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THEOSOFIE EN DE THEOSOFISCHE
VERENIGING

HET woord Theosofia, afgeleid van twee
Griekse woorden die goddelijke Wijsheid be-
tekenen, werd in de tweede eeuw van de
Christelijke jaartelling voor het eerst gebruikt
door de Neo-Platonisten om die waarheden
aan te duiden, welke de mens bij de dageraad
van het menselijk leven op deze planeet door
zijn Voorgangers in de evolutie geopenbaard
werden en waaraan werd toegevoegd, die wer-
den herzien en wederom herzien tot op de
huidige dag door een onafgebroken opeenvol-
ging van occulte onderzoekers, die Adept-
schap1) bereikt hadden. De rijke oogst van dit

1) Adept. Een Ingewijde van de 5e graad; een Meester
in de kennis van esoterische wijsbegeerte; een vervol-
maakt mens; een verheven Wezen, dat heerschappij ver-
kregen lleeft over de menselijke natuur en kennis en
macht bezit die gepaard gaan met een hoog ontwikke·
lingsstadium. Deze vervulling van de menselijke be-
stemming wordt door de apostel Paulus als voIgt be-
schreven: "Totdat wij allen zullen komen tot de een·
heid des geloofs, en del' kennis van de Zoon Gods, tot
een volkomen man, tot de mate van de grootte del'
volheid van Christus." (£1. IV. 13). Verschillende Adep-
ten bIijven op aarde om de mensheid bij te staan, naar
wie de apostel Paulus verwijst als: "De volmaakte
rechtvaardigen." (Hebr. XII. 23). De Christus beschree£
op gelijke wijze de toekomst del' mensheid in Zijn woor-
den: "Gijlieden dan zult voImaakt zijn, gelijk uw Vader
die in de hemelen is, volmaakt is." (Matth. V. 48. R. V.)

De Ned. Statenvertaling Iuidt: "Weest dan gijlieden
voImaakt." (Vert.)



tweeledig proces is bewaard door de nog Ie-
vende Hierofanten en Ingewijden in de grote
Mysterien, waar zij slechts werd medegedeeld
aan de door geloften gebonden neofieten. Wat
hun leerstellingen betreft, bestaan deze mys-
terien uit een gtote verzameling leringen, die
elk denkbaar onderwerp omvat waarheen het
menselijk denken zich kan wenden.
De grondbeginselen van godsdienst, wijsbe-

geerte, kunst, wetenschap en staatkunde zijn
alle in deze wijsheid del' eeuwen vervat. Van-
af de tijd van het sluiten van de Neo-Plato-
nische en Gnostieke scholen tot het laatste
vierdedeel van de negentiende eeuw, was
Theosofie onbekend in de westerse wereld
met uitzandering van de weinige alchemisten:
ka.?alisten, rozenkruizers, occult-onderlegde
vnJmetselaren en Christelijke mystieken. Voor-
dien was zij bekend bij en werd zij in verschil-
lende vormen bestudeerd door de Platonisten,
de Pythagoreers, de Egyptenaren en de Chal-
deers, terwijl zij gedurende eeuwen zander
onderbreking in India en China bewaard
bleef. Zij is de wijsheid van de Upanishads en
de Veda's, de kern van het Hindoelsme, het
Taolsme en de Islam. Door mid del vanalle-
gorie en symbool is zij geopenbaard in de
Christelijke Schriften, waarvan voor de Chris-
tenen de diepere betekenis verloren ging door
hun uitleg naar de letter.
De Theosofische Vereniging, in 1875 in New

York gesticht, een relncarnatie van ontelbare
gelijksoortige bewegingen in het verleden, is
een van de vele kanalen, van tijd tot tijd door
de Leraren van het ras uitverkoren voor het
overbrengen van deze Oude Wijsheid aan het
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mensdom. Aan Theosofen wordt de gelegen-
heid geboden de eeuwenoude waarheden te
bestuderen, te leven en aan de wereld te bie-
den in termen van het moderne gedachten-
leven. Of schoon de wijze van voorstellen een
andere mag zijn, is Theosofie zelf, daar zij en-
kel en alleen de waarheid is, onveranderlijk
en eeuwig.
De vergelijkende studie del' godsdiensten

toont het bestaan van bepaalde leringen aan,
die inherent zijn aan alle wereldgodsdien-
sten. Of schoon in elk van deze op verschillen-
de wijze naar voren gebracht, vormen deze Ie·
ringen, wanneer men ze samenvoegt en tot cen
geheel verenigt, een grondslag van geopen·
baarde waarheid, die onafhankelijk van elk
godsdienstig systeem bestudeerd kan worden.
Iedere wereldgodsdienst openbaart een boog
van de cirkel van eeuwige wijsheid. Theosofie
is, ofschoon tot nog toe de mens slechts ge-
deeltelijk geopenbaard, de gehele cirkel van
Waarheid. Eeuw na eeuw worden, onder lei-
ding van Diegenen, die de Bewakers zijn van
de kennis en de daarmee gepaard gaande
macht, de mens aspecten van de eeuwige Wijs-
heid geopenbaard door wereldgodsdiensten en
wijsbegeerten.
De grote practische waarde van Theosofie

bestaat in de openbaring van de zin en het doel
van het menselijk bestaan, dat zander dat een
hopeloze puzzle is, die elke oplossing tart. Een
puzzle kan op twee manieren worden opgelost.
De ene is die van proberen en mistasten, van
experimenteren met verschillende stukken in
de hoop dat zij ten slotte in elkaar zullen pas·
sen. Dit is een langzame methode, die weinig



voldoening geeft, speciaal bij de poging om
de problemen van het leven op te lossen. De
andere methode, die veel meer voldoening
schenkt, is gebaseerd op voorkennis van de
plaats van de verschillende stukken in het
gehele ontwerp. Theosofie verschaft die ken-
nis, onthult van ieder individu en iedere ge-
beurtenis de hen toekomende plaats in een
plan van evolutie.
Het leven gelijkt enigermate op een stuk ge-

weven tapijt. Aan de onderzijde ziet men wei-
nig anders dan een onbegrijpelijke wirwar,
knopen, kleuren, die geen patroon _vormen,
niets dan een algehele verwarring. Door echter
de bovenzijde te beschouwen wordt het gehele
patroon duidelijk, wordt aangetoond, dat de
verwarring slechts schijnbaar is, daar alles wat
naast elkaar geplaatst is, een wezenlijk be-
standdeel is om het patroon te completeren.
Zo ook met de schijnbare wanorde in de levens
van individuen en volkeren. Theosofie open-
baart het levensschema, terwijl zij tegelijkertijd
een mentale klaarheid schenkt aan degenen
die haar bestuderen en hun een intelligent en
doelbewust leven mogelijk maakt.
Degene die Theosofie bestudeert, zal er goed

aan doen te erkennen dat het menselijk ver-
stand, daar het begrensd is, niet ten volle de
abstracte Waarheid kan bevatten, die onbe-
grensd is. Met de ontwikkeling van het men-
selijk verstand neemt het begripsvermogen van
de mens toe. De waarheid schijnt te verande-
ren, 'evenals de vorm van een berg, die men
langzaam aan nadert en van verschillende ge-
zichtspunten uit aanschouwt. De berg zel£ ech-
ter is van een betrekkelijke onveranderlijk-
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heid, evenals de eeuwige Waarheid. Daar
Theosofie de algehele Waarheid is, is een uit-
eindelijke theosofische formulering nooit mo-
gelijk. Geen enkele theosofi~che leraar kan
zich op gezaghebbende Ultspraken laten
voorstaan.
In de Theosofische Vereniging is derhalve
vrijheid van opinie, behalve misschien wat be-
tre£t de broederschap der mensheid, die eigen-
lijk beschouwd moet worden als een natuur-
feit dat erkend moet worden, veleer dan als
een dogma dat opgelegd wordt. Met deze uit-
zondering is geen theosofische uitspraak bin-
dend voor een ander en geen formulering
wordt beschouwd de uiteindelijke waarheid
weer te geven.
De Theosofische Vereniging wordt officieel

gezegd "te bestaan uit studerende leden, die
tot welke godsdienst ter wereld ook be-
horen, of tot geen, die verenigd zijn door hun
instemming met de drie doeleinden van de
Vereniging, door hun wens om godsdienstige
antagonismen op te heffen en mensen van
goeden wille samen te b:engen, wel~.e ook
hun godsdienstige opvattmg moge zlJn, en
door hun verlangen religieuze waarheden te
bestuderen en de resultaten van hun studies
met anderen te delen. De band, die hen
samenbindt, is niet het belijden van een ge-
meenschappelijk geloof, maar een gemeen-
schappelijk zoeken en een streven naar waar-
heid. Zij stellen zich op het standpunt, d.at
waarheid gezocht moet worden door studle,
door diep nadenken, door reinheid van leven,
door toewijding aan hoge idealen en zij be-
schouwen waarheid als een beloning waar-



naar gestreefd moet worden, niet a1s een dog-
ma, dat .door gezag wordt opgelegd. Zij zijn
van menmg, dat geloof het resultaat moet zijn
van individuele studie of intuHie, en daaraan
niet moet voorafgaan, dat het op kennis moet
berusten, niet op beweringen. Zij strekken hun
verdraagzaamheid uit tot allen, zelfs tot de
onverdraagzamen, niet als een voorrecht, dat
zij ver1enen, maar als een plicht, die zij ver-
vullen: en zij zaeken onwetendheid te verdrij-
Yen, met om de mensen er voor te straffen. Zij
beschouwen iedere godsdienst als een uitdruk-
king van de goddelijke Wijsheid en geven er
de voorkeur aan haar te bestuderen in plaats
v.~n haar te veroordelen en stellen het in prak-
tlJk brengen boven het maken van volgelin-
gen. Vrede is hun leuze, evenals waarheid hun
oogmerk is.
Theosofie is een verzameling van waarheden,

die de grondslag vormen van alle godsdien-
sten en die niet als het uitsluitend bezit van
enige religie kan worden beschouwd. Zij heeft
een wijsbegeerte te bieden, die het 1even be-
grijpelijk maakt en die de rechtvaardigheid en
de liefde aantoont, die zijn evolutie leiden.
Zij stelt de dood op zijn geeigende plaats, als
een herhaald gebeuren in een 1even zander
einde, die de poort opent tot een voller en
stralender bestaan. Zij hergeeft de were1d de
wetenschap van de Geest en leert de mens de
Geest te kennen a1s zijn ware zelf en het ver-
s~and en h~t.lichaa~ als zijn dienaren. Zij ver-
hcht ~e helhge Schnften en leersteIlingen der
godsdlensten door hun verborgen betekenis te
ontsluieren en ze aldus te rechtvaardigen
tegenover het oordeel van het intellect, even-

als ze immer gerechtvaardigd zijn in de ogen
der intuHie."
De 23e december 1924 1egde de Algemene

Raad van de Theosofische Vereniging de vol-
gende verklaring af, waarin vrijheid van ge-
dachte binnen de Vereniging bevestigd werd:

"Daar de Theosofische Vereniging zich over de gehe1e
beschaafde wereld heeft verspreid en lidmaten van
aile godsdiensten toegetreden zijn als lid van de Vel'-
eniging zonder de speciale dogma's, leringen en ge1oofs-
opvattingen van hun respectievelijke religies op te ge-
Yen, wordt het wenselijk geacht de nadruk te leggen
op het feit, dat er geen enkele leerstelling is, geen
enkele mening, door wie ook verkondigd of aangehan-
gen, die op enigeriei wijze bindend is voor enig lid
van de Vereniging, geen enkele opvatting, die enig lid
niet vrij is aan te nemen of te verwerpen. Instemming
met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor
lidmaatschap. Geen leraar of schrijver, van H. P. Bla-
vatsky af tot op heden, heeft enig gezag om zijn lerin-
gen of opvattingen aan de leden op te leggen. Ieder
lid heeft het volste recht enig leraar of enige school
van denken, waaraan hij zeU de voorkeur moge geven,
te volgen, maar hij heeft geen recht zijn keuze aan
iemand andel'S op te dringen. Noch een candidaat voor
enige functie, noch een stemgerechtigde kan uitgescha-
keld worden om die functie te aanvaarden of te stem-
men, uit hoofde van enige mening die hij aanhangt,
of van zijn lidmaatschap van enige school van den-
ken. Meningen of ge1oofsopvattingen geven noch voor-
rechten, noch leggen zij iemand hinderpalen in de weg.
De leden van de Algemene Raad verzoeken ieder lid
van de Theosofische Vereniging dringend deze grond-
beginselen van de Vereniging te handhaven, te verdedi-
gen en er naar te hande1en, en tevens onbevreesd van
zijn eigen recht op vrijheid van denken en van menings-
uiting gebruik te maken, binnen de grenzen van hoffe-
lijkheid en het rekening houden met de gevoelens van
anderen."

Niettegenstaande deze volkomen afwezigheid
van dogma's, die het kenteken behoort te zijn
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van elke theosofische uiteenzetting, bestaat er
een algemene kern van leerstellingen, een
synthese van de leringen, aan aIle wereld-
filosofieen en godsdiensten, oude en mod erne
gemeen, die in de praktijk algemeen worde~
aangenomen, zolang ze aannemelijk klinken.
Afgezien van de ontwikkeling en het gebruik
van bovenzinnelijke krachten voor onderzoek,
vormt dit een toets, die iedere studerende aan
all.e theosofische leringen kan aanleggen:
klznkt het aannemelijk? Wanneer een beves
tigend antwoord mogelijk is, kunnen die lerin-
gen als werkhypothesen aangenomen worden,
totdat vollediger kennis ze bewijst of weerlegt.
Als een bewering niet aannemelijk klinkt,
st~~n er voor de studerende drie wegen open.
HI] kan verwerpen, negeren of zijn oordeel op-
schorten, tot hij door zichzelf te ontwikkelen
de capaciteit verkrijgt de feiten zelf te ont-
dekken. De laatste van deze drie wegen schijnt
wel de meest wenselijke. Zo is de geesteshou-
ding waarin Theosofie bestudeerd behoort te
worden, die van de wetenschapsman - het aan-
nemen van een goedgefundeerde theorie als
werkhypothese, totdat deze bewezen, verwor-
pen of opgeschort wordt.
De geschriften van Mevrouw H. P. Blavatsky

vormen de voornaamste bron van theosofische
kennis in de moderne literatuur. Of schoon als
bedriegster gebrandmerkt door diegenen, die
noch haar leven onderzocht hebben, noch haar
letterkundig werk begrepen hebben, wordt
deze grote vrouw door tienduizenden bestu-
deerders van Theosofie vereerd als de breng-
ster van het licht in de huidige wereld. Zij ge-
loven, dat zij voor deze zending uitverkoren
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werd door de Wijzenl) die zowel de Bewakers
van de Theosofie waren, alsook Degenen die
haar in aIle eeuwen aan de mens openbaarden.
Deze Adepten gebruikten Mevrouw Blavatsky
als assistente en met haar hulp gaven Zij in
onze tijd Theosofie aan de wereld. Twee
methoden werden hoofdzakelijk gebezigd. De
ene bestond uit helderziendheid bij vol bewust-
zijn en mentale telepathie, waarin zij zeer be-
dreven was als gevolg van een training onder
Hun leiding. De andere methode was die van
de occulte precipitatie van brieven geschreven
door Hen of door Hun leerlingen op Hun
aanwijzing.
Op de eerste wijze schreef Mevrouw Blavatsky

haar twee grote werken, Isis Ontsluierd en De
Geheime Leer - elk van beide een welhaast
onuitputtelijke bron van esoterische wijsheid
en kennis. Langs de tweede weg ontving de
Heel' A. P. Sinnett, te dien tijde (1880) redac-
teur van India's voornaamste blad, De Pionier,
het materiaal voor zijn boeken, De Occulte
Wereld, Esoterisch Boeddhisme en De Groei
der Ziel. Deze schrijvers werden gevolgd door
vele anderen, inzonderheid Dr. A. Besant en
Bisschop C. W. Leadbeater, welke beide, be-
halve dat zij directe aanwijzingen ontvingen
van de Adepten, door Hen getraind werden
in de ontwikkeling van occulte krachten en
het gebruik daarvan als middel tot onderzoek.
Hun bijdrage tot de menselijke kennis is ten
gevolge hiervan zeer groot.
Wijlen Dr. G. S. Arundale en de Heel' C.

Jinarajadasa, vierde president van de Theo-



sofische Vereniging, welke beide hoog gewaar-
deerde theosofische leiders, leraren en auteurs
zijn, hebben eveneens hun eigen waardevolle
bijdragen geleverd. De laatste heeft verschil-
lende van de brieven van de Adepten aan de
Heer Sinnett en anderen verzameld en uit-
gegeven in drie delen, getiteld Brieven van de
Meesters van WijsheidJ Serie I en II, en De
K. H. Brieven aan C. W. Leadbeater. De be-
langstellende lezer wordt naar deze verschil-
lende bronnen verwezen als grondslag voor
de meeste mededelingen in dit boek gedaan.
Daar deze zoals ik moet erkennen zowel van
algemene aard als onvolledig zijn, behoorde
elke principiele mededeling voorafgegaan te
worden door een uitdrukking als "Volgens
mijn beperkt inzicht". Daar dit maar lang-
dradig zou zijn, zou ik willen verzoeken dit
stilzwijgend aan te nemen voor deze theosofi-
sche studie van de menselijke typen.

GEOFFREY HODSON.

Hoofdstuk I

DE BETEKENIS VAN HET GET AL

NAARMATE onze kennis van de menselijke
natuur toeneemt, kan het niet anders of wij
worden getroffen door de grote verscheiden-
heid van menselijke begaafdheden, door de
rijkdom aan individualiteit onder de mens-
heid, de haast oneindige varieteit van mense-
lijke wezens, de samengesteldheid van de
menselijke natuur. De mensheid omvat zowel
de onverschrokken onderzoeker als de vrien-
delijke kloosterzuster, de krijgsman als de
kluizenaar, de monnik en de in afzondering
levende, de politicus, de zakenman en -vrouw,
naar buiten actief in wereldse zaken, de weten-
schapsman en de geleerde, verdiept in hun
onderzoekingen. Al deze en vele andere ver-
schillende en tegengestelde geaardheden vor·
men samen de mensheid.

