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FILOSOFIE voor DUISTERNIS III 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Licht en duister zijn weliswaar gescheiden begrippen, maar met welk intiem verband? Er lijkt 
geen licht te kunnen bestaan zonder een schaduwmogelijkheid in zich mee te dragen. Ieder 
object werpt in het licht haar schaduw achter zich. Elk gereflecteerd licht krijgt in de 
weerkaatsing met de kleur een duisternisaspect mee (in de zin van de kleurenleer van Goethe). 
Iedere transparantie kleurt het licht met toenemende vertroebeling van geel tot donkerrood 
zoals het licht van elke zonsopgang en –ondergang ons door de dampkring laat beleven. 
Moeten de begrippen licht en duisternis wel gescheiden worden beleefd, of is het een eenheid 
in polariteit die in haar midden het kleurenspectrum als synthese draagt? Vormen licht en 
duisternis geen - gescheiden - eenheid? 

 
In de natuur valt op dat het kiemen van zaden in de duisternis van de aarde plaats vindt en de 
rijping in het volle licht van de zon. Daartussen ontplooit zich het leven van de plant dat het 
verbindende element vormt tussen deze duisternis/licht aspecten.  
Wanneer dit midden nader wordt beschouwd vanuit de invalshoek van warmte, dan wordt  een 
ander verband tussen de twee polariteiten licht en duisternis zichtbaar. Het licht dat op een 
voorwerp valt wordt voor slechts een klein deel weer met een kleurstelling teruggespiegeld,       
maar wordt vooral grotendeels omgezet in warmte. In die warmte verbindt het tussen licht en 
schaduw bevindende voorwerp zich met de bron van het licht naar de lichtkant, terwijl het zich 
anderzijds in afkoeling opstelt naar de andere zijde met de koude schaduwkant. Min of meer 
zoals de maan zich gedraagt in de omgeving van de aarde. Wordt dit warmteproces niet de 
afspiegeling van de licht/duisternis relatie?  
 
Omgekeerd brengt levende materie uit haar eigen duisternis licht voort. In het verlengde van 
de door de Rus Gurwitsch in 1923 ontdekte, door cellen uitgestraalde, mitogene straling wordt 
sinds 1996 in het door Dr. Fritz Albert Popp opgerichte International Institute of Biophysics in 
Neuss aan dit bijzondere verschijnsel gemeten en gewerkt. Popp ontdekte dat de 
nucleotidenparen van het DNA licht absorbeerden en weer afgaven tussen de 300 en 800 nm.   
 
De biofotonen-emissie van dierlijk en plantaardig materiaal beloopt 
100 fotonen per cm 2 per seconde en van menselijk weefsel ca.10 
fotonen per cm 2 per seconde. Onderzoek aan de mens16 in totale 
duisternis toont aan dat er onderscheidenlijke fotonen emissie optreedt 
op verschillende plaatsen van het menselijk lichaam. Hiernaast toont 
een opname de oplichtende nekstreek van de mens die evenals de 
handen sterker oplicht dan omringende lichaamsdelen. 
 
Er wordt in de wetenschap nog geraadseld naar de betekenis die deze minimale, voor het oog 
onzichtbare, fotonenstroom van bio-substantie heeft. Er wordt vermoed dat er een 
overeenkomstige rol van de functie van deze fotonen voor gegevensopslag bestaat zoals de 

                                                                                              
Het idee van de microkosmos is de
hoogste voor de mensen.15 `  
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bekende functie van elektronen. Men heeft voornamelijk de overdrachtseigenschap van licht 
ontraadseld in glasvezeltechniek en chemische en biochemische DNA mutaties onder invloed 
van infrarood en ultraviolet licht. 
 
Een samenhang tussen licht en duisternis kan dus bij een bio-object worden geconcludeerd 
door het voortdurend emitteren van kleine hoeveelheden licht uit de door dit bio-object 
omsloten eigen duisternis. Anderzijds genereert een (bio-)object dat van buiten aangestraald 
wordt door een lichtbron, als sequentiële lichtbron een kleur (een duisternisaspect van het 
licht) en werpt een duisternisaspect in haar schaduw. De existentie van een (bio-)object vormt 
in en met zichzelf de verbinding tussen licht en duisternis. 
 
