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De Stanza’s, Kosmische Evolutie, van deel I van 
De Geheime Leer van H.P. Blavatsky werden op de TVN 

voorjaarsdag van 17-03-2012 op meditatieve wijze gepre-
senteerd, met korte toelichtingen tussendoor, door Els 

Rijneker, voorzitter TVN. In verband met het Engelstalige 
seminar, van dinsdag 12 tot en met zondag 17 juni 2012, 
met Martin Leiderman, Cosmogenesis, The Creation of the 

Cosmos as described in the Stanzas of Dzyan, volgt hier 
als steuntje de (Nederlandse) tekst van de voorjaarsdag. 
Strikt genomen sluit de inschrijving voor het seminar op 

15 mei 2012, in verband met de planning en het 
organiseren van de catering. Mocht u zich echter op 

een later moment toch nog willen aansluiten (welkom!), 
overleg dan even met het ITC: info@itc-naarden.org 

K o s m i s c h e  E v o l u t i e
– H.P. Blavatsky

Algemeen inleidend: De zeven Stanza’s Kosmische Evolutie behandelen alleen 
de wereldwording van ons eigen planeetstelsel en van wat eromheen zichtbaar is 
na de periode van rust in een zogenaamd Zonne-Pralaya. Het heeft betrekking 
op onze zichtbare kosmos. Deze stanza’s beschrijven de zeven grote trappen van 
het wereldverloop, de ‘Zeven Scheppingen’ uit de Purana’s, dan wel de zeven 
‘Dagen’ van de schepping uit de bijbel. De stanza’s richten zich eerder tot onze 
innerlijke vermogens van het abstracte denken dan tot het gewone begrijpen dat 
door het stoffelijke brein plaatsvindt.

Stanza i: de nAcht vAn het universum, de kosmische nAcht. Stanza I beschrijft de 
toestand van het ene Al gedurende pralaya (de rusttoestand) vóór de eerste tril-
ling van de weer ontwakende openbaring. Een beschrijving hiervan is eigenlijk 
niet door ons te vatten, het is Absoluutheid per se en kan geen bijzondere eigen-
schappen hebben. Die toestand kan alleen worden aangeduid door de ontkenning 
van al die aller-abstractste eigenschappen; het is niet dit, het is niet dat. We kun-
nen het eerder voelen dan echt begrijpen. Het is ver verwijderd van de grenzen 
van ons begripsvermogen. 
 
i-1. de eeuwige moeder (Ruimte) gewikkeld in hAAr Altijd onzichtbAre gewAden, 
hAd opnieuw zeven eeuwigheden lAng gesluimerd.
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 De ‘Moeder Ruimte’ is de eeuwige, altijd aanwezige oorzaak van alles. De 
‘gewaden’ staan voor het essentiële, het noumenon, de onversplitste, ongediffe-
rentieerde Kosmische Stof. Met ‘zeven Eeuwigheden’ worden enorme tijdperken 
bedoeld.

i-2. de tijd wAs niet, wAnt hij lAg in slAAp in de oneindige schoot vAn de duur. 
 Tijd is slechts een waan, een illusie, voortgebracht door de opeenvolging van 
onze toestanden van bewustzijn als we door de eeuwige duur reizen. Tijd bestaat 
niet als er geen bewustzijn is waarin die illusie kan worden voortgebracht.

i-3. het universele denkvermogen wAs niet, wAnt er wAren geen Ah-hi (hemelse 
wezens, Dhyan-Chohans) om het te bevAtten (en het dus te manifesteren). 
  Mind, of denkvermogen, is de naam die wordt gegeven aan de som van be-
wustzijnstoestanden die gegroepeerd worden onder Gedachte, Wil en Gevoel. 

i-4. de zeven wegen tot gelukzAligheid wAren niet. de grote oorzAken vAn 
ellende wAren niet, wAnt er wAs niemAnd om ze teweeg te brengen en erdoor 
verstrikt te rAken.

i-5. duisternis Alleen vulde het grenzeloze Al, wAnt vAder, moeder en zoon 
wAren opnieuw één en de zoon wAs nog niet ontwAAkt voor het nieuwe wiel en 
zijn pelgrimstocht dAArop.
  Duisternis is Vader-Moeder; Licht hun zoon, zegt een oud oosters spreek-
woord. Duisternis is de eeuwige moederschoot of matrix waarin lichtbronnen 
verschijnen en verdwijnen. Vader-Moeder zijn de mannelijke en vrouwelijke 
beginselen in de wortel-natuur, de tegenovergestelde polen, Geest en Stof, en het 
resultaat daarvan is de Zoon, het Universum, maar nu is dat nog niet aan de orde. 
Het ‘Wiel’ staat voor een periode van werkzaamheid, of manvantara.

i-6. De zeven verheven heren (Dhyan Chohans) en de zeven wAArheden hAdden 
opgehouden te bestAAn, en het heelAl, de zoon vAn noodzAkelijkheid, wAs ver-
zonken in pArAnishpAnnA (volstrekte volmaaktheid, para-nirvana) om te worden 
uitgeAdemd door dAt wAt is en toch niet is (de Grote Adem, Absoluut Bestaan). 
niets wAs.