Is er een sleutel om tot begrip te komen van
de menselijke natuur en waardoor deze onein-
dige varieteit en uitgestrekte mogelijkheden
van de mens begrepen en gec1assificeerd kun-
nen worden? De Theosofie zegt "ja" en zegt
verder, dat de sleutel een numerieke waarde
he eft, waarvan het leidende getal zeven is. Dus
zijn er zeven hoofdtypen van menselijke
wezens, ieder met zijn meest markante natuur-
lijke attributen en hoedanigheden. AIle hoe-
danigheden en krachten zijn in elk menselijk
wezen aanwezig, maar in elk van de zeven



hoofdtypen is een neiging van overwegend b.~.
lang. Kennis van deze zeven typen en hun bI)-
behorende attributen verschaft een sleutel tot
het begrijpen van de menselijke aard.
Daar deze sleutel van numerieke aard is, is

het noodzakelijk de theosofische lering aan-
gaande numerieke progressie bij de wereldwor-
ding naar voren te brengen.
Numeriek wordt de actieve Bron van aIle

leven en aIle vorm voorgesteld door het cijfer
Een en de passieve Bron, het negatie£ bestaan,
het Absolute, door Nul, Nieti-iets. Volgens de

. occulte scheppingsleer is de volgende stap in
het scheppingsproces het tevoorschijn treden
uit het Ene van Zijn inwonende positieve en
negatieve aspecten, of manlijke en vrouwelijke
vermogens. Het Ene wordt Twee of ma~-vrou-
welijk. Deze Twee werken op el~aar I~ ten
einde het derde aspect van de dnevoudIg ge-
openbaarde LogoSI) voort te bren~en. Deze
Drie verenigen zich op hun beurt III al hun
mogelijke combinaties om zeven groepen van
drie voort te brengen. In drie van deze groe-
pen overheerst een van de drie; in drie an de-
ren overheersen er twee en in de zevende zijn
aIle gelijkelijk geopenbaard. Daar het godde-
lijk bewustzijn zijn brandpunt ~ee£t en wer~:
zaam is in elk van deze EmanatIes, worden ZI)
als eindige Wezens of "Personen" beschouwd.
Uit de drie Person en van de heilige Drievul-

1) Logos. De geopenbaarde Godheid, die het schep-
pend Woord spreekt. waar door heelallen tot ontstaan
komen, en leven de uitdrukking naar buiten is van de
Oorzaakloze Oorzaak, die altijd verborgen blijft. Ont-
leend aan De Geheime Leer en Ret Theosotisch Woor-
denboek, H. P. Blavatsky.

digheid stralen de Zeven uit, die in de Chris-
telijke kosmogonie bekend zijn als de zeven
machtige Geesten voor de Troon, in de Joodse
leer als de zeven Sephiroth en in Theosofie als
de zeven Planeetlogoi, ieder de Logos van een
schema van zeven ketens van .boIlen.2)

De stoffelijke arm van de mens kan als ge-
lijkenis dienen voor deze numerieke grondslag
van de open baring. De arm zel£ is een enkel-
voudig lid en toch zevenvoudig. Eerstens be-
staat hij uit drie delen: de bovenarm, de
benedenarm en de hand. Hoewel een geheel,
is de arm ook drievoudig. De hand echter
heeft vijf vingers, dus met benedenarm en
bovenarm samen, zeven delen, ieder, juist als
de zeven Sephiroth, met zijn geeigende functie.
Zo leert Theosofie dat aIle geopenbaarde

goddelijke Kracht, Leven en Bewustzijn, en zo
ook aIle menselijke Monaden3) of Geesten, uit
de Ene Bron stralen en door de Drie en de
Zeven gaan. In hun nederdaling door de Drie
en de Zeven krijgen deze drie Emanaties van
de Logos, goddelijke Kracht, Leven en Be-
wustzijn, het stempel van de speciale hoed a-
nigheid van die Ene van de drie "Personen"
en de zeven Sephiroth, waar zij doorheen
gaan, worden zij afgestemd op de trillingssnel-
heid of het akkoord daarvan en worden zij
gekleurd met hun bijzondere kleur. De kleur
van het spectrum en het goddelijk attribuut,
door elke van deze Sephiroth vertegenwoor-

2) Vgl. Grondbeginselen der Theosofie, C. JinarA-
jadAsa.
3) Monade. Het ene ondeelbare ZeU - de eenheid;

de eeuwige, onsterfelijke en onvernietigbare menselijke
geest. Zie Hoofdst. X.



digd, wordt in elke geprojecteerde monadische
Straal4) geaccentueerd en is dus overheersend
over de zes andere.
Het heelal zelf is zevenvoudig, en de tonen

van zijn akkoord zijn zeven in aantal, terwijl
iedere toon zowel een wijze van manifestatie
van het Opperwezen als een eeuwige waarheid
vertegenwoordigt. De zeven tonen worden ver-
schillend beschreven. De eerste en de zevende
zijn de alfa en de omega van het geopenbaar-
de Leven; zij zijn de eerste en de laatste, het
middelpunt en de omtrek, die het geheel om-
vat. De eerste is de Oerbron, de punt, de posi-
tieve kracht van het heelal. In de Logos is hij
almacht; in de mens is hij wil. De zevende
toon is de eerste in zijn finale weergave. Hij is
kracht in handeling, wil in beweging, geopen-
baarde almacht. Het naar verhouding statische
middelpunt is de actieve sfeer geworden en
toch zijn de twee een. In het heelal is de ze-
vende fysieke stof, de zon, de hemeIlichamen
en aIles wat daarop ontwikkelt. In de Logos is
hij het heelal; in de mens is hij het stoffelijk
lichaam. In openbaring is het geestelijk Ene
de velen in de stof geworden. Omdat kennis
van de velen leidt tot kennis van het Ene, is
de mens tussen de veelvuldige uitdrukkingen
van het Ene geplaatst, opdat hij door kennis
van de velen het AI-Ene moge vinden en ken-
nen. Van het Ene gaat hij uit tot de velen,
onbewust van iets anders dan het Ene. Vanuit
de velen keert hij zelfbewust terug tot het Ene.
De tweede en de zesde toon, die respectieve-

lijk het Leven en zijn uitdrukking vertegen-

woordigen, vormen ook een paar. Leven is al-
doordringend, alomtegenwoordig, het eenma·
kend beginsel van het heelal, de geestelijke
Zon; zijn uitdrukking is beperkt tot het levens-
beginsel in de stof, het levengevend beginsel
in de natuur en de stoffelijke zon. In het
heelal is de tweede toon leven; in de Logos is
hij alomtegenwoordigheid; in de mens is hij
liefde; in de ontwikkelde of geestelijke mens
is hij wijsheid en universele liefde, waaruit
mededogen en onzelfzuchtige dienst ontsprui-
ten. De zesde toon in het heelal is vorm, ge-
stalte, georganiseerde stof. In de Logos is hij
Zijn universeel "lichaam" met zijn vurig hart
- de zon -, wier levengevend beginsel te
voorschijn treedt als rooskleurig vuur en op
aarde als een atoom van zonnevitaliteit. In de
mens is hij eenpuntigheid; in de ontwikkelde
mens is hij bezielde toewijding.
De derde en de vijfde toon vuIlen elkaar ook

aan in hun attributen. De derde is de wissel-
werking tussen geest en stof, leven en vorm.
De beginselen, die de openbaring van geest en
leven door stof en vorm beheersen, de oer-
typen van aIle daaruit voortvloeiende vormen,
waarheid en de sleuteIs van kennis - dit aIles
sluit de derde in zich. In het heelaI is de derde
toon scheppende energie gericht door het uni-
verseel Denkvermogen. In de Logos is hij het
passieve vrouwelijke beginseI, de schoot waar-
in aIle vormen in kiem aanwezig zijn en van
waaruit zij aIle te voorschijn treden. In de
mens is hij het geweten en idealisme, zedelijk-
heid en waarheid; in de ontwikkelde mens
vertoont hij zich aIs begrip en abstract ver-
stand, waaruit geestelijke intultie geboren



wordt. De vijfde toon is de uitdrukking in tijd
van dat wat eeuwigdurend is, de progressief
ontwikkelende vorm van een enkel oertype. In
het heelal is hij het proces van evolutie, groei.
In de Logos is hij tijd. In de mens is hij het
brein en het analyserend verstand; in de ont-
wikkelde mens wordt hij als een kristallen
lens, waar doorheen de beginselen van de
derde toon als Stralen geprojecteerd worden
en waardoor zij in het brein geconcentreerd
worden als verlichting, genie en inspiratie.

De vierde toon is de middelste schake I, de
spil, het steunpunt, het stabiele rustpunt, het
laagste punt in de gang van de slinger van
het leven tussen de oorspronkelijke drie paren
van tegenstelling. Hij is de status van vol-
maakte betrekking tot beide zijden, van even-
wicht, van de hoogste wijze van zelfexpressie,
van harmonie tussen leven en vorm, voertuig
en bewustzijn. Hij is het rustpunt, waar de
slinger van het geopenbaarde leven schijnbaar
even stilstaat in zijn eeuwigdurende slingering
tussen geest en stof. In die "ogenblikkelijke
stilstand" van uiterste stabiliteit, volmaakt
evenwicht, wordt de schoonheid van het Op-
perwezen onthuld. In het heelal is h~j d~
schoonheid van de natuur. In de Logos IS hlJ
de schoonheid zelve. In de mens wordt hij de
liefde tot het schone; in de ontwikkelde mens
is hij het vermogen van waameming en uit-
beelding van de schoonheid van het Opper-
wezen.
De inwezenlijke aard van de vierde is duister-

nis, stilzijn, evenwicht, als van een scheppings-
zwangere nacht voor de scheppende dageraad.
Fysieke, mentale of geestelijke ontkieming eist
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de dekmantel van de duistemis, evenals bij
het scheppen van een kunstwerk, de ware kun-
stenaar zijn bewustzijn terugtrekt uit het dag-
licht in de duistemis van de scheppende nacht
in zichzelf, in de evenwichtige stilte, waarin
zijn schepping gecreeerd wordt. De kunstenaar-
schepper, in welke tak van kunst ook, moet
evenwicht bereikt hebben. Dit is de wet der
schepping, zij het van een heelal, een zonne·
stelsel, een planeet, een mens, of menselijk
kunstwerk. In dit mentale stilzijn wordt de
ware visie of het ware inzicht verkregen, zon-
der welke aIle kunst zander leven is. Slechts
wanneer de kunstenaar deze status gevonden
heeft en is binnengetreden, zal de vIam van
het genie op hem neerdalen in haar volle
Pinksterkracht.
Naarmate de studerende zich in elk van de

zeven verdiept, vereenzelvigt hij zich met een
zevende deel van het geheel en gaat zijn be-
wustzijn daarin op. Daama slaat hij am beur-
ten aIle zeven tonen aan, beluistert iedere
toon in meditatie en wordt door elk geabsor-
beerd. Ten slotte wordt hij door iedere toon
afzanderlijk het geheel, de zevenvoudige mens,
die bewust een is met het zevenvoudig heela!.
Dit is het doe!. Wijs inderdaad is hij, die door
contemplatie dit zevenvoudig heelal kent en
begrijpt - de zeven grote tonen, afzonderlijk
en als akkoord. Hij kent ze als de zeven levens-
sleutels, die aIle deuren naar de Waarheid
ontsluiten . Waarheid, die bewaard wordt
binnen de tempel der natuur.
De zevenvoudige indeling kan door aIle na·

tuurrijken heen worden nagegaan, het boven-
menselijke en dat der engelen inbegrepen. In
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deze uiteenzetting worden de openbaringen
van het Ene, de Drie en de Zeven voorname-
lijk als menselijke typen en vermogens be-
schouwd, ofschoon ook enkele inlichtingen ge-
geven worden wat betreft kleur, edelsteen en
andere overeenkomsten.
Iedere Straal wordt op zijn beurt behandeld

en, in het licht van Theosofie, worden aandui-
dingen gegeven wat betreft zijn verhoudingen
tot de aanzichten van de heilige Drievuldig-
heid, de voornaamste karakterhoedanigheden
en het type van de mens, de hoogste en de laag-
ste openbaring, de methode om resultaten te
verkrijgen door de typen van verschiIIende
Stralen, de karakterfouten, het corresponde-
rende lichaam of beginsel van de mens, de
kleur, de edelsteen en het symbooI.
Zoals later in dit boek geconstateerd wordt, is

het zuivere type van een Straal zeldzaam, om-
dat men in de regel vermengingen vindt met
daaruit voortvloeiende wijziging van ideaal,
temperament en methode. Ten einde echter
een duidelijke uiteenzetting te geven, worden
hetrekkelijk zuivere Straaltypen beschreven.
Het stadium van evolutie of de "ouderdom"
van het geestelijk Zelf bepaalt gewoonlijk de
mate, waarin de hoedanigheden en deugden
van de Straal aan het licht treden en de fou-
ten en beperkingen te boven gekomen zijn.
Over het algemeen zal de oorspronkelijke
Straal des te gemakkelijker in de persoonlijk-
heid te onderkennen zijn, hoe verder het Ego5)
gevorderd is.

5) Ego. "ZeU"; het drievoud Atma - Buddhi - Manas
als een geheel, of het tweevoud (dyas), Atma - Buddhi,
dat onsterfelijk deel des mensen, dat rei'ncarneert en

langzamerhand voortschrijdt naar het definitieve doel
- Nirvana. Ook het bewustzijn in de mens - "ik ben
ik" - of het gevoel van "Ikheid". De esoterische wijs-
begeerte leert het bestaan van twee Ego's in de mens,
het vergankelijke of persoonlijke en het hogere, het
goddelijke en het onpersoonlijke, en noemt het eerste
de "persoonlijkheid" en het laatste de "Individualiteit".
Naar Het Theosofisch Woordenboek, H. P. Blavatsky.



Hoofdstuk II

DE EERSTE STRAAL

kracht er maar doorheen straalt. Hij vindt het
moeilijk om zwakheid in welke vorm dan ook
te tolereren en is geneigd diegenen, die de
moed opgeven, te verachten. Voor hem is God,
of het grootste goed, het beginsel van macht
in aIle dingen. Het grootste euvel is zwakheid
en overgave. Zijn aandrift wordt gestuwd naar
bereiken en veroveren en zulke mensen ziet
men dikwijls op hun best in tegenspoed. Zijn
hoogste bereiken is overwinning en de grootste
innerlijke ervaring komt door de opwekking
van macht, koningschap, heerschappij.
De meest natuurlijke eerste Straal-methode,

om resultaat te boeken, is om in zichzelf grote
wilskracht te ontwikkelen, om geladen te wor·
den met het besluit om tot elke prijs te slagen
en te weigeren om de mogelijkheid van een
mislukking ook maar te overwegen. Zonder te
letten op vermoeienis zelfs tot het stadium van
volslagen uitputting, oefent de eerste Straal·
mens grote mentale en fysieke druk op zich
zelf en anderen uit en werpt, lo nodig, mee-
dogenloos aIle slagbomen en hinderpalen ter
zijde of vernietigt ze. Als leraar legt hij de na·
druk op zelfvertrouwen, lOwel bij het verkrij·
gen van kennis als in de wijze van leven. Met
geweld hamert hij de waarheden, die onderwe·
zen moeten worden, er in en laat de leerlin·
gen, voor lOver mogelijk, op eigen benen staan.
Het hoogtepunt is almacht, of bewust een te

worden met de goddelijke Wil; want als hij
stijgt tot de geestelijke hoogten, moet hij de
persoonlijke wil verzaken ten behoeve van de
goddelijke Wil. Het onmiddeIlijke doel van
aIle menselijk leven is geestelijke, intellectuele
en stoffelijke evolutie tot de volkomenheid van

DE eerste Straal houdt verband met het eerste
aanzicht, God de Vader, de Schepper. De
meest op de voorgrond tredende eigenschap-
pen van mensen van de eerste Straal zijn wil,
macht, kracht, moed, beslistheid, leiding
geven, onafhankelijkheid, waardigheid, bijwij-
len overgaand tot majesteit, een gedurfde be·
kwaamheid tot handelen. Dit type mens is van
nature heerser en leider, staatsman, bouwer
van een wereldrijk en van kolonien, militair,
onderzoeker en pionier. Alexander de Grote
was een typerend voorbeeld van deze Straal
toen hij het betreurde, dat er niet meer werel-
den waren om ook deze te kunnen veroveren.
In de beginstadia van evolutie zijn deze activi·
teiten voor het merendeel van stoffelijke aard.
In de latere fasen worden ze mentaal en gees·
telijk. De wil wordt dan niet lOzeer gebruikt
als een persoonlijke inspanning en streven,
maar als een ongedwongen, gewillige uitdruk-
king van de Ene Wil.
Het ideaal van de Straal is kracht, lOdat de

eerste Straal-mens de aanwezigheid van deze
hoedanigheid " er waardeert, zelfs geneigd is
de waarde vall aIle gedrag en elke prestatie te
beoordelen naar de mate van de daartoe aan·
gewende kracht. Hij vecht tot het bittere einde
en hij is in staat bijna iedere handeling door
de vingers te zien als de hoedanigheid van
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de volmaakte mens en de finale bestemming
van de eerste Straal-mens is een hoog ambt te
bekleden bij de geestelijke leiding van het
leven van volkeren, planeten en zonnestelsels.
Ieder leven is dus een training en een voor-
bereiding voor ambten, die in de toekomst be-
kleed moeten worden. Van's mensen gang
door fasen van onwetendheid, onmacht, dwa-
len en daarmee verb aen lijden, tot het be-
reiken van wijsheid, macht en onafgebroken
geluk en vrede, IOU men een aanduiding kun-
nen vinden in Tennyson's woorden:

"Eerste bedrijf, een toneel verduisterd door
leed, onze aarde,

Voor u allen de wisselende taferelen een hel.
Maar heb geduld. Onze Dramaturg toont

mogelijk de waarde
u in een vijfde bedrijf van dit wilde Spel".

In dit boek is een lijst opgenomen van gebre-
ken, die zich in de eerste stadia van evolutie
bij elk van de typen van de zeven Stralen ver-
tonen, maar zonder een zweem van veroorde-
ling en met geen enk~le gedachte aa~. vijan-
dige critiek en afkeunng. Het mensehJ.ke :~s
is tot nu toe slechts even over de hel£t In z1Jn
opwaartse ontwikkeling op deze planeet. Waar
zich reeds schitterende hoedanigheden en
grote deugden vertonen, is het onvermijdelijk
dat hun tegenhangers zich ook voordoen.
Tot de gebreken van de eerste Straal die zich
in de eerdere stadia van evolutie vertonen,
behoren onbarmhartigheid, hardheid, onver-
zettelijkheid, trots, laatdunkendheid, geen
aanpassingsvermogen, bereidheid om alle~n
langs lijnen te werken waar men persoonhJk

voor voelt, onverschilligheid en zel£s verach-
ting voor de meningen, rechten en gevoelens
van anderen, tirannie, machtswellust, eigen.
lie£de, opschepperij, overdrijving, strijd~ust~g-
heid, koppigheid, gevoel van meerderhe1d, In-
dividualisme, mentale onbuigzaamheid en het
doen van een einduitspraak over onderwer-
pen, waarover men van mening kan verschil·
len, en waardoor gedachtenwisseling uitgeslo-
ten en vrijheid van onderzoek verhinderd
wordt. Dogma, of een vermeende gezagheb-
bende verklaring wordt, soms zonder zich te
bekommeren am de inherente waarheid of
redelijkheid, gebruikt als een knuppel am on·
derzoekende geesten met geweld het stilzwij-
gen op te leggen. Erkenning van het gewicht
van gezag bij het handhaven van orde kan
mensen van de eerste Straal ertoe brengen, zo-
wel persoonlijke positie als dogma te gebrui-
ken am verder onderzoek te verbieden. Dit
wordt, hetzij bewust of onbewust, gedaan am
tegenstand de kop in te drukken en persoon-
lijk prestige en heerschappij te herstellen.
Het grootste lijden kan hij ondervinden door

het onderspit te moeten delven, door ontzet-
ting uit zijn ambt, achteruitzetting, verne de-
ring, ondergeschikt te worden gemaakt en te
worden verbannen.
Van de zeven menselijke beginselen1) bein-

vloedt het beginsel van de geestelijke Wil of

1) Zie Het Zelf en Zijn Voertuigen en De Zeven Be-
ginselen van de Mens. A. Besant. Deze hebben verschil-
lende benamingen; een opsomming luidt: geestelijke
Wil, geestelijke Wijsheid, geestelijke Intelligentie. het
antahkarana of de brug, mentaal, emotioneel en fysiek.
Deze classificatie wordt in dit boek gebruikt.



