkelijk vervolmaakt worden, ontvan-

kelijk worden voor ingevingen van de Waarheid, zichzelf en de rest van hun we-

zen begrijpen en duidelijk, met verfijnde en scrupuleuze exactheid zien wat ze 

doen en de juiste weg ertoe vinden, zonder gretigheid of aarzeling en zonder om-

weg of struikeling. Uiteindelijk kan hun respons ontvankelijk voor de volmaakte

inzichten, intuïties, inspiraties en openbaringen van het waarheidsbewustzijn 

gemaakt worden en met een meer en meer verlicht en zelfs onfeilbaar handelen 

te werk gaan. Die zuivering kan echter niet tot stand gebracht worden zonder 

eerst hun natuurlijke obstakels in de lagere delen van de antahkarana te ver-

wijderen. En van nature is de inmenging en dwingende aanspraak van de psy-

chische prana het voornaamste obstakel dat dwars door alle activiteiten van de 

antahkarana, door zintuigen, mentale gewaarwording, emotie, drijfveer, intelli-

gentie en wil heenloopt. De psychische prana moet daarom aangepakt worden 

door de opdringerige inmenging ervan uit te bannen, zijn aanspraken te verwer-

pen en hemzelf tot rust te brengen en voor zuivering geschikt te maken. 

Ieder werktuig heeft zoals gezegd een juiste en legitieme werking maar bezit 

ook een deformatie, ofwel binnen zijn juiste werking een verkeerd uitgangspunt.

De juiste werking van de psychische prana is puur bezitten en genieten, bho-

ga1. Van denken, willen, handelen, dynamiek, resultaat, emotie, gevoel en ge-

waarwording genieten en ook door middel daarvan van voorwerpen, mensen, 

het leven en de wereld genieten, dat is de functie waarvoor de psychische prana

ons een psychofysische basis verschaft. Werkelijk volmaakt van het bestaan ge-

nieten, bereiken we alleen wanneer het voorwerp van vreugde niet de wereld als

zodanig of als doel op zich is, maar God in de wereld, wanneer het niet om de 

dingen zelf gaat, maar om de geestelijke Ananda die erin ligt besloten en die het

1 Bhoga, genieting
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ware, wezenlijke voorwerp van onze genieting vormt en we de dingen enkel als 

vorm en symbool van de geest, als golven op een oceaan van Ananda genieten. 

Maar alleen wanneer we het verborgen spirituele wezen kunnen bereiken en in 

onze ledematen kunnen weerspiegelen, kan deze Ananda werkelijk beginnen te 

komen en zijn volheid kan pas worden bereikt wanneer we tot de supramentale 

niveaus opklimmen. Tot dat moment bestaat er een terecht en acceptabel, een 

heel legitiem menselijk genieten van dingen dat, om met de taal van de Indiase 

psychologie te spreken, hoofdzakelijk sattwisch2 van aard is. Het is een verlicht 

genoegen dat hoofdzakelijk in het waarnemende, esthetische en emotionele 

denken en voelen plaatsvindt en pas secundair in de sensorische, zintuiglijke 

en fysieke persoon, maar wel altijd aan het heldere beleid van de Buddhi onder-

worpen is, aan klare rede, het goede willen, een gepast verwelkomen van de le-

vensimpulsen, een heldere ordening en een juist aanvoelen van waarheid, regel-

maat, ideëel besef, schoonheid en goed gebruik van dingen. De gevoelsmatige 

en cognitieve intelligentie distilleert het zuivere genoegen eruit, de rasa3 en ver-

werpt al wat verstorend, verwarrend en pervers is. De psychische prana moet 

aan de ontvangst van deze heldere en transparante rasa een volle levenserva-

ring en de betoverende genot van het hele wezen, bhoga4, toevoegen, zonder 

welke het verstandelijk en gevoelsmatig bezit, rasagrahana5, niet concreet ge-

noeg zou zijn en te verfijnd om de belichaamde ziel volledige voldoening te ge-

ven. Die bijdrage is de eigenlijke functie van de psychische prana.

De deformatie die intreedt en de zuiverheid dwarsboomt bestaat uit een vorm 

van begeren in ons leven; dé grote deformatie die de psychische prana aan ons 

bestaan toevoegt heet verlangen. Kern van het verlangen is een gretigheid van 

het leven om datgene te pakken wat we voelen niet te hebben: het bekrompen 

levensinstinct tot bezit en bevrediging. Dat schept een gevoel van tekort. Eerst 

2 Adjectief van Sattwa, de guna (kwaliteit) van evenwicht en redelijkheid.

3 Rasa, letterlijk ‘smaak’.

4 Bhoga, letterlijk ‘genot’, ‘genieten’.

5 Rasagrahana, herkennen en waarderen van genieting.
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de simpele levensdrift van honger, dorst en wellust en vervolgens de psychische

vormen van honger, dorst en wellust in ons denken, die een veel grotere en 

meer indringende kwaal in ons bestaan vormen: eindeloze honger omdat het de 

honger van een oneindig bestaan is en van nature onverzadigbare dorst die al-

leen tijdelijk gelest kan worden. De psychische prana dringt het zintuiglijk 

denkvermogen binnen en brengt er de rusteloze honger van de zintuigen, dringt

het actieve verstand binnen met drang naar controle, bezit, overheersing, suc-

ces en bevrediging van elke impuls, vervult het emotionele denken met het ver-

langen naar verwezenlijking van sympathie en antipathie en van genoegdoening

in liefde en haat, laat ons verslappen en panikeren van angst, bezorgt ons de 

spanning en teleurstelling van hoop, dwingt ons tot de kwelling van smart en de

kortdurende koorts en opwinding van vreugde, maakt de intelligentie en ver-

standelijke wil tot medeplichtige in dit alles, verminkt ze tot hun eigen soort 

mismaakt en kreupel werktuig en vervormt de wil tot hebzucht en de intelligen-

tie tot partijdige, blunderende en gretige doordrijver van bekrompen, heetgeba-

kerde en strijdlustige vooroordelen en opinies. Verdriet, teleurstelling en lijden 

zijn in verlangen geworteld. Want al kent verlangen de koortsachtige vreugde 

van najagen en bevredigen, het bezorgt de mens altijd onrust en spanning en 

zowel het nastreven als het verkrijgen gaat daarom altijd gepaard met honger, 

strijd, krachtsinspanning, snel uitgeput zijn, een gevoel van beperktheid, onbe-

vredigd blijven, vroege teleurstelling met veroveringen en een niet aflatende, zie-

kelijke prikkeling, gespannenheid en onrust, ashanti6. Zich van verlangen be-

vrijden is dé meest onmisbare zuivering van de psychische prana, want zo kun-

nen we de ziel van verlangen en haar indringende bemoeienis met al onze werk-

tuigen door een verstandelijke ziel van kalme heerlijkheid vervangen wat een 

klaar en transparant bezit van onszelf en de wereld en de Natuur inhoudt en de

kristallen basis van intelligent leven en zijn vervolmaking vormt. 

De psychische prana dringt in alle hogere functies binnen en vervormt ze, 

maar zijn defect is weer het gevolg van de inmenging en vervorming die hijzelf 

6 Letterlijk onvrede
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ondergaat door het karakter van de lichamelijke verrichtingen zoals het Leven 

dat in zijn doorbraak uit de materie heeft gevormd. Daardoor is de scheiding 

tussen het individuele leven in een lichaam en het leven van het heelal ont-

staan en kreeg het individuele leven het stempel van gemis, beperktheid, hon-

ger en dorst en van willen hebben wat het niet heeft, van een voortdurend grij-

pen naar genieten en steeds verstoorde en verijdelde noodzaak om te bezitten. 

Gemakkelijk te reguleren en te beperken in de zuiver fysieke ordening van din-

gen, breidt het zich in de psychische prana geweldig uit en wordt, naarmate de 

het denken groeit, een moeilijk te beperken, onverzadigbaar en grillig iets, een 

bedrijvige schepper van wanorde en ziekte. Bovendien steunt de psychische 

prana op het lichamelijke leven, laat zich door de zenuwwerking van het fysieke

bestaan beperken en begrenst daarbij de prestaties van het denken. Prana 

wordt zo het instrument dat het verstand van het lichaam afhankelijk maakt en

aan vermoeidheid, onvermogen, ziekte, wanorde, waanidee, aan de eigenzinnig-

heid, wisselvalligheid en zelfs eventuele ontbinding van de lichamelijke cognitie-

ve functies blootstelt. In plaats dat ons verstand een autonome kracht is, een 

duidelijk kanaal van spiritueel bewustzijn, vrij, en in staat om leven en lichaam 

te beheersen, gebruiken en vervolmaken, blijkt het in feite van gemêleerde ma-

kelij te zijn; het is hoofdzakelijk een fysiek, door zijn lichaamsorganen begrensd

denkpatroon, en is afhankelijk van de vereisen en obstakels van leven in een li-

chaam. Deze begrenzing kunnen we alleen door een soort praktische, binnen-

waartse, psychologische en analytische werkzaamheid kwijtraken. Daardoor 

worden we gewaar dat het denkvermogen een eigenstandige kracht is die we ge-

scheiden kunnen houden om vrij te laten werken en leren we onderscheid ma-

ken tussen psychisch en fysiek prana om ze niet langer een schakel in afhanke-

lijkheid, maar een kanaal voor de Idee en de Wil in de buddhi te maken, gehoor-

zaam aan zijn ingevingen en opdrachten. Prana wordt dan een passief uitvoe-

ringsorgaan waardoor het verstand rechtstreeks controle over het lichamelijke 

bestaan kan uitoefenen. Deze controle, hoe abnormaal ze voor ons vertrouwde 

handelingsevenwicht nu nog moge zijn, is niet alleen mogelijk, – tot op zekere 

hoogte doet ze zich in de verschijnselen van hypnose voor, hoewel die ongezond 
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abnormaal zijn omdat een vreemde wil suggereert en commandeert – maar moet

zelfs de normale werking worden zodra het innerlijke hogere Zelf de recht-

streekse leiding over de hele persoon overneemt. Pas vanuit het niveau van het 

waarheidsbewust zijn kan deze controle echter volmaakt uitgeoefend worden, 

want daar zetelen de ware, doeltreffende Idee en Wil. Het mentale verstands-

denken, zelfs vergeestelijkt, is slechts een beperkte, hoewel in potentie heel 

machtige afgevaardigde. 

Er wordt wel gedacht dat verlangen de ware drijfkracht van menselijk leven is

en dat afwijzing ervan de bron van leven zou afsluiten. Bevrediging van verlan-

gens zou de enige menselijke vreugde zijn en die uit te schakelen zou betekenen

dat, door middel van een quiëtistisch ascetisme, de levensimpuls uitgedoofd 

wordt. Echter, de ware drijfveer in het zielenleven is de Wil. Verlangen is in het 

overheersend lichamelijke leven en fysieke verstand niet meer dan een deforma-

tie van willen. Wat de ziel wezenlijk zoekt, wanneer ze zich op genot en bezit in 

de wereld richt, is een wil tot vreugde. Genieten van behoeftebevrediging is en-

kel een degradatie van de wil tot vreugde in leven en lichaam. Het is essentieel 

dat we onderscheid leren maken tussen verlangen en zuivere wil, tussen de in-

nerlijke wil tot vreugde en de uitwendige lust en begeerte van het denken en li-

chaam. Als we er niet in slagen om in de praktijk van het leven en de ervaring 

van onze persoonlijkheid dit onderscheid te maken, hebben we enkel de keus 

tussen een levensvijandig ascetisme en primitieve levensdrift, dan wel een of 

ander onhandig, onzeker en hachelijk compromis tussen beide proberen te slui-

ten. Die situatie geldt in feite voor de overgrote meerderheid van de mensen. 

Een kleine minderheid drukt het levensinstinct de kop in en forceert ascetische 

perfectie. De meerderheid geeft gehoor aan de ordinaire levenswil, slechts ge-

temperd door de matigingen en beperkingen die de samenleving oplegt of die de 

normaal gesocialiseerde mens gewoonlijk zijn eigen daden en denken oplegt. 

Weer anderen zoeken een evenwicht tussen morele soberheid en gematigde toe-

geeflijkheid aan de verlangens van het denkend en voelend zelf en zien in dat 
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evenwicht de gulden middenweg van een gezond verstand en een verantwoord 

mensenleven. Maar geen van deze wegen brengt de volmaaktheid waar we naar 

zoeken of het goddelijk besturen van de levenswil. Prana, het levensbeginsel, 

helemaal onderdrukken betekent de levenskracht doden, die de omvangrijke 

werkzaamheid van de belichaamde ziel in het menselijk bestaan moet onder-

steunen; de ordinaire levenswil de vrije loop laten is zich met onvolmaaktheid 

tevreden stellen; en een compromis tussen beide sluiten betekent halverwege 

stoppen en noch de hemel noch de aarde bezitten. Maar als we de zuivere, nog 

niet door verlangens misvormde wil kunnen bereiken – die een veel vrijere, rus-

tigere, meer stabiele en doeltreffende kracht zal blijken te zijn dan de springeri-

ge, rokerige, snel uitgeputte en van zijn stuk gebrachte vlam van verlangen, – 

en tot de kalme innerlijke wil van vreugde kunnen komen, die niet door enige 

onrustige hunkering beïnvloed of beperkt wordt, dan kunnen we de prana van 

een tiran en vijandige aanvaller die het verstand bestookt tot een gewillig in-

strument transformeren. Deze meer verheven zaken zouden we ook verlangen 

kunnen noemen als we willen, maar dan moeten we aannemen dat er naast het

vitale begeren een Godsverlangen bestaat, waarvan het eerste een lagere ver-

schijningsvorm en donkere schaduw is die tot het tweede getransfigureerd moet

worden. Maar beter is het verschillende termen te gebruiken voor dingen die 

naar hun aard en innerlijke werking volledig verschillend zijn.

De eerste stap in het zuiveringsproces is dus prana van verlangens te ontdoen

en als gevolg daarvan het normale evenwicht van onze natuur om te keren door 

het levensbeginsel van dominante onruststoker tot gehoorzaam werktuig van 

een vrij en onthecht verstand te maken. Naarmate deze deformatie van de psy-

chische prana gecorrigeerd is, wordt de zuivering van de overige intermediaire 

delen van de antahkarana vergemakkelijkt en kan, zodra deze kentering vol-

tooid is, ook hun zuivering gemakkelijk voltooid worden. Deze overige interme-

diaire delen, zijn het emotionele verstand, het receptieve zintuiglijke denken en 

het actieve zintuiglijk denken ofwel handelende denkimpuls. Ze hangen alle-

maal in een stevig verknoopte interactie met elkaar samen. De deformatie van 
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het emotionele denken scharniert op de dualiteit van sympathie en antipathie, 

Râga-dvesa7, emotionele voorkeur en afkeer. Heel de complexiteit van onze emo-

ties en hun tirannie over de ziel stammen uit deze ingesleten antwoordpatronen

van de begeerteziel op deze aantrekking en afstoting in onze emoties en gewaar-

wording. Liefde en haat, hoop en vrees, vreugde en smart: ze ontspringen alle 

aan deze ene bron. We wensen, verwelkomen, beminnen, hopen en verheugen 

ons in al wat onze natuur, de oorspronkelijke gewoonten van onze individuele 

geaardheid, maar ook wat onze tweede natuur, namelijk onze aangeleerde (en 

vaak slechte) gewoonten, aan ons denken en voelen als aangenaam, priyam8 

aanreikt; we haten, verafschuwen, vrezen, betreuren of hebben een afkeer van 

al wat onze natuur ons daarentegen als onaangenaam, apriyam, aanreikt. Deze 

gewoonten van de emotionele natuur staan de intelligente wil in de weg en ma-

ken hem vaak tot hulpeloze slaaf van de emotionele persoonlijkheid of verstoren

op zijn minst een onafhankelijk oordeel en meesterschap over onze natuur. 

Deze vervorming moet worden rechtgezet. Door ons van het verlangen in de 

psychische prana en van zijn inmenging in het emotionele denken los te ma-

ken, wordt die correctie gemakkelijker. Want dan valt de gehechtheid weg, die 

sterke gebondenheid van ons hart, en manifesteren onze diepste gevoelens zich.

De onwillekeurige gewoonte van ‘voorkeur-afkeer9’ blijft, maar zonder de hard-

nekkigheid van gehechtheid kunnen wil en intelligentie die gewoonte gemakke-

lijker hanteren. Het is alleszins mogelijk dat het hart zijn rusteloosheid over-

wint en de gewoonte van aantrekken en afstoten opgeeft. 

Er wordt wel gedacht dat de voltooiing ervan, net als dat bij verlangen het ge-

val was, de dood van het emotionele wezen betekent. En dat zou zeker zo zijn 

als de deformatie wel weggenomen, maar niet door de ware werking van het 

emotionele denken vervangen wordt. Want dan zou het denken in een neutrale 

staat van onbeschreven onverschilligheid overgaan dan wel in een verlichte 

7 Letterlijk de tegenstelling ‘voorkeur-hekel’, ‘gehechtheid-afkeer’.

8 Priyam, aangenaam en Apryam, onaangenaam

9 Raga-dwesha in Sanskriet.
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staat van vreedzame onpartijdigheid, zonder emotionele bewogenheid of opwel-

ling. De eerste staat is zeker niet wenselijk; de tweede mag dan voor een quië-

tistische discipline volmaakt zijn, maar in the integrale volmaaktheid die liefde 

niet afwijst en een veelzijdige, vreugdevolle bewogenheid niet uit de weg gaat, 

kan het slechts een voorbijgaande fase zijn, een eerste passiviteit die als basis 

voor juist handelen dient. Aantrekking en afstoting, voorkeur en afkeer zijn bij 

de meeste mensen een noodzakelijk mechanisme want ze zijn een basisgegeven 

bij natuurlijke, instinctieve keuze tussen de duizend aantrekkelijke en indruk-

wekkende, nuttige en gevaarlijke invloeden van de wereld rondom hen. De bud-

dhi neemt in zijn werk deze informatie als uitgangspunt en probeert de natuur-

lijke en instinctieve keuze door een meer overwogen en bewustere keuze te ver-

vangen; want iets aantrekkelijks is duidelijk niet altijd verstandig, of de betere 

keuze. Ook is het onaangename altijd verkeerd, of een keuze die we moeten ver-

mijden of verwerpen. Het aangename en het goede10 moeten als zodanig onder-

kend worden en redelijkheid in plaats van wispelturige emotie moet de keuze 

maken. De zij kan dit veel beter doen wanneer de emotionele aandrang zich te-

rugtrekt en het hart een verlichte passiviteit bewaart. Want dan kan ook de 

ware werking van het hart aan de oppervlakte komen; we bemerken dan dat 

achter deze door emoties gedreven ziel van verlangen, er al die tijd een ziel van 

liefde en klare vreugde en verrukking wachtte, een zuivere psyche die door de 

vervorming van boosheid, vrees, haat en afkeer overschaduwd werd en zo de 

wereld niet met onpartijdige liefde en vreugde kon omarmen. Het gezuiverde 

hart daarentegen kent geen boosheid, angst, haat, noch enige vorm van afkeer 

of tegenzin: het bezit universele liefde en kan de verscheidenheid aan heerlijk-

heden die God de wereld schenkt, met serene klaarheid en beminnelijkheid ont-

vangen. Het is echter ook geen gewillige slaaf van liefde en vreugde, want het 

kent geen begeren en probeert zich niet als baas over het handelen op te drin-

gen. Het voor handelen vereiste keuzeproces laat het hart voornamelijk aan de 

10 Preyas en shreyas in Sanskriet, het aantrekkelijke en goede.
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Buddhi over en, eenmaal dat de Buddhi overstegen is, aan de spirituele wil, 

kennis en Ananda van het waarheidsbewustzijn.

Het receptieve, zintuiglijke denkvermogen is de neuro-cognitieve basis van ge-

voelens. Het waardeert de inwerking van stimuli cognitief en geeft er een menta-

le respons van pijn of genot aan. Dat is de oorsprong van de dualiteit van emo-

tionele aantrekking en afstoting. Alle gevoelens van het hart hebben een corres-

ponderende neuro-cognitieve pendant en ook al wil het hart geen enkele duali-

teit meer, vaak merken we dat er in het cognitieve zenuwstelsel nog een versto-

rende kiem of dat er in het fysieke denken een herinnering aanwezig blijft die, 

naarmate ze door de wil in de buddhi sterker wordt teruggedrongen, meer en 

meer een louter lichamelijk karakter krijgt. Ze wordt uiteindelijk slechts een 

van buiten komende suggestie, waar de zenuwstrengen van het denkvermogen 

af en toe nog op reageren totdat een volledige zuiverheid hen tot dezelfde lich-

tende universele vreugde bevrijdt die het zuivere hart reeds bezit. Het actieve of 

handelende denkvermogen van onze opwellingen is het lagere instrument of ka-

naal van reactief handelen. De deformatie van dat denkvermogen is dat het 

overheerst wordt door de suggesties van de niet zuivere zintuiglijke en emotio-

nele denkpatronen en van de verlangens van de prana en door handelingsim-

pulsen gedicteerd door verdriet, angst, haat, verlangen, wellust, begeerte en wat

er nog meer aan rusteloze gespuis is. In zijn ware gedaante werkt deze denkca-

paciteit als een puur en handelend vermogen tot intensiteit, moed en tot een 

sterk karakter dat niet voor zichzelf handelt of de lagere functies gehoorzaamt, 

maar een onpartijdig kanaal is voor de opdrachten van de zuivere intelligentie 

en wil en voor de supramentale Poeroesha. Zodra we die deformaties opgeruimd

hebben en de denkpatronen ten gunste van deze echtere vormen van handelen 

hebben gezuiverd, is het lagere denkvermogen gereinigd en gereed voor vol-

maaktheid. Maar deze volmaaktheid zal van het bezit van een gezuiverde en 

verlichte buddhi afhangen. Want de buddhi is de voornaamste kracht in het 

denkende schepsel en het voornaamste denkwerktuig van de Poeroesha.



 

Hoofdstuk VII

Zuivering  – De Intelligentie en Wil.

m de Buddhi, de intelligentie, te zuiveren, moeten we beginnen haar ta-

melijk complexe samenstelling te  doorzien.  Allereerst  door  het  in het

normale spraakgebruik niet gemaakte onderscheid duidelijk te maken

tussen manas, het verstand, en buddhi, de oordeelkundige intelligentie en verlichte

wil.  Manas is het zintuiglijke cognitieve vermogen. De oorspronkelijke menselijke

denkwijze is volstrekt geen werktuig van de rede of de wil. Het is een dierlijk, licha-

melijk of zintuiglijk cognitief denkpatroon dat al zijn ervaring samenstelt uit de in-

drukken van de wereld rondom en uit  de indrukken die het van zijn eigen beli-

chaamde bewustzijn ontvangt, voorzover dat op de uitwendige prikkels van soortge-

lijke ervaringen reageert. De Buddhi is slechts een secundaire kracht die in de evolu-

tie weliswaar de eerste plaats heeft ingenomen, maar nog van het inferieure werktuig

dat ze gebruikt, afhankelijk is; haar activiteiten zijn van het neuro-cognitieve proces

afhankelijk en zij doet vanuit haar hogere niveau wat zij kan door, vanuit die licha-

melijke of zintuiglijke basis, haar kennis en handelen op een moeizame, ingewikkel-

de en tamelijk gebrekkige manier uit te breiden. Het ordinaire menselijk verstand is

als halfverlichte, lichamelijke of zintuiglijke denkwijze te typeren.

O

In feite is manas een verlengstuk van de extern gerichte chitta; hij organiseert in 

eerste instantie het ruwe materiaal van het door externe indrukken opgewekte en 

gestimuleerde bewustzijn1. In fysiek opzicht zijn we een in de materie slapende ziel 

die, in haar evolutie binnen een levend lichaam, gedeeltelijk ontwaakt is. Dat li-

chaam is doordrongen van het ruwe materiaal van uitwendig bewustzijn dat meer of 

minder gevoel en aandacht heeft voor de indrukken uit de buitenwereld waarin we 

ons bewuste wezen ontwikkelen. In het dier organiseert dit materiaal van naar bui-

1 Bahya-sparsa in Sanskriet, uitwendige contacten en indrukken.
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ten gericht bewustzijn zich tot een goed gestruktureerde cognitieve gewaarwor-

ding of tot een kennisorgaan van waarnemen en handelen. Zintuiglijkheid is 

niets anders dan het cognitieve contact van het belichaamde bewustzijn met 

zijn omgeving. In wezen is dat contact altijd een mentaal fenomeen, maar in fei-

te hangt het voornamelijk van de ontwikkeling van bepaalde lichamelijke orga-

nen af die het contact met voorwerpen en hun eigenschappen tot stand bren-

gen. Het is in staat om, door gewoontevorming, de beelden daarvan hun cogni-

tieve waarde te geven. Wat we fysieke zintuigen noemen, heeft twee aspecten: 

de neuro-fysieke indruk van het voorwerp en de neuro-cognitieve waarde die we

eraan geven en samen vormen ze ons gezichtsvermogen, ons gehoor, onze reuk,

onze smaak en onze tastzin, met heel de verscheidenheid aan gewaarwording 

waarvan ze, de tastzin voorop, het beginpunt of het eerste overdrachtsmiddel 

zijn. Maar de manas is in staat om ervaringsindrukken door rechtstreekse, van 

lichaamsorganen onafhankelijke overdracht te ontvangen en er consequenties-

uit te trekken. In de lagere schepping komt dit het best naar voren. Hoewel de 

mens in werkelijkheid bekwamer is in die directe gewaarwording, in dit zesde 

mentale zintuig, heeft hij het in onbruik laten vallen doordat hij exclusief op de 

fysieke zintuigen en de daarop gebaseerd werking van de buddhi heeft ver-

trouwd.

De manas is daarom in de eerste plaats een organisator van zituiglijke er-

varing. Bovendien organiseert hij de natuurlijke reacties van de wil in het beli-

chaamd bewustzijn en gebruikt hij het lichaam als werktuig of, zoals het ge-

woonlijk gezegd wordt, gebruikt hij de gedragsorganen. Deze natuurlijke werk-

zaamheid heeft eveneens twee aspecten: een neurofysiologische prikkel en 

daarachter een neuro-cognitieve waardebepaling van een instinctieve wilsim-

puls. Tesamen vormen ze de kern van de primaire waarneming en handeling die

al het evoluerend dierlijk leven gemeen heeft. Maar bovendien onstaat ten ge-

volge hiervan in de Manas, of de zintuiglijke cognitie, een eerste vorm van den-

ken, dat de activiteiten van het dierenleven begeleidt. Net als het levend li-

chaam geheel is doordrongen van een bepaalde bewustzijnswerking, de chitta, 
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die zich tot zintuiglijk cognitie vormt, wordt ook die zintuiglijke cognitie geheel 

doordrongen door een vermogen dat de zintuiglijke gegevens mentaal verwerkt, 

er beelden en eerste begrippen van maakt, ervaringen met elkaar verbindt, en 

in zekere zin op zintuiglijke basis denkt, voelt en wilt.

Deze zintuiglijke mentale gedachtevorming die op gewaarwording, herinne-

ring, associatie, rudimentaire begripsvorming en daaruit voortvloeiende genera-

lisaties of afgeleide begripsvorming berust, heeft al het geëvolueerde dierlijke le-

ven en denken gemeenschappelijk. Ongetwijfeld heeft de mens voor een gewel-

dige ontwikkeling van het dierlijk bestaan gezorgd, zowel in breedte als in com-

plexiteit, maar zou hij daar halt houden, dan zou hij enkel in hogere mate een 

effectief dier zijn. Het menselijk bereik overtreft in breedte en hoogte het dierlij-

ke, omdat hij in staat is om, zij het in wisselende mate, zijn denkactiviteit van 

die grondstruktuur los te maken en af te scheiden door van de zintuiglijke cog-

nitie afstand te nemen, haar gegevens te observeren en van bovenaf, vanuit een

afzonderlijke en gedeeltelijk bevrijde intelligentie, erop in te werken. Intelligentie

en wil liggen bij het dier in de zintuiglijke cognitie besloten. Ze worden er daar-

om geheel en al door bepaald en op de stroom van zintuiglijke gewaarwording, 

gevoelens en indrukken meegesleurd: het is een instinctief gebeuren. De mens 

kan rede en wil gebruiken. Hij heeft een zelfwaarnemend, nadenkend, alles ob-

serverend en weloverwogen besluitend verstand dat niet langer in de zintuiglijke

cognitie opgesloten is, maar op eigen kracht van boven en van achter met een 

zekere zelfstandigheid en vrijheid handelt. De mens reflecteert en heeft een be-

paalde en betrekkelijke vrijheid van intelligente wilsvorming. In zichzelf heeft hij

de buddhi bevrijd en haar tot een zelfstandige kracht gemaakt.

Maar wat is die Buddhi dan? Vanuit het oogpunt van Yogische kennis kun-

nen we zeggen dat ze een werktuig van de ziel, van het innerlijke bewuste wezen

in de natuur, van de Purusha, is, waarmee de ziel tot een vorm van bewust en 

en geordend bezit van zowel zichzelf als van de omgeving komt. Achter alle acti-

viteiten van de chitta en manas staat de ziel, de Purusha. Maar in de lagere le-

vensvormen slaapt ze meestal, geabsorbeerd als ze is in de mechanische wer-
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king van de natuur, en is ze onbewust of halfwakker. Naarmate ze echter verder

evolueert in het leven, ontwaakt ze, en komt ze meer en meer naar voren. Met 

de werkzaamheid van de buddhi begint de ziel aan het proces van volledig ont-

waken. In de lagere denkpatronen ondergaat de ziel de Natuur meer dan dat zij 

haar bezit; want ze is daar nog geheel en al slaaf van het mechanisme dat haar 

tot bewuste lichamelijke ervaring gebracht heeft. Maar hoewel de buddhi zelf 

nog een natuurlijk werktuig is, verwerven we met deze intelligentie iets waar-

mee de Natuur de Purusha schijnt te helpen en te bewapenen om haar te begrij-

pen, bezitten en beheersen.