i-7. de oorzAken vAn het bestAAn wAren weggenomen; het zichtbAre dAt wAs en 
het onzichtbAre dAt is, rustten in eeuwig niet-zijn – het ene zijn.
  De ‘Oorzaken van Bestaan’ zijn niet alleen de aan de wetenschap bekende 
stoffelijke oorzaken, maar ook de metafysische oorzaken, voornamelijk het ver-
langen naar een gevoelend, bewust leven, om te bestaan.

i-8. Alleen de ene vorm vAn bestAAn strekte zich grenzeloos, eindeloos, oor-
zAAkloos uit in een droomloze slAAp; en het leven klopte onbewust in de uni-
versele ruimte door heel die Alomtegenwoordigheid, die door het geopende oog 
vAn de dAngmA wordt wAArgenomen.
  Die ‘Ene Vorm van Bestaan’ is de basis en bron van alle dingen. De droomloze
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staat is een bewustzijnsstaat. De Dangma is de gezuiverde ziel, de adept, met het 
geopende oog van de ziener. 

i-9. mAAr wAAr wAs de dAngmA toen de AlAyA vAn het heelAl in pArAmArthA 
wAs en het grote wiel AnupAdAkA wAs? 
 De Dangma is de ziener; Alaya is de wereldziel, de universele ziel, het eeuwig 
onveranderlijke principe in het universum; Paramartha is Absoluut Zijn en Be-
wustzijn; de blijvende en onvergankelijke realiteit; Anupadaka is de vormloze, 
eeuwige, absolute toestand.

Stanza ii: het idee vAn differentiAtie, of ‘post-prAlAyA’. Het stadium dat in 
stanza ii beschreven wordt is ongeveer hetzelfde als in stanza i, vóór de weer 
ontwakende openbaring. 

ii-1… wAAr wAren de bouwers, de lichtende zonen vAn de dAgerAAd vAn het 
mAnvAntArA? … in de onbekende duisternis in hun Ah-hi pArAnishpAnnA (het 
Absolute Ene). de voortbrengers vAn vorm uit niet-vorm – de wortel vAn de 
wereld – de devAmAtri (moeder van de goden, kosmische ruimte) en svAbhAvAt 
(geest-essentie), rustten in de gelukzAligheid vAn het niet-zijn. 
  De ‘Bouwers’ zijn de werkelijke scheppers van het heelal. Zij worden ook wel 
de ‘Wachters’ van de zeven sferen genoemd, exoterisch gezien de Zeven Planeten.

ii-2… wAAr wAs de stilte? wAAr wAren de oren om deze gewAAr te worden? 
neen, er wAs noch stilte noch geluid; niets behAlve de onophoudelijke eeuwige 
Adem, die zichzelf niet kent (het geestelijke aspect dat op stoffelijk gebied ‘be-
weging’ wordt).

ii-3. het uur hAd nog niet geslAgen; de strAAl wAs nog niet in de kiem gescho-
ten; de mAtripAdmA (moeder lotus) wAs nog niet gezwollen. 
  De lotus staat hier symbool voor de Kosmos zelf, met de wortels in de modder 
als het stoffelijk leven, met de stengel die oprijst door het water, als het bestaan 
in de astrale wereld, en de bloem die zich opent naar de hemel, als zinnebeeld 
van het geestelijke bestaan. 

ii-4. hAAr hArt hAd zich nog niet geopend zodAt de ene strAAl kon binnengAAn 
om vAndAAr, Als drie in vier, in de schoot vAn mAyA te vAllen.

ii-5. de zeven zonen wAren nog niet geboren uit het weefsel vAn licht. duister-
nis Alleen wAs vAder-moeder, svAbhAvAt; en svAbhAvAt wAs in duisternis. 
  Svabhavat wordt wel omschreven als de ‘kneedbare essence’, oersubstantie 
die het Heelal vult, de wortel van alle dingen. Het is de wereld-substantie en stof, 
of liever gezegd: dat wat zich erachter bevindt, de geest en de essentie van sub-
stantie. Daaruit komt de hele natuur voort en daarin keert alles op het einde van 
de levenscycli terug.
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ii-6. deze twee zijn de kiem, en de kiem is één. het heelAl wAs nog verborgen in 
de goddelijke gedAchte en de goddelijke schoot… 

Stanza iii: de kosmos wordt wAkker. Deze stanza beschrijft hoe het Heelal weer 
tot leven komt, na een toestand van pralaya. Het gaat om de vroegste en hoogste 
trap van vorming van ‘werelden’.

iii-1 … de lAAtste trilling vAn de zevende eeuwigheid doordringt de oneindigheid. 
de moeder zwelt, zet zich vAn binnen nAAr buiten uit, zoAls de knop vAn de lotus.