Atma2) het karakter en gedrag van de mens
van de eerste Straal. De overeenkomstige kleur
van het spectrum, meestal in de aura aanwezig,
is wit met een electrisch blauwe tint op het
gebied van het Ego en helder vermiljoen in
de aura van de persoonlijkheid. De edelsteen
is de diamant en het symbool is dat van het
Eerste Aanzicht van de Logos, de Schepper, de
"AI Ene", de cirkel met een punt in het mid-
den. Onder de kunsten vertegenwoordigt de
dans de eerste Straal en degenen, in wie die
Straal overheerst, zullen, of zij die kunst be-
oefenen of niet, eerder op de dans reageren
en daardoor beinvloed worden dan door an·
dere kunstuitingen. Alle Stralen schijnen voor-
keur te hebben voor de een of andere artis·
tieke richting en methode.
Onder de wereldgodsdiensten vertoont het

Hindoelsme de karakteristieke eigenschappen
van de eerste Straal. In de Hindoe schriften
wordt God, in een Aspect, voorgesteld als een
Goddelijk Danser en het scheppen, onderhou-
den en herboren worden van het heelal als
een voortdurende kosmische dans. De eerste
Straal is overheersend in de leer en de ethiek
van het Hindoelsme en de zevende in zijn
ceremonien en mantra'sa). Het aanroepen en
het overbrengen van geestelijke kracht, en het
aandringen op een hoge ethiek of dharma zo-

7) Atm~. He.t zevende beginsel van de mens, de hoogste
u~tdrukklng In ~em van de goddelijke Monade. De
dlepste e~sence In heelal en mens. Overgenomen uit
De Gehel1ne Leer en Het Theosofisch Woordenboek,
H. P. Blavatsky.

3) Mantra's. Wetenschappelijk gekozen en geordende
machtswoorden en zinnen die, wanneer ze gezongen
worden, sterke krachten vrijmaken.

als samengevat in de gulden regel, ver-
kondi&d in de ~etten van Manoe4) vertegen-
woordIgen de mvloed en activiteit van de
eerste Straal.

Wanneer een tabel van de zeven Stralen toe-
gevouwen zou worden, dan komen, als men
de vierde als spi! gebruikt, de horizon tale
kolommen van de eerste en de zevende Straal
met elkaar in contact en worden de natuur-
lijke overeenkomsten tussen de Stralen duide-
lijk. Men zou de zevende Straal kunnen be-
schouwen als een manifestatie in de vorm van
de eerste, of als de manifestatie van kracht in
handeling. Ch~istus was een volmaakte uiting
van de hoedaOlgheden van deze be ide Stralen
toen Hij krachtens Zijn macht en Zijn kenni~
de storm tot bedaren bracht met de woorden
"Zwijg, wees stil"5), en evenzo in de voort-
brenging van al Zijn supernormale verschijnse-
len, ten onrechte won~eren genoemd. Koning
Arthur vertegen~oordIgt de Christus in Zijn
eerste Straal-aanZlcht als geestelijk Koning.
De hoedanigheden van de eerste straal ver-

tonen zich in de karakters, woorden en daden
va.n menig welbekend leider der mensheid.
Hler volgen enige voorbeelden:
"Op een avond in de twintiger jaren, toen

generaal Mac Arthur hoofd van West Point
was, reden hij en een tweede luitenant per
auto terug van New York naar de Militaire
Academie. Op een eenzaam gedeelte van de
weg werd de auto door twee gemaskerde ban-

4) M~r:oe. De grote Indische wetgever, een welhaast
gOddehJk Wezen. Het Theosofisch Woordenboek H P
Blavatsky. ' . .
5) Marcus IV, 39.



nummer een en zijn in menig opzicht moei-
lijker.
Het is altijd ongelukkig wanneer nummer

twee of nummer drie een beslissend plan of
beleid moet inleiden. Hij moet niet alleen de
verdiensten van dat beleid overwegen, maar
ook de gezindheid van zijn chef; niet alleen
wat hij zou moeten adviseren, maar wat in
zijn positie passend is om te adviseren; niet
alleen wat er gedaan moet worden, maar hoe
het er door te krijgen en hoe het te doen sla-
gen. Bovendien moeten de nummers twee of
drie rekening houden met de nummers vier,
vijf en zes, of mogelijk met een of andere pien-
tere buitenstaander, nummer twintig.
Eerzucht, niet zozeer voor aIledaagse doelein-

den, maar om roem te verwerven, laait in
ieders denkvermogen op. Er zijn altijd ver·
scheidene gezichtspunten, die juist kunnen
zijn en vele, die aannemelijk zijn. Ik was uiter-
mate geschokt in 1915 over de DardaneIlen,
toen een schitterende onderneming verworpen
werd, doordat ik getracht had een belangrijke
en gewichtige oorlogsoperatie uit te voeren
vanuit een ondergeschikte positie. Men moet
niemand de raad geven zo iets te wagen. Deze
les heb ik ter harte genomen."
De eigenschap van het niet op te geven, zo

karakteristiek voor de eerste Straal, komt tot
uiting in de beroemde woorden van Winston
Churchill, uitgesproken toen de Britse kansen
op zijn laagst stonden in de eerste fase van de
tweede wereldoorlog:
"Zelfs ofschoon grote delen van Europa en

vele oude en beroemde Staten in de greep van
de gestapo en het gehele verfoeilijke apparaat
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dieten tot stilstand gebracht. Onder bedrei-
ging met pistolen opend~ zij het portier en
bevalen "handen omhoog". Instinctief stak de
luitenant de handen omhoog, maar was ver-
wonderd toen hij zag, dat Mac Arthur rustig
bleef zitten met de armen over de borst ge-
kruist. "Omhoog er mee'" snauwde de schurk
onheilspellend.
Mac Arthur verroerde zich niet. "Ik ben bri-

gade-generaal in het leger van de Verenigde
Staten," sprak hij langzaam, lIen niemand kan
mij dwingen mijn handen omhoog te stekenl"
De bandiet, wiens zelfvertrouwen blijkbaar ge-
schokt was, liet zijn wapen onzeker zakken;
toen krabbelde hij, zonder een woord te zeg-
gen, terug en sloeg het portier dicht." - Mary
Van Rensselaer Thayer in Washington Post.
In zijn Oorlogs Memoires schrijft Winston

Churchill op onderhoudende wijze over het
juiste gebruik van politieke macht:
"In mijn lange politieke loopbaan bekleedde

ik de meeste hoge regeringsambten, maar ik
moet grif bekennen, dat de post, die mij nu te
beurt gevallen was, mij het best aanstond.
Macht ter wille van de heerschappij over
medeschepselen of om iemands persoo~lijke
luister te vergroten, wordt terecht als mmder-
waardig beschouwd. Maar macht in een nati~~
nale crisis, wanneer iemand meent dat hI]
weet, welke bevelen gegeven moeten worden,
is een zegen.
In welke sfeer van actie ook, is er geen ver-

gelijking mogelijk tussen de positie van num-
mer een en die van nummers twee, drie of
vier. De plichten en de problemen van aIle
andere personen verschillen totaal van die van



te zijn, kniel dan pas neer en bid voor Shack-
leton".
Time van 10 januari 1949 gaf woorden en

daden weer van generaal George Patton, die
hem tekenen als eeri mens van de eerste Straal:
"Zoals menig andere militair, .was wijlen

generaal George Patton lOwel godvruchtig als
profaan. Hij was ook een bevelhebber, die
geen tegenspraak duldde en niet aarzelde de
Almachtige te laten weten welke soort mede-
werking hij verwachtte. Toen slecht weer zijn
opmars verhinderde voor de slag bij de Bulge,
werd van hem gezegd (door iemand van zijn
staf) dat hij de aalmoezenier van het derde
leger James H. O'Neill liet roepen en zei:
"Aalmoezenier, ik wens dat u een gebed voor
goed weer afkondigt. . .. Probeer eens of wij
er God niet toe kunnen brengen met ons mee
te werken." De aalmoezenier maakte bezwaar,
maar Patton bulderde: "Aalmoezenier, wilt u
mij theologie onderwijzen of bent u de aal-
moezenier van het derde leger? Ik wil een ge-
bed hebben." Het gebed, afgedrukt met een
kerstgroet, werd onder de troepen verspreid."
Eerste Straal-eigenschappen, door koning

George V aan de dag gelegd, vinden wij in het
boek, Koning George V, Zijn leven en regering
door Harvey Nicolson. Tot de ve1e grote hoe-
danigheden van wijlen koning George V be-
hoorde zijn neiging zijn gezin te regeren als de
bemanning van een schip, waarvan hij heer
en meester was. Zijn kinderen koesterden grote
vrees voor hem en waren geneigd altijd in te
stemmen met wat hij zei. Toen de hertog van
York (later George VI) lady Elizabeth Bowes-
Lyon huwde, schreef zijn vader hem: "Je bent

van het nazi systeem zijn gevallen of nog zul·
len vaIlen, zullen wij noch verslappen noch
falen. We zullen volhouden tot het uiterste.
Wij zullen in Frankrijk strijden, wij zullen op
de zeeen en de oceanen strijden, wij zullen
met toenemend vertrouwen en toenemende
kracht in de lucht strijden; wij zullen ons
eiland verdedigen, het koste wat het wi!. Wij
zullen strijden op de stranden, op de landings·
plaatsen, wij zullen strijden op het platteland
en in de steden en tussen de heuvelen; wij
zullen ons nooit overgeven; en zelfs al mocht
dit eiland of een groot deel ervan, wat ik geen
ogenblik kan aannemen, onderworpen en uit·
gehongerd worden, dan lOuden onze overzee·
sche Rijksdelen, bewapend en beschermd door
de Britse vloot, de strijd voortzetten, totdat
op de door God geordineerde tijd de Nieuwe
Wereld, met al zijn macht en kracht, opkomt
yoor de redding en bevrijding van de Oude."
Scott, de Poolonderzoeker, werd beschreverr

als "een onoverwinnelijk sportsman, veer·
krachtig, ontembaar." Dr. Wilson's raad aan
Oates, toen zijn voeten onbruikbaar begonnen
te worden, was: "Zet door, zet maar door," en
de dappere daad van de laatste om liever in
de koude sneeuwstorm zijn dood tegemoet te
gaan dan zijn kameraden meer tot last te wor·
den, zijn typische voorbeelden van de eerste
Straal, evenals het ideaal van de onderzoeker
is: "Zich in te spannen, te zien, te vinden en
niet te zwichten."6) Van Shackleton werd ge·
schreven: "Wanneer je in een hopeloze toe·
stand verkeert, wanneer er geen uitweg schijnt



altijd zo verstandig geweest en zo bereid te
luisteren naar elke goede raad en om in te
stemmen met mijn inzichten inzake mensen en
dingen, dat ik voel, dat wij altijd goed met
elkaar konden opschieten." Hier wordt de ge-
woonte van de eerste Straal aan de dag gelegd
om de waarde van de mens te meten naar de
mate waarin zij gehoor geven aan hun goede
raad en met hun opinies instemmen.

Hoofdstuk III

DE TWEEDE STRAAL

DE tweede Straal komt overeen met het twee-
de aspect van de heilige Drievuldigheid, God
de Zoon, de Onderhouder. De specifieke eigen-
schappen van deze Straal zijn wijsheid, Hefde,
intultie, inzicht, mensenliefde, gevoel van een-
heid, geestelijk sympathiseren, mededogen,
trouw en edelmoedigheid. Deze mens is de
wijsgeer, de filantroop, de hervormer, de
leraar, degene die anderen inspireert, de men-
senvriend, de genezer en de dienaar der mens-
heid, doordrongen van een universele Hefde,
die dikwijls overvloeit naar de lagere natuur-
rijken. Frobel, de grote opvoeder en hervor-
mer van de vorige eeuw, van wien het woord
"Kindergarten" stamt, en mevrouw Montes-
sori, zijn schitterende voorbeelden van tweede
Straal-opvoeders, ofschoon beiden in hoge
mate de hoedanigheden van andere Stralen
ten toonspreidden.
Het ideaal van de mens van de tweede Straal

is onpersoonlijke, universele Hefde, gebaseerd
op de erkenning van de eenheid van leven.
Bij hoge ontwikkeling is hij intuHief en streeft
er naar, zonder enige gedachte aan beantwoor-
ding of beloning, wijsheid en Hefde uit te
stralen over de wereld, om allen die daardoor
bereikt worden op te heffen en te inspireren.
Hij wordt er ook toe gedrongen om de geest
van dienst en de hoedanigheden van reinheid,



beschaving, vriendelijkheid, tederheid, mild·
heid, het steeds van goede wille zijn, welda·
digheid, eensgezindheid en bescherming als
positieve krachten tot hun hoogste graad te
ontwikkelen. Trouw zowel in vriendschap als
in liefde is een van zijn grootste deugden;
vriendschap wordt werkelijk tot iets heiligs
opgevoerd en trouw, speciaal tegenover het in
gebreke blijven en ontrouw, is daarvan de
hoogste uitdrukking. Het gezegde "Die liefde
is geen liefde, die verandert, wanneer zij tegen.
over verandering komt te staan," drukt ten
dele het ideaal van liefde van de tweede Straal
uit.
Voor de mens van de tweede Straal is God

het beginsel der wijsheid, van universele, stra-
lende liefde en van zel£offering. Hij ziet de
goddelijke scheppingsdaad als een voortduren-
de, vrijwillige en sacramentele offering, waar-
in God bij voortduring Zijn leven offert,
opdat allen mogen leven. Hij beoordeelt alle
gedrag en elke daad naar de mate ~aarin z~j
op deze eigenschappen gegrondvest zlJn en dIe
ten toon spreiden. Hij is zel£s in staat wange-
drag te vergeven, wanneer het motief op li~f-
de berustte. Dit wordt zo juist uitgedrukt m
de woorden:
"Allen die in liefde gaan, mogen dwalen,
Maar God zal hen voeren naar der

gezegenden zalen."
Inderdaad is hij bij hogere ontwikkeling al-

tijd in staat de zondaar lief te hebben en ~~s
te vergeven, terwijl hij toch de zonde afwIJst
en bestrijdt. Voor dit type zijn vijandschap,
afgescheidenheid, zel£zucht, wreedheid en on-
trouw het grootste kwaad. De drijvende stuw-

kracht bij hem is om te behoeden, te onder·
richten, te dienen, te genezen, te del en, geluk
te brengen en harmonie te scheppen en te be·
waren. Het hoogste bereiken voor mensen
van de tweede Straal is de volkomen verwe-
zenlijking van de eenheid en de uitdrukking
daarvan in gedrag. Het gebied van die verwe·
zenlijking en uitdrukking uit te breiden is hun
eerste zorg. Ook streven zij er naar anderen
met goed gevolg wijsheid bij te brengen, door
hen van binnenuit te verlichten.
De mens van de tweede Straal tracht niet

door overmacht zijn vijanden te overwinnen,
te vernietigen of te verpletteren; hij geeft er
de voorkeur aan hun vijandschap, die hij
scherp aanvoelt, weg te werken, en die zo
mogelijk in medewerking te veranderen, hun
sympathie te winnen en hen tot vrienden te
maken. Hij gebruikt zijn intultieve inzicht en
waarneming en zoekt zel£verlichting, wanneer
hij zich tegenover vijandschap of tegenstand
bevindt. Geen weerstand te bieden en de an·
dere wang toe te keren liggen in zijn natuur
en zijn methode van strijden is meer het wor·
stelen met zijn tegenstander dan hem neer te
slaan. Hij is ook altijd bereid tot onderhande-
len en geeft de voorkeur aan een overeen-
komst boven een afgedwongen oplossing.
Als leraar deelt hij vrijelijk aIle kennis die

hulp kan geven; hij legt de nadruk op de waar·
de van ze~fverlichting van binnenuit, moedigt
het gebrUlk van de intuHie aan en verspreidt
geluk. De bekwaamheid, de persoonlijke ge-
aardheid en beweegreden van de leraar acht
hij van groot belang, daar het beroep tenslotte
eerder gekozen moet worden als werkelijke



roeping, dan als een manier van brood winning
alleen. Hij waarschuwt tegen het verwarren
van opvoeden met africhten, waarbij de na-
druk wordt gelegd op herinnering en naboot-
sing. Hij tracht voortdurend de inherente
vermogens van zijn leerlingen op te wekken,
vooral de drang om datgene voort te brengen
da t schoon is.
Hij hecht aan het wekken van belangstelling

en een voldoende mate van toelaatbare acti-
viteit, waarin de mateloze energie die b.v. in
een kind opwelt zander voorbehoud of gevaar
voor ondeugendheid zijn uitlaat vindt. Psy-
chologische integra tie wordt beschouwd als
een essentieel gedeelte van het proces van op-
voeding.
De volgende definities van de functies van

opvoeding geven de benadering langs de twee-
de Straal weer:
Spencer: "Om tot een volmaakt leven te

komen".
Aristoteles: "Om tot geluk en bruikbaarheid

te geraken."
Ruskin: "Opvoeding betekent niet de men-

sen te leren wat zij nog niet weten, maar te
leren zich te gedragen zaals zij het nog niet
doen."
Tennyson: "Zelfrespect, Zelfkennis, Zelfcon-

trole; Slechts deze drie voeren het leven tot
Souvereine macht." (Oenone)
Aan deze opvoedkundige ideal en zau toege-

voegd kunnen worden:
am het innerlijk Zelf te help en de volledig-

ste zelfexpressie te bereiken; verlichte burgers
voort te brengen; om werkers voort te brengen
voor het welzijn van de gehele wereld, hoog-
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gestemde dienaren van hun medemensen.
De Sympathie school in Engeland is een tref-

fend voorbeeld van een van de methodes van
onderwijs, die typerend is voor de tweede
Straal. In deze school heeft ieder kind in de
loop van de cursus een blinde dag, een lamme
dag, een dove dag, een dag waarop hij niet
kan spreken. De avond vMr de blinde dag
worden zijn ogen geblinddoekt. Hij wordt
blind wakker. Hij heeft hulp nodig en de
andere kinderen leiden hem rond. Door deze
methode krijgt hij er enig idee van wat het
werkelijk is om blind te zijn. En degenen die
hem helpen zijn in staat om de blinde met be·
grip de weg te wijzen en te leiden, daar zij zelf
"blind" geweest zijn.
Voor de mens van de tweede Straal is het

hoogtepunt alomtegenwoordigheid d.w.z. be-
wust zich een te voelen met het goddelijk
leven in de gehele natuur en in aIle wezens en
za op mystieke wijze tegenwoordig te zijn,
waar dat leven zich ook openbaart. Christus
en de Heer Boeddha zijn de grate voorbeelden
van deze volmaking, geschilderd in de woor·
den van de Christus:
"Voor zaveel gij dit een van deze Mijne minste

braeders gedaan hebt, za hebt gij dat Mij ge-
daan." (Matth. XXV. 40)
"Zo veroordeel Ik u ook niet." (foh. VIII. 11)
"Die van ulieden zander zanden is, werpe het

eerst een steen naar haar." (foh. VIII. 7)
"Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijnen

naam, daar ben Ik in het midden van hen."
(Matth. XXVIII. 20)
"Hebt uwe vijanden lief." (Matth. V. 44,

Lukas VI. 27, 35)



"Doet wet dengenen, die u haten." (Lukas
VI. 27)
"Vader vergeef het hun, want zij weten niet

wat zij doen." (Lukas XXIIII. 34)
"Indien dengene die u haat hongert, geef

hem brood te eten." (Spr. XXV. 21, Rom.
XII. 20)
Tot de gebreken van dit type behoren senti-

mentaliteit en zinne1ijkheid, eigengerechtig-
heid, overgevoe1igheid, zelfbek1ag, moedeloos-
heid, de gewoonte om grieven te koesteren en
te voeden en het moeilijk kunnen vergeven
van zonden tegen de wet van de tweede Straal.
Het oordeel dreigt dikwijls verduisterd te wor-
den door de gevoelens, voornamelijk die van
mededogen en liefde. De eigenschap van
medegevoel, die zo karakteristiek is voor ?eze
Straal, straalde uit de woorden van een Jong
meisje, dat een beroep deed op haar moeder
om haar clemen tie in te roepen voor een
ouder kind, dat streng berispt werd: "Toe
Moeder, wees niet boos op Mary. De kamer
wordt er zo donker van." Tweede Straal-men-
sen zijn gauw onbruikbaar en genei.gd. tot in-
tense zelfopoffering voor anderen dIe In s?m-
mige gevaIlen het zelfvertrouwen ondermIJl~t
en het egolsme versterkt van degenen voor WI~
die offers gebracht worden. Zij hebben de neI-
ging te grote nadruk te leggen op de levens-
zijde van hun werk, waardoor zij de noodzaak
voor een evenredige vervolmaking van de
vorm verwaarlozen.
Hun grootste lijden spruit voort uit harte-

leed, disharmonie in verband met mensen met
wie zij nauw verbonden zijn, geschonden. ge-
100f en vertrouwen, verkeerde beoordelmg,

koelheid, afzondering en uitsluiting, eenzaam.
heid en verwaarlozing.
Het menselijk beginsel, dat overeenkomt met

de tweede Straal is dat van Wijsheid en gees-
telijke intultie of Buddhi1), het voertuig van
Christus bewustzijn. De kleuren zijn goudgeel
en hemelsblauw. De edelsteen is de saffier en
het symbool is het Latijnse kruis. Onder de
kunsten vertegenwoordigt de muziek met haar
harmoniserende invloed deze 'Straal.
Het Boeddhisme is, zoals de naam al aan-

duidt, overwegend een tweede Straal-gods-
dienst. De leersteIlige, theologische (waar
theologie haar grondvesten heeft in waarheid),
verlossende, redden de en onderrichtende kan-
ten van aIle wereldgodsdiensten tonen de in-
vloed van de tweede Straal.
Deze Straal correspondeert met de zesde

Straal, door welke de universele liefde en het
vermogen tot zelfopoffering en zelfovergave in
toewijding aan een leider en een zaak, die zo
typerend zijn voor de tweede Straal, meer in-
dividueel en emotioneel geopenbaard worden.
De Heer Christus is in Zijn volmaakte wijs.

heid, Zijn universele 1iefde en Zijn grenzeloos
mededogen, tederheid en medelijden met al
wat 1eeft, vooral met al wat lijdt, een groot
Toonbeeld van de hoedanigheden van de
tweede Straal.

