


HET STELSEL WAARTOE WIJ

BEHOOREN.

Hoewel het van het allereerste belang is dat een
ieder, die de plaats van den mensch in de Natuur
tracht te begrijpen, een juist oordeel hebbe over de
voorwaarden die zijn geestelijken vooruitgang bepalen,
van uit het standpunt zijner ontwikkeling opwaarts,
bereikt de bestudeerder der Theosofie ten slotte een
punt, waarop hij behoefte heeft zijn begrip over de
mogelijkheden voor hem te versterken door een over·
zicht op groote schaal te nemen van het uitgestrekte
stelsel waartoe hij behoort. Hij zal niet streven naar
een begrip van de geheele ordewereld zoolang hij nog
belemmerd wordt door de onvolmaaktheden van de
werktuigkundige samenstelling, van het denkvermogen
van het stoffelijk lichaam, en zal zich slechts in ver
beelding bezighouden met de oneindigheden van ruimte
en tijd en geestelijke verheffing, ten einde in verstan·
delijke aanraking te blijven met de omsluierde zekerheid,
dat ongepeilde toestanden van bestaan nog in eindelooze
reeks boven het verste bereik van zijn verkrijgbare
kennis liggen. Maar hij zal het noodig vinden eenige
groote vraagstukken aan te vatten die zelf te uitgebreid
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zijn om ten volle binnen ons tegenwoordig bewustzijn
gebracht te worden, maar niettemin gedeeltelijk toe
gankelijk zijn voor onze onderzoekingen. De plaats van
den mensch in de Natuur is, zooals hij beseft zal hebben,
geen afgezonderd rijk dat met andere niet te maken
heeft. Een nagenoeg onpeilbaar verleden kan achter
ons liggen, vóórdat wij, terugziende, een tijdperk bereiken
waarop de aanvang van menschelijke ontwikkeling ver
zonk in vóór-bestaande toestanden van zijn; en wat de
toekomst betreft, zijn de kanalen van vooruitgang die
voeren tot boven de menschheid van haar allergrootste
hoogte, toestanden waarmede weinigen onzer gedurende
langen tijd in de toekomst onmiddellijk te maken zullen
hebben. Maar het Goddelijk denkbeeld, door de mensch
heid vertegenwoordigd, kan niet behoorlijk begrepen
worden als een iets afgescheiden van de Natuur te
midden waarvan het geplaatst is. De wereld waarin
wij leven kan niet behoorlijk begrepen worden zonder
eenig denkbeeld van de volledige planeetketen waarvan
zij een schakel is, en de opvolging van kringopen
baringen waardoor die planeetketen zich beweegt kan
niet besproken of vertolkt worden zonder verwijzing
naar het algemeene plan - voor zoover wij alsnog in
staat zijn daarin door te dringen - van het geheele
zonnestelsel waartoe wij behooren.

Het zonnestelsel is inderdaad een veld der Natuur
dat meer omvat dan iemand, behalve de allerhoogste
wezens die onze menschheid kan ontwikkelen, in staat
is te onderzoeken. Theoretisch kunnen wij er zeker
van zijn - wanneer wij des avonds omhoog zien naar
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de hemelen - dat het geheele zonnestelsel zelf slechts
een druppel is in den oceaan der ordewereld, maar
die druppel is op zijn beurt een oceaan van uit het
gezichtspunt van het bewustzijn van zulke half-ontwik
kelde wezens daarbinnen als wij zelven, en wij kunnen
op dit oogenblik slechts hopen vage en schaduwachtige
begrippen van zijn oorsprong en samenstelling te ver
krijgen. Hoe schaduwachtig deze echter zijn mogen,
toch stellen zij ons in staat de ondergeschikte planeet
reeks waarop onze eigene ontwikkeling tot stand gebracht
wordt, haar geëigende plaats aan te wijzen in het stelsel
waarvan zij deel uitmaakt, of in alle geval een ruim
denkbeeld te krijgen van de betrekkelijke grootschheid

. van het geheele stelsel, van onze planeetketen, van de
wereld waarin wij op het oogenblik werkzaam zijn en
van de bijzondere tijdperken van ontwikkeling, waarbij
wij als mensçhelijke wezens belang hebben.

Met eenige feiten in betrekking tot de groote reeks
waarover ik wensch te spreken, zijn wij allen reeds lang
vertrouwd geweest. Wij hebben steeds geweten, sedert
de hedendaagsche opleving van Theosofische leering
begon, dat deze aarde waarop wij thans wonen, niet
de eenige wereld is die in de ontwikkeling van het
menschelijk geslacht betrokken is. Wij begrepen ook
van het begin af dat de zeven bollen van onze keten,
sommige tot de bovenstoffelijke gebieden der Natuur
behoorende, reïnkarnaties zijn van vroegere bollen 
verbonden met dezelfde geestelijke krachten die in hun
openbaring betrokken waren - en dat wanneer hun
werkzaamheden in de ontwikkeling voleindigd zijn, zij
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op hunne beurt zullen heengaan en vervangen worden
door een nieuwe keten van werelden, waarop de ont
wikkelingen die er mede verbonden zijn een nieuwen
kringloop van werkzaamheid zullen beginnen. Wij weten
bovendien en hebben sinds lang geweten, dat er binnen
het zonnestelsel andere planeetketens zijn behalve de
onze, met welker ontwikkeling gedurende haar verloop
wij niets te maken hebben, hoewel op een hoog-st
belangwekkende wijze een dezer andere stelsels van
ontwikkeling een hoogeren graad van geestelijke gevor
derdheid vertegenwoordigende dan het onze, iets met
ons te maken heeft gehad, om zoo te zeggen over
onze kindschheid heeft gewaakt, en den vooruitgang
van eenige onzer vroegere rassen heeft geleid. Maar
wij zijn niet sinds het begin onzer Theosofische opvoeding
in staat geweest den algemeenen bouw van het geheele
zonnestelsel te begrijpen op de wijze waarop wij thans
tot op zekere hoogte in staat gesteld zijn dat te doen.
Daarom is het doel, dat ik nu beoog, het verzamelen
van de kennis welke wij langzamerhand in staat zijn
geweest te verkrijgen, opdat zij een geregeld verslag
vormen mogen en ons in staat stellen om met het
geestesoog een zelfs nog uitgestrekter veld der toekomst
te overzien dan dat hetwelk betrokken is in de ont
wikkeling van onze eigen planeetketen.