Inzicht, bezit en meesterschap zijn geen van drie volmaakt, omdat of de bud-

dhi nog onvolledig en nog maar half ontwikkeld en gevormd is in ons, of omdat 

de buddhi naar haar aard enkel een tussenschakel is en we, om volledig inzicht 

en meesterschap te verwerven, naar iets hogers dan de buddhi moeten opklim-

men. Niettemin is de buddhi een ontwikkeling waarme we tot het inzicht gera-

ken dat er een gotere kracht dan dierlijk leven in ons is, een grotere waarheid 

dan de eerste waarheden of gedaantes die de zintuiglijke cognitie waarneemt, 

en dat we die waarheid kunnen proberen te verwerven en ons voor een weidsere

en doeltreffendere kracht van handeling en meesterschap kunnen inzetten, voor

een beter besturen van zowel onze eigen aard als de aard van de dingen rondom

ons, voor een hogere kennis, een hogere kracht, een hogere en bredere blijd-

schap en voor een verhevener bestaansniveau. En wat is dan het uiteindelijke 

doel van deze ontwikkelingslijn? De Purusha zal langs deze weg natuurlijk de 

grootste waarheid van zichzelf en de dingen veroveren, de hoogste waarheid van

ziel of zelf en de hoogste waarheid van de Natuur en een werkzaamheid en 

zijnsniveau die het resultaat van of identiek zijn aan die Waarheid, aan de 

kracht van het hoogste weten en de vreugde van dat  verhevenste zijn en be-

wustzijn waar hij zich voor opent. Het bewuste bestaan in de Natuur zal hier 

uiteindelijk naar evolueren. 
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Daarom moet de zuivering, bevrijding en vervolmaking van de buddhi ook ten 

doel hebben om de volle waarheid van ons zelf en de Geest en de kennis, vreug-

de en grootsheid van ons vrije en totale bestaan te verwerven. En dit houdt ook 

in dat de Purusha  volledig de Natuur bezit, ook al wordt ons vaak voorgehou-

den dat we de Natuur moeten verwerpen. We zouden tot het zelf moeten komen 

door de werking van Prakriti op te heffen. Zoals de buddhi zich rekenschap er-

van geeft dat de zintuiglijke cognitie ons alleen de uiterlijke verschijningsvorm 

verschaft waarbij de ziel van de Natuur ondergeschikt blijft en zij toenemend de

werkelijke waarheden daarachter ontdekt, zo zou ook de ziel tot het besef moe-

ten komen dat de buddhi, zolang ze op de Natuur gericht is, ons eveneens al-

leen verschijningsvormen kan geven en de afhankelijkheid vergroot en zou de 

ziel de achterliggende zuivere waarheid van het Zelf moeten ontdekken. Het Zelf

is dan iets heel anders dan de Natuur en de buddhi moet zich van die gehecht-

heid aan en vereenzelviging met natuurlijke dingen losmaken; alleen zo kan zij 

de zuivere Zelf en Geest van de Natuur onderscheiden en losmaken: kennis van

puur Zelf en Geest is de enige ware kennis, ananda, vreugde in puur Zelf en 

Geest is de enige spirituele vreugde en het 'zijn en bewustzijn' van puur Zelf en 

Geest is de enig ware staat van zijn en bewustzijn. Handelen en willen zouden 

moeten stoppen want handelen behoort de Natuur toe. De wil om puur Zelf en 

Geest te zijn, betekent stoppen met willen en doen. 

Zeker, het zijn en bewustzijn, de vreugde en de kracht van het Zelf bezitten is 

voorwaarde voor volmaaktheid, want alleen door de waarheid van zichzelf te we-

ten en te bezitten en te leven, kan de ziel vrij en volmakt worden. We stellen 

echter dat de Natuur een eeuwige werkzaamheid en manifestatie van de Geest 

is. De Natuur is geen duivelse valstrik, of een geheel van misleidende verschijn-

selen die door verlangen, ervaren, leven en door mentale wil en intelligentie ge-

creëerd zijn. Integendeel, deze uiterlijke vormen zinspelen op en verwijzen naar 

een Spirituele Waarheid die hen overstijgt en benut. We stellen eveneens dat er 

een inherente spirituele gnosis en wil moet zijn waarmee de verborgen alomte-

genwoordige Geest zijn eigen waarheid weet en zijn eigen bestaan in de Natuur 
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nastreeft, manifesteert en bestuurt. Die gnosis bereiken, ermee communiceren 

of erin participeren, moet onderdeel van onze volmaaktheid zijn. De zuivering 

van de buddhi heeft daarom ten doel onze eigen waarheid van zelfbestaan, maar

ook de hoogste waarheid van ons Natuurbestaan te bezitten. Daarom moeten 

we de buddhi eerst uit haar afhankelijkheid van de zintuiglijke cognitie verlos-

sen en als dat eenmaal gedaan is, haar eigen beperktheden wegnemen en haar 

lagere verstandelijke intelligentie en wilskracht tot de hogere werking van een 

spiritueel weten en willen omvormen.

De buddhi is in haar voortgang om in de menselijk evolutie de grenzen van 

zintuiglijke gewaarwording te overstijgen reeds halverwege gevorder en deze in-

spanning maakt deel uit van de algemene werking van de menselijke Natuur. 

Oorspronkelijke speelt die activiteit van verstandelijk denken, intelligentie en 

wilsvermogen een ondergeschikte rol in de mens. Ze neemt de zintuiglijke gege-

vens, de opdrachten van de levenswensen, de instinctieve aandrang, de prik-

kels, gevoelens en impulsen van de neuro-cognitieve werkzaamheid in zich op 

en probeert eenvoudig ze een doeltreffendere structuur en grotere kansd van 

slagen te geven. Maar de mens waarvan verstand en wil door de lagere cognitie 

geleid en bepaald worden, behoort tot een lagere vorm van menselije geaardheid

en het deel van onze bewuste persoonlijkheid dat aan deze dwang gehoorzaamt,

is het inferieure deel van ons menszijn. In haar hogere werking overstijgt en be-

heerst de buddhi het lagere denken, schaft het niet af, maar tilt de werking van 

deze eerste aanzet naar een hoger niveau van wilsvorming en intelligentie. De 

indrukken van de zintuiglijke cognitie staan een superieure gedachtevorming 

ten dienste om inzichten te verwerven die zij zelf niet geven: ideële waarheden 

en filosofische en wetenschappelijke inzichten. Een overdenkend, ontdekkend 

en filosofisch verstand rectificeert en beteugelt de oorspronkelijke cognitie van 

zintuiglijke indrukken. De impulsieve, reactieve en zintuiglijke denkwijze, de le-

vensverlangens en het emotionele wensdenken worden door de intelligente wil 

ter hand genomen en overstegen, beheersd en verbeterd door een hoger ethisch 

denken dat een wet van juiste motivatie, waarachtig verlangen, diepe emotie en 
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juist handelen ontsluit en voorrang geeft. Het voor simpele geneugten ontvanke-

lijke sensatiedenken, het denken in emoties en levensgenot wordt door de intel-

ligentie ter hand genomen, te boven gekomen, beheersd en verbeterd door een 

dieper, vreugdevoller esthetisch denken dat een wet van ware vreugde en 

schoonheid ontsluit en voorrang geeft. Een gemeenschappelijk vermogen van de

verstandelijke, weloverwogen en welwillend mens gebruikt al die nieuwe forma-

ties in een ziel van regulerende intelligentie, verbeelding, meningsvorming, her-

innering, oordeelkundige rede en idealistisch gevoel, ter wille van inzicht, zelf-

ontwikkeling, ervaring, ontdekking, schepping en verwezenlijking verlangt en 

streeft ernaar het zielenleven in de Natuur op een hoger plan te brengen en dit 

innerlijk te verwezenlijken en uitwendig te proberen. De primitieve ziel van ver-

langen regeert dan niet langer het bestaan. Het blijft een ziel van verlangen, 

maar ze wordt beheerst en bestuurt door een hoger vermogen, door iets dat in 

zichzelf de engelen van Waarheid, Wilskracht, Goedheid en Schoonheid naar 

voren heeft gebracht en het leven aan hen ondergeschikt probeert te maken. De

primitieve ziel en denkwijze wil zich tot idealistische ziel en denkwijze omvor-

men en de mate waarin we de invloed en harmonie van dit grotere bewuste be-

staan ontdekken en tronen, bepaalt de mate waarin we meer mens zijn.

Toch is deze stap nog erg onvolledig. Echte voortgang tot grotere heelheid be-

merken we pas naarmate we ons twee vormen van volmaaktheid eigen maken; 

de eerste is dat we ons steeds meer van de invloed van de lagere suggesties ont-

hechten en de tweede dat we toenemend het in-zich-bestaand Zijn, het Licht, 

Vermogen en de Ananda ontdekken, die de normale menselijkheid overstijgen 

en transformeren. Het ethisch verstand vervolmaakt naarmate het zich van ver-

langens, zintuiglijke prikkels, impulsen en dwangmatige patronen onthecht en 

een zelf van Rechtvaardigheid, Liefde, Sterkte en Zuiverheid ontdekt waarin het 

in volkomenheid kan leven en dat het fundament van al zijn handelen kan wor-

den. Het esthetisch verstand vervolmaakt naarmate het zich van zijn meer ba-

sale genoegens en van op de oppervlakkige, conventionele criteria van esthe-

tisch denken losmaakt en een in-zich-bestaande ziel en geest van zuivere en 
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oneindige Schoonheid en Heerlijkheid ontdekt, die haar eigen licht en vreugde 

op de voorwerpen van schoonheidsbeleving laat schijnen. Het intellectuele we-

ten vervolmaakt wanneer het afstand neemt van eerste indrukken, dogma’s en 

opinies en een licht van zelfkennis en intuïtie ontdekt dat een helder licht op 

alle zintuiglijke en verstandelijke activiteit, op alle zelf-ervaring en werelderva-

ring werpt. De wil vervolmaakt wanneer ze haar eerste impulsen en gebruikelij-

ke gedragspatronen achter zich laat en de innerlijke kracht van de Geest ont-

dekt, bron van een intuïtief en helder handelen en van oorspronkelijke en har-

monieuse scheppingskracht. Vervolmaking ontgroeit iedere dominantie van de 

lagere natuur en benadert een zuivere en krachtige weerspiegeling in de buddhi

van het zijn, de kracht, de kennis en de verrukking van Geest en Zelf.

De Yoga van zelfperfectie maakt deze dubbele voortgang zo absoluut mogelijk.

Iedere inmenging van verlangen maakt de buddhi onzuiver. Door verlangen ge-

kleurde intelligentie is een onzuivere intelligentie en vervormt de Waarheid; een 

door verlangen gekleurd wilsbesluit maakt de wil onzuiver en laat zijn spoor 

van vervorming, pijn en imperfectie op het zielenleven achter. Iedere inmenging 

door de emoties van de begeerteziel brengt onzuiverheid teweeg en verstoort zo 

zowel het inzicht als de handeling. Alle gewaarwordingen en prikkels waar de 

buddhi door overmand wordt, veroorzaken onzuiverheid. Nadenken en willen 

moeten van verlangens, verstorende emotie, afleidende of imponerende prikkels

afstand nemen en op eigen kracht handelen tot ze een grotere gids kunnen ont-

waren, een Wil, – Tapas of goddelijke Shakti2, die de plaats van verlangen, men-

taal wilsbesluit en rationele impulsen inneemt. – een Ananda, of pure verruk-

king van de geest, en een verlicht spiritueel inzicht, die alle in de werkzaamheid

van die Shakti tot uitdrukking komen. Deze volledige onthechting, onmogelijk 

zonder volledige zelfbeheersing, gelijkmatigheid en kalmte3, is de zekerste weg 

om de buddhi te zuiveren. Enkel een kalm, gelijkmatig en onthecht verstand 

kan vrede weerspiegelen of de werking van de bevrijde geest ondersteunen. 

2 Tapas, letterlijk hitte, figuurlijk: ascetische concentratie. Shakti, creatieve kracht.

3 In Sanskriet respectivelijk Sâma, samata, shanti.
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De buddhi is op zich al vanwege haar beïnvloedbaar en onzuiver functioneren 

belast. Teruggebracht tot haar eigen oorspronkelijke structuur, wordt duidelijk 

dat ze in drie stadia of op drie niveaus functioneert. Als eerste haar laagste fun-

dament, een patroonmatige gewoonteactiviteit, dat de verbinding tussen de ho-

gere rede en de zintuiglijke cognitie vormt, een soort alledaagse begripsvorming.

Deze begripsvorming is zelf afhankelijk van zintuiglijke waarneming en van het 

gedragspatroon dat het denkproces uit de zintuiglijke waarneming van en reac-

tie op het leven afleidt. Zelf is dit denkstadium niet tot zuivere gedachte- en 

wilsvorming in staat, maar het neemt de verwerking door de hogere rede over 

en geeft die het karakter van opinie, gangbaar denkpatroon of handelingsvoor-

schrift. Wanneer we bij wijze van praktisch gedachte-experiment dit element 

van de hogere rede losdenken, die nu vrij en stil, een toeschouwer is, bemerken

we dat dit denkpatroon in een zinloos kringetje begint rond te rennen, waarbij 

het al zijn vaste opinies en reacties op indrukken van buiten blijft herhalen, 

maar niet tot aanpassing en initiatief in staat is. Naarmate het merkt dat de ho-

gere rede zijn toestemming meer en meer inhoudt, begint het los te laten, het 

vertrouwen in zichzelf, zijn structuur en gewoonten te verliezen, de intellectuele

activiteit te wantrouwen en vervalt het, verzwakt, tot zwijgen. Door dit alledaag-

se, onophoudelijk cirkelende en zichzelf herhalende patroonmatige denken stil 

te laten vallen, hebben we het belangrijkste deel van de mentale verstilling vol-

tooid, een van de doeltreffendste Yogadisciplines.

Ten tweede bestaat de hogere Intelligentie van de buddhi zelf ook weer uit een

basisniveau van pragmatisch handelend intellect, waarin willen, doen en  creë-

ren de werkelijke drijfveren zijn, en gedachten en kennis worden ingezet om de 

grondstructuren en voornaamste richting uit te zetten, voornamelijk gebruikt 

om iets te bereiken. Voor dit pragmatische redeneren is waarheid eenvoudig een

intellectuele formatie die dient om het innerlijk en uiterlijk leven vorm te geven. 

Door deze pragmatische rede af te zonderen van de nog hogere rede – die Waar-

heid meer onpersoonlijk wil weerspiegelen in plaats van een persoonlijk effectie-

ve waarheid te creëren, – bemerken we dat het wel in staat is om proefondervin-
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delijk ervaring op te doen, uit te breiden en te verbeteren, maar dat het van zijn

direct bruikbare begripsvorming als basis en steunpunt afhankelijk blijft en 

zich helemaal richt op leven en worden. Daarom is het als zodanig vooral een 

denkcapaciteit van de actieve Levenswil, veel meer Wilsdenken dan inzicht ver-

krijgen: het leeft minder in een vaste, constante en eeuwige Waarheid dan in de

veranderlijke en groeiende Waarheidsaspecten die aan de wisselende vormen 

van ons leven en onze evolutie ten dienste staan, of, op zijn best, het leven hel-

pen groeien en vooruitgaan. Op eigen kracht kan dit pragmatische verstand ons

geen stevig fundament of vast doel geven; het leeft in de waarheid van het mo-

ment en niet in een vorm van eeuwigdurende waarheid. Eenmaal dat het echter

niet langer aan de direct bruikbare begripsvorming gebonden is, is het een gro-

te scheppingskracht en, samen met de hoogste verstandelijke rede, wordt het 

een machtig kanaal en moedige dienaar om de Waarheid in het leven vorm te 

geven. De waarde van zijn werk zal van de waarde en kracht van de hoogste 

waarheidszoekende rede afhangen. Maar op zich is het een speeltje van de Tijd 

en slaaf van het Leven. Wie de Stilte zoekt, moet er afstand van nemen; de zoe-

ker van integrale Goddelijkheid moet verder gaan en dit op het Leven gefixeer-

de, redenerende verstand vervangen en omvormen tot een hogere spirituele 

Scheppingswil, tot de Waarheidswil van de geest. 

Het derde en edelste stadium van de verstandelijke rede en wil is een intelli-

gentie die naar universele werkelijkheid, of naar een nog hogere, zelfbestaande 

waarheid streeft, omwille van die werkelijkheid en waarheid zelf, en die in die 

waarheid wil leven. In wezen is ze een verstandelijk vermogen tot kennis en pas 

secundair tot willen. In extreme gevallen verliest ze het vermogen om te willen, 

met uitzondering van die ene wil tot weten; om te handelen moet het pragmati-

sche denken te hulp komen en daarom heeft de mens in de praktijk de neiging 

om de Waarheid die hij in zijn hoogste inzicht in zuiverheid bezit, voor een twij-

felachtige, lagere, onzekere en onzuivere praktische prestatie te verlaten. De 

kloof tussen denken en doen is, zelfs als er geen tegenstrijdigheid in het spel is,

een van de voornaamste tekorten van de menselijke buddhi. Maar aan alle men-
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selijke gedachtevorming kleven nog andere en inherente beperkingen. Deze 

hoogste buddhi werkt in de mens niet in de zuiverheid die haar eigen is; ze 

wordt door de tekortkomingen van de lagere denkwijze overvallen, er voortdu-

rend wordt ze door vertroebeld, verminkt, versluierd en in haar eigen oorspron-

kelijke werkzaamheid gehinderd of verlamd. Hoezeer de menselijke buddhi ook 

van die gewoonte van mentale terugval ontdaan wordt, ze blijft een kracht die 

weliswaar naar de Waarheid streeft, maar die haar nooit ten volle of recht-

streeks bezit; ze kan spirituele waarheid slechts werspiegelen en proberen haar 

zich eigen te maken door er een begrensde mentale waarde en een duidelijke 

mentale structuur aan te geven. Ook is haar reflectie niet integraal, maar omvat

een vage totaliteit of een som van beperkte details. Eerst grijpt ze een of andere 

deelingeving aan en, omdat ze gewend is aan standaarddenken en maakt ze er 

een onweeglijke en onontkoombare opinie van: iedere nieuwe waarheid wordt 

vanuit het zo gevormde standpunt beoordeeld en dus door een begrenzend 

vooroordeel gekleurd. En dat is niet alles. Eenmaal dat de menselijke intelligen-

tie zoveel mogelijk van de gewoonte van onwrikbare opinies bevrijd is, gaat ze 

nog onder een andere kwaal gebukt. De eis van het pragmatisch denken om di-

rect resultaat te hebben, wat geen tijd overlaat om naar een diepere waarheid te

gaan, maar wat de intelligentie door de kracht van een nuttige realisatie fixeert 

op wat al bekend, vertrouwd en beoordeeld is. Bevrijd van al die ketenen, kan 

de buddhi evenwel de Waarheid soepel en zuiver weerspiegelen door ingeving op

ingeving te stapelen en van realisatie naar realisatie te gaan. Enkel haar eigen 

inherente beperkingen begrenzen haar dan nog.

Het zijn voornamelijk twee vormen van beperking. Ten eerste zijn al de reali-

saties4 van de Buddhi alleen intellectueel van aard; om de Waarheid zelf te be-

reiken moeten we de verstandelijk denkende buddhi ontstijgen. Bovendien is 

het de aard van het denken zelf dat de Buddhi verhindert om met de waarheden

die het begrijpt, daadwerkelijk één te worden. Ze kan waarheden alleen naast 

4 'realisation' in het Engels, hier in de zin van diep inzicht. Het begrip kan ook duiden op verwezenlijking,
ofwel eenwording in bewustzijn, van een spirituele realiteit. 
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elkaar zetten en tegenstellingen zien of een of andere partiële, uitvoerende en 

praktische samenhang creëren. De intelligentie beseft uiteindelijk dat de Waar-

heid oneindig veel kanten heeft en dat geen van zijn intellectuele maaksels hele-

maal steekhoudend zijn, omdat de geest oneindig is en alles daarbinnen waar 

is, terwijl het denken nooit de totale spirituele waarheid kan opleveren. Dus of-

wel wordt de buddhi de zuivere spiegel van talloze overwegingen en reflecteert ze

alle waarheden die op haar vallen, maar blijft ondoeltreffend en in de praktijk 

besluiteloos of chaotisch, ofwel moet ze een keuze maken en doen alsof die par-

tijdige selectie de hele waarheid was, ook al weet ze beter. Ze handelt binnent 

een machteloze begrenzing van Onwetendheid, hoewel, ze een Waarheid in zich 

zou kunnen bergen die haar activiteit verre overstijgt. Ze kan zich overigens ook

van het leven en denken afwenden, zich proberen te overtreffen en de haar 

overstijgende Waarheid binnen te gaan. De buddhi zou die kunnen bereiken 

door een bepaald aspect, beginsel of een symbool of teken van werkelijk be-

staan aan te grijpen en dat tot in zijn uiterste, totaal absorberende en alles uit-

sluitende eindpunt door te voren, dan wel door een bepaald idee van onbepaald 

Zijn of Niet-Zijn aan te grijpen en denken en leven geheel stil te laten vallen. Ze 

duikt dan in een verlichte slaap en de ziel gaat verder, een onzegbare hoogte 

van het spirituele zijn binnen.

 Wanneer we met de buddhi, de intelligentie, werken, moeten we dus een van 

bovengenoemde keuzes maken, tenzij we aan het zeldzamere avontuur begin-

nen om de ziel boven het intellectuele bestaan uit te tillen en de spirituele gno-

sis binnen te leiden om te zien wat we in het binnenste van die hoogste licht-

bron en kracht ervaren kunnen. Deze gnosis bergt de zon van de goddelijke 

Kennis-Wil in zich die in de hemelen van het onovertroffen bezuste Zijn brandt. 

Verstandelijke wilsvorming en intelligentie vormen enkel een brandpunt van 

haar verstrooide en afgeleide stralen en weerspiegelingen. De gnosis bezit de 

goddelijke eenheid en toch, of beter gezegd daardoor, kan ze de veelvuldigheid 

en diversiteit hanteren: de keuze, zelfbeperking of combinatie die ze maakt, wel-

ke dan ook, is niet uit Onwetendheid opgelegd, maar vanuit haarzelf, door een 
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kracht van inherent goddelijk Weten ontwikkeld. Eenmaal dat de gnosis bereikt

is, kan ze op de gehele natuur gericht worden om het menselijk bestaan te ver-

goddelijken. In een klap opstijgen naar de gnosis is niet mogelijk; daarmee zou 

de mens plotseling en met geweld doorschieten, de poorten van de Zon5 open-

breken of erdoorheen glippen, zonder veel kans op terugkeer. Als brug of scha-

kel moeten we een een intuïtief of verlicht weten6 vormen, dat niet de recht-

streekse gnosis is, maar waarin de gnosis een eerste, van haar afgeleid lichaam 

kan vormen. In het begin zal dit verlichte weten een beïnvloedbare kracht zijn, 

die we van al haar mentale afhankelijkheid en mentale formaties moeten ont-

doen, om geheel het willen en denken tot intuïtief weten en waarheidsgetrouw 

willen om te vormen door middel van een verlicht onderscheidingsvermogen, in-

tuïtie, inspiratie en openbaring. Zo zal de intelligentie volledig gelouterd en op 

de siddhi7 van de gnosis voorbereid zijn. 

5 Suryasya dvara in Sanskriet, letterlijk zonnepoort

6 In het Engels: intuïtive or illuminated mind, te omschrijven als een begripsvermogen, weten of inzicht dat
niet op denken en redeneren gebaseerd is, maar een hogere waarheid door intuïtie of verlichting weer-
spiegelt. Mind wordt in deze context vertaald met ‘weten’. 

7 Siddhi, letterlijk verworvenheid. Vaak gebruikt in de betekenis van bovennatuurlijk vermogen.



Hoofdstuk  VIII 

De bevrijding van de Geest.

outering van het verstandswezen en de psychische  prana  effent de weg

voor geestelijke bevrijding. De vraag van fysieke zuivering, die van het li-

chaam en fysieke  prana,  zullen we voor het moment nog terzijde laten,

hoewel ook dat voor een integrale volmaaktheid noodzakelijk is.  Suddhi is de voor-

waarde voor  mukti1.  Zuiveren betekent loslaten en opnieuw geboren worden; want

we ontdoen ons van beperkende, bindende en overschaduwende verwarring en im-

perfectie: verlangens loslaten brengt de psychische prana vrijheid, ongewenste emo-

ties en verstorende reacties loslaten brengt het hart vrijheid, het vertroebelende en

begrensde denkpatroon van zintuiglijke cognitie loslaten brengt de intelligentie vrij-

heid en intellectueel redeneren loslaten brengt de gnosis vrijheid. Dit alles bevrijdt

echter alleen de werktuigen. De vrijheid van de ziel, mukti, heeft een weidser en we-

zenlijker karakter; ze opent onze sterfelijke begrensdheid voor de onbegrensde on-

sterfelijkheid van de Geest. 

L

In een bepaalde opvatting zou bevrijding onthechting van al het natuurlijke inhou-

den, om een staat van stilte en puur zijn te bereiken, een nirvana of versmelting, 

waarbij het natuurlijk bestaan oplost in een ondefinieerbare Volkomenheid, 

moksha2. Maar in gelukzaligheid opgaan en verzinken, bewegingloze en grenzeloze 

vrede bereiken en in het Absolute ontsnappen, uitdoven of versmelten zijn niet ons 

doel. Aan het begrip bevrijding, mukti, geven we enkel de betekenis van een innerlij-

ke verandering die alle ervaringen van deze aard gemeen hebben en essentieel voor 

volmaaktheid en onmisbaar voor spirituele vrijheid zijn. Bevrijding blijkt twee kan-

ten te hebben, een negatieve en een positieve kant, iets verwerpen en iets aanvaar-

den; de negatieve vrijheidsvoortgang verbreekt de voornaamste banden, de hoofd-

1 Suddhi, zuivering en Mukti, bevrijding.

2 Moksha,letterlijk loslating
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knopen van de lagere zielennatuur, terwijl de positieve zich opent voor of groeit 

in het hogere spirituele bestaan. Welke zijn overigens die hoofdknopen, die an-

dere en diepere vervormingen dan de instrumentele knopen van verstand, hart 

en psychische levenskracht? De Gita benoemt ze en hamert er zelfs herhaalde-

lijk en nadrukkelijk op. 

Het zijn er vier: verlangen, ego, de dualiteiten en de drie gunas3 van de na-

tuur. In de zienswijze van de Gita is zonder verlangen zijn, zonder ego, gelijk-

matig van geest en ziel, in denken en voelen, en boven de gunas staan4, de ware

bevrijding, mukta. We kunnen van deze beschrijving uitgaan, want in haar reik-

wijdte omvat ze al wat essentieel is. Het positieve gevoel van vrijheid bestaat 

aan de andere kant uit 'universeel in zielsbeleving zijn', uit transcendent één in 

geest zijn met God, en uit het bezitten van de hoogste goddelijke natuur, – we 

kunnen zeggen ‘gelijk God zijn’, of één met hem in de wet5 van ons individuele 

bestaan. Dit is de volle en complete betekenis van bevrijding en zo is de geest 

integraal vrij. 

Zuivering van psychisch verlangen, waarvan de begerigheid van prana de evo-

lutionaire of in andere woorden de praktische basis is, hebben we in het voor-

gaande ter sprake gebracht. Maar dat betrof de mentale en psychische natuur. 

Spiritueel zonder verlangens zijn, heeft een bredere en wezenlijkere betekenis: 

want verlangen heeft een dubbele knoop, een lagere knoop in de prana – zijnde 

de begerigheid in de werktuigen – en een heel subtiele knoop in de ziel zelf met 

de buddhi als belangrijkste steunpunt, pratishtha6. Die laatste is de diepste oor-

zaak waarom we zo in afhankelijkheid verstrikt zijn. Van onderaf gezien, doet 

verlangen zich als begerigheid van de levenskracht aan ons voor, welke zich in 

de emoties tot een hunkering in het hart verfijnd en zich verder in de intelligen-

3 Guna, eigenschap, kwaliteit, hoedanigheid.

4 Nistraigunya, vrij van de drie kwaliteiten van de natuur

5 Het begrip wet is in deze context verwant aan Dharma uit het Sanskriet: de ware ordening, wetmatig-
heid en bedoeling der dingen en van ieder individueel bestaan.

6 Pratishta, rustpunt, steun, positie.
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tie verfijnd tot verlangen, voorkeur en hartstocht in de esthetische, ethische, 

actieve of rationele inslag van de buddhi. Dit verlangen is voor de gewone mens 

essentieel; hij kan als individu niet leven of handelen zonder al zijn activiteiten 

aan een soort lager of hoger verlangen, voorkeur of hartstocht te verbinden en 

ten dienste te stellen. Zodra we echter verlangen van bovenaf kunnen bekijken, 

zien we dit instrumentele verlangen door een geestelijke wil gesteund wordt. Er 

bestaat een wil, tapas of shakti7, waardoor de geest in het verborgen alle activi-

teiten aan de uiterlijke ledematen oplegt en in zijn wezen er een actieve vreugde

door ervaart, een ananda, waaraan de werktuigen heel aarzelend en onvolko-

men, zo ze zich er al van bewust zijn, deel hebben. Deze tapas is de wil van de 

transcendente geest die de universele voortgang creëert, van de universele geest

die deze voortgang ondersteunt en inspireert, en van de vrije individuele geest. 

het zielencentrum van zijn menigvuldigheid. Deze wil is één, vrij in al deze ge-

lijktijdige posities, alomvattend, harmonieus en verenigd. Eenmaal dat we in de 

geest leven en werken, zien we, hoe hij een moeiteloze en verlangenloze, een 

spontane en verlichte, een zelfvervullende en zelfbeschikkende, contente en 

vreugdevolle wil tot spirituele bestaansvreugde is. 

Het moment echter dat de individuele ziel zich van de universele en transcen-

dente waarheid van zijn bestaan afwendt, overhelt naar ego, en zijn wil tot iets 

van hemzelf maakt, tot een afzonderlijke persoonlijke energie, dan verandert die

wil van karakter: het wordt een moeite, een last en krachtsinspanning, wat bij 

succes en bezit intense genoegens kan bezorgen, maar ook zijn pijnlijke weer-

slag en moeizame arbeid kent. Deze wending verandert ieder werktuig tot een 

intellectuele, emotionele, actieve, zintuiglijke of vitale wil tot verlangen, wensen 

en hopen. Zelfs al zijn de instrumenten op zich van hun eigen ogenschijnlijke 

initiatief en eigen vorm van verlangen gezuiverd, dan nog kan deze onvolmaakte

tapas blijven bestaan, en zolang die wending de bron bedekt, of het karakter 

van de innerlijke werkzaamheid vervormt, heeft de ziel niet de vreugde van vrij-

heid, of kan die alleen hebben door zich alle activiteit te ontzeggen; zelfs kan de 

7 Tapas, gerichtheid. Shakti, kracht.
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tapas, als ze deze persoonlijke energie laat voortduren, de verlangens van prana

en overige werktuigen weer aanwakkeren, of op zijn minst de schaduw van hun

herinnering op het bestaan laten vallen. Ook dit spirituele zaadje, dit eerste be-

gin van verlangen, moet opgegeven, verworpen en uitgebannen worden: de sad-

haka8moet ofwel kiezen voor actieve vrede en complete innerlijke stilte, ofwel 

van ieder individueel initiatief afstand doen, sankalparambha,9en dit in eenheid 

met de universele wil, de tapas van de goddelijke Shakti. Innerlijk onbeweeglijk 

zijn, zonder inspanning, wens, verwachting of actiebereidheid,10is de passieve 

manier; de actieve manier is om op dezelfde wijze onbeweeglijk en onpersoonlijk

van geest te zijn, maar de hoogste Wil in zijn spirituele zuiverheid door de ge-

zuiverde instrumenten te laten werken. Dan wordt de ziel, indien ze op het ni-

veau van vergeestelijkt denken woont, louter een instrument, maar blijft zelf 

zonder initiatief of activiteit11. De ziel die echter tot de gnosis opstijgt, is tegelijk 

instrument en deelnemer aan de vreugde van goddelijke handelen en de vreug-

de van de goddelijke Ananda; ze verenigt in zichzelf prakriti en purusha12.

De ego-geneigdheid, de afscheidingstendens van het individuele bestaan, is 

het scharnier naar gebondenheid en heel de moeizame arbeid van onwetend-

heid. Zolang we niet vrij van ego-gevoel zijn, kennen we geen werkelijke vrijheid.

