


ZELFVERWERKELIJKING 

Eerste Les. 

•DE 'GESPLETENHEID "IN-DE MENS. 

De titel zal u doen vermoeden, dat het hier gaat om een bijna psy-
chiatrisch rapport over de mensheid. Dit is zeker niet mijn bedoeling. 
Er zijn echter bepaalde aspecten, die wij bij practisch elke mens in deze 
tijd ontmoeten. Aspecten, welke door die mens zelf niet of onvoldoende 
worden begrepen en die toch voor zijn gedrag, voor zijn juiste reactie 
op de invloeden van deze tijd van groot belang zullen zijn. Men zou dit 
kunnen noemens een vervreemding van de wereld. 

• Ieder van u heeft aijn eigen problemen^ en ieder van u heeft zijn 
eigen fouten. Het is geen hatelijkheid dat ik dit vaststel, het is een-
voudig een feit. Die fouten en problemen kunnen wij tot op een zekere 
hoogte accepteren. Er komt echter een ogenblik waarop wij een gevoel 
van onvolledigheid, van onvoldaanheid niet langer meester-kunnen. 
Op dat ogenblik zullen wij als mens en ook vaak als geest trachten een 
soort tweede werkelijkheid te scheppen (een droomwereld, een oordeel 
over onszelf en de wereld), dat aanmerkelijk verschilt van de normen 
van ons dagelijks bestaan. Het is juist deze gespletenheid (dit verschil 
maken tussen de alledaagse feiten en persoonlijk leven en de stellingen 
die men geestelijk aanhangt, de denkbeelden waarmee men leeft), welke in 
grote mate bepalend kunnen zijn voor de wijze, waarop wij ons in een stof-
felijke wereld en ook in een geestelijke wereld gedragen en de manier waar-
op wiĵ de krachten, die daarin aanwezig zijn, kunnen verwerken. 

Een heel eenvoudig feit werd geformuleerd door een oud denker met 
deze woordens 

nGod is het begin en.het einde van alle dingen. 
Hij is in alles en rond alles. Zonder Hem bestaat er niets. 
Zo is Hij in en rond ons. En zo wij Hem beseffen, is Hij 
de kracht, waaruit wij leven.11 

Mooi gezegd. Maar met deze vrome woorden komen wij geen stap verder, 
indien wij die goddelijke Kracht niet ergens actief kunnen maken. 

Een moralist zei, dat de mens innerlijk voortdurend het slochte er-
kent en bestrijdt en dat hij daardoor zichzelf vervormt tot iets, wat hij 
in wezen niet is. De tijd van Rousseau. 
Ook deze omschrijving mag gelden als aanvaardbaar. Maar ook daar ontdek 
ik iets, wat ontbreekt? nl. de mogelijkheid om met die vaststelling iets 
te doen. 

Onze beschouwing van deze verdeeldheid, deze gespletenheid van de 
mens heeft dan ook helemaal niet als zin het kenbaar^makèn van het ver-
schijnsel, maar eenvoudig de oplossing, te zoeken, die wij daarvoor kunnen 
vinden, want de praktijk is altijd het belangrijkste. 
En dan stel ik: 

Op het ogenblik, dat ik iets als juist erken en predik en voor mij-
zelf niet in toepassing-breng, leef ik geestelijk boven mijn stand of in 
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