iii-2. de trilling snelt voort en rAAkt met hAAr snelle vleugel (gelijktijdig) 
het hele heelAl en de kiem die in het duister woont: de duisternis die Ademt 
over de sluimerende wAteren vAn het leven …
  Het begrip water zie je terug in alle verhalen over het ontstaan van de kosmos. 
Water is de basis en bron van stoffelijk bestaan. Het staat voor de oorspronkelijke 
stof, met de daarin verborgen Geest. Het gaat hier niet over het stoffelijke H2O 
van de wetenschap, maar verwijst naar iets mystieks en metafysisch.

iii-3. de duisternis strAAlt licht uit en het licht lAAt één enkele strAAl vAllen 
in de moeder-diepte. de strAAl schiet door het mAAgdelijke ei, de strAAl lAAt 
het eeuwige ei trillen en dit lAAt dAArdoor de niet-eeuwige (periodieke) kiem 
vAllen, die zich verdicht tot het wereldei.
  De enkele straal die in de moederdiepte valt, kan worden opgevat als Intelli-
gentie of Goddelijke gedachte die chaos (de wateren des levens) doordringt.
 
iii-4. dAn vAllen de drie in de vier (De driehoek van geest valt in het vierkant 
van ‘stof’). de strAlende essentie wordt zeven vAn binnen en zeven vAn buiten. 
het lichtgevende ei, dAt in zichzelf drie (geest) is, stolt en verspreidt zich in 
melkwit stremsel door de diepten vAn de moeder heen, de wortel die groeit in 
de diepten vAn de oceAAn vAn het leven.

iii-5. de wortel blijft, het licht blijft, het stremsel blijft en nog Altijd is 
oeAohoo één.
  De wortel verwijst naar de wortelloze wortel, het Ene Leven. Het ‘Licht’ 
verwijst naar de Alomtegenwoordige Geestelijke Straal die het Goddelijke Ei 
heeft bevrucht. De klompen en brokken van het stremsel vormen de ‘Sterrenstof’. 
Oeaohoo, het uitspreken ervan alleen al is een mysterie op zich: zonder grondige 
beheersing van de uitspraak blijft het zonder uitwerking. De komende UTVN uit-
gave van De Śiva Sūtra van dr. I.K. Taimni, in de vertaling van Ronald Engelse, 
omschrijft als het ware een soort short-cut naar zelfrealisatie, voor zeer hoogont-
wikkelde zielen, middels die werking van ‘geluid’ en mantra.

iii-6. de wortel vAn het leven wAs in iedere druppel vAn de oceAAn vAn onster-
felijkheid en de oceAAn wAs strAlend licht, dAt vuur, wArmte en beweging wAs. 
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de duisternis verdween en wAs niet meer; zij verdween in hAAr eigen essentie, 
het lichAAm vAn vuur en wAter, of vAder en moeder.
  Duisternis is zuivere geest. Licht is stoffelijk. Duisternis is als geest de basis/ 
de wortel van stof of licht. Licht lijkt één en al schittering, maar is in feite vol van 
schaduwen, kan nooit eeuwig zijn, en is een illusie of maya. Zonder duisternis zou 
licht niet kunnen bestaan.

iii-7. ziedAAr, o lAnoo! het strAlende kind vAn de twee, de ongeëvenAArde 
schitterende heerlijkheid: heldere ruimte, zoon vAn donkere ruimte, die uit 
de diepten vAn de grote donkere wAteren te voorschijn komt. het is oeAohoo 
de jongere (het nieuwe leven), de * * * (die gij nu kent als Kwan-shai-yin, een 
androgyne godheid, gelijkwaardig met Avalokiteshvara, het Universele Zelf). hij 
vertoont zich strAlend Als de zon; hij is de vlAmmende goddelijke drAAk vAn de 
wijsheid. de een is vier, en vier neemt drie tot zich en hun vereniging brengt de 
sAptA (zeven) voort, in wie de zeven zijn die de tridAsA [de drie maal tien] (of de 
menigten en de mAssA’s) worden. zie hem de sluier oplichten en deze vAn oost 
nAAr west ontrollen. hij sluit het hogere buiten en lAAt het lAgere zien Als 
de grote illusie. hij geeft de plAAtsen voor de strAlenden AAn (de sterren) en 
verAndert het bovenste (de ruimte) in een oeverloze zee vAn vuur, en het ene 
gemAnifesteerde (element) in de grote wAteren.

iii-8. wAAr wAs de kiem en wAAr wAs nu de duisternis? wAAr is de geest vAn de 
vlAm die brAndt in uw lAmp, o lAnoo? de kiem is dAt en dAt is licht, de witte 
schitterende zoon vAn de donkere verborgen vAder.
  Hier wordt verwezen naar het bestaan van dingen die voor onze stoffelijke 
zintuigen niet waarneembaar zijn. Het begrip ‘dAt’ verwijst naar alles wat is, was 
of zal zijn. Hier gaat het om het dóórdringen tot de kern van het mysterie van 
elektriciteit.

iii-9. licht is koude vlAm en vlAm is vuur en vuur brengt wArmte voort, die 
wAter oplevert: het levenswAter in de grote moeder.
  De eerste oerstof zou niet warm en niet koud zijn, maar haar eigen bijzondere 
aard hebben. Warmte en koude behoren immers tot de gemanifesteerde werelden.