Deze intieme verbinding tussen licht en duisternis is ook in een heel andere kennisbron  
beschreven. Aan het begin van het Johannes evangelie staat een  mysterieuze mededeling: 
“Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen.”17  De duisternis 
begrijpt het licht niet. Kan daaruit geconcludeerd worden dat wanneer wij een begripsverband 
zoeken tussen licht en duisternis dat het licht, in tegenstelling tot de duisternis, wel doorziet en 
begrijpt wat duisternis is? De religieuze betekenis van licht als vorm van bewustzijn brengt ons 
weer bij de overdrachtelijke betekenis in de taal van het woord licht. 18   Daar, in de taal, kan 
ons een (bewustzijns)licht opgaan en kunnen wij ergens ons (bewustzijns)licht opsteken. De 
voorafgaande woorden in het Johannes evangelie duiden dat aan: “In het Woord was het leven 
en leven was het licht van de mensen.”19 
 
Het betreden van een geestelijk kennisgebied kent in deze tijd nog vaak vele weerstanden, 
vooral waar wetenschappelijkheid wordt nagestreefd. Om dit geestelijke gebied niettemin te 
bereiken zijn in de loop van de mensheidsontwikkeling onder invloed van religieuze en 
spirituele stromingen vele methodes en vele soorten verkenningen ontstaan. Bidden, mediteren, 
ascese zijn slechts een greep uit het pallet dat is verschenen. Maar juist ook de kunst heeft zich 
geïnspireerd getoond in beelden bij het verkennen van de werkingen van geestelijke krachten 
op de mens. Het gebied van de kunst kan ons daarom nog een stapje dichterbij het antwoord 
op de verbinding tussen licht en duisternis brengen. Ninetta Sombart schilderde de verzoeking 
in de woestijn20 als volgt: 
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In dit werk komen wij een eenheid van licht en duisternis in één gezicht tegen, boven het 
menselijke hoofd en onder een in geel oplichtende drieheid van engelachtige wezens. 
In de kwantiteiten 3, 2 en 1 van boven naar beneden verschijnen kwalitatieve levende 
lichtvormen bij de solitaire mens. Het wezen toont  een tweeledig gezicht en face in licht en 
duisternis. De verbeelding om en boven het hoofd van de kort daarvoor gedoopte Christus kan 
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echter ook op een tweede wijze worden bekeken. Namelijk als de ontmoeting van een van twee 
zijden komend zwart en wit hoofd dat en profil tegen elkaar wordt afgebeeld. Dan stuiten beide 
gezichten zo op elkaar dat een nieuw beeld wordt gevormd. Beide interpretaties staat deze 
verbeelding in het schilderij ons vrijelijk toe. 
 
Het  tweeledige gezicht spreekt met zijn mond(en) in de oren tot het innerlijk van de zittende 
mensgestalte. Het duistere gezichtsdeel waaiert voornamelijk horizontaal uit met een deel naar 
de aarde beneden en met een half geopend oog. Het lichtende gezichtsdeel licht in hoofdzaak 
schuin naar boven op met een gesloten oog. De scheidingslijn in dit tweeledige spookachtige 
en triomferende gezicht wordt gevormd door een dunne kleurloze, verticale lijn van de op de 
aarde zittende gestalte naar de drie juichend opgerichte lichtgele wezens bovenin de 
afbeelding. Het valt op dat er zich geen kleur bevindt tussen licht en duister rond deze lijn, 
maar dat die pas aan de bovenkant van het gezicht (de gezichten) weer ontstaat. De eerder 
genoemde warmte-elementen van het licht worden zichtbaar in een overbelichte hitte en een 
onderbelichte kilte van licht/duisternis in het (de) gezicht(en) en in en rondom drie 
engelachtige figuren in warme gele lichtsferen. Fel wit licht en donkere zwarte duisternis 
vormen in dit kunstwerk niet slechts een verbinding in de eenheid van een gezicht, maar komen 
daarin tot een wezenlijke, levende verbinding die al dan niet ziet en die tot het bewustzijn en 
innerlijk van de mens kan spreken.  
De bij Ninette Sombart gevonden tweeledigheid van de verzoeker komt tot uitdrukking in de 
onderscheidenlijke woorden duivel en satan in de evangeliën. Mattheus en Lucas  noemen deze 
verzoeker Diabolos. Christus (in Mattheus) en Marcus noemen hem Satanas.   
 