Zeven is, zooals wij reeds lang erkend hebben, het
wortelo-etal van ons stelsel - in zooverre tenminsteb

als dat stelsel in eenig opzicht met stoffelijke openbaring
in verband staat - en de eenvoudige onveranderlijk
heid van de wet maakt het groote plan waarvan
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sprake is gemakkelijker te begrijpen dan anders het
geval zou zijn.

Het zonnestelsel omvat (wij moeten zorg dragen niet
in de aanmatigende fout te vervallen die gelegen zou
kunnen zijn in het zeggen dat het bestaat uit) zeven
groote ontwerpen van planeet-ontwikkelingen, in elk
waarvan er sommige werelden, een of meer, zich op het
stoffelijk gebied bevinden. De ontwerpen zijn niet alle
bedoeld elkander te evenaren, en in sommige meer dan
in andere zijn de hoogere gebieden der natuur in hun
plan betrokken. Theosofen zijn nu wel gewend aan het
begrip dat bovenstoffelijke gebieden der Natuur even wer
kelijk en de openbaringen daarop even voorwerpelijk kun
nen zijn als die, welke onze stoffelijke zintuigen aandoen.
De Astrale en Devachanische gebieden zijn evenzeer bruik
baar als velden van openbaring binnen het zonnestelsel als
het stoffelijk gebied en inderdaad zijn er boven en onder
de zeven planeetontwerpen waarover ik reeds gesproken
heb nog andere, die geheel op de hoogere gebieden
liggen en nimmer stoffelijke planeten hebben gehad in
verband met hun ontwikkeling. Het zal niet mogelijk
zijn daarvan op dit oogenblik veel te zeggen, maar de
erkenning van het feit dat zij bestaan zal er toe bijdragen
orde te brengen in ons denken op een later punt van
dit onderzoek. Ons eigen ontwerp put meer dan eenig
ander, behalve een enkel, uit de bronnen van het stof
felijk gebied, en op het tijdperk van ons tegenwoordig
manvantara zijn drie planeten van onze eigen reeks op
dit gebied, maar de samenstelling van de verscheidene
ketenen verschilt in dit opzicht.
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Elk ontwerp van ontwikkeling wordt uitgewerkt door
middel van een reeks van zeven manvantara's. Elk
manvantara omvat een ontwikkelingsverloop zoodanig
als in Theosofisch onderwijs met betrekking tot de zeven
rondten op onze planeetketen uiteengezet wordt. Daar
iedere rondte een wereldtijdperk van werkzaamheid
beurtelings op elke planeet omvat, en daar elk dezer
wereldtijdperken verdeeld is in zeven groote rassen
tijdkringen, kunnen wij een overzicht krijgen van de
betrekkelijke grootschheid van een rassen-tijdperk 
zooals dat, hetwelk onlangs breedvoerig besproken
werd in deze loge in verband met het Atlantische Ras
- vergeleken met het geheele stelsel waartoe wij be
behooren, indien wij de volgende opvolgende reeks in
gedachte houden:

Zeven wortelras-tijdperken maken één wereldtijd
perk uit.

Zeven wereld-tijdperken (elkander in volgorde op even
zoo veel planeten opvolgende) één rondte.

Zeven rondten één manvantara.
Zeven manvantara's één ontwerp van ontwikkeling.
Zeven ontwerpen van ontwikkeling (meer of minder

gelijktijdig in hunne werkzaamheid) het zonnestelsel.
Sommige dezer ontwerpen zijn meer gevorderd dan

andere, doch aleer wij een meer nauwkeurig ver
slag geven van den toestand waarin wij de geheele
machtige onderneming op dit oogenblik vinden, zal het
wenschelijk zijn terug te gaan in onze verbeelding tot
den aanvang ervan, en het prachtige inzicht waardeeren
waarmee de hedendaagsche wetenschap - niet altijd
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daarop evenveel aanspraak hebbende - met een zeer
dichte benadering tot nauwkeurigheid, den toestand
gegist heeft waarin ons stelsel zich bevond vóórdat
eenige van zijn planeten versplitst waren.

De nevelhypothese is een van de meest grootsche
overwinningen, waartoe het menschelijk verstand zonder
hulp zich ooit in staat getoond heeft. Deze hypothese
is volkomen in overeenstemming met Theosofische
leering op dat punt, zelfs niettegenstaande die leering
haar uitlegt en uitbreidt op eene wijze die niet mogelijk
zou zijn voor het begrensde gedachteveld dat slechts
één soort stof erkent.

De stelling dat zonnestelsels elk in het eerste begin,
groote opeenhoopingen van hoog verhitte en zeer ver
dunde stof waren - gasvormig of zelfs misschien nog
meer verdund - en dat trapsgewijze elk dezer nevel
vlekken aan een afkoelend en samentrekkend verloop
onderworpen werden, dat haar kern verdichte, enzoo
voorts, wordt gewoonlijk toegeschreven aan den grootcn
sterrekundige Laplace. W. F. Stanly brengt in zijn laatste
werk over dit onderwerp het onstaan van dit denkbeeld
terug tot Tycho Brahe, die opperde dat sterren gevormd
werden door verdichting van de etherische zelfstandig
heid, waaruit hij veronderstelde dat de Melkweg samen
gesteld was. Kepler werkte dit denkbeeld verder uit
door aan te geven dat de nevelstof oorspronkelijk alle
ruimte gevuld kan hebben, inplaats van beperkt te zijn
tot den Melkweg, en andere groote denkers, opperden
op -hun beurt verdere wijzigingen van de oorspronkelijke
opvatting. Deze werd veel versterkt, toen de onder-
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zoekingen van Sir William Herschel ons meer dan
2000 afzonderlijke nevelvlekken binnen het bereik
van den teleskoop vertoonde en daarna werkte in
het laatste jaar der achttiende eeuw Laplace het ge
heele plan veel meer stelselmatig uit dan een zijner
voorgangers, en ontwikkelde het tot ongeveer den
vorm, waarin de sterrekundige wereld het nu alge
meen aanneemt.

Laplace toonde aan hoe de planeten van een stelsel
achtereenvolgens konden gevormd worden door het
afscheuren van af de hoofdmassa van de nevelvlek van
groote buitenwaartsche ringen van verdichtende stof.
De geheele nevelvlek werd aangenomen zich oorspron
kelijk in draaiing te hebben bevonden en dus zouden
de ringen zelve ook doorgaan op dezelfde wijze te
wentelen. Langzamerhand zouden de ringen zelf ergens
verbroken worden en daarna zou de stof waaruit zij
samengesteld waren tezamenrollen en zich verzamelen
hetzij tot groote bolvormige planeet-lichamen of tot
zwermen kleinere meteorische massa's.