iii-10. vAder-moeder spinnen een web dAt vAn boven AAn de geest (purusha) is 
bevestigd – het licht vAn de ene duisternis – en vAn onderen AAn zijn in schA-
duw gehulde einde, de stof (prakriti); en dit web is het heelAl, gesponnen uit de 
twee substAnties die tot één zijn gemAAkt, dAt svAbhAvAt is (geest-essentie). 

iii-11. het (web) zet uit Als de Adem vAn het vuur (de vader) erop is gericht; het 
trekt sAmen Als de Adem vAn de moeder (de wortel van stof) het AAnrAAkt. dAn 
gAAn de zonen (de elementen, elk met eigen krachten of intelligenties) uiteen en 
verspreiden zich, om terug te keren in hun moeders schoot AAn het einde vAn 
de grote dAg en om met hAAr weer één te worden; wAnneer het (web) Afkoelt 
wordt het strAlend en de zonen zetten uit en trekken sAmen door hun eigen 
zelf en hArt; zij omsluiten de oneindigheid.
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 Het uitzetten en samentrekken van het web, dat wil zeggen, de wereld-stof of de 
atomen, verwijst naar de kloppende beweging; het regelmatig samentrekken en 
uitbreiden van de oeverloze oceaan van datgene wat we het noumenon van mate-
rie noemen, en dit veroorzaakt de universele trilling van atomen.

iii-12. svAbhAvAt zendt dAn fohAt om de Atomen te verhArden. elk is een deel 
vAn het web (Heelal). elk weerkAAtst Als een spiegel de ‘zelf-bestAAnde heer’ 
(het oorspronkelijke licht) en wordt op zijn beurt een wereld. 
  Het mysterie van Fohat, kracht. Fohat drukt de denkbeelden van het Universele 
Denkvermogen af op de stof. Soms betitelt men Fohat als ‘kosmische elektriciteit’, 
met dien verstande dat men hier de eigenschap van Intelligentie aan moet toevoegen. 

Stanza iv: de zevenvoudige hiërArchieën, schepping van zeven entiteiten, de 
Dhyan Chohans. De ‘Kiem’ van het Heelal versplitst zich in de zevenvoudige 
hiërarchie van bewuste Goddelijke Machten die de actieve openbaringen zijn van 
die Ene Opperste Kracht. Zij zijn de ontwerpers, vormers en ten slotte de schep-
pers van het geopenbaarde Heelal. Zij bezielen en leiden; zij zijn de verstandelij-
ke Wezens die de Evolutie ordenen en beheersen; zij belichamen de Ene Wet, die 
wij kennen als de ‘Natuurwetten’. Zij staan bekend als de Dhyan Chohans.

iv-1… luistert, gij zonen vAn de AArde, nAAr uw leermeesters – de zonen vAn 
het vuur. weet dAt er noch eerste noch lAAtste is, wAnt Alles is één getAl, 
voortgekomen uit geen getAl. 
  De zonen van het vuur worden ook wel de denkvermogens genoemd die voort-
kwamen uit het Oorspronkelijke Vuur.

iv-2. weet wAt wij die AfstAmmen vAn de oorspronkelijke zeven (de hoogste 
Wezens op de Ladder van het Zijn), wij die zijn geboren uit de oorspronkelijke 
vlAm, vAn onze vAderen hebben geleerd … 

iv-3. uit de uitstrAling vAn licht – de strAAl vAn de eeuwige duisternis – 
schoten de weer ontwAAkte krAchten de ruimte in (de Dhyan Chohans); de een 
uit het ei, de zes en de vijf. dAArnA de drie, de een, de vier, de een, de vijf – de 
tweemAAl zeven, het geheel. en dit zijn de essenties, de vlAmmen, de elementen, 
de bouwers, de getAllen, de ArupA (de vormlozen), de rupA (met lichamen), en 
de krAcht vAn de goddelijke mens – het geheel. en uit de goddelijke mens kwA-
men de vormen voort en de vonken, de heilige dieren en de boodschAppers vAn 
de heilige vAderen (de pitri’s) binnen de geheiligde vier.
  Hier gaat het om de mystieke betekenis van getallen. De ei-vormige 0 kan 
gezien worden als de Maagdelijke Baarmoeder van de Kosmos. 3-1-4-1-5, dit zou 
de getalhiërarchie van de Dhyan Chohans zijn. Dit verwijst ook naar het getal Pi, 
en hier komen we bij de ingewijde Pythagoras. Pi verwijst naar de verhouding 
van de middellijn van een cirkel tot de omtrek, namelijk 3,1415. Het universum 
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zit wiskundig in elkaar, een groot mysterie (God geometreert, wordt er gezegd).
Ook de volgende sloka gaat over de Dhyan Chohans, de bewuste intelligente 
natuurkrachten.

