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Onderwerp: Synchroniciteit en

transcendentie, op donderdagen

2 februari - 19 maart, 5 april - 21
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geerte, Matthias de Vrieshof 4,
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Voor nadere informatie over een
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e-mail: e.klumper@let.leiden-

univ.nl, telefoon: 071-5272031

op ma t/m do van 13.00-17.00
uur.

Inhoud van het college: Syn-

chroniciteit en transcendentie.

Het begrip synchroniciteit

werd ingevoerd door C.G. Jung
ter kwalificatie van een specifiek

type coïncidentie, namelijk die

manifestaties van ‘onwaarschijn-

lijk toeval’ die binnen het kader

van het Jungiaanse denken een
effectuerende betekenis lijken te

kunnen dragen.

Breder gedefinieerd ‘als acau-

saal verbindend beginsel’ dat

werkzaam is in de natuur,
meende Jung synchroniciteit niet

alleen te herkennen in spontane

betekenisvolle toevalligheden in

het dagelijks leven, maar ook als

‘toeval-regulerend’ beginsel dat
lijkt te worden aangesproken in

traditionele mantische procedu-

res zoals de I Ching. Ter verhel-

dering van het begrip synchroni-

citeit doet Jung een beroep op
de filosofie van o.a. Kant en

Schopenhauer. Een meer prak-

tisch argument ten gunste van

het synchroniciteitsbegrip vond

Jung in de sterke resultaten van

het gecontroleerd experimen-

teel parapsychologisch

onderzoek van zijn tijd.

Wat zijn de sterke en zwakke

kanten van het synchroniciteits-

begrip? Hoe verhoudt het begrip
zich tot belangrijke thema’s in de

filosofie (o.a. subject-object rela-

tie) en tot de resulaten van de

moderne parapsychologie na

Jung? Welke nieuwe theoreti-

sche ontwikkelingen kunnen

licht werpen op synchroniciteit?

De behandeling van deze the-

ma’s zal leiden tot een beschou-

wing van de relatie tussen syn-

chroniciteit en transcendente

aspecten van de psyche.

R. Engelse

Gezocht: werk van Henri

Verstijnen (1882-1940),

kunstenaar en theosoof

In het begin van de 20ste eeuw

voelde een groot aantal Neder-

landse kunstenaars zich aan-

getrokken tot de theosofie. Eén

van hen was Henri Verstijnen
(Soekaboemi 1882 - Scheve-

ningen 1940). In verband met

een geplande tentoonstelling en

publicatie, worden lezers, die

46 Theosofia 105/1 � februari 2004

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Agenda

2004:
februari

7 studiegroep Barborka

28 studiegroep Geheime

Leer

maart

6 Voorjaarsdag. Spreker:

Henk Spierenburg, “De

boeken Job, een inwij-

dingsgeschiedenis”

april

3 Algemene Ledenvergade-

ring te Amsterdam
17 Studiegroep Barborka

mei

11-16 School of the Wisdom

te Naarden, “Exploring
the teachings of Krishna-

murti” door prof. Krishna

22 Studiegroep Geheime

Leer

juni

5 en 6 manifestatie Amster-

dam met Hart en Ziel

12 studiegroep Barborka

juli

9 t/m 11 Zomerschool “Door

het oog naar het hart, een

zoektocht door de

Geheime Leer”

Portret van Henri Verstijnen.

Particuliere collectie, Amsterdam.

Voor nadere inlichtingen over
genoemde activiteiten kunt u

contact opnemen met de T.V.N.:

020-6765672.



werk van deze kunstenaar in hun
bezit hebben of weten waar dit

zich bevindt, opgeroepen om

contact op te nemen.

