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Dit hoofdstuk is eigenlijk een nadere uitwerking van het onderwerp, dat 
in hoofdstuk V besproken is onder de titel ‘De Leer van Voortdurende 
Verandering’, hoewel het een bepaalde fase van het hoofdthema be
handelt. Het valt dan ook onder de werking van dezelfde wet - van de 
Eeuwige Beweging. Aangezien juist dit aspect betrekking heeft op het 
verschijnsel van voortdurende veranderingen — of, zoals men ook zou 
kunnen zeggen, hoe evolutie tot stand komt - is het goed een afzonderlijk 
hoofdstuk aan dit speciale thema te wijden.
Men moet, wanneer men de titel leest, eerder de nadruk leggen op het 
woord leer dan op het woord rassen. De reden hiervoor is dat ‘Ras’ in 
een bepaalde betekenis gebruikt wordt en niet om uitdrukking te geven 
aan een van de definities uit het woordenboek, zoals: de nakomelingen 
van een gemeenschappelijke voorouder; een genealogische lijn of stam of 
familie; een klasse van personen met gemeenschappelijke belangen; een 
groot deel van de mensheid dat bestaat uit stammen en naties; een tak 
van een dergelijk deel van de mensheid; menselijke wezens als soort of 
de mensheid in het algemeen; — dit zijn allemaal definities uit een woor
denboek. De laatste definitie (die schuingedrukt is) zou zeker van toe
passing zijn op het woord ‘Mensenrijk’, maar zoals het in de Esoterische 
Wijsbegeerte gebruikt wordt duidt het woord ‘Ras’ een bepaald type van 
evolutionaire ontwikkeling aan, niet alleen wat betreft de lichamelijke 
ontwikkeling en uiterlijke kenmerken, maar het houdt ook een zekere in
tellectuele, alsmede geestelijke trap van ontwikkeling in.
In een poging daarmee een andere betekenis uit te drukken wordt het 
woord Wortelras afwisselend gebruikt met het woord Ras en hoewel de 
gedachte van een wortel, in figuurlijke zin gebruikt met ras, de betekenis 
weergeeft van een basis waaraan een ras zowel zijn oorsprong als zijn 
groei, leven en kracht ontleent, drukt ook dit woord niet precies uit wat er 
bedoeld wordt, aangezien een Wortelras ontstaat en tenslotte verdwijnt 
om plaats te maken voor een nieuw Wortelras. De moeilijkheid met het 
woord ‘ras’ komt voort uit de volgende factor: de algemene gedachte, die 
verbonden is aan dit woord suggereert een groep mensen, die zich vestigt 
in een land, die een natie vormt, zijn tijdperk van groei heeft, zijn toppunt 
bereikt en daarna tot verval raakt. Een nieuw ras, dat bestaat uit een 
aantal nieuwe individuen neemt de plaats ervan in. Maar de gedachte die 
de Esoterische Wijsbegeerte ermee wil uitdrukken is: 'hoewel de indivi-
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duen of persoonlijkheden, die een wortelras uitmaken, nieuw kunnen zijn, 
zijn deze persoonlijkheden slechts de uiterlijke voertuigen van dezelfde 
Monaden, die de vroegere persoonlijkheden als voertuigen gebruikten 
tijdens een tijdperk van openbaring. De voertuigen zijn verdwenen, zeker, 
evenals de kenmerken van het oude Wortelras. Te gelegener tijd zullen 
deze zelfde Monaden weer geheel andere voertuigen aannemen, die na
tuurlijk ‘nieuw’ zullen zijn, om hun cyclus van evolutie in nieuwe landen 
en onder nieuwe omstandigheden te vervolgen, waarbij ze een nieuw 
Wortelras zullen vormen, dat geheel anders zal zijn dan het oude 
Wortelras.