De buddhi wordt als zetel van het ego beschouwd; ego zou een onwetendheid 

van de discriminatoire intelligentie en rede zijn die op een verkeerde manier on-

derscheid maken, door namelijk de individualiteit van denken, leven en lichaam

ten onrechte als afzonderlijk bestaan te beschouwen en zich van de grotere he-

lende waarheid van de eenheid van alle bestaan af te wenden. Hoe het ook zij, 

in de mens is het de ego-gedachte die hoofdzakelijk de onwaarheid van een af-

zonderlijk bestaan in stand houdt. Een doeltreffende remedie is daarom deze 

8 Sadhaka, Beoefenaar van Yoga discipline. Verwant aan het begrip Sadhu, Sadhoe.

9 Sankalpa, vastbesloten en Param overstijgen en Bha, illusie.

10 Niscesta, aniha, nirapeksha en nivrtta in Sanskriet.

11 Nishkriya, sarvarambhaparityagi in Sanskriet.

12 Natuur en Ziel.
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gedachte afwijzen en de tegenovergestelde gedachte van eenheid, van het éne 

zelf, de éne geest, het éne natuurbestaan te benadrukken. Op zichzelf is dat 

echter geen absolute remedie. Want hoewel het ego steun vindt in deze ego-

gedachte13, zijn de normale werkzaamheid van zintuiglijke kennisvergaring, de 

prana en het lichaam zijn krachtigste middelen  om met een zekere koppigheid 

of hartstocht stand te houden. Deze ego-gedachte verwerpen is pas helemaal 

mogelijk of volledig doeltreffend als we die werktuigen gezuiverd hebben; want, 

omdat hun werkzaamheid hardnekkig egoistisch en separatief is, wordt de bud-

dhi door hen meegesleurd – als een schip door de zeewind, zegt de Gita – en 

wordt het weten in de buddhi voortdurend vertroebeld of tijdelijk losgelaten, 

wat steeds weer hersteld moet worden: een ware Sisyphus arbeid. Pas nadat de 

lagere werktuigen zich van egoïstische vormen van wensen, willen en verlangen 

en van egoïstische hartstocht en egoïstische emotie ontdaan hebben en de bud-

dhi zelf is gezuiverd van egoïstische gedachten en voorkeur, kan het inzicht in 

de spirituele waarheid van eenheid een stevig fundament vinden. Tot dan neemt

het ego alle mogelijke subtiele vormen aan en terwijl we ons verbeelden vrij van 

ego te zijn, handelen we in werkelijkheid als zijn instrument en het enige wat 

we bereikt hebben is een bepaalde intellectuele stellingname, wat niet de ware 

spirituele bevrijding is. Bovendien is het niet genoeg om het actieve ego-gevoel 

te verwerpen; want dat zou een louter inactieve denkwijze kunnen veroorzaken 

en dan neemt een bepaalde passieve, inerte stilte de plaats van het actieve ego-

ïsme in, wat evenmin de ware bevrijding is. Het ego-gevoel moet vervangen wor-

den door eenheid met het transcendente Goddelijke en met het universele zijn. 

Dat is nodig omdat de buddhi oorspronkelijk een terugval uit of misvorming 

van een waarheid van ons spirituele bestaan is, maar voor het ego-gevoel, dat 

op veel terreinen zijn spel speelt, enkel een belangrijk steunpunt14vormt. De 

'waarheid van zijn' is een transcendent bestaan, een hoogste zelf of geest, een 

tijdloze bestaansziel, een eeuwigheid en Goddelijkheid. Zelfs kunnen we, in ver-

13 Ahambuddhi, ik ben het denken

14 Pratishtha, in Sanskriet, ondersteuning, zetel. 
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band met de huidige intellectuele opvattingen over het Opperwezen, over ‘het’ 

spreken als een supra-Goddelijkheid, die hier immanent is, alomvattend, alom-

initiërend en alomregerend, een grote universele Geest, terwijl het individu een 

bewuste zijnskracht van de Eeuwige is, altijddurend in staat met hem in ver-

binding te treden, maar ook één met hem in de diepste waarheidskern van het 

eigen eeuwige bestaan. De intelligentie kan deze waarheid bevatten en kan, 

eenmaal gezuiverd, haar weerspiegelen, overdragen en in afgeleide vorm bezit-

ten; pas in de geest kan deze waarheid volledig gerealiseerd, geleefd en werk-

zaam gemaakt worden. Wanneer we in de geest leven, dan kennen we niet al-

leen deze waarheid van ons bestaan, maar zijn we haar ook. Dan beleeft het in-

dividu met vreugde in de geest en in de gelukzaligheid van de geest zijn eenheid

met het universele bestaan, zijn eenheid met het tijdloze Goddelijke, en zijn 

eenheid met alle andere wezens, en dat is de wezenlijke zin van spirituele be-

vrijding van ego. Het moment echter dat de ziel overhelt naar verstandelijke be-

perktheid, ontstaat er een gevoel van spirituele afzondering, wat zijn geneugten 

kan hebben, maar op ieder moment naar het volledige ego-gevoel, naaronwe-

tendheid en verlies van eenheidservaring kan terugvallen. Om deze afgeschei-

denheid op te heffen wordt wel de poging ondernomen om geheel in de idee en 

verwezenlijking van het Goddelijke op te gaan en dit resulteert bij bepaalde vor-

men van spirituele ascese in een extreme inspanning om alle individualiteit te 

verwerpen en alle individuele of universele betrekkingen met het Goddelijke in 

een trance van versmelting op te geven, of, in weer andere pogingen, om in 

hem, niet in de wereld, op te gaan en te vertoeven, danwel om in voortdurende 

intensieve absorbtie in zijn aanwezigheid te leven15. De voor de integrale Yoga 

voorgestelde weg is om het gehele bestaan tot hem te verheffen en aan hem op 

te dragen, waardoor we niet alleen één met hem in ons spiritueel bestaan wor-

den, maar ook in hem wonen en hij in ons, zodat heel onze natuur vol van zijn 

aanwezigheid is en in de goddelijke natuur verandert; we worden één in geest 

en bewustzijn en leven en substantie met het Goddelijke en tegelijkertijd verke-

15 Sayujya,salokya, samipya en mukti in Sanskriet.
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ren en leven we in die heelheid en ondergaan we haar vreugderijkdom. Deze in-

tegrale bevrijding van het ego en in de goddelijke geest en natuur kan op ons 

niveau alleen betrekkelijk volledig zijn, maar begint absoluut te worden als we 

ons voor de gnosis openen en erin opstijgen. De volkomen bevrijding.  

De bevrijding van ego en het loslaten van verlangen vormt samen de hoek-

steen van spirituele vrijheid. Het gevoel, de gedachte en de ervaring dat ik een 

afzonderlijk en op zich bestaand wezen in het universum ben en de aanpassing 

van bewustzijn en bestaansactiviteit aan dat ervaringspatroon is de wortel van 

alle lijden, onwetendheid en kwaad. Dit komt omdat het zowel in de praktijk als

in het denken de hele waarheid der dingen verdraait; het beperkt het bestaan, 

beperkt het bewustzijn, beperkt de kracht van ons bestaan en beperkt de be-

staansvreugde; deze beperking brengt op haar beurt een verkeerde bestaanswij-

ze, verkeerde manier van bewustzijn, verkeerde manier om de kracht van ons 

wezen en bewustzijn te gebruiken, en verkeerde, perverse en tegenovergestelde 

omgekeerde vormen van bestaansvreugde. De ziel, in zijn eigen bestaan opge-

sloten en naar zijn omgeving eenzelvig, ervaart zich niet langer in eenheid en 

harmonie met zijn Zelf, met God, met het universum en met zijn omgeving; ze 

leeft integendeel in onmin met het universum, in conflict en disharmonie met 

andere wezens, die zijn andere zelven zijn, maar die hij behandelt als waren ze 

niet hemzelf. Zolang deze disharmonie en onenigheid voortduurt, kan zij haar 

wereld niet bezitten en het universele leven niet genieten, maar is ze vol onge-

mak, angst, allerlei soorten kwellingen en in een pijnlijke strijd verwikkeld om 

zichzelf te handhaven en uit te breiden en haar omgeving te controleren, – zijn 

wereld bezitten is immers de aard van de spirituele oneindigheid en een onver-

mijdbare drang in alle bestaan. De bevrediging die ze in deze moeizame arbeid 

ondervindt is van een bedorven, perverse en onbevredigende soort: want de ene 

werkelijke bevrediging van de ziel is die van groei, van een toenemend terugke-

ren naar zichzelf, van enige verwezenlijking van samenklang en harmonie, van 

succesvolle zelfschepping zelfcreatie en zelfverwerkelijking, maar het weinige 

dat ze hiervan kan realiseren op basis van ego-bewustzijn is altijd onvermijde-
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lijk begrensd, onzeker, onvolmaakt en voorbijgaand. Ze is ook in oorlog met 

zichzelf: allereerst omdat ze, aangezien ze niet langer met de centrale harmoni-

serende waarheid van haar eigen wezen vereenzelvigd is, haar eigen natuurlijke

bouwstenen niet echt kan beheersen of hun neigingen, krachten en eisen kan 

harmoniëren – ze heeft niet het geheim van haar eigen eenheid en zelfbezit en 

daardoor ook niet het geheim van harmonie, – en ten tweede, aangezien ze niet 

met haar hoogste zelf vereenzelvigd is, moet ze die eenheid bevechten en wordt 

haar geen rust gegund tot ze haar eigen ware en hoogste wezen veroverd heeft. 

Dit alles betekent dat de ziel niet één met God is; want een met God zijn bete-

kent een met zichzelf zijn, een met het heelal en een met alle schepselen. Di éé-

nzijn is het geheim van een ware en goddelijke existentie. Ego kan dat niet, 

want in zijn diepste aard is het scheidend en zelfs met betrekking tot onszelf, 

tot ons eigen psychologische bestaan, is het een onecht centrum van eenheid; 

want het probeert de eenheid van ons 'zijn' in vereenzelviging met een verander-

lijke persoonlijkheid van verstand, leven en lichaam te vinden, niet in het eeu-

wige zelf van ons totale bestaan. Pas in het spirituele zelf kunnen we de ware 

eenheid bezitten; want daarin groeit het individu tot zijn eigen totale zijn, en be-

seft het zijn eenheid met universeel bestaan en met de transcendente Godde-

lijkheid.

Alle zorgen en kwellingen van de ziel komen uit deze onterechte, egocentri-

sche en verdelende levenswijze voort. De niet over haar vrije zelfbestaan16be-

schikkende ziel heeft een beperkte kennis, omdat haar bewustzijn begrensd is; 

en die gelimiteerde kennis neemt de vorm van leugenachtige kennis aan. De ziel

ziet zich tot een gevecht om naar een waarachtige kennis terug te keren ge-

noodzaakt, maar in het verdelende verstand is het ego blij met stukjes en beet-

jes zogenaamde kennis, die het vervolgens tot een verkeerd of gebrekkig totaal-

begrip of gedragsleidraad in elkaar knutselt. Omdat die kennis hem echter in de

steek laat, moet het ego opnieuw achter dat ene ding aan dat er te weten valt. 

Dat ene ding is het Goddelijke, het Zelf, de Geest in wie het universele en indivi-

16 Anatmavan in Sanskriet.
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duele 'zijn' eindelijk hun ware grondslag en hun juiste samenklang vinden. Zo 

is ook de ego-gevangen ziel vol met allerhande onmacht, omdat ze in kracht be-

grensd is; verkeerd begrijpen gaat samen met verkeerd willen, met verkeerde 

impulsen en neigingen en, in dit acute gevoel van ‘verkeerd’, is het menselijk 

bewustzijn van zonde geworteld.  De ziel probeert dit tekorschieten van haar ei-

gen natuur door gedragsnormen recht te zetten, wat haar moet helpen om het 

ego-centrische bewustzijn en bevredigen van zonde door het ego-centrisch be-

wustzijn en zelfbevredigen van deugd te vervangen, satwisch egoisme in plaats 

van rajasisch egoisme17. Maar de erfzonde moet genezen worden, de afgeschei-

denheid van het eigen bestaan en de eigen wil van het goddelijk Bestaan en de 

goddelijke Wil; wanneer de ziel haar eenheid met het goddelijk Willen en Zijn 

hervindt, stijgt zij voorbij zonde en deugd en gaat ze de oneindige zelfbestaande 

zuiverheid en zekerheid van haar eigen goddelijke natuur binnen. Haar onver-

mogen probeert de ziel recht te zetten door haar onvolmaakte kennis te organi-

seren en haar halverlichte wil en kracht te disciplineren en ze door een syste-

matische aanpak van de rede te leiden; maar het resultaat is onvermijdelijk een

begrensde, onzekere, veranderlijke en struikelende weg en standaard van be-

kwaamheid in handelen. Pas wanneer de ziel weer tot de weidse eenheid van de

vrije geest18 terugkeert, kan de werking van haar natuur verder gaan als een 

volmaakt werktuig van de Oneindige Geest, volkomen in het ritme van het Goe-

de en het Ware en de Kracht, welke eigen zijn aan de vrije ziel die vanuit het 

hoogste centrum van zijn bestaan handelt. Tenslotte, omdat de ziel in de vreug-

de van het zijn begrensd is, kan zij de zekere, zelfbestaande volkomen gelukza-

ligheid van de geest of de vreugde, de Ananda van het universum, die de wereld

draaiende houdt, vast te houden, maar kan zij alleen een gemengde en wisse-

lende opeenvolging van plezier en pijn, vreugde en verdriet volgen, ofwel moet 

zij tot een soort bewuste onbewustheid of neutrale onverschilligheid haar toe-

vlucht nemen. Het egobesef kan niet anders en de ziel die zich in het ego heeft 

17 Beide, sattwa, evenwicht en rajas, beweging en dynamiek, zijn een kwaliteit, guna, van de lagere na-
tuur.

18 bhuma,in Sanskriet, letterlijk volheid, volledigheid.
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uitgedrukt, is van deze onbevredigende, afgeleide, onvolmaakte, vaak tegen-

draadse, weerbarstige of onmogelijke bestaansvreugde afhankelijk; toch bevindt

de spirituele en universele Ananda zich al die tijd van binnen, in het zelf, in de 

geest, in zijn geheime eenheid met God en de wereld. Door zijn ketenen los te 

maken en tot het vrije zelf – het onsterfelijke spirituele zijn – terug te keren, 

hervindt de ziel zijn eigen eeuwige goddelijkheid.

De wil tot het onvolmaakte, afzonderlijke zijn, die verwrongen energie, Tap-

as19, die de ziel in de Natuur ertoe brengt zich te individualiseren, zijn bestaan, 

bewustzijn, zijnskracht en bestaansvreugde te individualiseren in de betekenis 

van afzonderen – om dit alles als persoonlijk privilege te bezitten, niet als privi-

lege van God en de universele eenheid, – veroorzaakt die afwijking en creëert 

het ego. Het is daarom essentieel dat we ons van dit oerverlangen afkeren, dat 

we teruggaan naar een verlangenloze wil wiens gehele zijnsvreugde en wezens-

wil niet anders is dan een vrije, universele en helende Ananda. Die twee zijn 

één: bevrijding van de door verlangen gekleurde wil en bevrijding van het ego, 

en de eenheid die door het gelukkige verlies van de verlangenswil en het ego ge-

schapen wordt, is het eigenlijke wezen van Mukti. 

19 Tapas, vuur, ijver.



Hoofdstuk IX

De Bevrijding van de Natuur 
 

e twee kanten aan ons bestaan, bewuste, ervarende ziel en uitvoerende

Natuur, welke laatste de ziel voortdurend onophoudelijk afwisselende er-

varingen aanbiedt, bepalen in hun ontmoeting alle aandoeningen van

onze innerlijke staat en de reacties erop. De Natuur draagt de aard van de gebeurte-

nissen en de vormen van de ervaringsinstrumenten bij en de ziel antwoordt erop

door de natuurlijke ordening van de antwoorden op deze gebeurtenissen te steunen,

dan wel door een wilsbesluit ten gunste van andere ordening die het de natuur op-

legt. Met de acceptatie van het instrumentele egobewustzijn en de hebzuchtige ver-

langens stemt het zelf aanvankelijk in met een terugval in de lagere ervaringsniveaus

waar het zijn goddelijke zijnsnatuur vergeet; met de bevrijding ervan en de terugkeer

naar het vrije zelf en de wil van de goddelijke zijnsvreugde, brengt het zelf de bevrij-

ding van de geest tot stand. Maar aan de andere kant draagt de Natuur zelf aan het

verwarrende mengsel bij door aan de zielservaring haar eigen gedoe en maaksels op

te dringen, nadat eenmaal de oorspronkelijke instemming was gegeven en tot wet-

matigheid bij het hele uitwendige handelen was gemaakt. De Natuur draagt in wezen

twee dingen bij, de gunas en de dualiteiten. De lagere Natuurwerking waar we in le-

ven, heeft bepaalde kwalitatieve modaliteiten die de hele grondslag van haar gebrek-

kigheid vormen. Deze modaliteiten hebben in hun natuurlijke vermogens van ver-

stand, leven en lichaam voortdurend de uitwerking van een tegenstrijdige en ver-

deelde ervaring, een strijd van tegenstellingen1, veranderlijkheid in alle ervaringen

en schommelen tussen of afwisselende van voortdurend dezelfde twee tegenstellin-

gen en samenhangende positieve en negatieve combinaties, dualiteiten. Een volledi-

ge bevrijding van ego en wil tot verlangen moeten met zich meebrngen dat we boven

de kwalitatieve modaliteiten2 van de lagere Natuur gaan staan, ons losmaken van

D

1 Dvandva, in Sanskriet, letterlijk: paar of tweeling.

2 Traigunyatitya, in Sanskriet, letterlijk: loslaten van de drie gunas.
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deze gemengde en disharmonische ervaring. Maar in dit verband zijn er ook

twee vormen van vrijheid. Een bevrijding van de Natuur in een stille gelukzalig-

heid van de geest is de eerste vorm van loslaten. Een verdergaande bevrijding

van de Natuur in een goddelijke kwaliteit en spirituele kracht van werelderva-

ring vilt de ultieme stilte met de ultieme dynamische gelukzaligheid van kennis,

kracht, vreugde en meesterschap. Eem goddelijke eenheid van de hoogste geest

en zijn hoogste natuur is de integrale bevrijding.

De Natuur gaat, als kracht van de geest, in wezen kwalitatief te werk. We 

kunnen bijna zeggen dat de Natuur niet anders is dan de zijnskracht en actieve

ontwikkeling van de oneindige kwaliteiten van de geest, anantaguna3. Al het an-

dere behoort tot haar uitwendige en meer mechanische aspecten; dit spel van 

kwaliteiten is het wezenlijke, de rest is resultaat en werktuiglijke samenhang. 

Eenmaal dat we de werking van de wezenlijke kracht en kwaliteit rechtgezet 

hebben, komt al het overige onder controle van de ervarende Purusha. Maar in 

alle lagere natuur is het spel van oneindige kwaliteit afhankelijk van een be-

perkte maatstaf, van een verdeelde en tegenstrijdige werking, een systeem van 

tegenstellingen en onenigheid, tussen welke een praktisch en beweeglijk sys-

teem van samenhang praktische en beweeglijke onderlinge samenhang gevon-

den en in stand gehouden moet worden. De natuur beheert dit spel van samen-

hangende tegengesteldheid, van conflicterende kwaliteiten, ongelijksoortige 

krachten en ervaringswegen - dat tot een nauwelijks hanteerbaar, partijdig, 

meestal hachelijk evenwicht en een instabiel, veranderlijk evenwicht wordt ge-

dwongen, - door fundamenteel met drie kwalitatieve modaliteiten te werken die 

in al haar scheppingen met elkaar conflicteren en samenhangen. Deze drie mo-

daliteiten hebben in het Sankhya systeem4, dat algemeen voor dit doel door alle

scholen van filosofisch denken en Yoga in India gevolgd wordt, de drie namen 

3 anantaguna, letterlijk: onbeperkte gunas

4 Een Yoga systeem uit de vroege jaartelling, dat echter met begrippen werkt die reeds eerder eerder voor-
komen.
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van sattva, rajas en tamas5. Tamas is het beginsel en de kracht van traagheid; 

rajas is het beginsel van beweging, hartstocht, ondernemingszin, strijd en initi-

atief6; sattwa het beginsel van assimilatie, harmonie en evenwicht. De metafy-

sieke draagwijdte van deze classificatie doet er voor ons doel minder toe dan 

haar psychologische en spirituele draagwijdte die een enorm praktisch belang 

heeft, omdat deze drie beginselen alles doordringen en samengaan om ieder 

ding de speciale geaardheid van zijn handelende natuur, uitwerking en verwe-

zenlijking te geven. De kracht van hun ongelijkmatige werking in de zielenerva-

ring bepaalt onze handelende persoonlijkheid, ons temperament, ons natuurlij-

ke karakter en kenmerkt onze psychologische respons op ervaring. Het hele ka-

rakter van ons handelen en onze ervaring wordt door het overwicht en de pro-

portionele interactie van deze drie kwaliteiten of Natuurkenmerken bepaald. De 

ziels is wat zijn persoonlijkheid betreft als het ware verplicht hun spoor te vol-

gen; ze wordt er meer door gecontroleerd, dan dat ze enige onafhankelijke con-

trole erop kan uitoefenen. De ziel kan alleen vrij zijn door de kwellende ellendi-

ge tweedracht van hun uiteenlopende werking en hun onvolkomen samenwer-

king en en samenhang en kwetsbare harmonie te ontstijgen en verwerpen, het-

zij in de zin van complete verstilling ten opzichte van de slecht gereguleerde 

chaos van hun werking of in de zin van boven deze lagere natuurwerking gaan 

staan en haar activiteiten te beheersen en transformeren. Door ledigheid van de

gunas dan wel door de meerdere van de gunas te zijn. boven de gunas te gaan 

staan, uit te stijgen.

De gunas hebben op ieder stuk natuurlijke bestaan hun uitwerking. Hun re-

latief sterkste greep hebben ze wel op de drie verschillende geledingen ervan, 

verstand, leven en lichaam. Tamas, het beginsel van traagheid, is het sterkst in 

de stoffelijke natuur en in ons lichamelijke bestaan. De werking van dit begin-

sel is tweevoudig: traagheid van kracht en traagheid van kennis. Al wat hoofd-

5 Dit onderwerp wordt in de Yoga van Werken (Deel I van de Synthese van Yoga) behandeld. Het wordt 
hier opnieuw genoemd vanuit de algemene geaardheid van de natuur en de volledige bevrijding van het 
bestaan. (noot van Sri Aurobindo)

6 arambha in Sanskriet, letterlijk begin.
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zakelijk door Tamas geregeerd wordt, tendeert in zijn dynamiek tot een slome 

onwerkzaamheid of onbeweeglijkheid, dan wel tot een mechanische werking 

waar het geen meester over is, maar wordt beheerst door obscure krachten die 

het in kringetjes van mechanische energie voortdrijven; in zijn bewustzijn ten-

deert het op dezelfde wijze tot een onwetend of bedekt onderbewustzijn, of tot 

een aarzelende, trage en op bepaalde manier mechanische bewuste werking die 

geen notie van zijn eigen energie heeft, door een denkbeeld geleid wordt dat 

voor zijn actieve gewaarwording van buiten schijnt te komen of ervoor verbor-

gen is. Ons lichaam kent dus een beginsel dat van nature traag, onderbewust 

en tot weinig meer dan mechanisch en gangbaar handelen en richtinggeven in 

staat is, hoewel het, net als ieder ander ding, ook een beginsel van beweging en 

een beginsel van evenwicht zowel in constitutie als in uitwerking, en een inhe-

rent reactiebeginsel en geheim bewustzijn heeft, is het de levenskracht die gro-

tendeels aan zijn rajasische bewegingen en het verstandswezen dat geheel en al 

aan zijn openlijke bewustzijn bijdraagt. Rajas, het beginsel van beweging, heeft 

zijn sterkste greep op de levensnatuur. Leven in ons bezit het sterkste kineti-

sche motorvermogen, maar in aardse schepselen wordt de levenskracht door de

kracht van verlangen bezeten en daarom richt rajas zich altijd op actie en wil-

len hebben; verlangen is de sterkste menselijke en dierlijke aanzet tot het mees-

te handelen en in beweging komen. Het is zo overheersend dat velen het als de 

vader van alle handelingen en zelfs als de veroorzaker van ons bestaan be-

schouwen. Bovendien moet rajas, doordat het in een uit de materiële wereld 

voortgekomen en mechanisch voortgedreven inertie leeft, het tegen een weer-

barstige overmacht opnemen; heel zijn activiteit krijgt daarom het karakter van 

inspanning, strijd, een belegerd en belemmerd gedwarsboomd bezitsconflict, 

dat bij iedere stap door een inperkend onvermogen, door teleurstelling en ver-

lies belagerd wordt: zelfs zijn veroveringen zijn precair en beperkt en worden 

door de reactie op de inspanning en de nasmaak van tekortkoming en vergan-

kelijkheid verstoord. Satwa, het beginsel van evenwicht, heeft op het denken-

zijn sterkste greep; niet zozeer op de lagere onderdelen van het verstand die 

door de rajasische levenskracht overheerst worden, maar meer op de intelligen-
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tie en redelijke wil. Intelligentie, rationaliteit en redelijk wilsvermogen worden 

door de aard van hun voornaamste beginsel tot een constante poging tot assi-

milatie gedreven, assimilatie door kennis, assimilatie door een kracht van be-

grijpend willen en door een voortdurende poging tot evenwicht, een mate van 

duurzaamheid, regelmaat en harmonie tussen de conflicterende strijdige ele-

menten van natuurgebeuren en spontane ervaring binnen het natuurlijke gebeu-

ren en ervaren. Dit lukt op verschillende manieren en in verschillende mate van 

succes. Het bereiken van evenwicht, aanpassing en harmonie brengt altijd een 

betrekkelijk maar meer of minder intens en bevredigend gevoel met zich mee-

van opluchting, blijheid, kundigheid en zekerheid, heel wat anders dan de hefti-

ge en troebele genoegens die de bevrediging van rajasisch verlangen en harts-

tocht verschaft. Vreugde en helderheid kenmerken de sattwische guna. En ge-

heel de heel de natuur van het levende en geïncarneerde verstandelijke schep-

sel is aan deze drie gunas gebonden.

Maar deze gunas zijn alleen in hun eigen onderdeel van ons complexe sys-

teem een dominante kracht. In iedere vezel van onze ingewikkelde psychologie 

vermengen de drie kwaliteiten zich en combineren en botsen ze met elkaar.Het 

karakter van ons verstand wordt erdoor gevormd, het karakter van onze rede,  

het karakter van onze wil en het karakter van onze morele, esthetische, emotio-

nele, dynamische en zintuiglijk bestaan. In ieder van hen brengt Tamas heel de 

onwetendheid, traagheid, zwakte en onmacht die onze natuur treft: een vertroe-

beld redeneren, onwetendheid, onbegrip, vasthouden aan vertrouwde opvattin-

gen en standaard ideeën, de weigering om te denken en te weten, het bekrom-

pen verstand, de ongaanbare wegen, de mentale tredmolen en de donkere en 

halfverlichte gebieden. Tamas veroorzaakt de vruchteloze wil, gebrek aan geloof 

en zelfvertrouwen en initiatief, de onwil om te handelen, niet durven te onder-

nemen en aspireren, de armzalige en bekrompen geest, en - in ons ethische en 

handelende bestaan - de inertie, de lafheid, laagheid, laksheid en het gemakke-

lijk toegeven aan benepen en povere motieven en machteloos toegeven aan onze

lagere natuur. Tamas bezorgt onze emotionele natuur ongevoeligheid, onver-
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schilligheid, gebrek aan medeleven en openheid, de gesloten ziel,  ruwe, vulgai-

re en het harteloze hart, de spoedig snel opgebrande affectie en sentimentele ge-

voelens, en bezorgt onze esthetische en zintuiglijke natuur het gebrek aan 

schoonheidservaring, het beperkte vermogen tot weerklank aftandelijkheid in 

respons begrensde ontvankelijkheid, de ongevoeligheid voor wat mooi is, al wat 

de mens tot een ruwe, logge en vulgaire geest maakt. Rajas draagt onze norma-

le, dynamische natuur bij, met al haar goed en kwaad; ongekuisd door een ge-

brek aan Sattwa, vervalt hij tot egoisme, eigenzinnigheid en geweld, de ver-

draaide, koppige of overdrijvende activiteiten van de rede, van vooroordeel, star-

re mening, hardnekkige dwaling, gewillig toegeven van de intelligentie aan onze 

verlangens en voorkeuren en niet aan de waarheid, veroorzaakt het fanatieke of

sektarische denken, authoritair optreden, trots, arrogantie, zelfzucht, eerzucht, 

wellust, hebzucht, wreedheid, haat, jaloersheid, het egoisme van liefde, alle on-

deugden en hartstochten, kitscherige schoonheid en de morbide en perverse ui-

tingen van zintuiglijkheid en levensbeginsel. Tamas als zodanig produceert het 

ruwe, slome en onwetende menselijke natuurtype, rajas het de levendige, ruste-

loze en beweeglijke mens die door de adem van actie, hartstocht en verlangen 

wordt gedreven. Sattwa brengt een hoger type met zich mee. Sattwa schenkt 

het redelijke en evenwichtige denken, helderheid van de belangeloze, waar-

heidszoekende, open intelligentie, een aan de rede of een ethische geestesge-

steldheid gezindheid ondergeschikte wil, zelfbeheersing, gelijkmatigheid, kalmte,

liefde, sympathie, verfijndheid, maat, gevoeligheid van het esthetische en emoti-

onele denken, finesse in zuintuiglijke waarneming, de juiste receptiviteit, mati-

ging en evenwicht, een levenswil die door een voortreffelijk verstand bedwongen

en geregeerd wordt. Het type van de sattwische mens vindt in de filosoof, de 

heilige en wijze zijn voltooiing, de rajasische mens in de staatsman, strijder en 

daadkrachtige man van actie. Maar alle mensen hebben in meer of mindere 

mate een mengsel van gunas, van een veelvoud aan persoonlijkheden in zich, 

en in de meeste mensen wisselt de ene guna in belang voordurend de andere af 

en verandert telkens het overwicht; zelfs in hun meest prominente geaardheid 
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zijn de meeste mensen een gemengd type. De kleur en verscheidenheid van het 

leven wordt het door het ingewikkelde weefpatroon van de gunas veroorzaakt.

Maar een rijk leven, of zelfs een sattwische harmonie van natuur en verstand,

zorgt nog niet voor spirituele volmaaktheid. Het brengt een betrekkelijke en 

haalbare perfectie, maar een die onvolledig is, een gedeeltelijke top, kracht en 

schoonheid, een bepaalde mate van adel en grootsheid en een moeilijk te hand-

haven en opgelegd evenwicht. Meesterschap in zekere zin, maar dan een be-

heersen van het lichaam door de levenskracht, of van de levenskracht door het 

verstan, maar geen vrij eigendom van de werktuigen door de bevrijde en zelfbe-

zittende geest. Als we tot spirituele volmaaktheid willen komen, moeten we de 

gunas ontstijgen. Tamas moeten we zeker overwinnen: traagheid en onwetend-

heid en onvermogen kunnen nooit onderdeel van ware volmaaktheid zijn; maar 

in de natuur kan tamas alleen door de kracht van rajas en geholpen door een 

groeiende satwische kracht overwonnen worden. Rajas moeten we ook te boven 

komen, egoisme, persoonlijk verlangen en zelfzuchtige hartstocht zijn geen on-

derdeel van ware volmaaktheid; maar tamas kan alleen door het licht en de 

kracht van sattwa en door de kracht van tamas die beperkingen aan het hande-

len stelt, overwonnen worden. Ook Sattwa schenkt niet de hoogste of integrale 

volmaaktheid; sattwa is altijd een kwaliteit met een gemengd karakter; sattwi-

sche kennis verlicht een begrensd denkvermogen; sattwische wil regeert een be-

grensde kracht van intelligentie. Bovendien kan sattwa niet op zichzelf in de na-

tuur werken, maar moet hij in al zijn activiteit op de hulp van rajas steunen, 

zodat zelfs sattwisch handelen altijd aan de tekortkomingen van rajas staat 

blootgesteld; egoisme, verwarring, grilligheid, eenzijdigheid, een beperkte en 

overdreven wil, die zich in de intensiteit van zijn beperkingen te buiten gaat en 

het denken en handelen van zelfs de filosoof en wijze achtervolgen. Sattwa kent 

evengoed egoisme als rajas en tamas en zelfs is er een egoisme van kennis of 

deugd; maar iedere vorm van egoisme in het denken laat zich niet verenigen 

met bevrijding. We moeten alle drie gunas ontstijgen. Sattwa moge ons dichter 
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bij het Licht brengen, maar zijn beperkte helderheid verbleekt als we het lich-

tende lichaam van de goddelijke Natuur binnengaan.