1) Buddhi. Het zesde beginsel in de mens, het voer-
tuig van Alma, geopenbaard als wijsheid en geestelijke
intui'tie. Ontleend aan Hel Theosotisch Woordenboek
en De Geheime Leer, H. P. Blavatsky.



Hoofdstuk IV

DE DERDE STRAAL

DE derde Straal is een open baring. van het
derde aanzicht van de heilige Drievuldigheid,
de heilige Geest, de Vernieuwer en Hervormer.
De karakterhoedanigheden zijn bevattings-

vermogen - speciaal van grondbeginselen -
begrip, een diep indringend en verklarend
denkvermogen, aanpassingsvermogen, tact,
waardigheid, welk besef zich heel sterk uit, en
erkenning van de macht en de waarde van
stilte. Bekwaamheid tot scheppend beelden is
een van de karakteristieke vermogens. Het
type mens is de filosoof, de organisator, de
diplomaat, de strateeg, de tacticus, de geleerde,
de econoom, de bankier, de schaakspeler, de
rechter, de mens die zich uit in zinnebeelden,
de tolk en de tekenaar van caricaturen. Lei-
ders als Churchill, Roosevelt, Stalin, Mont-
gomery, Rommel, Smuts, zijn markante voor-
beelden van mensen, in wie de eerste en de
derde Straal in hoge mate ontwikkeld zijn.
Volledig begrijpen is zijn ideaal. God w.ordt

in eerste ins tan tie beschouwd als het begmsel
van waarheid. Onwaarheid, verstandelijke bot-
heid en gebrek aan begrip hinderen hem het
meest. De stuwende impuls is volledig en on-
persoonlijk aIle grondbeginselen en factoren
van een onderwerp te omvatten en ze te com-
bineren en toe te passen met volle dig begrip
en aandacht. Het hoogste bereiken ligt in het

volledige inzicht in waarheid en genie, welke
ten dele uit een volheid van contemplatie
voortkomt.
In tegenstelling tot zowel het type van de

eerste als van de tweede Straal, neigt de mens
van de derde Straal er toe, ten einde resultaat
te verkrijgen, zich mentaal terug te trekken,
zoals de kluizenaar dit fysiek doet, van het
probleem of de hindernis naar de sfeer der
abstracte gedachte en daar te overpeinzen en
te mediteren totdat volledige verlichting
plaats vindt. Op deze wijze worden begrip en
synthese van aIle betrokken factoren> verkre-
gen en de einduitslag is, dat de oplossing van
het probleem gezien wordt. In zijn eigen leven
leert hij JJkarma1) te verteren in het vuur van
kennis" en ontdekt hij en past hij de beginse-
len van die geestelijke alchemie toe, waardoor
tegenslag in geluk veranderd wordt en alles
wat minderwaardig is in de menselijke natuur,

1) Karma. De wet van oorzakelijkheid, evenwicht, ver-
effening. waardoor elke aetie een reaetie verwekt; de
handelende wordt aldus degene, die een gelijke hande-
ling aantrekt. Deel V. De Geheime Leer, H. P. Bla-
vatsky. "Stoffelijk: handeling; bovenzinnelijk: de wet
van Vergelding. de wet van oorzaak en gevolg of zede-
lijke oorzakelijkheid. Nemesis, sleehts in een zin. die
van sleeht Karma. Het is het elfde Nidana in de aan-
eensehakeling van oorzaken en gevolgen in het ortho-
dox Boeddhisme; toeh is het de kraeht die aile dingen
beheerst. de resultante van zedelijke handeling. het
boveluinnelijk Samskara. of de morele uitwerking van
een daad. begaan om de bevrediging van een persoon-
lijke begeerte te verkrijgen. Er is het Karma van ver-
dienste en het Karma van tekortkoming. Karma straft
noeh beloont; het is sleehts de ene Universele Wet
die onfeilbaar en zo te zeggen blindelings. aile andere
wetten beheerst, welke zekere gevolgen voortbrengen
langs de groeven van haar eigen oorzakelijkheden.



omgezet wordt in wijsheid en kracht. Ais ge·
leerde zal hij lOwel alchemist als chemicus zijn,
lOwel astroloog als astronoom, lOwel meta-
£ysicus als £ysicus en wiskundige. Hij boekt
resultaten door voortgezet logisch denken en
een vervolmaking van lOwel strategie als tac-
tiek. Hij kan handig strikvragen doen en staat
gereed om elke passende methode te gebrui-
ken lOnder aanzien des persoons. Ais leraar
geeft hij een uiteenzetting van beginselen en
moedigt zijn leerlingen aan de toepassing
daarvan uit te werken door eigen verstande-
lijke inspanning; hij Iaat dikwijls hiaten open
en zelfs verwarring ontstaan om vragen uit te
lokken en tot onderzoek te inspireren. Onper-
soonlijkheid in het benaderen van de waarheid
wordt hen ingeprent.
Dit type voelt sterk de noodzaak van volledig

begrip in aIle dingen des levens, reageert veel
minder op een opgelegde ethische wet dan op

Wanneer het Boeddhisme leert dat "Karma die zede·
lijke kern (van elk wezen) is, die alleen de dood over·
leeft en voortleeft in de zielsverhuizing" of relncarnatie,
bedoelt het aileen, dat er van elke persoonlijkheid niets
overblijft dan de oorzaken door haar voortgebracht;
oorzaken die niet sterven kunnen, d.w.z. die niet uit
het heelal verwijderd kunnen worden, tenzij zij ver·
vangen worden door hun rechtmatige gevolgen en er
door uitgewist worden, bij wijze van spreken; en zulke
oorzaken zullen - tenzij gecompenseerd door even·
redige gevolgen gedurende het leven van de persoon
die ze voortbracht, - het gerei:ncarneerde Ego volgen
en het in zijn volgende incarnatie bereiken, totdat het
evenwicht tussen gevolgen en oorzaken ten volle her-
steld is." Het Theosofisch Woordenboek, H. P. Bla-
vatsky.
Zie: Retncarnatie, Feit of Dwaalbegrip? Geoffrey Hod·

son.

de innerIijke verwezenlijking van deugdelijke
redenen voor bepaalde soorten van gedrag.
Hij leert ook de omstandigheden als gids voor
zijn gedrag te verklaren en te benutten en de
logische gevolgen der gebeurtenissen wijselijk
a£ te wachten. De hoedanigheden van de derde
Straal werden, als men het lo lOu mogen zeg-
gen, in hoge mate aan de dag gelegd in de
verstandelijke bedrevenheid en wijsheid, waar-
mee de Christus diegenen antwoordde, die
Hem in) de val lOchten te lokken, inzonder-
heid in de kwestie van het betalen van de be-
lastingpenning en van de vrouw die op over-
spel betrapt werd, alsook in Zijn stiIzwijgen,
toen Hij beschuldigd werd. De zinsnede "Gee£
mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren"2)
geeft het gezichtspunt van deze Straal uitste-
kend weer; alwetendheid door vereniging met
het Hoger Denkvermogen is het hoogtepunt
voor deze StraaI.
Tot de gebreken van dit type behoren koel-

heid, individualisme, zelfzucht, besluiteloos-
heid door het zien van te veel aspecten, ge-
reserveerdheid, kuiperij, wreedheid, het niet
bereid zijn openlijk een zaak aan te hangen,
het in gebreke blijven te steunen op het ogen-
blik dat het er op aankomt, het met voorbe-
dachte rade en gewetenloos bedriegen, lOals de
nazi minister voor propaganda, Goebbels, deed,
onoprechtheid, sluwheid en een te grote aan-
dacht voor de vorm, het detail en stelsel ten
nadeIe van de geest en de ruime doeleinden
van het leven. Omgekeerd is er soms een nei-
ging om te veel te leven in het rijk van be-



ginselen en verreikende plannen, schema's en
idealen en tengevolge daarvan onpraktisch te
worden en niet meer in het leven te staan.
De onoprechtheid, waartoe .d~rde Straal-men-

sen in staat zijn, wordt zo )Ulst weergegeven
in de woorden van een moderne dictator, van
wie men zegt (Time 14 februari. 1949) dat hij
schreef: "De woorden van een dlplomaat moe-
ten geen verband hebbe~. met zijn.. daden :-
wat voor diplomaat zou hI) anders Zl)n? MOOle
woorden zijn een masker om verkeer~~ daden
te verbergen. Oprechte diplomaten z~~neven-
min bestaanbaar als droog water of IJZer van
hout."
Van wijlen veldmaarschalk Smuts werd ge-

schreven: .
"Gedurende de eerste tij? van. zijn bewlI.Id

als eerste minister in de ZUld-Afnkaanse U~le,
was generaal Smuts van plan een ~:de.voen?g
voor het Parlement te houden. HI) nep Zl)n
secretaris en zei: "Ga naar de bibliothee.~ en
zoek enkele statistische gegevens voor ml) op
ter illustratie van sommige punten, waarover
ik het zal hebben."
De secretaris kwam zeven uur later terug en

zei: "Generaal er is niemand die deze gegevens
in minder dan vijf jaar bijeen zou kunnen
brengenl" .
De volgende dag maakte de generaal Zlch op

en hield een welsprekende re?e: Hij li~?tte elk
punt toe met een massa statlstlsche bl)ZOnder-
heden. Iedereen was buitengewoon onder de
indruk, maar zijn secretaris wel het meest.
Toen de generaal naar zijn bureau terugkee~-
de, vroeg de secretaris: "Waar haalde u ~l dIe
prachtige statistische gegevens vandaan?
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En generaal Smuts zei: "Wel u vertelde mij
dat niemand die in minder dan vijf jaar zou
kunnen verzamelen. Dus maakte ik enkele
ruwe berekeningen en rekende uit dat het ten
minste even lang zou duren voor iemand om
mij te controlerenl" (Merryle Stanley Rukeyser)

Het grootste leed ondergaan zij wanneer be-
wezen wordt, dat zij ongeschikt zijn en het mis
hebben, wanneer zij in verstandelijke duister-
nis gedompeld zijn en een nederlaag lijden; en
door verlies van waardigheid en prestige.
Het beginsel van deze mens is dat van het

abstracte den ken of hogere Manas3), het oor-
zakelijke lichaam4) of het voertuig van het
menselijk Ego. De kleur is smaragdgroen, de
edelsteen de smaragd, de corresponderende
Straal is de vijfde, die van het concrete den-
ken, en het symbool is de driehoek. Terwijl de
mens van de derde Straal zich verstandelijk
bezig zou houden met de grote beginselen van
het leven, met wijsbegeerte en metafysica, zal

3) Manas. "Het denkvermogen", het verstandelijk ver-
mogen, dat van de mens een denkend en zedelijk wezen
maakt, en hem onderscheidt van het dier; synoniem
met Mahat. Esoterisch echter betekent het, als er geen
hoedanigheid aan toegekend wordt, het hoger Ego,
of het gewaarwordend reincarnerend beginsel in de
mens. Wanneer er hoedanigheden aan toegekend
worden, wordt het door Theosofen Buddhi-Manas
of de geestelijke ziel genoemd, in tegenstelling met zijn
menselijke weerkaatsing - Kama-Manas. Ret Theoso-
tisch Woordenboek, H. P. Blavatsky. In dit boek wordt
het beschouwd als de verenigde vijfde en vierde be-
ginselen van de mens, voertuigen van zijn abstracte en
concrete verstandelijkheid.

4) Oorzakelijk lichaam. Het voertuig en de uitdruk-
king op -het gebied van het abstracte denken vail de
incarnerende entiteit of het Ego. Het Iichaam van
intelligentie of inzicht.



de vijfde Straal-mens eerder gedetailleerde
wetenschappelijke kennis zoeken en trachten
het resultaat toe te passen op het stoffelijk
leven. Van de kunsten vertegenwoordigt de
dichtkunst, die verstandelijke muziek en de
volmaakte taal is, de derde Straal.
De Chaldeeuwse godsdienst, met zijn basis

van astrologie en de praktische toepassing
daarvan, is overwegend derde Straal. De filo-
sofische en metafysische aanzichten van aIle
wereldgodsdiensten vertonen de invloed van
de derde Straal.
Onder de natuurvorsers werd Scott geprezen

als wetenschappelijk leider en Amundsen
wegens zijn snel en doeltreffend reizen, welke
verwijzingen naar hun capaciteiten als organ i-
sator duiden op derde Straal ontwikkeling.
AIle grote oorlogsleiders moeten heden ten
dage niet alleen begiftigd zijn met de eerste
Straal hoedanigheden om te strijden, maar ook
met de strategische en organiserende bekwaam-
heden van de derde. Veldmaarschalk Mont-
gomery was een voorbeeld hiervan in zijn
zorgvuldige nauwgezette voorbereidingen, zijn
voorliefde om voor de start zich te overtui-
gen van de waarde van aIle troepen en van
de voorraden, die noodzakelijk waren voor de
overwinning, met inbegrip van beheersing
van het luchtruim, zijn nauwlettende bestu-
dering van het karakter van zijn tegenstan-
der (gedurende de woestijncampagne had hij
een portret van Rommel in zijn stafwag~n),
zijn vaardigheid om door een schijnbewegmg
te misleiden, en zo nodig snel de hele op-
zet te herzien (zoals bij de aanval op de
Mareth linie), het opstellen van de juiste divi-

si~s o~. de juiste plaatsen op het juiste tijd-
StIP, zIJn volmaakt zelfvertrouwen en het toe-
brengen van een dodelijke slag met elk be-
schikbaar wapen.

Het motto van de familie Cavendish, "Caven-
do tutus" dat betekent "Veilig door omzichtig-
heid", is een voorbeeld van de derde Straal,
evenals het volgende:
Een katholiek priester toonde de tactvolle

bekwaamheid en de snelle aanpassing van de
derde Straal in het volgende verhaal, dat Paul
Marcus vertelt:
"Onde~ de gasten bij een maaltijd, onlangs

door mIJn ouders aangeboden, bevonden zich
een rabbijn en een katholiek priester. Toen
~~t gezelschap aan tafel gezeten was, werden
z~Jgeconfronteerd met een van die ogenschijn-
hJk onoverkomelijke moeilijkheden - wie
moest het gebed uitspreken? Een ieder keek
gedwee naar zijn bord; mijn moeder en vader
z~chten .D:~arwoorden. Op het hoogtepunt van
da moeIlIJke ogenblik keek de priester de tafel
:ond en zei: "Als u er niets op tegen hebt, zou
Ik .~en oud Joods gebed willen zeggen."
ZIJ bogen aIle hun hoofden en de priester bad

- in het Hebreeuws."



