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INLEIDING 
 
Geestkunde (spirituologie) is de kennis van de menselijke geest. Kennis van de mense-
lijke geest is tevens zelfkennis in de vorm  van kennis van het wezen van de m ens. De-
ze zelfkennis - en het inzicht in het doel er van: zelfverwerkelijking en hereniging m et 
de algeest - is door m ij opgedaan door waarnem ingen in geestelijke werelde n, die ge-
woonlijk vanuit deze stoffelijke wereld onzichtbaar zijn. 

Door omvorming van m ijn eigen geestestoestand kon er vanuit deze wereld een 
verbinding met een van die andere werelden tot stand worden gebracht. Door afste m-
ming op die bepaalde wereld kon ik vervolgens vanuit deze w ereld met mijn geopende 
geestesoog in die andere wereld waarnemen of werd ik door uittreding naar die w ereld 
verplaatst. Een van mijn waarnemingen is, dat die geestelijke werelden deze stoffelijke 
wereld en ook elkaar geheel doo rdringen, zonder dat de ene de andere stoort.  In iedere 
wereld heb ik bewoners gezien en ontm oet, en iedere wereld wordt door een be paalde 
geestestoestand van die bewoners gekenmerkt. 

Geestkunde heb ik ontwikkeld na in he t bijzonder ervaringen te hebben opgedaan 
met die wereld, die de grondslag van alle andere is. Die wereld wordt door de ong e-
vormde oertoestand van de geest geken merkt: het is de wereld van de algeest.  De al-
geest is de bron van alle andere geesten en van de werelden waarin zij leven. Bij de 
beschrijving van alles wat m en daar kan aantr effen, neem ik daarom steeds de eige n-
schappen van die bron als uitgangspunt; ook de betekenis van de aanwezigheid van de 
mens in deze stoffelijke wereld, beschrijf ik vanuit die geestelijke grondslag. 
 
In de mensheid zijn er aan de ene kant de m ystici, die over de hele aarde en door de 
eeuwen heen ook ervaring hebben opgedaan m et deze bron, door het ontwikkelen van 
de geestelijke band die iedere mens daarmee heeft. Aan de andere kant zijn er de gees-
teswetenschappers, die zich hebben ingespa nnen het wezen van de m ens alleen vanuit 
de aardse toestand te begrijpen. In geestkunde heb ik deze geesteswetenschappen b e-
schreven vanuit de mystieke kern ervan: de menselijke geest en zijn samenhang met de 
algeest; waardoor geestkunde is te omschrijven als: religieuze psychologie. 

Geestkunde is voortgekom en uit eigen w aarnemingen die ik door studie heb g e-
toetst aan de ervaringen en inzichten van a nderen (zie B oekenlijst) en daarna in dit 
boek heb uitgewerkt; ik bouw daardoor ook voort op hun bevindingen. Geestkunde is 
niet op aarde gebracht door ingevingen van begeleiders uit de geestelijke w ereld en 
mocht dat wel het geval zijn, dan hebben zij m ij dat niet laten m erken. De lezer is zo 
geheel vrij om zonder schroom een eigen mening over het onderwerp te vormen. 

Deze vrijheid is noodzakelijk daar vrije meningsvorming en vrije keuze dé leermid-
delen zijn van de leerschool , die het aardse bestaan voor de m enselijke geest is : een 
leerschool voor groei naar een zelfverw orven geestelijke zelfstandigheid. In die leer-
school gaat het om de persoonlijke vrijheid van de lezer en als die zich wil ontwikkelen 
daarvoor geesteswetenschappen, zoals geestkunde, wil bestuderen. 

In geestkunde gaat het evenwel niet in de  eerste plaats om kennis op zichzelf, maar 
om de geest als de kénner van die kennis; het gaat niet zozeer om gedachten, maar om 
de bedénker ervan, de m enselijke geest, die ook het zelfstandige w ezen is dat in zich-
zelf gevoelens ervaart en naar buiten toe besluiten wil uitvoeren. 
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Vanwege de vrije keuze geldt in geest kunde uitsluitend het oordeel van het denken 
en voelen van de lezer zelf; het zelfstandi g gebruik leren maken van het eigen denken 
en voelen is in het bijzonder ook het doel er van. Met geestkunde wil ik de zoeken de 
mens bewust maken van de mogelijkheden waarover iedere mens beschikt om zichzelf 
als werk ter hand te kunnen nem en en de geestelijke vermogens om te vormen: als de 
mens de aanvankelijke onbeheerstheid van de vermogens te boven is gekomen, vervol-
gens het bewuste en beheerste gebruik ervan in zichzelf heeft verw erkelijkt en ze ten 
slotte tot het geweten en de deugden heeft om gevormd, dan is het heil dat in de m ens 
zelf ligt, bereikt. 

Het doel van geestkunde is: door eigen onde rvinding en op eigen kracht de  mense-
lijke geest zichzelf te laten w orden - en zi chzelf te laten blijven in een w ereld waar 
niets de geest aan zichzelf herinnert, m aar juist veel de aandacht daarvan afleidt. H et 
doel is te laten zien dat de hoogste geestelijke ervaring op aarde onm iddellijk is op te 
doen, door zich - door inkeer tot zichzelf - van zichzelf als m enselijke geest bewust te 
worden. Die zelfbewustwording kan worden bereikt door in zichzelf door zelfbezi n-
ning de werkzaamheid van de eigen geestelijke vermogens rechtstreeks te ervaren. 

Deze vermogens, het waarnemen, denken, voelen en w illen, vormen de rode draad 
die door het boek loopt. Hun oorsprong ligt in de eigenschappen van de algeest en ze 
zijn in de m enselijke geest die daaruit is voortgekomen, te ervaren als de eigen w aar-
nemende, denkende, voelende en willende, innerlijke werkzaamheid. Door alles wat de 
mens in deze wereld meemaakt zoveel als mogelijk is te verwerken, worden de vermo-
gens tot ontwikkeling gebracht; dat is het doel en de diepere zin van de genoegens en 
van de vele w ederwaardigheden die de m ens in het dagelijkse bestaan m oet ervaren. 
Daarnaast zijn de eigenschappen van de ve rmogens in de vorm van het lichaam  en in 
de werking van de organen, terug te vinden. 
 