Ook de kernfysische natuurkunde en de astronomie zijn nieuwe kennisgebieden met hun 
onderzoekingen genaderd. Alleen al door hun immense onderzoekskosten en instrumentatie 
wordt al aangeven dat een nieuw kennisgebied wordt betreden. Kennisgebieden die slechts 
kunnen worden bereikt met behulp van steeds grotere instrumentatie 21 of zelfs buitenaards 
verblijf. 22 De resultaten vanuit deze nieuwe kennisgebieden in kosmologie, kwantumgravitatie 
en stringtheorie tarten de gevestigde wetenschappelijke zienswijzen en wijzen steeds 
dwingender naar postulaten en theorieën over het bestaan van een multiversum23  

(meervoudige universums ingevouwen in meervoudige dimensies). Gedachten als non-lokaliteit 
en discontinuïteit uit de theoretische natuurkunde die 20-30 jaar geleden nog tot de meta-
fysica gerekend werden, worden tegenwoordig wetenschappelijk gemeengoed bij de 
beschouwingen over licht, duistere achtergrondstraling, tijd en ruimte. Deze resultaten 
monden bij Dr. Ulrich Warnke uit in een kwantumfilosofie, waarin in de natuurkundig 
ondoorgronde ruimten tussen de schillen van het klassieke atoommodel van Rutherford en 
Bohr het bewustzijnsgebied wordt gepositioneerd.24  
    
De kosmos als drager van licht en duisternis, leent zich tegen deze actuele achtergronden voor 
beide vormen van onderzoek. Zowel door wetenschappelijke, zintuiglijke methodiek als door 
geesteswetenschappelijke spiritueel/religieuze onderzoeksmethoden. Beide maken gebruik van 
gedachten en hebben als zodanig daarin een verbindend raakvlak. Ooit stootten deze twee 
disciplines in het verleden fel op elkaar. Uitdragers van wetenschappelijk resultaat over 
bijvoorbeeld het Copernicaanse wereldbeeld van de kosmos werden door de inquisitie 
vervolgd. Een Kantiaanse wetenschapsfilosofie kan niet langer resultaten van 
geesteswetenschappelijk onderzoek uitsluiten, juist nu die resultaten hun empirisch 
wetenschappelijke bevestiging beginnen te krijgen. Sterker, een in het bewustzijn gegrondveste 
verwevenheid van beide kan de finale toevalsgedachte in Kantiaanse 
wetenschapsbenaderingen verwijzen naar een zingevings-organisme met zinvolle processen. 
De complementaire benadering van de beeldende kunst kan het verbindende element vormen, 
waarmee wetenschap, religie en kunst zich als eenheid manifesteren. Voor de vraag rondom de 
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verbinding van licht en duisternis is dit verbindende element van drie disciplines een 
voorwaarde voor breder kennisinzicht.  
 
 

Licht is voertuig van de  gemeenschap  
– het wereldal – 

 is echte bezinning in de geestelijke sfeer dat ook niet ?25    
  

Voor een verder begrip van de samenhang tussen licht en duisternis en om een levend verband 
tussen beide verder te kunnen onderzoeken kan in navolging van Jürg Reinhard, het volgende 
worden gepostuleerd:   
 
 “De gedachten buiten de mens noemt men licht.  
  Het licht binnen de mens wordt gedachte genoemd.” 26  
 
Voor het onderzoek van de gedachte in ons wenden wij onze blik naar de activiteit van het 
denken. We gaan denken over het denken. Wat er direct aan kan opvallen is:  
 

- Wat of wie denkt er eigenlijk?  
- Wie is de actor die het denken brengt bij de inhoud van de gedachte? 