Het woord ‘Monade’ duidt, zoals het hier gebruikt wordt, de ‘Pelgrim’ 
aan, die de Kringloop van Noodzakelijkheid doormaakt (en leven na 
leven op de Aardbol leeft), daarbij gebruik makend van bekleedselen of 
een voertuig, dat eigen is aan het Mensenrijk. Technisch gezien is de 
Monade Atma-Buddhi, die door middel van Hoger Manas de onsterfe
lijke Pelgrim in staat stelt zich steeds weer op de Aarde te openbaren, en 
een menselijk lichaam als voertuig te gebruiken gedurende een periode 
van manifestatie — hetgeen gelijk staat met een leven op aarde.
Daar de wet van Beweging heerst op zowel de geopenbaarde gebieden 
(die gebieden van oorzaken zijn) als op de ongeopenbaarde gebieden (die 
beschouwd kunnen worden als gebieden van gevolgen), moeten rassen 
wel komen en gaan. Toch blijft het Mensenrijk op aarde voortbestaan. 
Het Mensenrijk bestaat uit Monaden, die hun evolutionaire cyclus vol
brengen op bollen, waarop mensen voorkomen. De wet van de periodici
teit vereist eveneens dat tijdperken van activiteit gevolgd worden door 
evengrote tijdperken van rust. Daarom moeten de Rassen hetzelfde 
patroon volgen.
Misschien kan men zich een beter idee vormen van de elementaire 
leringen aangaande de Leer van de Rassen wanneer men een ‘Ras’ (of 
‘Wortelras’) beschouwt als een grote trede in de trap van evolutie. Wan
neer men dit voor ogen houdt, kunnen we de Leer van de Rassen als 
volgt in zeven postulaten weergeven:
(1) Een periode van werkzaamheid (planetair manvantara) heeft als doel 
de wezens, die de Ladder des Levens uitmaken, gelegenheid te geven op 
te stijgen of een hogere graad van evolutie te bereiken. De Levensladder 
bestaat uit tien Hiërarchieën of Klassen van Wezens, die samengesteld 
zijn uit Monaden, die voor hun evolutionaire ontwikkeling gebruik 
maken van deze Hiërarchieën. Deze wezens hebben één volledige 
cyclische periode nodig om van de ene sport van de Ladder naar de 
volgende te gaan. Eén volledige cyclische periode is gelijk aan Zeven 
Ronden of een Planetair Manvantara.
(2) De evolutionaire cyclus wordt volbracht doordat de tien Hiërarchieën 
een kringloop maken door de gebieden, waaruit een Keten bestaat. Een 
Keten omvat zeven bollen. Deze kringloop wordt in een bepaalde volg
orde gemaakt, te beginnen bij de eerste van de zeven bollen, Bol A, -
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een geestelijke bol, gelegen op een geestelijk gebied - afdalend naar de 
tweede bol, bol B, dan naar de derde, Bol C, om de afdaling te be
ëindigen op de vierde bol van deze reeks, Bol D, die de meest stoffelijke 
is van alle. De kringloop gaat verder met een opstijgen van deze 
meest stoffelijke van alle bollen en van alle gebieden naar de vijfde, 
Bol E, van de vijfde naar de zesde, Bol F, van de zesde naar de 
zevende, Bol G - een bol die in geestelijkheid vergeleken kan worden 
met de eerste van de reeks. Een kringloop op en door elk van de zeven 
bollen waaruit een Keten bestaat, in de juiste volgorde, maakt één Ronde.
(3) De evolutionaire cyclus wordt volvoerd door de tien Hiërarchieën, 
die voorwaarts gaan door middel van zeven stadia op iedere bol van de 
Keten, welke vergeleken kunnen worden met zeven ‘golven van krachts
inspanning’. Zoals de golven op de kust van de zee elkaar opvolgen, 
waarbij iedere golf haar toppunt bereikt en dan breekt, zo worden de 
‘golven van krachtsinspanning’ opgezweept door de Scharen van wezens, 
of Monaden, waaruit elke klasse bestaat. De ‘golven van krachtsinspan
ning’ breken echter niet, maar worden elk opgenomen in de erop vol
gende golf, zodat wanneer de zevende golf haar toppunt bereikt, zij het 
totaal van krachtsinspanning van alle zeven golven bevat en verder 
stroomt naar de volgende bol, om daarop de nodige zeven golven van 
krachtsinspanning te volbrengen. Deze zeven golven van krachtsinspan
ning zijn gelijk aan de zeven grote stadia van evolutionaire ontwikkeling. 
