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1
De Geheime Leer: het wekken
van een nieuwe wijze van denken

Wie proberen allemaal onszelf en de wereld waarin we
leven te begrijpen. Volgens een van de grondbeginse
len van het theosofische wereldbeeld zou het "en" in

die zin weggelaten mogen worden. Als ik dus zeg dat we alle
maal onszelf en de wereld proberen te begrijpen, dan is het "en"
niet aanwezig - wij zijn de wereld. Dit voert ons al meteen tot
een gezichtspunt, tot een manier van de wereld bezien, die sterk
verschilt van de manier waarop de meeste mensen het onder
werp gewoonlijk benaderen. Ik wil ons studieonderwerp inlei
den door in overweging te geven dat het enige doel van H.P.
Blavatsky's opzienbarende werk in feite het wekken was van
een nieuwe wijze van denken.!

Toen zij het eerste deel van haar hoofdwerk De Geheime Leer
afsloot, schreef H.P.B.: ''Het is nauwelijks mogelijk dat het den
ken van de huidige generatie geschikt is om de occulte waarheid
te ontvangen.,,2 Het negentiende-eeuwse denken was beslist
niet quite right - om H.P.B.'s woorden te gebruiken - om de
reusachtige waarheden die ze naar voren bracht aan te nemen.
In 1988 herdachten we dat die boekdelen honderd jaar geleden
voor het eerst verschenen.3 En waarschijnlijk is het nog steeds
mogelijk een dergelijke algemene uitspraak te doen. Is de den
kwijze van deze eeuw in staat om de waarheden die ons worden
aangeboden aan te nemen of te begrijpen?

Er bestaat geen twijfel aan de invloed van de denkbeelden die
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H.P.B. uiteenzette. Niet alleen hebben vooraanstaande denkers
vooral wetenschappers, maar ook andere leidende figuren - de
stellingen die beschreven staan in De Geheime Leer bestudeerd,
ook hebben talloze duizenden door het lezen van deze boekde
len inspiratie ontvangen en een dieper begrip van de raadselen
des levens gekregen.

Het is natuurlijk vrij gemakkelijk om een beschrijving te ge
ven van wat er in De Geheime Leer staat. Maar de manier van
denken te ontwikkelen die vereist is om deze beginselen te
begrijpen is misschien niet zo gemakkelijk. We zouden heel
eenvoudig kunnen zeggen dat deze boekdelen ons de metafysi
ca verschaffen van het theosofische wereldbeeld. Er zijn natuur
lijk tal van manieren waarop we een soort overzicht over dat
werk zouden kunnen verkrijgen.

We moeten allereerst beseffen dat de beginselen die in deze
boekdelen uiteengezet zijn niet als een soort definitieve openba
ring gegeven werden, maar als toetsbare waarheden. Op dit
punt verschilt onze studie aanmerkelijk van de studie van ge
wone leerboeken. Als we een gewoon leerboek bestuderen, kun
nen we geboeid raken door, of tenminste geïnteresseerd raken in
de beginselen die worden uiteengezet. Wanneer je bijvoorbeeld
een hedendaags handboek over fysica leest, dan kun je vele van
de voorafgaande stellingen aanvaarden, zonder door het bewer
kelijke proces van het toetsen te hoeven gaan. Om een veelge
bruikte uitdrukking te nemen: het is niet nodig dat iedere gene
ratie steeds weer opnieuw het wiel uitvindt. We stellen ons er
tevreden mee dat het wiel al een keer is uitgevonden. Op mijn
kantoor heb ik een computer staan en hoewel ik eerst dacht dat
ik te oud zou zijn om nog te leren ermee om te gaan en ik deze
incarnatie misschien tot een goed einde zou kunnen brengen
met het kunnen omgaan met een elektrische schrijfmachine,
kwam ik er snel achter dat ik veel aan een computer zou hebben.
En nu ben ik erg verknocht aan de vele mogelijkheden van de
tekstverwerker. Maar ik heb er geen flauw idee van hoe deze
eigenlijk werkt. En ik neem gewoon aan dat er mensen zijn die
weten wat er werkelijk plaatsgrijpt achter dat oplichtende
scherm.

Maar onze studie van De Geheime Leer heeft een totaal ander

j

j

karakter. De toetsbaarheid, de verifieerbaarheid van de beginse
len die erin uiteengezet worden ligt niet in uiterlijke situaties.
De toetsbaarheid, het bewijs ervoor, moet liggen in de innerlijke
transformatie die erdoor bereikt kan worden. Natuurlijk, als je
genoeg tijd had en de energie en de interesse en al het andere dat
nodig is, dan zou je ondersteunende bewijzen kunnen verzame
len uit alle wereldreligies, filosofieën, wetenschappen, kunsten,
ceremonieën en mythologieën en uit die grote hoeveelheid ma
teriaal zou je kunnen afleiden dat er bepaalde fundamentele
beginselen in onszelf en in het universum werkzaam zijn.

Maar waar De Geheime Leer op wijst is een nieuwe wijze van
denken - wat niet hetzelfde is als een verzameling feiten. In feite
zegt H.P.B. heel duidelijk dat een goed begrip van de occulte leer
gebaseerd is op de zeven wetenschappen. We hebben te maken
met wijzen van denken die betrekking hebben op zeven volko
men verschillende gebieden van denken. Ze vermeldt dan
slechts drie van deze gebieden. En ze zegt dat elke tekst verband
houdt met en geïnterpreteerd moet worden vanuit de volgende
standpunten. Het eerste noemt ze het realistische niveau van
denken. Het tweede noemt ze het idealistische en het derde het
zuiver goddelijke of spirituele niveau. Vervolgens zegt ze dat de
andere gebieden het normale bewustzijn, vooral dat van het
materialistische denken, zozeer overstijgen dat ze zelfs niet ge
symboliseerd kunnen worden in normale bewoordingen. Ze
geeft ons zelfs in het tweede deel van de oorspronkelijke editie
de middelen aan waarmee interpretatie en begrip bereikt kun
nen worden en ze maakt duidelijk dat niemand die niet inge
wijd is of ontwaakt is tot een nieuwe wijze van denken echt tot
wijsheid zal komen.

Ik zou in overweging willen geven dat deze drie wijzen van
denken verband houden met de vermogens die latent in ons
aanwezig zijn. En dat de leer noodzakelijkerwijze "geheim" is
omdat deze vermogens niet volledig in ons gewekt zijn. Dat wil
zeggen dat we pas aan de leer toekomen als we een manier van
denken kunnen wekken die verder gaat dan de normale denk
wijzen. Voor degenen die bekend zijn met de gangbare theosofi
sche terminologie met betrekking tot de beginselen van de
mens, de samenstelling van de mens, zou ik willen opperen dat



4 LEVEN IN WIJSHEID EEN NIEUWE WIJZE VAN DENKEN 5

de drie denkwijzen waar ze naar verwees betrekking hebben op
manas in zijn zuivere vorm, boeddhi in zijn ware aard en Atman
als dat universele beginsel waarin we geworteld zijn. Zodat het
realistische niveau van denken inderdaad zuiver manas is - dat
wil zeggen: manas als de weerspiegeling van het universele
bewustzijn. Het idealistische niveau is die verlichting die boed
dhi is - maar al te vaak gewoon vertaald met "intuïtie". Wat men
intuïtie noemt is vaak meer een kwestie van wensdenken. Het
wordt een soort verlangen, maar wat bedoeld wordt met het
woord "idealistisch", zoals HP.B. het woord gebruikt, is een
innerlijke verlichting die teweeggebracht wordt door een trans
formatie van het bewustzijn. En de derde denkwijze waarnaar
ze verwees, de zuiver goddelijke of spirituele, moet dan wel
betrekking hebben op die oorspronkelijke Eenheid, dat wil zeg
gen, op Atman in zijn oorspronkelijke toestand van non-diffe
rentiatie - die universele Bron waarin ieder van ons een soort
punt is. En dus zijn deze denkwijzen die in ons gewekt moeten
worden - en waar, zo meen ik, naar verwezen wordt in het
derde doeleinde van de Theosofische Vereniging, dat spreekt
over iets dat onderzocht moet worden, doorgrond en begrepen
- inderdaad de vermogens die in ons sluimeren.4 En die moeten
geactiveerd worden.

Vanwege deze wijze van denken voert de methode die ge
bruikt is bij het schrijven van De Geheime Leer ons in een bepaal
de richting. Als ik het zo mag zeggen: we moeten dit werk lezen
in de geest van het boek zelf. Het uiteindelijke doel van De
Geheime Leer is niet het begrijpen van een rationeel, geordend,
gemanifesteerd universum. Nu weet ieder die De Geheime Leer
bestudeerd heeft natuurlijk dat ons daarin een patroon gegeven
wordt en ik zal verderop naar dit patroon verwijzen. Het is een
patroon dat ons de rationaliteit, de ordelijkheid van het gemani
festeerde universum doet zien. Dat is dus in De Geheime Leer
aanwezig.

In feite is alles ons gegeven om een eigen universum te schep
pen. En als je het patroon kent moet het mogelijk zijn om naar
believen een gemanifesteerd universum te scheppen! Maar de
toestand van de wereld laat zien dat we nog niet geleerd hebben
de wereld naar believen in te richten. Of misschien is het zo, dat

1

we de wereld naar onze smaak hebben ingericht alleen maar om
tot de ontdekking te komen dat dit ook niet was wat we wilden.
Dat we inderdaad auto's en computers hebben gewild en com
fort en dat we er niet veel om gaven dat we daarvoor bossen
moesten vernielen of de atmosfeer vergiftigen. En nu staan we
dus voor de beslissing of we een ander soort wereld willen
scheppen. Maar die beslissing kan alleen genomen worden als
er een nieuwe wijze van denken in ons werkzaam is. Het is dus
uiteindelijk de bedoeling dat we ons een idee vormen van de
oorzakelijke, begrijpelijke, werkelijke bron van het zichtbare
universum; dat we in gaan zien dat we tot een nieuwe wijze van
denken moeten komen.

Twee problemen liggen al direct besloten in onze gebruikelij
ke westerse wijze van denken en deze moeten we natuurlijk
onder ogen zien om te kunnen begrijpen hoe we De Geheime Leer
moeten bestuderen. Er is wel het een en ander aan het verande
ren, maar omdat alle aandacht in het westerse denken gegeven
wordt aan objectieve verschijnselen hebben we het vermogen
verloren om subjectieve processen te analyseren. En daardoor
hebben we geleerd onze categorieën zo te definiëren dat we aan
processen een "ding-achtig" karakter toeschrijven en we altijd
met "dingen" te maken willen hebben. We willen graag alles
buiten ons plaatsen, waardoor alles een zekere objectiviteit aan
neemt. Psychologisch gesproken projecteren we op de wereld
onze eigen gevoelens en gedachten. We projecteren op anderen
onze eigen gehechtheden, onze eigen verlangens, onze eigen
zwakheden. We leiden een leven van projecties en zien niet in
dat we een aandeel in dit proces hebben en dat we nu ons eigen
bewustzijn moeten transformeren om te bewerkstelligen wat we
zien als beter of vreedzamer of harmonieuzer.

Om deze problemen die in het westerse denken besloten heb
ben gelegen te overwinnen, gebruikt De Geheime Leer een metho
de van uiteenzetten die karakteristiek is voor alle occulte en
esoterische teksten. We moeten dus beseffen dat hoewel HP.B.
en haar leraren een taal gebruikten van een eeuw geleden de
methode van uiteenzetten toch wees in de richting van een
transformatie van het bewustzijn. De methode staat in het Oos
ten bekend als de soetra-methode - het gebruik van een aforisti-
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sche tekst met commentaren om een transformatie van bewust
zijn op gang te brengen. De boodschap die in die methode van
uiteenzetten vervat ligt is voor de meeste westerlingen heel
vreemd. Het heeft geleid tot enkele van de zeer reële moeilijkhe
den die studerenden onder ogen hebben moeten zien, in het
bijzonder studenten die gebruik maken van wat we meestal het
rationele denken noemen.

Heel in het kort gezegd is de boodschap een heel duidelijke:
LEEF HET LEVEN, ALS JE TOT DE WIJSHEID WILT KOMEN. Dit is nu
voor de meeste westerlingen heel vreemd, want het begrijpen
van de rationele processen die een universum tot bestaan bren
gen hangt niet af van een bepaalde levensstijl! En toch, als je
nauwkeurig leest is dit precies wat H.P.B. ons te zeggen heeft.

Het werd nog veel duidelijker gezegd door haar leraren in
hun briefwisseling met twee van de vroegste leden van de Theo
sofische Vereniging. In de gepubliceerde verzameling van de
brieven die bekend is als De Mahatma-brieven aan A.P. Sinnett
komt een erg duidelijke uitspraak voor. Eén van hen, Mr. A.D.
Hume, vond dat hij, als goed opgeleid Engelsman, orde kon
aanbrengen in de leringen van de occulte leer en hij schreef dan
ook aan een van de adept-leraren: ''Waarom vertelt u ons niet
gewoon wat de occulte leer is en dan zal ik het onder woorden
brengen in termen die voor het westerse denken redelijk en
rationeel en zinvol zijn." En de adept-leraar antwoordt: ''Het
lijkt misschien vanuit uw westerse gezichtspunt zo dat het enige
wat ons te doen staat is het schrijven van een handboek over
occultisme. Maar," zei hij, "zo gaat het niet toe in onze scholen
[dat wil zeggen: in de esoterische traditie] want totdat en tenzij
de student voorbereid is om de waarheid te ontvangen of te
begrijpen, is er eenvoudig geen waarheid." Niemand houdt
deze voor hem achter, hij kan haar gewoon niet begrijpen!

En dan wordt de uiterst belangrijke mededeling gedaan: "de
verlichting moet van binnenuit komen." Die methode van uit
eenzetten, ontworpen om de wijze van denken te wekken die de
komst van de verlichting bespoedigt, wordt in De Geheime Leer
gehanteerd. Dit is de reden dat ik zeg dat de boodschap die in
dit werk vervat ligt eenvoudig is: LEEF HET LEVEN, ALS JE TOT DE

WIJSHEID WILT KOMEN.

Wijsheid is natuurlijk heel iets anders dan kennis. Wijsheid is
een totaal, een volledig soort weten, waarin je hele leven een
uitdrukking is van wat je weet. Het is natuurlijk tamelijk gemak
kelijk om De Geheime Leer te lezen als een verzameling verschil
lende feiten - soms verbijsterende feiten! En soms in een taalge
bruik dat ons zeer vreemd voorkomt. Het is heel gemakkelijk
om het te benaderen vanuit, laten we zeggen, het letterlijke
denken. Als we ons bezighouden met het tweede deel, dat han
delt over het ontstaan en de ontwikkeling van de mens, dan
nemen we deze ontwikkelingsstadia uit de evolutie vaak nogal
letterlijk, of ze nu wel of niet in overeenstemming zijn met de
hedendaagse wetenschap. Maar als De Geheime Leer werkelijk
diepe betekenis voor ons wil krijgen, dan zullen we de letterlijke
interpretatie achter ons moeten laten. Al deze stadia, bijvoor
beeld, zijn nog steeds in ons aanwezig. Wij zijn"Atlantiërs", wij
zijn ''Lemuriërs'' - we zijn ons eigen verleden.

Ik zou willen voorstellen dat we al onze vooropgezette ideeën
over de leringen die in De Geheime Leer voorkomen opzij zetten
en dat we tenminste tot op zekere hoogte proberen te komen tot
een andere zienswijze op dit werk. Waar het uiteindelijk om
gaat is dat we deze beginselen aan ons eigen leven toetsen.
Wenken en aanwijzingen hiervoor worden ons in beide boekde
len gegeven. Aanwijzingen die de intuïtie van de studerende
wekken, die aansporen tot dieper nadenken en nieuw inzicht.
Het is eigenlijk niet mogelijk om gevoeligheid voor waarheid, of
voor ordening, of voor schoonheid te onderwijzen, maar alleen
al het blootgesteld worden aan universele beginselen kan deze
gevoeligheid wekken. Dat zijn de beginselen die ons dus wor
den geboden en het is aan ons om zowel de concepten die uit de
beginselen afgeleid kunnen worden als hun toepassing in ons
leven nader uit te werken.

Pythagoras, misschien wel de eerste grote filosoof van het
Westen, degene die ons het woord "filosofie" gegeven heeft,
sprak over twee verschillende soorten ideeën. Hij verwees naar
ideeën die een soort dynamiek in zich hebben die ons in bewe
ging zet. Dit waren "eerste waarheden", universele waarheden.
Deze zijn vanzelfsprekend, wanneer ze begrepen worden. Ze
hebben hun eigen dynamische energie, die ons verandert. En
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daarnaast verwees hij naar concepten of "mentale constructies",
die daaruit afgeleid kunnen worden. Deze kunnen we ''het ge
reedschap van het lagere denken" noemen. Dit zijn gewoon
belangwekkende theorieën en we moeten dus door dez~.heen
naar de universele waarheid kijken. En daarom noemde hij deze
denkwijze "filosofie", wat hij onderscheidde van het daaraan
voorafgaande theoretiseren, dat hij "wetenschap" noemde. Dat
hield zich bezig met de vraag wat de fundamentele substantie
van het universum was.

Laten we het woord "filosofie" bekijken. Sophos komt natuur
lijk van "wijsheid" (sophia), het vrouwelijke kenprincipe, dat
omvattend is en dat altijd gezien is als het vrouwelijke aspect
dat voedt en geboorte geeft aan alle inzicht. Het betekent ook:
mededogen. In de boeddhistische traditie is ~et zowel ~jsh~id
als mededogen. En zo is het ook met het GrIekse sophza. Phtlos
legt een verhouding tot die sophia vast. We vertalen dat vaak
door '1iefde", maar het Grieks kent tenminste drie woorden
voor liefde. Philos is een omschrijving van een relatie waarin een
zekere gelijkwaardigheid bestaat. We vinden dat terug in de
Nederlandse uitgang "-filie". Hieruit komt broederschap voort.
Er is dus sprake van een relatie waarin men gelijkwa~rdig.!sa~n

die wijsheid, waarin men die wijsheid wordt - waarIn WIjsheId
om zo te zeggen je broeder is. Het is iets wat in ons eige~.wezen
als onze gelijke wordt gewekt en het is daarom deze WIjZe van
denken waar we in thuis moeten zien te raken. Als we De
Geheime Leer zouden kunnen benaderen als een geliefde broeder,
dan zouden we een nieuw inzicht opdoen. Omdat we allen een
gemeenschappelijke oorsprong hebben. We zijn afkomstig uit
dezelfde Bron.