 
Rudolf Steiner stelt daarover in zijn filosofie van de vrijheid: “Dit is de eigenaardige natuur 
van het denken, dat de denkende het denken vergeet, terwijl hij het verricht. Niet het denken 
houdt hem bezig, doch het object van het denken, dat hij waarneemt. Het eerste wat wij aan het 
denken waarnemen, is derhalve, dat het denken het niet-waargenomen element van ons gewone 
geestesleven is.”27 Een voorbeeld kan deze abstractie wellicht wat inzichtelijker maken. 
Wanneer ik een tafel zie met mijn oogzintuig dan denk ik bijna dwingend de tafel, maar hoe is 
het als ik besluit met gesloten ogen een tafel te denken? Dan speelt de waarneming van het 
zintuig op dat moment geen rol meer bij het besluit en kom ik evenzeer tot een beeld of 
gedachte van de tafel. Er is veel gepubliceerd over deze vragen en begripsvormingsprocessen, 
waarnaar hier moet worden verwezen om binnen het kader van deze beschouwing te blijven. 
Maar het antwoord daarop, dat hier gebruikt wil worden voor onze vraagstellingen, is dat er 
een actor in het denken is en die is men “ik” gaan noemen.    
“Ik” is de geestkern in de mens die zich als echte geestsubstantie voortdurend verbergt en die 
men slechts met de nodige gedachten-exercities aan haar werkzaamheid in het denken kan 
onderkennen. Het denken vormt het eerste kleed van het “ik” en de mens beleeft dan ook in dat 
kleed zijn unieke eigenheid. Het woord “ik”gebruikt men daarom alleen maar voor zichzelf.  
 
Wie er in slaagt zijn “ik” te denken wordt zich bewust dat dit gedachtenlicht voortdurend werd 
omhuld en toegedekt door de inhoud van het denken. Men zou die toedekking een 
gedachtenduisternis kunnen noemen, die de actor door gedachten toedekt. Onze natuurlijke 
bewustzijnsstructuur geeft zorgvuldig vorm aan een zijns-verduistering, die de kern van het 
(bewust)zijn en het leven onttrekt aan onze gewone waarnemingen. Die structuur vormt als het 
ware een bewust-loze omhulling van onze geestkern die wij “ik“ noemen.   
 
Opmerkelijkerwijs onderkennen we dus ook hier in het geestgebied dat het licht van dit “ik” 
duisternis bij zich draagt. We zagen reeds bij het object in het licht eveneens haar 
duisternissen in kleur en schaduw. Deze ik-verduistering sluit ook naadloos aan bij het “niet-
ik” naast het stellende “ik” bij Novalis.28  Slechts een specifieke, filosofische methode met 
denken over het denken kan deze spirituele bron in ons door de haar omringende duisternis 
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laten schijnen en zichtbaar maken. Kant onderkende dit “ik” weliswaar in het verlengde van 
het “ik denk, dus ik ben” van Descartes als zijnselement. Hij dacht in analogie met de 
duisternis door een zorgvuldig scherm om het “ik” heen te leggen en het op veelzeggende wijze 
in het ”transcendente” te positioneren. Vervolgens verklaarde hij dit transcendente deel 
onbruikbaar voor empirisch, wetenschappelijk onderzoek. Met zijn Wissenschaftslehre trok 
Fichte enkele jaren later tegen dit “buitenspel staan” van het “ik” ten strijde door het “ik” als 
actor van het tellende, wegende en metende kenniselement in de wetenschap in haar 
onmiskenbare rol te benoemen. Een rol van het “ik”, die onmogelijk buiten gesloten kon 
worden in een alomvattende kennistheorie. Het weerhield de wetenschappelijke wereld er tot 
op heden niet van om de door Kant opgeworpen duisternis rondom het “ik” zorgvuldig te 
koesteren voor haar empirisch, materiële werk. De eigen resultaten in de 20e  eeuw nopen 
echter dwingend tot herziening. Zonder het onderkennen van de directieven van dit “ik” moest 
elke zintuigindruk zonder geestelijk begrip blijven.  
 