In het Mensenrijk worden deze zeven grote stadia van ontwikkeling de 
Zeven Rassen of de Zeven Wortelrassen genoemd, waarvan elk een 
noodzakelijk stadium is in het ontvouwen van het Goddelijk Plan. Alle 
Scharen van Monaden, die het Mensenrijk vormen, moeten door de 
zeven grote ontwikkelingsstadia heen gaan, waarbij elk stadium enkele 
millioenen jaren duurt.
(4) De Schare van Monaden in het Mensenrijk ondergaat nu de evolu
tionaire cyclus op de vierde bol van de Aardketen, Bol D, en is bezig zich 
te ontplooien in de vijfde grote ontwikkelingsfase in de evolutie. Daarom 
wordt gezegd dat de mensheid nu in het vijfde Wortelras is.
(5) De zeven grote ontwikkelingsfasen, waardoor de mensheid evolueert, 
kunnen onderverdeeld worden in zeven kleinere ontwikkelingsfasen. Deze 
kleinere ontwikkelingsfasen worden Onderrassen genoemd. Elk Wortel
ras bestaat dus uit Zeven Onderrassen.
(6) Wanneer de menselijke Schare van Monaden de zeven grote ont
wikkelingsfasen voltooid heeft op een bepaalde bol in de keten, gaat zij 
verder naar de volgende bol in de reeks, om daarop ook weer zeven grote 
ontwikkelingsstadia door te maken. Tot nu toe heeft de mensheid drie 
complete kringlopen over de reeks van zeven bollen volbracht en is bezig 
aan de vierde cyclus of Vierde Ronde van de kringloop. Het Mensenrijk 
bevindt zich op de vierde bol van de reeks van zeven, die Bol D ge
noemd wordt.
(7) Elk van de zeven wortelrassen heeft een speciaal continent waar het
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‘thuis hoort’ en waarop het zijn specifieke evolutie op deze bol door
maakt.
Het veld van evolutie, dat in dit uitgebreide schema gegeven is, is zo 
veelomvattend dat de bestudering van de stoffelijke evolutie, zoals de 
wetenschap die bedrijft, daarbij vergeleken nietig is. Het gehele plan heeft 
zulke enorme afmetingen, dat ‘De Geheime Leer’ zich beperkt tot slechts 
één fase van dat plan, namelijk die van het middelste deel van de hele 
boog, en alleen datgene behandelt wat zich afspeelt op de vierde bol van 
de Aardketen (Bol D) tijdens de Vierde Ronde. Zelfs op deze bol wordt 
niets gezegd over het zesde en zevende stadium van de menselijke ont
wikkeling, noch van de latere delen van het vijfde (ons huidige Wortel- 
ras). Er wordt echter een schets gegeven van de vier voorafgaande 
Rassen. En de veranderingen, die zich voltrokken hebben in de ontwikke
ling van de mensheid gedurende deze korte periode (kort in vergelijking 
tot de volledige kringloop van Zeven Ronden, hoewel het in feite een 
tijdperk is dat millioenen jaren beslaat), overtreffen alles wat de anthro- 
pologen daarover gezegd hebben. Deze veranderingen maken deel uit van 
de leringen over de menselijke Rassen, zoals deze beschreven worden 
in de archaïsche Stanzas van Dzyan, waarop het verhaal van de mense
lijke evolutie in ‘De Geheime Leer’ gebaseerd is.