Dit ontstijgen wordt doorgaans nagestreefd door zich van de activiteiten van 

de lagere natuur terug te trekken. Die onthechting veroorzaakt een sterkere 

tendens tot dadeloosheid. Wanneer Sattwa zich wil versterken, probeert hij Ra-

jas kwijt te raken en roept de hulp in van het tamasische beginsel van dade-

loosheid; dat is de reden dat een bepaald type hogelijk sattwische mensen in-

tens in het innerlijk wezen leven, maar nauwelijks in het uitwendige leven van 

daden, ofwel daarin onkundig en onhandig in zijn. De zoeker van bevrijding 

gaat in deze richting verder. Door zijn natuurlijk wezen een verlicht tamas op te

leggen – een tamas die door zijn reddende verlichting meer een berusting dan 

een onvermogen is, – wil hij de sattwische guna de vrijheid verschaffen om zich 

in het licht van de geest op te lossen. Kalmte en verstilling worden opgelegd aan

het lichaam, aan de actieve levensziel van verlangen en ego, en het buiten-

waartse verstand, terwijl de sattwische natuur door meditatieve inspanning, 

door een exclusieve adoratieve concentratie en door een binnenwaartse op de 

Allerhoogste gerichte wil, zich met de geest wil versmelten. Voor een quietisti-

sche verlossing is dit voldoende, mssr niet voor de vrijheid van een integrale 

volmaaktheid. Deze bevrijding is van inactiviteit afhankelijk en heeft geen volle-

dig zelfbestaand en absoluut karakter: het moment dat de ziel zich weer op 

handelen richt, merkt ze dat de natuurlijke activiteit nog steeds hetzelfde gedoe 

is. Door dadeloosheid heeft de ziel zich van de natuur bevrijd, maar dat is geen 

volmaakte en zelfbestaande bevrijding, zowel handelend als onbeweeglijk, van 

de 'ziel in de natuur'. De vraag doet zich dan voor of zo een bevrijding en vol-

maaktheid wel mogelijk zijn en wat de voorwaarden voor deze volmaakte vrij-

heid zijn.

De gebruikelijke opvatting is dat dit niet mogelijk is omdat alle activiteit de la-

gere gunas in zich bergt en noodzakelijk tekort schiet7, vanwege de verwarren-

7 Sadosam,in Sanskriet, tekortschietend
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de, ongelijkmatige, onevenwichtige en instabiele wedijver van de gunas; maar 

dat wanneer deze onevenwichtige gunas een volmaakt evenwicht vinden, alle 

handelen van de Natuur ophoudt en de ziel in haar verstilling rust. We kunnen 

dan zeggen dat het goddelijk Zijn ofwel in stilte bestaat of middels zijn instru-

mentarium, in de Natuur handelt, maar in dat geval de schijn van haar wedij-

ver en onvolmaaktheid moet aannemen. Dat moge waar zijn voor de gewone, af-

geleide werking van het Goddelijk in de menselijke geest met zijn huidige relatie

tussen ziel en natuur in een belichaamd, onvolmaakt denkend wezen, maar het

is niet waar voor de goddelijke natuur van volmaaktheid. De wedijver van de 

gunas geeft enkel de onvolmaaktheid van de lagere natuur weer; de drie gunas 

op zich vertegenwoordigen drie wezenlijke krachten van het Goddelijke, die niet 

alleen in verstilling een volmaakt evenwicht bereiken, maar zich tot volkomen 

eendracht van goddelijk handelen verenigen met elkaar verbinden. In het gees-

telijk zijn wordt tamas goddelijke kalmte, wat geen traagheid of onvermogen tot 

handelen is, maar een volmaakte kracht, shakti, die in zichzelf al zijn capaciteit 

potentieel bewaart bevat en de wel van kalmte aan zelfs de meest overweldigen-

de en reusachtige activiteit kan opleggen; rajas wordt puur een initierende en 

zelfsturende Wil van de geest, geen zich beijveren, geen verlangen of heftige 

hartstocht, maar een gelijkmatige, volmaakte zijnskracht, shakti, in staat tot 

een oneindig, onverstoord en vreugdvol handelen. Sattwa wordt niet het aange-

paste verstandelijke licht8, maar het in-zich-bestaand licht9 van het goddelijk 

zijn, de ziel van de volmaakte zijnskracht die, één met sattwa, de goddelijke ver-

stilling en de goddelijke wil tot handelen verlicht. De gewone bevrijding ont-

vangt het goddelijk licht in de goddelijke verstilling, maar de integrale vervolma-

king richt zich op deze grotere drievoudige eenheid. Met de bevrijding van de 

natuur, verliezen ook dualiteiten van de Natuur hun spirituele zin. In de lagere 

natuur zijn dualiteiten het onvermijdelijke effect van het door de constructies 

van het sattwische, rajasische en tamasische ego veroorzaakte spel van de gu-

8 Prakasha, in Sanskriet, helder licht.

9 Jyoti, in Sanskriet, Licht, Verlichting.



 pag  98    De Yoga van Zelfperfectie   De Bevrijding van de Natuur 

nas met de ziel. De knoop van deze onwetendheid bestaat uit een onwetendheid

die niet in staat is de spirituele waarheid van dingen te vatten en zich op de on-

volmaakte schijnwerkelijkheid richt, die haar niet met meesterschap over hun 

innerlijke waarheid tegemoet treedt, maar met onvrede en een wisselend even-

wicht van aantrekking en afstoting, competentie of onkunde, leuk en niet leuk, 

plezier en pijn, vreugde en verdriet, aanvaarding en afkeer; het hele leven doet 

zich aan ons voor als een kluwen van de dingen, van het aangename en onaan-

gename, het mooie en lelijke, waarheid en leugen, geluk en ongeluk, succes en 

mislukking, goed en kwaad, het onontwarbare dualistische weefsel van de Na-

tuur. Gehechtheid aan haar sympathieën en antipatieën houdt de ziel aan dit 

web van goed en kwaad, van vreugde en zorgen gebonden. De zoeker naar be-

vrijding maakt zich los van gehechtheid en werpt de dualiteiten vér van zijn ziel,

maar omdat de dualiteiten ogenschijnlijk de totale werking, substantie en op-

bouw van het leven vormen, heeft het er de schijn van dat deze verlossing het 

best door levensverzaking ons deel kan worden, hetzij door het leven fysiek af te

verloochenen, voorzover dat in een lichaam mogelijk is, dan wel door een inner-

lijke uitreding, door toestemming te weigeren, door een bevrijdende afkeer10voor

heel de werkzaamheid van de Natuur. Ziel en Natuur scheiden zich. De onbe-

wogen11 ziel slaat vanuit een hogere positie het gevecht van de gunas in de na-

tuurlijke persoonlijkheid gade en kijkt als onaangedane getuige naar genoegen 

en ongenoegen van hoofd en hart. Ofwel is ze in staat om zelfs het naar buiten 

gerichte denken het uitwendige verstand haar onverschilligheid op te leggen en 

met de onpartijdige kalmte of onpartijdige vreugde van de onthechte toeschou-

wer de universele werkzaamheid te bekijken, waaraan ze innerlijk niet langer 

aktief deelneemt. Op het einde van deze weg wordt wedergeboorte geweigerd en 

afscheid genomen in het zwijgende zelf, moksha. 

Maar deze afwezing hoeft niet het laatste woord bij vrijwording te zijn. Inte-

grale bevrijding houdt in dat deze op afkeer, vairagya, gebaseerde hartstocht 

10 Vairagya, in Sanskriet, zonder gevoel, zonder hartstocht, onthecht.

11 Udasina, in Sanskriet, onaangedaan, neutraal.
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voor verlossing12 zelf ook wordt ontstegen wordt; de ziel wordt dan zowel van ge-

hechtheid aan de lagere natuurwerking als van iedere afkeer van de Goddelijke 

kosmische werkzaamheid bevrijd. Deze bevrijding bereikt zijn voltooiing wan-

neer de spirituele gnosis met supramentaal inzicht kan handelen en de werking

van de Natuur kan beantwoorden, en hij met een supramentale, lichtende wil 

kan initiëren. De gnosis ontsluiert de spirituele zin van de Natuur, ontsluiert 

God in de dingen, de ziel van het goede in al wat ogenschijnlijk het tegenoverge-

stelde is; die ziel wordt in dat alles en van dat alles bevrijd, de misvormingen 

van de onvolmaakte of tegengestelde vormen vallen weg of worden tot hun ho-

gere, goddelijke waarheid getransformeerd, – net zoals de gunas naar hun god-

delijk uitgangspunt terugkeren – en de geest leeft in een universele, oneindige 

en absolute Waarheid, Goedheid, Schoonheid en Vreugde, de supramentale of 

ieale goddelijke Natuur. De bevrijding van de Natuur valt samen met de geeste-

lijke bevrijding en in de integrale vrijheid wordt de integrale volmaaktheid ge-

grondvest.  

12 Mumukshutva, intens verlangen naar verlossing.



Hoofdstuk  X 

Elementen van perfectie

anneer het zelf van de verkeerde en verwarde werking van de instru-

mentele Natuur gezuiverd is en in zijn zelfbestaand wezen zijn,  be-

wustzijn, kracht en geluk bevrijd is en de Natuur zelf van de wirwar

van deze lagere activiteit van de wedijverende gunas en de dualiteiten bevrijd is tot

de hoge waarheid van de goddelijke kalmte en de goddelijke activiteit, dan wordt spi-

rituele  perfectie  mogelijk.  Zuivering  en bevrijding  moeten onvermijdelijk  aan vol-

maaktheid voorafgaan.  Een spirituele zelfperfectie kan alleen een groei naar eenheid

met de aard van goddelijk zijn betekenen, en daarom zal ons begrip van goddelijk

zijn bepalend zijn voor het doel, de inspanning en methode van onze onderneming.

Voor de Mayavadin1is het onbewogen, onpersoonlijke en het zichzelf in zich bewuste

Absolute de hoogste of beter, enig werkelijke 'waarheid van zijn'. Daarom is het zijn

weg om naar onbeweeglijke kalmte, onpersoonlijkheid en zuiver zelfbewustzijn van

de geest te groeien en, kosmisch en individueel zijn te verwerpen en zich in stille

zelfkennis te vestigen. De Boeddhist, voor wie een ontkenning van 'zijn', waarheid is,

ziet het als de volmaakte weg om de onbestendigheid en onvolkomenheid van het be-

staan evenals de rampzalige zinloosheid van het verlangen in te zien, en om egoisme,

de niet aflatende stroom van Ideeën en opeenvolging van Karma te laten wegsmelten.

Andere ideeën van de Hoogste zijn minder negatief; ieder idee leidt, in overeenstem-

ming met haar opvatting, tot een bepaalde vorm van gelijkenis met het Goddelijke2,

en een ieder idee vindt haar eigen weg, zoals bijvoorbeeld de liefde en verering van

de Bhakta en het groeien in gelijkenis met het Goddelijke door liefde. Maar voor de

integrale Yoga betekent volmaaktheid een goddelijke geest en goddelijke natuur die

een goddelijke relatie met en inwerking op de wereld inhoudt; betekent ook de hele

natuur volledig te vergoddelijken, alle verkeerde knopen van het handelen en zijn te

W

1 Degene die het pad kiest dat zich van deze wereld afwendt omdat die als illusie beschouwd wordt.

2 Sadrsya,in Sanskriet, waarheidvan de vorm.
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verwerpen, maar zonder enig deel van ons wezen of enig veld van handelen te

verwerpen. Volmaaktheid moet daarom als een brede en complexe voortgang

benaderd worden, en haar resultaten en uitwerking zullen daarom en oneindige

en geschakeerde draagwijdte hebben. Om een aanwijzing en werkwijze te vin-

den, moeten we een aantal essentiële en fundamentele elementen van en vereis-

ten voor volmaaktheid, siddhi, definiëren; want als die verworven zijn, merken

we dat de rest enkel een natuurlijke ontwikkeling of bijzondere uitwerking er-

van zijn. We kunnen hierbij  zes onderdelen onderscheiden, die weliswaar in

grote mate van elkaar afhankelijk zijn, maar elkaar toch op een natuurlijke ma-

nier, in volgorde van verwezenlijking, opvolgen. De voortgang begint met een

fundamentele gelijkmatigheid van de ziel en klimt stijgt omhoog naar een ideële

werkzaamheid van het Goddelijke, middels ons volmaakte bestaan, en in de

weidsheid van de Brahmaanse eenheid.

Een basisevenwicht van de ziel, kijkend naar en antwoordend op de dingen, 

invloeden en activiteiten van de Natuur, in haar essentie zowel als in haar na-

tuurlijke bestaan, is een eerste noodzaak. We bereiken dit evenwicht door in 

een volmaakte gelijkmatigheid, samata3, te groeien. Het zelf, geest of Brahman, 

is één in allen en daarom voor alleen één; hij is, zoals de Gita het zegt, –  die dit

idee van gelijkmatigheid volledig ontwikkeld en de ervaring van op zijn minst 

een kant ervan weergegeven heeft – de gelijke Brahman4. De Gita gaat in een 

passage zelfs zover dat hij yoga met gelijkmatigheid vereenzelvigd5. Dat wil zeg-

gen, gelijkmatigheid is het teken van eenheid met de Brahman, teken dat we 

Brahman worden en naar een onaantastbaar spiritueel zijnsevenwicht in de On-

eindigheid toe groeien. Haar belang kan nauwelijks overschat worden; want het 

laat zien dat we voorbij de egocentrische bepaaldheid van onze natuur gegroeid 

zijn, dat we onze obligate reactie op de dualiteiten overwonnen hebben, dat we 

het veranderlijke gedram van de gunas achter ons gelaten hebben en de kalmte

3 Samata, gelijkmatigheid, harmonie, evenwicht.

4 Brahman, het universele Zelf, de Absolute; saman brahman, het gelijke zelf.

5 Samatvam yoga ucyate, gelijkmatigheid en yoga zijn hetzelfde.
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en vrede van de bevrijding zijn binnengetreden. Wanneer het bewustzijn gelijk-

matigheid verwerft, wordt heel ons wezen en onze natuur met de sereniteit van 

de Oneindige doordrongen. Bovendien is het voorwaarde voor een stellig en vol-

maakt goddelijk handelen; de zekerheid en het bereik van de kosmische werk-

zaamheid van de Oneindige is op eeuwigdurende sereniteit gebaseerd die nooit 

verlaten of tekort gedaan wordt. Dat moet ook volmaakt spiritueel handelen 

kenmerken; gelijkmatig en één van geest zijn, van inzicht en verstand, van hart 

en spontaan bewustzijn, tegenover alle dingen, – zelfs het meest fysieke – en al 

hun activiteiten in om het even welke uitwendige aanpassing aan wat gedaan 

moet worden, altijd en onaantastbaar vervuld van de goddelijke gelijkmatigheid 

en kalmte moet zijn innerlijkste beginsel zijn. Dat moge de passieve of substan-

tiële, de fundamentele en ontvangende kant van gelijkmatigheid zijn, maar er is

ook een actieve en beheersmatige kant, een gelijke vreugde die alleen wanneer 

de vrede van gelijkmatigheid gegrondvest is kan komen en de gelukzalige bloem

van zijn voltooiing vormt. 

Vervolgens is het voor vervolmaking noodzakelijk alle actieve delen of de men-

selijke natuur naar die hoogste staat en werkhoogte van hun sterkte en capaci-

teit, shakti, op te heffen waar vergoddelijkt kunnen worden tot ware werktuigen 

van het vrije, volmaakte, spirituele en goddelijke handelen. Voor praktische 

doeleinden nemen we het hoofd, het hart, de prana en het lichaam als de vier 

geledingen van onze natuur die op die wijze voorbereid moeten worden en moe-

ten we uitzoeken uit welke bepalingen hun volmaaktheid bestaat. Ook bezitten 

ons temperament, karaker en onze zielsaard, svabhava6, dat stuwende vermo-

gen (virya7) in ons, die de kracht van die geledingen doeltreffend laat handelen 

en hun type en oogmerk bepaalt. Dit moet van zijn beperkingen verlost, ver-

ruimd en vervolledigd zodat onze menselijkheid de grondslag voor een goddelij-

ke menszijn kan worden, wanneer de Purusha, de ware mens in ons, de godde-

lijke ziel, volledig in dit menselijk instrument handelt en voluit door dit mense-

6 Svabhava, letterlijk 'eigen zijn', de eigen wezenlijke aard.

7 Virya, in Sanskriet: mannelijkheid.
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lijk werktuig heenschijnt. We moeten, om de vervolmaakte natuur te vergodde-

lijken, de goddelijke Kracht of Shakti inroepen onze beperkte menselijke energie

te vervangen8. Deze vervolmaking groeit naarmate we ons kunnen toevertrou-

wen aan, eerst de leiding en dan aan de directe werkzaamheid van die Kracht 

en van die Heer van ons wezen en ons handelen aan wie we toebehoren. Geloof 

is voor dit doel essentieel, geloof is de grote drijfkracht van ons wezen bij onze 

streven naar volmaaktheid, – in dit geval een geloof in God en de Shakti die, be-

ginnend in hart en hoofd, geheel onze natuur, al haar bewustzijn en al haar 

stuwende drijfkracht in bezit zal nemen. Deze vier dingen vormen de essentialia

van dit tweede element van volmaaktheid: de volledige vermogens van de gele-

dingen in onze instrumentele natuur, de vervolmaakte stuwkracht van de zie-

lennatuur, hun aanvaarding in de werking van de goddelijke Kracht, en een vol-

maakt geloof in al onze geledingen om die aanvaarding op te roepen en te on-

dersteunen9.

Maar zolang deze ontwikkeling alleen op het hoogste niveau van onze normale

natuur plaatsvindt, hebben we misschien een gebroken en begrensd spiegel-

beeld, vertaald in de lagere omstandigheden van de ziel in het denken, leven en 

lichaam, maar niet het bezit van de goddelijke volmaaktheid van de goddelijke 

Idee en haar Kracht in de voor ons hoogst mogelijke uitdrukking. Dat moetvoor-

bij deze lagere beginselen in de supramentale gnosis gevonden worden; daarom 

zal het evolueren van het mentale tot het gnostische bestaan zijn. Deze evolutie 

wordt door een uitbraak voorbij uit de mentale cognitieve beperktheid tot stand 

gebracht, door een stap omhoog, het  volgende, hogere niveau of gebied binnen 

dat momenteel nog voor ons verborgen is door het schitterende omhulsel van de

verstandelijke weerspiegelingen en een omvorming van al wat we zijn naar de 

uitdrukkingen van dat grotere bewustzijn. In de gnosis zelf, vijnana10, bestaan 

verschillende gradaties waarvan het hoogste nieveau zich voor de volle en on-

8 Daivi prakriti, bhagavati shakti in Sanskriet: om de natuur te ontstijgen, [vraag] Shakti, de Godin.

9 Shakti, virya, daivi prakriti, shraddha, in Sanskriet, kracht, menszijn, de natuur overstijgen, geloof.

10 Vijnana, in Sanskriet.
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eindige Ananda opent. Eenmaal dat de gnosis echt werkzaam geworden is, zal 

ze geleidelijk alle hoedanigheden van de intelligentie, wil, zintuiglijke cognitie, 

hartstocht, levenskracht en gewaarwording omhoog tillen en ze door een lich-

tende en harmoniserende omvorming, in een eenheid van de waarheid, kracht 

en vreugde van een goddelijk bestaan vertalen. De gnosis zal ons gehele intel-

lectuele, wilsvormende, actieve, ethische, esthetische, zintuiglijke, levenskrach-

tige en lichamelijke wezen tot die helderheid en kracht optillen en tot hun hoog-

ste betekenis transformeren in hun … omvormen. Ze bezit ook de macht om 

onze fysieke beperkingen te boven te komen en als werktuig een volmaakter en 

goddelijker lichaam te ontwikkelen. Haar licht opent de velden van het boven-

bewuste en richt zijn stralen op en stort zijn lichtende vloedstroom in het on-

derbewuste en brengt zijn verduisterde verwijzingen en verzwegen geheimen 

aan het daglicht. De gnosis laat ons tot een groter licht van het Oneindige toe 

dan in de blekere helderheid van zelfs ons hoogste denkvermogen weerspiegeld 

wordt. Terwijl ze de individuele ziel en de natuur vervolmaakt in de zin van een 

goddelijker bestaan en de diversiteit van ons wezen volledig harmoniseert, ba-

seert ze haar werkzaamheid geheel op de Eenheid waar ze uit voortkomt en tilt 

alles tot die Eenheid op. Persoonlijkheid en onpersoonlijkheid, twee eeuwige 

kanten aan het bestaan, worden door haar werking één in het spirituele wezen 

en Natuurlijke lichaam van de Purushottama11gemaakt.

De gnostische vervolmaking moet, ook al is ze van nature spiritueel, hier in 

het lichaam voltooid worden. Ze neemt leven in de fysieke wereld als een van 

haar werkterreinen, ook al opent ze ons maakt ze een opening naar het bezit 

van niveaus en werelden voorbij het stoffelijke heelal. Het fysieke lichaam is 

daarom een activiteitsbasis12 die niet verwaarloosd, geringschat of van geestelij-

ke evolutie uitgesloten mag worden; het lichaam vervolmaken als het uitwendi-

ge werktuig van een totaal goddelijke leven op aarde, zal een noodzakelijk be-

standdeel van de gnostische transformatie zijn. Door de wet van de gnostische 

11 Purushottama, de Allerhoogste, het hoogste Zijnde.

12 Pratishtha, steunpunt, zetel.
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Purusha13 evenals de wet van de Anandamaya14 waar  de gnostische Purusha 

naar opent, in de ledematen van het fysieke bewustzijn te laten werken, wordt 

die verandering voltooid. Die verandering wordt volbracht door de wet van de 

gnostische Purusha in de ledematen van het fysieke bewustzijn te laten werken,

evenals de wet van de Anandamaya waar de  gnostische Purusha naar opent. In

hoogste voleinding voert deze voortgang ertoe dat het gehele fysieke bewustzijn 

vergeestelijkt en verlicht wordt en dat de wet van het lichaam vergoddelijkt. 

Want achter de grove fysieke laag van dit stoffelijke zichtbare en tastbare gestel 

bestaat er een ijl lichaam – dat het lichaam subliminaal ondersteunt en door 

een verfijnd, ijl bewustzijn ontdekt kan worden – van het cognitief wezen en een

geestelijk of causaal lichaam van de gnostische ziel van vreugde waarin de vol-

ledige perfectie van een spirituele belichaming gevonden kan worden, een nog 

ongemanifesteerde goddelijke wet van het lichaam. De meeste lichamelijk sid-

dhi's15die bepaalde Yogi's verwerven, worden teweeg gebracht door een opening 

doordat de wet van het ijle16zich opent of iets van de wet van het geestelijk li-

chaam wordt opgeroepen. In de gebruikelijke methodiek worden de chakras 

door de lichamelijke procedé van Hathayoga (dat gedeeltelijk ook in de Rajayoga

is opgenomen) of door het procedé van de Tantrische leer geopend. Maar, terwijl

we in bepaalde stadia van de Integrale Yoga hier wel voor kunnen kiezen, zijn ze

niet onmisbaar; want deze Yoga vertrouwt op de kracht van het hogere zijn om 

het lagere bestaan te veranderen en kiest ervoor van boven naar beneden en 

niet omgekeerd te werken en daarom de ontwikkeling van de hogere kracht van 

de gnosis af te wachten om in dat deel van de Yoga de werktuigen te verande-

ren. 

Resteert in de gnostische vervolmaking, want alleen dan wordt haar totaliteit 

mogelijk, het op gnostische basis 'volmaakte handelen en genieten van zijn'. De 

13 Vijnanamaya purusha, de ziel van de pure ideeënwereld.

14 Anandamaya, schepping van vreugde.

15 Siddhi's, bovennatuurlijke vermogens.

16 The subtle, in het Engels, ook wel te omschrijven als het fijnstoffelijke.
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Purusha manifesteert zich voor de diversiteit van zijn oneindig bestaan in het 

heelal, voor inzicht, handeling en genieting; de gnosis brengt de volheid van spi-

ritueel inzicht en baseert goddelijk handelen daarop en vormt de genieting van 

wereld en wezen naar de wet van de waarheid, de vrijheid en volmaaktheid van 

de geest.  Handeling en genieting zullen echter geen lagere werkzaamheid van 

de gunas, of het daaruit resulterende egoistische genot van, meestal, de bevre-

diging van rajasisch verlangen - onze huidige levenswijze - met zich meebren-

gen. Wat er aan verlangen overblijft, als die naam terecht is, zal het goddelijk 

verlangen zijn, de 'wil tot vreugde' van Purusha die in zijn vrijheid en volmaakt-

heid  de activiteit van vervolmaakte Prakriti en al haar geledingen. Prakriti ver-

heft de gehele natuur tot de wetmatigheid van haar hogere goddelijke waarheid 

en handelt volgens die wet door de universele genieting van haar handelen en 

zijn aan de anandamaya Ishwara17 aan te bieden, de Heer van werken en be-

staan en de Geest van gelukzaligheid, die haar werkzaamheden overziet en be-

stuurt. De individuele ziel wordt een kanaal voor deze werkzaamheid en offe-

rande, en geniet tegelijk haar eenheid met de Ishwara en zijn eenheid met Prak-

riti en geniet alle relaties met Oneindig- en eindigheid, met God en het en we-

zens in het heelal in de hoogste hoedanigheid van de eenheid van de universele 

Purusha en Prakriti.

Alle gnostische evoutie opent zich voor het goddelijke beginsel van Ananda, de

grondslag voor de volheid van spiritueel zijn, bewustzijn en gelukzaligheid, voor 

Satchitananda of eeuwig Brahman. Zoals ze oorspronkelijk door weerspiegeling 

in de verstandelijke ervaring overheersd werd, zo zal ze later, met grotere volle-

digheid en directheid, door het aaneengesloten en lichtende bewustzijn, cidgha-

na18, dat de gnosis met zich meenrengt. De Siddha, of volmaakte ziel, leeft in dit

Brahmaanse, goddelijke, bewustzijn in eenheid met de Purushottama, de Aller-

hoogste. Zij is zich bewust in de Brahman die alles is, in de Brahman, oneindig 

in zijn en oneindig in kwaliteiten, in  Brahman als zelfbestaand bewustzijn en 

17 anandamaya Ishwara, de heer van de wereld der gelukzaligheid.

18 Cidghana, Bewustzijn in vorm.
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universeel weten, en in  Brahman als zelfbestaande gelukzaligheid en universele

bestaansvreugde19. Hij ervaart geheel het universum als manifestatie van de 

Ene, iedere kwaliteit en handeling als het spel van deze universele en oneindige 

energie, alle kennis en bewuste ervaring als een opbloeien van dat bewustzijn, 

en dit alls in de kwaliteit van die ene Ananda. Zijn fysieke wezen wordt één met 

alle stoffelijke Natuur, zijn levenswezen met het leven van het heelal, zijn den-

ken met het kosmische denken, zijn spiritueel weten en willen met het goddelij-

ke weten en willen, zowel inzichzelf als waanneer het zich door deze kanalen 

manifesteert, zijn geest met die ene geest in alle zijnden. Alle rijkdom van kos-

misch bestaan zal voor hem in die eenheid veranderd en in het geheim van zijn 

spirituele betekenis geopenbaard worden. Want in deze spirituele gelukzaligheid

en zijn, zal hij één zijn met Dat wat de oorsprong en inhoud en bewoner en 

geest en vormende kracht van alle bestaan is. Dit zal de hoogste reikwijdte van 

zelf-vervolmaking zijn.