Verstijnen volgde rond 1900

lessen aan de kunstacademie te
Arnhem, waarna hij geruime tijd

werkzaam was als ontwerper

van keramiek, onder meer bij de

beroemde Société Céramique te

Maastricht. Bij het grote publiek
werd hij bekend met zijn dierka-

rikaturen, die in de jaren ’10 tot

’30 in De Groene Amsterdammer

verschenen,1 en zijn illustraties

van school- en jeugdboeken.
Rond 1918 verhuisde Verstijnen

naar Den Haag, waar hij zich

toelegde op een carrière als

kunstschilder en lid werd van de

Haagse Kunstkring en het Schil-

derkundig Genootschap Pulchri

Studio. Verstijnen experimen-

teerde met diverse technieken

en ontwikkelde zelfs een eigen

methode, die hij ‘grafico’
noemde.2 De vele werken, ge-

dichten en brieven die van Ver-

stijnen bewaard zijn gebleven,

doen hem kennen als een zeer

gevoelig en integer mens, met

een bijzondere levenshouding.

In 1910 werd Verstijnen lid

van theosofische loge At Large
nr. 42204.3 In januari 1916 deed

hij mee aan een wedstrijd om

een nieuwe omslag te ontwer-

pen voor het tijdschrift Theo-

sophia. Uit een brief van de jury
blijkt dat zijn ontwerp Heraut

werd beloond met de eerste

plaats en een prijs van 35 gul-

den.4 Helaas weten we niet hoe

dit ontwerp er uit zag. In Verstij-

nens werk zijn de inspiraties uit

de theosofie en daarin opgeno-

men oosterse denkbeelden te-

rug te vinden in verstilde beel-

den van boeddha’s, lotusbloe-

men, witte pauwen en religieus

getinte voorstellingen. Harmonie,

een verbeelding van twee zielen

die in harmonie leven, is hiervan

een voorbeeld (afb.). Uit zijn
persoonlijke archief blijkt, dat hij

ook diverse werken vervaar-

digde waarin een mengeling van

esoterie en fantasie een rol

speelt. De catalogus van een
tentoonstelling in kunstzaal Pic-

tura te Den Haag in 1921 ver-

meldt werken met de titels Trots

en ijdelheid, Inbrust en Overgave,

die nader worden omschreven
als ‘Gedachten vormen’. Uit re-

censies is op te maken dat deze

als fantasiebloemen en -planten

waren weergegeven. Overgave
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werd door een behoudend re-

censent wat minachtend betiteld

als een werk dat ‘naar theosofie

riekt’.5 Een ander werk, Medita-

tie, werd omschreven als ‘vrou-

wenfiguurtje met een aura van
violette en andere stralen in

krans om het hoofd’.6 Daarnaast

worden in het programma tot

de verbeelding sprekende titels

als Phoenix, Visioen, Tempelwach-

ter, De tuin der stilte, Offerdans,

Atlantis en Virgo vermeld. Een

recensent zei hierover: ‘Er is iets

mystieks in de meeste van deze

werken, tot uiting komend
vooral in de kleur der sfeer,

waarin de schilder zijn onder-

werp plaatste.’7 De brochure

van een expositie in de Rotter-

damsche Kring vermeldt Pranja
Paramitha (Budha’s Moeder).

Deze werken, die een belangrijk

inzicht in de gedachtewereld en

artistieke uitdrukkingskracht van

de kunstenaar zouden kunnen
geven, zijn helaas nog niet terug-

gevonden.

Het is niet onwaarschijnlijk dat

Verstijnen destijds enkele wer-

ken heeft verkocht of geschon-

ken aan collega-theosofen, en

deze zich thans in het bezit van

(nabestaanden van) leden van de

vereniging bevinden. De organi-

satoren van de geplande ten-

toonstelling over de kunstenaar

hopen dan ook via deze oproep

in contact te komen met de hui-

dige eigenaren van dit werk.

Ook brieven, foto’s en andere
documentatie van de kunstenaar

kunnen van grote waarde zijn

voor het onderzoek.

Uw reacties kunt u richten

aan: drs. Audrey Wagtberg Han-

sen, tel. 06 16856036, e-mail:

audrey@kroonwagtberghan-

sen.nl.