2
Bronnen van De Geheime Leer

D e bedoeling van De Geheime Leer - zoals van alle esoteri
sche geschriften - is het denken te transformeren, een
diepgaande verandering in het bewustzijn te bewerk

stelligen. Het is vanuit dat gezichtspunt dat we het werk van
H.P.B. moeten benaderen. Tegelijkertijd moeten we ons realise
ren dat zij de taal moest gebruiken die haar ter beschikking
stond. Ze kleedde de denkbeelden die ze naar voren bracht in in
de enige taal die voorhanden was. Ook moeten we beseffen dat
ze deze in een westerse taal onder woorden bracht. Om precies
te zijn, het werd geschreven in de Engelse taal. Maar het Engels
is een erg arme taal, erg arm vanuit filosofisch oogpunt. Vanuit
andere gezichtspunten is het een heel goede taal: het heeft zich
bijvoorbeeld over de hele wereld verspreid. Van een klein ei
landje is de taal vrijwel overal naar toegegaan. Vanuit dat eiland
heeft er handel en verkeer plaatsgevonden naar alle delen van
de wereld. Maar een dergelijke taal- of welke andere westerse
taal dan ook - gebruiken voor het overdragen van diepzinnige
filosofische begrippen is van deze talen het onmogelijke vragen.
En daarom moeten we altijd achter de woorden naar hun diepe
re betekenis zoeken, naar wat met de uiterlijke woorden be
doeld wordt. We moeten zoeken naar dat wat door het woord
verborgen wordt. Alleen door een verandering van bewustzijn 
dat wil zeggen, een verandering waardoor het denken niet lan
ger analyseert, maar zich beweegt in de richting van een nieuw
inzicht - kunnen we tot een begrip komen van de leer. Het is al
te gemakkelijk om verstrikt te raken in bijkomstigheden, om je
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druk te maken over ronden en rassen en bollen... Welke pla
neetketen is dit? Horen Mars en Mercurius tot deze keten of
niet? Om je bezig te houden met wat ik noemde: ''het gereed
schap van het lagere denken." En dan ontgaat ons de essentie
van wat ons wordt aangeboden. Ik zou dus H.P.B.'s eigen woor
den willen gebruiken om na te gaan wat De Geheime Leer is en
wat haar bronnen zijn.

Laat me beginnen met een citaat van H.P.B. uit haar tijdschrift
Lucifer, dat ze in London uitgaf nadat ze daarheen verhuisd was.
Dit werd precies een jaar na de publikatie van De Geheime Leer
geschreven. H.P.B. schreef het volgende:

Waar ik in geloof is: ten eerste, de ononderbroken mon
delinge leer die geopenbaard is door levende, goddelijke
mensen, tijdens de kindertijd van de mensheid aan de
uitverkorenen onder de mensen. Ten tweede, dat deze
ons onveranderd heeft bereikt. Ten derde, dat de Mees
ters grondig zijn ingevoerd in de wetenschap die op een
dergelijke ononderbroken leer is gebaseerd.5

Ik denk dat deze uitspraak ons een aanwijzing omtrent de bron
nen geeft. Ten eerste, dat er een ononderbroken mondelinge leer
is geweest. Als wij iets horen en we proberen te herhalen wat we
gehoord hebben, dan gaan de zinnen gewoonlijk door ons eigen
persoonlijke "filter", als ik het zo mag noemen. Je kunt zeggen
dat we horen wat we willen horen en weglaten wat we niet
willen horen. We kleuren dat wat we gehoord hebben met onze
eigen gevoelens en we vervormen daarom het gehoorde. We
moeten begrijpen wat bedoeld wordt met "de ononderbroken
mondelinge leringen", waarin geen vervorming voorkwam,
want, zegt ze, ze hebben ons "onveranderd bereikt". Dit wijst
onmiskenbaar op het belangwekkende feit dat de leringen al
leen ontvangen kunnen worden door iemand wiens denken
zuiver is, iemand die ontvankelijk is voor hun zuiverheid. En
dat we daarom niet te maken hebben met een verzameling
feiten, maar met een innerlijke leer waar we aandacht aan moe
ten schenken. Dat wil zeggen, we moeten luisteren.

En daarom is De Geheime Leer gebaseerd op een zekere oude
tekst die "De Stanza's van Dzyan" wordt genoemd. Deze tekst is

historisch gesproken nooit gevonden, hoewel een student van
De Geheime Leer geopperd heeft dat er nu bewijzen zijn voor de
herkomst van die tekst. Inderdaad heeft een Amerikaans stu
dent van deze boekdelen, die ook studie heeft gemaakt van het
Tibetaans geopperd dat de Stanza's hun wortels hebben in de
Tibetaans boeddhistische Tantra's, dat ze ontleend kunnen zijn
aan een tekst waarnaar in bepaalde Tibetaanse werken verwe
zen wordt die bekend staat als de "Kalachakra-Ieer".6 Het is
bijvoorbeeld interessant om te zien dat die leer altijd onder de
hoede stond van de Panchen Lama en bewaard werd in een
klooster, het Tashi Lampo, dat vlak bij Shigatse ligt. Men zegt
dat de leraren van H.P.B., die verantwoordelijk zijn voor veel
van het materiaal dat we in De Geheime Leer kunnen vinden, hun
verblijf in dat gebied hebben. Maar in de Indo-Tibetaanse tradi
tie wordt gezegd dat de Kalachakra-Ieer direct afkomstig is van
Shambhala en daarom staat het bekend als "de leer van Sham
bhala". Dit kan daarom enige bewijswaarde hebben voor de
beweringen van H.P.B. Er is een boekje dat gaat over de her
komst van de Boeken van Kioe-te.

Het punt van belang is niet zozeer het historische bewijsmate
riaal en de analyse van sommige tantrische teksten waarvan
men zegt dat ze voorkomen in de bestaande werken in de Kala
chakra Tantra? Het is niet nodig deze te analyseren, maar wel
goed te beseffen dat dit een leer is die overgedragen werd aan de
meer gevorderden van de mensheid als gevolg van een innerlij
ke verlichting. De term dzyan, die voorkomt in de naam van de
Stanza's, is een fonetische, Tibetaanse weergave van het Sans
kriet jnana, dat hetzelfde is als het woord gnosis en dat daarom
de betekenis heeft van "wijsheid", in de ruimste zin van het
woord, die het resultaat is van diepe meditatie, wat in het Sans
kriet dhyana genoemd wordt. Je zou eraan toe kunnen voegen
dat jnana ook de titel is van het vijfde en laatste gedeelte van de
Kalachakra Tantra - het meest esoterische gedeelte. Ik heb dus
een poging gedaan te laten zien dat er inderdaad enig historisch
bewijsmateriaal voor het bestaan van deze Stanza's bestaat,
maar laat me er tegelijkertijd op wijzen dat deze wijsheid, jnana,
als gevolg van diepe meditatie opwelt in degene die verlichting
zoekt. Dat wil zeggen, ze welt op omdat het denken of het
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bewustzijn zich in een bepaalde toestand bevindt: een toestand
van alleen maar luisteren. Dat je inderdaad, als je het bewustzijn
zuivert en het "filter" verwijdert, een wereld kunt binnengaan
van kennis die tegelijk wijsheid en handeling is en daardoor zijn
eigen creatieve potentieel heeft.

Men zegt bijvoorbeeld dat de Rig Veda, het oudste geschrift
ter wereld, door de rishi's, de wijzen en heiligen, voor het eerst
"van binnenuit" gehoord werd. Verderop zullen we wat nauw
keuriger deze kwestie van het geluid in ogenschouw nemen,
want dat is de eigenschap van de substantie van het universum
zelf. Ik wil hier nu niet verder op ingaan, maar er alleen op
wijzen dat er een aspect van het scheppende beginsel bestaat dat
in het Sanskriet nada genoemd wordt. Het scheppende beginsel
is Nada Brahma - dat is, laten we zeggen, "de klinkende God",
"de sprekende God" als je wilt - het geluid dat voor eeuwig
door het universum klinkt. Dat geluid is de basis van alle har
monie, van alle uitdrukkingsvormen. Het is dit oorspronkelijke
geluid dat gehoord wordt in die diepte van meditatie waarin je
bent afgestemd op het oorspronkelijke geluid, dat de ononder
broken mondelinge leer vormt.

De reden dat het ons onveranderd bereikt heeft is dat de
wereld nooit zonder haar goddelijke leraren is geweest en er
daarom altijd een ras is geweest van "de uitverkorenen onder de
mensen". Aan hen die voor de mensheid een dergelijk mededo
gen voelden, die deze wijsheid graag wilden delen, hebben we
de naam ''Meesters'' of Mahatma's gegeven. Ze gebruiken deze
naam niet voor zichzelf omdat ze weten dat ze ook nog '1eerlin
gen" zijn, die de leer proberen te horen en over te dragen. En
dus geeft H.P.B. als het derde punt waarin ze gelooft dat de
Meesters "grondig zijn ingevoerd in de wetenschap die op deze
ononderbroken leer is gebaseerd." Maar dit betekent niet dat ze
de leer volledig begrepen hebben. Dit is misschien een nogal
schokkende uitspraak! Maar in de brieven die ze aan Mr. Sinnett
geschreven hebben maken ze heel duidelijk dat ze nog veel te
leren hebben. Hoeveel groter hun wijsheid ook is dan de onze,
er is een nog grotere wijsheid te bereiken. En daardoor zul je, als
je bekend bent met die brieven aan Mr. Sinnett, merken dat ze
vaak te rade moesten gaan bij een Chohan, een wezen boven

hun eigen status. En je zult ook zien hoe vaak ze het hadden
over die leraar der leraren, Boeddha, die naar men zegt de eerste
van onze mensheid was die de volledige verlichting bereikte. En
zelfs in die toestand werden bepaalde vergissingen begaan, om
dat hij in fysieke incarnatie was. Ik verwijs je hiervoor naar een
gedeelte uit H.P.B.'s Esoterische Opstellen en Instructies, een ge
deelte dat "Het Mysterie van de Boeddha" heet. Men zegt dat
hij, door zijn grote bewogenheid voor het lijden van de mens
heid, meer onthuld heeft dan was toegestaan. Daarom moest de
innerlijke aanwezigheid - het innerlijke wezen - nog een incar
natie op zich nemen. Hier ligt een groot mysterie, dat we nu niet
ten volle kunnen doorgronden. Maar het is een onderwerp van
groot belang, dat we eens onder ogen zullen moeten zien. In het
kort en zo eenvoudig mogelijk voorgesteld kunnen we zeggen
dat de innerlijke aanwezigheid later verscheen als de grote
Shankaracharya. En hiermee hebben we nog een stap in de
overdracht van de oorspronkelijke leringen. Want het was de
grote Shankaracharya die de leringen weergaf in nog weer een
andere vorm die zinvol zou kunnen zijn - we noemen die lerin
gen de "advaita vedanta". De vedanta is de essentie van de
Veda's. De term veda komt overigens van de Sanskriet stam vid,
wat betekent "zien" en ook "horen", zodat het de vidya is, dat
wat we in zijn volle zuiverheid zien of wat we in zijn totaliteit
horen. We kunnen zeggen dat het het horen is waar H.P.B. in De
Stem van de Stilte naar verwijst. Het is dus de waarneming
zonder enige versluiering, zonder enige beneveling, zonder eni
ge verduistering. Het is het horen van het oorspronkelijke ge
luid, het zien van wat ik graag noem ''het oorspronkelijke ge
zicht van God", ''het oorspronkelijke gezicht van de Logos". Dat
is het dus wat opnieuw wordt doorgegeven en zo beginnen we
een keten van overlevering te zien. Natuurlijk zijn er andere
grote goddelijke leraren geweest, die de oorspronkelijke lerin
gen op hun eigen manier tot Uitdrukking hebben gebracht. Het
is om deze reden dat H.P.B. kon schrijven:

Het is misschien wenselijk om ondubbelzinnig te verkla
ren dat de in deze delen voorkomende leringen, hoe
fragmentarisch en onvolledig ook, noch uitsluitend be-
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horen tot de hindoe-, zoroastrische, de Chaldeeuwse of
de Egyptische religie, noch ook tot het boeddhisme, de
islam, de joodse leer of het christendom. De Geheime
Leer is de kern van alle. De verschillende religieuze stel
sels zijn aanvankelijk daaruit' voortgekomen en worden
nu opnieuw verenigd met hun oorspronkelijke beginsel,
waaruit ieder mysterie en dogma is gegroeid en zich
heeft ontwikkeld en verstoffelijkt.8

Dit geeft ons een aanwijzing omtrent de opzet van De Geheime
Leer en zou ons ook moeten waarschuwen voor wat we zouden
kunnen noemen ''het vermaterialiseren van de leringen". Ze
waarschuwde ons hiervoor: om van doctrine tot dogma te ver
vallen, van de leringen tot hun concrete uitdrukkingsvorm. En
dit is inderdaad een gevaar dat we moeten zien te vermijden.

De Geheime Leer toont ons in zijn structuur eerst de vertaling
van die archaïsche Stanza's. Daarmee zijn we al twee stappen
van de oorspronkelijke mondelinge leer verwijderd. Misschien
wel drie stappen, want de mondelinge leringen werden gehoord
- anders zouden ze ook niet mondeling zijn. Dat wat gehoord
werd, werd eerst in symbolen uitgedrukt en die symbolen - en
H.P.B. verwijst naar die archaïsche tekst met symbolen - werden
vervolgens uitgedrukt in een heilige taal, een taal waarvan geen
sporen meer bestaan en die H.P.B. "Senzar" noemt. Maar geen
enkele student linguïstiek is bekend met een dergelijke taal.
Hoewel men veronderstelt dat er een oertaal voor alle Indo-Eu
ropese talen is geweest - een taal die verloren is gegaan - is het
toch moeilijk in te zien dat dat de taal geweest zou kunnen zijn
waar H.P.B. naar verwees. En we moeten dus erkennen dat
Senzar misschien niet zozeer betrekking heeft op een taal, als
wel op wat ze noemde "de allermoeilijkste wijze van denken".
Ze noemt deze denkwijze "logogrammatisch"; ze zegt ervan
''het is de allermoeilijkste methode, want elke letter staat voor
een heel woord." En dan voegde ze toe dat niemand die niet
ingewijd is in het mysterie van de occulte, religieuze ''logogra
fie" kan weten wat een naam uit enig oud document betekent
voordat hij elke letter ervan begrijpt. Ik wil hiermee aangeven
dat Senzar niet een taal is als Engels of Nederlands of Duits of
Frans, maar dat het een mysterietaal is, in de zin dat het mis-

schien een heel gewone taal is die een occulte betekenis in zich
bergt. We kunnen zelfs zeggen dat het een soort "code" is waar
in je moet ingewijd zijn om die te kunnen lezen. Het is nu
duidelijk dat H.P.B. inderdaad in deze code was ingewijd. We
hebben dus het volgende niveau voor ons, waarop ze een po
ging tot een vertaling heeft gedaan. En dat vormt de basis voor
De Geheime Leer, maar we moeten inzien dat dit inderdaad een
vertaling is - zo goed als ze kon of als de Meesters haar konden
helpen - van wat naar alle waarschijnlijkheid onvertaalbaar is.
In feite vertelde H.P.B.'s eigen leraar, de Meester Morya, in een
van zijn brieven aan Mr. Sïnnett dat we het eens moeten worden
over de terminologie. En hij voegde eraan toe: "want onze ter
men zijn vrijwel onvertaalbaar."

Je ziet dus de moeilijkheid van een stapsgewijze traditie en
hoewel ze zegt dat de Meesters grondig zijn ingevoerd in de
wetenschap die op deze ononderbroken leer is gebaseerd, ko
men er in de brieven aanwijzingen voor waaruit blijkt dat ze zelf
nog steeds diepere aspecten van de traditie aan het leren zijn. Er
is bijvoorbeeld een opmerkelijke uitspraak in een van de brieven
die de Meester Koethoemi schrijft: "Ik moest 25 jaar lang stude
ren voor ik toe was aan de leer van de cycli." Zijn wij bereid om
zoveel tijd te besteden aan sommige van de inleidende studies?
Wij zeggen wel eens dat de leer van de cycli heel eenvoudig is!
Ik hoor het in theosofische kringen vaak gezegd worden: "we
hebben eindeloos veel lezingen over karma en reïncarnatie ge
hoord!" Ik zou willen suggereren dat we nog maar een fractie
weten van wat die twee termen werkelijk te betekenen hebben,
dat we nog maar pas begonnen zijn te begrijpen wat deze leer
inhoudt.

Van de Stanza's zijn er weer nadere uiteenzettingen. H.P.B.
geeft bijvoorbeeld commentaren op elk van de shloka's of verzen.
En toen voegde ze, omdat ze dit werk aan de westerse wereld
presenteerde en voor de eerste keer zekere fundamentele con
cepten of denkbeelden uit de esoterische filosofie publiek maak
te, nog twee gedeelten in elk van de twee boekdelen toe. Ze
leverde commentaar op de taal die in haar dagen in zwang
raakte en die de taal van onze eeuw geworden is: de taal van de
wetenschap. We realiseren ons misschien niet in welke mate de
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wetenschap ons vandaag de dag een taal gegeven heeft; de
wetenschap heeft ons al onze metaforen gegeven. Net zoals de
taal in de Renaissance en daarvóór die van de religie was, zo is
vanaf de negentiende eeuw tot aan deze eeuw de wetenschap
onze taal. Ze komt dus met een lang gedeelte waarin ze die taal
gebruikt om te tonen wat de oorspronkelijke leringen inhouden.
Ga daar niet licht aan voorbij door te zeggen "Ach, de weten
schap waar zij naar verwees is achterhaald" - in feite is de
fundamentele wetenschappelijke houding niet veranderd, ook
al zijn er wat uiterlijke feiten veranderd. Ook zag ze in dat het
door middel van de wetenschap was dat vordering in het begrij
pen van de leringen gemaakt kon worden. En dan is er een
gedeelte over symboliek, dat ook weer verwijst naar de oor
spronkelijke leringen.

In een bepaald opzicht werd De Geheime Leer niet door H.P.B.
samengesteld, zelfs niet door haar leraren, maar, zoals de ge
schiedenis ons vertelt, werd het materiaal geordend door een
opmerkelijk stel: Archibald en Bertram Keightly - oom en neef.
Toen H.P.B. in 1887 vanuit Ostende in België naar Londen ver
huisde was het manuscript waaruit De Geheime Leer bestond,
zegt men, een meter hoog! En H.P.B. was niet zo'n goede organi
sator ... Je kunt hierover lezen in de mémoires van gravin Wacht
meister, waarin zowel Archibald als Bertram Keightly verslag
doen van de manier waarop ze deze stapel reorganiseerden.
Maar omdat ze samenwerkten met H.P.B. en zij weer met haar
eigen leraren, volgde de organisatie het patroon van alle occulte
leringen.

De structuur van het werk komt voort uit de bedoeling ervan.
Ik wil nog eens terugkeren tot die bedoeling: het wekken van
een nieuwe wijze van denken in de lezer. En daarom is de
boodschap, dat er een leven is dat geleefd moet worden om tot
de wijsheid te kunnen komen, niet alleen maar tot begrip, niet
alleen maar tot een verzameling kennis.

3
Scheppingsr.nythen
en de occulte kosmogonie

We kunnen De Geheime Leer lezen om universele begin
selen te ontdekken, die al het bestaande regeren. Maar
ook kunnen we De Geheime Leer zien als de voornaam-

ste mythe van ons wezen. Door De Geheime Leer te zien als de
grote kosmologische en antropologische mythe kunnen we een
transformatie van bewustzijn bewerkstelligen.

