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Hoofdstuk 1. 

Brieven aan Vogel: over Essentie, Persoonlijkheid 
en het smelten van de innerlijke Draak. 

Over Natuurgeesten. 

Over innerlijke Tuinen en over Gaten in de ziel 

Beste Vogel, alleen op weg naar het Noorden! In dit sprook-
je (zoals in alle sprookjes als je  hun diepte onderkent) 
wordt de, jou reeds bekende, psychologische doctrine van 
de essentie (individualiteit) en de persoonlijkheid uiteen-
gezet. De sleutel lijkt eenvoudig, maar, zoals je weet, is 
het niet eenvoudig om je persoonlijkheid te beheersen, te 
temmen, te beteugelen, en haar ontembaar rauwe, inhali-
ge energie te bewerken. Onze onontwikkelde essentie kan 
alleen groeien als de leerling, op het Schip van Argonauten, 
opgewassen is tegen de zware training, als hij de ideologie 
in zich opneemt en een vindingrijke psyche ontwikkelt. 
Vaak sluimert de persoonlijkheid van de leerling en laat 
zich niet duidelijk zien.  Maar in een provocerende omge-
ving zal alles wat in hem sliep opvliegen als een draak met 
twaalf koppen (in de alchemie heet dat ‘oeroboros’). Maar 
als hij die afhakt, groeien ze weer aan, dus de leerling moet 
vindingrijk zijn, hij moet allerlei methoden  uitproberen, 
en zichzelf voortdurend goed in de gaten houden. 
Wees niet bang om te experimenteren en bewust provoce-
rende ladingen van allerlei    graden en intensiteit te cre-
eren. Probeer allerlei onvoorstelbare schepsels in jezelf te 
zien, goede en slechte, met hun eigen meningen, hun ei-
gen levens en interessen; te zien hoe ze naar boven komen 
drijven en vervolgens in het niets verdwijnen; probeer er 
achter te komen waar ze zich verschuilen, waar ze leven. 
Dan zul je de gehele waarheid over jezelf ontdekken en, 
als je die hebt geaccepteerd, zul je bewust aan je negatieve 
eigenschappen gaan werken.  
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‘Kinderkens, nog een kleinen tijd ben Ik bij u. Gij zult Mij 
zoeken, en gelijk Ik den Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, 
kunt gij niet komen; alzo zeg Ik ulieden nu ook.
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk 
Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.
Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen 
zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.’ (Joh.13:33-35)

26 februari 1980 Vladivostok 
Gegroet eenzame Vogel. Vandaag wil ik het hebben over 
een toestand van fijngevoeligheid, waarin de mens de we-
zens van de subtiele werelden kan zien, zoals elementa-
len, natuurgeesten, geesten van de jaargetijden, en zelfs 
een gesprek met ze voeren.  Hun bestaan verschilt van het 
onontwikkelde menselijke leven, waarin gewoonlijk alle 
energie naar gekibbel, angsten, ongerustheid, futiliteiten 
gaat … Daar is geen gerichte, diepgaande, onafgebroken, 
meditatieve toestand waardoor onze essentie vrijelijk din-
gen kan voelen die voor wie niet helderziende is, onvoor-
stelbaar zijn …. 
Ten tweede valt op de vriendschappelijke, bevoogdende 
houding van deze schepsels voor de vriendelijke, goedi-
ge, ijverige (thema van Assepoester en de Fee) essentie 
van de mens. Zij overladen die essentie met fantastische 
cadeaus ter bevordering van hun wil en vrijheid. Maar als 
de helderziendheid te vroeg komt, als de essentie nog niet 
haar innerlijke elementen heeft uitgewerkt, nog wild en 
onontwikkeld is en onder grote invloed van de persoon-
lijkheid staat (thema van de Stiefmoeder), kan het contact 
met deze schepsels de dood en krankzinnigheid tot gevolg 
hebben.  

10 augustus 1980 Yaroslavl
Beste Vogel! Er zijn mensen die viooltjes in hun tuinen (de 
innerlijke zowel als de uiterlijke)  kweken. Het wordt tijd 
dat jij een tijdje gaat tuinieren en bloemen kweken, want 
het is niet zo gemakkelijk om een vruchtboom te kweken.  
Ik zou in jouw tuinen graag allerlei bloemen – deugden 
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– zien die bezig zijn uit te lopen, want in het afgelopen 
jaar zijn allerlei fantastische en weelderige zaden in jouw 
grond gezaaid. Op sommige plekken ontspruiten ze al, 
maar ze moeten regelmatig onderhouden worden zodat ze 
geen afval of woestenij worden. De betekenis en roeping/
bestemming van de vrouw is om zaden van prachtige im-
pulsen in zich op te nemen en ze met zorg en liefde te laten 
groeien.  

