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Op Aarde leven wij als mens in een huis. Een huis biedt bescherming en onderdak. Het biedt een 

gelegenheid om ons veilig te voelen. Het geeft bescherming tegen weersinvloeden. Er zijn dan ook vele 

soorten huizen in de wereld. Naar gelang het land waar we wonen zien we verschillen in bouwstijl en 

karakter.  

 

Wikipedia geeft de volgende omschrijving van een huis:  

een bouwwerk waarin mensen kunnen wonen. Hier gaat het om een gebouw dat muren rondom een 

binnenruimte heeft, evenals een dak. Een huis biedt bescherming tegen neerslag, wind, extreme 

temperaturen en tegen mogelijk binnendringende mensen of dieren. De binnenruimte in het huis is 

vaak verdeeld in verschillende kamers en een keuken. Veel huizen hebben ook een gang, een trap, 

een zolder of een kelder. Vaak hebben mensen bij het huis een tuin, vroeger ook wel een erf. Luxueuzere 

huizen hebben een garage, of zelfs een bijkeuken. Een huis heeft ten minste één ingang, meestal in de 

vorm van een deur of een poort.  

∞ 
Vanuit de nieuwe psychologie gezien is er een symbolische analogie te maken tussen het fysieke huis 

en de persoonlijkheid van de mens.  

De persoonlijkheid is namelijk samengesteld uit drie verdiepingen: het denklichaam, gevoelslichaam 

en het stoffelijk lichaam.  

Elke verdieping heeft een specifiek aandachtsgebied. Het mentaal of denklichaam wordt bepaald door 

het intellect of het verstand. Het gevoelslichaam of astraallichaam wordt bepaald door begeerte, 

verlangen en emotie. Het stoffelijk of fysieke lichaam wordt vooral door dierlijke instincten bepaald. 

Om ons huis te verlichten is het nodig dat we het bestaan van de ziel aannemen. De ziel is in wezen 

licht, zowel letterlijk van trillingsstandpunt uit als filosofisch, voor zover zij de ware oorzaak is van 

kennis. Symbolisch is de ziel licht, daar zij gelijk de zonnestralen door de duisternis heendringt; door 

middel van de hersenen veroorzaakt de ziel openbaring. Zij werpt haar licht in het brein waardoor de 

weg van het menselijke wezen in toenemende mate wordt verlicht. Het brein is als het oog van de ziel 

welke in de stoffelijke wereld kijkt.1 

Op elk van deze drie verdiepingen of gebieden van leven en gewaarwording binnen de persoonlijkheid 

kan licht vrijgemaakt worden. Immers: in dat Licht zullen wij LICHT zien.  

Zo kennen we het licht van kennis als het licht van het denkvermogen; het licht van de wijsheid als het 

licht van de ziel en het licht van de intuïtie. Het licht van de intuïtie is het gezamenlijk licht van kennis 

(het licht van de persoonlijkheid) en het licht van wijsheid (het licht van de ziel).  

Het licht van kennis, het licht van wijsheid en het licht van de intuïtie vormen drie bepaalde stadia of 

aspecten van het Ene Licht. Zij komen overeen met de stoffelijke Zon, het hart en de Zon en de Centrale 

Geestelijke Zon. Er zijn geen werkelijke scheidslijnen tussen deze stadia. Er vindt wel een cyclische 

ontwikkeling, een voortdurend over elkaar heen grijpen, een proces van samensmelting plaats. 2 

∞ 
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Door dit toenemende licht (in ons als mens en mensheid) doet zich voortdurend een reeks van 

openbaringen voor. Al deze openbaringen vormen één grote openbaring, die zich langzaam ontplooit 

voor de ogen van de mensheid. 

Het licht van het persoonlijke lagere zelf onthult aan de mens de wereld van vorm, van stof, van 

instinct, van begeerte en van het lagere denkvermogen.  

Het licht van de ziel openbaart de aard van de verhouding tussen deze levensvormen en de wereld van 

het vormloze en de aard van het conflict tussen het werkelijke en het onwerkelijke.  

Het licht van de intuïtie ontvouwt voor de visie van de ziel in de persoonlijkheid de aard van God en de 

eenheid van het Geheel.  

∞ 

Onrust door begeerte naar materiële dingen, begeerte die bevrediging zoekt in de drie werelden van 

de persoonlijkheid, zal uiteindelijk plaats maken voor aspiratie naar zielecontact en zieleleven. Dit 

wordt erkend als een stap naar die grote fundamentele ervaringen, waaraan de naam wordt gegeven 

van de vijf grote inwijdingen. Deze openbaren aan de mens het tot nu toe niet-besefte feit van zijn 

niet-afgescheiden zijn en van de betrekking tussen individuele wil en de goddelijke wil.3   

∞ 

Geleidelijk aan begint de ziel, onder de instroming van beschikbare energieën, zich van de zelfzuchtige 

persoonlijkheid te bevrijden, die haar gevangen houdt. Men komt tot het besef dat de vorm slechts 

een voertuig is, een middel waardoor de ziel tot uitdrukking kan komen.  

Naarmate de persoonlijkheid in haar dienst het menselijk bewustzijn op te heffen, langzamerhand 

verlicht wordt, raakt de ziel bevrijd uit haar slavernij en kan zich steeds vrijer en zuiverder kenbaar 

maken in het dagelijkse leven. 

Deze nieuwe bewustzijnstoestand maakt aan de wereld duidelijk dat er gestreefd moet worden naar 

een nieuwe levensstandaard; de verouderde, zelfzuchtige, agressieve vormen en idealen uit het 

verleden moeten vervangen worden.  

Wij zijn momenteel getuige van deze confrontatie tussen de krachten van het materialisme en de 

Krachten van het Licht, tussen persoonlijke belangen en het welzijn van het Geheel, een confrontatie 

die op alle terreinen van het nationale en planetaire leven, plaats heeft. 

Laten we de moed hebben om nieuwe wegen in te slaan en in aanraking komen met nieuwe idealen 

en begrip krijgen van nieuwe methoden om het leven te reorganiseren.  

Naarmate het persoonlijkheidsleven doorschijnend en stralend wordt, wordt haar doelstelling meer 

en meer: dienst aan de mensheid en al wat leeft. 

De ziel zal meer en meer haar drievoudige huis doorstralen en zo een huis van liefdevol stralend licht 

bouwen.  

∞ 
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