Een mythe wil niet zeggen dat dat wat uitgebeeld wordt niet
waar is. Een mythe wordt tot uitdrukking gebracht in de taal
van allegorie en metafoor - en heeft daardoor met bewustzijn te
maken. Zoals we in de esoterische filosofie weten, is bewustzijn
het voornaamste. Het is het fundament van alle bestaan, van alle
verschijnselen. Het gemanifesteerde stelsel als geheel noemen
we een ''kosmos''. En dat betekent dat het een verschijnsel is.
Men zegt dat het proces van chaos naar kosmos voert. Nu is
chaos niet verwarring of wanorde. We spreken vaak van een
chaotische toestand en we denken dat het een wanordelijke
toestand is. De oorspronkelijke betekenis van "chaos" is dat het
een afgrond is, een leegte - een leegte die een volheid is. In het
Duits is het woord "chaos" gähnen geworden; in het Engels is het
yawn ("gapen"). Dit is het Griekse woord chaos zoals het in
andere Europese talen terecht is gekomen. Als je gaapt vindt er
een uitademing plaats waarin alle geluiden mogelijk zijn. Als
die elementen in het mechanisme van het menselijk lichaam in
deze uitademing betrokken worden dan worden geluiden tot
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verstaanbare klanken. Die articulatie betekent een vervorming
van de adem in afzonderlijke geluiden en zo komen we tot
woorden. Dat houdt echter altijd een beperking in van de oor
spronkelijke uitademing en brengt nooit de uitademing als ge
heel volledig tot uitdrukking.

We kunnen dus zeggen dat chaos aan orde voorafgaat. Chaos
bevat alle mogelijkheden tot ordening in zich. Het proces van
ordening is een beperking die de oorspronkelijke Adem wordt
opgelegd. Daarom wordt die beperking ''kosmos'' genoemd.
Het woord kosmos uit het Grieks is verwant aan het woord
''kosmetisch''. Als je dus, wat de meeste vrouwen doen, kosme
tica gebruikt, dan bedek je als het ware het oorspronkelijke
gezicht en onthul je misschien maar bepaalde trekken van het
oorspronkelijke gezicht. En daarom is het een verschijning die
getoond wordt, een verschijning die nooit de totaliteit weer
geeft.

Waar we naar gaan kijken zijn die beginselen - we mogen ze
ook "archetypische motieven" noemen - waardoor het oor
spronkelijke gezicht zichzelf in manifestatie brengt. Een functie
van de mythe is dat we door de mythe een besef kunnen krijgen
van de oorspronkelijke eenheid. Men zegt wel dat een mythe
vier belangrijke functies heeft. Ten eerste, de religieuze functie.
Dat wil zeggen, de mythe vervult ons met ontzag, met een
gevoel van verwondering, met wat men noemt het "mysterium
tremendum", het ontzagwekkende mysterie van het bestaan. Ze.
heeft ook een wetenschappelijke functie, omdat ze ons een inter
pretatie geeft van het kosmische beeld van het universum. In
feite is de taal van de wetenschap onze hedendaagse mythe!
Want wetenschap is niet de werkelijkheid, wetenschap is een
manier om te beschrijven hoe de werkelijkheid in elkaar zit. We
moeten de kaart niet met het terrein verwarren. We denken
misschien dat de wetenschap ons vertelt hoe de werkelijkheid
is, maar we zijn zo gewend aan deze taal van de wetenschap dat
we vergeten zijn waar wetenschap eigenlijk voor dient. Weten
schap is niet meer dan een beschrijving van de werkelijkheid of
van de manier waarop ze in elkaar zit; ze is niet de werkelijk
heid zelf. De derde functie van de mythe is sociologisch. De
mythe helpt ons de door de mens geschapen orde te bevestigen

als de natuurlijke orde. Daardoor houdt ze de sociale orde in
stand en helpt ze ons te zien hoe we met elkaar moeten omgaan.
Tenslotte heeft de mythe een psychologische functie. Door de
voornaamste archetypen, de patronen die voorkomen in schep
pingsmythen, aan te geven, hoop ik in jullie deze psycho
logische functie te helpen wekken. Want deze toont hoe het
individu de ''held'' kan worden. Eigenlijk is ieder van ons de
held van tenminste één verhaal - je bent de held uit je eigen
verhaal! Je bent misschien soms de schurk in het verhaal van
iemand anders, maar in jouw verhaal ben je de held.

Ik denk dus dat als we De Geheime Leer als een mythe beschou
wen het de presentatie minder beangstigend maakt. Want dan
hoeven we ons niet meer druk te maken over de vraag of het wel
op feiten berust. Gebeurde dit wel; is dat wel echt gebeurd? Is de
weergave van de gebeurtenissen nauwkeurig tot in elk detail?
Want hier houden we ons bezig met archetypen, met patronen en
met hun beelden in het menselijk bewustzijn. We kunnen dus
het feit onder ogen zien dat mythe een psychische werkelijkheid
heeft, een innerlijke realiteit, en dat het ons in staat stelt de
werkelijkheid te benaderen via de ervaring. Onthoud wel dat
het maar één manier is om de werkelijkheid te bezien en dat er
andere zijn die even geldig zijn. Maar omdat ik me bezighoud
met de centrale bedoeling van De Geheime Leer - die, ik herhaal
het, is: het bewustzijn van binnenuit te transformeren, zodat de
kosmos met grotere nauwkeurigheid de ordenende beginselen
van de chaos weergeeft - houd ik me hier bezig met de vraag
hoe de mythe in ons dat aspect van de werkelijkheid kan wek
ken dat ons in staat stelt mede-scheppers in dat proces te wor
den. Tegenwoordig is er een toenemend aantal wetenschappers
dat spreekt van een "co-creatief universum", waarin wij een
centrale rol spelen.

Laat ons daarom enkele van de grote beginselen uit de schep
pingsmythen bekijken. Scheppingsmythen zijn de diepzinnigste
en belangrijkste van alle mythologische uitingsvormen. Je weet
het misschien niet, maar onze mythen vormen een weerspiege
ling van dat wat we van onszelf vinden. Ze geven vorm aan ons
wereldbeeld. En hoewel veel van de elementen die we aantref
fen in de scheppingsmythen nogal vreemd en abstract kunnen
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overkomen, soms zelfs buitennissig voor ons die zo trots zijn op
ons rationele denkvermogen, kunnen we toch wijzen op bepaal
de archetypische patronen die we in die mythen kunnen aan
treffen. Ik wil in overweging geven dat er twaalf van zulke
patronen bestaan. Misschien komen ze overeen met dat opmer
kelijke getal twaalf dat elke astroloog zal herkennen.

Ten eerste, scheppingsmythen gaan altijd over het onbekende,
een mysterie in de ware zin van het woord. Het woord "myste
rie" en het woord "mythe" komen van hetzelfde Griekse werk
woord. Het Griekse werkwoord is muoo en dat betekent "het
sluiten van ogen, oren en mond". Als deze gesloten worden
voor enige uiterlijke indruk of beweging, dan is er een innerlijke
stilte. En het is ook in die betekenis dat de leer onkenbaar en
geheim is. Dat wil zeggen, ze is zowel kenbaar, van binnenuit,
als onkenbaar, voor enig uiterlijk zintuig. En deze onkenbaar
heid schijnt fundamenteel te zijn. Een van de grote vragen die de
huidige wetenschap ons stelt is: "Wanneer ontstond het univer
sum?" Zoals we weten, is dit een vraag die niet te beantwoorden
is, want de tijd was er toen niet, dus kan er ook geen sprake zijn
van een "wanneer". Ruimte en tijd ontstonden na wat de big
bang is genoemd. Hoe dit precies gebeurde is iets wat onkenbaar
is. Daarom beginnen bijna alle scheppingsmythen met woorden
als: ''Er was eens..." En dat kan elke tijd zijn, of geen enkele, of
alle tijd! De grote Joodse theoloog Martin Buber stelde voor dat
de openingswoorden van Genesis, ''In den beginne", eigenlijk
vertaald zouden moeten woorden als: "Bij wijze van een be
gin..." We moeten ergens beginnen, maar het doet er niet toe
waar dat beginpunt is. Er blijft altijd iets onkenbaars.

In vrijwel alle scheppingsmythen is een beginsel aan het werk
dat we een "spiege1principe" kunnen noemen. Er vindt een
herhaling plaats van niveau tot niveau. Wat er op het hoogste
niveau gebeurt, in het universele Denkvermogen, Mahat, wordt
weerspiegeld in alle volgende stadia van gemanifesteerd be
staan. Dit spiegelprincipe zien we terug in tal van uiterlijke
rituelen. Als de fundering van een huis of een gebouw wordt
gelegd, dan wordt de hele wereld opnieuw geschapen. Als een
dorp of een stad gebouwd wordt, dan herscheppen we het
kosmologische patroon. Een centrum wordt gevormd, dat de

navel van de wereld is waar omheen alles is geconcentreerd. De
stad is het symbool van een nieuwe kosmos. Steden die kunst
matig zijn gesticht als hoofdstad van hun land hebben me altijd
geboeid. In mijn eigen land bijvoorbeeld is Washington O.c., in
het district Columbia, de hoofdstad. Het is een gemaakte stad
die begon met een centrum waar de zetel van de regering geves
tigd is en van daaruit ontwikkelt zij zich in cirkels langs lijnen
vanuit het centrum. Nog niet zolang geleden werd Canberra in
Australië gesticht als hoofdstad en daar werd een meer het
centrum van de stad. In het midden van het meer staat een
fontein. Een heel symbolisch geheel: de voortdurende terugkeer
van water. Het is een vloeiende beweging en men voelde de
behoefte aan een dergelijk centrum. En vlakbij, hier rondom
heen staan de regeringsgebouwen. Enige jaren geleden bezocht
ik Brasilia, in Brazilië. En Brasilia is ook een gemaakte stad. Toen
ik daar voor het eerst een bezoek bracht zag ik dat er geen
centrum was, er waren alleen rechthoekige huizenblokken, en
elk blok omvatte appartementen, winkels en dit waren in zich
zelf besloten eenheden. Toen ik Brasilia een paar maanden gele
den bezocht op een reis door Zuid-Amerika vond ik het interes
sant om te zien dat ze nu een centrum hebben gevestigd met een
cirkelvormige watermassa met een fontein. En de regeringsge
bouwen zijn nu samengebracht rond dat water. De behoefte aan
een centrum was duidelijk geworden. In elke cultuur vinden we
rituelen en ceremoniën die een spiegel zijn van de kosmische
ordening. In elke cultuur is er een soort nieuwjaar. Dat kan op
verschillende data van het kalenderjaar vallen, maar het is altijd
een viering die het ontstaan van de wereld weerspiegelt. Als je
goed nagaat, is er niet veel verschil tussen 31 december en de
eerste januari. Het kan op beide dagen hetzelfde weer zijn. Er is
eigenlijk geen groot verschil. Maar we maken een verschil! We
gaan bijvoorbeeld niet naar ons werk op de eerste dag van
januari. Soms gaan we ook niet op 31 december... Maar er is een
gevoel van een nieuw begin. Toen ik in India woonde, in Adyar,
als vice-president van de Theosofische Vereniging, was ik ver
antwoordelijk voor de coördinatie van de vakanties van de ver
schillende afdelingen, omdat elke afdeling van ons Hoofdkwar
tier recht heeft op vijftien vakantiedagen per jaar. En ik vond het



22 LEVEN IN WIJSHEID SCHEPPINGSMYTHEN EN DE OCCULTE KOSMOGONIE 23

altijd boeiend om te zien dat ze alle begonnen met een nieuw
jaar. Maar het nieuwjaar van de Tamils is niet hetzelfde als het
Telegu nieuwjaar. En geen van beide was gelijk aan het nieuw
jaar waar ik aan gewend was! En zo leek het wel alsof we een
paar maanden lang allemaal verschillende vormen van nieuw
jaar aan het vieren waren... En ik moest in mijn hoofd hebben
welke afdeling gesloten was op welk nieuwjaar. Het gaat er dus
om, dat er altijd een nieuwjaar is, dat een weergave is van het
idee van een nieuw begin.

Nauw verbonden met dit spiegel-motief is een ander motief
van weerspiegeling: schepping van boven naar beneden vindt zijn
tegenhanger in schepping van beneden naar boven. Soms wordt
dit gezien als een soort tegenstelling, maar in veel scheppings
mythen wordt alles eerst in de hemel geschapen, waarna het op
de aarde geprojecteerd wordt. Je zou een aantal van dergelijke
voorbeelden kunnen geven. Bij bepaalde Noordamerikaans-in
diaanse groepen, vooral de Navaho- en de Hopi-indianen, ko
men er scheppingsmythen voor die zeggen dat het hele proces
beneden begint en zich dan omhoogwerkt, en krachten van
omhoog aantrekt. Als je de shloka's uit "Antropogenesis" van De
Geheime Leer leest, zul je zien dat de aarde pogingen deed om
vormen te scheppen. Er wordt veel gezegd over deze vormen
die de aarde probeerde te scheppen. Er komt een uitspraak voor
dat de aarde zich tot een zekere hoogte moet opwerken, als het
ware, en dat ze dan door magnetische kracht of door resonantie
levende, bewuste, scheppende wezens van omhoog aantrekt. Er
moet een punt gepasseerd worden voordat de grotere energieën
aangetrokken kunnen worden, die teweegbrengen wat wij de
"menselijke toestand" noemen. Je hebt misschien wel eens dat je
met een probleem zit dat je moet oplossen en het lijkt of je alles
doet wat in je vermogen ligt om tot een oplossing te komen en
dan plotseling laat je het los en is het of de oplossing uit een
andere dimensie tot je komt. In religieuze termen wordt dit wel
"genade" genoemd. Het is alsof er een instroming is van een
andere energie, die het probleem uit de wereld helpt. Soms ben
je je ervan bewust dat een grotere macht je nadert. Je ziet dus dat
er zelfs in ons eigen leven een archetypisch motief aan het werk
is.

Het vierde archetypische scheppingspatroon is het feit dat
schepping altijd plaatsvindt als een soort ontwaken. Het is vaak
een opzettelijk ontwaken uit een sluimerende toestand, of het is
een ontwaken dat per ongeluk gebeurt. In de mythologie van de
Winnebego-indianen van Noord-Amerika begint de schep
pingsmythe zo: "In den beginne zat de Aarde-maker in de ruim
te. Toen hij bij bewustzijn kwam was er niets anders..." Er zijn
heel veel amusante scheppingsmythen. Waarin het bijvoorbeeld
lijkt alsof het scheppende Beginsel zijn teen stoot en zo bewust
wordt, de pijn haalt hem uit een soort slaapwandelende toe
stand. Je moet deze mythen eens lezen! Alsof er een soort schrik
effect is, en het pijn is die zorgt voor de bewustwording, en soms
is het ook een opzettelijk ontwaken. Ook dit kunnen we weer in
onszelf terugvinden. Soms komen we in aanraking met theoso
fie omdat we onze teen gestoten hebben aan de wereld van het
bestaan en de pijn ons doet zoeken naar een diepere betekenis.
Soms gaan we weloverwogen op zoek naar inzicht.

Het vijfde archetypische motief is dat van polariteit, het be
staan van twee polen die op de een of andere manier aan elkaar
gekoppeld zijn. De een kan actiever zijn, de ander passiever. De
een kan mannelijker zijn, de ander vrouwelijker. De een kan als
licht worden voorgesteld, de ander als schaduw of duisternis.
Soms is de een slimmer, terwijl de ander een beetje dom of lui
is ... Het is interessant dat in de hedendaagse natuurkunde er
een theorie over het ontstaan van het heelal is, naar voren ge
bracht door Jordan en Dirac, die zegt dat de kosmos als geheel
ontstaan is uit tweeling-deeltjes, uit electronen die twee-aan
twee bestaan. Er bestaat onder de Noordamerikaanse indianen
stammen nog een mythe, waarin we het kostelijke verhaal kun
nen lezen van "Prairiewolf en Zilvervos". Zilvervos was ge
maakt door Denken. We zien de vos immers als een slim dier.
Prairiewolf, zo gaat het verhaal, ging slapen en Zilvervos deed
al het werk, bracht het universum voort door na te denken. En
toen hij met alles klaar was maakte hij Prairiewolf wakker. Het
amusante is nu dat Prairiewolf alles wat Zilvervos had gemaakt
weer begon op te eten! Er zit in dat amusante verhaal een gewel
dige waarheid. Bijvoorbeeld, in de Indiase mythologie is het
Kali oftewel de tijd die de schepping opeet. En in feite is het ook
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de mens die het universum in zich opneemt of het opeet door
zich alles bewust te maken. Er is dus altijd deze polariteit, die
we ons voorstellen als een dualiteit. We vinden dit terug in de
Griekse mythen, in de Egyptische mythen, in feite in de mythen
van alle volken. En we vinden het terug in onze eigen psychi
sche structuur. Het is alsof een deel van ons slaapt, en een ander
deel actief is - we hebben het over de functies van de linker en
de rechter hersenhelft. Als het deel wat sluimert gewekt wordt
dan is het alsof het alles wat door het andere deel voortgebracht
is verteert. Dit is de overweldigende assimilatie door de mystie
ke ervaring, waarin het wel lijkt of de rationele processen van
het denken gewoon opgegeten worden! Er schuilt hier een ge
vaar, als we in een paranormale ervaring onszelf zo opblazen
dat we het rationele denken niet langer gebruiken om naar de
ervaring te kijken. Je moet tussen deze twee creatieve mogelijk
heden dus het evenwicht weten te bewaren.

Een ander archetypisch motief is dat wat genoemd is de deus
faber, de schepper als ambachtsman. De schepper schept de
wereld naar analogie van een bepaalde kunst of vaardigheid. In
de Egyptische mythologie wordt er gezegd dat Ptah, het schep
pende beginsel, de wereld op een pottebakkersschijf gemaakt
heeft. In De Geheime Leer horen we over het web van het univer
sum dat gesponnen wordt. Maar omdat weven meestal als een
vrouwelijke bezigheid wordt beschouwd, vinden we dit motief
meestal in mythen waarin het vrouwelijke element de belang
rijkste rol in het scheppingsproces vervult. In Plato's Timaios zit
de godin Nemesis in het centrum van de kosmos; en er wordt
gezegd dat de wereldas in haar schoot rondwentelt als een
spoel. In de Rig Veda wordt een ander beeld gebruikt voor het
scheppende Beginsel als de smid in zijn smidse, en elders in de
Rig Veda wordt de schepper een timmerman genoemd. In de
grote christelijke mythe was de vader van Jezus een timmer
man. We beginnen dus te zien dat er een scheppend element
bestaat dat bouwt. Er zit hier een interessant aspect aan vast
waar ik even de aandacht op wil vestigen. In sommige van de
grote scheppingsmythen gaat de ambachtsman te haastig te
werk. In een van de grote islamitische teksten over de schepping
van Adam wordt gezegd dat Adam, toen hij geschapen was,

tachtig jaar lang als een stuk klei op de grond lag. Een van de
toonaangevende theorieën over het ontstaan van het leven op
aarde van hedendaagse biologen staat bekend als de ''klei-theo
rie", die inhoudt dat in klei alle micro-organismen voorkomen
die uiteindelijk levende organismen voortbrengen. In elk geval,
volgens deze islamitische tekst gaf Allah aan deze klomp klei
een menselijke vorm, maar een ziel ontbrak nog. Dus lag hij
daar voor nog weer eens honderd en twintig jaar, waarna Allah
de levensadem in hem blies, maar de adem vulde de vorm niet
volledig op, zodat toen Adam op wilde staan er niet genoeg
adem was en hij weer omviel... In de Koran komt een heel
interessante uitspraak voor: ''De mens is op een haastige manier
geschapen." En in een tekst uit de heilige boeken van de joden,
de Midrash, komt een verhaal voor waarin Isaäc op een keer
naar God toeging en zei: ''Kijk eens hier," - ze stonden op goede
voet met elkaar, moet je weten - "toen U het firrnanent schiep,
noemde U het goed. En toen U alle schepselen des velds schiep,
zei U dat ze goed waren. Toen U de bossen en de bomen schiep,
zei U dat ze goed waren. Maar toen U de mens schiep, zei U niet
'dit is goed'. Waarom toch, 0 Heer?" En er staat dat God Isaäc
antwoordde en zei: "Omdat ik, toen ik de mens schiep, hem
mijn wetten meegaf waarmee hij zichzelf kan vervolmaken." En
vandaar dat we mede-scheppers worden.