Door de vermogens ervaart de menselijke geest echter niet alleen het w ezenlijke van 
zichzelf, maar ook dat van iedere medemens én van de algeest. Door ontwikkeling van 
de vermogens vindt de menselijke geest daardoor niet alleen het heil in zichzelf, m aar 
voelt zich vervolgens ook wezenlijk met alle anderen en de algeest verbonden. 

Het aardse bestaan is bedoeld als leerschool  om die allerhoogste, geestelijke er va-
ring uit vrije keuze en op eigen kracht, schijnbaar zonder hulp en beloning, te bereiken. 
Door de hierm ee samenhangende zelfverwerkelijking maakt de m enselijke geest zich 
gereed voor de laatste stap. Die stap gaat  echter van de algeest uit en leidt tot hereni-
ging ermee; maar doordat de algeest de bron van álle geesten is, ook tot het besef van 
de wezenlijke eenheid van álle levende w ezens. Deze zelfverwerkelijking en here ni-
ging zijn beide de pijlers van geestkunde. 
 
De algeest is het w ezen van de schepping - de m enselijke geest die ik zelf ben en die 
wij zijn, is het in aanleg daaraan gelijkw aardige wezen van de m ens. In ge estkunde 
beschrijf ik zow el de innerlijke als de uite rlijke, aardse w erkelijkheid van de m ens, 
alsook de geestelijke wereld en alles wat men in die werelden kan meemaken aan erva-
ringen en ontwikkelingen, vanuit het gezichtspunt van de grondslag ervan: de geest.  
 
Freek van Leeuwen 



13 

DEEL 1   DE GEEST 
 
HOOFDSTUK 1   DE ALGEEST 
 
 
1.1  De geest in de ongevormde oertoestand 
 
1.1.1  De rust en haar donkere koelte 
 
Tijdens zelfbezinning en gebed werd ik als menselijke geest losgemaakt van de banden 
met de aarde en door geestvervoering verplaatst naar onzichtbare, geestelijke werelden. 
Daar werd ik ook met die ene, ijle wereld verbonden die de bron van al het andere is en 
mocht ik de geestelijke aanvang van de schepping schouwen. 

Vóór de aanvang van de schepping was er in de ruim te van die wereld de onge-
vormde oertoestand van die éne geest, die eeu wig en oneindig is. In de ruim te van die 
geest kon ik geen vorm en onderscheiden. Toch is de ongevorm de toestand van deze 
oneindige geest de eeuwige grondslag van al  wat ooit in de schepping is gevorm d en 
nog zal worden gevormd. 
 
Aan het geopende geestesoog van mij als de ervarende menselijke geest deed deze oer-
toestand van die geest zich aanvankelijk voor als een geestestoestand, die als ‘donkere 
koelte’ is te om schrijven. Deze oertoestand is een geestelijk donker en een geestelijke 
koelte. De geestestoestand van donkere koelte bleek sam en te hangen m et de diepste 
rust. Deze diepste rust verbond zich met mij als de ervarende geest en bracht ook mij in 
een overeenkomende toestand van diepe, innerlijke rust; maar daardoor ook in een toe-
stand van het krachtigste zelfbesef en het meest verheven geluksgevoel. 

De diepste rust en de donkere koelte waarin die rust zich uitdrukt, strekte zich voor 
mij als de ervarende geest uit in de eeuwig e oneindigheid. Deze diepste rust deed zich 
aan mij voor als een eeuwig en oneindig w ezen. Zij was ervaarbaar als een ‘aan -
wezigheid’ met een eigen zelfstandigheid, die mij liet delen in de vreugde van haar rust 
en het innige geluk van haar eigen geestestoestand. 

Een zwakke benadering van de geestestoestand van de rust en haar donkere koelte 
is een er m in of meer mee overeenkomende toestand van de aangenaam  verfrissende, 
schaduwrijke koelte, zoals die buiten in de vroege ochtend vóór zonsopgang o f onder 
het groene bladerdak van een boom op een warme dag, op aarde ervaarbaar is. 
 
 
1.1.2  De beweging en zijn lichtende warmte 
 
Verbonden met die ijle wereld nam  ik als ervarende menselijke geest waar, dat als het 
ware ‘binnen’ de ongevormde oertoestand van de geest als de diepste rust en de donke-
re koelte waarin zij tot u itdrukking kwam, op zeker tijdstip een beweging begon. Deze 
beweging deed zich aan m ij voor als een ‘lichtende w armte’. Het geestelijke licht dat 
voor mijn geestesoog verscheen, was een gouden licht, de geestelijke warmte een zach-
te, koesterende warmte. 
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Deze beweging en zijn lichtende warm te kwam door zelfopwekking voort uit de 
rust en haar donkere koelte.  Hij was er het tegendeel van, de wederhelft. De beweging 
en zijn lichtende warm te was daarvóór in zijn tegendeel verborgen, erm ee verenigd, 
was als opgelost in de rust en haar donkere koelte. 1 

Na uit de rust en haar donkere koelte te zijn voortgekom en, bleek ook de beweging 
en zijn lichtende warm te zich voor m ijn geestesoog uit te strekken in de eeuwige o n-
eindigheid van deze nu heldere, ijle en vorm enloze wereld. Ook de beweging en zijn 
lichtende warmte deed zich aan m ij voor als een ‘aanw ezigheid’, als een w ezen met 
een eigen zelfstandigheid, die mij als menselijke geest in de vreugde van zijn beweging 
liet delen. 

De beweging en zijn lichtende warmte in de oertoestand van de geest deed zich aan 
mijn geestesoog voor als een oneindige zee, maar dan als een zee van een gouden, 
geestelijk licht en een zachte, geestelijke warmte. 
 