Het ontplooien van de inherente vermogens en mogelijkheden van de 
mens is echter van veel groter belang dan zijn stoffelijke evolutie. Wan
neer deze geheel tot ontwikkeling gekomen zijn, zal de mens gelijk een 
god op aarde wandelen. Maar deze ontwikkeling wordt niet tot stand 
gebracht door middel van het toevoegen van uiterlijke kenmerken, of 
door een verandering van vorm, hoewel deze ook zullen optreden. Even
min wordt deze ontwikkeling bewerkstelligd door nieuwe vermogens in 
te planten; dat gebeurt alleen doordat inherente vermogens, die al binnen 
in de mens liggen, maar om zo te zeggen opgesloten zijn in de krachten 
van de Monade, naar buiten gebracht en ontvouwd worden.
Zoals reeds gezegd werd in hoofdstuk VII heeft de Monade, die haar ont
wikkeling doormaakt in het menselijke evolutiestadium, reeds de status 
en de inherente vermogens van een Dhyani-Chohan, maar zij heeft nog 
niet de gelegenheid gehad de lagere bekleedselen of de tussenliggende 
krachten zover te ontwikkelen, dat zij daarmee in het Rijk van de 
Dhyani-Chohans kan functioneren. De Monade kan dit niet totdat zij 
door de nodige stadia van het Mensenrijk is heengegaan - hetgeen ver
eist wordt door de ontwikkelingsfasen van de Zeven Rassen en de Zeven 
Ronden. Wanneer deze voltooid zijn zal de Monade inderdaad het 
Mensenrijk ontstijgen en verder werkzaam zijn in het Rijk van de 
Dhyani-Chohans, de eerstvolgende sport van de Levensladder.
Het thema van de Leer van de Rassen zal noodzakelijkerwijs het onder
werp van de menselijke evolutie overlappen en aangezien dit aspect van 
de leringen geheel behandeld is in het vijfde hoofdstuk (in een speciale 
paragraaf hierover), zullen we trachten niet in herhaling te vervallen,



345

hoewel het noodzakelijk is hier de drie stellingen over de menselijke 
evolutie te herhalen, omdat een goed begrip van deze stellingen het ons 
mogclijk maakt iets te begrijpen van de fundamentele gedachten be
treffende de Leer van de Rassen, speciaal met betrekking tot de vroegere 
stadia van het menszijn op deze bol (in de Vierde Ronde).

’Met betrekking tot de evolutie van de mensheid stelt de Geheime 
Leer drie nieuwe stellingen voorop, welke lijnrecht in strijd zijn 
met zowel de hedendaagse wetenschap, als de gangbare godsdienstige 
dogmas: zij leert (a) de gelijktijdige evolutie van zeven mensen
groepen op zeven verschillende delen van onze aardbol; (b) de ge
boorte van het astrale lichaam vóór het stoffelijke, idaar het eerste 
een model is voor het tweede en (c) dat de mens in deze Ronde aan 
alle zoogdieren in het dierenrijk — de anthropoïde apen daaronder 
begrepen - voorafging.’ (Fr. II 1; Terw. II 1).
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Een polygenetische oorsprong wil zeggen: voortgebracht op velerlei 
manieren uit verschillende delen of oorzaken, of in verschillende tijd
perken en op verschillende plaatsen. Het houdt ook polygenisme in, dat 
wil zeggen de theorie dat leden van één soort afstammen van meer dan 
één paar oer-voorouders. Overeenkomstig de zevenvoudige wet ont
stonden zeven groepen van mensen op zeven verschillende plaatsen, waar
uit volgt dat het bijbelverhaal, dat de mensheid afstamt van één enkel 
mensenpaar, allegorisch moet worden opgevat.
Er is echter een factor, die belangrijker is dan de polygenetische oor
sprong. Men dient in gedachten te houden dat de drie stellingen speciaal 
betrekking hebben op de vierde bol en de Vierde Ronde en niet op daar
aan vooraf gaande bollen of Ronden. De situatie die zij behandelen is 
dus als volgt: zoals reeds werd beschreven in de alineas 3 en 6 (zie boven) 
hebben de menselijke Monaden zeven grote ontwikkelingsfasen doorge
maakt op Bol C (van de Vierde Ronde). Hierop volgt de periode van

Een korte uitleg over de drie stellingen in een iets andere samenhang dan 
in hoofdstuk V zal het onderwerp wat verduidelijken. De eerste handelt 
over datgene wat men als polygenese kan beschouwen, vandaar het citaat 
dat volgt op (a):

’(a) de gelijktijdige evolutie van zeven mensengroepen op zeven ver
schillende delen van onze aardbol.’