19 Respectievelijk: sarvam brahma, anantam brahma, jnanam brahma en anandam brahma.
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	Wikipedia.org zegt hierover: Het sensorische of zintuiglijke geheugen is ons geheugen voor recente zintuiglijke indrukken. Het heeft een grote capaciteit, maar een zeer korte duur, en moet niet verward worden met het kortetermijngeheugen. Het bevat een nauwkeurige kopie van alle specifieke fysische stimuluskenmerken, en wordt automatisch gevormd zonder tussenkomst van processen als aandacht of bewustzijn. De inhoud van het sensorische geheugen onttrekt zich ook aan bewuste controle.
	Siddhi
	Bhoga, genieting
	Adjectief van Sattwa, de guna (kwaliteit) van evenwicht en redelijkheid.
	Rasa, letterlijk ‘smaak’.
	Bhoga, letterlijk ‘genot’, ‘genieten’.
	Rasagrahana, herkennen en waarderen van genieting.
	Letterlijk onvrede
	Raga-dwesha in Sanskriet.
	Bahya-sparsa in Sanskriet, uitwendige contacten en indrukken.
	Tapas, letterlijk hitte, figuurlijk: ascetische concentratie. Shakti, creatieve kracht.
	In Sanskriet respectivelijk Sâma, samata, shanti.
	'realisation' in het Engels, hier in de zin van diep inzicht. Het begrip kan ook duiden op verwezenlijking, ofwel eenwording in bewustzijn, van een spirituele realiteit.
	Suryasya dvara in Sanskriet, letterlijk zonnepoort
	In het Engels: intuïtive or illuminated mind, te omschrijven als een begripsvermogen, weten of inzicht dat niet op denken en redeneren gebaseerd is, maar een hogere waarheid door intuïtie of verlichting weerspiegelt. Mind wordt in deze context vertaald met ‘weten’.
	Siddhi, letterlijk verworvenheid. Vaak gebruikt in de betekenis van bovennatuurlijk vermogen.
	Suddhi, zuivering en Mukti, bevrijding.
	Moksha,letterlijk loslating
	Guna, eigenschap, kwaliteit, hoedanigheid.
	Nistraigunya, vrij van de drie kwaliteiten van de natuur
	Het begrip wet is in deze context verwant aan Dharma uit het Sanskriet: de ware ordening, wetmatigheid en bedoeling der dingen en van ieder individueel bestaan.
	Pratishta, rustpunt, steun, positie.
	Tapas, gerichtheid. Shakti, kracht.
	Sadhaka, Beoefenaar van Yoga discipline. Verwant aan het begrip Sadhu, Sadhoe.
	Sankalpa, vastbesloten en Param overstijgen en Bha, illusie.
	Niscesta, aniha, nirapeksha en nivrtta in Sanskriet.
	Nishkriya, sarvarambhaparityagi in Sanskriet.
	Natuur en Ziel.
	Ahambuddhi, ik ben het denken
	Pratishtha, in Sanskriet, ondersteuning, zetel.
	Sayujya,salokya, samipya en mukti in Sanskriet.
	Anatmavan in Sanskriet.
	Beide, sattwa, evenwicht en rajas, beweging en dynamiek, zijn een kwaliteit, guna, van de lagere natuur.
	bhuma,in Sanskriet, letterlijk volheid, volledigheid.
	Tapas, vuur, ijver.
	Dvandva, in Sanskriet, letterlijk: paar of tweeling.
	Traigunyatitya, in Sanskriet, letterlijk: loslaten van de drie gunas.
	Een Yoga systeem uit de vroege jaartelling, dat echter met begrippen werkt die reeds eerder eerder voorkomen.
	Dit onderwerp wordt in de Yoga van Werken (Deel I van de Synthese van Yoga) behandeld. Het wordt hier opnieuw genoemd vanuit de algemene geaardheid van de natuur en de volledige bevrijding van het bestaan. (noot van Sri Aurobindo)
	arambha in Sanskriet, letterlijk begin.
	Sadosam,in Sanskriet, tekortschietend
	Prakasha, in Sanskriet, helder licht.
	Jyoti, in Sanskriet, Licht, Verlichting.
	Vairagya, in Sanskriet, zonder gevoel, zonder hartstocht, onthecht.
	Udasina, in Sanskriet, onaangedaan, neutraal.
	Mumukshutva, intens verlangen naar verlossing.
	Degene die het pad kiest dat zich van deze wereld afwendt omdat die als illusie beschouwd wordt.
	Sadrsya,in Sanskriet, waarheidvan de vorm.
	Samata, gelijkmatigheid, harmonie, evenwicht.
	Brahman, het universele Zelf, de Absolute; saman brahman, het gelijke zelf.
	Samatvam yoga ucyate, gelijkmatigheid en yoga zijn hetzelfde.
	Svabhava, letterlijk 'eigen zijn', de eigen wezenlijke aard.
	Virya, in Sanskriet: mannelijkheid.
	Daivi prakriti, bhagavati shakti in Sanskriet: om de natuur te ontstijgen, [vraag] Shakti, de Godin.
	Shakti, virya, daivi prakriti, shraddha, in Sanskriet, kracht, menszijn, de natuur overstijgen, geloof.
	Vijnana, in Sanskriet.
	Purushottama, de Allerhoogste, het hoogste Zijnde.
	Pratishtha, steunpunt, zetel.
	Vijnanamaya purusha, de ziel van de pure ideeënwereld.
	Anandamaya, schepping van vreugde.
	Siddhi's, bovennatuurlijke vermogens.
	The subtle, in het Engels, ook wel te omschrijven als het fijnstoffelijke.
	anandamaya Ishwara, de heer van de wereld der gelukzaligheid.
	Cidghana, Bewustzijn in vorm.
	Respectievelijk: sarvam brahma, anantam brahma, jnanam brahma en anandam brahma.
	Deel IV
	De Yoga van Zelf-perfectie
	Hoofdstuk I

	Het Principe van Integrale Yoga
	Het principe van Yoga is om een of alle krachten van ons menselijk bestaan tot middel om te vormen om het goddelijk Zijn te bereiken. In Yoga dient gewoonlijk een enkele fundamentele hoofdkracht of een groep van krachten als middel, vehikel en weg. In een synthetische Yoga worden alle krachten gebundeld en tot bestanddeel van een instrumentarium voor transformatie gemaakt.
	De drievoudige weg gebruikt als belangrijkste werktuig de drie voornaamste geestelijke vermogens van het zielenleven in de mens. Zo kiest de weg van Kennis de rede en verstandelijke inzicht en maakt deze, door middel van zuivering, concentratie en een bepaalde discipline van op God gericht streven, tot middel voor het grootste inzicht dat er is, Godskennis en Gods visioen. Haar doel is het Goddelijke zien, kennen en zijn. Werk en handelen selecteren de wil van de doener van werken als instrument; deze weg maakt het leven tot een eredienst van offerandes aan de Godheid en door zuivering, concentratie en een bepaalde discipline van zich richten naar de goddelijke Wil, tot een middel voor contact en toenemende eenheid van de menselijke ziel met de goddelijke Meester van het universum. Devotie selecteert de emotionele en esthetische vermogens van de ziel en door ze allemaal in volmaakte zuiverheid, intensiteit en met een grenzeloos hartstochtelijk zoeken, Godwaarts te richten, maakt ze deze weg tot middel om het Goddelijke in een of meerdere relaties van eenheid met het Goddelijk Bestaan te bezitten.
	Iedere Yoga krijgt in haar werkwijze de kenmerken van het gebruikte instrument; zo is de Hathayoga werkwijze psycho-somatisch, die van de Rajayoga psychisch en mentaal en is de weg van kennis spiritueel en cognitief, terwijl de weg van devotie spiritueel, emotioneel en esthetisch en de weg van werk er een van spiritueel en dynamisch handelen is. Ieder pad wordt door de methode van de hem kenmerkende kracht geleid. Maar alle kracht is uiteindelijk één en alle kracht is in werkelijkheid zielskracht. Deze waarheid wordt in het gewone proces van leven, lichaam en verstand helemaal onzichtbaar gemaakt door de uiteenlopende, verdeelde en uitwaaierende werking van de Natuur - de normale situatie in al ons functioneren -, maar ze wordt ook daar uiteindelijk evident; want iedere materiële energie herbergt een verborgen vitale, mentale, psychische en spirituele energie en moet eens deze vormen van de ene Shakti de vrijheid geven; ook vitale energie bergt alle andere vormen in zich en geeft er in handelen ruimte aan, terwijl het verstand – steunend op leven en lichaam en hun vermogens en functioneren – de nog niet of maar gedeeltelijk ontwikkelde psychische en spirituele kracht van het wezen in zich draagt. Maar wanneer door Yoga welk van deze krachten dan ook uit haar verdeelde en uitwaaierende activiteit wordt gelicht en eenmaal gebundeld tot haar hoogste niveau wordt opgetild, dan wordt ze gemanifesteerde zielskracht en openbaart ze de essentiële eenheid van alle krachten. Daarom heeft ook het Hathayoga proces haar zuiver psychische en spirituele resultaat en bereikt Rajayoga door psychische middelen een spirituele vervulling . Het drievoudig pad mag dan in doel en middelen geheel mentaal en spiritueel voorkomen, maar kan met resultaten gepaard gaan die meer voor de andere paden kenmerkend zijn en die spontaan en onwillekeurig naar voren komen en opbloeien en wel om dezelfde reden: zielskracht is almacht en waar ze in een richting de top bereikt, beginnen haar andere mogelijkheden zich ook in feite of als beginnend potentieel te openbaren. Deze eenheid wijst tegelijk op de mogelijkheid van een synthetische Yoga.
	De Tantrische discipline is in wezen een synthese. Ze heeft een brede universele waarheid aangegrepen: het bestaan van twee polen-van-zijn, wier essentiële eenheid het geheim van het bestaan is. Brahman en Shakti, Geest en Natuur, waarbij Natuur de kracht van de geest of beter geest als kracht is. De menselijke natuur tot manifeste spirituele kracht verheffen is haar methode en het is de gehele natuur die ze voor deze spirituele bekering omarmt. Het krachtige Hathayoga procedé is deel van haar instrumentarium – en dan met name het openen van de zenuwvlechten waardoor ze als doorgang kunnen dienen voor de ontwaakte Shakti op weg naar haar eenwording met de Brahman. Ook de subtielere nadruk van Rajayoga op zuivering, meditatie en concentratie en de hefboom van wilskracht, de drijfveer van devotie en de sleutel van kennis in het drievoudige pad, maken er deel van uit. Maar Tantra beperkt zich niet tot een doeltreffende assemblage van deze specifieke Yoga-krachten. Door de haar kenmerkende synthese verruimt ze naar twee kanten het domein van de Yoga methode. Eerst neemt ze veel van de hoofdbronnen van het menselijke handelen, streven en karakter stevig ter hand om ze aan een intensieve discipline te onderwerpen. Het eerste doel daarbij is meesterschap van de ziel over haar drijfveren en het uiteindelijk nut wordt bereikt door ze tot een goddelijker spiritueel niveau te verheffen. En bovendien omvat haar Yogadoelstelling niet alleen bevrijding, de alles overheersende preoccupatie van de enkelvoudige systemen, maar ook een kosmisch genieten van spirituele macht, wat de anderen onderweg misschien gedeeltelijk en min of meer toevallig meenemen, maar liever niet tot doelstelling of drijfveer maken. Tantra is een gedurfder en ruimhartiger systeem.
	In de aanpak om tot een synthese te komen kunnen we nog een ander spoor als uitgangspunt volgen, dat uit een andere kijk op de mogelijkheden van Yoga voortkomt. Dat spoor loopt van de methodiek van Vedanta naar de doelstelling van Tantra. In de methode van Tantra is Shakti allesbepalend en vormt de sleutel om het spirituele te bereiken; in onze synthese zijn het spirituele en de ziel allesbepalend en het geheim om Shakti te verwerven. De methode van Tantra begint onder aan de ladder en klimt langs de sporten omhoog naar de top. Daarom ligt in eerste instantie de nadruk op de werking van de ontwaakte Shakti op het zenuwstelsel van het lichaam en zijn knooppunten: het openen van de zes lotussen betekent iedere keer het openen van een spiritueel machtsbereik. Onze synthese legt meer de nadruk op het geestelijke dat in het verstand en gevoel, dan op het geestelijke dat in het lichaam van de mens besloten ligt, en neemt aan dat hij het vermogen heeft op dat eerste niveau te beginnen en zijn persoonlijkheid vanuit de kracht van de ziel in een denken en voelen dat zich rechtstreeks voor een spirituele macht en spiritueel zijn opent, te vergeestelijken en zijn hele natuur door het ontvangen en dynamiseren van deze hogere kracht te vervolmaken. Daarom hebben wij allereerst de nadruk gelegd op het gebruik van de zielsvermogens in het denken, op de drie sleutels van kennis, werk en devotie om de sloten van de geest te openen. De methode van Hathayoga kan terzijde gelaten worden, hoewel er geen bezwaar tegen gedeeltelijk gebruik ervan is, en Rajayoga kan alleen een informeel bestanddeel vormen. Wat ons drijft en inspireert is: langs de kortste weg de breedste ontwikkeling van spiritueel zijn en spirituele macht bereiken en die gebruiken om de bevrijde natuur over het hele bereik van menselijk bestaan te vergoddelijken.
	Het beoogde beginsel is overgave van zichzelf, het menselijk wezen aan het goddelijk zijn, bewustzijn, vermogen en welbehagen aanbieden. Het is gemeenschap of eenwording met het Goddelijke zelf, op alle ontmoetingspunten die de ziel van de mens als denkend en voelend wezen heeft, waarbij dat Goddelijke zelf, als meester en bezitter van het werktuig, rechtstreeks en zonder sluier, door het licht van zijn aanwezigheid en leiding, het menselijk wezen in al zijn natuurkrachten tot een goddelijk leven zal vervolmaken. Dit leidt ons tot een verdere verbreding van de Yogadoeleinden. Het gemeenschappelijke eerste doel van alle Yoga is de ziel uit haar huidige natuurlijke onwetendheid en beperking bevrijden, haar tot spiritueel wezen laten groeien en haar eenwording met het hoogste zelf en Godheid. Maar dit wordt gewoonlijk niet alleen als eerste maar ook als volledig en laatste doel gezien: de heerlijkheid van het geestelijke bestaan wordt dan wel bereikt, maar alleen door het menselijke en individuele ofwel in de stilte van een absoluut zijn dan wel op een nog hoger vlak in een ander bestaan op te heffen. Het systeem van Tantra maakt bevrijding tot het laatste, maar niet het enige doel. Deel van zijn weg is om spirituele kracht, licht en vreugde in het menselijk bestaan volledig te vervolmaken en ervan te genieten. Tantra verschaft zelfs een glimp van een allerhoogste ervaring waarin bevrijding en kosmische handelen en genieten zich in een ultiem overstijgen van alle tegenstellingen en dissonanties verenigen. Dit ruimere gezichtspunt op onze spirituele mogelijkheden is ons uitgangspunt, maar we voegen er een nieuwe accent aan toe dat er een meer volledige betekenis aan geeft. We beschouwen de mens niet als een louter individueel spiritueel wezen op weg naar een transcendente eenheid met het Goddelijke, maar als een universeel wezen dat tot eenheid met het Goddelijke in alle zielen en in de gehele Natuur in staat is en we aanvaarden de volledige praktische consequentie van deze verruimde zienswijze. De individuele bevrijding van de menselijke ziel en haar genieten van eenheid met het Goddelijke in spiritueel zijn, bewustzijn en verrukking, moet altijd het eerste doel van Yoga blijven; haar vrijelijk genieten van kosmische eenheid met het Goddelijke wordt een tweede doelstelling. Daaruit ontstaat dan een derde: de zin van de goddelijke eenheid met alle wezens waarmaken door deelname aan en medegevoel met het spirituele doel van het Goddelijke in de mensheid. De individuele Yoga komt dan uit haar afzondering en wordt deel van de collectieve Yoga van de goddelijke Natuur in het menselijk ras. Het vrijgemaakte individuele wezen wordt, door zijn eenheid in ziel en geest met het Goddelijke, in zijn natuurlijke persoonlijkheid een zich perfectionerend werktuig ten dienste van het volmaakt opbloeien van het Goddelijke in de mensheid.
	Dit opbloeien gaat in twee fasen: eerst groeit het gescheiden menselijke ego naar eenheid met het spirituele en vervolgens maakt het zich de goddelijke natuur in haar wezenlijke en hogere vormen eigen - dus niet langer in de lagere vormen van de mentale persoonlijkheid, want die zijn een verminkte vertaling en niet de authentieke tekst uit het originele script van de goddelijke Natuur in het kosmisch individu. Met andere woorden, een volmaaktheid die het opklimmen van de mentale natuur tot de volledig spirituele en supramentale natuur inhoudt, is ons doel. Daarom moet deze integrale Yoga van kennis, liefde en werk in een Yoga van spirituele en gnostische zelfperfectie overvloeien. Omdat gnostische kennis, wil en zaligheid rechtstreekse instrumenten van de geest zijn en alleen gewonnen kunnen worden door in het geestelijke, in het goddelijk wezen te groeien, moet die groei het eerste doel van onze Yoga zijn. De mentale persoonlijkheid moet zich tot eenheid met het Goddelijke verruimen voordat het Goddelijke de gnosis volmaakt in de ziel van het individu zal laten opbloeien. Om die reden wordt de drievoudige weg van kennis, liefde en werk de grondtoon van de hele Yoga, want ze vormt het rechtstreekse middel voor de ziel in denken, voelen en willen om op weg omhoog naar de goddelijke eenheid haar hoogste intensiteit te bereiken. Ook daarom moet Yoga integraal zijn. Want als opgaan in het Oneindige of een vorm van hechte eenheid met het Goddelijke ons hele doel zou zijn, zou een integrale Yoga overbodig zijn, tenzij voor de grotere voldoening die de menselijk persoonlijkheid wellicht ervaart wanneer hij de totaliteit van zichzelf tot de bron weet op te heffen. Maar voor het essentiële doel zou dat niet nodig zijn, want ieder vermogen van de ziel op zich kan ons al tot het Goddelijke brengen; op zijn hoogste punt stijgt ieder vermogen tot in het oneindige en absolute op en ieder op zich vorm dus een toereikende weg naar het doel: alle honderd gescheiden wegen leiden naar de Eeuwige. Het gnostische bestaan omvat de gehele goddelijke en spirituele natuur en deelt volledig in haar vreugde; ook heft het de hele menselijke natuur naar zijn vermogen tot een goddelijk en spiritueel bestaan op. Integraliteit vormt daarom een essentiële voorwaarde voor deze Yoga.
	Tegelijk hebben we gezien dat ieder van deze drie wegen, mits voldoende ruimhartig gevolgd, de vermogens van de andere wegen op haar hoogste niveau in zich op kan nemen en tot vervulling kan brengen. Het is daarom voldoende om met een weg te beginnen en het punt te vinden waarop ze elkaar, eerst nog op parallelle wegen, ontmoeten, en dan doordat de wegen zich verbreden, in elkaar versmelten. Maar tegelijk is een moeilijker, complexer en krachtiger procedé denkbaar dat als het ware langs drie lijnen tegelijk, ofwel op een drievoudig wiel van zielskracht begint. Deze mogelijkheid zullen we later moeten overwegen omdat we eerst willen kijken welke voorwaarden en middelen een Yoga van zelfperfectie heeft. Wel zullen we zien dat dit geen volledig uitstel is, want de groei van goddelijke werken, liefde en kennis is deel van en bevordert de initiatie in dat procedé.
	Hoofdstuk II