Tegelijk met de ontwikkeling van het geheele denk
beeld hield de bespiegeling zich bezig met de vraag
hoe de nevelvlek het allereerst waarschijnlijk gevormd
was. Volgens ééne beschouwing, somtijds de vortex
theorie genoemd, wordt verondersteld dat stof met een
warrelende beweging samengetrokken wordt rondom
de een of andere reeds bestaande kern. Volgens een
andere - de botsings-theorie - wordt verondersteld
dat de oorspronkelijke nevelvlek onstaan is uit de botsing
in de ruimte van twee koude en uitgedoofde zonnen,
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in verschillende richting zich bewegende met planeta
tarische snelheid.

De hitte, ontstaan door zulk een overweldigende
wereldgebeurtenis, wordt erkend voldoende te zijn om
alle stof waÇl.ruit de twee bollen bestonden te doen
vluchtig worden en op die wijze een nieuwe nevelvlek
van gloeiend, lichtend gas te vormen die door den
aard van de botsing die haar veroorzaakte, in draaiing
zou gebracht worden daar de kansen bijzonder groot
zouden zijn tegen de juiste ontmoeiting van de twee
lichamen volgens de lijn hunner middelpunten. Tegen
woordig meen ik dat de botsings-theorie van den
oorsprong der nevelvlek de meest heerschende is, en
het is diep belangwekkend van onze verheven Leeraars
te vernemen dat hoewel dit feitelijk niet de wijze van
ontwikkeling is die daadzakelijk in het geval van ons
eigen zonnestelsel werd aangenomen, deze toch in den
loop der Natuur voor enkele andere stelsels gebruikt
werd en in overeenstemming kan gebracht worden met
die werkzaamheden op hoogere gebieden dan het
stoffelijke waarvan onze Theosofische overtuiging ons
onmiddellijk zal verzekeren dat zij altijd hoofdzakelijk
behulpzaam zijn om een zonnestelsel tot bestaan te
brengen.

De wijze in werkelijkheid aangenomen voor de wording
van ons eigen zonnestelsel, had in de eerste plaats ge
heel en al betrekking op de hoogere gebieden der
Natuur. Op een zekere vlakte van bovenstoffelijke
stof, werd een kracht in werking gesteld die de uit·
werking had van te scheppen wat wij ons mogen
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voorstellen - zonder in dit opzicht aanspraak te maken
op nauwkeurige voorstelling - als een uitgebreid elek
trisch veld, zich uitstrekkende over een gebied van
ruimte verreweg grooter dan het veld begrepen binnen
de baan van Neptunus.

Het gebied van ruimte, hierbij betrokken, was om
te beginnen gevuld met stof van een zekere orde, of
inderdaad van zekere orden. Hoe meer wij den geest
begrijpen van okkulte leering, hoe duidelijker wij het
denkbeeld beseffen dat ruimte nergens ledig is. Zij
moge niets omvatten dat een zekere gegeven groep
beperkte zintuigen aandoet, maar niettegenstaande dat
is zij een gevuldheid eerder dan een ledig. Iets door
dringt alle ruimte waarmede wij ons in gedachten
kunnen bezighouden. Dit erkennende en eveneens
erkennende dat stof op andere gebieden dan het stof
felijke, blijkbaar onderworpen is aan beperkingen 
zoodat wat wij bijvoorbeeld gewoonlijk het astraal ge
bied noemen, niet een gelijkslachtige oneindigheid is
maar het astraal gebied van deze aarde - zijn esote
rische bestudeerders toch soms in verlegenheid over
de vraag welk gebied in de opklimmende reeks gemeen
is aan het zonnestelsel en welk gebied aan de orde
wereld? Het antwoord op het raadsel kan gevonden
worden in het feit dat ieder gebied vertegenwoordigd
wordt door stof op verschillende - de gebruikelijke
zeven - trappen van verfijning. De lagere onderge
bieden worden in alle gevallen rondom elke planeet
verbijzonderd; doch in elk geval strekt het hoogste
ondergebied zich even ver uit als het zonnestelsel -
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als het heelal zelf, voorzoover wij weten. Aldus strekt
in zekeren zin zelfs het stoffelijk gebied zich even ver
uit als de ruimte, waar het voorgesteld wordt door den
hoogsten, den atomischen toestand van ether. Zoo is
het eveneens met de astrale en Devachanische gebieden;
deze strekken zich in hun hoogste toestanden even ver
uit als de ether; en a fortz"ori strekken hoogere ge
bieden zich even ver uit.

Hieruit zal blijken, dat stof van iedere verscheiden
heid plu.s al haar vermogens binnen de sfeer lag waarin
de verheven kracht die de openbaring van ons stelsel
bestuurde, de werkzaamheid deed ontstaan waarover
reeds gesproken is. Deze werkzaamheden hadden zooals,
ons verteld wordt tot één gevolg, het intrekken van
uit de omringende ruimte als binnen een maalstroom,
van onmetelijke vermeerdering van toevoer van den
alles doordringenden ether. Eenige wetenschappelijke
moeilijkheden doen zich aan het denkvermogen voor
in verband met deze verklaring, maar zonnestelsels
zijn voldoende ver van elkaar verwijderd in hun ver
spreiding door de ruimte, om overeen te stemmen met
het denkbeeld, dat zelfs de ether - hoewel wij ons
die als niet samendrukbaar moeten denken ten einde
onze heerschende opvattingen over stof met enkele
zijner eigenschappen overeen te brengen - verdund
zou kunnen worden in de ruimte tusschen de zonne
stelsels, en betrekkelijk verdicht in en rondom de
zonnestelsels. In elk geval schijnt de esoterische ver
klaring van het begin van ons stelsel het denkbeeld
van zulk eene verdichting in te sluiten, en een invloed,
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neerkomende van eenig hooger gebied der Natuur op
den ether in dezen toestand veranderde ten slotte de
samengeperste massa tot een stoffelijke nevelvlek 
een onmetelijke hoeveelheid gloeiend gas op een onbe
grijpelijk hoogen warmtegraad.

Uit dezen stand van zaken schijnt het verloop dat
verondersteld wordt met de neveltheorie in verband
te staan, in wer~ing te zijn getreden. Ringen van de
nevelstof raakten los van de ouderlijke massa en voort
gaande met wentelen, gehoorzaamde aan de draaiende
beweging der geheeIe massa, werden zij samengehoopt
tot planeten, hoewel niet tot dezelfde planeten waar
mede wij nu bekend zijn, daar deze van lateren oorsprong
zijn, krachtens beginselen, werkzaam in de ontwikkeling
van een stelsel waarmede de gewone sterrekunde voor
alsnog geen rekening houdt.