 
1.1.3  De vereniging 
 
Nadat de beweging en de rust zich als ervaarbare zelfstandigheden aan m ij hadden 
voorgedaan, verenigde de beweging en zijn lic htende warmte zich weer m et zijn t e-
gendeel, de rust en haar donkere koelte.  Bij die vereniging doordrong de beweging de 
rust en liet de rust zich doordringen; het licht doordrong het donker en het donker liet 
zich doordringen; de warmte doordrong de koelte en de koelte liet zich doordringen. 

Wat zich aan mij voordeed was een evenwichtige samenwerking van de tegendelen 
beweging en rust, die m ogelijk was door hun doordringende en doordringbare eige n-
schappen. Hun gezamenlijke inspanning leidde opnieuw tot hun vereniging, maar met 
dit verschil dat daarbij nu de beweging en z ijn lichtende warmte niet tot rust kw am, 
maar in beweging bleef en zo ervaarbaar was. 
 
 
1.1.4  De nieuwe, beweeglijke eenheidstoestand 
 
De tweeheid van beweging en rust vorm de door hun vereniging opnieuw een twee-
eenheid. Ook deze nieuwe eenheidstoestand hield het m idden tussen beweging en rust, 
licht en donker, w armte en koelte. O ok in deze twee-eenheid matigden zij elkaar en 
hielden elkaar in evenwicht. Door deze vereniging van beiden ontstond er evenwel een 
geestelijke eenheidstoestand in een andere, nieuw e vorm. Aan mij als de ervarende 
geest deed deze nieuwe eenheidstoestand zich namelijk voor als een ‘beweeglijke toe-
stand’, als een ‘getemperd licht’ en als een ‘verkoelende warmte’. 

In deze toestand werden de tegendelen geestelijke koelte en geestelijke w armte ge-
lijktijdig door mij ervaren. Beide tegendelen waren in evenwicht m et elkaar en te zel f-
der tijd aanwezig, en toch als onderscheiden ervaarbaar. 

                                                
1 Hadewijch, Visioen XI 2-6; Daer sach ic enen overdiepen wiel (oneindige draaikolk) ende 
enen widen ende overdonker. Ende in dien wiel die soe wijt was, soe was alle dinc besloten soe 
vaste ende soe na bedwonghen. Dat donkere verlichte ende doresach alle dinc. 
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Doordat zij elkaar altijd in evenw icht houden, kan de donkere koelte van de rust 
niet een duistere koude worden en de lichte nde warmte van de beweging niet een helle 
hitte. Doordat zij elkaar in evenwicht houden, kunnen de tegendelen niet tot hun uite r-
ste, eenzijdige toestand vervallen. Hoe ver hun werkzaam heid ook van het m idden 
verwijderd kan zijn, door hun eenheid zullen zij hun innerlijke evenw icht behouden; 
altijd zullen zij ook weer naar hun evenwichtstoestand in het midden terugkeren. 
 
 
1.1.5  De omwisseling 
 
De nieuwe eenheidstoestand deed zich weliswaar aan mij voor als de beweging en zijn 
lichtende warmte, maar dan als een beweging en zijn lichtende warm te die nu op zijn 
beurt de eigenschappen van de rust en haar donkere koelte in zich had opgenom en, in 
zich had opgelost. Er had een omwisseling, omkering of ompoling plaatsgevonden. 

Daardoor was de onwerkzam e, rústende oertoestand van de diepste rust en haar 
donkere koelte voor m ijn geestesoog overgegaan in de w erkzame, bewééglijke toe-
stand van de beweging en zijn lichtende warmte in de nieuwe eenheidstoestand. 

De ongevormde oertoestand van de geest deed zich daardoor ten slotte aan mij voor 
als een lichtende warm te, waarin de tweeheid van rust en beweging, van hun donkere 
koelte en lichtende warm te zich tot een nieuwe, nu werkzam e vorm van eenheid had 
verenigd. 
 
Deze nieuwe, beweeglijke toestand werd m et andere woorden gekenm erkt door een 
overwicht van de beweging en zijn lichtende warmte, terwijl nu de rust en haar donke-
re koelte de in hem  verborgen kern vorm de. Daarvóór werd de ongevorm de oertoe-
stand van de geest gekenm erkt door een overwicht van de rust en haar donkere koelte, 
terwijl de beweging en zijn lichtende warmte de in haar verborgen kern was. 

 

de rustende eenheid van tegen-
delen in de ene geest

de werkzame, beweeglijke eenheid
van tegendelen in de ene geest

de doordringbare rust

de doordringende beweging

 
 

De toestand waarin de tegendelen die bi nnen de geest aanwezig zijn, voorkom en, kan 
worden omgevormd tussen twee toestanden die ook weer elkaars tegendelen zijn: in 
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een meer rustende, minder werkzame toestand waarin de rust overweegt en in een meer 
werkzame, beweeglijke toestand waarin de  beweging overweegt. In de evenwichtige 
geest wisselen beweeglijke rust en rustige beweging elkaar voortdurend af. Wat plaats-
vindt, is de ompoling van het stel tegendelen: rust en beweging in beweging en rust. 
 

rust beweging 
beweging rust 

 
In de natuur is dit zichtbaar in de afw isseling van winter en zom er op aarde, en in de 
elfjarige ompoling van het m agneetveld van de zon, die ook m et een afwisseling van 
rust (in het m agneetveld) en beweging ge paard gaat; een m agneetveldompoling die 
zeer vertraagd in m iljoenen jaren ook op aarde  plaatsvindt. Deze natuurverschijnselen 
zijn afbeeldingen van geestelijke eigenschappen, daar zij uit de geest afkomstig zijn. 
 