	Integrale Volmaaktheid
	Goddelijke volmaaktheid van mens-zijn is ons doel. Eerst moeten we daarom weten uit welke essentiële bestanddelen de volledige perfectie van de mens bestaat; vervolgens wat we bedoelen met een goddelijke in tegenstelling tot een menselijke perfectie van ons bestaan. Dat het verschijnsel mens zichzelf kan ontwikkelen en tot op zekere hoogte een ideale standaard van perfectie kan benaderen – zoals zijn verstand dat opvat, zich voorstelt en navolgt – is voor het nadenkende deel van de mensheid vanzelfsprekend, hoewel slechts een minderheid die mogelijkheid ook daadwerkelijk als een van de belangrijkste levensdoelen beschouwt. Dit ideaal wordt echter door sommigen als wereldlijke verandering en door anderen als religieuze bekering opgevat.
	De wereldlijke perfectie wordt soms enkel als een uitwendig iets opgevat, als een sociaal verschijnsel, een kwestie van gedrag, als een redelijkere omgang tussen mensen onderling en tussen de mens en zijn omgeving, als beter en doelmatiger burgerschap en plichtsvervulling en een betere, rijkere, vriendelijkere en gelukkigere levenswijze waarbij de bestaansmogelijkheden juister en meer in gezamenlijke harmonie worden genoten. Anderen koesteren daarentegen een innerlijk en subjectiever ideaal, zoals groei in scherpte en niveau van intelligentie, wilskracht en rede, groei in niveau en organisatie van vermogens en capaciteiten in onze natuur en een persoonlijkheid die in fysiek en emotioneel opzicht ethisch edelmoediger is, esthetisch rijker en gevoelsmatig verfijnder en die bovendien door betere zorg veel gezonder is. Soms wordt een enkel bestanddeel benadrukt, bijna onder uitsluiting van de rest; in andere gevallen, waar ruimer en evenwichtiger wordt gedacht, wordt de harmonie van het geheel als de ware vervolmaking beschouwd. Soms wordt vernieuwing van onderwijs en sociale instituties als uitwendige middel toegepast, terwijl in andere gevallen innerlijke training en zelfontplooiing als het ware middel de voorkeur krijgt. Die twee doeleinden van innerlijke individuele vervolmaking en verbetering van het uitwendig bestaan, kunnen natuurlijk ook samengaan.
	Maar de wereldse doelstelling neemt de huidige levensomstandigheden als werkterrein, terwijl het religieuze streven zich daarentegen op de voorbereiding op het leven in het hiernamaals fixeert, waarbij een soort zuivere heiligheid het meest voorkomende ideaal is en bekering van het onvolmaakte of zondige menselijk individu door goddelijke genade, of door gehoorzaamheid aan een wet die in een heilige schrift is neergelegd dan wel door een godsdienst stichter wordt gegeven, het middel is. Een godsdienst kan weliswaar sociale verandering in haar doelstelling opnemen, maar de verandering wordt dan teweeg gebracht door een gemeenschappelijk religieus ideaal en devotionele levenswijze te accepteren, door een heilige broederschap, een theocratie of Godsrijk dat hier op aarde het hemelse koninkrijk weerspiegelt.
	Ook in dit opzicht moet het doel van onze Yoga synthese, net als bij de andere aspecten, meeromvattend en meer integraal zijn en alle elementen en richtingen die een ruimere zelfperfectie zoeken omarmen en met elkaar harmoniëren of beter gezegd, verenigen. Om met succes die synthese te realiseren moet ze van een waarheid uitgaan die ruimer dan het normale godsdienstige en hoger dan het wereldse uitgangspunt is. Heel het leven is een verborgen Yoga: een obscure groei van de Natuur naar de ontdekking en realisatie van het in haar verborgen goddelijk beginsel dat - naarmate het menselijk individu al zijn instrumenten van weten, willen, handelen en leven opent voor het Spirituele in hemzelf en in de wereld - geleidelijk zijn obscuriteit verliest, zelfbewuster en duidelijker wordt en manifester in de mens wordt. Verstand, levenskracht en het lichaam, al die uitingsvormen van onze natuur, zijn middel tot die groei, maar vinden hun uiteindelijke volmaaktheid alleen door zich te openen voor iets dat hen overstijgt. Allereerst omdat ze niet de mens in zijn totaliteit vormen en ten tweede omdat dat 'andere iets' dat de mens ook is, de sleutel tot zijn volledigheid is en hem een licht brengt dat de hoge en veelomvattende totale werkelijkheid van zijn wezen aan hem ontsluit.
	Het denken vindt zijn vervulling in een grotere kennis waar het nu enkel een schemerlicht van is, het leven ontdekt zijn bedoeling in een grotere macht en wil waarvan het een uitwendig en vooralsnog obscuur functioneren vormt en het lichaam ontdekt zijn uiteindelijk nut als werktuig van een zijnskracht, waarvoor het een fysieke ondersteuning en materieel uitgangspunt is.
	Iedere bouwsteen moet zich eerst zelf ontwikkelen en zijn eigen natuurlijke mogelijkheden ontdekken; heel ons gewone leven is een uitproberen van deze mogelijkheden en vormt een gelegenheid tot voorbereidende en experimentele zelftraining. Maar het leven kan pas zijn volmaakte zelfvervulling vinden wanneer het zich voor die grotere realiteit-van-zijn opent en vervolgens door een steeds veelzijdigere kracht en sensitiever gebruik van zijn capaciteiten te ontwikkelen, daar een vruchtbaar werkterrein van wordt.
	Training en verbetering van het intellect, de wil en het ethisch handelen, van gevoel en esthetiek en van het lichaam zelf zijn op zich voortreffelijk, maar zonder bevrijdend en lichtbrengend einddoel, draaien ze steeds in kringetjes rond, tenzij ze het punt bereiken dat ze zich voor de kracht en aanwezigheid van het Spirituele openen en zijn directe werking kunnen toelaten. Die directe werking brengt een bekering van de gehele persoon tot stand, de onmisbare voorwaarde voor onze ware volmaaktheid. In de waarheid en kracht van de Geest groeien en door de directe werking van die kracht een geschikt instrument voor haar zelf-expressie worden – de mens die in het Goddelijke leeft en het Spirituele dat goddelijk in de mensheid leeft – zijn daarom het uitgangspunt en het ware doel van een integrale Yoga van zelfperfectie.
	Door de aard van deze onderneming moet het veranderingsproces in twee stadia gaan. In het begin komt het op de persoonlijke inspanning van de mens aan en wel vanaf het moment dat hij deze goddelijke mogelijkheid in zijn ziel, verstand of hart als het ware levensdoel gewaar wordt, zich daarop richt en zich ertoe voorbereidt; hij verwerpt dan al wat tot een lagere werking in hem behoort, alles dat het openstellen voor de spirituele waarheid en haar kracht in de weg staat om door deze bevrijding met zijn geestelijk wezen een te worden en al zijn natuurlijk handelen onbelemmerd tot middel van spirituele zelfexpressie om te vormen. Vanaf deze omwenteling wordt de Yoga zelfbewust en doelgericht: er is een hernieuwd ontwaken en het levensmotief richt zich naar boven. Zolang er enkel sprake is van een intellectuele, ethische of andere zelftraining ten dienste van de nu normale levensdoelen, die niet boven het normale kringetje van verstand, leven en lichaam en hun activiteiten uitgaat, zitten we nog steeds in de obscure en vooralsnog niet verlichte Yoga van de Natuur: het blijft de vertrouwde menselijke perfectie die we nastreven. Een spiritueel verlangen naar het Goddelijke en de goddelijke volmaaktheid, naar eenwording met Hem in heel ons wezen en een spirituele vervolmaking in geheel onze natuur, is van deze verandering het concrete teken en de voorbereidende kracht van een integrale omvorming van ons wezen en ons bestaan.
	Door persoonlijke inspanning kan een eerste verandering en een voorlopige omvorming geëffectueerd worden, die neerkomt op een mate van vergeestelijking, groter of kleiner, van onze mentale drijfveren, ons karakter en temperament en op een verstilde of veranderde werking van en meesterschap over het emotionele en fysieke leven. Deze subjectieve bekering kan de grondslag voor een of andere vorm van communicatie en eenwording van onze verstandsziel met het Goddelijke worden en het begin zijn van een gedeeltelijke weerspiegeling van de goddelijke natuur in de menselijke denkwijze. Dit is het maximum dat menselijke inspanning op eigen kracht of met indirecte steun kan bereiken, want is het is een mentale inspanning en het verstand kan niet blijvend boven zichzelf uitklimmen: het bereikt hoogstens een niveau van vergeestelijkt en ideëel denken. Wanneer het omhoog, boven die grens uit schiet, dan raakt het de greep op zichzelf kwijt, verliest de verbinding met het leven en bereikt het een absorberende trance of staat van passiviteit. Een grotere perfectie kan alleen bereikt worden doordat een hogere kracht binnen treedt en de gehele werking van het individu op zich neemt. In het tweede stadium van deze Yoga moet het hele functioneren van de menselijke natuur daarom consequent in handen van deze grotere kracht gelegd worden en moet haar invloed, werking en bezitneming in plaats van de persoonlijke inspanning komen, totdat het Goddelijke waar we naar streven de directe meester van de Yoga wordt en de gehele spirituele en ideële bekering van de persoon tot stand brengt.
	Door dit tweezijdige kenmerk van onze Yoga, laat die het wereldse ideaal van perfectie achter zich en reikt tegelijk hoger dan de weliswaar meer verheven en meer intense, maar veel beperktere religieuze formule. Het wereldse ideaal beschouwt de mens enkel als verstandelijk, vitaal en fysiek individu en heeft binnen het kader van deze beperkingen een menselijke perfectie op het oog: een perfectioneren van denken, leven en lichaam, vergroting en verfijning van kennis en intellect, van macht en wilskracht, van ethische gedrag, karakter en doelstelling, van esthetisch gevoel en creativiteit, van emotioneel evenwichtig handelen en genieten, van vitaliteit en fysieke gezondheid en met overleg en de gerichte doeltreffendheid te werk gaan. Dat doel is breed en volledig genoeg, maar toch niet voldoende volledig en breed , want het laat dat andere element van ons wezen terzijde: het geestelijke element, dat het verstand vagelijk begrijpt, maar onvoldoende tot ontwikkeling of tot vervulling laat komen als ware het enkel een toevallige, hoogstaande of afgeleide, secundaire ervaring, of het resultaat van een exceptionele mentale activiteit of iets dat zonder het denken zich niet kan voordoen of blijvend kan zijn. Door het meer sublieme en het ruimere bereik van ons denkvermogen tot ontwikkeling te laten komen kan het wereldse ideaal een hoogstaand doel worden, maar niet hoog genoeg omdat het niet het denken voorbij wil streven om dat te vinden waar ons zuiverste verstand, onze helderste mentale intuïtie, onze diepste verstandelijke gewaarwording, onze sterkste mentale wilskracht of ons meest ideale doel of intentie slechts een bleke afspiegeling van zijn. Het doel ervan is bovendien beperkt tot aardse perfectie van het normale menselijk leven.
	De Yoga van integrale vervolmaking ziet de mens als een goddelijk en geestelijk – in verstand, leven en lichaam geïnvolueerd – wezen en richt zich daarom op bevrijding en vervolmaking van die goddelijke natuur. Deze Yoga wil in het geestelijk volmaakt ontwikkelde individu een innerlijk leven opbouwen en dat tot duurzame en vanzelfsprekende levenswijze omvormen, waarbij de vergeestelijkte daden van verstand, leven en lichaam alleen zijn uitwendige en menselijke expressie zijn. Om te bereiken dat dit geestelijke bestaan geen vaag en ondefinieerbaar iets wordt, dan wel slechts in beperkte mate wordt gerealiseerd en dan van mentale steun en mentale beperkingen afhankelijk blijft, wil de Yoga voorbij het denken naar supramentaal weten, willen, gewaarworden, voelen en intuïtie gaan en komen tot het handelen in leven en lichaam vanuit een supramentale dynamiek, tot al wat aan de oorspronkelijke activiteit van het spirituele wezen in al zijn aspecten deel heeft. De integrale Yoga neemt het leven zoals het is, maar houdt met een veelomvattende bovenaardse werkzaamheid achter het aardse en stoffelijke bestaan rekening en verbindt zich met het goddelijk Wezen, de ultieme oorsprong waaruit al het lagere en partiële hier voortvloeit, zodat heel het leven de goddelijke bron gewaar wordt en in iedere handeling van denken, voelen en willen, van het lichaam en de zintuigen de oorspronkelijke goddelijke impuls ervaart. De Yoga verwerpt van het wereldse doel niets wezenlijks, maar verruimt het, ontdekt en beleeft de grotere en ware maar nu nog verborgen bedoeling ervan en transformeert dat beperkte, aardse en sterfelijke ding tot een weergave van oneindige, goddelijke en onsterfelijke waarden.
	De Integrale Yoga ontmoet op verschillende punten het religieuze ideaal, maar overtreft het in de zin van een grotere reikwijdte. Het religieuze ideaal kijkt wel verder dan de aarde, maar laat haar dan ter wille van een hemel, of zelfs van iets dat alle hemelen te boven gaat, voor een soort Nirvana in de steek. Haar ideaal van volmaaktheid beperkt zich tot vormen van innerlijke en uiterlijke verandering, welke dan ook, die de ziel uiteindelijk in staat stellen om het menselijk bestaan de rug toe te keren en zich op het bovennatuurlijke te richten. Gewoonlijk bestaat dat idee van volmaaktheid uit een ethische en religieuze verandering en uit een drastische zuivering van de emotionele en handelende persoonlijkheid, vaak met ascetische onthechting en verwerping van de vitale impulsen als bewijs van hoogste uitmuntendheid. De beweegreden tot vroom leven en deugdzaam bestaan en de beloning ervoor of het gevolg ervan liggen in ieder geval buiten de aarde. Groei in kennis, wilskracht en genieten van schoonheid zijn alleen dan acceptabel, wanneer ze een andere bestemming dan menselijke levensdoelen hebben en uiteindelijk alle aardse doelen van genieten, willen en kennis verzaken. Of de nadruk nu op persoonlijke inspanning dan wel goddelijke invloed, op werk en kennis dan wel genade ligt, de methode bestaat in al die gevallen meer uit zich bekering dan zich ontwikkelen, zoals bij de wereldse aanpak; evenwel geen bekering van onze mentale en fysieke natuur als uiteindelijke doel, maar zich kleden met een gewaad van zuiver geestelijke natuur en substantie, wat hier op aarde niet mogelijk is, waardoor het vervulling zoekt in een projectie van het ideaal in een andere wereld of door het hele kosmische bestaan van zich af te schudden.
	Integrale Yoga daarentegen baseert zich op de idee van een alomtegenwoordig spiritueel wezen wiens vervulling niet door projectie op andere werelden of door de kosmos te laten uitdoven tot stand komt, maar door onze waarneembare persoonlijkheid te ontgroeien en het bewustzijn van de alomtegenwoordige werkelijkheid – die we in de kern van ons wezen reeds zijn – te verwerven. Integrale Yoga vervangt de vormen van religieuze vroomheid door een meer volledig geestelijk streven naar goddelijke eenwording. Beginnend bij persoonlijke inspanning culmineert deze Yoga in een bekering onder invloed van en door overgave aan het goddelijke; en deze goddelijke genade, als we het zo mogen noemen, is niet enkel een mysterieuze stroom of aanraking die van boven komt, maar een alles doordringende werking van goddelijke aanwezigheid die we binnenin als kracht van het hoogste Zelf leren kennen, als Meester van ons bestaan. Een kracht die onze ziel binnendringt en zo in bezit neemt dat we haar niet alleen als nabij ervaren en de druk op onze sterfelijke natuur voelen, maar in haar wet leven, haar wet leren kennen en als de volledige kracht van onze vergeestelijkte natuur ons eigen maken. Haar activiteit bewerkt een metamorfose: onze ethische persoonlijkheid bekeert zich integraal tot het Ware en Goede van de goddelijke natuur, ons intellect tot de verlichting van goddelijke kennis, ons gevoelsleven tot goddelijke liefde en eenheid, onze persoonlijkheid van willen en doen tot werking van goddelijke kracht, ons zintuiglijk bestaan tot een integraal ontvangen en creatief genieten van goddelijke schoonheid en zal uiteindelijk zelfs een goddelijke bekering van het emotionele en lichamelijk bestaan niet uitsluiten. Integrale Yoga beschouwt het hele voorafgaande bestaan als onwillekeurig en onbewust of halfbewust groeien naar deze verandering en Yoga als bewuste poging en verwezenlijking uit vrije wil van diezelfde verandering, waardoor het doel van menselijk bestaan in al zijn elementen zelfs tijdens zijn gedaanteverandering vervuld wordt. De Yoga erkent niet alleen een supra-kosmisch bestaan van waarheid en leven in niet-fysieke werelden, maar evenzeer het aardse leven, als zijnde een permanent onderdeel van het ene bestaan, en erkent ook de verandering van het individuele en collectieve aardse bestaan als onderdeel van de goddelijke intentie.
	Zich voor het supra-kosmische Goddelijke openen is een essentiële voorwaarde voor deze integrale volmaaktheid, maar even essentieel is eenwording met het universele Goddelijke. In dit opzicht valt de Yoga van zelfperfectie samen met de Yoga van kennis, werk en devotie. Want zonder zowel eenwording met het hoogste Zijn-Bewustzijn-Gelukzaligheid als eenwording met zijn universele Zelf in alle dingen en wezens, is het onmogelijk de menselijke natuur in goddelijke natuur te veranderen of er een werktuig voor goddelijke kennis, wilskracht en bestaansvreugde van te maken. Dat een menselijk individu in totale afzondering de goddelijke natuur zou kunnen bezitten, waarmee iets anders wordt bedoeld dan zich in een absorberende trance in haar terugtrekken, is onmogelijk. De bedoelde eenwording bestaat evenmin uit een diepe innerlijke spirituele eenheid die – voor de duur van een mensenleven – door een afzonderlijk bestaan van verstand, leven en lichaam wordt gekenmerkt. Volledige volmaaktheid omarmt door middel van die spirituele eenheid ook die andere kosmische constanten: het universele Denken, het universele Leven en de universele Vorm. Bovendien moet de totale goddelijke natuur in ons leven een uitwerking kunnen hebben, omdat we menselijk leven als zelfexpressie van het gerealiseerde Goddelijke in de mens blijven zien, wat de noodzaak van een supramentale transformatie met zich meebrengt die de onvolmaakte werking van de oppervlakte natuur door de oorspronkelijke werking van spiritueel zijn vervangt en haar mentale, vitale en fysieke delen door spirituele idealiteit vergeestelijkt en transformeert. Deze drie elementen, eenwording met de Allerhoogste, eenheid met het universele Zelf en vanuit deze transcendente oorsprong en door deze universaliteit supramentaal in het leven handelen – maar met behoud van het individu als innerlijk kanaal en natuurlijk instrument – vormen de essentie van de integrale goddelijke volmaaktheid in het menselijk individu.
	Hoofdstuk III
	De Psychologie van Zelfperfectie
	In wezen betekent deze goddelijke zelfperfectie dus een bekering van de menselijke natuur tot gelijkenis en fundamentele eenheid met de goddelijke natuur: een vaardig modelleren van Gods beeltenis in de mens en een behendig invullen van zijn ideale contouren. Dit wordt in het Sanskriet Sādṛśya-mukti genoemd, een bevrijding uit de ketenen van de menselijke schijnwereld tot gelijkenis met het goddelijk, of om de taal van de Gita te gebruiken, Sādharmya-gati, eenwording met het hoogste, universele en inwonende Goddelijke in de wetmatigheid van ons zijn. Om de weg naar zo'n transformatie te ontdekken en goed te kunnen overzien, moeten we ons een voldoende concreet idee van dat complexe geheel vormen waaruit onze menselijke natuur momenteel met die verwarrende interactie tussen haar verschillende leidmotieven bestaat, zodat we de precieze aard en het meest doeltreffende middel tot de metamorfose die ieder onderdeel moet ondergaan, kunnen onderscheiden. Hoe uit deze kluwen van sterfelijke en denkende materie het erin besloten Onsterfelijke te ontwarren en uit dit denkend en levend dier-mens zijn nu ondergesneeuwde Goddelijke zaden tot volle wasdom te laten komen, is het werkelijke probleem van mens-zijn en menselijk leven. Het Leven laat menige aanzet tot goddelijkheid ontstaan zonder ze volledig zelfstandig te maken; Yoga betekent die lastige knoop van het probleem van Leven te ontwarren.
	Maar eerst moeten we het centrale geheim van het complexe psychologische geheel leren kennen dat het probleem en al zijn moeilijkheden creëert. De gewone psychologie die alleen de oppervlakte verschijnselen van denken en voelen bekijkt, kan ons daarbij echter niet helpen; op deze weg van zelfonderzoek en zelfbekering kan ze ons in geen enkel opzicht tot leidraad zijn. Nog minder aanknopingspunten biedt de wetenschappelijke psychologie op materialistische grondslag, die ervan uitgaat dat het lichaam en de biologische en fysiologische aspecten van onze natuur niet alleen het uitgangspunt maar het enig werkelijke fundament vormen, omdat ze menselijk denken en voelen als een verfijnde ontwikkeling vanuit het leven en lichaam beschouwt. Dat mag dan feitelijk waar zijn voor de dierlijke kant van de menselijke natuur en voor menselijk denken en voelen voor zover die door het fysieke deel van onze wezen geconditioneerd zijn. Maar het hele verschil tussen mens en dier is dat het dierlijke denken en voelen zoals we dat kennen zich geen moment van zijn oorsprong kan losmaken, uit zijn omhulsel – dat gesloten cocon dat het lichamelijk bestaan rond de ziel heeft gesponnen – kan ontsnappen en een grootser iets dan zijn huidige zelf kan worden, een vrijer, edeler en magnifiek wezen. In de mens daarentegen blijken denken en voelen een ruimere werking te hebben omdat ze de beperkingen van de vitale en fysieke bestaansformule achter zich laten. Maar de mens is meer en kan nog meer dan wat we zien: hij heeft het vermogen in zich om te evolueren en een nog grotere ideële werking vrij te maken die op haar beurt de beperkingen van de mentale formule van zijn natuur te boven komt en de supramentale vorm, de ideale kracht van een spiritueel zijn ontsluit. In Yoga moeten we verder dan fysieke natuur en menselijke buitenkant gaan en de werking van de diepere natuur van de werkelijke mens ontdekken. In andere woorden: we moeten een spiritueel geïnspireerde psycho-fysieke kennis verwerven en gebruiken.
	Hoe obscuur deze waarheid voor ons huidige verstand en bewustzijn van onszelf ook moge zijn, in zijn ware aard is de mens een spiritueel wezen dat verstand, leven en lichaam voor een individuele en collectieve ervaring en voor manifestatie van zichzelf in het universum gebruikt. Voor het doel van Yoga moeten we daar vertrouwen in hebben en dan ontdekken we door toenemende ervaring en grotere zelfkennis dat ons vertrouwen gerechtvaardigd is. Dit spirituele wezen is een oneindig bestaan dat zich ter wille van individuele ervaring tot een waarneembaar zijnde beperkt. Het is een oneindig bewustzijn dat zich in eindige vormen van bewustzijn omlijnd om de vreugde van een diversiteit aan ervaring en verscheidenheid aan bestaansmogelijkheden te beleven. Het is een oneindige heerlijkheid van zijn dat zichzelf en zijn vermogens expandeert en samentrekt, verstopt en weer vindt, door in vele hoedanigheden zijn bestaansvreugde te formuleren, zelfs tot een ogenschijnlijke verduistering en ontkenning van zijn eigen aard aan toe. Het is in wezen het eeuwige Zijn-Bewustzijn-Gelukzaligheid, maar we zien hoe het in de universele en individuele natuur deze complexiteit aanneemt, het oneindige in het eindige vastbindt en weer losknoopt. Door het eeuwige Zijn-Bewustzijn-Gelukzaligheid – dit essentiële zelf in ons – te ontdekken en te beleven bouwen we een vast fundament. Door de ware aard ervan naar buiten te brengen en onze instrumenten - het waarheidsbewustzijn, verstand, leven en lichaam - tot een goddelijke levenswijze te herscheppen vormen we het actieve beginsel van geestelijke vervolmaking.
	Waarheidsbewustzijn, verstand, leven en lichaam zijn de vier instrumenten die het spirituele gebruikt om zich in de handelingen van de natuur te manifesteren. Waarheidsbewustzijn is spiritueel bewustzijn, handelend als een kennen, willen, waarnemen, gewaarworden en een energie die vanuit zichzelf verlicht zijn. Het is de scheppende en openbarende kracht van zijn eigen heerlijkheid en wezen. Verstand is het handelen van dezelfde krachten, maar dan beperkt en maar zeer ten dele en indirect verlicht. Waarheidsbewustzijn leeft in eenheid, ook al speelt het met verscheidenheid; verstand leeft in de afzonderlijke handelingen van diversiteit, maar kan voor eenheid openstaan. Verstand is niet alleen tot onwetendheid in staat, maar de kenmerkende activiteit ervan is onwetendheid omdat het altijd partijdig en vanuit begrenzing te werk gaat. Het kan zich zelfs in volledig onbewustzijn of niet-weten verliezen en doet dat ook, om dan in de onwetendheid van gedeeltelijk weten te ontwaken en van daar tot volledige kennis te komen – dat is zijn natuurlijke werking in de mens – maar het kan nooit uit zichzelf een volledig weten bezitten. Waarheidsbewustzijn is niet tot werkelijke onwetendheid in staat. Zelfs al houdt het ter wille van een bepaalde handeling zijn volledige kennis op de achtergrond, heel zijn handelen blijft daar toch mee in contact en alles blijft doordrongen van zijn eigen innerlijk licht. Zelfs al duikt het in de onwetendheid van materie, dan brengt het daarin toch exact de werken van een volmaakte wil en kennis ten uitvoer. Het Waarheidsbewustzijn leent zich voor activiteiten van de lagere instrumenten en vormt zelfs altijd een verborgen ondersteuning in de kern van hun functioneren. In materie vormt het de automatische verrichtingen en verwezenlijking van de verborgen idee in de dingen; in het leven is instinct de meest tastbare vorm ervan, een instinctieve en onderbewuste of halfbewuste kennis en verrichting; in denken en voelen openbaart het zich als intuïtie: een snelle en directe verlichting in begrijpen, willen, voelen en gewaarworden die rechtstreeks zijn doel bereikt. Dit zijn echter enkel uitstralingen van het waarheidsbewustzijn die zich aan het beperkte functioneren van de meer obscure instrumenten aanpassen. De eigen karakteristieke aard is een gnosis die het bewustzijn van denken, leven en lichaam overstijgt. Waarheidsbewustzijn of gnosis is de kenmerkende, verlichte en betekenisvolle werking van het spirituele in zijn eigen oorspronkelijke werkelijkheid.
	Leven is een aan de werking van denken en lichaam ondergeschikte geestelijke energie, die zich middels de verstandelijke en fysieke vermogens vervult en als verbinding tussen beide fungeert. Het heeft zijn eigen kenmerkende werking maar opereert nergens onafhankelijk van verstand en lichaam. Alle geestelijke energie in actie werkt – binnen de twee beperkingen van bestaan en bewustzijn – aan de vormgeving van het bestaan, voor het spel en de zelfrealisatie van bewustzijn en voor de heerlijkheid van bestaan en de heerlijkheid van bewustzijn. In de inferieure formulering van zijn, waar we momenteel in leven, werkt de geestelijke levensenergie binnen de twee beperkingen van denken en materie. Als stoffelijke energie creëert ze het patroon van materiële substantie en ondersteunt die. Als mentale energie ondersteunt ze de formule van verstandelijk bewustzijn en de verrichtingen ervan. En als gevoelsenergie en gewaarwording in het zenuwstelsel ondersteunt ze de wisselwerking van verstand en lichaam en de activiteiten daarvan. Wat we, op het niveau van ons normale menselijke bestaan, vitaliteit noemen is de macht van een bewust zijn, die uit de materie voortgekomen is, die verstand en hogere vermogens vanuit en in de materie vrijmaakt en hun beperkte activiteit in het lichamelijke leven ondersteunt. Op dezelfde manier is wat wij denkvermogen noemen: macht van bewust zijn in het lichaam; een macht die in het licht van haar eigen bewustzijn en in het bewustzijn van alle zijnden in haar directe omgeving ontwaakt en eerst binnen de beperkte bewegingsruimte opereert die leven en lichaam voor haar hebben vastgelegd, maar op bepaalde punten en een bepaalde hoogte daaraan ontsnapt voor handelingen die deze cirkel gedeeltelijk overstijgen. Maar dit is niet de hele macht van denken of leven; zij hebben ieder hun eigen kenmerkend domein van bewust bestaan, buiten dit stoffelijk niveau, waarin de werking die hen kenmerkt vrijer is. Materie en lichaam zijn zelf een beperkende vorm van geestelijke substantie, waarin leven en denken geïnvolueerd zijn, zich verborgen hebben en zich vergeten zijn, doordat ze zich in hun eigen naar buiten gerichte activiteit verliezen, maar die onvermijdelijk zich door een autogene evolutie daaruit weer zullen bevrijden. Maar ook materie is in staat zich tot subtielere vormen van substantie te verfijnen waarin duidelijker wordt dat ze een verdichte vorm van leven, denken en geest is. De mens zelf heeft naast zijn grove stoffelijke lichaam ook een omhullende vitale laag, een verstandslichaam en een lichaam van gelukzaligheid en gnosis. In feite bergt alle materie en al het lichamelijke de verborgen krachten van deze hogere beginselen in zich; materie is een formatie van leven en heeft los van de bezielende universele geest die er zijn energie en substantie aan geeft, geen werkelijk bestaan.
	Tot zover de aard van het spirituele en zijn werktuigen. Om nu hun handelen te begrijpen en de hefboomwerking te leren kennen die ons leven uit de ingesleten groeve kan lichten waar het nu in rond tolt, moeten we inzien dat alle verrichtingen van het Spirituele op een tweeling aspect van zijn wezen rusten: Ziel en Natuur, Poeroesha en Prakriti.. We moeten ze behandelen als waren ze verschillend van elkaar en uiteenlopend qua vermogens, – want voor het bewustzijn is dit in de praktijk een valide onderscheid – maar dat neemt niet weg dat ze in werkelijkheid twee kanten van hetzelfde zijn, twee polen van één bewust wezen. Poeroesha of ziel is het spirituele dat de verrichtingen van de natuur kent, ze vanuit zijn wezen ondersteunt en in zijn heerlijkheid-van-zijn ervan geniet of genieting afwijst. De Natuur is de macht van het spirituele en ook is ze van die macht de werking en het procedé, doordat Ze naam en vorm van het zijnde formuleert, de activiteiten van bewustzijn en kennis ontwikkelt, zich in wil en opwelling en in kracht en energie manifesteert en zich in genieten vervult. De Natuur is Prakriti, Maya, Shakti. Als we naar haar buitenste kant kijken, daar waar ze het tegenovergestelde van Poeroesha schijnt te zijn, is ze Prakriti, een inerte en mechanische, zichzelf sturende werking, is ze onbewust of alleen bewust als het licht van de Poeroesha erop schijnt en haar werking door de verlichting van zijn ziel stap voor stap – emotioneel, verstandelijk en supramentaal – op een hoger plan brengt. Als we naar haar meer innerlijke kant kijken, waar ze dichter bij de Poeroesha staat, is ze Maya, de wil tot zijn en tot worden of tot het stoppen van zijn en worden met al hun voor het bewustzijn waarneembare resultaten, tot involutie en evolutie, bestaan en niet-bestaan, het zich verbergen van de geest en zijn zelf-ontdekking. Het zijn twee kanten van één en hetzelfde ding, van Shakti, de spirituele kracht van het bestaan, die bovenbewust of bewust dan wel in schijnbare onbewustheid – al deze bewegingen bestaan in feite tegelijkertijd en in de dezelfde ziel – als spirituele kracht van weten, kracht van willen en kracht van handelen en procedé te werk gaat Door deze kracht creëert de geest alle dingen in zichzelf en verbergt en ontdekt hij zich volledig in de vorm en achter de sluier van zijn manifestatie.
	Doordat hij dit vermogen bezit, is de Poeroesha in staat elk evenwicht van zijn keuze aan te nemen en de wetmatigheid en bestaansvorm van iedere formule die hij zich eigen heeft gemaakt te blijven volgen. Hij is de eeuwige ziel en geest die het vermogen tot onafhankelijk bestaan in zich draagt en zijn manifestaties van boven bestuurt; hij is de universele ziel en geest die zich in de wordingsmacht van zijn bestaan heeft ontwikkeld en oneindig is in eindigheid; hij is de individuele ziel en geest die in een bepaalde ontwikkelingslijn van zijn wording geabsorbeerd raakt en, ogenschijnlijk, veranderlijk eindig in oneindigheid is. Dit alles kan hij tegelijkertijd zijn, eeuwig geest, universeel geworden in de kosmos en individueel in zijn scheppingen; hij kan bovendien – door verrichtingen van de Natuur te verwerpen, te beantwoorden of te reguleren – in elk ervan zijn bewustzijn vestigen, hij kan de anderen achterhouden of wegschuiven, en zichzelf als zuiver eeuwigheid, autogene universaliteit of exclusieve individualiteit kennen. Maar welke formulering haar natuur ook aanneemt, de ziel kan die enkel in haar naar buiten gericht en handelend bewustzijnsdeel waarnemen en worden, ogenschijnlijk althans. In werkelijkheid is zij nooit enkel wat ze lijkt te zijn: ze is ook het zo vele dat ze nog kan zijn. In het geheim is ze al wat van zichzelf nog verborgen is. De Poeroesha is aan geen enkel van zijn eigen formuleringen in de Tijd onherroepelijk gebonden. Integendeel, hij kan ze doorbreken en boven ze uitstijgen, ze opblazen of verder ontwikkelen, zijn keuze erop laten vallen of ze verwerpen en ze herscheppen of vanuit zichzelf een betere zelf-formulering openbaren. Wat hij vanuit het totale en actieve willen van zijn bewustzijn in zijn instrumenten gelooft te zijn, is hij ook, of op weg om te worden: “wat hij gelooft te kunnen zijn en volledig vertrouwt te zullen worden, daartoe verandert hij van aard, daarheen evolueert hij, of dat ontdekt hij”
	Deze macht van de ziel over haar natuur is uiterst belangrijk in de Yoga van zelfperfectie. Zou die niet bestaan, dan zouden we nooit door bewuste inspanning en aspiratie uit de ingesleten groeve van ons huidig onvolmaakt mens-zijn kunnen geraken. Zo toename in perfectie al het oogmerk zou zijn, dan zouden we moeten wachten totdat de Natuur die in haar eigen langzame of snelle evolutieproces tot stand heeft gebracht. In de lagere bestaansvormen accepteert de ziel dat ze volledig aan de Natuur onderworpen is, maar naarmate ze de ladder opklimt, ontwaakt ze in de gewaarwording dat er iets in zichzelf is dat de Natuur de baas kan. Pas bij het bereiken van zelf-kennis, worden die vrije wil en controle volledig realiteit. Die verandering komt middels een natuurlijk proces en dus geenszins door bepaalde grillige magie tot stand. Het is een geordende ontwikkeling en begrijpelijk proces. Vanwege zijn snelle doeltreffendheid kan het proces, wanneer eenmaal volledige meesterschap is verkregen, voor het verstand een wonder lijken, maar volgt nog steeds de Geestelijke wet en waarheid: het Goddelijke in ons binnenste neemt – door zijn hechte verbondenheid met ons willen en zijn – de Yoga over en functioneert als almachtige meester van de natuur. Want het Goddelijke is ons hoogste Zelf en het zelf van heel de Natuur, de eeuwige en universele Poeroesha.
	De Poeroesha kan zich op ieder bestaansvlak vestigen, kan ieder bestaansbeginsel als speerpunt van zijn macht nemen en zich het functioneren van dat bewuste kenmerkende handelen eigen maken. De ziel kan in het wezen van de oneindige eenheid van bestaan verblijven en daar alle bewustzijn, energie, heerlijkheid, kennis, wil en handelen als bewuste vorm van deze essentiële waarheid, Sat of Satya, gewaar worden. Ze kan ook in het wezen van eindeloze bewuste energie wonen en gewaar zijn hoe deze de werken van kennen, willen en dynamische zielactiviteit voor de genieting van een oneindige heerlijkheid-van-zijn ontvouwt. En de ziel kan in het wezen van oneindige heerlijkheid wonen die op zich bestaat en daar gewaar worden hoe de goddelijke Gelukzaligheid uit zijn bestaan-op-zich middels zijn energie iedere harmonie van zijn creëert. In deze drie posities van evenwicht overheerst het bewustzijn van eenheid; de ziel leeft in zijn bewustzijn van eeuwigheid, universaliteit en eenheid en de diversiteit die er is, kent geen afscheidingen, maar enkel een veelvoud aan aspecten van eenheid. Ze kan ook in het wezen van het Waarheidsbewustzijn wonen, in dat lichtend zelfbepalend kennen, willen en handelen dat in de volmaakte heerlijkheid van bewust zijn een bepaald evenwicht ontwikkelt. In de hogere gnosis is eenheid de basis, maar geniet ze van diversiteit; in de lagere werkelijkheid van de gnosis is diversiteit de basis, maar verwijst die altijd naar een bewuste eenheid en heeft vreugde aan die eenheid. Deze niveaus van bewustzijn overstijgen ons huidige niveau; ze zijn bovenbewust voor ons normale denkvermogen dat tot een lagere hemisfeer van bestaan behoort.
	Deze lagere hemisfeer begint waar een sluier tussen ziel en natuur, tussen het spirituele in het waarheidsbewustzijn en het spirituele in verstand, leven en lichaam valt. Waar deze sluier niet bestaat, zijn deze instrumentele vermogens anders dan wij ze kennen: ze zijn een verlicht onderdeel van de supramentale en geestelijke eenheidswerking. Het verstand gaat zijn handelen als onafhankelijk beschouwen wanneer het geen verbinding meer met het licht waar het vandaan komt houdt en in de mogelijkheden van zijn eigen afgescheiden proces en genieten geabsorbeerd raakt. Wanneer de ziel in het beginsel van denken verblijft en nog niet aan leven en lichaam onderworpen is, maar er gebruik van maakt, kent ze zichzelf als denkend individueel bestaan dat aan haar mentale leven, haar krachten en beelden – lichamen van fijne mentale substantie – vorm geeft en wel in overeenstemming met haar individuele kennis, wil en handelen, maar onder invloed van haar relatie met andere vergelijkbare wezens en krachten in het universele denken. Wanneer ze in het beginsel van leven verblijft, kent ze zichzelf als individualiteit van universeel leven dat door haar verlangens vorm geeft aan handelen en bewustzijn en wel onder dezelfde soort conditionering en beïnvloeding als die welke eigen is aan een universele levensziel, omdat haar handelen middels vele andere individuele levende wezens tot stand komt. Wanneer ze in het beginsel van materie verblijft, kent ze zichzelf als materie bewustzijn en handelt ze volgens een soortgelijke conditionering van de energie van stoffelijk bestaan. In de mate dat ze meer naar de kant van kennis overhelt, is ze zich meer of minder helder als een ziel van denken of een ziel van leven bewust, of als een lichaamsziel die haar natuur ziet, erin handelt of het handelen ervan ondergaat; maar helt ze naar de kant van onwetendheid over, dan kent ze zich als ego: geïdentificeerd met de kenmerkende aard van denken, van leven of van lichaam, als een creatie van de Natuur. Bovendien leidt de aangeboren tendens van stoffelijk bestaan ertoe dat de zielsenergie zich in vormgevende activiteiten en in materiële drukte verliest en als gevolg daarvan vergeet dat het een bewust wezen is. Het stoffelijk universum begint bij een ogenschijnlijke onwetendheid.
	De universele Poeroesha verblijft met een zekere gelijktijdigheid op al deze niveaus en bouwt op ieder van deze beginselen een wereld of een serie werelden, bevolkt met wezens die in de eigenheid van dat beginsel leven. Als microkosmos heeft de mens al die niveaus in zijn eigen individuele persoonlijkheid, lopend van zijn onderbewuste tot zijn bovenbewust bestaan. Door Yoga vermogens te ontwikkelen, kan hij deze verborgen werelden gewaar worden. Nu worden ze door zijn fysieke en materialistische denken en waarneming die alleen het stoffelijk bestaan kennen, niet ervaren. Dan wordt hij zich bewust dat zijn stoffelijk bestaan geen afgescheiden op zich bestaand iets is, evenmin als het stoffelijk universum waarin hij leeft een apart en op zich bestaand ding is, maar constant in verbinding tot de hogere niveaus staat en de inwerking van hun krachten en wezens ondergaat. Hij kan zich voor deze hogere niveaus openen, de werking ervan vergroten en van een soort deelname aan het leven van die andere werelden genieten – die overigens na zijn dood, namelijk in de periode tussen dood en wedergeboorte, zijn verblijfplaats, dat wil zeggen zijn centrum van bewustzijn kunnen zijn of ook daadwerkelijk zijn. Maar het allerbelangrijkst is dat hij het vermogen heeft om de krachten van deze hogere beginselen in zichzelf te ontwikkelen: een grotere levenskracht, een zuiverder licht in het denken, de verlichting van het supramentale en het oneindige zijn, bewustzijn en genieten van de geest. Door een opstijgende beweging kan hij zijn menselijke imperfectie tot die grotere volmaaktheid ontwikkelen.
	Maar wat zijn doel ook is, hoe loffelijk ook zijn streven, hij moet het patroonvan zijn huidige imperfectie als uitgangspunt nemen, er rekening mee houden, en zien hoe die tot het patroon van een nieuwe en bestaanbare volmaaktheid omgevormd kan worden. De huidige wet van zijn bestaan begint in het onbewuste van het stoffelijke universum, in een involutie van de ziel in de vorm en onderworpenheid aan de stoffelijke natuur. En hoewel leven en denken hun eigen activiteiten in deze materie ontwikkeld hebben, zijn ze niettemin beperkt en aan de werking van de lagere materie gebonden, zozeer zelfs dat die lagere materie door het instrumentele oppervlakte bewustzijn als oorspronkelijk uitgangspunt beschouwd wordt. Hoewel de mens een belichaamd verstandswezen is, moet zijn denkvermogen toezien hoe lichaam en fysiek bestaan hem domineren en hij alleen door een meer of minder aanzienlijke inspanning van energie en concentratie zijn leven en lichaam bewust kan controleren. Alleen door die controle te vergroten kan hij richting volmaaktheid bewegen en enkel door zielskracht te ontwikkelen kan hij dat bereiken. Natuurkracht zal in hem steeds vollediger bewuste ziel-activiteit moeten worden en een bewuste uitdrukking van het totale weten en willen van de geest. Prakriti moet zich als de Shakti van de Purusha openbaren.
	Hoofdstuk IV