De verschillende planeten die oorspronkelijk gevormd
waren, werden trapsgewijze gegroepeerd tot zeven groote
ontwerpen van ontwikkeling en om deze zelfs bij be
nadering te begrijpen moeten wij ze van ons tegen
woordig standpunt uit beschouwen. Het overzicht dat
wij te houden hebben zou er daadzakelijk niet veel
bij gebaat zijn indien men poogde het nagenoeg onpeil
bare verleden zoover te peilen tot men de orde kon on
derzoeken waarin de verschillende ontwerpen ontworpen
werden. Intusschen kunnen wij evenwel het feit opmer
ken, waarover wij reeds gesproken hebben, dat er binnen
het zonnestelsel drie ontwerpen van ontwikkeling zijn
waaraan geen stoffelijke planeten zijn verbonden, zoodat
er in werkelijkheid niet zeven maar tien ontwerpen zijn
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waarmede wij ons in gedachten moeten bezighouden
en waarschijnlijk zouden wij, indien wij een voldoend
uitgebreide kennis der natuur bezaten, bemerken dat
zevenvoudige stelsels zich gedurig oplossen in meer
omvattende stelsels van tien; doch overal waar het
stoffelijk gebied een rol speelt in eenige kosmische
onderneming blijkt de zevenvoudige wet stand te houden.
Aldus heeft onze eerste taak, wanneer wij trachten het
zonnestelsel te begrijpen, te maken met zeven ontwerpen
in elk waarvan het stoffelijk gebied aangeraakt wordt.

Beginnende met dat wat het meest buitenwaarts is
in de ruimte, zien wij dat de planeet Neptunus be
trokken is in een ontwerp van geheel verschillenden
aard van dien welke aan de meeste der andere kan
toegekend worden. In deze wereldreeks is het ontwik
kelingsverloop niet bestemd gevolgen te bereiken ge
ëvenredigd aan die welke het doel is dat door de
andere ontwerpen bereikt moet worden. Het leven,
waarbij Neptunus betrokken is, is er niet op berekend
zeer groote hoogten te bereiken, maar aan den anderen
kant is dit wonderlijke kosmische organisme bijzonder
belangrijk om een sterrekundige reden. In ontwikkeling
verbonden met Neptunus zijn feitelijk twee andere
planeten, stoffelijk behoorende tot ons stelsel, die nog
niet binnen teleskopisch onderzoek zijn gevallen. Een
er van zal' eindelijk wel door de gewone middelen
ontdekt worden, de verste ligt ver buiten het bereik
van stoffelijke werktuigen, want niet alleen is zijn af
stand overweldigend voor de verbeelding, maar het licht
dat ze ons terug zou werpen door weerkaatsing van de
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zon, is uiterst zwak. Van Neptunus zelf uit bezien,
zou de zon slechts een vlekje in den hemel schijnen,
vergeleken bij de gloeiende schijf waarmede wij te doen
hebben, maar de twee uiterste planeten zijn op af
standen van het middenpunt van het stelsel waarvoor
nog altijd geldt wat in sterrekunde "de wet van Bode"
wordt genoemd. Zoodoende weten wij toch zonder nog
een van hen ontdekt te hebben, dat de straal van de
baan waarin de uiterste van alle zich beweegt iets meer
is dan 10.000 millioen mijlen. (De afstand van Neptunus
is, zooals men zich herinneren zal, ongeveer 2.700

millioen). Op dien afstand zou het licht der zon nau
welijks de duisternis zichtbaar maken. En voor alle
warmte die de verwijderde planeet noodig mocht hebben
zou zij voornamelijk afhankelijk zijn van invloeden,
waarmede de natuurwetenschap op deze aarde op dit
oogenblik nog slecht bekend is. Hoe weinig wij voor
alsnog kunnen verwachten van het Neptunus-ontwerp
te begrijpen, kunnen wij toch onze gedachten over
dit onderwerp zoover vorm geven, dat wij erkennen
dat dit ontwerp - op zijn tegenwoordig standpunt
van vooruitgang - drie stoffelijke planeten omvat.

Alle andere ontwerpen - behalve het onze - worden
elk zooals wij gaandeweg zullen zien op dit oogenblik ver
tegenwoordigd op het stoffelijk gebied door slechts één pla
neet. Maar gedurende het overzi~htvan het stelsel moeten
wij onthouden dat ontwerpen niet gelijkelijk vertegewoor
digd worden op het stoffelijk gebied op elk hunner man
vantarische trappen. Ons eigen ontwerp had maar één stof
felijke planeet in zijn laatste manvantara, en zal er slechts
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een hebben in de volgende, hoewel het nu een drievou
dige openbaring heeft op het stoffelijk gebied. Zoo
kunnen andere ontwerpen die slechts één stoffelijke
planeet hebben er meer dan één hebben op latere
trappen van hun vooruitgang en ook kunnen zij er
meer dan één hebben gehad op vroegere trappen.

Het Uranus-ontwerp - want wij kunnen in onze
gedachten op dit oogenblik elk ontwerp wel noemen
bij den naam van de zichtbare planeet van zijn tegen
woordige keten - is hierna aan de beurt om beschouwd
te worden. Ik meen begrepen te hebben dat het
Uranus-ontwerp tamelijk ver gevorderd is en betrokken
is in de ontwikkeling van een hooge levensorde, maar
natuurlijk moeten de stoffelijke omstandigheden van
Uranus hemelsbreed verschillen van alle, waarmede
wij bekend zijn. De zon kan van Uranus bezien nau
welijks een grooter voorwerp schijnen dan Jupiter ons
toeschijnt, maar een van de lessen waarop de esoterische
studie van het geheele stelsel het meeste nadruk legt
is, dat leven bestaanbaar is onder omstandigheden van
den meest uiteenloopenden aard, en dat wij nooit de
bewoonbaarheid van andere bollen in de ruimte moeten
trachten te bepalen door te onderzoeken in hoeverre
hun weerkundige of klimaatstoestanden overeenkomen
met de onze.