Het zevende motief, het zevende archetyPe van de schepping,
is dat de scheppingsdaad een offer is. Het is alsof iets moet
sterven voordat het nieuwe geschapen kan worden. Misschien
zei Krishnamurti daarom wel dat meditatie een soort dood is 
omdat er alleen als er een dood is een wedergeboorte kan plaats
vinden. In de Chinese mythoiogie is de schepping een soort
moord. En in de Noorse mythologie kennen we de reus Emer,
uit wiens lichaam de wereld geschapen werd. In De Geheime Leer
hebben we het concept van de Hemelse Mens. In de hindoe
mythologie is het Poeroesha die op de een of andere manier
opgedeeld moet worden; hij wordt in stukken gesneden in een
daad van offering. Elk stuk wordt een deel van het universum.
In bepaalde joodse tradities wordt gezegd dat de eerste mens
van het ene eind van de wereld tot het andere reikte. We kennen
de mythe van Osiris, die in veertien stukken gesneden werd die
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weer samengevoegd moeten worden. In de Griekse mythologie
wordt Dyonisus in veertien stukken verdeeld. In de hindoe
mythologie wordt Prajapati in honderd stukken gesneden. En in
de esoterische traditie van het christendom worden het lichaam
en het bloed van Jezus de elementen van het offer van de Mis.
En in de christelijke Mis hebben we de prachtige woorden: "Zo
vaak u deel heeft aan deze elementen, doet u dat ter nagedach
tenis", waardoor de delen van het Christusbewustzijn weer sa
mengevoegd worden. Het is dus een soort samenvoegen van
dat wat door het universum heen verspreid ligt.

Het achtste van de archetypische patronen heeft te maken met
de stemming, de gedachte of de emotie die tot schepping aanlei
ding geeft. Het kan een verlangen zijn, dat voorgesteld wordt als
een soort seksuele vereniging. Vaak wordt erover gesproken als
een honger, een dorst. En daar hebben we het beeld zoals we het
in de occulte kosmogonie tegenkomen. Het begrip tapas, dat we
tegenkomen in de yoga-traditie, heeft te maken met een concen
tratie van energie. Tapas betekent "uitbroeden, warmte geven
aan een innerlijke zaad of wezen". We vinden dit terug in veel
van de gnostieke teksten, alsook in de yoga-teksten. Misschien
kunnen een vergelijking trekken met het hedendaagse weten
schappelijke model van de schepping. Er vindt een explosie
plaats van binnen naar buiten - de theorie van de oerknal. En
dat verlangen schept dus een intens gerichte energie.

In verband met dit motief van het verlangen is er een ander
archetype, van de kiem of het ei. In sommige Oepanishaden
wordt dit heel duidelijk beschreven. Het scheppingsproces is
een machtige gedachtenconcentratie die het wereldei uitbroedt.
Het ei is, zoals we weten, een geweldig archetypisch beeld dat
we in alle culturen terugvinden. In de Chandogya Oepanishad
wordt gezegd: "In den beginne bestond dit nog niet. Het veran
derde in een ei. Het ei brak open..." enzovoort - je kunt dit in
een groot aantal Oepanishaden lezen. In de Chinese tekst de
I Ching wordt in hexagram 61 het ei een teken voor de innerlijke
waarheid genoemd. Zodat er dus sprake is van een proces van
broeden, van nadenken, van een zich richten op jezelf. Het is een
soort opwarmen door de concentratie van energie, die dan in
waarheid tot uitbarsting komt. Waarachtigheid welt in ons op.

Nauw verbonden met dit archetype van het ei of de kiem is
het tiende van onze motieven dat van scheiding. Het is een
verdeling in de oorspronkelijke eenheid. Het ei wordt gespleten,
meestal in twee delen met een ruimte ertussen. Soms wordt het
een viervoudige verdeling. We zien zich dit herhalen op tal van
niveaus. In de biologie bijvoorbeeld zien we de oorspronkelijke
eenheid van eicel en zaadcel, die dicht ineengestrengeld zijn en
zich keer op keer delen. Dit proces heet "mitose". Dit voert ons
tot de getalssymboliek, dit maakt allemaal deel uit van het tien
de motief van scheiding. Je moet erg voorzichting zijn in deze
kwesties van verdeling of scheiding waar getalssymboliek bij
komt kijken. H.P.B. zegt dat de numerologie een heilige weten
schap is, van belang bij de studie van het occultisme. En ze voegt
eraan toe: "Op de hiërarchieën en het juiste aantal van deze
wezens berust het mysterie van het hele universum." Dit is een
heel interessante uitspraak, want er bestaan verschillende wij
zen van tellen. De manier waarmee wij het meest vertrouwd zijn
is het delen van de oorspronkelijke eenheid en het dan optellen
van andere eenheden, zodat als ik je vraag om te tellen je "één"
zegt, en de volgende zou "twee" zeggen en de volgende "drie".
Maar in de occulte kosmogonie is het niet een kwestie van
optellen maar van vermenigvuldigen, zodat het niet is: "één
plus één plus één..." maar "één keer één keer één..." Het ant
woord is altijd één, en hier is dus een getalssymboliek die op een
andere manier voortgaat: door de oorspronkelijke eenheid
steeds weer opnieuw te herstellen. Je voegt niet een getal toe,
maar je ziet in dat alle volgende scheidingen slechts aspecten
van de oorspronkelijke één zijn. Er zijn culturen waarin gezegd
wordt: twee is de "twee-heid van één", drie is de "drie-heid van
één", vier is de "vier-heid van één". En we kennen het prachtige
denkbeeld dat door Krishna in de Bhagavad Gita gegeven
wordt: ''Met een deel van mijzelf doordring ik het universum,
maar ik blijf..." Er is een continuüm waarin we geworteld zijn.
Het Ene is er altijd, welke verdeling er ook bestaat. Scheiding is
dus alleen maar een vorm van "kosmische kosmetica" ...

Maar tegelijk met dat opengaan van de oorspronkelijke een
heid, het ei, ontstaat het beeld van de veelvoudigheid en daar
mee wordt opeenvolging of tijd een wijze van kennen. Als je ooit
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een diepgaande ervaring hebt gehad, waarin het bewustzijn
voor een ogenblik totaal leek te zijn, of een echt mystieke erva
ring, dan weet je dat er een gevoel was van "alles tegelijkertijd".
Pas later begin je de onderdelen te zien. En dus kunnen we het
elfde van de archetypische motieven het motief van de ketens of
de generaties noemen. In onze theosofische studies sommen we
bijvoorbeeld vaak de beginselen van de menselijke samenstel
ling op in een bepaalde volgorde. We geven het veld van het
bestaan dat we de "gebieden" noemen vaak weer in de vorm
van een diagram. Als een soort taart met allemaal laagjes, met de
oorspronkelijke Bron als een soort glazuurlaagje eromheen - en
dat laagje willen we natuurlijk het eerst opeten! En we beelden
de planeetketens af met de ene bol na de andere. Maar als je in
deze kwesties nauwkeurig kijkt, dan zie je dat er naast de op
eenvolging altijd de al-eenheid is, die alles omvat. Tal van my
then geven een opsomming van lange ketens van generaties. In
het Oude Testament hebben we de eindeloze lijsten van "ver
wekkingen" - je weet wel, "Noach verwekte ..." en zo gaat het
verder.

In De Geheime Leer komen we uitdrukkingen tegen als "het
leger van de Stem". H.P.B. spreekt van "de legerschare van de
Logos". Ze schrijft: "De esoterische kosmogonie begint met het
ene, het gemanifesteerde ene, dat in zijn aanwezigheid en zijn
voorkomen niet eeuwig is, ook al is het eeuwig in zijn essentie.
Het getal van de getallen en het telbare." En daarom, zegt ze,
komt het hele universum voort uit het getal 10 or de scheppende
Natuur, de Moeder. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de comple
xe samenstelling van het protoplasma, of de ingewikkelde struc
tuur van het DNA-molecuul, dan zie je dat in beide gevallen de
chemische formule erg lang is. Het is een uitbreiding als het
ware van een oersubstantie in een aantal permutaties van het
Ene. Je bent van een toestand van zijn overgegaan naar een
toestand van worden - als je die term kunt gebruiken, want het
is een soort beweging. En daarom is het dat het bewustzijn in
zijn geheel veranderd moet worden van een besef van afgeschei
den dingen naar een besef van processen. Ik vermeldde al dat
het westerse denken zo getraind is in het zien van de objectieve
ding-achtigheid van het universum, dat ons ontgaan is wat een

auteur als Friljof Capra "de dans van Shiva" heeft genoemd.
Daarom beweer ik dat taal altijd gerelateerd is aan ons wereld
beeld. Bijvoorbeeld, in de taal van de Navaho's - een inheemse
stam uit het zuidwesten van de Verenigde Staten - zijn er
365.700 vervoegingen van het werkwoord "gaan". Er zijn maar
drie vervoegingen van het werkwoord "zijn". De Navaho's
spreken nooit over iets zonder zijn beweging te beschrijven. Is
dat niet ongelofelijk? We praten over dingen als iets wat er is,
hun positie, als iets statisch. In de Navaho-taal is niets statisch,
vandaar dat enorme aantal vervoegingen van het werkwoord
"gaan". We moeten dus beseffen dat dit archetype van ketens of
generaties een wijze van waarnemen is om te zien dat er over
het oorspronkelijke gezicht van de werkelijkheid een soort slui
er geworpen is. We zijn gewoon die sluier maya te noemen, maar
maya is een energie die de werkelijkheid zowel verhult als ont
hult. Je zou hier veel verder op door kunnen gaan.

En tenslotte is er een motief, het twaalfde, dat men in veel
mythologische teksten kan vinden en dat niet over het hoofd
gezien mag worden. Het is het archetype of beginsel van wat ik
noem: het motief van het falen. Er zijn scheppingspogingen ge
weest die op niets zijn uitgelopen. We vinden dit in De Geheime
Leer beschreven in "Antropogenesis". Er zijn tal van vroege
pogingen geweest om de mens te scheppen. Je herinnert je er
misschien enkele van: "de water-mensen, verschrikkelijk en
slecht", "de geit-mensen" en "de hondekop-mensen" en "de
mensen met een vissenlijf". Je kunt erom lachen, maar deze zijn
nog steeds in ons aanwezig. Een van de grote inwijdingsverha
len - een reusachtige mythe - werd in de tweede eeuw van onze
jaartelling geschreven door een ingewijde van de mysteriën van
Eleusis en Dyonisus, Lucius Apuleius, en zijn werk staat bekend
als "De Transformaties van Lucius", of ook wel "De Gouden
Ezel".9 Het verhaal gaat heel in het kort zo, dat Lucius (de naam
zelf betekent "licht") op pad gaat om terug te keren naar het
huis van zijn moeder. Dat wil zeggen, hij probeert wijsheid,
Sophia, zijn moeder, terug te vinden. Onderweg maakt hij tal
van avonturen mee. Een van de grootste avonturen is dat hij bij
het huis komt van een paar mensen bij wie hij overnacht. De
vrouw des huizes heet Panphila, wat betekent: "al-liefde", "al-
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lesomvattende liefde". Zij is goed thuis in de occulte kunsten en
weet hoe ze die kan gebruiken, want ze is wijsheid en mededo
gen. Maar ze heeft een dienstmeisje Psyche - de weerspiegeling
ervan op een lager niveau - die haar mevrouw heeft gadegesla
gen en denkt dat ze ook verstand heeft van deze kunsten. Psy
che verzekert Lucius dat ze het juiste zalfje weet om hem zijn
doel sneller te laten bereiken. Echter, door toeval of door onwe
tendheid gebruikt ze het verkeerde zalfje en hij veranderd ogen
blikkelijk in een ezel. Hij is nu een man met een ezelskop en kan
alleen nog maar "iii-ahhh!" zeggen. Psyche weet geen genees
middel en de arme Lucius wordt afgevoerd naar de stallen. Niet
alleen faalt Psyche in het beseffen van haar eigen onwetendheid,
maar ook is er aan de kant van Lucius sprake van een falen. Hij
ziet niet in dat het spirituele doel niet zonder inspanning bereikt
kan worden. Lucius maakt, ditmaal in de gedaante van een ezel,
een aantal avonturen mee, die hier nu niet vermeld hoeven te
worden en die niet van belang zijn voor ons onderwerp: het
motief of het archetype van het falen. Men zegt hem echter dat
hij, om zijn menselijke gedaante weer terug te krijgen, moet eten
van verse rozen, een krachtig symbool van het lijden en het offer
dat doorstaan moet worden als men zijn menselijkheid kwijt is
geraakt. Ik wil hier alleen aan toevoegen dat Lucius na vele
proeven en beproevingen, allemaal heel vernederend, toch ten
slotte eet van de rozen, de noodzaak van een offer aanvaard, en
een hogere vorm van liefde ontmoet die hem tot de inwijding
voert. Zijn liefde voor Psyche, die hem deed falen, was een
liefde voor de lagere elementen in zijn wezen, die tot zijn eigen
falen leidde; de hogere vorm van liefde wordt in het verhaal
verbeeld door een ander meisje, dat de naam liefdadigheid
draagt, symbool voor de zorgzaamheid en het mededogen die
degene die wil slagen moeten kenmerken.

Hier hebben we dan de twaalf grote archetypische motieven
die in alle scheppingsmythen aangetroffen kunnen worden en
die we in ons eigen leven kunnen terugvinden. Elk motief zegt
ons iets over onszelf, want de processen van de wereldwording
worden herhaald in die van de menswording.

4
Het levende web van betekenis

H et theosofische wereldbeel~ stelt da~.we geworteld zijn
in een wereld van betekems. TerWIjl de hedendaagse
wetenschap erkent dat er niveaus zijn, hiërarchische ni

veaus van complexiteit van organisatie, ziet ze meestal niet in
dat betekenis inherent is aan het systeem, dat er een soort ener
gie of dynamiek bestaat die ervoor zorgt dat het systeem zich op
een bepaalde manier ontvouwt, dat intelligentie overal in het
universum aanwezig is. Toch moeten we, denk ik, uiteindelijk
uitkomen bij dat diepzinnige metafysische standpunt.

Zoals ik al heb voorgesteld, verschaffen mythe en metafoor
ons de dragers van betekenis bij het begrijpen van onszelf en de
wereld. De taal van de wetenschap levert ons onze huidige
metaforen, maar we worden door de oude mythen nog steeds
geraakt - die mythen die spreken tot een dieper weten in ons,
die tot ons komen uit een ver verleden. En vaak weerklinken ze
in de formules van de wetenschappelijke beschrijvingen van
vandaag de dag. Dr. Carl Jung sprak bijvoorbeeld van een onuit
sprekelijk verlangen. Hij noemde het in feite: de universele
tanha, de universele "dorst" naar iets dat ons bewust zal maken,
dat relaties zal leggen, dat betekenis geeft - iets dat we in de
totale, wederzijdse absorptie van de absolute Eenheid niet kun
nen kennen. Hierover wordt altijd gesproken als het verlangen
naar licht. In de scheppingsmythen van alle volkeren wordt het
scheppingsproces gelijkgesteld aan de komst van het licht. We
vinden dit terug in de mystieke en poëtische taal van de Stanza's
die H.P.B. voor ons heeft vertaald:
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DE MOEDER ZWELT, ZET UIT VAN BINNEN NAAR BUITEN...

DUISTERNIS STRAALT LICHT UIT... AANSCHOUW HET
STRALENDE KIND VAN DE TWEE, DE ONGEËVENAARDE
FELBLINKENDE HEERLIJKHEID: LICHTE RUIMTE, ZOON
VAN DUISTERE RUIMTE.1O

Als je het nauwkeurig bekijkt dan brengt licht beperking voort.
In.haar opmerkelijke ro~an The Many Splendoured Thing, die op
feIten berust en enkele Jaren geleden verscheen, bespreekt Han
5uyin een ervaring die ze tijdens de oorlog had. Ze liep over het
volkomen verduisterde vliegveld van Chong King naar een
luchthavengebouw. Omdat het oorlog was, was het gebouw van
de luchthaven natuurlijk volledig bedekt met zwart zeildoek.
Geen streepje licht kon ontsnappen. Ze vertelt van haar ervaring
op weg naar het fel verlichte gebouwen ze zegt dat het niet
zoz~er zo w~s. dat het licht meer onthulde, maar dat het je
geZIchtsveld JUIst beperkte. Als je in een donkere kamer komt
waarmee je niet vertrouwd bent dan kan er van alles in de
kamer aanwezig zijn. Er kunnen draken zijn, en monsters, er
kunnen engelen zijn, en goden, meubels en mensen. Je verbeel
ding kan spinnen en kakkerlakken zien! Maar als je het licht
aandoet, dan zie je dat je beperkt wordt door wat aanwezig is.
Licht is dus door zijn aard zelf een beperkende toestand.

Er bestaat een heel mooie mythe, die door de Maori's van
Nieuw Zeeland wordt verteld. Men zegt dat Rongi en Papa, de
Hemel en de Aarde, beschouwd werden als de oorsprong van
alle d~ngen. Er heerst~ duisternis, want deze twee waren nog
veremgd, waren nog met van elkaar gescheiden. En de kinderen
die ze verwekten dachten maar steeds: "Wat is het verschil
~ssen duisternis en licht?" Nu gaat het met mythen zo dat je je
met hoeft af te vragen waar die kinderen vandaan kwamen. Er
waren gewoon kinderen! In feite waren er zelfs zeven kinderen
- wat natuurlijk heel toepasselijk is. Je kunt je afvragen: ''Hoe
wisten ze eigenlijk dat er een verschil was tussen duisternis en
licht?" Zie je, mythen herhalen eeuwenoude waarheden, waar
van sommige gedeelten in vergetelheid zijn geraakt, maar die
ook naar die vergeten gedeelten heenwijzen. De mythe vertelt
ons dan dat er voor de wezens die toen bestonden nog geen

heldere wereld van licht was, alleen duisternis, en ook verhaalt
deze van de pogingen van de zonen om de ouders van elkaar te
scheiden. Er komt in de mythe een prachtige passage voor:

Het licht, het licht!
Het zoeken, het zoeken!
In chaos, in chaos!