iv-4. dit wAs het leger vAn de stem (dit verwijst naar Geluid en Spraak, als 
uitvloeisel van de Goddelijke Gedachte) – de goddelijke moeder vAn de zeven. 
de vonken vAn de zeven zijn onderworpen AAn en de dienAren vAn de eerste, 
de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde en de zevende vAn de zeven. 
deze ‘vonken’ noemt men bollen, driehoeken, kubussen, lijnen en vormgevers 
(De kosmische stof verspreidt zich tot elementen, de mystieke 4, binnen het 5e 
element, ether, de bekleding van akasa, de anima mundi of moeder van de Kos-
mos. De natuur heeft correlaties met geometrische vormen.); wAnt zo is de eeu-
wige nidAnA (oorzaak van objectief bestaan) – de oeAohoo, die is:

iv-5. ‘duisternis’, het grenzeloze of het niet-getAl, Adi-nidAnA svAbhAvAt: 
  i. de Adi-sAnAt, het getAl, wAnt hij is één. (De eerste of oer-oude)
  ii. de stem vAn het woord, svAbhAvAt, de getAllen, wAnt hij is een en negen.  
  (10 is het volmaakte getal)
  iii. het ‘vormloze vierkAnt’. 
en deze drie, omsloten door de , (de nul, de grenzeloze cirkel die alleen een 
getal wordt als één van de andere 9 cijfers eraan vooraf gaat) zijn de heilige vier; 
en de tien zijn het ArupA (subjectieve, vormloze) heelAl. dAn komen de ‘zonen’, 
de zeven strijders, de ene, de weggelAten Achtste, en zijn Adem die de lichtmA-
ker is.

iv-6. dAn de tweede zeven, die de lipikA’s zijn, voortgebrAcht door de drie 
(woord, stem en geest). de verstoten zoon is één. de ‘zoon-zonnen’ zijn tAl-
loos. 
  De Lipika’s zijn de schrijvers, goddelijke wezens die op mystieke wijze 
verbonden zijn met karma. Zij tekenen, op de voor ons onzichtbare tafelen van 
het astraal licht, de ‘grote schilderijengalerij van de eeuwigheid’, iedere daad en 
gedachte van de mens op, van alles wat was, is en ooit zal zijn in het Heelal van 
verschijnselen. Ingmar de Boer1 geeft in zijn artikel aan dat de Lipika’s het plan 
voor een nieuw universum projecteren, na de kosmische rustperiode.

Stanza v: fohAt, het kind vAn de zevenvoudige hiërArchieën; de vorming van 
een kosmos; het verloop van de Wereldvorming. Eerst is er verspreide Kosmi-
sche Stof, dan de vurige ‘wervelwind’, de eerste trap van de vorming van een 
nevelvlek. Deze nevelvlek verdicht zich en, na door verschillende vormverande-
ringen te zijn heengegaan, vormt zich een Zonne-Heelal, een Planeetketen, of een 
planeet. 

v-1. de oorspronkelijke zeven, de eerste zeven Ademtochten vAn de drAAk vAn 
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wijsheid, brengen op hun beurt uit hun heilige ronddrAAiende uitAdemingen de 
vurige wervelwind voort. 
  De ‘vurige wind’ is de gloeiende kosmische stof die de leidende gedachte van 
de ‘scheppende krachten’ magnetisch volgt, zoals ijzervijlsel de magneet. Let op: 
ieder atoom in het universum heeft de mogelijkheid van zelfbewustzijn in zich, O, 
verborgen leven, trillend in elk atoom, maar het voertuig bepaalt in hoeverre dit 
gerealiseerd kan worden. Om tot vol bewustzijn te komen moeten alle stadia door-
lopen worden: De adem wordt een steen; de steen een plant; de plant een dier; het 
dier een mens; de mens een geest; en de geest een god, zo vermeldt een gezegde.

v-2. zij mAken hem tot de boodschApper vAn hun wil. de dzyu (occulte wijsheid, 
de uitdrukking van de collectieve wijsheid van de Dhyani- Boeddha’s) wordt 
fohAt; de snelle zoon vAn de goddelijke zonen, vAn wie de zonen de lipikA’s zijn, 
brengt berichten rond. fohAt is het strijdros en de gedAchte is de ruiter. (Dat 
wil zeggen dat het strijdros Fohat onder invloed staat van de leidende gedachte. 
Fohat staat in nauw verband met het Ene Leven.) hij schiet Als de bliksem door 
de vurige wolken (kosmische nevels); doet drie, vijf en zeven schreden door de 
zeven gebieden boven en de zeven beneden (de wereld die moet komen). hij ver-
heft zijn stem, roept de ontelbAre vonken (atomen) en voegt ze sAmen.

v-3. hij is hun leidende geest en leider. wAnneer hij begint te werken, scheidt 
hij de vonken vAn het lAgere rijk (minerale atomen) die zweven en trillen vAn 
vreugde in hun strAlende woningen (gasachtige wolken) en vormt dAArmee de 
kiemen vAn wielen (krachtcentra). hij plAAtst ze in de zes richtingen vAn de 
ruimte, en één in het midden – het middenwiel. 
  Met de zes richtingen in de ruimte wordt de dubbele driehoek bedoeld, de samen-
voeging en versmelting van zuivere geest en stof (zie ook het embleem van de TS).

