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De bevruch ting. De uit de geestelijke wereld afkomstige ziel 
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werkt vooral in de borst, in de ademhaling, waaruit dan het spre-
ken ontstaat. Door de werking van het Ik moet het fysieke lichaam 
in evenwicht komen met de we reld om ons heen. Daardoor leren 
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dranath Tagore; hij kreeg altijd veel slaag. Opvoeding met behulp 
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