Tenslotte worden Hemel en Aarde uiteen getrokken. Misschien
herhaalt zich dit in ons af en toe - dit verlangen naar licht, dit
zoeken naar licht.

In een van de allermooiste passages die H.P.B. uit de archaï
sche Stanza's aanhaalt wordt het totale vormen-bouwende po
tentieel beschreven dat inherent is aan de onderliggende werke
lijkheid. Het is een vermogen tot het bouwen van vormen dat
zowel bestaat uit het medium dat nodig is voor de manifestatie
van vormen op elk niveau, als de energie waardoor het proces
van vormen scheppen mogelijk wordt. Deze passage komt voor
in shloka 10 van stanza m: '

VADER-MOEDER SPINNEN EEN WEB, WELKS BOVENEINDE
BEVESTIGD IS AAN GEEST - HET LICHT DER ENE DUISTER
NIS - EN HET BENEDENEINDE AAN HAAR SCHADUWEIN
DE, STOF, EN DIT WEB IS HET HEELAL, GESPONNEN UIT DE
TWEE SUBSTANTIES, WELKE TOT ÉÉN GEMAAKT ZIJN, DAT
SWABHAVAT IS.

Het is een prachtige zin, een schitterende uitspraak - een mythe
die we kunnen begrijpen. Het geeft ons het gehele proces van de
formatie van het universum, dat een beweging is van duisternis
naar licht. En het heeft betrekking op Ruimte als de primordiale
Grond van ons wezen en Beweging als de primordiale energie
of kracht. In de taal van het occultisme zoals die door H.P.B. in
De Geheime Leer gehanteerd wordt, wordt Ruimte vaak Akasha
genoemd. En de primordiale Beweging die erin voorkomt, die
verenigt wat polaire tegenstellingen lijken te zijn, noemt ze fo
hat. (Deze polaire tegenstellingen nomen we meestal "geest" en
"stof", maar het zijn niet twee dingen maar twee uiteinden van
een continuüm.) Met dat woord "Fohat" moeten we voorzichtig
zijn. H.P.B. zegt hier en daar dat het een Tibetaanse term is, maar
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het is niet een woord dat we in enig Tibetaans woordenboek
kunnen terugvinden. Misschien was het een woord dat ze leerde
in de ashram van haar leraar. Het zou inderdaad een woord
kunnen zijn dat een heel ruwe vertaling is van een of ander
oorspronkelijk woord. Of het kan inderdaad gaan om een term
uit de trans-Himalayaanse filosofie waarin ze werd opgeleid.
Het is een bruikbaar woord omdat het alle wetten van beweging
en energie op elk niveau omvat. De hoofdzaak is, ga nou niet
overal rondvertellen dat het een Tibetaanse term is; haar uit
spraak op dit punt verbergt een dieper occult inzicht.

Waar we op moeten letten is dat H.P.B. zegt: "Alles is uit
Akasha voortgekomen, gehoorzaam aan de wet die er deel van
uitmaakt." Omdat wij geleerd hebben substantie te onderschei
den van energie of beweging spreken we vaak over de twee
aspecten van het Ene. Tegenwoordig weten we dat materie ener
gie is, dus beschikken we over een bekrachtiging of bevestiging
van H.P.B.'s stelling, die zij in haar tijd natuurlijk nog niet had.
Maar we moeten toch steeds proberen te kijken naar elk aspect
van dit Ene. Dat onvergankelijke Substantie-Beginsel dat het
universum is - en wij zijn het universum, dat alles is, zegt ze,
wat dus onszelf insluit - als we over die universele Substantie
spreken, dan is het Akasha. De stam van dat woord is kash, dat
"schijnen" betekent. Het betekent letterlijk: "de schijnende sub
stantie" en ons wordt verteld dat het esoterisch gesproken duidt
op het primordiale licht dat door middel van goddelijke Ideatie
naar voren treedt. Fohat is dan de dynamische energie van het
proces van kosmische ideatie, die een onthulling is van de wet
matigheid, de ordelijkheid, de zinvolheid, de schoonheid, het
Schone, dat de ordening van kosmische substantie is. Men zegt
dat H.P.B. een van haar vragenstellers eens aldus antwoordde:

In het absolute of goddelijke Denken bestaat alles, en er is
nooit een tijd geweest waarop het niet bestond. Maar
goddelijke Ideatie wordt beperkt door de universele man
vantara's. De sfeer van Akasha is de ongedifferentieerde,
noumenale en abstracte Ruimte, die zal worden gevuld
door chit-akasha, het veld van het primordiale bewustzijn.
Het bevat volgens de occulte filosofie echter verschillen
de gradaties, in feite zeven velden.u

Dit mag erg abstract lijken, en ik geef toe dat dat ook zo is. Het
is mijn bedoeling jullie denkvermogen tot het uiterste op te
rekken! Maar daarna wil ik het weer richten op wat hierin van
betekenis is voor ieder van ons, want we houden ons hier bezig
met onszelf. En er is maar één bewustzijn.

Maar we moeten dit, zo wil ik voorstellen, van het metafysi
sche gezichtspunt bezien. Er zijn drie woorden die in mystieke
zin verwijzen naar de ene primordiale Substantie, of de Bron
waaruit alles voortkomt. Ik heb Akasha al genoemd. De andere
twee woorden zijn Alaya en Svabhavat, die we in de shloka die ik
aanhaalde al zijn tegengekomen. De termen zijn bijzonder inte
ressant, omdat ze ons zowel onze eigen aard als de aard van de
wereld om ons heen helpen begrijpen. Akasha, zoals H.P.B. het
stelt, "is de ongedifferentieerde, noumenale en abstracte Ruim
te." Het is de structuur van het bewustzijn, dat zijn eigen wezen
verlicht. Het bevat in zich alle ideaties die vormen zullen voort
brengen. We kunnen zeggen dat het alle zaden bevat die uitein
delijk zullen bloeien als mensen, mineralen, stoelen, lampen, de
veelheid van dingen - hoe is het ook weer: "de één miljoen
duizend dingen"? Daarom is het Alaya. Die term betekent zelf al
''het onoplosbare". Laya komt van de werkwoordstam li, "oplos
sen", en a is "niet", dus a-laya is ''het onoplosbare". Daarom kan
H.P.B. op de occulte leer wijzen die zegt dat het hele proces
"zonder voorstelbaar of denkbaar einde" is. Net zoals ieder van
ons in feite opnieuw een verschijning is van alles wat geweest is,
de zaden van zijn verleden. Universa zijn dus de bloemen van
zaden die onverwoestbaar zijn.

Dit zijn de "archetypische motieven" die aanleiding geven tot
al de beelden, door het hele gemanifesteerde stelsel heen. Maar
het is ook een zichzelf organiserend systeem, wat sommige we
tenschappers zich nu aan het realiseren zijn. Mensen als Erich
Jantsch bijvoorbeeld, die een boek geschreven heeft dat de titel
The Self-Organizing Universe draagt, en dat in combinatie met het
werk van llya Prigogine, die heeft aangetoond dat "dissipatieve
structuren" de neiging hebben zich op andere niveaus van com
plexiteit te reorganiseren, dat ordening steeds weer opnieuw tot
uitdrukking komt. Het gehele gemanifesteerde stelsel of het
gemanifesteerde universum is dus ook svabhavat, "zelf-wor-
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dend". Sva betekent "zelf', bhavat is "zijn" of "worden".
Het is dus de ene Substantie, die mystiek gesproken bekend

staat als "Vader-Moeder", die uiteen gescheurd moet worden,
zoals de Maori-mythe ons liet weten, als duisternis plaats wil
maken voor het licht. Daarom scheiden we ons gedurende het
grootste deel van onze groei af van het universum. Het kind
voelt vreugde als het zijn voet ontdekt en vervolgens dat de voet
op de een of andere manier "daar" is, iets anders. We scheiden
ons af door dit afzonderlijke bestaan naar buiten toe te projecte
ren, zodat we onszelf niet verwarren met stoelen en tafels - en
we hebben natuurlijk plaatsen waar we mensen naartoe sturen
die zich wel met tafels en stoelen verwarren... Maar wij beste
den een grote hoeveelheid tijd en energie aan het afzonderen
van onszelf, opdat we tot een besef van ''het andere" kunnen
komen. We beginnen, naar ik hoop, al te zien dat er een diep
gaande ethiek voortvloeit uit dit metafysische standpunt. Er is
dus een aspect van zelfwording, svabhavat, aan het stelsel. En we
kunnen zien hoe mooi de metafoor is: "Vader-Moeder spinnen
een web..."

Als je het wilt visualiseren: overal waar twee draden samen
komen in het web is er een knoop. En wij zijn de ''knopen in
Akasha". En daarom komt in een van de Oepanishaden de
metafoor voor dat we moeten leren "de knopen van het hart te
ontwarren". Dit is het proces van zelfwording en yoga is in feite
dit proces. Ware yoga is geworteld in dit metafysische stand
punt. Alle yoga-praktijken van dharana, dhyana - ware yoga, niet
de voorbereidende kriya yoga, dit zijn allemaal stappen - zijn een
soort ontwarren van de knopen door middel van gewaarzijn,
dharana, door de volledige concentratie van energie, dhyana, die
toestand die samadhi heet, waarin alles in één geheel vastgehou
den wordt, alles gevoed wordt. Dhi is het vasthouden van sama,
het geheel van het gemanifesteerde bestaan. En daarom kon de
grote boeddhistische leraar Nagarjoena zeggen: "Sansara is nir
vana, nirvana is sansara, tussen beide bestaat er geen enkel
verschil" omdat men in die toestand het totale universum in zijn
bewustzijn bevat. Hierop wordt gezinspeeld in die wonderlijke
shloka 17 in de tweede groep stanza's. Daar gaat het over een
"denkvermogen om het heelal te omvatten".

Het web dat ontstaat uit de gepolariseerde inhoud, dat web is
kristallijn, gemaakt van levend licht, vibrerend terwijl het ge
sponnen wordt tussen de twee aspecten van zijn aard die H.P.B.
"geest'.' en "stof" noemt, maar die zijn hier even aanwezig als
overal elders. De vibratie van het web brengt teweeg wat zijn
meest karakteristieke eigenschap is: geluid of resonantie. Een
Japanse geneticus heeft onlangs een interessant experiment uit
gevoerd, waarin hij muzieknoten toegewezen heeft aan de vier
chemische bestanddelen van het DNA. Hij heeft aan elk van
deze vier twee noten toegekend, waardoor hij een octaaf vorm
de. Deze Japanse geneticus heeft, door deze noten toe te wijzen
en een deel van het DNA van een muis te nemen, een soort
muzikaal patroon gevonden - een melodie die hij een "muis
wals" noemt! Net zoals we kunnen zeggen dat de snaren van
een harp de geluidsgolven van de muziek voortbrengen en
dragen, maar zelf niet het geluid zijn, zo is het web het medium
en de drager van de vibraties die we kennen als vormen. Maar
het universum als geheel is geluid, een levend web van beteke
nis.

Om het anders te formuleren: we zouden kunnen zeggen dat
alles wat we "materieel" noemen, op welk gebied of veld van
bestaan dan ook, beweging is die veroorzaakt wordt door het
spel van de Adem, wat H.P.B. "de Grote Adem" noemt en wat in
zijn onophoudelijke transformaties stabiel lijkt te zijn. Het geeft
een schijn van duurzaamheid en stabiliteit aan het web, dat het
universum is - maar het is steeds een resonerende mogelijkheid
tot stabiliteit. Zoals die Japanse geneticus ontdekte dat er altijd
een melodie is, dat de melodie van elk schepsel anders is, zo
speelt in deze universele Substantie ieder van ons een andere
melodie. Zoals je je misschien zult herinneren spreekt H.P.B. in
De Stem van de Stilte van zeven klanken die volkomen overeen
stemmen met de zeven velden van onze menselijke samenstel
ling. Ons proces, of het proces van yoga is dus, ons af te stemmen
op de klank van elk niveau. Ons proces is ons af te stemmen op
de melodie van het universum. In het Tibetaanse Dodenboek
wordt gezegd dat men de klank van het Zelf moet horen "als het
geluid van duizend voortrollende donderslagen..." Welke klan
ken brengen wij vandaag de dag in het universum voort? Ieder
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van ons is "gestold geluid". Welke symfonie brengen wij ten
gehore? We moeten dit zien vanwege de schijn van st~biliteit;

vanwege die schijn wordt het universum en alles wat enn voor
komt maya genoemd, maar maya is gewoon de energie, de shakti,
van de scheppende kracht. Het is het magische spel, dat tegelijk
de werkelijkheid verhult en onthult. .

Om hier nog wat verder op door te gaan, we kunnen drie
vormen van beweging onderscheiden. Daarbij kunnen we weer
naar de mystieke en poëtische taal van de Stanza's verwijzen om
deze drie bewegingsvormen te zien. In de vijfde stanza van
"Cosmogenesis", waarin de derde fase in het kosmische proces
beschreven wordt en waarin de innerlijke, imaginaire iIlhoud
van het universele Denkvermogen zich begint te veruiterlijken
als een universele vorm, komen we het symbool tegen van de
vurige wervelwind, die de activiteit van die primordiale energie
van Fohat weergeeft. Shloka 1 van stanza V luidt bijvoorbeeld:

DE OER-ZEVEN, DE EERSTE ZEVEN ADEMTOCHTEN
VAN DE DRAAK VAN WIJSHEID BRENGEN OP HUN
BEURT UIT HUN HEILIGE, WERVELENDE ADEMTOCH
TEN DE VURIGE WERVELWIND VOORT.

Denk hier eens goed over na, je kunt het visualiseren. We zou
den kunnen zeggen dat er van het begin af aan een lineaire of
gerichte stroom van scheppende Adem is, maar dat het is als?f
deze lineaire uitstoot in de matrix een rondwervelende reactie
oproept. We moeten die term gebruiken, een begin, het is een
ontwaken (je herinnert je misschien dat een van de motieven een
soort ontwaken uit een sluimering was), maar houdt in gedach
ten dat het niet. een begin ex nihilo is. Als je de snaar van een
viool aanslaat, wat gebeurt er dan? Je krijgt boventonen en
ondertonen. De frequenties hiervan hangen af van het punt
waar je die snaar raakt. Er is dus sprake van een soort rondwen
telende beweging rond een gerichte beweging. Die rotatie van
het zijn rondom zichzelf, als je het zo kunt noemen, doet een
polaire spanning ontstaan tussen centrum en omtrek. Dat doet
ons trouwens inzien waarom de twee polen van het zijn niet
meteen weer naar elkaar toe stromen, want in weerwil van het

verlangen tot hereniging houdt dezelfde beweging die de twee
tegenpolen doet ontstaan ze ook van elkaar gescheiden. Er
wordt een draaikolk geschapen, een wenteling om zijn eigen
centrum van bewustzijn, met de rand van de draaikolk als de
begrenzende rand van het universum zelf, van het gemanifes
teerde stelsel. In elk stelsel is er dus een "ring-niet-verder". Zie
je hoe deze ontstaat? Het is niet dat iemand van buitenaf een
kring trekt, maar door de uitstoot van de Adem zelf wordt deze
rotatie voortgebracht, deze rondwentelende beweging die de
ring schept en de Adem als het ware op zichzelf terugwerpt, de
energie terug doet stromen. De omtrek weerkaatst het uitstra
lende bewustzijn op zichzelf terug en lijkt de ronddraaiende
inhoud van de cirkel te vullen met de archetypische beelden die
de eerste objectiveringen zijn van het universele Denkvermo
gen.

We kunnen dus zeggen dat rondom de eerste uitstoot van de
scheppende Adem de wervelende beweging van afgeleide ener
gie wordt opgewekt, die het resultaat is van het op zichzelf
betrokken bewustzijn, de vereniging van kennis, kenner en ge
kende. Deze combinatie van drie vormen van beweging - uit
stroming, instroming en werveling - brengt die afwisselende
spanningen voort die als het ware geschreven staan op de stro
mingen als vibraties of golven, en deze vibraties waarneembaar
maken als gemanifesteerde verschijnselen. Het gehele univer
sum resoneert. Het is interessant dat een bioloog, die toevallig
ook lid is van de Theosofische Vereniging, de moed heeft gehad
om een theorie over de voortbrenging van vormen te postuleren
door naar "velden van resonantie" te verwijzen. Het proces van
morfologie vindt plaats in een veld van morfische resonantie.l2

Deze wervelende beweging doet door de voortbrenging van
opeenvolgingen het besef van tijd ontstaan. En zo wordt, dank
zij de opeenvolgende aard van de tijd, die we ervaren als een
lijn, de gelijktijdigheid van het ongemanifesteerde uitgespreid
in een serie afzonderlijke gebeurtenissen of verschijnselen. Deze
rotatie houdt de vormen in stand door objectieve inhouden te
integreren tot gehele eenheden. We kunnen in onszelf een analo
gie hiervan zien in de beginselen van de menselijke samenstel
ling die rond het centrale ptmt van de menselijke monade wente-
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len, en gedachte en emotie die rond onze eigen psychische cen
tra wentelen. In het derde hoofdstuk van de Bhagavad Gita
komt een heel interessante passage voor als Krishna aan Arjoena
de aard van de eigenschappen van de materie verklaart. Deze
worden de goena's genoemd en zijn de kenmerken aan de hand
waarvan de materie beschreven kan worden. In één vertaling
van Krishna's uitleg tollen de vormen van objectiviteit - dat zijn
de goena's: vormen van objectiviteit - in elkaar rond. Het is dat
rondtollen dat de illusie van stabiliteit verschaft en tegelijkertijd
het besef van tijd, met zijn onvermijdelijke veranderingen.

Het is dus heel goed mogelijk dat we inzien dat we vooruit
gang kunnen boeken, zoals H.P.B. haar studenten altijd advi
seerde te doen, op basis van de wet van analogie. In onze pogin
gen om zulke begrippen te begrijpen als Akasha, het web dat
gemanifesteerd is, en Fohat, dat altijd als het ware dient als een
brug - een beweging die niveaus van complexiteit overbrugt 
kunnen we gaé'.n van het universele proces naar het menselijke
proces. Ik denk dat we in onszelf op zoek moeten gaan naar die
fundamentele kracht of energie die de talloze inhouden van
onze psyche voortbrengt, in stand houdt en weer opneemt.

Er is een uiterst mysterieuze shloka in de Stanza's die we hier
zouden kunnen vermelden; het is shloka 2 van stanza V. En die
luidt: DE DZYOE WORDT FOHAT. En dan vervolgt het met te
zeggen dat Fohat het ros is en gedachte de berijder. HIJ VERHEFf
ZIJN STEM EN ROEPT DE ONTELBARE VONKEN EN VOEGT ZE BIJEEN.
Die uitspraak is nu bijzonder interessant en een verklaring hier
van is te vinden in een interessant document van de Meester
waarnaar meestal verwezen wordt als ''The Cosmological No
tes", en dat als appendix van The Letters ofH.P. Blavatsky ta A.P.
Sinnett is verschenen. Het verwijst naar de dzyoe als wijsheid in
tegenstelling tot keThïÎs. En H.P.B. zegt in De Geheime Leer: ''Fo
hat is een ding in een nog ongemanifesteerd universum en iets
anders in de fenomenale en kosmische wereld."

