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De Stanza’s van Dzyan 
zoals weergegeven in 
De Geheime Leer
Martin Leiderman
Martin Leiderman, bestuurslid van de 
Theosophical Society (Adyar) in Amerika, 
woont en werkt in Los Angeles, waar hij 
onder meer theosofische studiegroepen leidt. 
Van 21 tot 25 juni 2019 zal hij op het ITC in 
Naarden het seminar The Voice of the Silence, 
An Insight into the Mystery and Purpose of 
our Life verzorgen (zie bijgevoegde folder).

Het hieronder weergegeven artikel is een vertaling van een lezing uit augustus 2016 
bij de International Theosophy Conference Theosophy and Social Responsibility; 
Applying the Head and Heart Teachings of H.P. Blavatsky (Theosofie en 
sociale verantwoordelijkheid: het toepassen van de hoofd- en hart leringen van 
H. P. Blavatsky). Het artikel illustreert met name duidelijk hoe Martin met zijn mede-
studenten aan de slag gaat, waarbij inzichten op gelijkwaardige basis met elkaar 
gedeeld kunnen worden. Wij hopen dat dit artikel ook u zal inspireren om zich aan te 
melden voor deze zeer bijzondere bijeenkomsten in juni 2019 (redactie Theosofia).

Eén van de vragen in De Sleutel tot de Theosofie is waarom het zo moeilijk is om een 
universele broederschap te vestigen. Het schokkende antwoord van H.P. Blavatsky 
(HPB) is: In de eerste en voornaamste plaats door de aangeboren zelfzucht van de 
menselijke natuur (bladzijde 38). Dat kunnen we vandaag de dag zien: nationalisme, 
collectieve hebzucht en angst die is gebaseerd op gevoelens van onveiligheid. Achter 
dit alles zitten echter mensen, mensen zoals u en ik. In De Sleutel wijst zij er vervolgens 
op dat het tegengif dat wordt geboden door theosofie eigenlijk heel eenvoudig is: door 
op logische, wijsgerige, metafysische en ook wetenschappelijke gronden aan te tonen 
dat alle mensen geestelijk en stoffelijk dezelfde oorsprong hebben (bladzijde 39). Nog 
iets verderop schrijft ze dat veel van het lijden in de wereld verlicht kan worden door te 
leren dat de wortel van de gehele natuur, objectief en subjectief, en van al het andere 
in het heelal, zichtbaar en onzichtbaar, één absolute essentie is, was en altijd zal zijn 
(bladzijde 41). Als je dus kunt aantonen dat de wortel van alle natuur één en dezelfde 
essentie is, dan zijn alle problemen opgelost. Het grootste geschenk van theosofie 
aan de wereld zit in die zin ‘de wortel van de gehele natuur’. Hoe tonen we aan dat de 
wortel van de gehele natuur één is? Kunnen we dat samen doen?

Om dat concept te benaderen ga ik verscheidene technieken tonen om de Stanza’s 
van Dzyan van H.P. Blavatsky te bestuderen. Dat is door 
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1. ‘linking’ = verbanden leggen
2. ‘illustration’ = verbeelden en tekenen
3. ’analogy and correspondence’ = analogieën en overeenkomsten onderzoeken. 

Joy Mills schreef dat brief 9 (chronologisch brief 18) van De Mahatma brieven aan 
A.P. Sinnett het begin markeert van de ware leringen in dat boek. Daar staat 
(Nederlandse TUP uitgave bladzijde 46): De zending van de planeetgeest is niet anders 
dan het aanslaan van de GRONDTOON VAN DE WAARHEID. De Mahatma vervolgt: 
De vibraties van de Oorspronkelijke Waarheid zijn wat uw wijsgeren ‘aangeboren 
denkbeelden’ noemen. De algemene theosofische term voor planeetgeesten is Dhyan 
Chohans. Zij zijn de hiërarchieën van goddelijke wezens in de natuur die voortdurend 
de ideeën contempleren die altijd aanwezig zijn in en achter de natuur. Er is een 
doorlopende verbindingslijn van de eerste stanza’s over Het ontstaan van de kosmos 
tot de laatste stanza’s van Het ontstaan van de mens. We worden uitgenodigd om 
deze met elkaar te verbinden (linken) in drie grote thema’s:
1. Er is noch eerst noch laatst. Als er geen ‘eerst’ of ‘laatst’ is, dan staat het heelal 

dus altijd ‘aan’.
2. Alles is één. Hoe kunnen we dat begrijpen? Door naar de wortel gaan.
3. Getal kwam voort uit geen getal. Eén kwam voort uit de nul.

Verbanden leggen of ‘linken’
Eén van de technieken om De Geheime Leer te bestuderen is concepten te ‘linken’, 
dus verbanden te herkennen. De Geheime Leer is geen leerboek. Een manier om 
dit boek te bestuderen is het leggen van verbanden tussen ideeën. We doen een 
beroep op onze intuïtie en de wet van analogie en overeenkomst om denkbeelden te 
integreren.