Andréa Kroon

1. Deze karikaturen zijn gebun-
deld uitgegeven: Satyrieke dier-

studien. Een serie oorlogsteeke-

ningen door Henri Verstijnen,
Amsterdam 1918; Onze Evendie-
ren. Karakterstudies van H. Ver-
stijnen met Ruize-rijmen van Cha-
rivarius, Amsterdam 1926.
2. Andréa Kroon, ‘Grafico: gra-

fisch procédé of krabtechniek?
De recepturen van Henri Verstij-

nen’, tijdschrift kM (2003) 47,
pp.29-30 (zie www.xs4all.nl/
~km/).
3. Vriendelijke mededeling van
mw. drs. Marty Bax, die in het
kader van een promotieonder-
zoek naar de relatie tussen kunst
en theosofie rond 1900 het lid-
maatschap van Nederlandse
kunstenaars van de Theosofische
Vereniging in kaart bracht.

4. Brief d.d. 28 maart 1916, par-

ticuliere collectie.
5. ‘Artibus Sacrum’, recensie in
plakboek met aantekening:
‘Arnhem 0ct 1922’, particuliere
collectie.
6. Arnhemse Courant,
12-12-1921, ‘Henri Verstijnen’.
7. Arnhemse courant,
21-12-1921, rubriek ‘Haagse
Brieven’.

Phan-chon-Tôn, Naarden,

oktober-november 2003

‘How were born the Universe

and Man’ (‘Hoe het Universum

en de Mens geboren zijn’), een

studie gebaseerd op de Stanza’s

van Dzyan en De Geheime Leer.
Het was een bijzonder inspire-

rend weekend met prof. Phan-

chon-Tôn, in Naarden.

Het lukte prof. Tôn ook nu

weer mij in een bepaalde staat
van opwinding te brengen, door

op zijn bescheiden wijze door-

kijkjes te geven en inzicht te ver-

schaffen. Ook nu werd ik weer
bevangen door de gedrevenheid

om met dit werk bezig te zijn.

Dit weekend ging de studie over

de oorsprong van heelal en

mens: de Kosmogenesis en de
Antropogenesis. Prof. Tôn ver-

staat de kunst uiterst complexe

zaken op een eenvoudige ma-

nier uit te leggen, waardoor ze

simpel lijken. Zijn behandeling
van en commentaar op de Stan-

za’s van Dzyan, de cryptische

verzen, zoals weergegeven door

Blavatsky in De Geheime Leer, is

een belevenis. Steeds gaat hij te-

rug naar de oorsprong van de

termen in het Sanskriet om van

daaruit de oorspronkelijke bete-

kenis van de term te herleiden.

Omdat het onmogelijk is om
weer te geven wat hij in drie da-

gen heeft behandeld doe ik een

greep uit mijn aantekeningen van

de rijke schat aan treffende uit-

spraken, die je aanzetten tot
diep nadenken.

Kosmogenesis

Stanza I, 2 : ‘Tijd was niet…’ ;

3.’Universele geest was niet…’;
4.’De zeven zegenende wegen

waren niet…’; 5. ‘…de zoon

was nog niet ontwaakt…’; 6

‘…Niets was.…’ De Stanza’s ge-

ven op een hele slimme, poëti-

sche manier een beschrijving van

de prekosmische periode. De

Stanza’s kun je zien als een abs-

tract algebraïsche formule van

de kosmos. Omdat ons bewust-

zijn te beperkt is om een uitleg

wat het wel is te begrijpen,

wordt hier opgesomd ‘dat wat

niet was…’

Stanza I, 1 : ’De eeuwige
moeder’, in de Franse vertaling

‘mère’, in de Engelse vertaling

‘parent’ . Het Nederlandse

woord ‘ouder’ zou de correcte
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vertaling van ‘parent’ zijn. Het
gaat hier over dat wat aan het

kind vooraf gaat: het samengaan

van de ouders. In het Sanskriet

Purusha en Prakriti. In de Hindoe

leringen is Purusha degene die
heel scherp ziet, maar verlamd

is, Prakriti is heel sterk maar

blind. Het samengaan van die

twee levert de zoon op… De

eeuwige ouder is hier het eeu-

wige ‘nog niet zijn’, nog niet tot

expressie gekomen, maar wel

aanwezig, opgeslagen in een an-

dere vorm.