Wat betekent dit nu allemaal? Om het eenvoudig te zeggen, de
inherente beweging die de resonantie van het universum is, is
inderdaad de wijsheid zelve. Dat wil zeggen: het ontwarren van
de knopen is het gevestigd zijn in wijsheid. Niet kennis, maar
wijsheid. Wijsheid die natuurlijk ook mededogen is; die liefde in

zijn hoogste betekenis is; die de hereniging van onszelf met alle
bestaande dingen is; die inderdaad, zoals Annie Besant in haar
prachtige invocatie zei, aanwezig is in elk atoomP Het is ver
borgen wijsheid, leven, liefde, die overal aanwezig is. Dus als
die kracht zijn stem verheft en de ontelbare vonken roept en ze
bijeenvoegt, is het die dynamiek die voor altijd latent is, de ware
en uiteindelijke kracht die in de mens sluimert, gehoorzaam aan
wat inderdaad nog onbekende wetten zijn. Onbekend, omdat
we ze nog niet begrepen hebben; onbekende wetten die wij
moeten onthullen door onze eigen aanwezigheid in het univer
sum als dragers van bewustzijn, als de weerspiegeling van dat
ene absolute Zijn.

Daarom is het derde doeleinde van de Theosofische Vereni
ging zo geformuleerd.4 Dat is het hoogste vermogen dat in ons
sluimert. De Dzyoe wordt Fohat, dat wil zeggen, de drager van
deze energie door het gehele stelsel heen. Een andere manier om
hetzelfde te zeggen is: sophos wordt theos. Of: theos wordt sophos.
En zo worden wij theosofen...

Tenslotte, om dit te benadrukken, stelt H.P.B. Fohat gelijk aan
Eros, die kracht die ons naar buiten trekt in onze ervaring van
het andere. En het is interessant om te zien dat als een innerlijke
drang ons ertoe drijft onze psychische inhoud te veruiterlijken,
in welke creatieve activiteit dan ook, het wel lijkt of we haast
letterlijk verliefd worden, hetzij op die activiteit, hetzij op het
individu dat onze eigen gepolariseerde ander vertegenwoor
digt. Die beweging is een soort "naar buiten lokken" van onze
eigen aard in een bepaalde uitdrukkingsvorm. We worden niet
naar buiten geduwd, maar gelokt. Er lijkt daar iets te staan,
buiten onszelf - of dat nu de fasànatie voor het andere geslacht
is, de fascinatie voor rijkdom of roem, of het kan de absorberen
de passie voor kennis zijn. Maar een soort innerlijke koorts van
verlangen breekt uit, de goddelijke Eros, de dynamiek van het
gehele universum. En we worden dat universum binnengeleid,
door de belofte om meer te zien, meer te weten, meer te zijn.
Totdat we het universum "opeten", het in ons opnemen en
inzien dat we ons het universum bewust moeten maken. Het
totale universum wordt bijeengehouden in één kosmische dans,
de machtige onderlinge verbondenheid van al wat is, die de Rig
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Veda de rita noemt, de harmonieuze ordening van het univer
sum. Elektronen reagerend op de sterren boven ons, beide zich
weerspiegelend in de menselijke ziel. Er is een Griekse hymne
die in de mysteriescholen gezongen werd en die naar men zegt
uit Egypte afkomstig was:

Hemel boven, hemel beneden,
sterren boven, sterren beneden,
al wat boven is, is ook beneden.
Begrijp dit, en weest gelukkig.

En zo sprak Krishna tot Arjoena:

Hij die dit weet,
hij is een gelukkig mens.

5
De mythe van de oorsprong
en ontwikkeling van de mens

We zullen ons nu meer in het bijzonder wenden tot de
studie van onszelf. We hebben gekeken naar enkele
van de grote metafysische begrippen die betrekking

hebben op de oorsprong en ontwikkeling van een heelal, en
vergeet niet dat hier op zijn minst de suggestie van uitgaat dat
de bedoeling van De Geheime Leer - niet alleen van die boekdelen
van H.P. Blavatsky, maar van de esoterische traditie zelf - het
wekken is van een nieuwe vorm van bewustzijn. Als we ons
wenden tot het materiaal uit het tweede deel over "Antropoge
nesis", dan moeten we die centrale bedoeling goed in gedachten
houden, anders verliezen we ons waarschijnlijk in erg verwar
rende details.

Ik hoop dat we de rode draad in onze oorsprong en ontwikke
ling kunnen gaan zien. Het occulte verhaal van onze oorsprong
en ontwikkeling is eigenlijk een reusachtige mythe. Het is een
verhaal dat daarom altijd in metaforische en poëtische termen
verteld moet worden. Maar soms stelt het verhaal dat in de 49
shloka's van deel TI verteld wordt ons geloof wel erg op de proef!
De geschiedenis waarnaar verwezen wordt lijkt te fantastisch en
te ver van onze huidige toestand verwijderd om nog geloof
waardig of zelfs van belang te zijn. Maar ik wil in overweging
geven dat het belang van de twee delen van De Geheime Leer
hierin gelegen is dat ze een gids zijn voor onze ware natuur en
niet dat ze een geschiedschrijving vormen van de evolutie op
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het oppervlak van deze planeet. Want ze tonen ons onze oor
sprong, ze tonen ons ook de weg terug, niet door de verwerping
van het leven, maar door de opbloei van onze nog niet gereali
seerde vermogens.

Onze fysieke evolutie moet noodzakelijkerwijze deel uitma
ken van het verhaal, maar boven of achter dat bijzondere ver
haal - de fysieke evolutie - beginnen we de patronen van de
gebeurtenissen te zien die voortbrengsels en symbolische weer
gaven zijn van de patronen van de menselijke ziel. Hoe je de
zaak ook wilt verklaren, de mensen van het verleden zijn nu in
ons aanwezig. Dat wil zeggen, hun psychische patronen zijn de
onze. Op een soortgelijke manier zijn de mensen van de toe
komst ook in ons aanwezig. Onze studies gaan dus altijd over
onszelf - hoe we waren, hoe we zijn en hoe we zullen zijn.
Uiteindelijk moeten we erachter komen dat we goden zijn. De
goden bestaan in ons - net als de demonen - maar er is een god
nodig om een mens te worden. Alle oude mythen en legenden
wijzen op dit feit en de occulte traditie herinnert ons eraan dat er
een mens voor nodig is om weer een god te worden.

Een van de werkelijk diepzinnige leringen van de esoterische
filosofie is dat we de bewaarplaats zijn van alle elementen waar
uit het universum bestaat. Dit wordt door de hedendaagse we
tenschap nog niet ten volle erkend, maar wordt gaandeweg
door de hedendaagse psychologie ingezien, in het bijzonder
door die tak van de psychologie die het werk van Carl Jung
volgt. Alles verblijft in ons; we zijn de samenvatting van al wat
is - de microkosmos van de macrokosmos. Zoals de Griekse
filosofen het zeiden: ''We zijn de maat van alle dingen."

Daarnaast leert de esoterische filosofie ons dat we in ons de
geschiedenis van al wat ooit geweest is bevatten, van alle lagere
stadia van ontwikkeling waar we doorheen gegaan zijn. We zijn
dus zowel de bewaarplaats van alle voorbije vormen als van alle
toekomstige typen. In die zin leggen we oude vormen af als we
ons door de eeuwen heen ontwikkelen, en elk daarvan wordt
wat we kunnen noemen een nieuwe "uitloper". Deze leer is de
leer van de "vitale afwerpingen" genoemd; het is een heel mys
terieuze. H.P.B. verwijst ernaar, niet in De Geheime Leer, maar
ergens anders, als "de transmigratie van de levensatomen".

Om nu alles wat ik tot nu toe gezegd heb te begrijpen, moeten
we in ogenschouw nemen wat genoemd wordt "het mens-pa
troon", dat wil zeggen, het archetype van het menselijk wezen
in manifestatie. Je moet dit archetype los zien van de mens in
manifestatie; dit patroon wordt in De Geheime Leer "de Hemelse
Mens" genoemd. Om een term te gebruiken die tegenwoordig
veel gebruikt wordt, het is ''het goddelijke Paradigma". H.P.B.
zegt ons:

De leer onderwijst dat om de volledig goddelijke god te
worden zelfs de hoogste spirituele oeroude intelligentie
door het menselijke stadium moet gaan. En als we "men
selijk" zeggen, dan slaat dit niet alleen op onze aardse
mensheid, maar op de stervelingen die welke wereld dan
ook bewonen, dat wil zeggen, op die intelligenties die het
gepaste evenwicht tussen materie en geest hebben be
reikt zoals wij dat nu hebben gedaan, nu het midden van
het vierde wortelras van de vierde ronde gepasseerd is.
Elk wezen moet voor zichzelf door eigen ervaring het
recht verworven hebben om goddelijk te worden.

Alles wat ik tot nu toe gezegd heb wordt prachtig samengevat in
deze ene alinea, maar ik heb een poging gedaan het eerst te
zeggen op een manier die misschien gemakkelijker begrepen
kan worden - hoofdzakelijk omdat H.P.B. over dit onderwerp
spreekt als "zeer mystiek" en daarom het moeilijkst om uit te
leggen in al zijn details en betekenissen.

Wat we moeten inzien is dat de mens zich in het midden
bevindt van de uitgestrektheid van het zijn. Er is een continuüm
van zijn en de middelste term is de men'5elijke toestand. We
kunnen zeggen dat ons diepste zelf afgeleid is van de ongema
nifesteerde en transcendente wortel van het Zelf. En ook, dat
ons zelf de geïndividualiseerde vonk is van een geïncarneerd
denkvermogen. Op welk niveauwe dus over het zelf praten, het
is uiteindelijk alleen in onszelf dat we enig op de ervaring geba
seerd verwijzingspunt vinden. Het is belangwekkend dat we
hetzelfde woord "zelf" gebruiken voor vele aspecten van deze
beweging op het continuüm van zijn.

Je herinnert je misschien dat, toen ik sprak over de archetypi-
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sche scheppingsmotieven, een van die motieven er een was van
een rituele moord, waarin het slachtoffer een goddelijk mens is.
Dit bleef in sommige culturen als een rituele moord bestaan. En
daarna ontstond in sommige culturen het verschijnsel van het
substituut, waardoor het idee van de zondebok ontstond, op
wiens schouders de last van het offer gelegd werd, in plaats van
op de mens zelf. Het is interessant om na te gaan hoe dit idee in
de geschiedenis bewaard is gebleven, want in zekere zin "ver
moorden" we elkaar nog steeds. We leggen de schuld van alles
wat in ons verborgen is bij de ander. Denk niet dat we zo
gemakkelijk aan de schuld van deze rituele moord kunnen ont
komen; het is een soort vervormde reflectie van deze rituele
moord. Ik denk dat je enkele implicaties hiervan kunt gaan zien.

In het archetypische patroon is de goddelijke mens het slacht
offer. In de hindoe-kosmogonieën is het bijvoorbeeld Poeroesha,
de eerste mens, de oorspronkelijke persoon, die de vorm heeft
van de kosmos. Hij heeft duizend hoofden en duizend voeten.
Hij strekt zich uit tot buiten de wereld en omvat het hele univer
sum en uit zijn lichaam wordt de wereld geschapen. Hij wordt
in stukken gesneden en elk stuk van hem wordt een aspect van
het universum. We zien dit zelfs in gedachtenisrituelen van de
christelijke eredienst. In alle grote tradities komt deze rituele
moord van de oorspronkelijke mens voor en deze wordt in ons
weerspiegeld. Onze centrale taak door al de aeonen van ontwik
keling is het herstellen van de oorspronkelijke mens, het arche
typische patroon. Een herstel dat plaatsvindt door zich het gehe
le universum bewust te worden.

Als je nu de grote mythen bestudeert die gaan over het te
voorschijn treden van de held - dat wil zeggen, degene die zijn
eigen aard weer herstelt - dan kun je daarin zeven stadia van
zijn ontwikkeling zien. Ik wil in overweging geven dat op de
een of andere diep mysterieuze wijze deze zeven stadia over
eenkomen met wat in de theosofische literatuur de "wortelras
sen" genoemd zijn. Hiervoor is een uitermate ongelukkige term
gekozen. Het was een term die in de vorige eeuw geen negatieve
bijbetekenis had, maar die op een zeer diepzinnig denkbeeld
sloeg en zeker niet op etnische groepen, hoewel hij ongelukki
gerwijze op deze manier gebruikt is. Ik zou de term "wortelras"

uit al onze literatuur willen schrappen, omdat deze zo vaak
verkeerd begrepen is.

Waar in werkelijkheid naar verwezen wordt zijn de zeven
stadia van ontwikkeling die we doorlopen op onze cyclische
reis. In de terminologie van de grote mythe van de held worden
deze stadia als volgt gegeven. Eerst zullen we een algemene
omschrijving geven en dan zullen we zien hoe ze in de traditie
van De Geheime Leer worden gedefinieerd. Het eerste stadium
staat bekend als dat van de "vuur-dief", de dief die het vuur
steelt. Dit moet natuurlijk slaan op de komst van het denkver
mogen. Het tweede stadium is dat van de "zondvloed-overle
vende". Het is in dit geval natuurlijk de psychische aard die het
bewustzijn kan overspoelen en je moet leren daar levend uit te
komen. Je ziet dat vandaag de dag in degenen die de "'zond
vloed" van de psychische glamour niet overleven, die overwel
digd worden door de glamour van de psychische wereld; maar
de held overleeft dit stadium. Het derde staat bekend als dat van
de "draken-doder". Nadat we de draken verslagen hebben van,
laten we zeggen, hebzucht, jaloezie - al die draken die in ons
opstaan - is het vierde stadium dat van de "profeet" of "instruc
teur". Het vijfde is het stadium van de ''halfgod'' en het zesde
van de "goddelijke zondebok". Je ziet dit heel duidelijk in de
mythe van de Christus. Het zevende tenslotte, waarvan het
staàium van het Boeddhaschap een mooi voorbeeld is, is dat
van de "wereld-heiland".

We moeten dus in gedachten houden dat we te maken hebben
met een symbolisch verslag van psychische bewegingen in ons
als levende mensen. Daarom zijn alle stenen en meren, vaders
en moeders uit "Antropogenesis" glyfen - symbolen van ons
innerlijke en uiterlijke wezen. Daarom zie ik dit als de reusachti
ge mythe die ieder van ons moet leven, en het patroon daarvoor
is al in ons aanwezig. In de vertaling van een Tibetaanse tekst
van dr. Herbert Guenther - een van de toonaangevende kenners
van de Tibetaanse literatuur, die deze vertaald heeft in zijn werk
Matrix ofMystery - komt een heel mooie uitspraak voor die wijst
op de aanwezigheid van dit archetypische patroon, op al deze
stadia, in alle bestaande wezens. Dit wordt een beetje moeilijk,
maar omdat het zo mooi is zal ik het in zijn geheel geven:
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In elk lichaam van elk voelend wezen verblijft het zuive
re kenvermogen dat ertoe neigt zich te openbaren. Het
rolt zich op in zijn eigen bedding die het continuüm van
het zijn is, het spontane "er zijn" van het zijnde. 14

Niet gemakkelijk! Maar laten we er eens naar kijken, want het
brengt een diepe waarheid tot uitdrukking. In elk lichaam van
elk voelend wezen is er het oorspronkelijke kenvermogen - hier
is het "zuiver" kenvermogen, maar het is het oorspronkelijke
kenvermogen, het primordiale universele Denkvermogen dat
alomtegenwoordig is en dat zich beweegt in de richting van een
uitdrukkingsvorm. In zijn oorspronkelijke toestand is het als het
ware opgerold in zijn eigen wezen - in zijn eigen bedding, in
zijn eigen aard, die het continuüm van het zijn is waar we het
over hadden. Waar ook nog op gewezen wordt is dat we betrok
ken zijn in een proces van ontrollen dat zich voltrekt in zeven
stadia en de komst markeert van de expressie van het goddelijke
Paradigma.

Nu moeten we hier nota nemen van een erg belangrijk aspect
van de esoterische leer. HP.B. zet uiteen dat er drie evolu
tieschema's bestaan die in ons stelsel onontwarbaar verweven
zijn en op elk punt door elkaar lopen. We kunnen hier niet
dieper op ingaan maar het staal in De Geheime Leer.IS Waar het
me om gaat is dat deze drie als volgt benoemd zijn: het monadi
s~he, .dat te maken heeft met de groei en ontwikkeling in de
nchting van nog weer hogere fasen van activiteit van de mona
den; in samenhang met de tweede stroom, welke is het intellec
tuele - of we kunnen het, omdat het dat omvat, het "psycho
logische" noemen, of als je een andere term wilt: de "ziel" - en
het derde, dat het fysieke is, rondom welke zoals H.P.B. gezegd
heeft de natuur het fysieke lichaam heeft geconcretiseerd. En het
is dit lichaam dat dient als voertuig voor alle transformaties die
in de andere twee plaatsvinden.

H.P.B. zegt: "het is de vereniging van deze drie stromen in
hem die de mens tot het complexe wezen maakt dat hij nu is."
Waar ik op wil wijzen is dat het "ontrollen" een transformatie
proces is en dat het centrale gebied of het brandpunt van deze
transformatie inderdaad, zoals HP.B. aangeeft, de tweede

stroom is, de "intellectuele" - of zoals ik het zou willen noemen:
de "psychologische" - die, zegt ze, " ...wordt vertegenwoordigd
door de manasa-dhyalli's. Het is de manasische wereld waarop
onze aandacht gericht moet zijn. En dat altijd in samenhang met
de fysieke incarnatie; daarom is er in elk lichaam van elk voe
lend wezen dit kenvermogen. En dus is de leer dat we al deze
stadia hier in de fysieke incarnatie realiseren; we verwerven er
onze onsterfelijkheid mee. Waar we het over hebben is in die zin
de realisatie van deze stadia op het psychologische niveau, maar
vaak lijkt het in de shloka's van "Antropogenesis" dat het alleen
maar gaat om een verandering van de fysieke vorm, en inder
daad moet die vorm de innerlijke transformaties op de voet
volgen.

Ik wil hier toch ook een waarschuwend woord laten horen.
We moeten aan deze stadia niet denken alsof ze scherp van
elkaar gescheiden zijn; er is sprake van een grote mate van
overlap. Er is sprake van wat in de hedendaagse biologische
theorie genoemd wordt een "gepunctueerd evenwicht", dat het
proces van evolutionaire ontwikkeling markeert. Het is zo dat
ontwikkeling niet als een vloeiende lijn verloopt, zo stellen som
mige wetenschappers voor, maar dat er een beweging is en dan
een plotselinge sprong naar een nieuw niveau van complexiteit.
En dit wordt genoemd: de theorie van het gepunctueerde even
wicht. Er vindt van tijd tot tijd een versmelting plaats van het
ene stadium met het volgende.