	Het Mentale Wezen Vervolmaken
	Gezien het voorafgaande moet het grondidee van een Yoga van zelfperfectie een omkering van de huidige relatie tussen de menselijk ziel en zijn mentale, vitale en fysieke natuur inhouden. De mens is op dit moment een ziel die maar gedeeltelijk van zich zelf bewust is en onderworpen is aan verstand, leven en lichaam die een begrenzing vormen. Hij moet een volledig zelfbewuste ziel, een meester van zijn denken, leven en lichaam worden. Zonder door hun eisen en aanspraken beperkt te worden, moet een volmaakt zelfbewuste ziel boven haar eigen instrumenten staan en er vrij over kunnen beschikken. Dit streven van de mens om meester over het eigen bestaan te worden, is de diepere zin van een groot deel van zijn spirituele, intellectuele en morele inspanningen tot op heden.
	Om vrijheid en meesterschap werkelijk en enigermate volledig in het eigen bestaan te kunnen bezitten, moet de mens zijn hoogste zelf vinden, de werkelijke mens ofwel hoogste Poeroesha in hem, die vrij en meester over zijn eigen onvervreembare kracht is. Hij moet ophouden het mentale, vitale en fysieke ego te zijn; want dat is altijd een creatie en instrument van de mentale, vitale en fysieke Natuur en daar ondergeschikt aan. Dit ego is niet het ware zelf van de mens, maar behoort tot het instrumentarium van de Natuur om een gevoel van afgescheiden en vast omlijnd individueel bestaan in denken, leven en lichaam te ontwikkelen. Door dit instrument handelt de mens alsof hij een afzonderlijk bestaan in het stoffelijk universum zou leiden. De Natuur heeft als kader voor menselijk handelen bepaalde beperkende omstandigheden ontwikkeld; zelf-identificatie van de ziel met het ego is daarbij het middel om de ziel met dit handelen te laten instemmen en deze vaste beperkende voorwaarden te accepteren. Zolang deze identificatie voortduurt blijft de mens in dit vaste circeltje en deze gelimiteerde reikwijdte gevangen en zolang identificatie met het ego niet is overwonnen kan de ziel zijn individuele bestaan niet vrij gebruiken, laat staan werkelijk boven zichzelf uitstijgen. Om deze reden is het essentieel dat we ons in de Yoga van het naar buitengerichte ego gevoel waardoor we ons met de activiteiten van denken, leven en lichaam identificeren, losmaken en ons binnenwaarts keren om in de ziel te leven. Zich van een naar buiten gericht egogevoel bevrijden is de eerste stap naar vrijheid en meesterschap voor de ziel.
	Door ons zo binnenwaarts op de ziel te richten, bemerken we dat we niet het verstand op zich, maar een denkende entiteit zijn die zich achter de activiteiten van het belichaamde verstand staat, geen mentale en vitale persoonlijkheid – persoonlijkheid is een assemblage van de Natuur – maar een denkend Persoon. We worden een innerlijk wezen gewaar dat omwille van zelfkennis en wereldkennis zich in het verstand positioneert en zichzelf dan – ten behoeve van zelfervaring en wereldervaring en van inwendig en uitwendig handelen – als een individu beschouwt, maar dat zich niettemin van het verstand, leven en lichaam onderscheidt. Het gevoel anders dan het vitale handelen en lichamelijk leven te zijn is heel sterk; want hoewel de Poeroesha beseft dat zijn verstand verwikkeld is in leven en lichaam, is hij zich ook bewust dat, zou dit fysieke leven en lichaam ophouden te bestaan of op de achtergrond raken, hij in het wezen van zijn verstand zou blijven bestaan. Maar het gevoel anders dan het denken te zijn is moeilijker en minder duidelijk te ervaren. Het is er echter wel en wordt door een drietal intuïties gekenmerkt, door alle drie of een van hen. De mentale Poeroesha leeft in deze intuïties en wordt daardoor zijn grotere bestaan gewaar.
	Ten eerste ontdekt hij intuïtief iemand te zijn die de werking van het denken observeert; het vindt weliswaar in hem plaats, maar hij kan er ook als object van zijn waarnemende kennis naar kijken. Deze gewaarwording van zichzelf is het intuïtieve gevoel van de getuige Poeroesha. De getuige Poeroesha is een zuiver bewustzijn dat de Natuur gadeslaat en haar als een acitiviteit beschouwt die in het bewustzijn gereflecteerd en door dat bewustzijn verlicht wordt, maar die op zich iets anders is. Voor de mentale Poeroesha is de Natuur enkel een activiteit. Een complexe activiteit van differentiërend en samenvoegend denken, van willen, van gewaarwording en emotie, van temperament en karakter en van egogevoel, die vanuit een basis van vitale impulsen, behoeften en verlangens en binnen de beperkingen die het fysieke lichaam stelt, te werk gaat. Zonder er echter door gedetermineerd te worden, want hij kan hen niet alleen een nieuwe richting en grotere verscheidenheid, verfijning en verbreding brengen, maar is ook in staat om in het verstand, in de verbeelding en in een mentale wereld met veel subtielere en flexibelere scheppingskracht werkzaam te zijn. Ten tweede ontdekt de mentale Purusha intuitief iets dat grootser en wijdser is dan de activiteit waar hij momenteel in leeft: ervaringsgebieden waar deze activiteit nu enkel het facade ontwerp of een oppervlakkige magere selectie van is. Door deze intuitie staat hij op de drempel van een subtiel zelf dat zijn zelfkennis ruimere mogelijkheden biedt dan die oppervlakkige denkpatronen. De derde intuitie is zijn grootste: de innerlijke gewaarwording van iets dat meer zijn essentie is, iets dat het denken evenzeer overstijgt als het verstand het fysieke leven en lichaam overstijgt. In deze innerlijke gewaarwording beseft hij intuitief zijn supramentaal en spiritueel wezen.
	De mentale Poeroesha kan zich op ieder moment weer in de oppervlakkige activiteiten verwikkelen waar hij zich uit teruggetrokken had en zich dan een tijd lang geheel en al met het mechanisme van denken, leven en lichaam identificeren en geabsorbeerd de steeds terugkerende gewoontewerking ervan maar blijven herhalen. Eenmaal echter dat die onthechting tot stand gebracht en gedurende enige tijd doorleefd is, kan hij nooit meer voor zichzelf dezelfde zijn als hij voorheen was. Verwikkeld raken in uitwendige activiteiten zal nu alleen betekenen dat hij zich weliswaar steeds weer vergeet, maar toch altijd geneigd zal zijn om zich weer in zichzelf en in zuivere zelfervaring terug te trekken. Opmerkelijk is ook dat de Poeroesha nog twee andere houdingen aan kan nemen door zich uit de normale activiteit van het uitwendige bewustzijn, welk zijn huidige, natuurlijke vorm van zelfervaring heeft gecreëerd, terug te trekken. Hij kan zichzelf intuitief als lichaamsziel ervaren, die leven als haar activiteit en denken als licht van die activiteit voortbrengt. Deze belichaamde ziel is het bewuste fysieke wezen dat kenmerkend leven en denken voor fysieke ervaring gebruikt – terwijl het al het andere als een gevolg van fysieke ervaring ziet – , dat niet verder kijkt dan lichamelijk leven en voorzover het iets voelt dat zijn fysieke individualiteit overstijgt, enkel het fysieke universum en hoogstens zijn eenheid met de ziel van de fysieke Natuur gewaar wordt. Voorts kan hij zichzelf intuitief als levensziel ervaren die zich met een grootse stroom van worden in de tijd identificeert en het lichaam als vorm of als zintuigelijk tastbare afbeelding en het denken als een bewuste activiteit van levenservaring voortbrengt. Deze levensziel is het bewuste wezen van leven dat in staat is verder dan de duur en de grenzen van het fysieke lichaam te kijken en een eeuwig leven achter en voor zich kan voelen, maar dat niet meer dan een voortdurende wording van leven in Tijd waarneemt. Deze drie Poeroesha's zijn ziel-vormen van de Geest en ieder van deze drie niveaus of beginselen van zijn universele bestaan kan dienen om zich mee te identificeren en zijn werking op te baseren. 
	De mens is echter naar zijn aard een mentaal wezen. Bovendien is het denkvermogen momenteel zijn hoogste niveau. Daarmee staat hij het dichtst bij zijn ware zelf en wordt hij het gemakkelijkst en het breedst het spirituele gewaar. Zijn weg naar volmaaktheid houdt niet in dat hij zich in het uitwendige oppervlakte bestaan verliest of zich met de levensziel of lichaamsziel identificeert, maar dat hij zich op de drie intuities concentreert, waardoor hij uiteindelijk boven de fysieke, vitale en mentale niveaus kan uitstijgen. Deze focus kan twee geheel verschillende vormen aannemen, ieder met zijn eigen doelstelling en werkwijze. De mens vermag heel wel de nadruk op afstandelijkheid te leggen, zich van het bestaan in de Natuur af te wenden en zich uit verstand, leven en lichaam terug te trekken. Hij kan steeds meer als de getuige Poeroesha proberen te leven en de werking van de Natuur enkel te beschouwen, zonder belangstelling ervoor, zonder goedkeuring eraan, onthecht. Wanneer hij zich vervolgens in puur bewust bestaan terugtrekt, neemt hij volledig afstand haar werkzaamheid. Dit is de Sankhyabevrijding. Hij kan naar binnen gaan, naar dat wijdere bestaan dat hij intuitief voelt, zich van oppervlakkige denkpatronen afkeren voor een droomtoestand of slaaptoestand die hem tot een ruimer en hoger bereik van bewustzijn toegang verschaft. Bij het betreden van deze niveaus kan hij het aardse bestaan afleggen. Zelfs werd er in voorbije tijden verondersteld dat er een overgang naar supramentale werelden bestaat van waaruit terugkeer naar het aardse bewustzijn ofwel niet mogelijk of niet verplicht was. Maar of deze vorm van bevrijding geheel definitief en onontkoombaar is, hangt ervan af in welke mate zijn verstandelijk wezen in dat spirituele zelf – dat hij zich bewust wordt zodra hij zich van alle denkvermogen afwendt en omhoog kijkt – opstijgt. Dat werd als sleutel tot volledige losmaking van het aardse bestaan beschouwd, of het nu volledige versmelting in zuiver zijn dan wel deelname aan suprakosmisch zijn betrof.
	Maar als ons doel niet alleen vrij-zijn is door onszelf van de Natuur te onthechten, maar ook volmaakt meesterschap, kan deze vorm van concentratie niet langer volstaan. We moeten dan de natuurlijke werking van ons verstand, leven en lichaam bestuderen en uitvinden met welke knopen ze zijn vastgebonden en hoe ze losgemaakt kunnen worden om vrij te zijn en we moeten de sleutels van hun imperfectie ontdekken en onze hand op de sleutel tot volmaaktheid leggen. Zodra de beschouwende ziel, de getuige Poeroesha, van zijn natuurlijke werking afstand neemt en er naar kijkt, ziet hij dat die, vanwege de kracht van haar eigen mechanisme, een eigen momentum blijft houden, aangedreven door haar vaste tendensen, vaste denkwijze, terugkerende levensimpulsen en onwillekeurige lichamelijke gedragspatronen. In het begin heeft het allemaal veel weg van een geautomatiseerd proces, hoewel het resultaat van al die activiteit toch wel steeds creatieviteit, ontwikkeling en evolutie teweeg brengt. Alsof de getuige Poeroesha door dat wiel wordt meegesleurd, door het egogevoel eraan vast gebonden is en in de cirkeltjes van dat mechanisme meedraait en voorwaarts wentelt. Deze volledig mechanische noodwendigheid of keten van Natuurpatronen waar het licht van zijn bewustzijn op valt, is het natuurlijke gezichtspunt van zijn mentale, vitale en fysieke persoonlijkheid zodra er vanuit een stabiel en onthecht standpunt naar gekeken wordt en niet langer door een ziel die in de loop ervan verstrikt is en zich verbeeldt deel van de handeling te zijn.
	Bij nadere beschouwing merken we echter dat dit determinisme niet zo totaal is als het leek: de werking van de Natuur gaat verder en is wat het is omdat de Poeroesha er zijn goedkeuring aan geeft. De beschouwende Poeroesha bemerkt dat hij die werking ondersteunt en op een of andere manier met zijn bewuste wezen vult en doordringt. Hij ontdekt dat ze zonder Hem niet door kan gaan en dat wanneer hij zijn goedkeuring consequent intrekt, de gewoontewerking geleidelijk zwakker wordt, los laat en verdwijnt. Op die manier kunnen zijn actieve denkpatronen volledig stilgelegd worden. Er bestaat dan nog wel een passief denkpatroon dat mechanisch blijft doorgaan, maar ook dat kan geheel stilgelegd worden doordat hij zich uit de werking ervan in zichzelf terugtrekt. Zelfs dan blijft de levensactiviteit in zijn meest mechanische onderdelen doorgaan, maar ook die kan volledig tot stilstand worden gebracht. Dan blijkt dat hij niet alleen de ondersteunende Poeroesha maar op een bepaalde manier ook de meester van zijn natuur is, de Ishwara. Juist het bewustzijn van dit vermogen tot goed- en afkeuring en de noodzaak van zijn toestemming bracht hem in de staat van egogevoel ertoe om zichzelf als ziel of mentaal wezen met een vrije wil te ervaren dat zijn eigen wording geheel zelf bepaalt. Deze vrije wil blijkt echter niet volmaakt en bijna illusoir te zijn, omdat de wil zelf feitelijke een mechanisme van de Natuur is en ieder afzonderlijk willen door de stroom van voorbije handelingen en het geheel van zelf gecreëerde omstandigheden wordt bepaald ook al is die vrije wil - omdat de optelsom van de reeks, het resultaat, op ieder moment ook weer een nieuwe ontwikkeling en een nieuwe bepalende faktor vormt, – ogenschijnlijk een willen dat uit zichzelf ontstaat en op ieder moment een maagdelijke creativiteit ontplooit. Wat de Poeroesha al die tijd bijdroeg, was een toestemming achteraf, een goedkeuring van wat de Natuur aan het doen was. Hij is schijnbaar niet in staat haar volledig te regeren, maar enkel tussen bepaalde vast omlijnde mogelijkheden te kiezen: ze draagt een weerbarstigheid met zich mee ten gevolge van haar vroegere drijveren en een nog groter vermogen tot weerstand dat uit het geheel van vaste omstandigheden voortkomt dat ze geschapen heeft en dat ze hem als een stel eeuwige wetten voorschotelt waar gehoorzaamheid aan verschuldigd is. Hij kan haar werkwijze niet radicaal veranderen of van binnenuit haar huidige voortgang vrij bepalen. Evenmin kan hij vanuit zijn positie in het denkvermogen zodanig boven of buiten haar gaan staan dat hij een werkelijk vrije controle kan uitoefenen. De afhankelijkheid is tweeledig: zij is van zijn instemming afhankelijk en hij is van haar wet, haar manier van doen en haar actieradius afhankelijk. Dat alles gedetermineerd zou zijn wordt door een besef van vrij wil tegengesproken, maar die vrije wil wordt door natuurlijke determinismen feitelijk teniet gedaan. Hij is er zeker van dat hij haar in zijn macht heeft, maar toch schijnt hij aan haar onderworpen te zijn. Hij is de instemmende Poeroesha, maar klaarblijkelijk geen absoluut Heer, geen Ishwara.
	Niettemin bestaat er ergens absolute controle, is er een werkelijke Ishwara. Hij beseft dat en weet dat hij, wanneer hij die kan vinden, volledige meesterschap verkrijgt en niet alleen de passief instemmende getuige en ondersteunende ziel van haar wil is, maar haar activiteiten vrij en met kracht kan bepalen en benutten. Maar het lijkt erop dat dit meesterschap voor een ander evenwicht dan het denkvermogen is weggelegd. Soms merkt hij dat hij het wel gebruikt, maar als kanaal of instrument; het komt dan van boven tot hem. Meesterschap is dus duidelijk supramentaal en een grotere spirituele Macht dan het mentale wezen dat hij op het hoogste punt en in de verborgen kern van zijn bewuste wezen reeds als zichzelf kent. Zich met die spirituele Macht identificeren moet daarom zijn toegangsweg tot meesterschap en souvereiniteit zijn. Dat kan hij op een passieve manier doen, door in zijn mentale bewustzijn een soort spiegel of ontvanger te zijn, maar dan is hij enkel een gietvorm, een kanaal of instrument zonder zelf die kracht te bezitten of er deel van te zijn. Hij kan die identiteit ook verkrijgen door zijn denkvermogen in zijn innerlijk spiritueel wezen te laten opgaan, maar dan stopt het bewuste handelen in een trance van volmaakte gelijkenis. Om actief meester over de natuur te zijn, moet hij klaarblijkelijk naar een hoger en supramentaal evenwicht opstijgen, waar niet een louter passieve maar ook actieve identiteit met de spirituele Soevereiniteit mogelijk is. De weg vinden naar dat grotere evenwicht en soeverein worden, is daarom een voorwaarde voor zijn perfectie.
	Het opklimmen wordt door een natuurlijke onwetendheid bemoeilijkt. De mens is de Poeroesha, de getuige van de mentale en fysieke Natuur, maar heeft geen volledige kennis van zichzelf of de Natuur. In het denkvermogen licht middels zijn bewustzijn het weten op; hij weet op een mentale manier, maar beseft dat dit geen ware kennis is, maar slechts een gedeeltelijk zoeken en gedeeltelijk weten, een afgeleide, onzekere reflectie en beperkt praktisch gebruik van een groter licht dat van boven komt en het ware weten is. Dit licht is het zelfbewustzijn en albewustzijn van de Geest. Het wezenlijke zelfbewustzijn kan de mens zelfs op het mentale niveau door weerspiegeling in de verstandziel of door spirituele trance bereiken, zoals dat ook bij de levensziel en lichaamsziel in een soortgelijke weerspiegeling of trancetoestand kan. Maar om dit wezenlijke zelfbewustzijn als ziel van het eigen handelen in een werkzaam albewustzijn te laten deelnemen, moet hij naar het supramentale opstijgen. Wil de mens Heer over zijn eigen individualiteit worden, dan moet hij de eigen ziel én de Natuur leren kennen. Gedeeltelijk kan dit op een hoger niveau van denken bereikt worden, daar waar het onbelemmerd het supramentale bewustzijn weergeeft, maar in werkelijkheid behoort deze vervolmaking in zijn volledigheid niet tot het mentale wezen, maar tot de ideële of kennisziel. Het mentale wezen tot dit grotere kenniswezen en dat vervolgens tot het spirituele Gelukzalige Zelfte laten opstijgen, is de ultieme weg naar deze volmaaktheid.
	Maar geen volmaaktheid – en zeker niet deze volmaaktheid – kan worden bereikt zonder op een heel radicale manier met de huidige natuur af te rekenen en veel van de schijnbaar vastgestelde wet in haar complexe, mentale, vitale en fysieke bestaanskluwen op te heffen. De wet van dit kluwen is voor een welomschreven en beperkt doel gecreëerd: het tijdelijk ondersteunen, instandhouden, bezitten en uitbreiden van een mentaal ego in een levend lichaam ten behoeve van het genot, de ervaring, behoeften en activiteiten ervan. Ook al komen er andere nuttige diensten uit voort, dat blijft het primaire en fundamenteel bepalende doel en nut ervan. Om een hoger nut en vrijer gebruik van dit kluwen mogelijk te maken, moet hij gedeeltelijk opengebroken, overtroffen en tot een meerharmonische werking getransformeerd worden. De Poeroesha ziet dat de gecreëerde wetmatigheid uit een weinig stabiel en selectief vastleggen van gewoonte ervaringen bestaat, die niettemin tot ontwikkeling leiden en waaruit een eerste verward bewustzijn van 'zelf'en 'niet-zelf', van subjectief bestaan en uitwendige universaliteit ontstaat. Dit vastleggen wordt door denken, leven en lichaam geregeld waarbij ze in overeenstemming en harmonie, maar ook disharmonisch en in verschillende richtingen, elkaar in de wielen rijdend en beperkend op elkaar inwerken. Ook binnen het denken zelf is er een vergelijkbare mengelmoes van harmonie en strijd, evenals bij de onderlinge activiteiten van het leven en het lichaam. Het geheel is een soort wanordelijke ordening, een patroon dat vanuit de constant binnendringende verwarring rondom, in elkaar geknutseld en ontwikkeld wordt.
	Dit is de eerste moeilijkheid waar de Poeroesha zich mee bezig moet houden, deze verwarde en niet eenduidedige activiteit van de Natuur – een activiteit zonder duidelijke zelfkennis, helder motief of betrouwbaar instrumentarium, slechts een poging daartoe en in het algemeen betrekkelijk weinig doeltreffendheid – en een verrassend vermogen tot aanpassing in bepaalde richtingen maar ook veel ellende door tekortkomingen. Die verwarrende en aan allerlei invloeden bloot staande werking van de Natuur moet aangepakt worden: zuivering is een essentieel middel tot zelfperfectie. Al deze onzuiverheden en tekortkomingen resulteren in verschillende vormen van beperking en gebondenheid, maar er zijn twee of drie primaire knooppunten van gebondenheid waar de anderen uit voortkomen en ego is daarvan de voornaamste. Deze banden moeten losgemaakt worden; zuivering is pas volledig wanneer ze in bevrijding resulteert. En nadat een zekere zuivering en bevrijding tot stand gebracht is, wacht er bovendien nog de bekering van de gezuiverde instrumenten tot de wet van een hogere doelstelling en gebruik en tot een brede, ware en volmaakte ordening van handelen. Door de bekering kan de mens tot een zekere perfectie geraken, tot vervuldheid, kalmte, kracht en kennis en zelfs een groter levensbereik en volmaakter fysiek bestaan. Belangrijk resultaat van deze perfectie is een breed gedragen en vervolmaakt bestaansgeluk, Ananda. Uit deze vier elementen – zuivering, bevrijding, vervolmaking en bestaansgelukis Yoga opgebouwd.
	Maar deze perfectie kan niet gerealiseerd of veilig gesteld worden en niet zijn volledige reikwijdte omspannen als de Poeroesha de nadruk op individualiteit legt. Identificatie met het fysieke, vitale en mentale ego opgeven is niet voldoende; ook in de ziel moet hij tot een ware en universele en niet tot een afzonderlijke individualiteit geraken. In de lagere natuur is de mens een ego en maakt hij in denken en voelen een duidelijk onderscheid tussen zichzelf en de rest van het bestaan; het ego is voor hem 'ik zelf' maar al het andere staat buiten zijn persoon en ervaart hij als niet zichzelf. Al zijn handelingen gaan van dit idee van zichzelf en wereld uit en zijn daarop gebaseerd. Maar dit idee is in feite onjuist. Hoe scherp de mens zich in mentaal idee en mentaal of anderszins handelen ook individualiseert, hij is onlosmakelijk van het universele bestaan. Onlosmakelijk is ook zijn lichaam van universele energie en materie, zijn leven van universeel leven, zijn denken en voelen van universeel denken en voelen en zijn ziel en geest van universele ziel en geest. Hem overkomt het universele: het werkt op hem in, overrompelt hem en vormt zich op ieder moment in hem. In zijn reactie werkt hij op het universele in, dringt erin binnen, probeert zijn wil op te leggen, zijn aanval te boven te komen, het te vormen, beheersen en zijn instumentarium te gebruiken.
	In dit conflict komt de onderliggende eenheid tot uitdrukking, die door een noodzaak van de oorspronkelijke scheiding, de vorm van strijd aanneemt; de twee stukken waarin het denken de eenheid heeft gesneden stormen, om de eenheid te herstellen, op elkaar af en elk deel probeert het andere afgescheiden deel te overmeesteren en deel van zichzelf te maken. Het universum lijkt de mens steeds te willen opslokken en de oneindigheid lijkt dit eindige, dat in zelfverdediging volhardt en zelfs met agressie antwoordt, te willen hernemen. Maar de feitelijke werkelijkheid is dat het 'universele zijn' door deze ogenschijnlijke strijd zijn doel in de mens uitwerkt, hoewel die in zijn bewuste oppervlakte denken de sleutel tot en de waarheid van dit doel kwijt geraakt is en die enkel vagelijk in een fundamenteel onderbewustzijn bewaart heeft en die pas in een overkoepelende bovenbewuste eenheid in volledige helderheid kan leren kennen. De mens wordt ook tot eenheid gedreven door een constante uitbreidings impuls van zijn ego dat zich zo goed en zo kwaad als het gaat met andere ego's en met die delen van het universum vereenzelvigt die hij fysiek, vitaal en mentaal kan gebruiken en bezitten. Evengoed als de mens kennis en beheersing van zijn eigen wezen wil verkrijgen, streeft hij ook naar kennis en beheersing van de natuurlijke wereld om hem heen, van haar voorwerpen, haar instrumentarium en wezens. Eerst probeert hij dit doel te bereiken door voor zichzelf alles op te eisen, maar naarmate hij zich ontwikkelt, groeit in hem de uit verborgen eenheid geboren sympathie en komt hij op het idee van toenemende samenwerking en eenheid met anderen en harmonie met de universele Natuur en universeel bestaan.
	De getuige Poeroesha in het denken beseft dat het tekortschieten van zijn inspanningen, in feite het hele ontoereikende van menselijk bestaan en de natuur, voortkomt uit afscheiding en de daaruit volgende strijd, uit gebrek aan kennis, gebrek aan harmonie en gebrek aan eenheid. Het is essentieel dat hij uit zijn afgescheiden individualiteit groeit, alomvattend wordt en eenheid met het universum bereikt. Deze eenwording kan alleen door de ziel tot stand gebracht worden, door onze verstandsziel één met de Universele Intelligentie, onze levensziel één met de universele Levensziel en onze lichaamsziel één met de universele ziel van de fysieke Natuur te maken. Als dit kan worden gerealiseerd en in de mate van de kracht, intensiteit, diepte, volledigheid en bestendigheid van deze realisatie, zal de uitwerking op het natuurlijke handelen groot zijn. Met name groeit er een directe en diepe sympathie en inwerking tussen verstand en verstand, gevoel en gevoel, levenskracht en levenskracht, een geringere nadruk van het lichaam op anders zijn, een vermogen tot directe communicatie, mentaal en anderszins en een doeltreffend en wederzijds op elkaar inwerken. Dat zal de huidige ontoereikende indirecte communicatie en werking die momenteel grotendeels het bewuste communicatiemiddel van het belichaamnde verstand is, verhelpen. Maar dan nog ziet de Poeroesha dat er in de mentale, vitale en fysieke natuur op zich altijd een tekort, ontoereikendheid en verwarde acitiviteit is die aan de ongelijke mechanische wisselwerking tussen de drie modaliteiten of gunasvan de Natuur te wijten is. Om dat te boven te komen moet hij vanuit universeel bewustzijn eveneens naar het waarheidsbewustzijn en het spirituele opstijgen en één met de supramentale ziel van de kosmos en de universele geest worden. Dan bereikt hij in ruimere mate het licht en de orde van een hoger beginsel in zichzelf en het universum, de kenmerkende activiteit van goddelijke Satchitananda. Hij is dan zelfs in staat om de invloed van dat licht en die orde niet alleen aan zijn eigen natuurlijk bestaan, maar ook – in de mate en reikwijdte van de spirituele werking in him – aan zijn leefwereld en omgeving op te leggen. Hij kent en regeert zichzelf maar door deze spirituele eenheid en transcendentie begint hij ook de bestaanswereld om hem heen te leren kennen en beheersen.
	Bij deze zelfontwikkeling ontdekt de ziel dat ze langs deze weg het doel van de gehele integrale Yoga heeft volbracht: eenheid met de Allerhoogste zelf en de eigen universeel geworden individualiteit. Zolang hij in het wereldbestaan blijft, zal hij deze volmaaktheid uitstralen want zijn eenheid met het universum en al zijn schepselen brengt dat noodzakelijk met zich mee. Zijn invloed en werking steunt allen rondom hem die ertoe in staat zijn om dezelfde volmaaktheid te bereiken of te benaderen. Invloed en werking helpen ook de overigen zoals enkel de mens die zichzelf regeert en zijn eigen meester is kan helpen om de mensheid in zijn individuele en gemeenschappelijke bestaan spiritueel voorwaarts naar een of andere vorm van grotere goddelijke waarheid te leiden. Hij wordt een licht en macht van de Waarheid waar hij heen opgeklommen is en een middel voor de beklimming van anderen.
	Hoofdstuk V