 
1.1.6  De oertegendelen 
 
Twee zelfstandigheden zijn tegendelen van elkaar, wanneer zi j evenwichtig met elkaar 
kunnen samenwerken doordat zij elkaars eige nschappen aanvullen. Door die sam en-
werking maken zij elkaars bestaan zi nvol. Twee tegendelen kunnen elkaars eige n-
schappen aanvullen wanneer die omgekeerd zijn,  wanneer zij wederhelften zijn door-
dat het ene deel bezit wat het tegendeel mist - zoals de sleutel en het slot. 

Zo kunnen zij niet zonder elkaar en stre ven daardoor naar sam enwerking. Alleen 
doordat de een zich zo voor de ander kan inzetten en omgekeerd,  kan eerst de een 
werkzaam worden en daarna de ander. D oor hun inzet voor elkaar bewegen zij zich 
evenwichtig rondom hun gezam enlijke middelpunt en kunnen zij sam en een levende 
eenheid vormen. 

Als de een zich voor de ander inzet, is er sprake van werkzaam heid. Die werkzaam-
heid heeft een werking tot gevolg en een werking is een werkelijkheid, aangezien een 
‘werkelijkheid’ is: ‘datgene, w at werkt’. De werkelijkheid kan werkelijk zijn, doordat 
er tegendelen zijn: zoals de sleutel en het slot samen iets kunnen afsluiten en weer ont-
sluiten, en zo samen werkzaam, ‘werkelijk’ zijn. 
 
De geest bestaat geheel uit tegendelen, die alle gelijkwaardig zijn. De geest bestaat uit 
een twee-eenheid van tegendelen, die in de nieuwe, werkzam e eenheidstoestand m et 
elkaar een bew eeglijke eenheid vorm en en sam en werkzaam zijn. D e oertegendelen 
van de geest worden gevorm d door de twee oere igenschappen: rust en beweging. De 
rust uit zich als de toestand van donkere koe lte die doordringbaar is; de beweging uit 
zich als de toestand van lichtende warmte die doordringend is. 
 

geest 
rust donker doordringbaar koelte 

beweging licht doordringend warmte 
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1.2  De geest als kracht 
 
1.2.1  De geestkracht 
 
Een ‘kracht’ is het vermogen van een zelfstandigheid zich in te spannen en te ontspa n-
nen; een kracht is het vermogen te rusten en arbeid te verrichten, werkzaam te worden, 
iets te bewegen; en aan die beweging een richting te geven. Ook een kracht is daardoor 
een oorzaak van tegendelen: rust en arbeid. De eigenschappen waardoor de geest wordt 
gekenmerkt, zijn eveneens het verm ogen tot rust en in beweging te kom en, en aan het 
handelen een richting te  geven: wat betekent dat kracht de wezenlijke eigenschap van 
geest is. 

Door zichzelf op te wekken en in beweging te kom en, is de geest als kracht de oo r-
zaak van de lichtende warmte; door zichzelf na gedane arbeid weer tot rust te brengen, 
is de geest als kracht de oorzaak van de donke re koelte. De geest is daardoor niet he t-
zelfde als de lichtende warmte of donkere koe lte, maar is als kracht de brón van beide 
en daardoor onzichtbaar in hen verborgen. Zowel de lichtende warm te als de donkere 
koelte doen zich daardoor voor als toestanden van één zelfstandigheid, één wezen: de 
geest die zich voordoet als kracht, een rustende of bewegende kracht. 

In de aanvankelijke oertoestand van de rust en haar donkere koelte zijn de beide te-
gendelen in elkaar opgegaan m et de rust al s het ware als ‘buitenkant’ of ‘bovenkant’. 
De beweging is tot rust gekomen in de rusttoestand, die door rust wordt gekenmerkt; in 
die toestand behouden zij de mogelijkheid weer in beweging te komen. Die toestand is 
als de rust en haar donkere koelte, als de nog niet scheppende toestand vóór de aa n-
vang van de schepping, ervaarbaar. De donkere koelte vormt dan de buitenkant en de 
beweging en zijn lichtende warmte zijn daar als de aanleg voor beweging in verborgen. 

Als de geest als kracht zichzelf weer opwekt uit de eigen rust en in beweging kom t, 
wisselt de geest de toestand om  en de beweging en zijn l ichtende warmte vormen dan 
als het ware de buitenkant. De toestand wordt door beweging gekenm erkt en dat is als 
de beweging en zijn lichtende warm te in de nieuwe eenheidstoestand ervaarbaar ; maar 
in die toestand behouden zij de mogelijkheid ook weer tot rust te komen. 

Voor de geest als kracht geldt m et andere woorden: in de rust is beweging als m o-
gelijkheid, in de beweging is rust als m ogelijkheid. De geest w ordt in w ezen geken-
merkt door een beweegbare rust of een rustige beweging. 
 

rust beweging 
beweging rust 

 
De geest als deze bewegende en rustende kracht is vervolgens de oorzaak van alle ve r-
schijnselen, die zich voordoen als beweging en rust, licht en warm te, donker en koelte. 
Deze geestestoestanden kom en op aarde onder andere tot uitdrukking in natuurver-
schijnselen als: zomer en winter, lente en herfs t, dag en nacht, eb en vloed, aan de he-
mel als zon en maan; en in het atoom, de bouwsteen van de zichtbare schepping, als de 
rustende, maar innerlijk beweeglijke kern waar de rust overheerst en de er omheen be-
wegende elektronen binnen vaste ‘banen’ (eigenlijk ‘orbits’, vaste ‘bewegingsruimtes’) 
waar de beweging overheerst: het atoom geeft de beweeglijke geestestoestand weer. 
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1.2.2  Het trillende leven 
 
In de nieuw e, nu bew eeglijke eenheidstoestand van de geest in die ijle, vorm enloze 
wereld, wisselen beweging en rust elkaar onophoudelijk af - de een w il er zijn voor de 
ander, maar de een wil ook de ander er laten zijn; voortdurend wil de een zich voor de 
ander inzetten, maar steeds trekt die zich ook terug om  de ander zich te kunnen laten 
inzetten: daardoor slaat de ene toestand steed s om in het tegendeel ervan. Beide toe-
standen waren voor m ij als de ervarende g eest dan ook tege lijkertijd aanwezig, waar-
door ik in die ijle wereld van de geest de ‘verkoelende warmte’ ervoer! 