Stanza I, 5 : ‘Vader, moeder en
zoon waren opnieuw één’, vóór

de geboorte van het universum.

Je kunt ze afzonderlijk benoe-

men, maar ze zijn nog onver-

deeld. Ze zijn in potentie aanwe-

zig. Ook hier weer een

benoeming in termen van wat

‘niet’ is.

Stanza III,12: ‘…stuurt Fohat

om de atomen te verharden.’
Hier wordt het Griekse woord

‘atoom’ gebruikt. Hoewel nu al-

gemeen gebruikelijk stamt het

woord ‘atoom’ van de occulte

wijsheid en niet van de moderne
19de/20ste eeuwse wetenschap.

De Grieken en Romeinen han-

teerden het begrip ‘belevende

atomen’, atomen waren voor al-

tijd levend.

De eerste twee stanza’s be-

spreken de eerste fasen van cre-

atie, de oorsprong van de

dingen. We spreken van rudi-

ment of element, wat allebei

hetzelfde betekent. ‘Rud’ bete-

kent de eerste lijn van ontwikke-

ling, voorafgaand aan het

denken. In de scheikunde wor-

den de elementen, dat waar alles

uit is opgebouwd, beschouwd

als materie, die een bepaalde

vorm heeft en daarna verdwijnt.

Maar in de occulte wijsheid zijn
de elementen in essentie eeu-

wig. Ze veranderen alleen van

vorm, zijn steeds in beweging,

onderweg van vorm naar vorm.

Elementen in rudimentaire
vorm, voordat ze tot expressie

zijn gekomen, zijn ‘ónverdeeld’

(‘in-discrète’), als het ware in

een voorstadium dat er uit ziet

als rust. Met onze zintuigen kun-

nen we ze alleen zien, wanneer

ze ‘tijdelijk’ een bepaalde vorm

aannemen.

Stanza IV, 5 : ‘Dan komen de

‘zonen’, de zeven vechters, de
ene, de achtste die wordt uitge-

sloten, en wiens adem het licht

maakt’. Dit gaat over onze pla-

neten en de zon, die als achtste

‘broer’ een speciale plaats, als
middelpunt, krijgt toegewezen.

De traditionele wetenschap ziet

de zon als centrum en bron van

onze planeten, maar de stanza’s

noemen hem ‘broer’. Tegen-

woordig twijfelt ook de weten-

schap aan het voortkomen van

de planeten uit de zon. Onder-

zoek toont aan dat er waar-

schijnlijk een gemeenschappe-

lijke bron is.

Stanza V, 2 : gaat over de Ze-

ven Creaties (zie ook apart

hoofdstuk in De Geheime Leer).

‘De zeven creaties beneden en
de zeven creaties boven…’

Schepping vanuit het onver-

deelde naar het verdeelde in 2

keer zeven regionen. De zeven

hogere regionen is iets waar we
weinig over horen. Dat gaat

over de ‘primaire zeven, de eer-

ste zeven ademstoten van de

draak van wijsheid’. Ze produce-

ren op hun beurt hun heilige
rondtrekkende, vurige wervel-

wind (Fohat). ‘De collectieve

wijsheid’, ‘de boodschapper’ van

de eerste zeven.

‘De zeven creaties beneden’
gaat over de zeven stadia van

ontwikkeling, van mineraal tot

mens. Nog steeds hebben we

alle voorgaande vormen nodig

voor ons bestaan. Een voorbeeld
is dat we planten nodig hebben

om ons van b.v vitaminen te

voorzien. Essentiële plantende-

len, tegenwoordig bij ziekte (o.a.

kanker) in geconcentreerde
vorm toegediend in zoge-

noemde ‘oligo-elementen’, acti-

veren enzymen en hormonen,

die op hun beurt alleen hun

werk kunnen doen in combinatie
met bepaalde hoeveelheden ei-

wit. Goed functioneren hangt af

van een heel subtiel evenwicht in

de cellen. Cellen zijn heel intelli-

gent functionerende eenheden,
die alleen dat absorberen wat

goed voor hen is en ook alleen

in een bepaalde hoeveelheid.