Om het heelal te scheppen dacht de demiurg volgens Plato 
diep na en contempleerde over de in zijn denken al bestaande 
ideeën (NB Ganesha: demiurgos (g) = werker voor de 
mensheid. In de platonische wijsbegeerte de wereldschepper). 
Dit is goddelijke gedachte. Door dat te doen stelde hij de wetten 
vast van de natuur en het universum zelf. Plato zei dat wij een 
spiritueel oog bezitten, net zoals wij fysieke ogen hebben die 
kunnen zien door het licht van de zon. Dat spirituele oog is 
een oog van contemplatie dat kan zien door het licht van het 
goede. Het goede belicht ideeën. Als we ons zouden kunnen 
verbinden met deze ideeën, dan zouden we verlicht worden. 
Als je leest, nadenkt en je het gelezene voorstelt, dan komen 
dingen tot bloei. 

Stanza’s I en II van De Geheime Leer gaan over het heelal in ruste. We kunnen alleen 
op mystieke wijze, door analogie, iets te weten komen over de aard van het heelal 
in rust van pralaya. Stanza III beschrijft het wederom ontwaken van het universum. 
Duisternis straalt licht uit. Door ons te verbinden met goddelijke ideeën komen we tot 
verlichting. Wat duister was, is nu licht. Duisternis verdwijnt in zijn eigen essentie. Ja, 
de stanza’s komen tot leven als je ze verbeeldt en illustreert! 



                 Theosofia - Jaargang 120 - nr. 1 - maart 2019                                                     31

Op pagina 45 en 46 van deel I van De Geheime Leer leren we bijvoorbeeld: Fohat is de 
‘brug’ waardoor de ‘ideeën’ die in het ‘goddelijke denken’ bestaan, als ‘natuurwetten’ 
worden afgedrukt op de kosmische substantie, (..) overgebracht en openbaar 
gemaakt door de Dhyan-Chohans, de architecten van de zichtbare wereld. Al deze 
denkbeelden of ideeën vinden we ook terug bij Plato in de Timaeüs, de Parmenides 
en de Republiek.

Duisternis is het moeilijkste idee uit De Geheime Leer, want het is ruimte. Wat zijn de 
natuurwetten? Het zijn de wetten van harmonie, van analogie en van hiërarchie. Wat 
is intuïtie? Plato noemde dat ‘het oog van contemplatie’. Ik noem het liever buddhi, 
en in De Geheime Leer wordt het ‘het oog van Dangma’ genoemd. Let op, dit is iets 
heel anders dan het derde oog van psychische vermogens. Het oog van Dangma is 
in staat om ideeën te contempleren.

Verbeelden en tekenen
Een andere manier om De Geheime Leer te bestuderen is door zaken te verbeelden 
en te tekenen. Dit is de methode van Robert Fludd. Deze methode roept van binnen 
niet alleen een reactie op, maar brengt integratie, een uitbreiding en verwijding van 
het denken om verder en dieper te kijken (Engels: beyond) om kleuren, trillingen, 
harmonie en composities te zien. Door afbeeldingen te maken, door letterlijk op 
papier ons begrip van deze grote ideeën zoals wij ze ervaren uit te tekenen, kunnen 
we van het concrete naar het abstracte niveau gaan. Laten we ons denken uitdagen. 
Het abstracte gaat immers verder dan het lager mentale niveau. Het is buddhi, het is 
een mystieke ervaring. We beginnen door een concept voor het denken begrijpelijk 
te maken. Dat kan door een tekening te maken. Dit impliceert dat we inhaken op de 
creatieve kant van onze aard. Zo kunnen we het strikt rationele denken overstijgen. 
We beginnen met een punt in de cirkel. In werkelijkheid is de punt echter overal en 
heeft geen omtrek. Die kunnen we niet tekenen, maar we kunnen beginnen met het 
idee van duisternis: we kunnen een witte schijf tekenen in donkerte, en dan die punt. 
De punt kan ook de kiem genoemd worden, de wortel van het al, of de eerste logos.

Analogieën en overeenkomsten onderzoeken 
Een andere manier om De Geheime Leer te bestuderen is door de wet van analogie 
en overeenkomst te gebruiken. Plato was een meester in analogieën. Analogie 
betekent niet dat dingen aan elkaar gelijk zijn; als we een analogie tussen twee 
dingen vaststellen, dan zeggen we dat ze met elkaar overeenstemmen. Laten we als 
voorbeeld het idee uit Stanza V-2 van De Geheime Leer I nemen: Fohat is het strijdros 
en de gedachte is de ruiter. De Dhyan-Chohans staan in relatie tot de gedachten die 
door ideeën worden voortgebracht, zoals een ruiter tot zijn paard. We weten nog niet 
wat fohat is, maar we krijgen een machtige analogie. De ruiter weet waar hij heen gaat 
en stuurt zijn paard met een doel voor ogen. We kunnen overeenkomsten zien tussen 
de Dhyan-Chohans en fohat, omdat we waarnemen hoe een ruiter met zijn paard 
omgaat. Een dergelijke analogie kunnen we aanvoelen, toch?