Het Saturnus-ontwerp is veel minder gevorderd in
zijn manvantarische ontwikkeling dan het onze en de
planeet Saturnus zelf is in een der eerste rondten van
haar tegenwoordige manvantara zoodat zij nog in het
geheel niet stoffelijk bewoonbaar is. Het geslacht van
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wezens met wier ontwikkeling zij te maken heeft, is
nog op een vroeg punt hunner nederdaling in de stof,
hoewel men niet moet veronderstellen dat het Saturnus
ontwerp evenmin als andere ontwerpen verbonden met
de uiterste planeten, jong is in de orde zijner schepping,
wanneer men die vergelijkt met eenige van de dichter
bij de zon geplaatste. De snelheden van vooruitgang
van de onderscheidene ontwerpen zijn zeer verschil
lend. Saturnus is langzaam in zijn ontwikkeling, met
manvantaras van buitengewone lengte. Wij moeten
voorloopig nog geduld hebben ten opzichte van ver
onderstellingen die beproeven zouden de snelheid van
vooruitgang der verschillende ontwerpen in onderling
verband te brengen, hoewel zij zonder twijfel alle
bestemd zijn hun gevolgen op de een of andere wijze
tot éénheid te brengen, tegen het einde van het machtige
drama, waarin zij hun verschillende rollen spelen.

Het Jupiter-ontwerp is zeer belangwekkend, want
hoewel het nog zeer jong is - in vooruitgang zooal
niet in tijd - is het bestemd naar wij meenen, zijn
geslacht van ontwikkeling op te voeren tot een mogelijk
zeer hoog punt. Tot dusverre evenwel is de malwantara
van het Jupiter-ontwerp, nu in gang, slechts de derde van
de zevenvoudige reeks overeenkomende met onze maan
of laatste manvantara welke zooals alle lezers van de Ver
handeling van de London Lodge over "De maan Pitris"
zullen weten ons geslacht niet tot een zeer hoogen
graad van onhvikkeling bracht. Bovendien is het Jupiter
geslacht op dit oogenblik eerst in de tweede rondte
van zijn derde manvantara, en zijn stoffelijke planeet
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is daarom nog niet geschikt om de woonplaats van
stoffelijk leven te zijn. Zij is nog gloeiend door haar
betrekkelijk kort geleden afkoeling, en deze stand van
zaken, erkend door de gewone sterrekunde, is niet toe
te schrijven zooals gewone sterrekundigen veronder
stellen, aan het feit dat Jupiter veel grooter is dan de
binnen-planeten, en zoodoende meer tijd noodig heeft
gehad om af te koelen sinds de oorspronkelijke nevel
vlek vasten vorm kreeg. Jupiter is een latere schepping
dan de aarde maar het overzicht van het geheele
onderwerp waarmee dit feit in betrekking staat zal
gemakkelijk te behandelen zijn, wanneer een algemeen
overzicht over de ontwerpen voltooid is.

Ons binnenwaarts bewegende van af Jupiter is de
eerstvolgende planetenbaan die wij bereiken, die welke
op dit oogenblik ingenomen is door een zwerm kleine
planeten, slechts zooveel ruwe planetenbouwstof om in
toekomstige ketenen verbruikt te worden. De volgende
planeet is Mars, maar wanneer wij die belangwekkende
wereld bereiken. zijn wij bewoners van de aardketen
betrekkelijk tehuis, want het ontwerp waartoe wij be
hooren, op dit oogenblik in zijn vierde manvantara, is
op het punt gekomen van zijn diepste nederdaling in
de stof en wordt dus op het stoffelijk gebied vertegen
woordigd door drie planeten waarvan Mars er één is.
Mars, de Aarde, en Mercurius zijn deelgenoten in ont
wikkeling, daar Mars de planeet is na de aarde in de
volgorde van vooruitgang r'ondom de geheele keten,
en Mercurius ons vooruit is. Een groot gedeelte van
het tegenwoordige menschelijk geslacht, heeft feitelijk

2
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geleefd op Mars, waar wij - indien wij de planeet
slechts konden bezoeken - zooals eenige onzer meer
gevorderden kunnen en ook doen in het daartoe geëigende
voertuig van bewustzijn buiten het stoffelijk lichaam,
nog archaeologische sporen van onzen doortocht zouden
vinden. Daar wij een weinig meer van de planeten
van onzen eigen keten weten dan van de andere, zal
ik later tot dit deel van ons onderwerp terugkeeren.

Volgende op de Aarde, als wij ons dichter naar de
Zon toe bewegen, komen wij aan de planeet Venus.
Van alle zeven ontwerpen van het stelsel, is dat hetwelk
Venus op dit oogenblik op het stoffelijk gebied ver
tegenwoordigt, het verst gevorderd in ontwikkeling,
niet noodwendig het oudste, beoordeeld naar het tijdperk
waarin het ontstond, maar het snelst van de reeks, wat
de snelheid van zijn vooruitgang betreft of den duur
zijner manvantaras.

Ons eigen ont\verp gaat nu door zijn vierde manvan
tara, maar dat waartoe Venus behoort is reeds verge
vorderd in zijn vijfde. Het is reeds in de zevende
rondte van die manvantara, het geslacht dat het ont
wikkelt is op dit oogenblik evenals wij gevestigd op
de stoffelijke planeet van zijn keten, hoewel op zulk
een ontzettend verder gevorderd punt van zijn voor
uitgang dat de meest gevorderde wezens onder hen in
grooten getale, vergeleken bij onze menschheid, een
god-gelijken trap van verhevenheid vertegenwoordigen.
Van Venus daalden, zooals alle beoefenaars van esote
rische leeringen zullen weten, de beschermers van onze
kinderlijke menschheid in het latere derde en vroege vierde

ras van dit wereldtijdperk, neder, om in ons geslacht
den groei van het manasisch beginsel te versnellen, en
aan hen zijn wij het feit verschuldigd, dat wij, zooals
wij nu staan, inderdaad iets verder in ontwikkeling ge
vorderd zijn dan waarop onze werkelijke plaats in ons
eigen ontwerp ons strikt genomen het recht geeft.
Wij zijn voortgeholpen door sommigen van Hen die
in de verhevenste beteekenis van het woord onze
Oudere Broeders zijn in het geheele stelsel, en onder
ons zijn er in elk geval sommigen gevonden die ge
schikte leerlingen gebleken zijn en zich reeds op hoogten
van geestelijke waardigheid bevinden, overeenkomende
met die, vroeger bereikt door hun verheven onderwijzers.