De wetenschap ziet de ‘Big

Bang’ als het begin van het Uni-

versum. Dan zou alles ‘plotse-

ling’ begonnen zijn. Inmiddels is

uit wetenschappelijk onderzoek

gebleken dat er in het heelal

vóór de Big Bang activiteit was.
Er wordt nu rekening gehouden

met het feit dat er iets aan de

‘explosie’ vooraf gegaan moet

zijn, precies zoals occulte we-

tenschap vertelt. Een periode
die er uit ziet als rust, maar in

werkelijkheid een langdurige

voorbereiding is op wat komen

gaat.

Bij evolutie denken we aan
ontwikkeling, van stof naar

geest. Geest en stof zien we als

twee verschillende dingen, als

tegengesteld aan elkaar. Waar

geest is kan geen stof zijn, waar
stof is kan geen geest zijn. Maar

geest doordringt de stof, altijd,

(zoals de fijnste stof de geest

doordringt?). Ook dicht lijkende
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stof is doordrongen van geest,
soms heel sterk zelfs, denk bij-

voorbeeld aan zeepbellen: ze

zien er dicht uit, alsof er niets

tussen kan, maar in werkelijk-

heid het meest gevuld met lucht
(geest).

Wat we kennen als de vijf ele-

menten: aarde, water, vuur ,

lucht en ether, correspondeert

met de ontwikkeling van respec-

tievelijk: reuk, smaak, vorm,

tastzin en geluid. We zijn ge-

wend ze apart te benoemen,

maar we realiseren ons niet dat

elk element een samenstelling is
van de andere. In aarde b.v. zit

een deel van de andere elemen-

ten in een bepaalde verhouding.

Zo zijn alle elementen een

mengsel van alle andere, maar in
verschillende onderlinge hoe-

veelheden.

Antropogenesis

De leringen zeggen : ‘De mens is
geschapen (kwam) in de Vierde

Ronde.’ Dit gaat over de vierde

van de zeven rondes(n), of spi-

raalgangen, die ons planetenstel-

sel doormaakt, waarbij nu de
Aarde aan de beurt is om door

levende wezens bevolkt te wor-

den. De Aarde is de vierde pla-

neet in het stelsel. Hetgeen ver-

onderstelt dat er eerder een
vorm van leven op drie andere

planeten is geweest en nog zal

volgen op 3 volgende planeten.

Of misschien moeten we het

breder zien en zijn andere zon-

nestelsels hierbij betrokken?

Stanza VI, 3 (Kosmogenesis)

zegt hierover : ‘… Uiteindelijk,

zeven kleine ronddraaiende wie-

len; de ene voortkomend uit de
andere.’ Deze zin is misleidend.

Het lijkt of de ene planeet uit de

andere voortkomt, maar er

wordt bedoeld dat het leven op-

volgend op de verschillende pla-

neten tot ontwikkeling komt.

Stanza I,1 : Toen zei de Aarde:

‘Heer met het Lichtende Ge-

zicht, mijn huis is leeg… zend

uw zonen om dit wiel te bevol-

ken…’ Hier wordt de zon be-

doeld, die andere krachten uit-

nodigt zich te ontwikkelen, nu

de omstandigheden gunstig zijn.

Stanza VIII, (31) 4 : In de loop
van de evolutie, ‘De dieren

scheidden zich het eerst in twee

geslachten. Ze begonnen te pa-

ren. De tweevoudige mens

scheidde zich ook. Hij zei : “La-

ten we doen als zij, laten we sa-

menkomen en schepselen ma-

ken”. En alzo deden ze.’ Maar

volgens de leringen werd dat

een ramp. Uit dit samengaan
ontstond een ‘stom (niet-spre-

kend) ras’. Over het algemeen

wordt dit als de eerste grote

menselijke fout beschouwd, iets

waarvoor wij ons, als verre af-

stammelingen moeten schamen.