Hoofdstuk V

DE VIERDE STRAAL

DE vierde Straal wordt samen met de derde,
vijfde, zesde en zevende als een openbaring van
het derde aanzicht van de heilige Drievuldig-
heid beschouwd. Zijn hoedanigheden zijn
scheppende idea tie, harmonie, evenwicht,
schoonheid en ritme. De speciale eigenschap
van de mens van de vierde Straal is het ver-
mogen om het "beginsel van schoonheid in
aIle dingen"l) zowel door de kunst als door het
leven te ontwaren en af te beelden. Hij spreidt
over het algemeen een grote veelzijdigheid ten
toon en soms de gave van na te bootsen. ZeUs
al is hij ze nog niet meester, is hij toch in staat
de hoedanigheden van aIle Stralen te tonen -
men zou bijna kunnen zeggen te fingeren. Hij
heeft een sterk gevoel voor vorm, symmetrie,
evenwicht en een fijne smaak voor al wat
schoon is in de kunst, in de natuur en in het
leven.
Het type mens is de kunstenaar voor wie God

of het hoogste goed, het beginsel van schoon-
heid in het heelal is, terwijl alles wat lelijk is
voor hem het grootste kwaad is. De wijze van
artistieke expressie en de keuze van de mid-
denstof worden beinvloed door de overheer·
sende neven-Straal. De aandrijvende impuls is
om de wereld onder de invloed van schoon-

heid te brengen, om te bemiddelen tussen het
rijk van zuive~e schoonheid en dat van zijn
onvolmaakte uadrukking, waarbij de kunsten
dan als verbinding tussen beide fungeren. Die
sprekers, die de kunst van ritmische taal be-
zitten, die in staat zijn hun gehoor te bekoren,
te overtuigen, te boeien en mee te slepen, de
werkelijk betoverende redenaars, vertonen de
hoedanigheid van de vierde Straal.
De vierde Straal-maatstaf en toets voor men-

sen, volkeren en beschavingen is veeleer die
v~n. schoonheid da~ van tijdelijke macht, be·
zlttmgen, bewapenmg en finantiele positie.
Som~ige k~nstenaars kunnen elk gedrag door
de vmgers Zlen, waar het licht van schoonheid
doorheen straalt en zijn niet in staat lelijkheid
te vergeven. Ze hebben een sterke behoefte aan
de aanwezigheid van harmonie en schoonheid
in hu~ omgeving en kunnen erg lijden wan.
neer dIe niet aanwezig zijn.
De mens van de vierde Straal verkrijgt zijn

resultaten door markant individuele me tho-
den, te~wijl zijn welslagen afhangt van de ver·
vol~.a~mg van de techniek, hetzij in de kunst,
hetzI] m het leven. Hij is van nature de mid-
deIaar en de vertolker. Het hoogtepunt is voor
hem om een groot kunstenaar te worden een
genie in welke. kunst dan ook, speciaal i~ de
levenskunst, dIe voor hem voIledige zelfex.
pressie en het handhaven van volmaakte ver-
houdingen omvat. Het is aantoonbaar dat de
t~k van kunst, die degene kiest, in wie de
vlerde Straal de bov~~toon voert, in opvol-
gende levens kan vaneren onder invloed van
de neven-Straal. Zij nemen de goddelijke
schoonheid waar, die het gehele heelal door.



straalt en trachten die uit te beelden in elke
gedachte, woord en daad. Zij bereiken hun
resultaten door te dramatiseren, te illustreren
en door een beroep te doen op schoonheid,
ritme, volmaking en lie£elijkheid, terwijl de
middelen, die hiertoe gebezigd worden, be-
koring en verlokking zijn. Ais leraren illus-
treren en dramatiseren zij.
Tot de gebreken van de vierde Straal beho-

ren onstandvastigheid, rusteloosheid, weifelen,
zinnelijkheid, aanstellerij, verwaandheid, toe-
geeflijkheid voor zichzel£, zorgeloosheid, een
cynische houding tegenover diegenen, die
beter slagen dan zij zel£ en een gevoel van su-
perioriteit tegenover minder begaafde indivi·
duen. Zij lijden aan wisselende stemmingen.
Zij kunnen in hoge vervoering geraken en weer
vervallen tot neerslachtigheid en wanhoop.
"Iedere kunstenaar kent, en vreest, de omme·

keer tot moedeloosheid welke op succes voIgt.
Hoe groter het enthousiasme, des te heviger
de terugslag."2)
"Een gepassioneerde stemming is een concen-

tratie van ervaring, een samendringen van
ogenblikken van nadenken. Emotie is denken
in versneld tempo. Die versnelling kan alleen
komen in tijden van ongewone volheid van
ideeen, spontaan; en wordt gevolgd door uit-
putting en teleurstelling; want ze kan niet
worden vastgehouden."3)

Mensen van de vierde Straal kunnen oak de
neiging vertonen tot dagdromen en in de

wereld van hun fantasie te leven. Tenzij de
wilskracht van de eerste Straal hen activeert,
koesteren ze vage verlangens naar grote din-
gen en toch falen zij in het volbrengen. Hun
grootste lijden is meestal het gevolg van teleur-
stelling en mislukking om volmaakte zel£ex-
pressie te bereiken.
Het beginsel van deze mens is de brug tussen

het hoger zel£ en het lagere, het antahkarana.4)
Dit beginsel "dient als middel van verbinding
tussen beide en brengt van het lager naar het
hoger Ego over al die persoonlijke indrukken
en gedachten van de mens, welke krachtens
hun aard door het onsterfelijk Wezen kunnen
worden geassimileerd en verzameld en aldus
daarmede onsterfelijk worden gemaakt, daar
zij de enige elementen zijn van de voorbij-
gaande persoonlijkheid, die dood en tijd over-
leven."5) De roeping van de kunstenaar blijkt
dus daarin te bestaan om door middel van
schoonheid het bewustzijn van de mens te ver-
heffen tot de verwezenlijking van de schoon·
heid en de pracht van de natuur en van God.
Zo dient de werkelijk grote kunstenaar als
priester en middelaar tussen God en mens.
De kleur is een bruingele bronskleur, de edel·

steen is de jaspis en het symbool is de winkel-
haak en de passer zoals men die aantreft bij
de Vrijmetselarij. De vierde Straal kan worden
beschouwd als een lens, waardoor het licht van

2) The Mind and Work of Charles Sims door Alan
Sims.

3) Picture Making door Charles Sims, R. A.

4) Antahkarana. Sanskriet. Antar = midden of inner-
Iijk. en karana = oorzaak, werktuig. Technisch wordt
het woord gebruikt om de brug aan te duiden tussen
het hoger en het lager denkvermogen, het interne in·
strument, dat tussen beide werkt.

5) Het Theosofisch Woordenboek, H. P. B1avatsky.



aIle Stralen gericht wordt. Wat de kunst be-
treft, vertegenwoordigt de opera de vierde
Straal, daar deze de synthese is van verschil-
lende kunstafdelingen.
De godsdienst van Orpheus, met haar grond-

toon van schoonheid, was overwegend vierde
Straal, die ook uitgedrukt wordt door elke
neiging tot kleurrijke toevoegsels en versierin-
gen en het gebruik van kunst bij erediensten.
De volgende strofen en regels zijn een uit-

drukking van de kijk op het leven door een
kunstenaar:

"Want ik zag
Op eenzame plaatsen en in nog eenzamer uren
Mijn visioen van het gelaat, als met een regen-
boog omstraald,
Van Haar die men Schoonheid noemt; fier en
streng;
Vaag visioen van het feilloos volmaakte gelaat,
Van een goddelijke ijlheid, die rondwaart over
de wereld
En's mensen hoger rei ken de gedachten tot
liefelijker droom verheft."

,,0 wereld zoals God die geschapen heeftl Alles
is schoonheid." Browning.

"Er is geen licht dan het Uwe; bij U schittert
aIle schoonheid." Rev. John Keble.

"Schoonheid is waarheid, waarheid schoon-
heid, - dat is al
Wat men op aarde kent en al wat men om te
kennen van node heeft."

Keats, Ode op een Griekse Urn.

"Ontneem onze harten die liefde voor het
schone, en gij ontneemt het leven zijn be-
koring." Rousseau.
"lk heb steeds geloofd, dat God slechts schoon·
heid is, omgezet in de daad." Rousseau.

"Het beste deel van Schoonheid IS wat een
schilderij niet kan uitdrukken." Bacon.

"Schoonheid zel£ overtuigt 's mensen oog zon·
der een redenaar." Shakespeare.



Hoofdstuk VI

DE VIJFDE STRAAL

heid, onnauwkeurigheid en een bevooroor·
deeld denkvermogen worden als de grootste
euvels beschouwd.

De stuwende aandrang bij mens en van de
vijfde Straal is kennis te veroveren en waar-
heid te vinden. Deze moet echter te bewijzen
zijn, zoals bij voorbeeld door juiste voorspel-
ling, gebaseerd op reeds verkregen gegevens.
Hij verkrijgt zijn resultaten door middel van
het schitterend en geduldig gebruik van het
denkvermogen. Hij denkt, zoekt, vorst, be-
proeft, experimenteert, observeert en berekent
geduldig, en komt dan tot nauwkeurige ge-
volgtrekkingen van zijn ontdekkingen. Hij ge-
bruikt zijn denkvermogen als een boor om het
hart van de problemen aan te boren en houdt
zich altijd aan de wetenschappelijke methode.
Anton J. Carlson beschrijft deze als "bij her-
haling gecontroleerde waarnemingen en on-
derzoekingen, die objectief worden weergege-
ven in volkomen oprechtheid en zonder
iemand naar de ogen te zien." Deze wijze van
handelen doet zijn denkvermogen soms zo wei-
nig plooibaar en zijn methoden zo hard en
onbuigzaam worden, dat volledig succes hem
ontzegd blijft. Wanneer echter het derde
Straal-aanzicht van zijn aard, met zijn karak-
teristieke eigenschappen van aanpassingsver-
mogen en wijsgerige gedachte zijn concreet
denkvermogen begint te beinvloeden, zoals
blijkbaar het geval is bij menige modeme man
der wetenschap, verzekert dit, gecombineerd
met de schitterende hoedanigheden, die reeds
genoemd werden, zijn succes als groot ontdek-
ker en onthuller van kennis voor de mens. Als
leraar geeft hij logische en volledige toelich-
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DE bijzondere hoedanigheden van de vijfde
Straal zijn die, welke speciaal eigen zijn aan
het analyserende, deductieve, formele denk-
vermogen. De volle belangstelling en het
ideaal van de mensen van deze Straal gaat,uit
naar het verwerven van, en waar de tweede
Straal ook goed ontwikkeld is, de verspreiding
van feitelijke kennis. Bij dit streven zijn zij, in
wie de vijfde Straal zich zeer sterk uit, in staat
onvermoeibaar geduld en de uiterste grondig-
heid en methodiek ten toon te spreiden, in het
bijzonder bij de herhaalde onderzoekingen en
de classificatie van ingewikkelde en uiterst
kleine details.
Het type mens is de wetenschapsman, de ma-

thematicus, de advocaat en de detective. In de
vroege stadia van ontwikkeling gaat de groot-
ste belangstelling naar stoffelijke kennis ~it,
wat later uitgebreid wordt tot in het gebled
van het occulte en de metafysica.
Het denkvermogen van de vijfde Straal is

briljant, vlug, geestig, technisch, analyserend,
nauwkeurig, positief, en bezit een grote be-
kwaamheid om te specialiseren en het detail te
vatten. Waarheid, verstandelijke objectiviteit
en nauwkeurigheid in waarneming, in aflei-
ding en in uiteenzetting zijn hooggescha~te
idealen. God wordt beschouwd als het begm-
sel van Waarheid, en onwaarheid, onwetend-



ting, vult details aan, gebruikt diagrammen
en dringt op nauwkeurigheid aan.
Het hoogtepunt is dat hij een groot geleerde

wordt, een intelleetueel genie in iedere tak van
wetensehap, stoffelijk zowel als bovenstoffelijk,
waarbij sueees op het laatste gebied en soms op
het eerste leiden tot de vreugde van verstan-
delijk meestersehap. Hij wordt met zijn broe-
der van de derde Straal tenslotte een met het
Grote Denkvermogen en bereikt aldus volma-
king, zowel in kennis als zodanig als in de
praktisehe toepassing van de wetensehappe-
lijke beginselen, waarop het heelal geba-
seerd is.
Tot de gebreken behoren afgeseheidenheid,

koelheid van gevoelens, afbrekende eritiek,
mentale onbuigzaamheid en de geaardheid om
een bepaalde lijn te volgen, een neiging om de
gebreken in anderen op te merken en er meer
dan nodig de nadruk op te leggen, beeldstor-
merij die niet aangevuld wordt door een be-
reidheid of bekwaamheid om op te bouwen,
het kwetsen door iemand "op zijn fouten te
wijzen voor zijn eigen bestwil" en ongevoelig-
heid om de klap te verzaehten of te traehten
taetvol te zijn, genoegen seheppen in het on-
deugdelijke van iets aan te tonen (dikwijls een
nuttige bezigheid als het kwaad daarmee ver-
ijdeld wordt), het onvermogen om dwaze
mensen uit te staan, onverdraagzaamheid
tegenover emotionele, mystieke en intuHieve
uitingen, voorts seepticisme, materialisme en
trots. Andere tekortkomingen zijn: eigenzoeke.
lijkheid, een bekrompen visie, nieuwsgier~g-
heid en zijn neus overal in steken, krenteng-
heid die voor het ene het andere eist; buiten-

gewoon pedanterie en de nadruk leggen op
de vorm met veronaehtzaming van het leven.
Soms vertoont dit type een bijna kinderlijk
gebrek aan wijsheid en do.eltre.ffendhei~. in
zijn levenshouding, soms mlssehlen te wIJt~n
aan de spreekwoordelijk geworden verstroOld·
heid.
In de godsdienst, zo deze beleden wordt, is

de mens van de vijfde Straal gerieigd dogma-
tiseh te zijn en merkwaardig onberedeneerd.
In zijn overdreven vooringenomenheid met
traditie, dogma, leers telling, geloof en vorm,
verliest hij niet zelden het innerlijk leven en
de noodzaak van innerlijke ervaring en ver-
liehting uit het oog. Dit type is dikwijls zeer
zelfzuehtig en hebzuehtig en, tenzij het karak-
ter gewijzigd wordt door de aanwezigheid van
de hoedanigheden van andere Stralen, voor-
namelijk de tweede, derde en zesde, heeft het
de neiging zijn ontdekkingen en bezittingen
voor ziehzelf te behouden, b.v. door patent te
nemen op zijn uitvindingen. De ontwikkelde
mens van de tweede of zesde Straal daaren·
tegen, sehept er genoegen in al zijn ontdek-
kingen en gaven met anderen te delen, want
het welzijn van de wereld is het motief voor
al zijn onderzoek en aIle ins panning. Het ab-
soluut vertrouwen van de geestelijk .(mont-
waakte mens van de vijfde Straal in analy-
tisehe werkwijze en tastbare bewijzen brengt
hem er toe ietwat blind te zijn voor de grote
beginselen aehter de open baring en niet vat-
baar voor inspiratie en intuHie.
Hij kan de grootste smart ondervinden, wan·

neer bewezen wordt, dat hij iets mis heeft en
speciaal wanneer hij bij een vergissing, die
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aangetoond is, tot voorwerp van lachlust of
hoon wordt gemaakt. Zulk een verstandelijke
nederlaag en schande slaan een diepe wonde
in de aard van de mens van de vijfde Straal.
Het meest actieve en meest gebruikte begin-

sel van dit type mens is het mentaal lichaam
of de lagere Manas. De kleur is citroengeel, de
edelsteen de topaas en het symbool de vijfpun-
tige ster. De vijfde Straal staat in verb in ding
met de derde en is de concrete uitdrukking
van diens hoedanigheden en capaciteiten. Ten-
slotte worden de twee verenigd tot een enkel
voertuig van bewustzijn, dat de hoogste hoe-
danigheden van beide voertuigen en beide
Stralen ten toon spreidt. Wat de kunst betreft
vertegenwoordigt de schilderkunst de vijfde
Straal.
De Egyptische godsdienst met als kern en

grondtoon van waarheid de Hermetische wijs-
begeerte, was overheersend vijfde Straal, even·
als het scholastieke aanzicht van iedere wereld-
godsdienst.
De levendige gevolgtrekkingen van Sherlock

Holmes evenals van aIle andere speurders, en
het koele, nauwkeurige redeneren van de
rechtsgeleerde, zijn voorbeelden van de wer-
king van het forme Ie verstand, dat gewoonlijk
zo sterk uitkomt in de mens van de vijfde
Straal.
Het verhaal gaat van president Abraham

Lincoln dat, toen hij eens een treinreis maakte
met een vriend, zijn aandacht gevestigd werd
op enige schapen in de wei. "Die schapen,"
zei zijn vriend, "zijn pas geschoren." Naar bui-
ten kijkend zei Lincoln: "aan deze kant."

Hoofdstuk VII

DE ZESDE STRAAL

DE bijzondere eigenschappen van de zesde
Straal zijn opofferende Iiefde, vurig enthou-
siasme voor een zaak, blakende ijver, eenpun-
tigheid, recht op het doel afgaan, onzeIfzuch-
tige toewijding, verering, een innig medeleven
met het lijden van anderen, zeUs zo ver gaand
dat de gevolgen van dit lijden opnieuw te zien
zijn, zoals bij stigmata, idealisme tot uitdruk-
king gebracht als praktische dienst en trouw
"het merg van de eer" (Von Hindenburg). Het
type mens is de mysticus, de toegewijde, de
heilige, de actieve mensenvriend, de martelaar,
de evangelist, de zendeling en de hervormer.
Voorbeelden zijn broeder Lawrence, de heilige
Franciscus, de heilige Clara, de heilige The-
resia (derde en zesde Straal) en generaal Booth
(zesde en eerste Straal).
Hun ideaal is volkomen toewijding, zeIfop-

offering voor een ideaal, voor een zaak of een
leider zelfs tot in de dood. OnzeIfzuchtige
dienst tot lenig-ing van de noden der wereld,
die heel scherp gevoeld worden, is de stuwen-
de kracht in het leven van de· ontwikkelde
mens van de zesde Straal, voor wie God het
beginsel is van zelfopoffering, liefde en goed-
heid. Aan dit ideaal is hij "getrouw tot in de
dood", hetzij als militair, minnaar, wijsgeer of
wetenschapsman. ZeIfzucht, individualisme,
trouw "tot op zekere hoogte", ontrouw, verraad



van persoonlijk en van publiek vertrouwen, en
haat zijn voor hen het ergste kwaad.
De mens van de zesde Straal verkrijgt zijn

resultaten door de uiterste eenpuntigheid; hij
voert zijn toewijding tot zulke verheven hoog-
ten op, dat hij zich zelf in zijn ideaal verliest
en er de werkelijke belichaming van wordt. In
het vuur van zijn enthousiasme brandt hij zo-
wel de tekortkomingen van zijn eigen karak-
ter weg als de uiterlijke hinderpalen, die
de vervulling van zijn ideaal in de weg staan.
Ais onderwijzer inspireert hij, vuurt hij aan en
hij wekt zijn leerlingen o.a. op tot heldenver-
ering en trouw. Het hoogtepunt is onzelfzuch-
tige en volmaakte dienst jegens de Goddelijke
wil.
Tot de gebreken van dit type behoren emo-

tionaliteit, zinnelijkheid, dweperij, het bezeten
zijn door een idee, vatbaarheid voor begooche-
ling, onverdraagzaamheid en de hoogste mate
van blinde heldenverering. Pijnlijk worden zij
getroffen door de ontrouw van geliefde vrien-
den, in wie zij hun vertrouwen hadden gesteld
en door verkeerd begrepen en beoordeeld te
worden, speciaal wat hun motieven betreft.

Het beginsel van deze mens is het astraal
lichaam1), de kleur vurig rose. De edelsteen is
de robijn en het symbool de roos met vier
blo~mbladen in de vorm van een gelijkarmig
krUls. Ze hebben overeenkomst met die van de
tweede Straal, waarvan menige hoedanigheid
in de zesde Straal wordt uitgedrukt. De bouw-

kunst - verstilde muziek - vertegenwoordigt
onder de kunsten de zesde Straal.
?e Chris.~el.ijke godsdienst is voornamelijk in

zlJn toewlJdmgs- en mystiek aanzicht, over-
heersend zesde Straal. De zevende Straal is
echter goed vertegenwoordigd in de ceremo-
~~ele eredien~ten, en bereikt waarschijnlijk
zlJn toppunt m het opdragen van de heilige
Mis, de kroningen en de ceremonien van de
priester- en de bisschopswijdingen.
In het hoofdstuk over de vermenging van

Stralen wordt verwezen naar wereldfiguren,
die de hoedanigheden van de zesde Straal ten
toon spreidden.

1) Astraal Lichaam. Het voertuig van de menselijke
gevoelens opgebonwd nit het eerste type stof, dat ijler
is dan de fysieke ether, en astraal genoemd wordt. om-
dat het nit zichzelf stralend is.