Nu ik de stadia gegeven heb in termen van de grote mythen
zullen we de kenmerken van elk stadium nader bekijken. De
samenvatting van de stadia wordt gegeven in shloka 39 uit JIAn
tropogenesis". Het is geen gemakkelijke, maar het geeft het
proces als geheel weer:

HET EERSTE IN ELKE ZONE WAS MAANKLEURlG; HET
TWEEDE GEEL ALS GOUD, HET DERDE ROOD, HET VIEIIDE
BRUIN, DAT VAN ZONDE ZWART WERD. DE EERSTE ZEVEN
C..) SPRUITEN WAREN IN HET BEGIN ALLE VAN DEZELFDE
GELAATSKLEUR. DE VOLGENDE BEGONNEN HUN KLEU
REN TE VERMENGEN.
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Dat biedt ons een heel interessante samenvatting, en natuur
lijk lijkt die op het eerste gezicht erg raadselachtig. Even iets
over het gebruik van kleuren; het Sanskriet woord varna, dat
meestal met "kleur" wordt vertaald, staat ook voor "figuur,
vorm, uiterlijke verschijning". Het betekent ook "karakter, aard
of kwaliteit". Er is dus een breed spectrum van betekenissen van
het woord dat H.P.B. eenvoudig met ''kleur'' vertaalt. We mogen
deze ontwikkelingsstadia nooit misverstaan als, of verwarren
met, een kwestie van huidskleur. De lijst van de "gekleurde
rassen", om zo te zeggen, vertegenwoordigt de objectieve uit
drukkingsvorm en ook de innerlijke kwaliteit die tot uitdruk
king wordt gebracht.

We moeten dus heel nauwkeurig letten op wat hiermee be
doeld wordt. Het wordt vanuit dit gezichtspunt heel begrijpelijk
om het eerste stadium "maan-kleurig" te noemen. Niet alleen zit
hierin direct een verwijzing naar het ontstaan van de fysieke
vorm - dat wil zeggen dat het model-lichaam voor onze levens
golf hier een gift was van de maan-pitri's of maan-vaders - maar
ook naar het feit dat het begin van de menselijke ontwikkeling
iets schaduwachtigs heeft, iets glinsterends, vliesachtigs. Er is
haast een doorschijnendheid en dit is dan het eerste stadium
van onze ontwikkeling. Het is interessant om daarbij te denken
aan onze eerste pogingen om betekenis te vatten. Het heeft iets
vliesachtigs; soms is het gemakkelijker dit te zien als we aan
anderen dan onszelf denken. Je kunt ook aan het embryo den
ken; de overeenkomst is er. Er bestaan overigens exacte overeen
komsten met de stadia van zwangerschap en geboorte.

Er wordt ook gezegd dat met elk van deze stadia een van de
zintuigen tot ontwikkeling komt. In het eerste stadium van een
uiterst vliesachtige structuur was dat het zintuig van geluid. Je
herinnert je vast wat ik gezegd heb over het web dat bekend
staat als Akasha. Zijn voornaamste kenmerk is dat van geluid, er
is dus een soort "weerklank", een soort resonantie met het ge
luid dat het universum is. Trouwens, dit wordt opnieuw her
haald in de groei van het embryo, dit pulseren, dit "weerklin
ken" . Het is bijvoorbeeld alom bekend dat er in een kuikenem
bryo sprake is van een kloppende beweging voordat het orgaan
hiervoor gevormd is. Het is alsof er in dit allereerste stadium in

ons een vaag besef is van de hartslag van het leven zelf.
Het tweede stadium is zoals gezegd "geel als goud". Dit mar

keert een meer ontwikkeld stadium, een verval, als je wilt, waar
in de zuivere schittering, de glinstering, zich begint te verharden
tot een vorm, zodat er nu sprake is van een naar buiten schijnen.
De zuivere schittering is nu meer tot een vorm geworden. In het
tweede stadium komt het zintuig van de tast tot ontwikkeling.
De tast wordt mogelijk als er een verharding van de vorm heeft
plaatsgevonden.

De kleur die aan het derde stadium is toegekend is rood. Het
is een heel interessante kleur of kwaliteit. Zodra de tast zich
ontwikkelt en de aandacht zich naar buiten richt, is er een besef
van anderen, het ontstaan van een besef van individualiteit 
nog geen echte individuali teit, maar als de tast zich naar buiten
keert, vindt er een reactie plaats die het karakter heeft van een
besef, een reactie van verlangen of afkeer. We kunnen rood of
opgewonden worden van verlangen; die roodheid of dat verlan
gen resulteert in een geweldige beweging verder naar buiten.
We willen nu iets bezitten of vasthouden, als het ware, of weg
duwen. Nu wordt het zintuig voor kleur toegevoegd. Het is
interessant dat H.P.B. niet zegt het zintuig van het gezicht, maar
ze heeft het over de zintuigen van geluid, tast en kleur - want
het zien wordt versluierd door kleur. Alleen in de laatste stadia
is er sprake van echte visie, in-zicht - het stadium van de Ver
lichte. Hier is het kleur waarin we de wereld zien, we de ander
zien: - gekleurd. Vaak gebruiken we zelfs in onze taal kleuren
om onze gevoelens tot uitdrukking te brengen. Soms zeggen we
dat iemand "grauw van depressie" is. We zeggen in het Engels:
'1 feel blue today" (blue: "neerslachtig"). Of: ''Hij is rood van
woede." Ons gezichtsvermogen in dit derde stadium, dat een
interessant stadium is - en onthoud dat dit in de mythen het
stadium was van de "zondvloed-overlevende" - is dat van de
emotionele, psychische aard. En degene die hierdoor meege
sleept wordt zegt: '1k zie overal kleuren... !" Dit is, als ik het zo
mag zeggen, een soort "primitief overblijfsel" uit een vroeger
stadium van ontwikkeling. Wat is er zo geweldig aan het zien
van kleuren? Dat is nog steeds geen ''helder zien"; het is gewoon
een fenomenalistisch gebeuren en heeft geen relatie met waar-
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achtige, spirituele visie. Hoevelen raken niet verstrikt in dit
derde stadium! Maar je moet verder; je moet helemaal in het
diepe van je wezen springen. Dan is er een laatste duik in wat
we kunnen noemen de volledige fysieke belichaming.

Het volgende stadium, het vierde, is zoals gezegd bruin; hier
van zegt men dat het zwart wordt van zonde. In de grote gnos
tieke mythe "De Hymne van het Gewaad van Heerlijkheid" 
soms wordt het ''Het Lied van de Parel" genoemd, je vindt deze
in een van de gnostieke teksten - is dit hele proces van de held
het verhuizen van het goddelijke koninkrijk naar het land van
Egypte. Egypte symboliseert natuurlijk de volledige fysieke be
lichaming, het land van AI-Khem, waarin de transformatie nu
plaats moet gaan vinden. We moeten aan het woord "zonde"
geen morele connotatie geven, maar inzien dat met het derde
stadium, het zintuig voor kleur, er onvermijdelijk een zin voor
keuze aanwezig is. De traditie zegt ons dat daarom in het mid
den van het derde stadium het ontwaken van manas plaatsvond,
het intreden in de opkomende vorm van de manasapoetra's, de
grote scheppende hiërarchie die nu de vorm die tot ontwikke
ling was gekomen in bezit kon nemen. Zij die vertrouwd zijn
met De Geheime Leer zullen enkele van de details die hieraan
verbonden zijn wel kennen. En zij die dat niet zijn, zullen dat
moeten worden! Met dit ontwaken van manas is nu de keuze
gekomen en als er keuze is, dan moeten de gevolgen onder ogen
gezien worden. Zie je, in de gnostieke ''Hymne van het Gewaad
van Heerlijkheid" gaf de zoon die zijn vaders huis verliet, die
naar Egypte gezonden werd om de parel van wijsheid te achter
halen, toe aan de toestand waarin veien van ons zich bevinden 
hij viel in slaap. Er zijn heel wat slaapwandelaars onder ons. Of,
zoals in de prachtige held-mythe, de mythe van Parzival, heb
ben we Lancelot die veelvuldig van het rechte pad afdwaalt en
altijd eraan herinnerd moest worden dat het mogelijk was de
weg weer terug te vinden. Aldus verwijst "zwart van zonde"
naar een zeker verlies van visie; het is een soort verdwalen. Je
herinnert je dat ik gesproken heb over het archetypische motief
van .het falen. Maar het falen is, zoals ik heb geprobeerd aan te
geven, een absolute noodzaak voor de menselijke toestand.. Het
is nodig als waarachtig bewustzijn gewekt of ontwikkeld moet

worden. Nu is het daarom interessant dat het zintuig dat op dit
stadium gewekt moet worden dat van de smaak is. Hier is het
dat we eten van de appels van de bomen die in de hof groeien...

Het is eveneens interessant dat het vijfde stadium bekend
staat om zijn vermenging van kleuren; dat is natuurlijk het
stadium waarin de mensheid zich vandaag de dag bevindt. Dit
is het punt van wisselwerking tussen het fysieke niveau en het
volledige spectrum van de subtielere werelden. Waarlijk bevin
den we ons tegenwoordig in een toestand waarin de kleuren
vermengd zijn. Al deze vroegere kwaliteiten, kleuren, zijn nog
steeds aanwezig en het is nogal een mengsel. We zien ons voor
de enorme taak gesteld in het vijfde stadium om onszelf te
verhelderen, om zo te zeggen. We moeten de kleuren als het
ware "ontmengen". Dit is een heel ongemakkelijke toestand,
een niveau waarin er een wisselwerking bestaat tussen alles wat
aanwezig is en alles wat nog komen moet, zowel als met het
verleden. Het is het stadium waarin het denkvermogen, het
beginsel van manas, zich echt begint te concentreren en de scha
kel wordt tussen de meest verdichte veruiterlijking van energie
en de spirituele of monadische werkelijkheid van ons ware we
zen. Inderdaad bevinden we ons hangend aan het kruis en we
worden in twee richtingen getrokken. Hier moet het ware offer
gebracht worden. Toegegeven, het is niet een erg comfortabele
situatie waarin we ons bevinden, maar het is een noodzakelijk
stadium.

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het onmiskenbare feit
dat de belangrijke toename van begrip vandaag de dag schijnt
plaats te vinden in de sfeer die we "psychologisch" zouden
noemen. Het handvest van de UNESCO begint met die verba
zingwekkende woorden: "Omdat oorlogen beginnen in het den
ken van de mensen, is het in het denken van de mensen dat de
verdedigingswerken van de vrede gebouwd moeten worden."
Dit is waar we nu zijn en het is niet bepaald comfortabel, is het
niet? Het is niet gemakkelijk om innerlijk verscheurd te worden
tussen al deze verdelingen. Hier staan we!

En toch weten we dat er volgende stadia zijn. Heel interessant
is dat er over het zesde en het zevende stadium heel weinig
gegeven wordt. Er worden geen kleuren aan toegekend, dus
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kurmen we slechts veronderstellen dat er een nieuwe richting
ingeslagen moet worden. We moeten ons realiseren dat de kleu
ren in onszelf aanwezig zijn, psychologisch gesproken. En het
werk dat ondernomen moet worden is een soort verwijdering
van de verkleuring. Het is niet zo dat er aanpassingen gemaakt
moeten worden in de uiterlijke omstandigheden van de wereld
waarin we leven; uiterlijke omstandigheden zijn niet het pro
bleem. Het probleem ligt in onszelf. Het is gelegen in datgene
wat we gaan doen met de verkleuring van manas. De uiterlijke
omstandigheden zijn een duidelijke afspiegeling van de innerlij
ke toestand van het bewustzijn van de mensheid.

Vandaar het reusachtige werk dat H.P.B. aan haar studenten
gegeven heeft. In feite is 1988 niet alleen het eeuwfeest van de
publikatie van De Geheime Leer geweest, het was ook het eeuw
feest van de oprichting van haar irmerlijke school, de Esoteri
sche School. Waarom richtte zij een dergelijke school op? Hoofd
zakelijk, zei ze, om twee redenen. De Theosofische Vereniging
als groepering was er niet in geslaagd de broederschap te zijn
waarvoor zij was opgericht. Hebben wij het er veel beter vanaf
gebracht? Ten tweede, omdat men er niet in geslaagd was de
leer te begrijpen. En laten we eerlijk zijn, honderd jaar later
hebben we het niet veel beter gedaan, als onze afdelingen en
groeperingen nog steeds niet de leringen bestuderen.

Hier ligt onze centrale taak: het denken van de mens te trans
formeren, het transformeren, of verlossen van het wereld-den
ken. En we kurmen dit alleen als we ons eigen bewustzijn ge
transformeerd hebben. We kurmen al onze tijd wel besteden aan
het schuiven met de meubels van de wereld, in de hoop dat we
door zo'n herindeling een nieuwe wereldorde kurmen vestigen,
ofwel we kurmen de veel moeilijker maar echt waardevolle taak
op ons nemen om een nieuw soort bewustzijn te wekken.

Laten we terugkeren tot de kwestie van de zintuigen, want dit
is heel interessant. Ik heb iets gezegd over de zintuigen waarvan
gezegd wordt dat ze deze vroegere stadia markeren, en dat doen
ze ook. De zintuigen van geluid, tast en kleur voor de eerste
drie, het zintuig van de smaak voor het vierde - en we proeven
alle vruchten van goed en kwaad, de kennis van de tegenstellin
gen. Het zintuig waarvan gezegd wordt dat het in het vijfde

stadium tot ontwikkeling komt is het zintuig van de reuk. Waar
om de reuk voor het vijfde stadium? Men heeft wel gezegd dat
in de taal der symboliek de neus en de neusgaten voor de
ademhaling staan, voor de wil, de vrije wil. De beheersing van
de ademhaling houdt zowel de beheersing als de discipline van
de fysieke aard in. Het gebruik van de neusgaten voor het
ruiken is symbolisch voor de lagere aspecten van het denkver
mogen, om die aspecten of kwaliteiten van de ziel te onderschei
den die omgezet moeten worden in edeler en hogere kwalitei
ten. Daarom is de leer van het onderscheidingsvermogen de leer
van deze tijd. Je kunt ook denken aan een uitspraak die een van
de Meesters deed toen hij aan Mr. Sum.ett schreef: ''Er is zowel
een morele reuk a18 een fysieke." De reuk is dus altijd omschre
ven als een symbool voor de onderscheiding van wat beneden
is, om te kurmen komen tot wat symbolisch gesproken boven is.
Het zesde en het zevende zintuig zal naar men zegt meer te
maken hebben met psychologische dan met fysieke wetten. Het
zesde zintuig, dat meestal eenvoudigweg de "intuïtie" is ge
noemd, heeft te maken met de waarneming van irmerlijkheid.
Het zevende zintuig is het zintuig van het volledige besef van
onze eenheid met al het leven. Je hoort dan "de stem van de
stilte". En dan zal de cyclus van onze groei op een dag voltooid
zijn.

We hebben hier een schitterend panorama voor ons van het
geheel van de ontwikkeling die mogelijk is voor ons. Het godde
lijke Paradigma weerspiegelt zichzelf in vormen die voertuigen
worden van dat in.!lerlijke zieleproces waardoor dat inwonende
bewustzijn de zin van het bestaan kan gaan kermen en begrij
pen. De ontwikkelingen worden dus gezien als uiterlijke mani
festaties van een irmerlijk patroon. En uiteindelijk moeten die
uiterlijke manifestaties in ons opgenomen worden. Dit is onze
taak, en het is geen gemakkelijke, maar wel een heel mooie. Een
waarlijk glorieuze toekomst opent zich voor ons, als we de
uitdaging en de verantwoordelijkheid aanvaarden.
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6
Zijn en verantwoordelijkheid:
de ethiek van De Geheime Leer

D e nadruk heeft gelegen op De Geheime Leer om de een
voudige reden dat 1988 het eeuwfeest was van zijn pu
blikatie. Maar of je nu aan honderd jaar of aan duizend

jaar denkt, dit zijn getallen die geen intrinsieke betekenis heb
ben. Wat van belang is is dat we samen enkele van de funda
mentele beginselen van die wijsheidstraditie in beschouwing
hebben genomen. Het was niet mijn bedoeling dat dit een een
voudige intellectuele oefening zou zijn. Ik heb de nadruk gelegd
op de centrale overweging, dat een transformatie van het men
selijk bewustzijn noodzakelijk is. Dit is niet zomaar een nieuwe
manier van denken, hoewel dat ermee te maken heeft, maar een
nieuwe manier van in de wereld zijn. Dat houdt in dat we niet
maar wat over abstracties hebben gepraat, maar over uiterst
praktische aangelegenheden. We moeten ons indringend bezig
houden met wat de aard is van onze handelingen. Het lijkt soms
eenvoudiger om de wereld opnieuw in te richten, de dingen wat
heen en weer te schuiven, dan om onszelf aan te pakken. We
zouden ieder ander wel willen omvormen, maar we zien niet in
dat de hervorming in onszelf plaats moet vinden.

Ik denk heel vaak aan de situatie die zo goed beschreven staat
in de Bhagavad Gita. Arjoena vertegenwoordigt ieder van ons 
wij zijn de moderne Arjoena's - het universum als geheel is een
soort Koeroekshetra16, een slagveld waarop al het bestaande
plaatsvindt. En wij zijn, denk ik, verwikkeld in dit gev~cht. De

Bhagavad Gita opent met een opmerkelijke uitspraak. Ik denk
dat dit iets is dat we moeten beseffen. Arjoena bevindt zich eerst
nog aan één kant van het terrein en dit is vaak ook waar wij ons
bevinden. We kijken over het terrein en zien wat een leger lijkt te
zijn dat tegen ons is opgesteld en we hebben op dat leger gevoe
lens van vijandigheid geprojecteerd. Arjoena realiseerde zich nu
dat er zich in dat leger vrienden en familieleden bevonden - dat
waren elementen in hemzelf. De legers die wij tegenwoordig
tegenover ons zien zijn inderdaad elementen van onze eigen
aard. Arjoena had een koetsier, dat wil zeggen, hij zag in dat er
een innerlijke autoriteit was tot wie hij zich kon wenden. Het
wordt tijd dat we erkennen dat er in elk van ons een soortgelijke
innerlijke autoriteit aanwezig is en dat we, als we nauwlettend
luisteren, zullen begrijpen wat de aard is van juist handelen.

Meteen al in het begin doet Arjoena daarom een dramatische
stap. Hij zegt tegen de koetsier: "Breng me naar het centrum van
het slagveld, en zet mijn koets daar neer." Alleen als je naar het
centrum gaat kun je het totale veld overzien. We moeten leren
om naar dat centrum te gaan. In feite is dit het fundamentele
beginsel dat in De Geheime Leer uiteengezet wordt, dat je naar het
centrum moet gaan om het veld van het bestaan echt te kunnen
overzien. En dan is zijn belangrijkste vraag natuurlijk: ''Wat
moet ik doen? Hoe moet ik omgaan met de situatie waarin ik me
bevind?" Is dat niet de vraag die we onszelf allemaal wel eens
stellen? Natuurlijk brengt de koetsier, die de innerlijke gids of
autoriteit is, hem naar dat veld. We kunnen net zo ongeduldig
worden als Arjoena werd. Ergens in het zesde hoofdstuk van de
Gita zegt Arjoena dan ook - in mijn eigen Ioy Mills vertaling 
''Kijk eens hier, Krishna, hou op met al die filosofie. Ik wil alleen
maar weten wat ik moet doen!" Dit is de situatie waarin velen
van ons zich bevinden. Sommigen van jullie hebben missclUen
gedacht: ''Hou op met al dat metafysische gedoe! De wereld
staat in brand en laten we erop uitgaan en iets doen om het vuur
te doven!"