Maar G. Kühlewind vergelijkt de werking van dit “ik” met een slingerende pendel, die steeds 
op haar laagste punt in contact treedt, voor een oneindig klein deelmoment, met het bewustzijn 
in de menselijke ziel.27  Direct daarna pendelt de slinger  in de geestelijke ruimte waar het, uit 
de wereld van de ideeën, de begrippen haalt en vervolgens op het laagste punt gekomen de 
voorstelling van de waarneming in het denken voedt met het bijbehorende geestelijke begrip.  
 
         ik 
 
      
 
          waarnemingsvoorstelling          begrip door denkintuïtie 
 
 

 
       bewustzijn in de ziel  
 
In ons hiervoor gekozen voorbeeld van de tafel wordt met dit beeld verklaarbaar dat een nieuw 
ontworpen tafel direct kan worden herkend als tafel door het bestaan in een ideeënwereld van 
een alomvattend begrip van tafels. Een begrip dat het pendelende ik intuïtief uit de geestwereld 
tovert en dat idee-begrip in relatie met de waarnemingsvoorstelling van een totaal nieuwe 
vorm van een tafel in het bewustzijn brengt.  
Zo onderkent men ook een nieuwe plant, die men nog nooit eerder zag, als plant, door een 
oerplantbegrip dat Goethe op zijn reis door Italië reeds benoemde. Door uit de ideeënwereld 
dit oerplantbegrip in verbinding te brengen met de waarnemingsvoorstelling van de onbekende 
nieuwe plant onderkent het bewustzijn het plantaardige bij de waarneming. 
 
Het “ik” vormt dus de brug in elke individuele mens tussen zintuigindruk, voorstelling en 
begrip achter de voorstelling. Het licht van het “ik” binnen de mens verschijnt als gedachte en 
voldoet zo aan ons gepostuleerde uitgangspunt van J. Reinhard. Het schijnt in de duisternis en 
het licht bij elk begrip een oneindig klein moment de duisternis op. Je zou dat moment het 
raakvlak tussen twee werelden kunnen noemen, die door twee duisternissen wordt 
afgescheiden. 
 
Om een oerbegrip te bereiken moeten we het empirische voorwerpbewustzijn dynamiseren 
naar een universeel niveau. Een voorbeeld met het universele begrip van de driehoek kan dit 
verduidelijken. We zien hieronder een rechthoekige, een stompe en een scherpe driehoek 
afgebeeld.  
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Alle drie de vormen worden direct als driehoek herkend op basis van een begrip van de 
driehoek dat alle soorten driehoeken omvat. Het specialistische, nominalistische begrip van de 
rechthoekige, stompe of scherpe driehoek kan worden herkend in een algemeen universeel 
begrip van de driehoek, waarin alle soorten driehoeken voorkomen. De specialistische 
begrippen gaan op in het meer omvattende, gedynamiseerde begrip van de driehoek. Het 
algemene begrip driehoek moet daarvoor met voortdurende bewegende zijden worden 
voorgesteld, waardoor alle driehoeken kunnen ontstaan vanuit een dynamisch proces.28 

 
 
Wanneer deze dynamiseringsmethodiek op het geestelijke “ik” toegepast wordt dan kan het 
begrip van het “ik” als volgt op basis van zijn werkzaamheid in verschillende gebieden 
dynamiseren: 
 
In het gebied van de waarneming wordt het “ik” “ego”. In het “ego” blijven de 
werkzaamheden van het “ik” gebonden aan het zintuiglijk waargenomene en aan de 
voorstelling. Hoewel wij in de regel van mening zijn dat al het zintuiglijk waarneembare 
identieke associaties en voorstellingen van dezelfde begrippen zouden moeten opleveren, is dit 
in de praktijk lang niet altijd het geval. De zintuiglijke waarneming wordt veelal gekleurd door 
tal van filters. Begeerte, behoefte, wens, gewoonte, religie, cultuur e.d. kleuren een zintuiglijke 
waarneming in subjectieve nuances in onze voorstellingswereld en verbinden het niet zelden 
met totaal verschillende begrippen. De wetenschappelijke reactie hierop was de ontwikkeling 
van instrumentatie die een objectieve, van de subjectiviteit onafhankelijke, tel-, meet- en 
weegbaarheid beoogt te realiseren.    
 