Hoofdstuk VIII

DE ZEVENDE STRAAL

DE speciale eigenschappen van de zevende
Straal zijn adeldom en ridderlijkheid zowel in
karakter als in gedrag, uiterlijke pracht zowel
in omgeving als in persoon, geordende activi-
teit, nauwkeurigheid, handigheid, gratie,
waardigheid, grote belangstelling voor de
politiek, de kunst, ceremoniële praal, magie,
het ontdekken, beheersen en vrijmaken van de
verborgen krachten in de natuur en samen-
werking met de Intelligenties, die daarmee
verbonden zijn.
Het type mens is de politicus - in de ware

zin des woords - de toneeldirecteur, de regis-
seur, de ritualist, de magiër, de occultist en de
priester.
Hun idealen zijn kracht, die zich volmaakt

en onweerstaanbaar openbaart, ware aristo-
cratie naar lichaam en geest, stoffelijke doel-
treffendheid, volkomenheid, zakelijkheid en
orde in hun gedrag, een zich volmaakt houden
aan afspraken, een onbetwistbaar vermogen
om de verborgen krachten in hun eigen aard
en de natuur te beheersen en te leiden, terwijl
het geheel bezield en onweerstaanbaar wordt
door een wilskracht, die betrekkelijk almach-
tig is. Het motto van de zevende Straal zou
kunnen zijn: "Als iets de moeite waard is om
te doen, dan is het de moeite waard om het
goed te doen". Dit geldt zowel voor een picnic
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als voor een optocht, voor een gedicht als voor
een parade, voor een militaire oefening als

. voor een magische ritus. God is voor de mens
van de zevende Straal het beginsel van orde in
alle dingen, en chaos staat hem het meeste
tegen. De stuwende impuls is om de krachten
en intelligenties van de natuur te gebruiken
en nauwkeurig volgens een bepaald plan te
doen manifesteren.
Resultaten worden verkregen door een aan-

tal factoren samen te voegen teneinde een dui-
delijk uitgebeeld resultaat op te leveren. De
vorming van groepen van mensen, die ge-
oefend en tot geordende activiteit moeten
worden gebracht in de politiek, in verschillen-
de takken van kunst, in opvoeringen, drama
en opera, is een voorbeeld van deze methode,
evenals het gebruik maken van kleding, kleu-
ren, symbolen en machtstekens en -woorden
in ceremoniën. Als leraar maakt hij ten volle
gebruik van de handeling, zowel in het actief
er in betrekken van personen als in de onder-
wijs techniek. Hij gebruikt ook de methoden
van de eerste Straal. Het hoogtepunt is twee-
ledig: namelijk om een geestelijk magiër te
worden en om een volmaakt leven te leiden
tot in de kleinste bijzonderheden. Vrijmetse-
larij is zowel een ceremoniële als een prak-
tische uitdrukking van één aanzicht van de
zevende straal, die ook vertegenwoordigd is in
de ritualen van alle wereldgodsdiensten.
Tot de gebreken van dit type behoren uiter-

lijk vertoon, pretenties er op na houden, ge-
wetenloosheid, zucht naar macht en het vervul-
len van een functie, gaarne mensen als werk-
tuigen gebruiken, een vormendienst naar de

::.;------
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letter, het mechanisch verrichten van ceremo-
niën met verwaarlozing van de geestelijke be-
tekenis da-arvan en een neiging om af te dalen
tot zwarte magie, toverij, waarzeggerij en de
lagere vormen van priesterintriges. Zevende
Straalmensen kunnen scherp lijden onder ver-
nedering, verlies van uiterlijke macht, vijandige
critiek, speciaal van iemand van een lagere
rang en het onderhevig zijn aan een ruwe be-
handeling.
Het beginsel van deze mens is het fysieke

lichaam. De kleuren zijn purper en saffier-
blauw, de edelsteen is de amethist en de sym-
bolen zijn de swastika, die naar rechts wentelt
en de zeven puntige ster. Hij heeft verband met
de eerste Straal daar de zevende de macht van
die Straal vertegenwoordigt, in fysieke hande-
ling uitgedrukt. Onder de kunsten vertegen-
woordigt de beeldhouwkunst - de versteende
dans - de zevende Straal.
Gezegd wordt dat de algemene invloed van de

zevende -Straal op de mensheid nu die van de
zesde vervangt, met de. daarmee verbonden
tendens in de wetenschap om het gewoonlijk
onzichtbare heelal te onderzoeken, zoals met
de radio-telescoop, om de bovenzintuiglijke
krachten en de psyche van de mens te door-
vorsen zoals in de ESP1) en de psychosomati-
sche geneeskunde, en om de verborgen krach-
ten van de natuur aan te boren en te gebrui-
ken zoals bij de kernsplitsing. Deze invloed
kan men in het openbare leven gadeslaan in
de voorliefde voor pracht en praal en cere-
moniën. In de Christelijke godsdienst is de uit-

1) Zie The Reach of the Mind, J. B. Rhine.
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werking van de zevende Straal duidelijk waar-
neembaar in de beweging in de richting van
de High Church en de Anglo-Katholieken, in
een grotere erkenning van de geestelijke be-
tekenis en werkdadigbeid van ceremonieel, in
bewegingen voor samenwerking tussen ver-
schillende sekten en in pogingen om tot een
broederschap van wereldgodsdiensten of een
Parlement van godsdiensten te geraken (2e
Straal-samenwerking, 7e Straal-coördinatie). In
wereldlijke zaken doet de toenemende invloed
van de zevende Straal, daar de hoedanigheden
van de tweede en derde Stralen ook ontwik-
kelen, de neiging toenemen om arbitrage en
samenwerking in de plaats te stellen van ge-
wapende macht als middel om twisten bij te
leggen. Naarmate de invloed van deze Straal
versterkt wordt door een evenredige ontwikke-
ling van het hogere, synthetiserende denkver-
mogen van de mens, zullen deze neigingen
sterker worden en tenslotte de idealen, waarop
de UNO en zulke hulporganisaties als de
UNESCO en UNRRA, en de Marshall hulp,
plaatselijke verdedigings verdragen en wereld-
conferenties gegrondvest zijn, tot volle ont-
plooing doen komen.



Hoofdstuk IX

VERMENGING VAN STRALEN

LEZERS, die deze kennis op hun eigen per-
soonlijkheid, zoals zij die kennen, toepassen en
zo hun eigen Straal trachten te ontdekken,
zullen misschien bemerken, dat zij de hoeda-
nigheden van meer dan één Straal vertonen,
terwijl de kenmerkende eigenschappen van
geen bepaalde Straal schijnen te overheersen.
Als zij echter zichzelf nauwkeurig onderzoe-
ken, zullen zij meestal tot de conclusie komen,
dat zij, in de wijze waarop zij hun doel trach-
ten te bereiken, toch bijna voortdurend de
neiging hebben de methode van de ene of an-
dere Straal te gebruiken.
Zoals reeds aangeduid is, bestaat er verwant-

schap of overeenkomst tussen de Stralen. De
eerste en de zevende Straal zijn nauw met el-
kaar verbonden, evenals de tweede en de zesde
en de derde en de vijfde. Bovendien kunnen
de eerste drie Stralen, die Stralen van de
levenszijde zijn, beschouwd worden als de gees-
telijke bezieling van de laatste drie, die Stra-
len van de vormzijde zijn. De vierde Straal
vormt een natuurlijke brug of overgang, zowel
tussen ieder met elkaar verbonden paar als
tussen de beide groepen van drie.
Daar de volledige ontwikkeling van al de

hoedanigheden van alle Stralen het doelwit is,
is het dus noodzakelijk, dat de activiteiten en
de ontplooiing in de lange reeks levens op
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aarde alle bijzondere hoedanigheden van de
Stralen omvatten 1). Als voorbeeld hiervan
kunnen de levens van de grote figuren uit de
geschiedenis dienen, waarvan de meesten een
mengeling van de hoedanigheden van twee en
soms nog meer Stralen vertonen. De Pharao's,
Alexanders, Caesars en Napoleons van de
wereld spreidden bijvoorbeeld voornamelijk
het machtsaspekt van de eerste Straal ten toon.
Een nadere beschouwing van hun leven doet
echter markante verschillen tussen hen aan
het licht treden, overeenkomstig de graad van
vermenging van de hoedanigheden van andere
Stralen met die van de eerste Straal.
Van Richard Wagner zou men kunnen zeg-

gen, dat hij voornamelijk de hoedanigheden
van de vierde en de zevende Straal ten toon
spreidde; hij was een kunstenaar, die vele tak-
ken van kunst verenigde bij uitbeeldingen van
occulte en geestelijke waarheden in de vorm.
Hij was ook dichter, dramaturg, filosoof en
schitterend prozaschrijver (derde Straal). Om
een bepaald effect te verkrijgen in zijn opera's,
deed hij deze verschillende vermogens tot een
eenheid ineensmelten (zevende Straal). De
mystieke opwelling lag in zijn vurige ziel be-
sloten (zesde Straal). Zijn muziek en opdracht
openbaren de waarheid, dat iedere indivi-
duele ziel één is met de Wereldziel, en ten-
slotte die eenheid moet verwezenlijken (tweede
Straal). Hij was een van de eersten, die de ver-

1) De leer van 's mensen geestelijke evolutie door
middel van opeenvolgende levens op aarde, of Re-
incarnatie, wordt in dit gehele werkje stilzwijgend aan-
genomen. Zie: Reïncarnatie: Feit of Dwaalbegrip?
Geoffrey Hodson.
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voering van mense1ijke 1iefde, zoa1s in het
1iefdesduet in Tristan en Isolde) omzette in
een geeste1ijk eenheidsbe1even (tweede Straa1).
Om deze oogmerken te kunnen bereiken,
moest Wagner nieuwe vormen van kunst
scheppen en naar voren brengen om de be-
staande slagbomen neer te halen en de muziek
te bevrijden (eerste Straal). Hij was diep ge-
roerd door de idee van het vormen van een
grote kunstbroederschap (tweede Straal) en
zijn gehele 1even was gewijd aan de regeneratie
van het menselijk ras, door de kunst te gebrui-
ken als middel om daartoe te geraken (zesde
en vierde Straal).
Wagner was ook een groot filantroop, met

een overvloed van liefde voor de dieren. Zijn
brieven bevatten alleraardigste verhalen over
lievelingsdieren en een van zijn geschriften is
gericht tegen vivisectie (tweede en zesde Straal).
Hij verrijkte de mensheid met de verheven
voorstelling van het menselijk leven als een op-
gang van de ziel tot volmaaktheid (derde
Straal), stortte er de schoonheid van zijn melo-
dieen en harmonieen over uit (vierde Straal)
en spreidde een opmerkelijke macht ten toon
om het menselijk hart te roeren (tweede, zesde
en zevende Straal). In zijn werk zijn schatten
van wijsheid en schoonheid te vinden (tweede
en vierde Straal). Een occulte overlevering
stelt vast, dat hij een reincarnatie was van
Sophocles, de grote Griekse dramaturg.
Leonardo da Vinci (1452-1519) is het meest

bekend door zijn schilderijen, voornamelijk
door de "Mona Lisa" uit het Louvre; ook
heeft hij naam verworven als wetenschapsman,
uitvinder en profeet. Hierin toonde hij de

hoedanigheden respectievelijk van de vierde,
vijfde en derde Straal. Hij bleek zich al bewust
te zijn van het heliocentrische ste1se1omstreeks
dertig jaar voordat Copernicus dat openlijk
beleed (vijfde Straal). Hij was knap in de wijs-
begeerte (derde Straal), in de anatomie, astro-
nomie, de plantkunde, de natuurwetenschap-
pen, medicijnen, oogheelkunde, meteorologie
en zeUs in de v1iegkunst - alles activiteiten van
de vijfde Straal. Hij bereikte grote resultaten
op deze gebieden en gaf kennis door, waarvan
nu nog door de moderne ge1eerden gebruik
wordt gemaakt. Hij was zeer bekwaam in de
bouwkunst (zesde Straal), de muziek (vierde
Straa1) en de krijgskunst (eerste Straal). Hij
maakte ontwerpen voor de massaproduktie van
geweren, munitie en een ander wapen, dat be-
schouwd zou kunnen worden als de voorvader
van de tank.
Da Vinci maakte een zorgvu1dige studie van

het leven en de bewegingen van de vleugels en
veren van de vogels, om hun zo het geheim
van het v1iegen te ontworste1en. De moderne
vliegtuigbouw wijkt niet zoveel af van de
richtlijnen door hem aangegeven. Een van zijn
waterturbines is van bijna moderne construk-
tie, evenals zijn afstandsmeter - een midde1
om afstanden te meten door de wentelingen
van een wiel te tellen - en zijn mechanisch
windas. Hij ontwierp een boot met scheprade-
ren, een cantileverbrug, een wagen, die zich-
zeU kon voort bewegen, hij bedacht rollagers
en bouwde waterwegen en bezigde daarbij een
systeem van sluizen, dat nu nog in gebruik is
in Milaan en in het Panamakanaal. Zo was hij
een markant voorbeeld van mengeling van de



derde, vierde en vijfde Straal in een hoogont-
wikkeld individu, en schoot daarbij evenmin
te kort in de vermogens en hoedanigheden van
de overige vier Stralen.
Het werk en de gedachten van de abstractio-

nist Josef Albers (geboren in Westfalen in
1889) toont het resultaat van een mengeling
van de derde, vierde en vijfde Straal in een
kunstenaar. Zijn werken worden beschreven
(Time, 31 januari 1949) als "koude abstracties,
meestal bestaande uit rechte lijnen en recht-
hoeken, ijl geschilderd in onvermengde kleu-
ren. Op het eerste gezicht lijken zijn schilde-
rijen strak en scherp omlijnd op het saaie af,
maar er is niets strak omlijnds in. Door een
goochelen met contrasten en perspectief, laat
hij de vormen in zijn schilderingen wisselen
en veranderen terwijl de beschouwer kijkt, laat
zeUs de kleuren verschillende tinten aanne-
men. "Ach, ziet u, ik wens mijn vindingen te
laten handelen, hun identiteit te doen verlie-
zen. Wat ik van mijn kleuren en vormen ver-
wacht, is dat ze iets doen, wat zij zeU niet wil-
len doen. Bijvoorbeeld, ik zal groen aanzetten
en het lijkt rood. . .. Al mijn werk is experi-
menteel .... Wanneer de mensen zeggen dat
mijn schilderingen geen ontroering geven, dan
ben ik het daarmee eens. Ik zeg'. . . . al te grote
nauwkeurigheid kan je ook dol maken. Een
locomotief ontroert evenmin als een wiskunde-
boek, maar voor mij zijn ze opwindend".
(vijfde Straal).

Clement Richard Attlee, Engelands Minister
President van 1945, werd (door de London
Observers correspondent bij het Corps Diplo-
matique in The New Zealand Herald van

20 januari 1949) beschreven als een bekwaam
en bemiddelend voorzitter, die zijn functie be-
kleedt niet uit hoofde van zijn eigen positieve
hoedanigheden, maar als bemiddelaar (derde
Straal) .... Toch is hij heden ten dage volko-
men meester van zijn kabinet en heeft hij
kalmaan veranderingen in de structuur van
het kabinet aangebracht, die hem meer macht
in handen geven dan ooit tevoren een En-
gelse Minister President in vredestijd had
(eerste en derde Straal) ....
"Het geheim van Attlee's macht wordt dik-

wijls gezocht in zijn grote onkreukbaarheid.
Maar. . .. het geheim ligt dieper. Attlee's
kracht komt voort uit een bijzondere vorm
van gedisciplineerde onafhankelijkheid (eerste,
derde, vijfde en zevende Straal).... Attlee
blijft zichzeU volkomen gelijk. Hij lijdt niet
door geringe populariteit. Hij wordt, bij prin-
cipiele beslissingen, zeUs niet aangedaan door
de bijval of afkeuring van zijn intieme vrien-
den, die hij inderdaad maar weinig hee£t
(eerste en derde Straal) .... Hij heeft iets van
die hoedanigheid van stille beslistheid, dat
vermogen om de logische conclusie te trekken
uit zijn eigen analyse van de gebeurtenissen,
niet in de war gebracht door de gevoelens van
zijn omgeving, ook niet in de war gebracht
door zijn eigen gevoelens, vrees of ijdelheid
(eerste, derde en vijfde Straal) .... Een politi-
cus heeft om tussen de partijen door te kun-
nen manoeuvreren ook tactische bekwaamheid
en een rustige vaardigheid nodig (derde, vijfde
en zevende Straal). Ook op dit gebied is Attlee
wonderlijk goed toegerust. Hij heeft zeUs ver-
zet in zijn eigen partij met succes het hoofd



weten te bieden, voornamelijk door op merk·
waardige wijze zijn tijd te weten te bepalen -
door te weten wannneer hij rustig moet blij-
yen en wanneer hij het punt in kwestie tot een
climax moet opvoeren" (derde en vijfde
Straal).
"Diegenen, die hem uitdaagden weten nooit

precies hoe zij verslagen werden (derde Straal).
Bovendien is hij. . .. bijna instinctief bedacht
op de reacties van aIle geledingen van zijn
partij en van het land in het algemeen" (twee-
de en derde Straal).
"Hij ging rustig tot het.socialisme over tegen

de mening van zijn familie in (zijn vader was
een libe~~al in de vo~tsporen van Gladstone),
o.I?da~ hlJ t~t een..I0gIsche gevolgtrekking van
zlJn elgen zlenswIJZe kwam" (derde en vijfde
Straal).
"Clement ging er daadwerkelijk toe over om

met de East Enders (de arme bevolking van
Londen) ~e leve.n en in de Labourbeweging in
haar begmstadmm "vond hij zichzelf". Hij
was, om zo te zeggen geemigreerd naar een
nieuwe wereld van zijn eigen keuze (eerste
Straal). Hij behield zijn neiging tot trouw (zes-
de Straal), zijn idealisme en zijn bekwaamheid
als leider (eerste Straal) ongeschonden en voel-
de zich geheel een met het East End, wat nog
het warmste en gelukkigste element in zijn
leven is" (tweede en zesde Straal) ....
"De Labour Partij was er werkelijk hopeloos

aan toe - totaal verslagen en verdeeld in twis-
tende partijen. Attlee, trouw (zesde Straal) be-
scheiden, onpartijdig (derde Straal), met een
helder denkvermogen (vijfde Straal), in staat
besluiten te nemen (eerste Straal) en met de
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moed van zijn persoonlijk isolement (eerste
en derde Straal), had juist de vereiste hoeda-
nigheden. . .. Hij bewees tot veel in staat te
zijn, met inbegrip van een tour de force van
vindingrijk staatsmansschap - de oplossing van
het Indische dilemma, waar iedereen versteld
van stond" (eerste, derde en vijfde Straal).