‘En ziet, er kwam een man, wiens naam was Jairus, en hij 
was een overste der synagoge; en hij viel aan de voeten van 
Jezus, en bad Hem, dat Hij in zijn huis wilde komen.
Want hij had een enige dochter, van omtrent twaalf jaren, 
en deze lag op haar sterven. En als Hij heenging, zo ver-
drongen Hem de scharen.
En een vrouw, die twaalf jaren lang den vloed des bloeds 
gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters 
ten koste gelegd had; en van niemand had kunnen genezen 
worden,
Van achteren tot Hem komende, raakte den zoom Zijns 
kleeds aan; en terstond stelpte de vloed haars bloeds.
En Jezus zeide: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt? En als 
zij het allen miszaakten, zeide Petrus en die met hem wa-
ren: Meester, de scharen drukken en verdringen U, en zegt 
Gij: Wie is het, die Mij aangeraakt heeft?
En Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt; want Ik heb 
bekend, dat kracht van Mij uitgegaan is.
De vrouw nu, ziende, dat zij niet verborgen was, kwam be-
vende, en voor Hem nedervallende, verklaarde Hem voor 
al het volk, om wat oorzaak zij Hem aangeraakt had, en hoe 
zij terstond genezen was.
En Hij zeide tot haar: Dochter, wees welgemoed, uw geloof 
heeft u behouden; ga heen in vrede.’ (Lk.8:41-48)

25 mei 1980 Warschau
Dus, beste Vogel, die op Enallagma lijkt, als je net zo vrij 
wilt vliegen als de schoonheid op de briefkaart, zul je in-
nerlijk dezelfde edele beginselen moeten verwerven om de 
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nobele vlucht van de ziel uit de rauwe chaos van je emoties 
te distilleren, en de eerste voorwaarde daarvoor is het an-
ti-gaten beleid. Er zijn veel gaten in de menselijke psyche 
die het verzamelen van geestelijk goud verhinderen. Het 
voornaamste gat, waardoor bijna alle emotionele gaven 
van onze essentie gaan, is de onware wereld van het ne-
gatieve, het duistere koninkrijk van wrok, geïrriteerdheid, 
angst, ontevredenheid met onszelf of onze situatie of onze 
naasten. Zelfs als iemand dit vermoedt, weet hij nog niets 
over het langs heldere lijnen aan zichzelf werken, evenmin 
overde levende impuls van de zon en de sterren aan de he-
mel, die branden in de microkosmos van degenen die het 
Pad van verlossing  betreden hebben. Je hebt ze allebei, tw. 
de onschatbare geschenken van de oorspronkelijke schit-
terende kennis die kunnen verdwijnen, vervliegen, als je 
ze niet in je persoonlijke leven vorm geeft. En je hebt ook 
een krachtige en schone impuls, vrije vleugels, gekregen 
waardoor zelfs een steen tot leven kan komen. Het is heel 
jammer als je altijd een klein flesje zou blijven, want dan 
is het niet mogelijk om een emmer met nieuwe elementen 
en nieuw leven in je te gieten, laat staan een oceaan ervan. 
Geef je ‘middenweg’ op, zeg het gedag. 

16 november 1980 Moermansk, Barents Zee 
Beste Vogel, troost en de Weg zijn twee verschillende din-
gen.  Het eerste is alleen voor de zeer zwakken, de arme 
donders, die door het leven gebroken en vermalen zijn. 
Troost is hun  genade, die zij in een ver verleden verdiend 
hebben, en die ze onzichtbaar gegeven wordt om ze niet 
verwaand te maken. Het tweede wordt aan weinigen gege-
ven, als een kans en die ze kunnen missen als ze naar hun 
vroegere gerief terugverlangen, naar hun zelfmedelijden, 
hun gebruikelijke psychische chaos en egocentrisme, hun 
doel om alleen zichzelf en niemand anders te dienen. Maar 
het merendeel van de mensheid ontvangt geen troost en 
geen Weg, omdat hun ziel slaapt. Ik kan natuurlijk decen-
nia of zelfs eeuwenlang op jouw verandering, je  ontkie-
men wachten, en dat zal ik doen. Maar besef, dat je nu de 
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kans hebt om alles snel gedaan te krijgen, daarvoor hoef 
je alleen maar te stoppen met zelfmedelijden en aan het 
werk te gaan. Dan zullen al je moeilijkheden als een pluis-
je worden en gewoon verdwijnen, daarvoor in de plaats 
komt leven, werkelijk leven:  bergen, woestijnen, mee- en 
tegenvallers, en het belangrijkste: het Pad van Verlichting, 
die je allemaal de kans geven om uit die draaimolen van 
oude, achterhaalde fata morgana’s te komen. Het Pad van 
Verlossing is het pad naar de Heer. Het ligt klaar voor de 
mens om betreden te worden, mede met behulp van de 
ontwakingsoefeningen.  