Wanneer de werkzaamheid van het “ik” in de intuïtieve wereld van de begrippen opereert  tilt 
het zichzelf boven de zintuiglijke waarneming uit en komt het ook in een objectieve sfeer waar 
alle “ik” mensen met hun intuïtieve werkzaamheid met levende begrippen in aanraking kunnen 
komen. Zoals de waarneming ons slechts brengt daar waar onze zintuiglijkheid is, zo kan de 
intuïtieve waarneming ons slechts die begrippen aanreiken die voor het “ik” bereikbaar zijn. 
Omdat deze sfeer in principe beschikbaar en bereikbaar is voor alle mensen noemen we het 
optreden van het “ik” dáár het “ware ik”. Daar worden universele begrippen gevonden die 
een intuïtieve verbinding kunnen vormen met individuele, zintuiglijke waarnemingen. 
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Niet over het hoofd mag gezien worden dat zowel de werkzaamheden van het “ego” als van het 
“ware ik” worden geïnitieerd vanuit een kern. De kern die deze werkzaamheden vanuit een 
centrum aanstuurt is een in de mens geplaatst deel van de logossfeer en die kan naar haar 
schenker”goddelijk ik” worden genoemd. Dit “ik” heeft door deze afkomst eeuwigheids 
karakter.  
 
Met het onderkennen van het geestelijke aspect van het “ik” stijgt men op in een sfeer die los 
van een materiële voorstelling moet worden gebracht. Het “ik” is niet een voorwerp of een 
ding, maar een activiteit, een voortdurende werkzaamheid. Het onophoudelijke, voortdurende 
denken is daarvan een eerste spiegel. Het bewustzijn is een gevolg van die spiegel. 
 
 In de diepe slaap wordt een sterk verminderde activiteit van het “ik” waargenomen. Bij het 
dromen en wakker worden komt de werkzaamheid van het “ik” als het ware weer op gang. In 
de diepe slaap en bij de dood wordt inactiviteit als een ontbrekend gevolg van de 
werkzaamheid van het ik”in de hersenen gemeten en vastgesteld. De zuiver geestelijke actor 
kan door het meten van die inactiviteit niet worden gelokaliseerd. Het terugkeren van de 
denkactiviteit in droom en wakkere waarneming na de slaap en de bewuste mededelingen van 
mensen met bijna dood ervaringen tonen wel het gevolg en werking van de zijnsvorm van een 
“ik” dat bewustzijn vormt.    
 
De werkzaamheid van het “ik” heeft nu twee sferen; een intuïtief bewuste en een gewoon 
bewuste gedachtensfeer, die wij als licht postuleerden en als een daarmee zich in samenhang 
bevindende scheppende logos-kernactiviteit. Door het richten van onze aandacht van het 
“ik”op het denken en het gedachte vinden wij een licht en een duisternissfeer rondom deze 
drieledige “ik” activiteit.        
 
Een volgende stap kan gezet worden door het beeld van de materiële slinger van Kühlewind in 
het léven te evalueren. In de natuurwet van de communicerende vaten eindigt de beweging 
steeds  in een  horizontale ruststand. Voor het planten- en mensenleven is een kanteling van het 
beeld naar een verticaal evenwicht representatiever voor het zijnselement. In verband met deze 
beide levensvormen is de kanteling naar verticaal evenwicht representatiever door de 
levitatiekracht in sapstromen, het  verticaal  oprichten, het groeien tussen aardse duisternis en 
hemellicht, het leven tussen hemel en aarde. De werkzaamheid van het “ik” toont zich dan in 
het volgende beeld. 
 