Krishna geeft het enige antwoord dat de wijzen ooit kunnen
geven: "Je moet verantwoordelijkheid dragen voor je eigen han
delingen." In mijn eigen, heel ruwe vertaling van het Sanskriet,
zegt Krishna tot Arjoena: ''Mijn beste jongen, je bent op jezelf
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aangewezen." Omdat wij de situatie geschapen hebben waar we
ons vandaag in bevinden moeten we ook de oplossing weten; en
we worden verantwoordelijk voor onszelf. Al wat Krishna kon
doen was de fundamentele grondbeginselen tonen die ten
grondslag liggen aan alle handeling. Hoe we die beginselen
toepassen is een zaak voor ieder van ons afzonderlijk. De Gita
eindigt in het achttiende hoofdstuk met een opmerkelijke uit
spraak van Krishna en het is er een die we allen moeten onthou
den. In feite zegt hij tegen Arjoena: ''Je zult wel moeten handelen
omdat activiteit de aard is van je wezen zelf." Dat wil zeggen, de
aard van de mens is te handelen. Zelfs niet-handelen is een
vorm van handelen! Je kunt niet zeggen: "Zet de wereld stop, ik
wil eruit!" Jij bent de wereld en je moet handelen. Je moet
beseffen dat in een fenomenaal universum, op dit Koeroekshe
tra, dit slagveld, elke handeling omgeven is - en hij gebruikt
hier een prachtige analogie - door rook. De taak waar we voor
staan is dezelfde als die waar Arjoena voor stond: te weten te
komen hoe we zo weinig mogelijk rook kunnen maken. Dat wil
zeggen, zo te handelen dat we het grootste welzijn voor allen
bereiken. Het is niet een kwestie van het afzien van handeling,
wat in feite een onmogelijkheid is, noch van het blindelings zich
in daden storten, maar te weten wat we doen, elk moment
bewust zijn van wat we aan het doen zijn.

We moeten ons realiseren dat handeling niet alleen maar fy
sieke handeling is. Handeling is een activiteit op welk niveau
van bestaan dan ook. Elke handeling komt voort uit een bepaal
de toestand van het denkvermogen. Als die toestand verduis
terd en gekleurd wordt door alles wat wordt waargenomen, dan
wordt de handeling onvermijdelijk oók verduisterd en ge
kleurd. Als het denken wordt meegesleurd door verlangen en
hartstocht, dan wordt de handeling inderdaad een handeling
die gekleurd is door die verlangens en hartstochten. Weer is het
een kwestie van de transformatie van het denken, zodanig dat
het bewustzijn een helder veld is en het zich in de toestand
bevindt van zijn eigen zuiverheid van aard. En alleen daarvoor
zijn wij verantwoordelijk.

Waarheid is niet iets wat het denken zich kan toeëigenen, niet
iets te midden van andere bezittingen, maar een denken dat

gevestigd is in zijn eigen wezenlijke aard. Een bewustzijn dat
stabiel is en gevestigd in zijn eigen innerlijke centrale wezen is
een denken waarin de waarheid zichzelf onthult. Die waarheid,
die aard zelf van waarachtigheid die onthuld wordt, is de erken
ning van het feit dat er een juistheid is, een overal aanwezige
schoonheid, dat er overal een natuurlijke orde van bestaan is.
Als je in harmonie bent met die natuurlijke orde, dan handel je
ten goede. Dit waren de drie kenmerken van de stabiele mens in
de filosofie van Plato: het Ware, het Schone, het Goede. Als je
dus gevestigd bent in de waarachtigheid van het bestaan, dan
neem je de schoonheid of de ordening van het bestaan waar,
terwijl je inziet dat het altijd gaat om wat je kunt noemen de
juiste verhouding tussen de dingen - die nooit volledig het
Uiteindelijke tot uitdrukking kunnen brengen omdat het feno
menale nooit ten volle het noumenale tot uitdrukking kan bren
gen. Er is altijd een soort bewolking, maar als je de juiste verhou
dingen ziet, dan handel je ten goede.

We kunnen dus zeggen dat het eenvoudige verhaal dat in de
Gita verteld wordt het hele verhaal is van ons werk. We zijn ons
vast allemaal bewust van de ernstige crises die de mensheid in
deze tijd onder ogen moet zien. Deze crises zijn al heel vaak
opgesomd. Net als Arjoena vragen we ons misschien wel eens af
of we niet gewoon pionnen zijn in een of ander gigantisch
kosmisch spel. Maar het theosofische wereldbeeld geeft aan dat
we ervoor kunnen kiezen zinvol te handelen, opdat er een broe
derschap der mensheid ontstaat. Hoopvolle tekenen hiervoor
zijn overal om ons heen aanwezig.

Laat me een verhaal vertellen dat al of niet waar gebeurd kan
zijn. Het heeft betrekking op de vaststelling van de grondwet
van mijn eigen land. We hebben zojuist in de Verenigde Staten
het tweehonderd jarig bestaan gevierd van de stichting van onze
natie. Er deden zich toen tal van problemen voor na de verkla
ring van onafhankelijkheid van dertien staten en er werd een
wetgevende vergadering gehouden om te zien of er niet een
manier was om eenheid tussen deze zeer uiteenlopende en ver
schillende staten tot stand te brengen. George Washington werd
tot voorzitter van die vergadering benoemd en de bijeenkom
sten werden gehouden tijdens een hete zomer in de stad Phila-
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delphia. Het is interessant dat de naam van die stad ''broederlij
ke liefde" betekent. Daarom is Philadelphia zo genoemd, zie je,
het was een stad van broederlijke liefde. Tijdens die periode van
de wetgevende vergadering waren er ruzies en meningsver
schillen over een groot aantal zaken. Maar tenslotte kwam hie
ruit het document naar voren dat mijn land gedurende de afge
lopen twee eeuwen tot richtsnoer heeft gediend. Onder de aan
wezigen bevond zich een van de wijste mannen die ooit hebben
geleefd, Benjamin Franklin. Hij was een lid van de nIuminati
orde van zijn tijd, wat de theosofische organisatie uit die dagen
was. Ongetwijfeld was hij, omdat hij ambassadeur geweest was
in Frankrijk, in contact gekomen met bepaalde grote wezens,
adepten.

Aan het slot, toen het document tenslotte getekend was door
alle deelnemers wees Benjamin Franklin op het symbool dat
uitgesneden was in de rug van de stoel waarop Washington
gezeten had tijdens de hele vergadering. Het symbool was dat
van een halve zon, met de stralen naar buiten. Franklin zei tot de
verzamelde afgevaardigden van de vergadering: "Er zijn deze
week momenten geweest dat ik naar dit symbool keek en ik
dacht dat het een ondergaande zon was. Maar vandaag weet ik
dat het een rijzende zon is." Als je de zaak goed bekijkt is er geen
verschil in de manier waarop je een ondergaande of een rijzende
zon schildert. Maar hoe je ernaar kijkt kan alle verschil van de
wereld uitmaken..• We kunnen naar de smeulende ruïnes kijken
van een verouderde sociale en economische orde en we kunnen
zeggen dat onze beschaving, zoals wij die gekend hebben, een
ondergaande zon is. Ofwel we kunnen inzien dat daaruit een
wereldsamenleving kan voortkomen en zien dat het een rijzen
de zon is. Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om een
dergelijke wereldsamenleving tot stand te helpen brengen en
naar ons beste vermogen mee te werken aan het tot stand bren
gen van die nieuwe orde die broederschap is.

Er is een prachtige mythe van de Ronde Tafel. In een van de
grote mythen van de Graallegende wordt verteld dat de ridders
van de Ronde Tafel van Koning Arthur gezeten waren rond die
tafel in de gebruikelijke volgorde, toen Galahad het kasteel bin
nenkwam - Galahad is de stern uit die wereld van zuiver zijn

die diegenen die bereid waren het comfort van die tafel achter
zich te laten op kan wekken de bossen van verwarring en ver
bijstering van de wereld om hen heen in te trekken om naar
ware wijsheid te zoeken, naar die Graal waarvan de aard wijs
heid en mededogen is en waarin zich dat geneesmiddel bevindt
dat leidt tot heelheid. Ieder van ons wordt vandaag op die
manier opgeroepen het gevestigde comfort en de veiligheid van
een oude levensstijl achter te laten - te zoeken midden in de
wereld, niet door zich in het uitgestrekte gebergte van de Hima
laya terug te trekken, maar door onder de mensen in de straten
en lanen van van onze moderne steden, te midden van al het
wapengekletter en de ellende van het menselijk leed te zoeken
naar dat wat alle menselijke wonden zal helen.

Er bestaat werkelijk, denk ik, een dergelijke roep waaraan we
gehoor moeten geven, en weer wijst De Geheime Leer de richting
waarin we moeten zoeken. Ook wij zullen, net als Parzival, op
een dag het doel bereiken. En zoals één versie van de legende,
die van Wolfram von Eschenbach, aanduidt, dan zullen wij het
koninkrijk van Johannes binnengaan, het koninkrijk van de
adepten, die machtige broederschap van "rechtvaardige, vol
maakte mensen" waarvan het bestaan zelf de garantie is voor
het slagen van de mensheid.

Dit is onze verantwoordelijkheid; we kunnen er niet omheen.
We kunnen het op ons nemen met een gevoel van geluk en
lichtvoetigheid. De ridders van de Ronde Tafel zijn in ons aan
wezig - net als Galahad kunnen we talloze flaters begaan, net als
Lancelot kunnen we herhaaldelijk ten val komen, en verdwalen
van het pad dat tot de Graal voert, net als Boros kunnen we stug
volhouden, net als Galahad kunnen we uiteindelijk slagen. Toen
Galahad de zoektocht bekend maakte aan de aanwezige ridders
stond elk van hen op en ging zijn eigen weg het bos in, naar die
plek waar het bos het dichtst was. Wat een prachtige formule
ring van de grote waarheid dat er vele wegen zijn, dat ieder van
ons zijn eigen pad van dienst moet vinden, zijn eigen pad van de
tocht waarop hij het meest nodig is. Maar Koning Arthur, sym
bool voor dat hoogste Atman, waarschuwde de ridders bij hun
vertrek: ''Velen zullen ten val komen tijdens deze tocht, en het
einddoel wordt misschien niet zo snel bereikt."
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Tegenwoordig zoeken velen op dit pad naar een kortere weg
of raken verstrikt in het bos van de psychische verschijnselen en
raken vast in de struiken en doornen van dat gebied. Zeker, er
zijn er die ten val zullen komen - maar we moeten dat falen ook
accepteren, want we hoeven onszelf alleen maar bijeen te rapen
en ons te ontwarren uit de struiken van de psychische glamour
die ons in haar ban houdt, en voortgaan op onze tocht.

De taak ligt dus voor ons; het is een mooie taak. Heel in het
begin van De Geheime Leer schreef H.P.B. iets dat waarschijnlijk
even typerend is voor de huidige situatie als het was voor haar
tijd. Ze schreef:

De wereld van vandaag snelt in dolle vaart naar het
onbekende - dat al te gemakkelijk wordt verward met
het onkenbare... - en ontwikkelt zich snel verder op het
tegengestelde van het geestelijke, nl. het stoffelijke ge
bied. De wereld is nu een reusachtig strijdperk geworden
- een waar dal van onenigheid en twist - een necropolis,
waarin de hoogste en meest heilige aspiraties van onze
geest-ziel begraven liggenP

Een necropolis is natuurlijk een dodenstad. We kunnen zeggen
dat we vandaag de dag rondlopen in dergelijke steden. De le
vende doden of de slaapwandelaars bevinden zich overal om
ons heen. Wij zijn de erfgenamen van die grote wijsheidstradi
tie, wij hebben een glimp mogen opvangen van die wijsheids
traditie, niet om het voor onszelf te houden, niet om verstrikt te
raken in meningsverschillen over details, maar eerder om die
''hoogste en meest heilige aspiraties" van de menselijke ziel te
helpen wekken, of liever gezegd, opnieuw te wekken.

Dat is een taak die veel moeilijker is en veel dringender nodig
dan de eenvoudige taak van het opnieuw inrichten van de we
reld. Het is een opoffering van alles wat we denken te zijn, echt
het persoonlijke zelf op het altaar leggen van wijsheid en mede
dogen. Dit is wat ons te doen staat. Dat te zien, wat een van de
adept-leraren aan Mr. 5innett schreef, "omdat er voor de mens
alleen nog hoop is in de mens, zal ik er niet een laten roepen die
ik kan redden." En vervolgens schreef hij: ''het is onze verant
woordelijkheid, het is de plicht van ieder van ons die in staat is

tot een onzelfzuchtige impuls, iets voor zijn welzijn te doen."
Maar wat is het dat ons te doen staat? Het is niet een kwestie van
het verwijderen van de gevolgen van verkeerde handelingen,
maar van het zoeken naar oorzaken; en de oorzaken liggen in
het menselijk bewustzijn. H.P.B. schreef in De Geheime Leer: .

Tot dan is eenheid en harmonie het enige middel tegen
het kwaad van het leven - een broederschap van de
daad, en niet alleen altruïsme in naam. Het onderdrukken
van één slechte oorzaak zal niet één, maar een groot
aantal slechte gevolgen wegnemen. En als een broeder
schap of zelfs een aantal broederschappen, niet in staat
zou zijn te voorkomen dat volkeren elkaar nu en dan
naar de keel vliegen, dan zal toch de eenheid van denken
en handelen en filosofisch onderzoek naar de mysterieën
van het zijn altijd enkelen... ervan weérhouden nog meer
oorzaken te scheppen in een wereld die al zo vol is van
ellende en kwaad.IS

Het bestuderen van De Geheime Leer - niet alleen de boekdelen
van die naam maar meer nog de eeuwenoude traditie die de leer
is - niet alleen maar door boeken te lezen maar door te onder
zoeken en te doorvorsen, te studeren in de ware zin van het
woord, is onszelf wijden aan dat "filosofisch onderzoek naar het
mysterie van het zijn" en daardoor het beseffen van onze zware
verantwoordelijkheid bij het verhelpen van de oorzaken van
ellende. Het is, zoals een van de grote denkers van mijn eigen
land, Henry Thoreau, het zei:

.. .de indruk van onze onsterfelijkheid te plaatsen
op ieder vlietend voorval van het dagelijks leven

Ik denk dat dat de ware herdenking van het eeuwfeest van De
Geheime Leer is. Dat is een daad die de wereld zal veranderen.
Dat zal onze ondergaande zon maken tot een rijzende zon...



Noten

1 Helena Petrovna Blavatsky,
meestal ''Madame Blavatsky"
of kortweg "H.P.B." genaamd,
werd op 31 juli 1831 te Ekateri
noslav in Zuid-Rusland gebo
ren. Na vele omzwervingen,
waarbij ze o.a. Tibet bezocht,
stichtte ze in 1875 te New York
samen met enkele anderen The
Theosophical Society. Ze woon
de enige tijd in India en vestig
de zich in 1887 in Londen, waar
ze haar hoofdwerk, The Secret
Doctrine, voltooide. Zij overleed
aldaar in 1891.

2 Het boek The Secret Doctrine
verscheen in 1888. Het telt in de
Nederlandse vertaling bijna
1700 bladzijden en bestaat uit
twee gedeelten: Cosmogenesis
("Het ontstaan van de kosmos")
en Antropogenesis ("Het ont
staan van de mens"). (Zie ook:
B. de Zirkoff, Aan de bron van de
occulte traditie, 1980; een hand
leiding bij de studie is: J.H.
Dubbink (red.), Het onmogelijke
zoeken, 1980. Beide zijn uitgaven
van de Uitgeverij der Theosofi
sche Vereniging in Nederland).

3 Tijdens de zomerschool van de
Theosofische Vereniging in Ne
derland die van 6 tot 12 augus
tus 1988 op het Internationaal
Theosofisch Centrum te Naar
den gehouden werd, stond dit
boek centraal. De Amerikaanse
theosofe Joy Mills verzorgde
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het lezingenprogramma. De
Engelstalige uitgave van deze
lezingen verscheen in 1989 on
der de titel Living in Wisdom bij
de Uitgeverij der Theosofische
Vereniging in Nederland. Dit
boek bevat daarvan de Neder
landse vertaling.

4 Het derde doeleinde van de
Theosofische Vereniging luidt:
"Het onderzoeken van de on
verklaarde natuurwetten en
van de vermogens die in de
mens sluimeren."

5 H.P. Blavatsky 1889.
6 Zie: Reigle 1983.
7 Zie: Hopkins & Gyatso 1985.
8 Blavatsky 1988 I:x.
9 Apuleius 1990.

10 Cosmogenesis III:1, 3, 7.
11 Blavatsky 1946.
12 Zie: Sheldrake 1983.
13 "0, Verborgen Leven, trillend

in elk atoom; 0, Verborgen
Licht, schijnend in ieder we
zen; 0, Verborgen Liefde, alles
omvattend in Een-Zijn; Moge
een ieder die één zich voelt
met U; Zich daardoor één ook
weten met elk ander."

14 Guenther 1984.
15 Blavatsky 1988 1:210.
16 "Het veld van de koeroe's",

het slagveld waar de grote
strijd werd gestreden tussen
de Pandava's en de Kaurava's.

17 Blavatsky 1988 1:6.
18 Blavatsky 19881:715.
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Adyar-reeks
In deze reeks verschijnen
boeken die gekenmerkt

worden door een diepgaand
onderzoek naar de verborgen

zijde van mens en wereld
en een universele benadering
van spiritualiteit en mystiek

8 JULI 20î2

Theosofische Vereniging
De Theosophical Society werd
in 1875 te New York opgericht.
Sinds 1882 is haar hoofdkwartier
gevestigd in India (Adyar).

Zij heeft als doeleinden:
• Het vormen van een kern van

de algemene broederschap
der mensheid, zonder onder
scheid van ras, geloof, ge
slacht, kaste of huidskleur

• Het aanmoedigen van de ver
gelijkende godsdienststudie
en van de studie van fHosofie
en wetenschappen

• Het onderzoeken van de on
verklaarde natuurwetten en
van de vermogens die in de
mens sluimeren



"Leef het leven,
als je tot de wijsheid

wilt komen"
De Geheime Leer van H.P. Blavatsky
verscheen in 1888 en is nog steeds het
belangrijkste werk op het gebied van de
theosofische filosofie. In de zomer van
1988 hield de Amerikaanse theosofe Joy
Mills in Nederland een serie lezingen
over dit werk. Dit boek bevat de tekst
van deze lezingen.

•

Adyar 3

Joy Mills

.........even In
wijsheid

NUGI 612 THEOSOFIEISBN 90 6175 061 X

Zij gaat hierin onder meer in op het
mythische karakter van hetgeen in De
Geheime Leer geschreven staat over het
ontstaan van de wereld en de wording
van de mens. Ook legt zij sterk de
nadruk op de ethische gevolgen die
voortvloeien uit deze studies. In eigen
tijdse bewoordingen en met verwijzin
gen naar nieuwe ontwikkelingen in de
wetenschap wordt De Geheime Leer voor
de lezer toegankelijk gemaakt.