Deze voortdurende afwisseling tussen beweging en rust in de geest als kracht in d e-
ze nieuwe, beweeglijke eenheidstoestand is: het ervaarbare leven. Deze af wisseling 
tussen beweging en rust is het leven van de geest als beweeglijke levenskracht: de oor-
zaak van het verschijnsel leven, beweeglijkheid, werkzaamheid. 2 

Als in de ongevorm de oertoestand de be weging en zijn lichtende warm te over-
weegt, uit het leven zich; als de rust en haar donkere koelte de overhand heeft, trekt het 
leven zich in zichzelf terug en is als rustende levenskracht in aanleg aanwezig. 
 
Doordat de afwisseling regelmatig voortgaat, wordt de geest in deze toestand door een 
evenwichtig verlopende trilling gekenmerkt. Het verschijnsel trilling is het gevolg van 
de wisselwerking tussen tegendelen; de oertrilling w ordt veroorzaakt door deze w is-
selwerking tussen bew eging en rust in de geest als kracht. D eze oertrilling w as voor 
mij als menselijke geest in het geestelijke lic ht en de geestelijke w armte ook ervaar-
baar: in het licht als fonkeling en schittering, in de warmte als stroming en koestering. 

De beweging van bijvoorbeeld een slinge r is een toonbeeld van een evenwichtige 
trilling en daarmee ook van de evenw ichtige trilling van de geest: de voortdure nde af-
wisseling van beweging en rust. Aan beide u iteinden van de slingerbeweging is er 
sprake van rust. In die rust vindt de omslag plaats waardoor de beweging weer inzet. In 
het midden krijgt de beweging de grootste snelheid om  aan de andere zijde weer to t 
rust te komen. Ook de slingerbeweging van de geest is: rust en bew eging, stilstaan en 
gaan, inspanning en ontspanning. 

Deze geestelijke trilling w ordt in de stoffe lijke wereld als de slingerbew eging van 
de penduleklok, de luidende kerkklok of de  trillende snaar zichtbaar en hoorbaar.  De 
betekenis van het w oord ‘trillen’ hangt sam en met ‘treden’ en ‘beven’. T reden bete-
kent: ‘met korte schreden voortgaan’. De beweging van degene die met korte schreden 
voortgaat, wordt door een voortgaande golfbeweging gekenmerkt (Bijlage bij § 1.2.2). 
De menselijke geest kan door de oefening van zelfbezinning deze evenwichtige trilling 
van de geest als een beven en als een gestaag voortgaande golfbeweging ook recht-
streeks in zichzelf ervaren (§ 10.3.1 e.v.). 

 
De geest als de bew eeglijke levenskracht is de oorzaak van de verschijnselen trilling, 
golfbeweging en straling als de geestelijke w armte en het geestelijke licht, én de oor-
zaak van de warmte en het licht, en alle a ndere trillings-, stralings- en golfverschijnse-
len, die ook in de stoffelijke schepping waarneembaar en te onderzoeken zijn. 
                                                
2 Overeenkomend met de eigenschappen van ‘wisselstroom’, met zijn fase- en nulleiding. 
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1.2.3  Warmte, licht en geluid 
 
Niet alleen warmte en licht, maar ook geluid hangt met de hierboven beschreven gees-
telijke trilling samen. Dit geestelijke geluid is in de geest onm iddellijk ervaarbaar als 
de éigen ijle, innerlijke stem, die de menselijke geest met het geestesoor rechtstreeks in 
zichzelf kan horen. D eze schijnbaar ‘geluidl oze stem’ wordt als een innerlijke klank 
gehoord, als de geest in zichzelf gedachten en gevoelens onder woorden brengt of een 
melodie laat klinken. W ie in zichzelf de  woorden spreekt: “Ik ben”, bewijst daarm ee 
tegelijkertijd het bestaan van zichzelf als menselijke geest. Het tot zich door laten drin-
gen van het feit dat de m enselijke geest zélf de bron is van deze eigen, innerlijke stem , 
kan de oorzaak zijn van een onmiddellijk optredende, geestelijke zelfbewustwording.  

Ook in de geestelijke w ereld van het licht w as voor mijn geopende geestesoor die 
trilling in de nieuw e eenheidstoestand hoorbaar en wel als de ‘w ereldklok’, die klonk 
als een voortdurende en ééntonige koorzang: ah, ah, ah… (Bijlage bij § 1.2.3). 
 
De geest als levenskracht is niet alleen de  oorzaak van de verschijnselen rust als do n-
ker en koelte, en van beweging als licht en warmte in de vorm van trillingen, maar ook 
van de rust als stilte en van de trillende bew eging in de vorm  van geluid. Ook het tot 
zich door laten dringen van de betekenis van deze éigen, bewust ervaren innerlijke stil-
te, kan de oorzaak zijn van een onmiddellijk optredend, geestelijk zelfbesef. 
 

geest 
rust 

donker 
stilte 

koelte 

beweging licht geluid warmte 
 
 
1.3  De alomtegenwoordigheid van de algeest 
 
1.3.1  De oneindigheid van de algeest 
 
De lichtende warm te in de nieuwe, beweeg lijke eenheidstoestand is als een zee van 
geestelijk licht en geestelijke warmte, die echter de donkere koelte in zich bevat. D eze 
zee van licht en warmte deed zich aan mijn geestesoog voor als alomtegenwoordig. Dit 
weten van de alomtegenwoordigheid was ook een onmiddellijk weten, dat in mij als de 
waarnemende geest werd gelegd. Het werd mij door de zee van lichtende warmte inge-
geven door mijn naadloze verbondenheid daarmee (§ 2.1). 