Binnen de baan van Venus ligt de planeet Mercurius,
tot onze eigen keten behoorende, en daarop begint,
.daar het middelste punt van ons tegenwoordig wereld
tijdperk nu voor.bij is, een nieuwe ochtend van ont
wikkeling, in voorbereiding voor de aankomst van dit
menschelijk geslacht, wanneer het overblijvende van
zijn groote rassentijdperken op deze aarde doorgewerkt
zal zijn. En dan weder wordt binnen de baan van
Mercurius een andere planeet gevonden, en waarschijn
lijk zal die den een of anderen dag door gewone sterre
kundigen ontdekt worden, daar deze reeds haar bestaan
veronderstellen en reeds scherp op den uitkijk zijn
geweest, telkens wanneer een zonsverduistering hun
een kans geeft die te zien. Gedompeld als die op
andere tijden is in het verblindende licht van de zon,
is het hopeloos er in den onbeschutten hemel naar te
zoeken. Reeds bij voorbaat hebben enkele sterrekun-
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digen die onontdekte planeet een naam gegeven en er
wordt somtijds melding van gemaakt als Vulcanus.
Het moet zeker een zeer warm wereldje zijn, hoewel
de wet van Bode het een afstand van den midden-bol
zou toekennen van zoo iets als dertig miIlioen mijlen.
Het behoort evenwel tot een onafhankelijk ontwerp
van ontwikkeling, niet bestemd leven op te voeren tot
de groote hoogten die eindelijk zullen bereikt worden
in verband met ons ontwerp en dat van Venus. Het
voltooit de reeks van zeven ontwerpen. Ze nog eens
opnoemende zooals hieronder hebben wij:

I. Het Neptunus-ontwerp.

I. "Uranus- "
3. "Saturnus- "
4· "Jupiter- "
5. "Aarde- "
6. "Venus- "
7. "Vulkaan- "

De eerste en vijfde van deze reeks hebben elk drie
stoffelijke planeten, de andere elk een.

Van de drie ontwerpen, die g~en aanraking hebben
met het stoffelijk gebied, kan op dit oogenblik weinig
gezegd worden. Zij staan in betrekking tot hooge orden
van ontwikkeling, en op de een of andere wijze met
de eindelijke volmaking van het leven van het stelsel
in zijn geheel wanneer al de zevenvoudige ontwerpen
hun kringloop zullen voltooid hebben.

Het moet evenwel niet verondersteld worden dat zij
op ontwikkeling wachten tot den tijd waarop de andere
ontwerpen hun kringloop voltooid hebben. Zij zijn
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reeds in werking, en zij bestaan elk uit zeven planeten,
bepaalde plaatsen in de ruimte innemende, hoewel
samengesteld uit hoogere soorten van stof dan die,
welke onze stoffelijke zintuigen kunnen waarnemen.
Aan den anderen kant behoeven wij ons hen niet voor te
stellen als te maken hebbende met toestanden van be
staan geheel buiten bereik van onze verbeelding. Het
hoogste gebied der Natuur, waarmee zij rechtstreeks
in betrekking staan, is het Rûpa-gebied van Devachan.

Uit het algemeen denkbeeld van den bouwen het
plan van het stelsel dat reeds gegeven is, en in het
bijzonder uit vele plaatsen in de latere Theosofische
letterkunde, zal blijken dat de gedaante van het zonne
stelsel· evenmin onveranderlijk is gedurende het leven
van dat stelsel, als de gedaante van land en water op
de oppervlakte der aarde onveranderlijk is, gedurende
den voortgang van een wereldtijdperk. In elk ontwerp
gaat de keten van planeten waarop zijn ontwikkeling
heeft plaats gehad, gedurende elke willekeurige man
vantara tot ontbinding over aan het einde daarvan
(onderworpen aan een wijziging die wij dadelijk zullen
opmerken), en een nieuwe keten van werelden wordt
in het aanzijn geroepen. Dit beteekent niet dat nieuwe
stof geschapen wordt uit ongeopenbaarde zelfstandig
heid, maar dat planeten, wanneer hun levenstijdkring
voleindigd is, worden ontbonden of teruggebracht tot
stof die verspreid wordt door het zonnestelsel in het
algemeen, en gereed is tezamen getrokken te worden
tot nieuwe vormen, juist zooals de grondbestanddee1en
van een dood menschelijk lichaam, opgelost in de aarde
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of de lucht en in den loop der tijden weer opgenomen
in plantaardig weefsel, op het geschikte oogenblik voedsel
worden voor nieuwe dierlijke of menschelijke vormen.

Zoo zal men zien dat onze aarde bijvoorbeeld met
haar vergezellende planeten, niet alleen een nieuwe
schepping is vergeleken met den stand van zaken die
er was toen de nevelvlek voor het eerst verdicht werd,
maar reeds in het vierde geslacht van zulke nieuwe
scheppingen is die alleen met ons eigen ontwerp in
verband staan. Ik heb geen inlichtingen omtrent de
wijze waarop de planeetstof van het stelsel in het beainb

verdeeld werd, maar het is een zaak van blijkbare
zekerheid dat van Uranus af binnenwaarts gaande niet
een der bestaande planeten tot de eerstgeboren reeks
van de nevelvlek behoort. Het kan ons nauwelijks
aangaan een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar
den werkelijken gang van gebeurtenissen in dit opzicht.
Onze beschouwing van de bedoeling der Natuur en
van onze eigene plaats daarin, zou niet daadzakelijk
geholpen worden door bijvoorbeeld te weten welke
planeten bestonden in betrekking tot de Uranus ont
wikkeling voordat Uranus in aanzijn was. Noch zou
het ons ten opzicthe van andere ketens baten te weten,
door hoeveel voorgangers elk der nu bekende planeten
in voorbijgegane eeuwen werd aangekondigd. Maar er
zijn eenige aanzichten van het vraagstuk die trekken
aanbieden van bijzonder belang, toegepast op onze
eigen keten, en zonder eenige veronderstellingen te
maken omtrent de uitgestrektheid waartoe de overeen
komsten van ons eigen stelsel toepasselijk zijn op

(
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andere, kunnen wij onze aandacht met vrucht keeren
(op dit standpunt van het onderzoek) tot het plan waar
naar onze eigene planetarische woonplaatsen van tijd
tot tijd vervormd worden.