20 november 1980 Archangel 
Beste Vogel! Vandaag zullen we het hebben over het be-
langrijkste onderwerp van het Hermetisme, waarop een 
geheim van Tao gebaseerd is. Er zijn twee manieren om 
energie, warmte, troost en licht te verkrijgen. 
De eerste is om je blik naar buiten te richten. Zoals contact 
met mensen, met boeken, met de natuur; te zoeken naar 
subtiele uiterlijke indrukken van iemands  subtiele licha-
men. Dit houdt in het verzamelen van kennis, gebeurtenis-
sen, ontmoetingen, enzovoort. 
De tweede manier is om een artesische put in jezelf te bo-
ren, je atoomkern te splitsen en zo een bron van oneindige 
energie te verkrijgen die nodig is voor de transformatie 
van de ziel,  en om de liefde in je geestelijke hart te vinden. 
Dit Pad is miljoenen keren moeilijker dan het eerste, want 
er moet veel aan je innerlijke samenstelling veranderd 
worden. 

Er is ook een derde Pad: dat is in staat zijn om op de juiste 
manier de eerste twee Paden te combineren (in overeen-
stemming met je innerlijke ritme en talenten), en zo het 
uiterlijke Pad te bevruchten met het innerlijke Pad, en het 
innerlijke Pad te verrijken met de overvloed van het uiter-
lijke Pad. Denk aan: ‘Ik ben de Weg…’. 
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‘Houdende mijn gangen in Uw sporen, opdat mijn voet-
stappen niet zouden wankelen.’ (Ps.17:5)

10 augustus 1980 
Beste Vogel, in een poging om Hoopoe naar de Berg Kaph 
te volgen, besloot ik de meest recente meditatie thema’s 
met je te delen. Onze zaken hebben zich zodanig ontwik-
keld dat er  oponthoud is ontstaan: het is nodig dat we de 
esoterische dimensies van het leven in Moldavië gaan be-
studeren. Over ongeveer twee weken zullen we elkaar in 
Moskou treffen  en indrukken uitwisselen. Nu zijn we be-
zig met het Tao materiaal, waarover ik je kort inlicht.  
Op het Tao Pad leert de student hoe zijn seksuele energie 
om te zetten in een alchemistische  agens en hoe het, na 
reiniging van werelds plak, te verzamelen in een van de 
alchemistische kookpotten in het lichaam.  
Hiervoor werk ik aan de volgende thema’s:  
1) Reinigen van acht psychische kanalen; 
2) Microkosmische kookpot en oven; 
3) Verkrijgen van een externe alchemistische agens; 
4) Snelle en langzame lichten; 
5) Verkrijgen van een interne alchemistische agens; 
6) Onsterfelijke adem; 
7) Bereiden van het elixir van onsterfelijkheid; 
8) Accumulatie van het onsterfelijkheidselixer in de 
kostbare ketel.    

Al deze traditionele thema’s worden gecodeerd weergege-
ven op tekeningen in Chinese perkamentrollen, en ook op 
vazen en schalen. Ik weet dat je houdt van alles dat met 
China te maken heeft. Word het thema van het Oosten 
nooit ontrouw, en duik wat vaker in de atmosfeer van Tao. 
Je hebt genoeg materiaal daarover. Bestudeer ze aandach-
tig en verdiep je langzamerhand in de fragmenten  die sa-
menhangen met je opgaande bestemming. Etherische er-
varingen komen niet alleen door boeken lezen (hoewel dit 
een belangrijk referentiepunt is), maar ook door verticale 
daden, door het organiseren van meditatieve ruimte, ritme 
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en tijd voor de ontwakingsoefeningen en het reinigen van 
de ziel. Duik, zodra het moeilijk wordt, in het materiaal van 
Chuang Tzu.  

Beste Vogel! Deze briefkaart die je in de hand hebt is de af-
beelding van een jonge herder Lel (Yang element), die aan 
het begin van de lente dolverliefd wordt op het Sneeuw-
meisje. Hij realiseert zich geen moment dat ze ieder ogen-
blik kan smelten door de stralen van de zon. Want het tem-
peratuurbereik van het Sneeuwmeisje (het Yin element) is 
zeer beperkt. En, hoewel ze Lel uitzinnig liefheeft en hem 
niet kwijt wil, wordt haar leven bepaald door haar  koude-
bereik. Ze kan niet van de lente genieten, ze kan niet over 
een vuur springen en ze kent de magie van de herfst niet. 
Ieder vuurtje betekent voor haar de dood, ze kan alleen 
leven in de paleizen van de Sneeuwkoningin. En als de ver-
liefde Lel haar volgt, verandert hij  in de jongen Kai. 
Ik heb een kleine opdracht voor je: ontdek de motieven 
van het Sneeuwmeisje, voel ze, definieer hun innerlijke 
structuur, begrijp wat haar bestaan bedreigt, en onder 
welke omstandigheden haar liefde voor Lel mogelijk is. 
Kijk ook naar wat herfst en winter in de innerlijke wereld 
van de mens zijn … 