'Strikt genomen verkondigt de esoterische wijsbegeerte een gematig
de vorm van polygenesis. Want terwijl zij aan de mensheid een een
heid van oorsprong toeschrijft, in zoverre, dat haar voorvaders of 
'Scheppers’ allen goddelijke wezens waren - hoewel van verschillende 
klassen of graden van volmaaktheid in hun hiërarchieën — werden 
de mensen niettemin op zeven verschillende middelpunten van het 
werelddeel van die tijd geboren. Hoewel zij alle één gemeenschappe
lijke oorsprong hebben, waren toch om de aangeduide redenen hun 
mogelijkheden en verstandelijke vermogens, uiterlijke of stoffelijke 
vormen en toekomstige eigenschappen, zeer verschillend. Enkele 
hoger, andere lager, om zich aan te passen aan het Karma van de 
verschillende incarnerende Monaden, die tijdens haar laatste geboor
ten in andere werelden niet allen op dezelfde trap van reinheid kon
den staan. Dit verklaart het verschil in rassen, de inferioriteit van 
de wilden en andere menselijke variëteiten.’ (Fr. II 219; Terw. II 304).
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interplanetaire rust, met een technische term bekend als de Sandhyas en 
SandhyanSas. Met andere woorden, de avond- en morgenschemeringen 
vinden plaats, en elk van deze perioden is gelijk aan een tiende van de 
duur van de gehele periode van werkzaamheid op Bol C. Zo volgt een 
avondschemering (Sandhya) op de periode van werkzaamheid op Bol C 
en gaat een morgenschemering (Sandhyanéa) vooraf aan de periode van 
werkzaamheid op Bol D. Tijdens de Sandhya en SandhyanSa gaan som
mige Monaden tot de Nirvanische toestand over (om precies te zijn, de 
Monaden die het verst gevorderd zijn), terwijl andere de ‘Sferen van 
Verwachting’ (zal later verklaard worden) binnen gaan. Aangezien Bol 
C fijner van stof is dan Bol D en zich op een meer geestelijk gebied be
vindt, zullen de laatste fasen op Bol C een zeer ijl voertuig en een hoog 
ontwikkeld ‘zevende ras’ voor het Bol C stadium van ontwikkeling van 
het Mensenrijk hebben opgeleverd. Maar daar Bol D gelegen is op het 
laagste of stoffelijk gebied ontstaat de noodzaak de voertuigen voor de 
menselijke Monaden door de Maanpitris te laten voorbereiden (zoals 
uiteen gezet is in hoofdstuk V) en van deze Pitris waren er zeven typen 
of groepen.
Toch waren de eerste zeven groepen, die werden voortgebracht, ijl van 
vorm en men moet ze eerder beschouwen als een ‘voorgevoel’ van men
sen dan als de menselijke wezens die wij vandaag de dag kennen, hetgeen 
verklaard zal worden wanneer de vroege geschiedenis van de mensheid 
uiteen gezet wordt. Bovendien werd er, tegelijk met de vormen die deze 
Hogere Wezens projecteerden, de kracht verschaft, die de vormen in staat 
stelde zich verder te ontwikkelen, zodat zij zich konden ontplooien of 
konden evolueren op de manier waarop dat gebeurd is - volgens het ver
haal dat hierover in de Archaïsche Stanzas staat. Deze kracht werd niet 
alleen aan het Mensenrijk, maar ook aan het Dieren- en Plantenrijk ge
schonken. Dit moet men niet over het hoofd zien wanneer men de evolu
tionaire ontwikkeling bestudeert, die plaats gevonden heeft in alle Natuur
rijken op deze bol. Dit wordt bevestigd in het volgende citaat - de 
‘kracht’, waarvan zojuist sprake was wordt hier ‘Dhyan-Chohanse mid
delpunten van Kracht’ genoemd:

’Het zijn de ’velen’, die voortkomen uit het ENE - de levende gees
telijke kiemen of krachtsmiddelpunten — ieder in zevenvoudige vorm, 
die de wet van evolutie en langzame geleidelijke ontwikkeling eerst 
voortbrengen en er daarna de OORSPRONKELIJKE IMPULS aan 
geven.