Door de eigenschap alom tegenwoordigheid is de zee van lichtende warm te onbe-
grensd. Er kwam  geen einde aan de aanwezi gheid ervan; zij strekte zich voor m ijn 
geestesoog dan ook uit in de verre verten van de oneindigheid. Overal was hetzelfde 
geestelijke licht en dezelfde geestelijke warmte, zij waren overal gelijkmatig aanwezig. 
Er was één bron van licht en warmte; maar er  was niet een bepaalde plaats voor aan te 
wijzen, want deze bron is zelf alom tegenwoordig: het is de geest als w erkzame kracht. 
Deze alomtegenwoordige lichtende warmte van de beweeglijke eenheidstoestand is de 
lichtende warmte van de algeest, de geest van het al die er de grondslag van is. 
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De alomtegenwoordige algeest is een bestaansvorm van de goddelijke geest. De godde-
lijke geest heeft zich in twéé bestaansvormen aan mij als menselijke geest voorgedaan: 
zowel in de ongevormde, onbegrensde als later van daaruit ook in de gevormde, be-
grensde toestand. In de ongevormde oertoestand is de goddelijke geest de algeest; in de 
gevormde toestand is die geest de heilige geest (H oofdstuk 3). Beide bestaansvormen 
vormen samen een volstrekte eenheid, m aar waren voor mijn geestesoog als twee ver-
schillende toestanden waarneembaar, die eveneens elkaars tegendelen zijn. 
 

goddelijke geest ongevormde toestand algeest 
gevormde toestand heilige geest 

 
De goddelijke geest kom t in de ongevorm de toestand tot uitdrukking als de oneindige 
zee van geestelijk licht en geestelijke w armte van de algeest en als de eveneens onein-
dige geestestoestand van donkere koelte, die d aarin is verborgen; de lichtende warmte 
komt voort uit de algeest in de bewegende toestand, de donkere koelte kom t voort uit 
de algeest in de rustende toestand. 

Voor mij als de ervarende m enselijke geest was de zee van het licht en de warm te 
van de algeest aanwezig als de alom tegenwoordige ruimte: deze ruim te is oneindig 
door de oneindigheid van de algeest. De algees t is het onbegrensde al en het al is daar-
door in wezen ál geest. 
 
 
1.3.2  Het een-zijn van de algeest 
 
Door de alom tegenwoordigheid en de ei genschap oneindigheid die daarm ee samen-
hangt, kan er slechts één algeest in de vorm  van de zee van licht en warm te zijn. Door 
de oneindigheid van deze zee is er nergens een ruimte waar zich een tweede zelfsta n-
dige geest zou kunnen ophouden. De algeest wordt daardoor gekenmerkt door het één-
zijn; de algeest is de éne, ongedeelde, volm aakte, albevattende eenheid. De algeest is 
daardoor: de eenheid, die door volstrekte zelfstandigheid wordt gekenmerkt. 

De algeest is albévattend, niet alóm vattend; indien de algeest het al zou kunnen 
omvatten, zou de algeest zelf door de omarming van het al een grens vormen; maar het 
al in de algeest is onbegrensd. Ik als de w aarnemende menselijke geest, die het w as 
vergund in oneindige verten te m ogen schouwen, zag door m ijn eigen beperktheid en 
kleinheid in de grootsheid van de algeest iets, wat door zijn onvoorstelbaarheid in mij 
een heilige huivering wekte. 

De algeest is de éne en énige eenheid; de algeest is: de Ene. De algeest is het ene 
levende wezen dat volkomen zichzelf is, volkomen zelfstandig, op zichzelf staande. De 
algeest is één en ál, is het geheel en het al, is het heelal. 
 
Door de alomtegenwoordigheid en het een-zijn, kan de algeest door niets worden afge-
leid. De algeest is daardoor altijd volkom en zichzelf. De algeest is degene, die hij en 
zij ís (§ 3.4.1) en kan daardoor van zich zelf zeggen: “Ik ben, die ik ben” (Exodus 
3:14). De algeest is volledig di egene, die de algeest in w ezen is; de algeest is geheel 
zichzelf in een goddelijke toestand van duurzame zelfbezonnenheid. 



21 

1.3.3  De eeuwigheid van de algeest 
 
Door de alomtegenwoordigheid van de algeest als de oneindige zee van geestelijk licht 
en geestelijke warmte is er geen ‘buiten de algeest’ waar ruimte mogelijk zou zijn. E r 
is daardoor nergens een ruim te waar een bron zou kunnen zijn als de oorsprong, waar 
de algeest zelf ooit uit zou kunnen zijn voortgekom en. De algeest zelf is oorspron g-
loos. Daardoor is er geen begin aan de algeest; de algeest is de ongeschapen geest. 

Door de alom tegenwoordigheid van de alg eest is er nergens een ruim te mogelijk 
waar de algeest ooit in op zou kunnen gaan om  tot een einde te kom en. De algeest kan 
nergens naar toe; daardoor kom t er geen einde aan. De algeest is zonder einde, einde-
loos en daardoor eeuwig. Nooit is er een tijd geweest, dat de algeest er niet was; nooit 
zal er een tijd komen zonder de algeest. De algeest was, is en zal zijn. 
 
Door de eigenschap alomtegenwoordigheid is de ene algeest niet alleen oneindig, maar 
ook eeuwig; de éne algeest wordt gekenm erkt door eeuwigheid en oneindigheid  en is 
daardoor: de eeuwige oneindigheid. 
 

alomtegenwoordigheid 
oneindigheid 
eenheid 
eeuwigheid 

 
 
1.4  Ruimte en tijd 
 
1.4.1  De ruimte 
 
In de ongevormde oertoestand vóór de scheppi ng deed zich voor m ij als de ervarende 
menselijke geest al w el het verschijnsel ‘ruimte’ voor, want de grondslag en oorzaak 
van het verschijnsel ruimte is: de doordringbaarheid van de rust en haar donkere koel-
te in de ongevorm de oertoestand van de algees t. Met andere woorden, doordat de rust 
van de algeest de eigenschap heeft doordringbaar te zijn, is er de ruimte. 