v-4. fohAt trekt spirAAllijnen om het zesde te verenigen met het zevende – de 
kroon; een leger vAn de zonen vAn het licht stAAt bij iedere hoek (op elke hoek 
staat een Dhyani Chohan om van begin tot einde zijn eigen gebied te leiden en te 
bewaken, als ‘mystieke wachter’) en de lipikA’s stAAn in het middenwiel. zij (de 
lipika’s) zeggen: dit is goed, de eerste goddelijke wereld is gereed, de eerste is 
nu de tweede. dAn weerspiegelt de ‘goddelijke ArupA’ (het vormloze heelal van 
gedachte) zich in chhAyA lokA (de schaduwachtige wereld van de oervorm), het 
eerste gewAAd vAn de AnupAdAkA (de sfeer van het ongeschapene).

v-5. fohAt doet vijf schreden (nadat hij de eerste drie al heeft gedaan) en bouwt 
een gevleugeld wiel op iedere hoek vAn het vierkAnt, voor de vier heiligen 
(Dhyani Chohans, de vier grote koningen of Maharadja’s die heersen over de kos-
mische krachten van Noord, Zuid, Oost en West) en hun legers (menigten).

v-6. de lipikA’s omschrijven de driehoek, de eerste een (de verticale lijn of 
het cijfer 1), de kubus, de tweede een, en het pentAgrAm binnen het ei (cirkel). 
het wordt de ring ‘verder niet’ (the ring ‘pass’ not) genoemd voor hen die 
AfdAlen en opklimmen en ook voor degenen die tijdens de kAlpA (een enorme 
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tijdsperiode) voortgAAn nAAr de grote dAg ‘wees met ons’. zo werden de rupA 
en de ArupA (de wereld van vormen en de vormloze wereld) gevormd: uit één 
licht zeven lichten; uit ieder vAn de zeven, zeven keer zeven lichten. de wielen 
bewAken de ring …
  De schrijvers van het karmische grootboek, de Lipika’s, richten een ondoor-
dringbare versperring, of een ‘ring pass not’, op tussen het persoonlijke ego en het 
onpersoonlijke Zelf. Zij kunnen de ‘cirkel van het verder niet’ pas definitief overstij-
gen op de zogenaamde dag ‘wees met ons’. Dat is de dag dat de mens zich bevrijdt 
van de boeien van onwetendheid. Hij ziet dan volledig de niet-afgescheidenheid
in, van het ego binnen zijn persoonlijkheid [die hij ten onrechte beschouwt als zijn 
eigendom] met het Universele Ego (de anima supra mundi). Dan gaat hij op in de 
Ene Essentie en wordt niet alleen één ‘met ons’, de gemanifesteerde universele 
levens die een leven zijn, maar wordt dat Leven zelf. 

Stanza vi: onze wereld, de groei en ontwikkeling ervAn. Deze stanza geeft de 
volgende trappen aan in de vorming van een ‘Wereld’ en volgt de evolutie van 
zo’n wereld tot aan het (vierde) grote tijdperk, dat overeenkomt met het tijdperk 
waarin we nu leven.

vi-1. door de krAcht vAn de moeder vAn genAde en kennis – kwAn-yin – het 
‘drievoud’ vAn kwAn-shAi-yin, dAt woont in kwAn-yin-tien, doet fohAt, de Adem 
vAn hun nAgeslAcht, de zoon vAn de zonen, nAdAt deze uit de diepste Afgrond 
(chaos) de schijnvorm hAd opgeroepen vAn sien-tchAng (ons Heelal) en de zeven 
elementen, het volgende: 

vi-2. de snelle en strAlende brengt de zeven lAyA-centrA voort, wAArover nie-
mAnd de overhAnd zAl hebben tot de grote dAg ‘wees met ons’ en hij grondvest 
het heelAl op deze eeuwige fundAmenten, terwijl hij tsien-tchAn omringt met de 
elementAire kiemen (atomen en monaden). 
  Laya-centra zijn nulpunten, waarvandaan differentiatie begint. Terwijl de ge-
wone wetenschap spreekt van de evolutie van de stof door redeloze stof, blinde 
kracht en zinloze beweging, wijst het occultisme op een intelligente wet en een 
bewust leven. Het voegt eraan toe dat Fohat de leidende geest van dit alles is, geen 
persoonlijke godheid, maar de uitstraling van de achter hem staande machten.

vi-3. vAn de zeven (elementen) – eerst één gemAnifesteerd, zes verborgen; 
twee gemAnifesteerd, vijf verborgen; drie gemAnifesteerd, vier verborgen; vier 
voortgebrAcht, drie verscholen; vier en een tsAn (gedeelte) onthuld, twee en 
een hAlf verborgen; zes nog te mAnifesteren, één ter zijde gelegd. tenslotte 
zeven wentelende kleine wielen, (de planeetketen) wAArvAn het ene het Andere 
geboren doet worden. 
  Hoewel dit betrekking heeft op het gehele Heelal na een mahapralaya, heeft 
deze passage door analogie ook betrekking op de evolutie en de uiteindelijke 
vorming van de oorspronkelijke (samengestelde) 7 elementen op onze aarde. 4 
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elementen, vuur, lucht, water en aarde zijn inmiddels geheel gemanifesteerd en 
het 5e, ether, gedeeltelijk.