 
       begrip door denkintuïtie 
      
            

ik      

                                     bewustzijn in de ziel     
           

         
                       waarnemingsvoorstelling                                          

 
Een verdere beeldontwikkeling van de werkzaamheid van het “ik” tussen licht en duister kan 
worden gewonnen door de beschouwing van de eigenschappen van de lemniscaat. Bij het 
doorlopen van een lemniscaat wordt achtereenvolgens een naar buitengericht aspect in een 
volgende fase een naar binnengericht aspect en andersom. 
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Deze bijzondere eigenschap van deze geometrische vorm overlapt het gehanteerde principe 
“zo binnen zo buiten” wat haar bruikbaarheid al in het tweede deel van de Filosofie voor 
duisternis toonde en zich ook hier weer laat inpassen. Wanneer de verticale tendens van het     
“ik” op een meer ruimtelijke bolvorm wordt geprojecteerd in plaats van  op het 
tweedimensionale vlak dan ontstaat in combinatie met de binnen/buiten geometrie van de 
lemniscaat het onderstaande beeld van de werkzaamheid van het “ik”.       

 
Dit basisbeeld laat zich vertalen net als bij het oerbeeld van de driehoek naar een oneindig 
aantal individuele vormen van de werkzaamheid van elk individueel mensen-ik zowel in de 
aardse als de geestelijke sfeer. Daarvoor moeten een aantal dynamische processen van de hier 
voorgestelde symmetrie worden geïmplementeerd en in de voorstelling worden gebracht: 
 

- de onderste lus (ego) kan breder of smaller, meer of minder bolomvattend variëren 
ten opzichte van de bovenste lus 

- omgekeerd kan de bovenste lus (ware ik) eveneens in grootte en omvang van de 
onderste lus verschillen 
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- het bewustzijnssnijpunt kan op het horizontale vlak roteren (goddelijk ik) en zo het 
oppervlak in ruimte en tijd verkennen  

- het binnenaspect van de lemniscaat kan zich in het geestelijke of in het aardse 
gedeelte afspelen met het omgekeerde gevolg voor het buitenaspect.  

 
Met deze vier dynamieken in de voorstelling kan een oneindige variatie voor de eigen 
werkzaamheid van het “ik” in alle mensen herkend worden. Idealiter dekt de grootste bovenlus 
het gehele bereik van de geestwereld af en de grootste onderlus het totale bereik van de 
aardewereld. De kleinere lemniscaten zijn door rotatie in het horizontale vlak ( beweging “op” 
aarde in ruimte en tijd) in staat beide gebieden op basis van de omvang van hun lussen geheel 
of gedeeltelijk te verkennen en het bewustzijn erdoor uit te breiden. Zo past dit beeld van de 
werkzaamheid van het “ik” op de mensheid als geheel, omdat haar dynamiek alle vrije 
individuele variaties in werkzaamheid voor het verkrijgen van bewustzijn kan omvatten.     
 
Drie wereldbeelden (Ptolemaeus, Copernicus en rotatie-lemniscatisch), drie godsbeelden 
(polytheïsme, monotheïsme en trinitarisch) en drie beelden van “ik”activiteit (ego, het 
scheppende, goddelijk ik en het ware ik) doemden op uit de drie gevolgde beschouwingswijzen 
van de duisternis. Een parallelliteit van het rotatie-lemniscatische macrokosmische 
wereldbeeld met het hier gevonden beeld van een drieledige werkzaamheid van het “ik”, als 
wezenskern van de microkosmische mens, lijkt als een licht te gloren in een 
bewustzijnsduisternis die dit niet in zijn volledigheid kon doorzien en begrijpen. Een parallel 
waar Novalis naar verwijst in de titel van dit derde deel.  
De afspiegeling van de drieledige werkzaamheid van de wezenskern in de mens van het 
trinitarisch godsbeeld toont de significante ontstaansachtergrond van deze wezenskern in de 
mens. 
 
 Lichten in deze beschouwingen niet de contouren op van de sleutel in de duisternis van het slot 
in het onderstaande schilderij van René Margritte met de veelzeggende titel “Le sourire du 
diable” ( De glimlach van de duivel)? 
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