Prof. Tôn is van mening dat dit

gebeuren volgens de esoterische

lezing van de stanza’s de toen-

malige ‘mens’ niet werkelijk kan
worden aangerekend. Ze waren

er nog niet klaar voor om met

verstand te handelen, ze hadden

de verstandelijke vermogens nog

niet ontvangen, dus konden ze
er ook niet naar handelen. Ze

waren nog maar de ‘schaduw’

van wat ze later zouden wor-

den.

Er zijn meer gevallen waar
een esoterische lezing van oude

wijsheden heel anders uitpakt

dan een exoterische. De le-

ringen van Tantra zijn daar een

voorbeeld van. Deze leringen
worden vaak opgevat als het

centraal stellen van een ver-

regaande losse seksuele moraal.

Wanneer we meer naar een ach-

terliggende betekenis zoeken
kunnen we zien dat de leringen

over het in de praktijk brengen

van de oude voorschriften gaan.

Ze geven een hele praktische

handleiding voor het leven, heel
concreet en dicht bij het gevoel,

maar zijn zeker geen aanmoedi-

ging tot misbruik. De nadruk op

seksualiteit moet gezien worden

als het centraal stellen van de
eenheidsbeleving, het één-zijn

met alles. De teksten zijn dus

nooit letterlijk bedoeld geweest,

maar als metafoor. Ze brengt de

eenheidsbeleving terug naar
menselijke proporties.

Om het goddelijke stadium te

bereiken moet alles door het

menselijke stadium heen evolue-

ren. Het ‘ontmoetingspunt’ of
de spil (‘pivot’) hierbij is het in-

tellect. Dit hogere denken

brengt evenwicht tussen het spi-

rituele en het stoffelijke. Het

goddelijke aspect delen we met
alle vormen van ‘zijn’, rotsen,

zowel als mieren, koeien, enz.

Alle vormen van ‘intelligentie’,

die een zekere mate van even-

wicht tussen stof en geest ge-

vonden hebben, zijn klaar voor

verdere ontwikkeling, door zelf-

expressie en eigen ervaring.

De evolutie van de mens vol-

trekt zich gelijktijdig langs zeven
evenwijdige lijnen. Het ‘leven’

kan allerlei soorten combinaties

van de zevenvoudigheid vormen,

zoals die zich achtereenvolgens

heeft ontwikkeld. Niet alle vor-

men van ‘zijn’ bevatten alle ze-

ven eigenschappen : 1. univer-

sele ziel; 2. differentiatie van

krachten; 3. organische, niet

waarneembare vorm; 4. organi-

sche, waarneembare vorm; 5.

dieren; 6. godheden; 7. mens.

Hoe kan het dat ‘godheden’

gevormd zijn na dieren en vóór

50 Theosofia 105/1 � februari 2004

V e r e n i g i n g s n i e u w s



de mens? Godheden combine-

ren hier andere eigenschappen

van de genoemde zeven dan die-

ren en mensen. Godheden be-

zitten b.v. geen verstand en vrije

wel, ze kunnen niet kiezen.
Deze godheden volgen hun ei-

gen lijn van evolutie, parallel aan

de onze. Hun hoogste vorm van

ontwikkeling is via natuurgees-

ten en engelen tot wat wij noe-

men, ‘aartsengelen’. Ook andere

combinaties van de zeven eigen-

schappen zijn in principe denk-

baar, hoewel voor ons moeilijk

voor te stellen.
Wij bestaan uit een bepaalde

combinatie van de zeven lijnen

van evolutie, waarbij we over

‘denken’ (‘mind’) beschikken.

Ons (lager) denken kan ons
soms de toegang tot het godde-

lijke belemmeren. De geest

moet het lichaam leren beheer-

sen. Niet in de betekenis van

‘overheersen’, maar in de bete-

kenis van ‘begrijpen’ en ‘hante-

ren’.