vi-4. hij bouwt ze, nAAr het voorbeeld vAn oudere wielen (werelden) en plAAtst 
hen op de onvergAnkelijke centrA. 
  hoe bouwt fohAt ze? hij verzAmelt het vurige stof. hij mAAkt bAllen vAn 
vuur, schiet er doorheen en er omheen, terwijl hij ze vAn leven doordringt en 
brengt ze dAn in beweging, sommige nAAr de ene kAnt, Andere nAAr de Andere 
kAnt. zij zijn koud, hij mAAkt ze heet. zij zijn droog, hij mAAkt ze vochtig. zij 
strAlen, hij wAAit ze koelte toe en verkoelt ze. zo werkt fohAt vAn de ene 
schemering tot de Andere, zeven eeuwigheden lAng.

vi-5. bij de vierde (Ronde, of levens- en bestaansomwenteling rond ‘de zeven 
kleinere wielen’) wordt de zonen gezegd hun beeltenis te scheppen. eén derde 
weigert, twee (derden) gehoorzAmen. 
  de vloek wordt uitgesproken; zij zullen worden geboren in het vierde (Ras), 
lijden, en lijden veroorzAken; dit is de eerste oorlog. 
  Stanza vi spreekt over onze wereld. Tussen de vorige sloka iv, en deze hebben 
zich lange tijdsbestekken afgespeeld. Het gaat erom dat we heden ten dage als 
mensheid nog steeds karma moeten inlossen voor grote vergissingen die in vroege-
re ontwikkelingsronden door de mensheid gemaakt zijn. De toelichting vermeldt: 
De heilige jongelingen (de goden) weigerden zich te vermenigvuldigen en soorten 
te scheppen naar hun gelijkenis, naar hun aard. Het zijn geen geschikte vormen 
(rupa’s) voor ons. Zij moeten groeien. Zij weigeren de chaya’s (schaduwen of 
beelden) van hun minderen in te gaan. Zo heerste er vanaf het begin zelfzucht, 
zelfs onder de goden, en zij kwamen de karmische lipika’s onder ogen. In deel II, 
Anthropogenesis, het ontstaan van de mens, wordt dit nader toegelicht.

vi-6. de oudere wielen drAAiden omlAAg en omhoog … het broedsel vAn de moe-
der vulde het geheel (de Kosmos). er werden veldslAgen geleverd tussen de 
scheppers en de vernietigers en veldslAgen om de ruimte; het zAAd (de wereld-
kiem, geestelijke deeltjes) verscheen en verscheen voortdurend opnieuw.

vi-7. mAAk uw berekeningen, lAnoo, wAnneer gij de juiste ouderdom vAn uw klei-
ne wiel (keten) zoudt willen kennen. zijn vierde spAAk is onze moeder (aarde). 
reik nAAr de vierde ‘vrucht’ vAn het vierde pAd vAn kennis dAt leidt tot nirvAnA 
en gij zult begrijpen, wAnt gij zult zien … 
  In exoterische boeken worden vier inwijdingsgraden of wegen naar Nirvana 
genoemd: de Srotapatti (the stream-winner, hij die is ingegaan in de stroom), de 
Sakridagamin (the once-returner, hij die nog slechts éénmaal geboren hoeft te wor-
den), de Anagamin (the never-returner, hij die niet meer zal reïncarneren), en de 
Arhat (the worthy one: hij aanschouwt Nirvana gedurende zijn leven; voor hem is 
dit geen toestand na de dood, maar Samadhi, waarin hij de volkomen gelukzalig-
heid van Nirvana geniet).



8. Stanza's.indd   61 17-05-2012   14:24:06



www.theosofie.nl Theosofia 113 / nr 2 - mei 201262

Stanza vii: de ouders vAn de mensheid op AArde. Deze stanza vervolgt de ge-
schiedenis en schetst de neerdaling van het leven tot aan de verschijning van de 
Mens.

vii-1. AAnschouw het begin vAn bewust vormloos leven. 
… eerst het goddelijke (voertuig), het ene uit de moedergeest (atman); dAn het 
geestelijke (atma-buddhi, geest-ziel); de drie uit het ene, de vier uit het ene, en de 
vijf wAAruit de drie, de vijf en de zeven. deze zijn de drievouden en de viervou-
den nAAr beneden; de ‘uit het denkvermogen geboren’ zonen vAn de eerste heer 
(Avalokiteshvara, de toekijkende Heer, het Hoger Zelf, de hemelse en menselijke 
logos); de strAlende zeven (de “bouwers”)’. 
  zij zijn u, mij, hem, o lAnoo. zij die over u en uw moeder AArde wAken.
De hiërarchie van scheppende krachten (Dhyani Chohans) wordt verdeeld in 7, of 4 
en 3, binnen de 12 grote orden die zijn weergegeven in de 12 tekens van de dierenriem.