Generaal Booth, stichter van het Leger des
Heils, een man van grote kracht, onverwoest-
bare geestdrift en blakend van ijver, was een
voorbeeld van de vermenging van de hoeda-
nigheden van de eerste en de zesde Straal. Na-
tuurlijk vonden zijn vurig geloof en hartstoch-
telijke ijver om zielen te redden (zesde en twee-
de Straal) hun uitdrukking in een actieve strijd
tegen het kwaad (eerste Straal). Hij noemde
zijn blad De Strijdkreet en zette zijn volgelin-
gen - georganiseerd tot, en ook genaamd een
"Leger" - aan het werk met vlaggen, unifor-
men, muziekkorpsen, trommels, bekkens en
aIle uitrusting voor de strijd. In vele steden
wordt het hoofdkwartier van het Leger des
Heils "De Citadel" genoemd. Van belang is
ook het feit, wat betreft de aan de Stralen
eigen kleuren, dat de kleur van het Leger des
Heils, zoals op uniformen en banieren, voor
het merendeel rood is.
Kardinaal Manning - een groot bewonde-

raar van Generaal Booth - was ook een voor-
beeld van zesde e~ eerste Straal vermengd. Hij
was van nature met een theoloog zoals kardi-
naal Newman - een geleerde en kluizenaar
(vermenging van vijfde en derde Straal) -
maar een kruisvaarder (zesde Straal). Evenals
Generaal Booth zag Kardinaal Manning gods-
dienst ook als een strijd tot het behoud van



zielen. Hij hunker de naar macht om de strijd
doeltreffend te voeren en was geobsedeerd
door de bestuursverantwoordelijkheid. Men
zou hem een geestelijk imperialist kunnen
noemen. Hij was een geboren generaal en
waagde zich in een agressieve campagne tot
uitbreiding van het Katholicisme (eerste
Straal). Newman met zijn passie voor waarheid
en vrij onderzoek (derde en vijfde Straal), zag
de kerk als universiteit. Manning met zijn pas-
sie voor de overwinning zag haar als een leger
met gesloten gelederen tegenover het onder-
zoek, omdat dat de overtuiging verzwakte (eer-
ste Straal). De tijd, ofschoon die Manning's
grootheid erkende, heeft Newman in het gelijk
gesteld en Manning in het ongelijk. De bloei-
ende katholieke stichtingen in Oxford leggen
getuigenis af van Newman's geloof in kennis
(vijfde Straal), begrip (derde Straal) en gods-
dienstige ervaring (tweede, vierde en zesde
Straal) als de grootste krachten om de strijd
tegen het kwaad aan te binden. De levens en
karakters van deze drie mannen doen vermoe-
den dat bij generaal Booth de zesde Straal
overheersend was, met de eerste op schitteren-
de wijze ontwikkeld, terwijl bij de kardinalen
Manning en Newman de eerste en de derde
Straal respectievelijk de zesde overheersten.
Hypatia (die in het jaar 415 de marteldood

stierf2) en Giordano Bruno (1548-1600)3), bei-
2) Een vrouwelijk leraar in de Griekse fiIosofie in

Alexandrie, die zich onderscheidde door haar wijsheid,
schoonheid en l'einheid van leven,
~) Geschilderd als een vurig oorspronkelijk denker,

dIe God beschouwde als de levende alomtegenwoordige
Ziel van het heelal en de natllur als het levende ge-
waad van God.

de zoals ons gezegd wordt incarnaties van het-
zelfde Ego, vertoonden allebei uitgesproken
kenmerken van de zesde Straal, gepaard aan,
en gematigd door een ongewone ontwikkeling
van hoedanigheden en krachten van de derde
en vijfde Straal. Bovendien bezat elk van deze
grote zielen de kracht van de vierde Straal van
schitterende welsprekendheid en vaardigheid
met de pen. Hun levens eindigden met de mar-
teldood, vertonen dus de karakteristieke zesde
Straal hoedanigheid van bereidheid om alles
te verdragen, alles te offeren, tot het leven zelf,
voor een ideaal en een zaak.
Pythagoras (582-498 v. Chr.), Grieks wijsgeer

en stichter van de Pythagorese school, aan wie
de ontdekking toegeschreven wordt van het
theorema, dat het quadraat van de hypotenusa
van een rechthoekige driehoek gelijk is aan de
som van de quadraten van de beide andere
zijden, van het heliocentrisch stelsel en de wis-
kundige grondbeginselen der muziek, vertoon-
de in buitengewone mate de intellectuele krach-
ten van de derde en de vijfde Straal, samen met
grote bekwaamheden als leraar. Volgens een
occulte overlevering heeft hij Adeptschap be-
reikt en legt nu in hoge mate de tweede Straal
hoedanigheden van wijsheid, liefJe en mede-
dogen aan de dag.
Er wordt gezegd, dat koningin Victoria een

retncarnatie is van koning Alfred; beide waren
grote heersers en prachtige voorbeelden van
de eerste Straal. Tennyson wordt op dezelfde
wijze vereenzelvigd met Virgilius, beide dich-
ter (derde Straal) en kunstenaar (vierde Straal);
beide kwamen tot verheven mystieke ervaring
(tweede en zesde Straal). Gladstone, als ego ge-



identificeerd met Cicero, de Romeinse rede-
naar, staats~an ~n ~uteur (106-42 v Chr.),
openbaarde In beide Incarnaties de hoedanig-
heden van de eerste, derde, vierde en zevende
Straal.
Iedere succesvolle kunstenaar, voor wie de

liefde tot het schone en het streven om dat
volmaakt uit te beelden, het voornaamste in
zijn leven is, is Of een persoonlijkheid op de
vierde Straal, Of heeft in hoge mate de hoe-
danigheden van die Straal ontwikkeld. De
keuze van een uiting of uitingen van kunst,
van middelen en wijzen van scheppende zel£-
expressie en uitvoering, wordt waarschijnlijk
bepaald door de invloed van de bijkomstige
Straal. De invloed van de eerste en de zevende
Straal zou in de richting van de dans en de
beeldhouwkunst gaan. Elk van deze zal op zijn
beurt de uitwerking van de invloed van de
Straal vertonen. Het ballet bijvoorbeeld, wordt
beschreven als een zevende Straal kunst, ter-
wijl de solodans duidt op de eerste Straal.
Ontwikkeling in het karakter van de kunste-

naar volgens de tweede en de zesde Straal zou
hem v~e~en tot muziek en bouwkunst, terwijl
elke liltIng op haar beurt weer beYnvloed
wordt door de ontwikkelde tendensen van an·
dere Stralen. De grote componisten verschillen
aanmerkelijk in de hoedanigheid van hun
composities, maar bij hen allen moeten de der-
de en de vijfde Straal goed ontwikkeld zijn, om
de mogelijkheid te verschaffen om abstracte
ideeen te vatten en die uit te drukken volgens
mathematische wetten.

Kunstenaars, die de derde en vijfde Straal als
neveninvloeden bezitten, komen natuurlijk tot
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literatuur en schilderkunst, welke keuze weer
afhangt van de invloed van andere Stralen. De
auteur, met speciaal de invloed van de vierde
Straal, zou kunnen uitblinken in de dicht·
kunst, terwijl degene, die meer zuiver denker
wijsgeer en wetenschapsman is, de voorkeu;
zal geven aan de vrijheid, die proza biedt.
De schilder van de eerste Straal zal meer wer·

ken met. grote c~.ntouren ~an met ingewikkel-
de detaIls, terwIJI de schIlder van de vijfde
Straal eerder het laatste zou benutten. Abstrac·
~ionisme bij een kunstenaar duidt op sterke
Invloeden van d~ derde Straal, terwijl onmis-
ken bare kla~rheid en bepaaldheid van oog-
merk op de Invloed van de vijfde Straal dui·
den. De ware kunstenaar zal de macht bezitten
o~ te beko.ren. D~or louter schoonheid zal hij
dlegenen dIe op zlJn invloed kunnen reageren,
bekoren en verrukken.
V~lmaakte voorbeelden van algehele ontwik·

kelmg .langs de lijn van een Straal worden ge·
geven In de levens en de persoonlijkheden van
de Christus en ~.e Boeddha. In Hun gehele
le,:en toonden llJ de hoogste mate van wijs.
held, mededogen, liefde en het voortdurend
gevoel van eenheid met aIle wezens, dat zo
karakteristiek is voor de tweede Straal. Het
~erband ..met de zesde Straal kwam tot uiting
m de wIJZevan sterven van de Christus waar·
bij Hij zijn leven zel£ ten offer bracht ~oor de
w.aarheden, die ~ij l~erde, in de eerste plaats
dIe van broederhJke hefde en zel£opoffering.
Wanneer men dat met de grootste eerbied

naar voren zou mogen brengen, zou men kun·
nen zeggen, dat deze verheven Wezens met
Hun grote Voorganger, de Heer Shri Krishna,



ook de hoedanigheden en krachten van de vijf
andere Stralen in Hun hoogste vormen tot uit-
drukking brachten: want Zij waren meester-
lijke leiders der mensheid (eerste Straal);
meester wijsgeren die volmaakt begrip bezaten
(derde Straal); meester kunstenaars in de
schoonheid van Hun levens, Hun lering en de
taal, waarin die onveranderlijk vervat was
(vierde Straal); meester geleerden die diepe
kennis bezaten zowel van het fysiek gebied als
daarboven, en de macht om die aan te tonen
(vijfde Straal); de volmaakte belichaming van
verheven idealisme met de macht om dat in
anderen op te wekken (zesde Straal); meester
magiers, speciaal wat betreft de grootste magie
van aIle, de transformatie van het karakter en
het leven der mensen (zevende Straal). Allen
zullen te zijner tijd tot een vrijwel zevenvou-
dige ontwikkeling komen, ofschoon de hoe-
danigheden van de Straal van de Monade toch
de overhand zal behouden.

Hoofdstuk X

IEMANDS EIGEN STRAAL

DE zeven beginselen of faktoren van de men-
selijke individualiteit kunnen worden be-
schouwd als voertuigen, waardoor die eenheid
van geestelijk bestaan, welke soms de Monade
genoemd wordt, zel£expressie en ondervinding
kan opdoen. Andere benamingen zijn: Vonk
van de ene goddelijke Vlam, Adem van de
grote Adem, Straal van de geestelijke Zon, on-
sterfelijke Kiem, menselijke Geest, Logos van
de Zie!. Deze aIle beschrijven, hoe onvolkomen
dan ook, aspekten van de geheimzinninge in-
nerlijke Wachter, die zowel een eenheid is als
een onafscheidelijk deel van de universele
Geest.
De Monade wordt beschouwd als de bron van

het objektie£, zevenvoudig menselijk wezen.
Zoals de naam onsterfelijke Kiem aangeeft, is
zij ook een zaadje van de goddelijke "Levens-
boom," dat in zichzel£ de mogelijkheid bevat
van aIle vermogens van die Vaderboom, die de
transcendente en immanente Godheid is.
Van de Monade wordt gezegd, dat zij nooit

"de boezem van de Vader" verlaat. De godde-
lijke Geest des mensen verblijft in de Vader-
vlam gedurende de gehele periode van zijn
gedeeltelijke manifestatie als zevenvoudig
menselijk wezen. Zij straalt echter uit of pro-
jekteert een straal van haar eigen Kracht,
Leven en Licht in het objektieve heelal, dat



haar veld van evolutie is. Deze monadische
Straal straalt uit door een van de drie aanzich-
ten van de drie-enige Godheid en daarna door
een van de zeven Aartsengelen, door welke die
Godheid zich naar buiten manifesteert als de
Bron en Bouwer van een heelal.
Tengevolge van deze innige associatie wordt

de objektieve uitdrukking van de menselijke
Monade gekleurd of gestempeld door de ken-
merken van dat aanzicht van de Godheid en van
die Aartsengel, waar hij doorheen straalt. Ter-
wijl derhalve de gehele potentialiteit in iedere
Monade aanwezig is in aIle volgende zelfopen-
baringen, zal toch op een eigenschap de na-
druk vall en, een hoedanigheid overheersen.
Om met zekerheid Of iemands eigen Straal Of

die van een ander persoon te ontdekken, zou
het daarom noodzakelijk zijn om in zijn be-
wustzijn tot de Monade zelf op te stijgen, of
tenminste tot de hoogste uitdrukking van
diens tegenwoordige individualiteit, die van
geestelijke Wil of Atma; want daar zou de
kleuring van de Straal, het stempel vande
Sephiroth, zichtbaar zijn. Slechts een hoog ont-
wikkeld occultist en ziener is in staat om dit
onderzoek te doen.
Maar daar hoedanigheden van een Straal

zich vrij duidelijk beginnen af te tekenen in
mensen van het huidige evolutiestadium, zal
een nauwlettende beschouwing van het karak-
ter over het algemeen vrij betrouwbare aan-
wijzingen over de Straal van een persoon ver-
schaffen. Wanneer men hiernaar tracht, moet
men wel bedenken, dat hoewel de kenmerken
en eigenschappen van elk van de zeven Stralen
in ieder individu aanwezig zijn, ten einde een

alzijdige ontwikkeling te kunnen bewerkstel-
ligen, toch de overheersende Straal en de akti-
viteit van de Straal van de uiterlijke persoon-
lijkheid leven na leven kunnen veranderen of
zelfs gedurende een leven. Dientengevolge is
het dikwijls erg moeilijk te beslissen wat
iemands eigen monadische Straal is of die van
een ander. Er zijn echter bepaalde aanwijzin-
gen, die mogelijk kunnen leiden tot de ont-
dekking van iemands Straal. Hiertoe behoren
de overheersende eigenschap in het eigen
karakter, de eigenschap die men het meest be-
wondert in het karakter van anderen, de stu-
wende kracht of het voornaamste doel in het
leven, de wijze waarop begeerde resultaten
verkregen worden en de meest markante zwak·
heden, vooral die, welke het moeilijkst uitge-
roeid kunnen worden.
Bijna iedereen zal onevenredigheid in ont-

wikkeling vertonen, totdat Adeptschap van
zeer nabij genaderd is. Terwijl in sommige
richtingen virtuositeit kan getoond worden,
en uitzonderlijke bekwaamheid en edele hoe-
danigheden in andere, zullen ook duidelijke
beperkingen te onderscheiden zijn. Kleinzie-
ligheid in bepaalde persoonlijke zaken kan
zich vertonen in overigens grote mensen. Mis-
rekening en onverstand kunnen het oordeel
verduisteren en de doeltreffendheid vermin de-
ren van diegenen, die bij tijden politiek beleid
van de hoogste soort ten toon kunnen sprei-
den. Zo zijn er in het karakter van zeer grote,
maar toch nog onvolmaakte, mannen en
vrouwen als het ware bergen en dalen. Die-
genen die zich nog op vroegere stadia van
evolutie bevinden, zullen over het algemeen



eerder de gebreken dan de meer gewenste hoe-
danigheden van de Stralen vertonen, hun on-
deugden eerder dan hun deugden, al mogen
de laatste bij bepaalde gelegenheden helder
aan de dag treden.

De ontwikkeling van het Ego of, lOals het
soms genoemd wordt, de ouderdom van de
Ziel, is beslissend inzake het vermogen om
zwakheden te overwinnen. Slechts goed-ont-
wikkelde of "oude Zielen" zullen hierin be-
langstellen of de kracht hebben om te slagen.
De tijd die nodig is om een eenmaal erkend
gebrek te overwinnen, is eveneens afhankelijk
van het ontwikkelingsstadium, daar de verder
gevorderden dikwijls ogenblikkelijk in staat
blijken te zijn de uiting van een ongewenste
eigenschap te beteugelen en de verwijdering
daarvan snel te bewerkstelligen.
Met andere woorden bepalen het aantal

levens op aarde en de vooruitgang, in de mees-
ten daarvan gemaakt, of de krachten dan wel
de zwakheden, de deugden of de ondeugden,
de positieve of de negatieve aspekten van de
kenmerken van de Straal in de gebruikelijke
gedachten, motieven, gevoelens en daden zul-
len domineren.
Wanneer de volgende kenmerken bij mensen

van het vijfde Ras duidelijk te voorschijn tre-
dende trekken in iemands karakter zijn, dan
ligt het voor de hand om te concluderen tot
een individualiteit van de eerste Straal: wils-
kracht, beslistheid, en een neiging om de wen-
sen van anderen met voeten te treden en hun
vrijheid te beknotten; een vurig verlangen
naar posities van macht en een natuurlijke
aanleg om te regeren en te leiden; het gebruik

van overmacht in de meeste onverwachte om-
standigheden, dikwijls lOnder rekening te hou-
den met de gevoelens van anderen, en een nei-
ging om te morren als ze gedwarsboomd
worden.
Erkenning van het feit, dat geluk afhangt

van vrijheid van den ken en handelen; bereid-
heid om die vrijheid te schenken; het vermo-
gen om wijze besluiten te nemen en plannen
te maken; een universe Ie liefde; een groot ver-
langen om anderen te behoeden, op te hef-
fen en geluk over hen uit te storten, voorna-
melijk door het delen van bezittingen; de gave
om te onderrichten en een voorliefde om
tegenstanders voor zich te winnen lOdat zij
vrienden en medewerkers worden, en de zwak-
heden van sentimentaliteit en zinnelijkheid -
wanneer deze zich in een of andere persoon
vertonen, dan kan men vrijwel aannemen, dat
zij van de tweede Straal zijn.
Wamleer het grif vatten van abstrakte ideeen

en van de mening, de bedoeling en het karak-
ter van de mensen; het vermogen tot onpartij-
dige beoordeling; aanpassingsvermogen en
takt; de bekwaamheid tot organiseren, het ma-
ken van plannen en het ordenen met ver voor-
uitziende blik en het goed kunnen schaken;
liefde voor de wijsbegeerte; bewondering voor
grote wijsgeren en strategen; vaardigheid in
het begrijpen en uitleggen van verschillende
verschijnselen in verb and met een daaraan ten
grondslag liggend beginsel; het vermogen tot
een langdurige bespiegeling en bijwijlen be-
sluiteloosheid, gereserveerdheid en een neiging
tot intrigeren, zelfs lOver gaande, dat sprake is
van gewetenloos bedrog -, de kenschetsende



karaktereigenschappen zijn, dan is men waar-
schijnlijk op de derde Straal.
Wanneer de Hefde voor schoonheid en har-

monie en een aangeboren gevoel voor ritme
en evenwicht; een leven gewijd aan een van
de schone kunsten; een streven schoonheid
over de wereld uit te storten; een neiging om
uiteengezette ideeen te dramatiseren en te il-
lustreren met ritmische vormen; een zekere
verleidingskracht, en de zwakheden van zelf-
bedrog, toegeeflijkheid voor zichzelf en het zich
overgeven aan stemmingen - de meest mar-
kante eigenschappen zijn, is dit een aanwijzing
voor de vierde Straal.
Indien het denkvermogen graag analyseert

en de wet hooghoudt, de logica als het hoogste
prijst; de wetenschappelijke denkmethode sterk
aanspreekt en het vaststellen van onbetwist-
bare feiten een grote stuwkracht vormt; sche-
ma's en diagrammen gebruikt worden bij studie
en oriderricht; en het analytische verstand in
dienst gesteld wordt van een voortdurend tas-
ten en zoeken naar een eindconclusie; indien
zwakheden als ego'isme, scherpe kritiek op an·
deren, eigengerechtigdheid, pedanterie, be-
krompenheid, materialisme en een nieuwsgie-
righeid, die overal zijn neus in steekt, duide-
lijke karaktereigenschappen zijn, dan worden
hoedanigheden van de vijfde Straal ten toon
gespreid.
Wanneer een vurige geestdrift; een sterk ge-

voel van trouw; een zekere eenpuntigheid bij
aIle denken en handelen; en men in staat is
tot toewijding en zelfopoffering, voornamelijk
in dienen; wanneer een besluit in iemand
brandende is als een onweerstaanbare geeste-

lijke kracht, en de zwakheden van heftige ge-
moedsbeweging, impulsiviteit, fanatisme en
zinnelijkheid zich geregeld vertonen -, over-
heerst de zesde Straal.
Wanneer iemand zich aangetrokken gevoelt

tot het okkultisme en de uitdrukking daarvan
door ceremonien en magie en een hoog ont-
wikkeld gevoel voor orde, systeem en methode
heeft; wanneer iemand een aantal invloeden
wenst te combineren om uitdrukking te geven
aan bepaalde ideeen en met succes een be-
roep doet op gevoel en verstand; als gratie en
pracht en de idealen van dapperheid en rid-
derlijkheid sterk aanspreken; als het instinkt
om onzichtbare krachten aan zich dienstbaar
te maken voor de vervulling van menselijke
noden, en de zwakheden van vormendienst en
zucht naar macht en ambten kenmerken zijn
van iemands aard, dan ontwikkelt die persoon,
tenminste voor het ogenblik, langs de zevende
Straal.
De ware Straal, dit moet men zich goed her-

inneren, kan alleen gekend worden na zuivere
vasts telling van de hoedanigheid, aanleg en
invloed van de Monade zelf, de innerlijke
mens, die het eerst het stempel en de kleur
van een van de zeven grote Geesten voor de
Troon ontving.
De Straal van het Ego is ook die van de

Monade, maar in de loop van zijn ontwikke-
ling geeft het Ego in zijn opeenvolgende per-
soonlijkheden uitdrukking aan - en schijnt
derhalve overheersend te vertonen - de hoe-
danigheden en krachten van Straal na Straal.
Een studie van het Ego gedurende een aantal
van zulke incarnaties zou ongetwijfeld een



centrale hoedanigheid of licht openbaren, dat
door aIle belangrijke handelingen en presta-
ties heenschijnt, en dit zou wijzen op de Straal
van de Monade.
Elke persoonlijkheid op haar beurt wordt zo-

wel door enkelvoudige Stralen als door com-
binaties daarvan bei:nvloed, wat in de mense-
lijke geaardheid een grote verscheidenheid van
karaktereigenschappen, vermogens en zwak-
heden te voorschijn roept. Maar toch zal een
absoluut onpartijdige beschouwing van een
zich hardnekkig vertonende grondaanleg, in
het bijzonder in de keuze van datgene wat het
meest bewonderd wordt en de methode om be-
geerde resultaten te verkrijgen, over het alge-
meen de Straal van de Monade openbaren.
Laten wij bijvoorbeeld zeven verschillende

menstypen volgen naar een winkel en hun
wijze van winkelen nagaan. Wanneer een
klant naar binnen stapt met een vooraf vast-
gestelde keuze, zo rechtstreeks mogelijk op de
afdeling en toonbank afgaat, waar het verkre-
gen kan worden, zijn bestelling in enkele woor-
den doet, kalm afwacht terwijl het gehaald en
ingepakt wordt, betaalt en weer naar buiten
gaat, zonder speciaal naar rechts of naar links
te kijken, dan worden eigenschappen van de
eerste Straal ten toon gespreid. Wanneer daar-
bij een zekere mate van geweld gebruikt werd
om de toonbank of zeUs een plaats in de rij
zo ver mogelijk naar voren te bereiken, en als
er maar weinig aandacht geschonken wordt
aan de behoeften zowel van de mede-klanten
als van de bedienden en een zekere kortheid
aan de dag gelegd wordt, dan zouden deze
aanwijzingen het oordeel bevestigen.