Stanza III (13) 3, over de ver-

spreiding van de mens over de

Aarde: ‘Ze gingen elk naar het
hun toegewezen land ; zeven

van hen, elk naar zijn eigen ge-

deelte.’ In De Geheime Leer op

de eerste pagina van het 2de deel

staat : ‘Wat betreft de evolutie
van de mensheid doet De Ge-

heime Leer drie nieuwe uitspra-

ken, die in tegenspraak zijn met

zowel de moderne wetenschap

als de huidige religieuze dog-

ma’s’. Eén daarvan is de gelijktij-

dige evolutie van zeven mense-

lijke groepen op zeven verschil-

lende plekken van onze aardbol.

Stanza IV, (15) 2 : ‘Zeven keer
zeven schaduwen van de toe-

komstige mens werden gebo-

ren, elk met hun eigen kleur en

van hun eigen soort.’

Stanza X (39) 2 vult aan : ‘De
eerste (mens), op elke plek, was

maankleurig; de tweede geel als

goud; de derde rood; de vierde

bruin, die zwart werden van

zonde. De eersten van elke
menselijke tak waren alle van

dezelfde kleur. De volgende ze-

ven begonnen te mengen.’ Hier-

uit blijkt dat de kleuren van de

rassen, zoals we die in de stan-

za’s en De Geheime Leer lezen,

niet zijn bedoeld als beschrijving

van hoe mensen er uit zien,

maar als beschrijving van hun be-

wustzijnstoestand, te zien (door
hen, die daar gevoelig voor zijn)

aan de kleuren, die hen omge-

ven. Prof. Tôn reikt ons deze za-

ken ter overdenking aan…

Stanza IX (35) 3 : ‘Toen ont-

vingen alle mensen het verstand

(manas). Ze zagen het onver-

standige van de onnozelen

(mindless) in.’

Stanza X (38) 1 : ‘Zo twee aan
twee, op de zeven plekken,

werd uit het Derde Ras het

Vierde Ras geboren.’

Stanza XI (43) 1 : ‘Ze bouw-

den geweldige steden…’, ‘… ze
maakten vele fouten…’

Stanza XI (45) 3 : ‘De eerste

grote vloedgolven kwamen. De

zeven grote eilanden werden

verzwolgen.’
Stanza XII (47) 1 : ‘Enkele

mensen overleefden; sommige

geel, anderen bruin en zwart’.

Stanza XII (48) 2 : ‘Het Vijfde

Ras, geboren uit de heiligen,
overleefde, ze werden gere-

geerd door de eerste goddelijke

koningen.

Stanza XII (49) 3 en Geheime

Leer : ‘De slangen (goddelijke
leermeesters) die weer neer-

daalden, sloten vrede met het

Vijfde Ras en leerden hen de

eeuwige waarheden, om die te

bewaren voor verlies en door te
geven aan de komende genera-

ties.’

Aan het einde van deel I van

De Geheime Leer staat: ‘Het is

goed mogelijk dat het denken
van de huidige generaties niet

helemaal rijp is voor het ont-

vangen van de occulte waarhe-

den.’

Prof. Tôn zegt: ‘Het zou kun-

nen zijn dat vooral de kwestie

van de menselijke Rassen één

van de waarheden is, waarvan

de betekenis moeilijk te vatten

is. Het is aan de mensen om te
proberen de boodschap te be-

grijpen en zelf, aan het eind van

de laatste Ronde gekomen, leer-

meesters te worden van de

mensheden die nog komen. Mis-

schien op de planeten van ons

zonnestelsel of in andere zonne-

stelsels. Dat is waarlijk vestiging

van Universele Broederschap,

die niet alleen de ruimte als on-

eindig definieert, maar ook de

tijd als eeuwig bestempelt.’

Wat ik vooral geleerd heb, of

me weer gerealiseerd heb, is dat
ik me de dingen vaak te con-

creet wil voorstellen en dan ver-

gissingen maak. Veel dingen

schijnen we in een veel ruimer

kader te moeten plaatsen en van
een veel grotere afstand te moe-

ten (proberen) te bekijken. Pas

dan hebben we een kans dat ons

voorstellingsvermogen enigszins

in de buurt komt van wat er
misschien bedoeld wordt.

Weer eens wakker geschud

en vol inspiratie, zo voel ik me…

Corretje Eijgenstein

(eigen vertaling stanza’s)
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