vii-2. de ene strAAl vermenigvuldigt de kleinere strAlen. het leven gAAt AAn 
de vorm voorAf en het leven overleeft het lAAtste Atoom vAn vorm. door de 
tAlloze strAlen gAAt de levensstrAAl voort, de ene, zoAls een drAAd door veel 
juwelen (parels). 
  Hier wordt het begrip van de sutratma naar voren gebracht, de levensdraad 
die door opeenvolgende generaties loopt. De mensheid is hier in zijn eerste vage 
oervorm, een prototypische, schaduwachtige vorm, stoffelijk afkomstig van de 
laagste Dhyani’s of aardgeesten; moreel, psychisch en geestelijk afkomstig van 
een groep goddelijke wezens.

vii-3. wAnneer de ene twee wordt, verschijnt het drievoud en de drie zijn (ver-
bonden tot) één, en het is onze drAAd, o lAnoo, het hArt vAn de mensplAnt die 
sAptApArnA wordt genoemd. 
  Dit gedeelte gaat over de zogenaamde ‘Ronden’: de stapsgewijze evolutie van 
de stoffelijke natuur in wording, de zeven bollen van onze keten met hun delf-
stoffen-, planten- en dierenrijken, tijdens de hele periode van een levenscyclus. 
Het begrip saptaparna verwijst naar de zevenvoudige samenstelling van de mens.

vii-4. het is de wortel die nooit sterft; de drietongige vlAm vAn de vier pitten. 
de pitten zijn de vonken die putten uit de drietongige vlAm (hun hogere triade), 
die door de zeven – hun vlAm – nAAr buiten is geschoten; de strAlen en vonken 
vAn één mAAn, weerspiegeld in de voortsnellende golven vAn Alle rivieren vAn 
de AArde. 
  De drietongige vlam is de hogere triade van atma-buddhi en de vrucht van ma-
nas. De vier pitten die uitgaan en worden gedoofd zijn de vier lagere beginselen, 
waaronder het lichaam. 

vii-5. de vonk (de monade, samen met het aroma van manas) hAngt AAn de 
vlAm, AAn de fijnste drAAd vAn fohAt (de levensdraad). zij reist door de zeven 
werelden vAn mAyA. zij houdt stil in de eerste en is een metAAl en een steen; 
zij gAAt door nAAr de tweede en zie – een plAnt; de plAnt wervelt rond door 
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zeven verAnderingen en wordt een heilig dier (de eerste schaduw van de stof-
felijke mens). uit het sAmenstel vAn hun eigenschAppen wordt mAnu, de denker, 
gevormd. wie vormt hem? de zeven levens en het ene leven. wie voltooit hem? 
de vijfvoudige lhA. en wie vervolmAAkt het lAAtste lichAAm? vis, zonde en 
somA (de maan; drie symbolen van het onsterfelijke wezen) … 
  De uitdrukking ‘door de zeven werelden van maya’ heeft betrekking op de ze-
ven bollen van de planeetketen en de zeven ronden of 49 fasen van actief bestaan 
die de ‘vonk’ of monade vóór zich heeft, bij het begin van elke ‘grote levenscy-
clus’ of manvantara. 

vii-6. vAnAf de eerstgeborene (de oorspronkelijke of eerste mens) wordt de 
drAAd tussen de stille wAchter en zijn schAduw sterker en strAlender bij iedere 
verAndering (reïncarnatie). het zonlicht vAn de ochtend is verAnderd in de 
glorie vAn de middAg…
  De wachter of de oervorm staat op de bovenste sport van de ladder van het 
zijn; de schaduw op de onderste.

vii-7. dit is uw tegenwoordige wiel, zei de vlAm tot de vonk. gij zijt mijzelf, 
mijn evenbeeld en mijn schAduw. ik heb mijzelf in u gekleed en gij zijt mijn vA-
hAn (voertuig) tot de dAg ‘wees met ons’, wAArop gij weer mijzelf en Anderen, 
uzelf en mij zult worden. dAArop dAlen de bouwers, nAdAt zij hun eerste kleed 
hebben AAngedAAn, neer op de strAlende AArde en regeren over de mensen – die 
zijzelf zijn.
  Immanentie en periodiciteit zijn in de stanza’s hiervóór beschreven. Hier zien 
we ook het begrip transcendentie naar voren komen: na een lange pelgrimstocht 
komt het moment dat de vonk weer de vlam zal worden, dat wil zeggen dat de 
mens zal opgaan in zijn Dhyan Chohan, op de dag ‘wees met ons’. Alles gaat 
terug in de Grote Adem. 

bron: 
‘Een introductie tot De Geheime Leer van H.P. Blavatsky’ 
(Theosophical University Press).

noten: 
1 Ingmar de Boer, ‘Een korte inleiding tot de Stanza’s van Dzyan,’ 
 Theosofia nr.1 februari 2012.
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