Het universum heeft geen begin en geen eind. Het is cyclisch in duur, met afwisselend 
perioden van activiteit en rust. De eerste stanza beschrijft de staat van Eén-Al 
gedurende pralaya, rust. De eeuwige moeder, gewikkeld in haar altijd onzichtbare 



32                                                   Theosofia - Jaargang 120 - nr. 1 - maart 2019

gewaden had opnieuw zeven eeuwigheden lang gesluimerd. De Enige Ene is 
in werkelijkheid twee: ten eerste ‘de eeuwige moeder/ouder’, en ten tweede ‘de 
onzichtbare gewaden’. De zeven zonen waren nog niet geboren uit het web van licht. 
Duisternis alleen was vader-moeder svabhāvat. Door analogie en overeenkomst 
begrijpen we beter wie deze eeuwige ouder is, wat deze onzichtbare gewaden zijn. 
Door verbanden te leggen kunnen we terug naar de wortel. Vader-moeder svabhāvat 
is de kiem.
 
Als je leest, verbanden legt en deze uittekent komen dingen tot bloei. Er is een 
symmetrie, een harmonie aan het werk: de ontplooiing van een prachtige mandala. 
Zoals gezegd: de stanza’s komen tot leven als je ze uitbeeldt en tekent. Stanza III 
beschrijft het weer ontwaken van het universum. Hier wordt de toestand van de 
monaden verbeeld in de staat van absorptie in het Ene. Wie zijn de monaden? 
Monaden zijn u en ik en al het andere. De monade komt tevoorschijn uit zijn toestand 
van spirituele en intellectuele onbewustheid. De monaden, puur atma-buddhi, slaan de 
eerste twee gebieden over, die staan te dicht bij het Absolute om enige overeenkomst 
toe te staan. In deze twee stadia is licht het enige. Naarmate de monade naar de 
lagere gebieden gaat krijgt hij bekleedsels.

Duisternis straalt licht uit. Eén van de meest briljante ideeën over het heelal is het 
zogenaamde wereld-ei. Door in aanraking te komen met goddelijke ideeën, zegt Plato, 
bereik je verlichting. Op het niveau van goddelijke gedachten bestaat zuiver licht. Het 
idee van de ‘punt’ kan worden gebruikt om te verwijzen naar de kiem in pralaya. 
De term ‘wortel’ kan worden gebruikt als we verwijzen naar de kiem in manvantara. 
Duisternis verdwijnt en was niet meer: zij verdween in haar eigen essentie. Vader-
Moeder spinnen een web dat van boven aan de geest is bevestigd (…) en van onderen 
aan zijn in schaduw gehulde einde, de stof (GL. I, Stanza III-10).  Dit web is het heelal, 
gesponnen uit deze beide substanties, svabhāvat. Vader-Moeder is de straling van 
het heelal die maakt dat materie actief wordt en het kleed van het leven wordt. Deze 
goddelijke ideeën bezielen de natuur en geven haar haar werking. Dit is de reden 
dat we studeren, waarom we mediteren: om door verlichting deze oorspronkelijke, 
ingeboren ideeën van de goddelijke geest te ontdekken.

Het oog van Dangma doet mysterieuze dingen. Stanza IV werkt het idee van de 
Dhyan-Chohans verder op kabbalistische manier uit, met twee heilige getallen: 1065 
of het getal van Jehova, en 31415, het getal van de hiërarchie van de goddelijke 
elohim. In Stanza V vind je de beschrijving van de tweede soort Dhyan-Chohans, 
de lipika. De lipika’s dansen met fohat: de dans van Shiva. In die dans wordt ons 
universum gevormd; is dat niet majestueus? Al deze stanza’s, van stanza III af, 
kunnen we opvatten als een serie van ‘Aanschouw…’ (Engels: Behold…). Dan komen 
in Stanza VI en VII onze fysieke werelden tot stand, en het begin van voelend leven 
en de mensheid.

In het tweede deel van De Geheime Leer zien we in twaalf stanza’s de evolutie van 
het menselijk wezen, van een voelend vormloos leven tot het huidige stadium. Deze 
stanza’s gaan niet over het mysterie van pralaya. We kunnen daarover nadenken 
door analogie. Door analogie, door verbanden te leggen en doordat we ons denken 
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deze realiteiten laten ontvouwen door de kunst van verbeelden en tekenen komen 
ook deze ideeën tot leven. Je hoeft geen groot artiest te zijn om te kunnen tekenen; 
probeer het gewoon uit. Door dat te doen valt meer en meer licht op het geheel. Je 
weet precies wanneer je in direct contact met de ideeën komt: je kunt het voelen. Door 
in contact te komen met de wortel van de natuur komen we in contact met de wortel 
van de menselijke natuur, en dit is het hart van onze sociale verantwoordelijkheid, het 
thema van deze conferentie.

Vertaling: Marianne Plokker