Het is de doordringbaarheid van de rust die aan de doordringende beweging en zijn 
lichtende warmte bewegingsruimte geeft en daarm ee vrijheid van beweging. Door de 
bewegingsruimte van de rust wordt het vers chijnsel ‘beweging’ pas m ogelijk. Bewe-
ging kan er zijn door het bestaan van het tegendeel ervan: de rust. 

De betekenis van het woord ‘beweging’ is : de mogelijkheid iets, een voorwerp, van 
plaats te doen veranderen, iets een ‘weg’ te la ten begaan - wat alleen in een ruimte kan 
gebeuren. Zonder de bewegingsruimte die de rust biedt, kan niets worden verplaatst en 
is beweging onmogelijk. 
 
De geest als kracht wordt niet alleen gekenmerkt door rust en beweging, maar ook door 
het vermogen richting te geven aan de beweging van een bepaald voorwerp; als de b e-
weging wordt ingezet, m óet een richting worden gekozen. Ook de m ogelijkheid de 
richting te bepalen, kan alleen doordat er vrijheid van beweging in de ruimte is. 
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Als de beweging verschijnt als het tegendeel van rust, is er door de ruimte heen een 
bewegingsrichting, een gaan van ‘hier’ naar ‘daar’ m ogelijk. Door de bew egings-
vrijheid kan die beweging alle kanten opgaan. De ruimte van de algeest biedt echter 
niet alleen alzijdige bewegingsmogelij kheden - waardoor vele om wegen kunnen ont-
staan - maar ook kan de ‘rechte weg’ worden ingeslagen: de rechte lijn als kortste af-
stand tussen twee plaatsen. 

 
In de oneindige bewegingsm ogelijkheden van de ruim te zijn een drietal kenm erkende 
richtingen te onderscheiden, die de ruimte in de drie hoofdrichtingen indelen. Het is het 
drietal tegendelen links en rechts, voor en achter, boven en beneden;  in volgorde de 
drie afmetingen of dimensies lengte, breedte en hoogte. In elk stel van deze tegendelen 
is een middelpunt, dat het midden tussen links en rechts, voor en achter, boven en  be-
neden is. Dat middelpunt is het verbindingspunt, ten opzichte waarvan de tegendelen in 
evenwicht kunnen zijn. Als de drie m iddelpunten tot één middelpunt, de ‘oorsprong’, 
worden samengevoegd, vormen zij het ruim telijke assenstelsel; daarmee kan de plaats 
van ieder punt in de ruimte ten opzichte van de oorsprong worden beschreven. 

Een beweging kan vanuit dit gezamenlijke middelpunt zoals gezegd alle kanten op-
gaan. Slechts één richting is de evenwichtig e, doelgerichte beweging, die in overee n-
stemming met de omgeving is: de rechte lij n, waarbij de beweging evenredig verloopt 
ten opzichte van lengte, breedte en hoogte - die immers de eigenschappen van de ruim-
te zijn. Wordt een punt door een kracht op d eze wijze evenwichtig en in overeenste m-
ming met de om geving in de ruim te bewogen, dan wordt ten opzichte van de oor-
sprong van de beweging en ten opzichte va n de drie afm etingen, een kubus gevorm d 
(Bijlage bij § 1.4.1). 

De ‘evenwichtige, doelgerichte beweging in de ruimte’ die door de rust van de a l-
geest mogelijk wordt gemaakt, is de oorspr ong en het wezen van de rechte lijn en de 
kubus, van de rechte weg en de weloverwogen,  juiste richting. Als bij de besluitvo r-
ming door de geest rekening wordt gehouden m et alle omstandigheden, dan heeft een 
handeling als beweging in de ruimte zinneb eeldig de vorm van de diagonaal van een 
kubus. De kubus geeft de oervorm van beweging weer, wanneer de geest als bewegen-
de kracht een denkbeeld in zichzelf, in de eigen ruimte, juist ontwikkelt of een bepaa l-
de gebeurtenis in de omgeving goed laat verlopen, door het juiste besluit te nemen. 
 
 
1.4.2  De tijd, tijdsruimte en krachtruimte 
 
Doordat er beweging kan plaatsvinden in de ruimte, is er zoals beschreven een gaan 
van hier naar daar mogelijk, een krachtsontplooiing langs een lijn. Daardoor is er tege-
lijkertijd een gaan van wat was in het verled en: het hier-zijn-geweest, naar wat zal zijn 
in de toekomst: het daar-zullen-zijn. Die beweging, die de algeest in zichzelf als ruimte 
kan voltrekken door aan de ontwikkeling van een denkbeeld, een schepping, te begin-
nen, is oorzaak van het verschijnsel ‘tijd’. Tijd is in wezen een stroom van gebeurtenis-
sen, een keten van oorzaken en gevolgen door een krachtsontplooiing, die de algeest in 
de eigen ruimte in gang zet. D e tijd als d eze stroom van gebeurtenissen is de oorzaak 
van de tegendelen verleden en toekomst. 
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De eerste oorzaak van de tijd als stroom  van gebeurtenissen langs een lijn in de 
ruimte, is de kracht van de werkende algeest.  De verschijnselen ‘ruim te’ en ‘tijd’ zijn 
daardoor eigenschappen van de ‘in zichzelf werkzame algeest’; zij hangen als de ei-
genschappen van de algeest onverbrekelijk m et elkaar samen. Zij hangen in volgorde 
samen met de rust en haar donkere koelte en de be weging en zijn lichtende warm te: 
ruimte en tijd zijn eigenschappen van de algeest als de rustende en bewegende kracht. 