Wanneer de levensgolf elke planeet (in ons ontwerp)
verlaat gedurende de zevende rondte van elke manvan
tara, gaat elke planeet op haar beurt tot ontbinding
over, en de stof waaruit zij samengesteld was gaat terug
tot den algemeenen oceaan van zulke stof binnen het
zonnestelsel. Overeenkomende planeten ontwikkelen
zich opnieuw voor de volgende manvantara, als het
ware de reïnkarnatie wordende van de hoogere begin
selen aan de oudere planeten ineigen. Deze schikking
is evenwel niet toepasselijk op de vierde planeet van
elke keten, de meest stoffelijke in samenstelling. Deze
verliest een groot deel van de stof die haar vormt op
een wijze die men dadelijk begrijpen zal, en in haar
ingekrompen toestand wordt zij tot maan voor haar
opvolgster. Elke nieuwe stoffelijke planeet aldus in het
leven geroepen, kan geschapen worden - zooals nieuwe
zonnestelsels zelf in het eerste begin geschapen worden
- op verschillende wijzen; maar onze aarde schijnt
voortgebracht te zijn volgens een plan, nauw gelijkende
op dat volgens hetwelk ons heele stelsel ontwikkeld werd.
Binnen het geëigende veld in de ruimte werd een
planetarische nevelvlek ontw:kkeld, terwijl de stof waar
uit die samengesteld was onttrokken werd aan de
omringende ruimte, die zelve zonder twijfel de ont
bonden stof van vroegere ontbonden planeten was, of
tot op zekere hoogten ongetwijfeld meteorische stof,
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tot het stelsel in het algemeen behoorende, die vroeger
nog niet op dergelijke wijze benut was. De nieuwe
aarde-nevelvlek werd ontwikkeld rondom een middel
punt dat in ongeveer dezelfde verhouding stond tot de
stervende planeet, als de middelpunten van aarde en
maan op dit oogenblik tot elkaar staan. Doch in den
nevelachtigen toestand besloeg deze opeenhooping van
stof een aanmerkelijk grooter ruimte, dan de vaste stof
der aarde nu beslaat. Zij strekte zich naar alle rich
tingen uit zoodat zij ook de oude planeet in haar vurige
omarming omsloot. De warmtegraad van een nieuwe
nevelvlek schijnt belangrijk hooger te zijn dan eenige
warmtegraad waarmede wij bekend zijn, en op deze
wijze werd de oude planeet aan de oppervlakte weer
zoodanig verhit, dat alle dampkring, water en stof,
voor vluchtigwording vatbaar, tot een gasvormigen
toestand gebracht werd, en zoodoende opneembaar werd
in het nieuwe middelpunt van aantrekking, in het
middelpunt der nieuwe nevelvlek gevormd.

Op deze wijze werden de lucht en de zeeën van de
oude planeet overgebracht naar de samenstelling van
de nieuwe planeet, en zoo komt het dat de maan in
haar tegenwoordigen toestand een dorre gloeiende massa
is, droog en wolkeloos, niet langer bewoonbaar en ook
niet langer noodig voor de bewoning van eenige stof
felijke wezens. Wanneer de tegenwoordige manvantara
bijna geëindigd is gedurende de zevende rondte, zal
haar ontbinding voltooid zijn en de stof die zij nog
tezamen houdt zal opgelost worden in meteorische stoil;
om vermengd met den oceaan van alle dergelijke stof,
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I vervolgens weer gebruikt te worden 111 de vorming van

een nieuwe planetarische nevelvlek.
De verandering welke aldus van tijd tot tijd binnen

de innerlijke inrichting van het zonnestelsel plaats
hebben, moeten natuurlijk verstorende invloeden teweeg
brengen op de bewegingen van planeten, reeds in aanzijn
op elk gegeven tijdstip waarop een oude planeet ont
bonden of een nieuwe vast wordt, en waarschijnlijk
spelen zulke verstoringen een rol in de kringverloopen
die plaats hebben op de in werking zijnde werelden
van dien tijd. Het gebeurt soms, dat losse opmerkingen,
voorkomend in okkult onderwijs, wijzen op sterre
kundige gebeurtenissen, die wij niet gemakkelijk kunnen
terugbrengen tot kosmische oorzaken, zichtbaar in
werking. Zij worden waarschijnlijk bevorderd door ver
anderingen die met groote tusschenpoozen plaats hebben
in wat de gedaante van het stelsel kan genoemd worden.
Het kan nooit het lot zijn van een enkel geslacht van
waarnemende wezens op een enkele planeet, van de
ontwikkeling van een nieuwe wereld of de vernietiging
van een oude getuige te zijn. Zulke verloopen zijn te
uitgestrekt vergeleken bij den duur van een menschen
leven. Doch krisissen zullen komen op tijden in de
toekomst waarop redelijke bewoners van sommige
planeten, nieuwe werelden in vorming zullen zien. De
tegenwoordige manvantara van het Venus-ontwerp bij
voorbeeld, is zoo veel verder gevorderd dan de onze
dat het menschdom op aarde in de een of andere
toekomstige rondte van onze tegenwoordige manvantara
misschien getuige zal kunnen zijn, van de voorberei-
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dingen voor de ontwikkeling van de planeet die Venus
zal opvolgen, hoewel tegen dien tijd de meerderheid
van het menschdom zelf zoover in ontwikkeling ge
vorderd zal zijn dat geen hemelnatuurverschijnsel meer
voor hen onverklaarbaar of onverwacht zal zijn.

En nu kunnen wij tot besluit het verhevenste punt
van ons grootsch onderwerp naderen, en trachten voor
zoover dat mogelijk kan zijn voor menschelijke denk
vermogens, werkende onder onze tegenwoordige beper
kingen, het geestelijk doel te begrijpen van het machtige
stelsel waartoe wij behooren, het onderliggende Goddelijk
denkbeeld waarvan dat stelsel met al zijn wonderlijke
samengesteldheid van gelijktijdige ontwikkelingsont
werpen en van oneindig verscheiden leven, de zichtbare
openbaring is.

Soms kunnen wij in staat gesteld worden in zekere
mate een machtige gebeurtenis in de Natuur te begrijpen,
wat het algemeene plan betreft, zelfs wanneer de bronnen
van kracht waardoor deze uitkomst wordt teweegge
bracht onze nauwkeurigste onderzoeking teleurstellen.
Herinner u dat er van het standpunt van den Theo·
soof geen blinde krachten in den kosmos zijn, die van
bovenaf invloed uitoefenen op werelden en stelsels door
hun toevallige samenvloeiing. Wat er ook gebeurt op
d~ gebieden betrokken in de wording 'van een zonne
stelsel, is de onmiddellijke uitdrukking van den Wil
van een Wezen, voldoende verheven in eigenschappen
om in staat te zijn dien wil objektief te maken - de
openbaring te worden - die Hij heeft geschapen, in
de eerste plaats door de gedachte. Met een uitdruk-
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king, ons allen vertrouwd als verwant met het denkbeeld
van Goddelijkheid, zijn wij in staat eerbiedig te spreken
over dat Wezen wiens Wil doet onstaan, en wiens
Leven gedompeld is in ons zonnestelsel, als de Logos
van het stelsel. Wij kunnen zelfs verder gaan. Wij
kunnen ons een opvatting van Hem maken als uit
stralende, op de een of andere onbegrijpelijke wijze,
van het Allerhoogste Oneindige Bewustzijn, en als de
schepping ondernemende van het stelsel als een over
weldigende daad van zelf-toewijding. Binnen Zijn aard
woont het vermogen van een nagenoeg grenzenlooze
vermenigvuldiging van zijn eigen ikwezenlijkheid. Zonder
de geëigende inspanning Zijnerzijds zouden deze ontel
bare mogelijkheden sluimerend blijven in het Aller
hoogste Bewustzijn. Hij volbrengt in de schepping van
het stelsel dat hij wordt, de eerste groote daad van
wat soms opoffering genoemd wordt. Zijn opoffering
- Zijn onderwerping tijdens den geheelen duur van
het stelsel aan beperkingen - wordt niet volbracht,
gelijk de opoffering van mindere wezens, de een voor
den ander, of voor anderen, maar voor hen die alsnog
niet bestaan. Hij geeft Zijn leven aan de ongeborenen,
aan hen die zonder Zijn zelftoewijding volstrekt geen
ikwezenlijk bewustzijn zouden hebben; opdat de geheele
omvang van Goddelijk bewustzijn rijker moge zijn door
ontelbare toegevoegde middelpunten van waardeerend
bewustzijn.