Wanneer echter, aan de andere kant, vol·
doende aandacht wordt geschonken aan wen·
sen en voorrang van andere kopers en de toe-
stand van vermoeidheid of geplaagdheid van
de persoon die helpt, opgemerkt, daarin mee-
geleefd en in aanmerking genomen wordt; als
een poging in het werk gesteld wordt om zijn
of haar medewerking en hulp te verkrijgen,
zoals door een beschrijving van de doeleinden,
waarvoor men zich de artikelen aanschaft, en
wanneer men niet kan krijgen waarom men
vroeg, nadat het de nodige moeite veroorzaakt
heeft, dit gevolgd wordt of door een veront-
schuldiging of door het kopen van goederen,
die men niet nodig heeft, bij wijze van vergoe-
ding, dan zou die persoon waarschijnlijk op de
tweede Straal zijn.
De mens van de derde Straal zou waarschijn-

lijk speciaal rekening houden met de plaats
van de koopwaar in een algemeen beeld, zoals
van binnen-decoratie of aankleding. Hij zal
zich ook een heldere voorstelling gevormd heb-
ben van het materiaal, het weefsel, stijl en
kleur van zijn aankoop. Als hij de speciale
zaak, waar het artikel hoogst waarschijnlijk te
krijgen zal zijn, kiesl en binnentreedt, zal zijn
handelwijze strikt onpersoonlijk zijn, en aIle
aangeboden goederen aangenomen of van de
hand gewezen worden alleen op grond van al
of niet geschiktheid. Zou het juiste artikel ge-
vonden worden, dan zou de derde Straal-koper
over het algemeen bereid zijn om de gevraag-
de prijs te betalen. Behalve als de vijfde Straal
ook sterk in hem spreekt, is hij niet geneigd
om op de prijzen te beknibbelen of bij zijn
keus belnvloed te worden door de gedachte



een koopje te hebben. Wanneer de winkelbe-
dienden de verlangde goederen niet kunnen
leveren, dan zou de klant, zonder veel op hun
gevoelens te letten, weigeren om te kopen.
De persoon van de vierde Straal houdt zich

waarschijnlijk het meest bezig met de schoon-
heid van de voorwerpen, die hij wit kopen. In
staat om de methode van elk van de Stralen te
gebruiken wat betreft het op touw zetten, ten
uitvoer leggen en voltooien van een winkelbe-
zoek, zou de belissende faktor zijn aardigheid,
bekoorlijkheid. De behandeling van de bedien-
de zou bijna geheel afhangen van de fysieke
gemoedsgesteldheid van de koper op dat ogen-
blik, en zou kunnen verschillen van innemende
vriendelijkheid tot absolute veronachtzaming
van enig ander gevoelen dan het zijne. In de
persoonlijke keuze van kleur, neemt de achter-
grond gTote betekenis in. Bepaalde tinten en
schakeringen worden met bedrevenheid bij
elkaar gebracht om een effektvol kleurbeeld te
produceren. De bij-stralen zullen waarschijn-
lijk de keuze van deze kleuren belnvloeden, of-
schoon de ware kunstenaar wel elke kleur in
elke schakering zou willen gebruiken om een
verlangd resultaat te bereiken.
Nauwkeurige aandacht voor het detail wordt

waarschijnlijk aan de dag gelegd door mensen
van de vijfde Straal. Niet alleen zal het alge-
mene plan voor het te werk gaan duidelijk ge-
vormd worden, maar over de juiste kleur,
vorm en grootte van het artikel of materiaal
zal beslist zijn. Een patroon of monster van zo-
wel weefsel of kleur zal dikwijls als leidraad
gebruikt worden, met sterke nadruk op nauw-
keurigheid in dergelijke zaken. De prijs legt
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gewicht in de schaal, en soms zal de billijkheid
van prijzen of de mogelijkheid van een koopje
de keuze belnvloeden. Waarschijnlijk worden
vergelijkingen gemaakt met soortgelijke goede-
ren in andere winkels, en de goedkoopste
daarvan begunstigd. Zo goed mogelijk zal de
koopwaar met het juiste bedrag betaald wor-
den, en waar teruggave van geld noodzakelijk
is, zal deze zorgvuldig gecontroleerd worden.
Winkel en kan ontzettend veel vergen van het

geduld van diegenen, wier hulp gevraagd
wordt bij het zoeken en kopen van goederen
door mensen van de vijfde Straal. Al wordt het
begeerde artikel gevonden in de eerste winkel
die bezocht wordt, dan moeten toch alle an-
dere magazijnen langs gegaan worden, waar
goederen die we! net zo geschikt zijn, te koop
blijken te zijn. De verwarring en besluiteloos-
heid, die hierop volgen, kunnen iemand wer-
kelijk tot het uiterste brengen, voornamelijk
die vrienden, in wie de eerste en de zevende
Straal samengaan om hun het vermogen te
verlenen om tot een snel besluit te komen.
Warme kleuren zullen waarschijnlijk gezocht

worden door mensen van de zesde Straal, even-
als door hun broeders van de tweede. Tenzij
ze eenpuntig een enkel idee najagen of tijde-
lijk door een allesoverheersend verlangen ver-
volgd worden, zullen zij vriendelijk en attent
zijn in hun verhouding tot de winkelbedien-
de. Zij volgen meer het gangbare dan het bij-
zondere bij hun keuze zowel van goederen als
van magazijn, en worden waarschijnlijk beln-
vloed door wat ze uitgestald zien of wat hun
opgedrongen wordt door verkopers, die hun
waren aan de man weten te brengen. Zij zullen



waarschijnlijk niet half zo beslist zijn bij zulke
gelegenheden als diegenen, die bei:nvloed wor-
den door de eerste, derde en vijfde Straal en
zouden dientengevolge wel moeilijk te bevre-
digen mensen kunnen zijn. Zij zijn ertoe ge-
neigd zich door de gebeurtenissen bij het win-
kelen te laten meeslepen en voornamelijk door
de behandeling, die zij ondervinden, zowel van
hun mede-klanten als van de bedienden. Ver-
velende omstandigheden kunnen er de oorzaak
van zijn, dat ze zeer onlogisch handelen, zelfs
zo ver gaande, dat ze, omdat ze gepikeerd zijn,
weigeren zich een werkelijk geschikt artikel
aan te schaffen.
Mensen van de zevende Straal zouden de nei-

ging hebben het volmaakte te zoeken in wat
zij zich aanschaffen, speciaal wat betreft hun
persoonlijke kleding, opschik en bij de aankle-
ding van een huis. Zij zouden werkelijk heel
juist beschreven kunnen worden als perfectio-
nisten. Schoonheid, gratie, een zich thuis voe-
len en een bepaalde luister zijn hun duidelijk
opvallende eigenschappen. Zij gelijken op hun
broeders van de eerste Straal in de verhouding
tot hun medemensen en zijn van nature hof-
felijk, attent en waarderend tegenover dege-
nen, met wie ze te maken hebben. Naar prijs
kijken ze bijna in het geheel niet, en ze zijn
geneigd meer te betalen dan nodig is en
geld terug te ontvangen zonder zichzelf zoveel
moeite te geven om het na te tellen. Er is een
zekere vorstelijke mildheid in het karakter en
gedrag van mens en van de zevende Straal.
Een bijzondere eigenschap wordt gewoonlijk

door personen van elk van de zeven Stralen als
buitengewoon begeerlijk beschouwd. Voor de

eerste Straal is dat macht; voor de tweede wijs-
heid; voor de derde begrip; voor de vierde
schoonheid; voor de vijfde kennis; voor de
zesde eenpuntig gerichte toewijding; en voor
de zevende orde.
Kennis van de zeven Stralen is bevorderlijk

voor het begrijpen van anderen, speciaal van
diegenen, wier kijk op het leven, methoden
om tot een begeerd doel te geraken en
definitieve bestemming van de onze verschil-
len. Zulk een kennis kan diegenen, die haar
bezitten, een van de hoogste deugden verle-
nen. Dit is een ruime verdraagzaamheid, ge-
boren uit diep begrijpen, ten opzichte van de
idealen en handelwijzen van andere volkeren
en mensen. Deze deugd wordt zo mooi uitge-
drukt in de woorden van de Heer Shri Krish-
na, sprekende als incarnatie van Vishnoe, het
tweede aanzicht van de Heilige Drievuldig-
heid:
"Hoe ook de mens en Mij naderen, zo neem

Ik hen aan, want welk pad hij ook voIgt, dat
pad is het Mijne." (Bhagavad Gita, IV, II, ver-
taald door A. Besant.)



Aanzicht Eigenschappen
van drie-
eenheid

Kracht.
Wi!.
Moed.
Leiderschap.
Zelfvertrouwen.

Universele liefde.
Wijsheid.
Inzicht.
Intu'itie.
Menslievendheid
Gevoel van
eenheid.

Geestelijk
medeleven.

Samenwerking.

Scheppend denken.
Bevattings-

vennogen.
Begrip.
Een mentale kracht,
die in het onder-
werp weet door te
dringen en dat
weer te geven.

Aanpassings-
vermogen.

Takt.
Waardigheid.
Onpartijdigheid.

Militair.
Onderzoeker.

I Heerser.
StaatsIT\an.
Leider.

Hoogste
goed
grootste
kwaad.

Verlangen
cn stuwende
drijfveer.

Overwinnen.
Bereiken.
De definitieve
werkelijkheid
vinden.

Dikwijls het best
waar te nemen
in tegenspoed.

De Wij"e.
Genezer.
Leraar·1
Hervormer en

vrlend van
mede1ensen.

I -~ij:'ei~:-li -;erlossen.
liefde. Verlichten.

Onderrichten.
Delen.
Dienen.
Genezen.

Wijsgeel'.
Geleerde.
Gezant.
Diplomaat.
Organisator.
Strateeg.
Schaker.
Astroloog.
Direkteur.
Econoom.
Bankier.
Rechter.

Begrip.

Verstande-
lijke blind-
heid.

Scheppende
activiteit.

Begrijpen.

UITERLIJK
Overwinning.
INNERLIJK
Almacht.
Opwekking van
Macht.

Koningschap.
Heerschappij over
natuur en lager
zelf.

Wil - niet in de
betekenis van
geweld aandoen,
maar onzelfzuch-
tige, ongedwongen
vanzelf gaande
uitdrukking van
de Ene Wi!.

UITERLIJK
V0 lledige en
ononderbroken
verwezenlijking
van eenheid.

Er in slagen
Wijsheid te
verspreiden.

INNERLIJK
Alwetendheid.
Voortdurende
toe name van de
ervaring van
eenheid.

UITERLIJK
Waarheid.
Genie als resultaat

van een overvloed
van contemplatie.

INNERLIJK
Alomtegenwoordig-
heid.

Bevatting van de
Waarheid.

De waarheid
doorzetten.

Afzondering van de
wereld.

De leer ling op
eigen benen laten
staan.

Delen van kennis.
I Van binnenuit

verlichten.
Geluk schenken.

Uiteenzetten van
beginselen.

Onpersoonlijkheid.
Aanpassing van de
methode aan de
individuele
behoefte.
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-Z Evenwicht. expressie en de Leliikheid. Evenwicht. Opheffen door sc
g:~ Schoonheid. keuze van I Volmaakte schoonheid en pe
~> Ritme. middelen uitbeelding. ritmische taal. be

:;;:eJ worden I INNERLIJK Wal
beinvloed door I De gewaarwording I Vel

g:E-i

I I

de bijkomstige van schoonhcid.
O~>= straal) .

Bemiddelaar.~ Schake!.i:l Vertolker.
.-

5 I 3e I Een analyserende Wiskundige. Waarheid. Ontdekkcn. UITERLIJK Verheldercn.
en logische Geleerde. Kennis. Dorst naar kennis. Kennis. Tabellen.
mentaliteit. Advokaat. Feiten. INNERLIJK Diagrammen.

Nauwgezetheid. Alchimist. Opgewektheid Details.
Geduld. Onwaarheid. door mentaal Het ontwikkelen

Onwetend- meesterschap. van
heid. nauwkeurigheid.

Onjuiste
opgave.

E-i
ltl
:a
u
f/l~
'"g:~
i:l
Z
0

Zr.l
>r.l..:l
Z~

~J
6 3e Eenpuntigheid. Heilige. Eenheid en Dienen en UITERLIJK Opwekken tot

Blakende ijver. I Mystikus. het Werk. aanbidden. I Zelfopoffering. I heldenvercring.
Vurig enthousiasme. Toegewijde. Trouw. Vereren. INNERLIJK Inspireren.
Toewijding. Martelaar. Het werk. Ontroering door I In vuur en vlam
Opoffercnde lieide. Dienaar. Afgeschei- aanbidding. zetten.

Z Trouw. Trouwe vriend. denheid. Martelaarschap.
r.l Individua- Dienst.
f/l~ lisme. Vriendschap.
r.l Ontrouw.

---I ~-~~~ --1- --~
> ~
0 7 3e Gratie. Priester. Orde. Optuigen. UITERLIJK Dramatlseren. Geor
:;;: Stiptheid. I Iemand. die Verenigen. Geordcnde pracht. Geheiligde taal. Wap
g: I Geordende ceremonien 1 Wanorde. Openbaren. INNERLIJK
0 schoonheid kundig uitvoert. Blijdschap van
> en handeling. Ritualist. I een volmaakt

Z Ridderlijkheid. Magier. I brandpunt vanaf
r.l Handigheid. Leider Van Atma tot het

r.. Waardigheid. processie's enz. stoffelijke.

0 Edel voorkomen. Ridder.
E-i Zorgvuldige Politicus.
f/l aandacht voor Spelleider.

kleinigheden.
orde. methode.

Militaire
werkwijze.

Pracht.



'hode om te Zwakheden. I Bron van

I
Gods- Kleur. Kunst. Edelsteen SymbooI.

eiken. lijden. dienst.

I II

Tiranniseren.
Eigenzinnigheid.
Trots.
Overheersing.
Verachting.
Zelfzucht.
Dorst naar macht.
Overdrijving.
Individualisme.
Strengheid.

Sentimentaliteit.
Zinnelijkheid.
Onhande 1baarheid.
Onverstandige zelf-
opoffering voor
anderen, die hun
zelfvertrouwen.
ondermijnt en hun
zelfzucht vergroot.

Nadruk leggen op
het leven en de
vorm verwaarlozen.

Lijden van
nederlaag.

Degradatie.
Afzetting.
Vernedering.
Ondergeschikt zijn.
Verbanning.

Danskunst.
De Schepper

van dansen.

Ais een
witte vlam.

Elektrisch
blauw.

Vermiljoen.

Harteleed.
Eenzaamheid.
Afzondering.
Buitengesloten
worden.

Verwaarlozing
en geschonden
geloof en ver-
trouwen.

Koelheid.
Verkeerd beoor-
deeld worden.

Ontrouw.

GoudgeeI.
Hemels-
blauw.

Muziek. de
wel1uidende.
beschermende
kunst.

:tgezet logisch Besluiieloosheid. Slnaad. Chaldeeuws. Smaragd- Letierkunde. Smaragd.
tken. Te veel kanien Bewijs van Egyptisch. groen. Dichikunst.
t begrip voert tot tegelijk zien. onvenTIogen. (Mentale
juiste daad. Koelheid. Duisternis. muziek).
treffendheid. Intrige. Welsprekend-
ens: Gereservcerdheid. heid.
dheerkunst. Wreedheid.
strik. In gebreke blijven

om op een kritiek
ogenblilf steun te
verlene['

Dileitant
Welover ogen bedrog.
Gewetenloosheid in
bedrog.

Sluwheid.

I
-

1 Inatiseren. Verandel'l,ijkheid. ' Mislukking. Orfisch. Bruin- Ooero. .T::I~nic:

o
-+-

I
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en wanhoop.
Zinstrelend.
Aanstellerig.
Zelfbedrog.
Toegeeflijkheid
voor zichzelf.

Zorgeloosheid.

Eigenzoekelijkheid.
Bekrompenheid van

visie.
Gebrek aan
tijdsbesef.

Trots. Gierigheid.
AfbreKen van idealen.
Kritiek. Verwaand-
heid van denken
en manieren.

Eenzijdig
denkvermogen.

Sluwheid. Spitsvondig-
heid.

Materialisme.
Koelheid. Nieuws-
gierigheid.

Alles willen onder-
zoeken.

Laagheid.
Afscheiding.
Oog om DOg en
tand oOjl tand.

Nadruk leggen op
de vorrrt en het
leven verwaarlozen.

Overgev<jeligheid.
Impulsief zijn
BekrolOpenheid.
Onverdraagzaamheid.
Fanatisme.
Blinde verering van
personen.

Ontkennen of
verachten van het
intellekt.

Zinnelijkheid.

Vormendienst.
Voorliefde VOor
macht en ambt.

Een politiek spel
spelen.

Mensen gebruiken
als werktuig.

Bureaukratie.
Overdrijving.
Gladheid van
tong.

Angstvallig precies en
Inachinaal verricht
ceremonieel.

Reglementeren.

ne ... In georcKc
blijven om
zich volmaakt
te kunnen
uitdrukken.

Verachting.
Bewijs dat men het

volkol11en mis
heeft.

Mentale
nederlaag.

Uit de hemel te
pietter val1en.

Ontrouw van
degenen die men
liefheeft en
vertrouwt.

Verkeerd begrepen
en verkeerd be-
oordeeld worden.

Droefgeestigheid.

Vernedering.
I Verlies van

uiterlijke macht.
Mislukking.
Vijandige kritiek
door iemand van
lagere rang.

Onwellevendheid.
Onbeschaafdheid.

Ritueel
aanzicht
van alle
godsdien-
sten.

Vrijmetse-
larij.

Bouwkunst
(Versteende
Muziek).
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