Door de eenheid van de rust en haar donkere koelte en de beweging en zijn lichte n-
de warmte in de nieuw e, beweeglijke eenheidstoestand van de algeest, vorm en ook 
ruimte en tijd een eenheid: een ‘tijdsruim te’ (Bijlage bij § 1.4.2). D aar de ruimte van 
de algeest de zelfstandigheid is w aarin de tijd zich kan gaan afspelen, is de tijd als b e-
weging een verschijnsel dat door de rúim te mogelijk wordt gemaakt - w aardoor er 
sprake is van een tijds-ruimte. 
 

geest- 
kracht 

rust 
donker 

ruimte 
tijdsruimte koelte 

beweging licht tijd warmte 
 
De tijdsruimte is een eigenschap van de godde lijke algeest. Zij is de bewegingsruim te, 
waarin de tijd als stroom  van gebeurtenissen kan voortschrijden door omvorming van 
die gebeurtenissen. De tijd is een voortdurende toestandsverandering van de schepping 
binnen de eeuwig zichzelf blijvende algeest; de menselijke geest staat daar m iddenin, 
ziet haar gebeuren, beleeft haar mee en moet er een antwoord op zien te vinden. 
 
De algeest als levenskracht heeft als eigens chap de onbegrensde ruimte en is daardoor 
in wezen zelf die ruim te, is een ‘kracht-ruim te’. In het algem een is een krachtruim te 
een kracht in de vorm  van een ruim te, waarin die kracht in zichzelf scheppend en in 
beweging brengend werkzaam  kan zijn; wat daarin wordt bewogen zijn vorm en van 
het eigen licht en de eigen warm te. Bij de al geest als krachtruimte zijn die kracht en 
ruimte grenzeloos - bij de menselijke geest zijn zij bolvormig begrensd (§ 2.1.1). 

De algeest begint in de eigen krachtr uimte als vorm kracht werkzaam te worden 
door in zichzelf vormen te scheppen, licht- en warmtevormen, door zichzelf als vorm -
kracht tot vormen van zichzelf om  te vormen: zoals de schep ping van de m enselijke 
geest. De menselijke geest is een punt in de algeest, dat eerst door de algeest in bew e-
ging moet worden gebracht, m aar later ka n leren zichzelf te bewegen. Pas door de 
schepping van de menselijke geest kan de tijd als stroom van beweeglijke gebeurtenis-
sen beginnen, als leerschool voor die geest om te leren ook zichzélf in beweging te 
brengen en in beweging te houden. 
 
De tijd als stroom van gebeurtenissen is een keten van oorzaken en gevolgen; daardoor 
ontstaan in die stroom elkaar opvolgende gebeurtenissen, die hem door het vormen van 
afzonderlijke tijdstippen, indelen. Door de opeenvolgende tijdstippen is de tijd een tril-
ling in de vorm  van een golfbeweging, die zi ch op aarde als de dag, de nacht en de 
jaargetijden aan de menselijke geest voordoet. 
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De oorspronkelijke betekenis van het woor d ‘tijd’ is dan ook ‘indeling’; het woord 
hangt samen met het Oudindische ‘dati’: ‘hij d eelt in’, het Griekse ‘daiesthai’: ‘verd e-
len’ en het Engelse ‘to time’: ‘indelen’. 
 
 
1.4.3  Het eeuwige hier en nu 
 
Door de oneindigheid van de algeest heeft de  algeest geen ruim te om zich heen. De 
algeest zelf heeft daardoor voor zichzelf geen be wegingsruimte tot zijn en haar (§ 3.4) 
beschikking en kan niet van ‘hier’ naar ‘daar’ gaan. De algeest zelf is daardoo r ruimte-
loos en bewegingloos. Daardoor kan de algeest ook niet van ‘wat is geweest’ naar ‘wat 
zal zijn’ gaan. Dat heeft tot gevolg dat de al geest zelf geen verleden en geen toekom st 
kent. De algeest zelf is daardoor tijdloos en wordt door het eeuwige ‘nu’ gekenmerkt; 
- door de ruimteloosheid is het voor de algeest overal ‘hier’; er is geen ‘daar’; 
- door de tijdloosheid is het voor de algeest altijd ‘nu’; er is geen ‘toen’ of ‘straks’; 
- door de bewegingloosheid is de algeest zelf altijd onbewogen, rustig, stil. 
 
In de eeuwige oneindigheid van de algeest zel f is de algeest in een geestestoestand, 
waarin het overal hier en eeuwig nu is, en de algeest altijd stil staat; maar door de eigen 
ruimteloosheid, tijdloosheid en bewegingloos heid, kan de algeest binnen zichze lf het 
tegendeel doen: de ruim te, de tijd en bew egingsmogelijkheid geven aan al, w at de al-
geest binnen zichzelf schept... waaronder de menselijke geest. 

De goddelijke algeest is daardoor de oorsprongloze oorsprong van het al, is de 
schepper, de eeuwige grondslag van al wat aanwezig is en zich voortbeweegt in zijn en 
haar oneindige geest. De algeest is dé levenskracht en is als scheppende vormkracht de 
oorzaak van alle verschijnselen, geestelijke en  stoffelijke, die in de schepping, binnen 
de algeest zelf, waarneembaar zijn. 
 
De eigenschappen van een bron delen zich noodzakelijkerwijs mee aan de stroom  die 
uit die bron voortkomt; daardoor komen de eigenschappen van de algeest in al het ge-
schapene, zowel het geestelijke als stoffelijke, tot uitdrukking. De hier beschreven al-
geest is het uitgangspunt van geestkunde en is daardoor ook mijn uitgangspunt bij de 
behandeling van de onderwerpen, die ik in de volgende hoofdstukken aan de orde zal 
laten komen: 
- de menselijke geest en de geestelijke vermogens, 
- de heilige geest en de engelen, 
- de ziel, de geestgedaante en het lichaam, 
- de stoffelijke wereld en de geestelijke werelden, 
- en de geestelijke ontwikkeling die de menselijke geest door en in dat alles kan mee-

maken, door in de tijd als stroom  van gebeurtenissen de vermogens bewust en be-
heerst te leren gebruiken, en die zo to t het geweten en de deugden te ontwikkelen, 
om zodoende aan de heilige geest gelijkwaardig te worden. 