Het is om onzentwil dat deze groote daad volbracht
is, om onzentwil en ter wille van alle anderen aan
ons gelijk of ongelijk, die rijzen door de verschillende
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graden van geestelijke ontwikkeling heen naar het ge
bied der natuur, vanwaar de aandrang het eerst werd
gegeven, die eIken bol van het planetenstelsel dat wij
zien, in beweging bracht evenals alles wat wij voor
alsnog niet zien in den kosmos van objektief leven.

De eerste groote uitademing van het leven van den
Logos die ons stelsel tot aanzijn roept, is de aller
eerste openbaring van een wet die heerscht door alle
werelden waarvan wij iets weten - de wet die op
eIken trap van bestaan voorschrijft dat leven en kracht
uitgegeven zullen worden, tot voordeel van een ander
bewustzijn dan dat van den gever, hoewel ten slotte
toch zelfs daarmee te vereenzelvigen; de wet die de
polsslag is van het geheele stelsel - een wet van geven
die geen volstrekte en uiterste opoffering insluit, maar
de eenige wet is waardoor vooruitgang en volmaking
in de Natuur kunnen bereikt worden.

De uitstrooming wordt ons in haar verhevenste aan
zicht getoond in de openbaring van het stelsel zelf;
in eenige van haar nederigste werkingen is het een
wet van liefde en edelmoedigheid op het stoffelijk
levensgebied ; op afwisselende graden wordt zij bewust
geleid door hen die van hoogere gebieden van bestaan
dan die rondom ons, den geestelijken groei en de wel
vaart der menschheid bevorderen. Hoe meer wij weten
van waar okkultisme en van de verstandige uitoefening
van macht op hoogere gebieden van bestaan, hoe meer
wij in waardeerende verbindingen komen met dit groote
beginsel dat gelijkelijk, hoewel in verschillende mate,
de onophoudelijke weldadigheid van den adept aanvuurt,
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evenals de onzelfzuchtige edelmoedigheid van alle goede
mannen en vrouwen, die nog min of meer blindelings
toegeven aan den nog slechts onduidelijk uitgedrukten
aandrang van hun ontwakenden geestelijken aard. Het
einde kunnen wij van ons tegenwoordig standpunt uit
niet duidelijk onderscheiden, maar wij kunnen ons met
niet aarzelende overtuiging aan de opvatting vasthouden,
dat allen die zich in welwillend medegevoel aan anderen
geven, voor het ten uitvoer brengen van het machtig
beginsel, de groote onderneming vooruithelpen welke
ons stelsel vertegenwoordigt en op lateren tijd, indien
zij volharden, die onderneming zullen helpen met een
voller en duidelijker erkenning van het geheele doel
om hen te leiden, en aldus het Goddelijk medegevoel
beantwoorden, waarvan hun eigen bewustzijn als levende
afgescheiden wezens een van de ontelbare vruchten is.

Sommigen - wij weten niet hoe velen, en voor be
paalde kennis van zulk een onderwerp kunnen wij ons
nog getroosten te wachten - zullen door de volkomen
vereenzelviging van hun eigen levenskracht met de
kracht van den adem die het gebeele stelsel doordringt,
rijzen van trap tot trap van geestelijke verheffing door
de verschillende ontwerpen van ontwikkeling waaruit
het stelsel bestaat, totdat zij op zijn eindelijke hoogte
punt, op dezelfde hoogte staan als het Wezen door
Wien en uit Wien alle bewustzijn in het stelsel ont
wikkeld is geworden. Zijn levenskracht is in duizend
tallen van beperkingen ingewikkeld. Wanneer het
geheele groote werk zijn hoogtepunt heeft bereikt
vloeit het tot Hem terug door de nieuwe kanalen van



geestelijke kracht door de nieuwe Logoï, die Zijn eigen
weerkaatsing vormen op de veelvuldige gebieden der
Natuur, waarheen Zijn invloed uitgegaan is. Het heelal
is groot en verheven werkzaamheden, overeenkomende
met Zijn eigene, zullen hen ongetwijfeld op hun beurt
wachten. Op welke wijze de ontelbare ikwezens die
op de een of andere wijze zullen falen om de hoogste
mogelijkheden van ontwikkeling binnen het stelsel te
bereiken, teruggetrokken zullen worden binnen Zijn
nagenoeg onbegrensd bewustzijn, wanneer het tijdperk
van poging voorbij is - wanneer de nacht van pralaya
rust verschaft aan de nederigste zoowel als aan de ver
hevenste vormen van bewustzijn - kunnen wij alsnog
niet vooruitzien. Evenmin kunnen wij duidelijk de laatste
hoofdstukken van de voorgeschreven geschiedenis van
dat stelsel begrijpen ten opzichte van het wederver
zamelen van alle wondervol verscheidene krachten van
leven die nog tegenwoordig moeten zijn op het tooneel
van openbaring, zoolang eenige planeet voortgaat zich
te bewegen rondom de bron van alle levenskracht die
wij de zon noemen. Maar ons wordt gezegd, en wij
kunnen zelfs uit eenige kennis van geestelijke toe
standen die wij reeds kunnen bereiken het gedeeltelijk
begrijpen, dat het ikwezen dat wij ons als den Logos
denken, te allen tijde een menigte van ikwezens in
één is en steeds een menigte zijn zal, hoe vermenig
vuldigd zou het noodeloos zijn te onderzoeken, wanneer
de oogst van volmaking binnengehaald zal zijn en het
doel van de groote Mahamanvantara zal zijn vervuld.
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