	Werktuigen van de Geest
	Als we een actieve volmaaktheid van ons wezen willen bereiken, dan is zuivering van het functioneren van de instrumenten die we momenteel voor een muziekstuk vol wanklanken gebruiken, een eerste noodzaak. Ons wezen op zich, de ziel of goddelijke Werkelijkheid, heeft geen zuivering nodig. Het is immer puur en onaangetast door de onvolkomenheden van zijn instrumenten of het gestuntel van verstand, hart en lichaam in hun werk, – in de woorden van de Upanishad: “evenmin als de zon door de tekorten van het waarnemend oog geraakt of besmeurd wordt”. Verstand, hart, begeerteziel en leven in een lichaam zijn zetels van onzuiverheid en moeten gecorrigeerd worden, wil de geestelijke activiteit volmaakt haar werk kunnen doen, zonder door haar huidige, grotere of kleinere, concessies aan het misleidend genot van de lagere natuur getekend te worden. Wat gewoonlijk zuiverheid van leven wordt genoemd, is ofwel een ontkennend blanco bestaan, een vrijheid van zonde door ieder verkeerd geacht handelen, voelen, denken of willen constant te onderdrukken, ofwel - de hoogste negatieve of passieve zuiverheid – volledig Godtevreden en inactief zijn, de voelsprieten van het denken en de ziel van verlangen compleet verstillen, wat tot de ultieme vrede van quiëtistische disciplines leidt. Dan immers verschijnt het spirituele in de volle, eeuwige zuiverheid van zijn onbevlekte essentie. En eenmaal dat bereikt, valt er verder niets meer te doen of genieten. Maar in deze Yoga staan we voor het moeilijkere probleem: dat van een alomvattend, onverzwakt, zelfs toegenomen en krachtiger handelen, dat op volmaakte bestaansvreugde is gegrondvest en op de zuiverheid van zowel de ziel’s instrumentele natuur als de geestelijke wezenlijke natuur. Hoofd, hart, leven en lichaam moeten Goddelijk werken verrichten, alle werken die ze nu doen en zelfs meer, maar op goddelijke wijze, wat ze nu niet doen. Dit verschil in probleemstelling moet de zoeker naar perfectie zich als eerste eigen maken: doel is niet een negatieve, remmende, passieve of quiëtistische, maar positieve, stimulerende en aktieve zuiverheid. Een goddelijk quiëtisme ontdekt de vlekkeloze eeuwigheid van de Geest, een goddelijk kinetisme voegt daar een eerlijk, zuiver en oprecht handelen van de ziel, van het verstand en van het lichaam aan toe.
	Bij een integrale perfectie wordt bovendien van ons gevraagd dat we niet alleen het gehele complexe instrumentarium, maar ook ieder individueel instrument in al zijn onderdelen zuiveren. Dat is uiteindelijk niet hetzelfde als de meer beperkte morele zuivering van onze ethische natuur. Ethiek richt zich enkel op de begeerteziel en de actieve, buitenwaartse en dynamische delen van onze persoonlijkheid; haar gebied beperkt zich tot karakter en handeling. Ze verbiedt en verdringt bepaalde activiteiten, bepaalde verlangens, impulsen en neigingen terwijl ze bepaalde kwaliteiten zoals waarachtigheid, liefde, vrijgevigheid, compassie en kuisheid bij het handelen benadrukt. Eenmaal dat gedaan en een deugdzaam fundament veilig gesteld, evenals een gelouterde wil en onbesproken goed gedrag, is haar werk gedaan. Maar de Siddha van de integrale volmaaktheid moet zich op een hogere plan begeven, dat van de eeuwige Goddelijke zuiverheid voorbij goed en kwaad. Met deze uitdrukking wordt niet bedoeld – wat het haastig concluderende intellect snel geneigd zou zijn zich te verbeelden – dat hij zonder onderscheid goed en kwaad gaat doet en zal beweren dat er voor de allerhoogste geen verschil tussen beide is, wat op het vlak van individueel handelen een klare onwaarheid is en zou kunnen dienen om een ongeremd uitleven van de onvolmaakte menselijke natuur te rechtvaardigen. Evenmin wil het zeggen dat de vrijgemaakte enkel in de geest gaat leven, omdat in de wereld goed en kwaad onlosmakelijk met elkaar zijn verweven, net als pijn en plezier, – een bewering overigens die, hoewel waar op dit moment en plausibel als algemene stelling, voor een meer verheven spirituele ontwikkeling van mens-zijn niet per se waar hoeft te zijn – en zich dan gaat distantiëren van de automatisch voortgaande activiteiten van een per definitie onvolmaakte natuur. Dat is als stadium naar een definitief stoppen van alle activiteit wel mogelijk, maar voor actieve vervolmaking vanzelfsprekend geen goede raad. Onder een Siddha (vrijgemaakte) van actieve integrale vervolmaking verstaan we namelijk iemand die energiek in het werk van de transcendente kracht van de goddelijk Geest leeft. Hij wordt een universele wilsuiting die middels het in hem geïndividualiseerd waarheidsbewustzijn handelt. Zijn werken zullen daarom de werken van eeuwige Kennis en eeuwige Waarheid zijn, van eeuwige kracht, eeuwige Liefde en eeuwige Ananda; en deze waarheid, kennis, kracht, liefde en verrukking zullen geheel en al de wezenlijke geest zijn waarmee hij gelijk welk werk onderneemt en niet van de vorm ervan afhangen. Zij bepalen vanuit de innerlijke geest zijn handelen; de geest wordt niet door het handelen bepaald of aan een gevestigde maatstaf of vaste werkwijze ondergeschikt gemaakt. De Siddha bezit geen overheersende karaktereigenschappen uit gewoonte, alleen een spirituele essentie en spirituele wilskracht, hoogstens een vrij en flexibel temperament om te handelen. Zijn leven is een directe stroom uit de eeuwige bronnen, zonder een of andere op tijdelijke menselijke patronen geschoeide vaste leest. Zijn volmaaktheid gaat verder dan sattwischezuiverheid en overstijgt de Gunas van de natuur tot een volmaakt spirituele kennis, spirituele kracht en heerlijkheid, tot volmaakt spirituele heelheid en harmonie in eenheid; de uitwendige perfectie van zijn werken zal als zelfexpressie van deze innerlijke spirituele transcendentie en kosmiciteit, spontaan vorm krijgen. Om deze verandering te voleinden, moet hij de spirituele en supramentale kracht die momenteel voor onze denkpatronen nog bovenbewust is, in zich bewust maken. Dat vermogen kan echter niet in hem werkzaam zijn zolang zijn huidige mentale, vitale en fysieke persoonlijkheid nog niet van hun inferieure werking bevrijd zijn. Deze zuivering is dus een eerste vereiste.
	In andere woorden: zuivering moet geenszins in beperkte zin worden opgevat als keuze voor bepaalde uiterlijke gedragspatronen, voor de regulering ervan en het onderdrukken van weer andere, of als de vrijmaking van bepaalde karaktertrekken of bijzondere mentale en morele eigenschappen. Dat zijn secundaire tekenen van ons afgeleide bestaan, geen wezenlijke vermogens of primaire krachten. De basis krachten van onze natuur moeten we psychologisch in breder perspectief zien, hun verkeerde werking of fundamenteel tekort aan zuiverheid onderkennen en die corrigeren. Dan zal de rest ongetwijfeld heel natuurlijk volgen. We moeten niet, of pas in tweede instantie als ondergeschikte bijdrage, aan symptomen van onzuiverheid gaan dokteren, maar na een dieper gravende diagnose de wortel ervan verdelgen. We komen dan tot de conclusie dat twee vormen van onzuiverheid aan de basis van het hele chaotische gebeuren staan. Het eerste defect stamt uit de aard van onze evolutie tot dusver en die door de misvatting van afzonderlijke ontwikkeling gekenmerkt is; dit defect bestaat hieruit dat aan de op zich correcte werking van ieder onderdeel van onze instrumentele persoonlijkheid een radicaal verkeerde en misplaatste vorm wordt toegekend. De tweede onzuiverheid stamt uit ons stapsgewijze evolutieproces waarbij leven in lichamelijkheid tevoorschijn komt en daarvan afhankelijk is, verstand in lichamelijk leven opkomt en daarvan afhangt en het waarheidsbewustzijn zich in het denken manifesteert en zich daartoe leent in plaats van het te besturen, waar bovendien de ziel zelf louter als bijkomstigheid in het lichamelijk bestaan van het mentale wezen verschijnt en de geest achter lagere onvolkomenheden versluiert. Oorzaak van dit tweede defect van onze natuur is dat de hogere delen van de lagere afhankelijk zijn. Doordat de onzuivere werking van de lagere instrumenten intervenieert met de activiteiten die karakteristiek voor de hogere functie zijn, bezorgen ze die laatste een complicerende additionele imperfectie, onjuiste oriëntatie en ontsteltenis.
	Zo is de eigenlijke functie van het leven, van de levenskracht, genieten en bezitten. Beide volledig gerechtvaardigd omdat de Geest de wereld voor Ananda schiep, voor het genieten en bezitten van het vele door de Ene, van de Ene door het het vele en van het vele door het vele. Maar, – en dit is een voorbeeld van het eerste soort defect – het misverstand van gescheidenheid geeft er de verkeerde gedaante van verlangen en begeerte aan, wat het hele genieten en bezitten bederft door hun tegendeel op te werpen: lijden en gemis. Op hun beurt dringen verlangen en begeren in de werking van het mentale willen en weten door, omdat het denken in het leven waaruit het evolueert, verstrikt is; dat maakt van de wil een kracht van verlangen en wil tot begeren in plaats van een rationele wil en helder waarnemende kracht van intelligente manifestatie Het vertroebelt oordeel en rede, doordat we op basis van onze wens en vooringenomenheid redeneren en oordelen en niet met de belangeloze onpartijdigheid van een zuiver oordeel en de rechtlijnigheid van een verstand dat louter de waarheid wil onderscheiden en het voorwerp van haar studie goed wil begrijpen. Dit is een voorbeeld van vermenging. Deze twee vormen van defect – de verkeerde vorm van activiteit en de onterechte vermenging van activiteiten – beperken zich niet tot deze opvallende voorbeelden. Ieder instrument en iedere combinatie van hun verrichtingen heeft ze. De hele huishouding van onze menselijke natuur is ermee doordrongen. Het zijn fundamentele tekorten van onze lagere instrumentele natuur en als we die kunnen rechtzetten, zullen we onze instrumentele persoonlijkheid in staat van zuiverheid brengen en ons in de klaarheid van een zuivere wil, een zuiver hart van emotie, een zuiver genot van onze levenskracht en een zuiver lichaam verheugen. Dat is overigens pas de voorbereiding op menselijke vervolmaking, maar die kan als basis dienen en door zijn inspanning om het zelf te bereiken zich tot de grotere, de goddelijke vervolmaking ontwikkelen.
	Verstand, leven en lichaam zijn de drie krachten van onze lagere natuur. Ze kunnen echter niet helemaal los van elkaar gezien worden, want het leven werkt als schakel en draagt zijn kenmerken aan het lichaam en tot op grote hoogte ook aan onze denkpatronen over. Ons lichaam is een levend lichaam; de levenskracht vermengt zich ermee en bepaalt al zijn verrichtingen. Ook ons verstand is grotendeels cognitief leven en cognitieve fysieke gewaarwording; Pas bij zijn hogere verrichtingen is het gewoonlijk tot iets meer in staat dan de werking van een lichamelijke en aan het leven ondergeschikte denkwijze. We kunnen er de volgende opklimmende rangorde aan geven. Allereerst hebben we een lichaam dat door fysieke levenskracht, ofwel fysieke prana, wordt gedragen, die door het hele zenuwgestel circuleert en zodanig zijn stempel op ons lichamelijk handelen drukt dat het geheel het karakter van een levend en niet van een inert mechanisch lichaam krijgt. Prana en fysieke materie vormen samen het grove lichaam. Dit is slechts het uitwendig instrument, waarmee het leven door middel van zenuwkracht binnen de vorm van een lichaam met grove fysieke organen werkzaam is. Daarnaast is er als tweede het innerlijk instrument, het bewuste denkvermogen. Dit innerlijk instrument wordt in de traditionele systematiek in vier vermogens onderverdeeld: citta of het cognitieve basisbewustzijn; manas, het zintuiglijk denkvermogen; buddhi, de intelligentie; en ahankara, het ego-idee. Deze indeling kan als startpunt dienen, hoewel we voor meer praktische toepassingen verder onderscheid moeten maken. Dit denkvermogen is doortrokken van levenskracht, die hier een instrument voor psychisch bewustzijn van het leven en voor psychische inwerking op het leven wordt. Iedere draad van het zintuiglijk denken en basisbewustzijn is met deze psychische prana-werking doordrenkt: het denkvermogen wordt door het zenuwstelsel, ofwel door levenskracht en lichaam gekenmerkt. Zelfs de buddhi en het ego worden hierdoor overmand, hoewel die het vermogen hebben om het denken aan deze onderworpenheid aan de psychologie van leven, lichaam en zenuwstelsel te onttrekken. Dit samengaan creëert de zintuiglijke begeerteziel in ons, het voornaamste obstakel voor een hogere menselijke en eveneens een nog verhevenere goddelijke volmaaktheid. Tenslotte is er als derde boven ons huidige bewuste denkvermogen tenslotte nog een verborgen waarheidsbewustzijn, het eigenlijke middel tot en de geboorteplaats van die volmaaktheid.
	De Chitta, het basis bewustzijn, is voornamelijk onderbewust; het heeft, openlijk of verborgen, twee vormen van activiteit, de ene passief en ontvankelijk, de andere actief of reactief en vormend. Als passieve kracht ontvangt hij alle indrukken, zelfs die waar het denken zich niet bewust van is of geen aandacht aan schenkt, en bewaart die in een immens reservoir van onderbewuste, passieve herinneringen waar het verstand als actief geheugen uit kan putten. Gewoonlijk echter haalt het verstand alleen uit het reservoir wat het op dat betreffende moment waargenomen en begrepen had (gemakkelijker wat het goed waargenomen en precies begrepen had en minder gemakkelijk wat het terloops had waargenomen of maar half had begrepen). Tegelijk bestaat er een vermogen in het bewustzijn om wat niet verstandelijk waargenomen of opgemerkt of zelfs bewust ervaren was, voor gebruik omhoog in het actieve verstand te brengen. De werking van dit vermogen kan alleen in abnormale omstandigheden worden waargenomen, als een deel van de onderbewuste chitta als het ware aan de oppervlakte komt of als het subliminale bestaan in ons op de drempel verschijnt en enige tijd in de kamer van het uitwendig denkvermogen, waar de rechtstreeks omgang en uitwisseling met de buitenwereld plaatsvindt en de innerlijke betrekkingen met onszelf aan de oppervlakte komen, een rol speelt. Deze geheugenwerking is zo fundamenteel voor denkactiviteit in zijn totaliteit, dat soms gezegd wordt: ‘geheugen maakt de mens’. Zelfs in de niet bewuste denkactiviteit van het leven en lichaam – die vol met deze onderbewuste chitta zit maar niet onder controle van het bewuste verstand staat – bestaat er een vitaal en fysiek geheugen. De vitale en fysieke gewoonten worden overwegend door deze niet bewuste denkactiviteit gevormd. Dat is de reden dat ze door een sterkere werking van het bewuste denken en willen ongelimiteerd veranderd kunnen worden. Althans, wanneer dat die sterkere werking kan rijpen en een weg kan vinden om de geestelijke wil aan de onderbewuste chitta over te dragen om zo nieuw patronen van vitale en fysieke activiteit te creeren. De hele constitutie van ons leven en lichaam kan zelfs als een bundel gewoontes omschreven worden dat door de voorbije evolutie in de Natuur ontwikkeld is en door het hardnekkig geheugen van dit verborgen bewustzijn bij elkaar gehouden wordt. Want chitta, grondstof van bewustzijn, is net als prana en lichaam een universeel Natuurgegeven, maar blijft in de stoffelijke natuur onderbewust en mechanisch.
	In feite komt echter alle activiteit van het verstand of innerlijke instrument, deels bewust, deels onbewust en subliminaal, uit deze chitta of dit grondbewustzijn in ons actieve denkvermogen tevoorschijn. Zodra dit grondbewustzijn van buitenaf door de wereld om ons heen wordt geraakt, ofwel van binnenuit een impuls krijgt door de beschouwingskracht van het subjectieve innerlijke bestaan, reageert het met gewoontehandelingen waarvan het patroon door onze evolutie bepaald is. Een van die vormen van activiteit is het emotionele denken, wat we voor het gemak kortweg ‘het hart’ kunnen noemen. Onze emoties bestaan uit golven die als reflex en repons vanuit het grondbewustzijn. opstijgen. De activiteiten ervan worden eveneens voornamelijk door gewoonte en emotionele herinnering aangestuurd. Onontkoombaar of dwingend noodzaakzijn ze evenwel niet; er bestaat in ons emotionele wezen geen bindende wetmatigheid waar we onverbiddelijk aan moeten gehoorzamen; we zijn niet verplicht om op een bepaalde mentale schok de reactie van verdriet te geven, de reactie van boosheid op een andere of de reactie van afkeer en haat op weer een andere, dan wel bepaalde indrukken met genegenheid en liefde te beantwoorden. Al die reacties zijn niet anders dan een gewoonte van onze affectieve denkpatronen; ze kunnen door de bewuste wil van de geest veranderd worden; ze kunnen ook verhinderd worden; we kunnen zelfs geheel en al boven iedere afhankelijkheid van verdriet, boosheid, afkeer en de dualiteit van sympathie en antipathie uitstijgen. Zolang we ons afhankelijk van de mechanische werking van de chitta in onze emotionele denkpatronen blijven voelen, zullen we er machteloos tegenover blijven staan. Vanwege de kracht van verworven gewoonte en met name ook door de hardnekkige weerstand van het vitale deel van ons denkpatroon, het mentale zenuwleven of geestelijk prana, is het overigens niet gemakkelijk om ervan af te komen. Deze geaardheid van het emotionele denken als een respons van de chitta met haar intieme afhankelijkheid van de gewaarwordingen in het zenuwstel en de reacties van geestelijk prana, is zo kenmerkend dat het in sommige talen eenvoudig citta en prana, het hart, of de levensziel genoemd worden; en inderdaad is het emotionele denken de meest direct agiterende en krachtigst aandringende activiteit van de begeerte ziel die de vermenging van vitale verlangens en antwoordend bewustzijn in ons gecreëerd heeft. En toch, de ware gevoelsziel, onze werkelijke psyche, is geen begeerteziel, maar een ziel van zuivere liefde en verrukking; maar die kan, gelijk ons overige ware wezen, alleen naar voren komen wanneer de deformatie die door een leven van begeren is gecreëerd, uit ons uitwendig bestaan verdwijnt en niet langer de karakteristieke werking van onze persoonlijkheid is. Daarin slagen is zonder twijfel deel van onze zuivering, bevrijding en vervolmaking.
	De zenuwactiviteit van de psychische prana is het duidelijkst in onze puur zintuiglijk kenvermogen. Deze zenuwreactie volgt alle activiteiten van van het innerlijk instrument direct op de voet en lijkt vaak een grotere plaats bij gebeurtenissen in te nemen dan de gewaarwording op zich. Emoties zijn met name het doelwit en krijgen een prana stempel; angst is zelfs meer een zenuwuiting dan een emotie en boosheid is grotendeels of vaak een zintuiglijke responsdie in termen van emotie wordt vertaald. Andere gevoelens verraden meer het hart en zijn meer verinnerlijkt, naar verbinden zich met verlangens van zenuwen of lichaam of de buitenwaartse impulsen van psychische prana. Liefde is een emotie van het hart en kan een zuiver gevoel zijn, – alle patronen van denken en voelen moeten, aangezien we belichaamde denkvermogens zijn, een bepaald effect op het leven hebben en een vorm van respons in de lichaamssubstantie oproepen, zelfs een gedachte doet dat, maar die patronen hoeven daarom nog niet lichamelijk van aard te zijn, – maar deze liefde van het hart wordt gemakkelijk bondgenoot van een vitaal verlangen in het lichaam. Dit lichamelijke aspect kan zich van die afhankelijkheid van het lichamelijk verlangen, wellust genoemd, bevrijden en een liefde worden die het lichaam voor zowel lichamelijke als geestelijke en spirituele nabijheid gebruikt. Maar de liefde kan zich ook van elk lichamelijk element, zelfs het meest onschuldige, geheel of op een schaduw na, losmaken en een zuivere impuls tot eenwording van ziel met ziel en psyche met psyche worden. Toch is de eigenlijke werking van het sensorisch kenvermogen niet emotie, maar een bewuste respons van het zenuwstelsel en nervaal gevoel en genegenheid, een impuls om fysieke zintuigen en het lichaam voor een bepaalde activiteit, voor bewust vitaal begeren en verlangen te gebruiken. Daarbij zijn er twee kanten: receptieve respons en dynamische activiteit. Het juiste, normale gebruik van dit alles krijgt vorm zodra het hogere denken er niet meer mechanisch aan is onderworpen, maar hun activiteit beheerst en reguleert. Een nog hogere staat wordt bereikt als het sensorisch kenvermogen een zekere transformatie vanuit de bewuste spirituele wil ondergaan, wat de psychische prana de juiste karakteristieke werking en niet langer een verkeerde gedaante van verlangen zal geven.
	Manas, het zintuiglijk kenvermogen, is in ons normale bewustzijn voor kennis afhankelijk van de fysieke organen van zintuiglijke gewaarwording en, om naar de voorwerpen van waarneming toe te kunnen handelen, van de lichaamsorganen. In hun buitenwaartse werking aan de oppervlakte hebben de zintuigen het karakter van lichaam en zenuwstelsel en kunnen ze gemakkelijk als louter resultaat van zenuwactiviteit gezien worden; in oude teksten worden ze soms prana´s, zenuw- of levensactiviteiten, genoemd. Maar toch, het wezenlijke ervan is niet de zenuwprikkeling, maar het bewustzijn, de werking van de chitta, die gebruik maakt van het orgaan en van de zenuwaanraking die hij kanaliseert. Manas, zintuiglijk kenvermogen, is de uit het grondbewustzijn voortkomende werking die het wezenlijke vormt van wat we zintuiglijkheid noemen. Zien, horen, proeven, ruiken en aanraken zijn in werkelijkheid eigenschappen van het verstand, niet van het lichaam; maar het fysieke denken dat we normaal gebruiken, doet niets anders dan vertalen naar zintuiglijke waarneming wat het, via het zenuwstelsel en de fysieke organen, van buiten aan indrukken opvangt. Zo heeft de innerlijke manas ook van zichzelf een subtiel gezichtsvermogen, gehoor en tastzin die onafhankelijk van de lichaamsorganen zijn. Bovendien bezit Manas niet alleen het vermogen tot directe communicatie tussen denken en voorwerp – wat zelfs bij een intense werking tot een besef van de inhoud van een fysieke voorwerp, waarneembaar of niet, kan leiden – maar ook de mogelijkheid om rechtstreeks van denken tot denken te communiceren. Het denken is ook in staat om de frequentie, betekenis en intensiteit van zintuiglijke indrukken te beïnvloeden, veranderen en belemmeren. Deze verstandelijke vermogens gebruiken of ontwikkelen we normaal gesproken niet; ze blijven subliminaal en komen soms in een ongewone en grillige activiteit naar voren, in sommige hoofden gemakkelijker dan in andere, of manifesteren zich in een abnormale zijnstoestand. Ze staan aan de basis van helderziendheid en helderhorendheid, overdracht van gedachte en impuls, van telepathie en de meeste bekendere vormen van occulte vermogens. Zo worden ze genoemd, maar ze zouden beter wat minder mystiek als vermogens van de nu nog subliminale werking van Manas omschreven kunnen worden. Verschijnselen als hypnotisme enzovoort steunen op de werking van dit subliminale, zintuiglijke kenvermogen. Niet dat het de enige factor bij die verschijnselen is, maar wel het eerste draagvlak bij overdracht, communicatie en respons, terwijl veel van de feitelijke transactie tot een innerlijke Buddhi, intelligentie, behoort. We hebben dus een lichamelijk en bovenlichamelijk cognitief vermogen en kunnen van beide vormen van zintuiglijk weten gebruik maken.
	Buddhi is een constructie van het bewuste wezen maar overstijgt zijn uitgangsbasis in de fundamentele chitta, het basis kenvermogen, volledig. Ze is de intelligentie die tot weten en willen in staat is. Buddhi omvat en werkt in op alle overige activiteiten van verstand en leven en lichaam. Naar haar aard is zij denkkracht en wilskracht van de Geest vertaald in lagere vormen van verstandelijke activiteit. In de werking van deze intelligentie zijn drie opeenvolgende stadia te onderscheiden. Allereerst een lager waarnemend begrijpen dat eenvoudig de communicatie van het zintuiglijk kenvermogen, van geheugen en hart en van de cognitieve gewaarwording registeert, opslaat, begrijpt en beantwoordt. Middels hun gegevens creëert de Buddhi een elementair denkend verstand dat de ontvangen gegevens niet overstijgt, maar zich aan hun model aanpast en hun patronen weerspiegelt en dat in het vertrouwde kringetje van de door die gegevens gesuggereerde gedachten en intenties blijft voortrennen dan wel elke nieuwe aandrang opvolgt die zich aan zijn gewaarwording en begripsvorming ook maar aanbiedt, waarbij de rede wel trouwe gehoorzaamheid aan de levensimpulsen betoont. Ten tweede bestaat er voorbij dit elementaire begripsvermogen dat we allemaal enorm veel gebruiken, een vermogen van de intelligentie tot ordenend en selecterend denken en willen, dat in zijn doelstelling en activiteiten tot een plausibele, afdoende en vaste ordening van kennis en wilskracht probeert te komen die voor een intellectuele beeldvorming van het leven bruikbaar is.
	Ondanks haar zuiverder intellectuele karakter is deze secundaire of bemiddelende rede in werkelijkheid pragmatisch bedoeld. Zij creëert een bepaalde vorm van intellectuele structuur, orde en regel waarbinnen zij het innerlijk en uiterlijk leven probeert te bevatten om dat met een zekere beheersing en gemak voor de doelen van een vorm van rationeel willen te gebruiken. Deze pragmatische rede geeft ons normale intellectuele bestaan zijn vaste esthetische en ethische maatstaven, zijn overtuigde mening en solide normen over idealen en doelen. Ze is hogelijk ontwikkeld en komt bij alle mensen die ook maar enig begripsvermogen ontwikkeld hebben op de eerste plaats. Maar de derde en hoogste trede van de Buddhi is de rede die zich belangeloos voor het vinden van zuivere waarheid en ware kennis inzet; zij wil de werkelijke Waarheid achter het leven en de dingen te ontsluiten en haar eigen wil aan de wet der Waarheid ondergeschikt te maken. Weinigen, zo ze al bestaan, kunnen deze hoogste rede met enige zuiverheid toepassen, maar de inspanning ertoe is de hoogste vaardigheid van het innerlijk gereedschap, de antahkarana.
	Buddhi is in wezen de schakel tussen een veel hoger, nu niet actief beschikbaar Waarheidsdenken – een rechtstreeks werktuig van de Geest, en het fysieke, in een lichaam geëvolueerde leven van menselijk denken. Haar intellectuele vermogen en wilskracht ontleent ze aan dit verhevener en rechtstreekse Waarheidsdenken of supramentale bewustzijn. De buddhi heeft het ego-denkbeeld als middelpunt voor haar denkactiviteit. Het is het denkbeeld dat ík dit verstand, leven en lichaam dan wel een denkend schepsel ben, dat door de werking van leven en lichaam bepaald wordt. Buddhi staat ten dienste van dit ego-denkbeeld of het nu beperkt wordt door wat we egoïsme noemen, dan wel door medegevoel met het leven rondom ons verruimd wordt. Zo wordt een egogevoel in het leven geroepen dat rust op de scheidende werking van het lichaam, op een geïndividualiseerd bestaan en mentale respons. Het ego-denkbeeld in de buddhi centraliseert alle werkzaamheden van deze gedachte, eigenschap en persoonlijkheid van het ego. De lagere begripsvorming en tussenliggende rede vormen zijn werktuigen in het verlangen naar ervaring en zelfverruiming. Maar op het moment dat de hoogste rede en wil tot ontwikkeling komen, kunnen we ons wenden tot de eigenlijk bedoeling die al deze buitenwaartse zaken dingen voor het hogere spirituele bewustzijn hebben. Het ‘ik‘ kunnen we dan zien als weerspiegeling in het denken van het Zelf, van de Geest en van het Goddelijke, als reflectie van het ene, transcendente, universele en individuele bestaan in zijn veelvuldigheid. Het bewustzijn waarin al deze dingen samenkomen, ze facetten van een enkel ‘zijn’ worden en de juiste onderlinge verhouding krijgen, kan zich dan uit al die lichamelijke en verstandelijke bedekselen ontvouwen. Wanneer de overgang naar het waarheidsbewustzijn plaatsvindt, betekent dat niet dat de krachten van de buddhi vergaan, maar dat ze ieder tot hun supramentale waarde omgevormd moeten worden. De behandeling van het waarheidsbewustzijn en bekering van de buddhi behoren echter tot het vraagstuk van de hogere siddhiof goddelijke volmaaktheid. Ter voorbereiding op deze verre mogelijkheid moeten we ons op dit moment eerst met de uitzuivering van het normale menselijk wezen bezig houden. Die zal ons uit de boeien van onze lagere natuur naar de bevrijding zal voeren.
	Hoofdstuk VI

	Zuivering – De Lagere Denkpatronen.
	De complexe werking van al deze werktuigen moeten we ter hand nemen en hun zuivering tot stand brengen. En de eenvoudigste manier is om bij ieder werktuig de twee genoemde vormen van radicaal defect aan te pakken, ze duidelijk te onderkennen en recht te zetten. Maar dan doet de vraag zich voor waar te beginnen. Want de defecten zijn nauw met de werktuigen verweven en de volledige zuivering van één werktuig is van de volledige zuivering van alle andere afhankelijk. En dat is een belangrijke bron van moeilijkheden, teleurstelling en verbazing. Zo denken we bijvoorbeeld onze intelligentie gezuiverd te hebben maar ontdekken vervolgens dat ze nog steeds onder aanvallen en overschaduwing te lijden heeft omdat de emoties van het hart, de wil en het zintuiglijke denkvermogen nog steeds door veel onzuiverheden van de lagere natuur beïnvloed worden, tot de verlichte Buddhi doordringen en haar ervan weerhouden de door ons nagestreefde zuivere waarheid te weerspiegelen. Aan de andere kant brengt dat het voordeel dat één belangrijk en voldoende gezuiverd werktuig als middel gebruikt kan worden om de andere te zuiveren. Een met overtuiging genomen stap maakt de volgende stappen gemakkelijker en vermijdt een hoop moeilijkheden. Dus welk werktuig brengt door zijn zuivering en vervolmaking het gemakkelijkst en doeltreffendst de volmaaktheid van de overige werktuigen teweeg, of kan daarbij het snelst en krachtigst helpen?
	

	Hoofdstuk VII

	Zuivering – De Intelligentie en Wil.
	Om de Buddhi, de intelligentie, te zuiveren, moeten we beginnen haar tamelijk complexe samenstelling te doorzien. Allereerst door het in het normale spraakgebruik niet gemaakte onderscheid duidelijk te maken tussen manas, het verstand, en buddhi, de oordeelkundige intelligentie en verlichte wil. Manas is het zintuiglijke cognitieve vermogen. De oorspronkelijke menselijke denkwijze is volstrekt geen werktuig van de rede of de wil. Het is een dierlijk, lichamelijk of zintuiglijk cognitief denkpatroon dat al zijn ervaring samenstelt uit de indrukken van de wereld rondom en uit de indrukken die het van zijn eigen belichaamde bewustzijn ontvangt, voorzover dat op de uitwendige prikkels van soortgelijke ervaringen reageert. De Buddhi is slechts een secundaire kracht die in de evolutie weliswaar de eerste plaats heeft ingenomen, maar nog van het inferieure werktuig dat ze gebruikt, afhankelijk is; haar activiteiten zijn van het neuro-cognitieve proces afhankelijk en zij doet vanuit haar hogere niveau wat zij kan door, vanuit die lichamelijke of zintuiglijke basis, haar kennis en handelen op een moeizame, ingewikkelde en tamelijk gebrekkige manier uit te breiden. Het ordinaire menselijk verstand is als halfverlichte, lichamelijke of zintuiglijke denkwijze te typeren.
	Hoofdstuk VIII

	De bevrijding van de Geest.
	Loutering van het verstandswezen en de psychische prana effent de weg voor geestelijke bevrijding. De vraag van fysieke zuivering, die van het lichaam en fysieke prana, zullen we voor het moment nog terzijde laten, hoewel ook dat voor een integrale volmaaktheid noodzakelijk is. Suddhi is de voorwaarde voor mukti. Zuiveren betekent loslaten en opnieuw geboren worden; want we ontdoen ons van beperkende, bindende en overschaduwende verwarring en imperfectie: verlangens loslaten brengt de psychische prana vrijheid, ongewenste emoties en verstorende reacties loslaten brengt het hart vrijheid, het vertroebelende en begrensde denkpatroon van zintuiglijke cognitie loslaten brengt de intelligentie vrijheid en intellectueel redeneren loslaten brengt de gnosis vrijheid. Dit alles bevrijdt echter alleen de werktuigen. De vrijheid van de ziel, mukti, heeft een weidser en wezenlijker karakter; ze opent onze sterfelijke begrensdheid voor de onbegrensde onsterfelijkheid van de Geest.
	Hoofdstuk IX

	De Bevrijding van de Natuur
	De twee kanten aan ons bestaan, bewuste, ervarende ziel en uitvoerende Natuur, welke laatste de ziel voortdurend onophoudelijk afwisselende ervaringen aanbiedt, bepalen in hun ontmoeting alle aandoeningen van onze innerlijke staat en de reacties erop. De Natuur draagt de aard van de gebeurtenissen en de vormen van de ervaringsinstrumenten bij en de ziel antwoordt erop door de natuurlijke ordening van de antwoorden op deze gebeurtenissen te steunen, dan wel door een wilsbesluit ten gunste van andere ordening die het de natuur oplegt. Met de acceptatie van het instrumentele egobewustzijn en de hebzuchtige verlangens stemt het zelf aanvankelijk in met een terugval in de lagere ervaringsniveaus waar het zijn goddelijke zijnsnatuur vergeet; met de bevrijding ervan en de terugkeer naar het vrije zelf en de wil van de goddelijke zijnsvreugde, brengt het zelf de bevrijding van de geest tot stand. Maar aan de andere kant draagt de Natuur zelf aan het verwarrende mengsel bij door aan de zielservaring haar eigen gedoe en maaksels op te dringen, nadat eenmaal de oorspronkelijke instemming was gegeven en tot wetmatigheid bij het hele uitwendige handelen was gemaakt. De Natuur draagt in wezen twee dingen bij, de gunas en de dualiteiten. De lagere Natuurwerking waar we in leven, heeft bepaalde kwalitatieve modaliteiten die de hele grondslag van haar gebrekkigheid vormen. Deze modaliteiten hebben in hun natuurlijke vermogens van verstand, leven en lichaam voortdurend de uitwerking van een tegenstrijdige en verdeelde ervaring, een strijd van tegenstellingen, veranderlijkheid in alle ervaringen en schommelen tussen of afwisselende van voortdurend dezelfde twee tegenstellingen en samenhangende positieve en negatieve combinaties, dualiteiten. Een volledige bevrijding van ego en wil tot verlangen moeten met zich meebrngen dat we boven de kwalitatieve modaliteiten van de lagere Natuur gaan staan, ons losmaken van deze gemengde en disharmonische ervaring. Maar in dit verband zijn er ook twee vormen van vrijheid. Een bevrijding van de Natuur in een stille gelukzaligheid van de geest is de eerste vorm van loslaten. Een verdergaande bevrijding van de Natuur in een goddelijke kwaliteit en spirituele kracht van wereldervaring vilt de ultieme stilte met de ultieme dynamische gelukzaligheid van kennis, kracht, vreugde en meesterschap. Eem goddelijke eenheid van de hoogste geest en zijn hoogste natuur is de integrale bevrijding.
	Hoofdstuk X

	Elementen van perfectie
	Wanneer het zelf van de verkeerde en verwarde werking van de instrumentele Natuur gezuiverd is en in zijn zelfbestaand wezen zijn, bewustzijn, kracht en geluk bevrijd is en de Natuur zelf van de wirwar van deze lagere activiteit van de wedijverende gunas en de dualiteiten bevrijd is tot de hoge waarheid van de goddelijke kalmte en de goddelijke activiteit, dan wordt spirituele perfectie mogelijk. Zuivering en bevrijding moeten onvermijdelijk aan volmaaktheid voorafgaan. Een spirituele zelfperfectie kan alleen een groei naar eenheid met de aard van goddelijk zijn betekenen, en daarom zal ons begrip van goddelijk zijn bepalend zijn voor het doel, de inspanning en methode van onze onderneming. Voor de Mayavadinis het onbewogen, onpersoonlijke en het zichzelf in zich bewuste Absolute de hoogste of beter, enig werkelijke 'waarheid van zijn'. Daarom is het zijn weg om naar onbeweeglijke kalmte, onpersoonlijkheid en zuiver zelfbewustzijn van de geest te groeien en, kosmisch en individueel zijn te verwerpen en zich in stille zelfkennis te vestigen. De Boeddhist, voor wie een ontkenning van 'zijn', waarheid is, ziet het als de volmaakte weg om de onbestendigheid en onvolkomenheid van het bestaan evenals de rampzalige zinloosheid van het verlangen in te zien, en om egoisme, de niet aflatende stroom van Ideeën en opeenvolging van Karma te laten wegsmelten. Andere ideeën van de Hoogste zijn minder negatief; ieder idee leidt, in overeenstemming met haar opvatting, tot een bepaalde vorm van gelijkenis met het Goddelijke, en een ieder idee vindt haar eigen weg, zoals bijvoorbeeld de liefde en verering van de Bhakta en het groeien in gelijkenis met het Goddelijke door liefde. Maar voor de integrale Yoga betekent volmaaktheid een goddelijke geest en goddelijke natuur die een goddelijke relatie met en inwerking op de wereld inhoudt; betekent ook de hele natuur volledig te vergoddelijken, alle verkeerde knopen van het handelen en zijn te verwerpen, maar zonder enig deel van ons wezen of enig veld van handelen te verwerpen. Volmaaktheid moet daarom als een brede en complexe voortgang benaderd worden, en haar resultaten en uitwerking zullen daarom en oneindige en geschakeerde draagwijdte hebben. Om een aanwijzing en werkwijze te vinden, moeten we een aantal essentiële en fundamentele elementen van en vereisten voor volmaaktheid, siddhi, definiëren; want als die verworven zijn, merken we dat de rest enkel een natuurlijke ontwikkeling of bijzondere uitwerking ervan zijn. We kunnen hierbij zes onderdelen onderscheiden, die weliswaar in grote mate van elkaar afhankelijk zijn, maar elkaar toch op een natuurlijke manier, in volgorde van verwezenlijking, opvolgen. De voortgang begint met een fundamentele gelijkmatigheid van de ziel en klimt stijgt omhoog naar een ideële werkzaamheid van het Goddelijke, middels ons volmaakte bestaan, en in de weidsheid van de Brahmaanse eenheid.