Waneer wij deze lering streng tot onze aarde beperken, kan het be
wijs geleverd worden, dat, evenals de etherische vormen van de eerste 
Mensen door zeven Dhyan-Ohohanse middelpunten van Kracht op 
zeven zones geprojecteerd zijn, er eveneens middelpunten van schep
pende kracht bestaan voor iedere WORTEL of stamsoort van de 
schare van vormen van het planten- en dierenleven. Ook dit is geen 
'bijzondere schepping’, evenmin bestaat er een 'Ontwerp’, behalve
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Om nog eens terug te komen op de woorden van de eerste stelling, ‘(a) de 
gelijktijdige ontwikkeling van zeven mensengroepen op zeven verschil
lende delen van onze bol’: het is van belang in gedachten te houden dat 
deze zeven groepen niet beschouwd moeten worden als zeven rassen. De 
reden hiervoor ligt in de betekenis, die kleeft aan het woord groep zelf. 
Want, zoals gezegd is in de laatste paragraaf van de Leer van de Ge
bieden, er zijn zeven groepen van Monaden, waarvan elke groep onder de 
speciale invloed staat van een planeet — één groep voor elk van de Zeven 
Heilige Planeten. Naarmate de evolutieloop van de Rassen voort gaat, 
komen deze zeven groepen of klassen echter steeds dichter tot elkaar, zo
dat in het huidige Vijfde Ras er ogenschijnlijk geen onderscheid valt op 
te merken tussen de oorspronkelijke zeven groepen. Eén reden voor deze 
schijnbare afwezigheid van verschillen kan hier vermeld worden: het is 
het gevolg van dat ontwikkelingsaspect waarop in het Vijfde Wortelras 
de nadruk ligt, namelijk het Manas aspect van het Karna Beginsel. Dat 
neemt niet weg dat de individuen (of individuele Monaden) nog behoren 
tot hun oorspronkelijke groepen, die beheerst worden door een speciale 
planeet, zelfs al kunnen zij niet door uiterlijke kenmerken van elkaar 
onderscheiden worden. Verder zullen de individuen, naarmate de evo
lutieloop van de rassen verder gaat, weer de kenmerken van de eerste 
zeven groepen gaan vertonen, wat tenslotte in het Zevende Ras op een 
zeer hoog niveau van ontwikkeling het geval zal zijn.
Men neme er eveneens nota van dat elk van de zeven groepen, evenals 
elk van de zeven delen van de Bol, onder leiding staat van een Dhyani 
(Wachter). Aan het hoofd van ieder van de Zeven Ronden en Zeven 
Rassen staat eveneens een Wachter. Een Toelichting op de Stanzas van 
Dzyan vertolkt deze gedachte als volgt:

'Evenals elk der zeven streken der Aarde, ontvangt elk der zeven 
Eerstgeborenen (de oorspronkelijke mensengroepen) geestelijk zijn 
Jicht en leven van zijn eigen speciale Dhyani en stoffelijk van het 
paleis (huis, de planeet) van die Dhyani; hetzelfde geschiedt met de

in het algemene 'grondplan’, verwezenlijkt door de universele wet. 
Doch er bestaan zeer zeker 'ontwerpers', al zijn deze ook niet al
machtig, noch alwetend in de volstrekte zin van het woord. Zij zijn 
eenvoudig Bouwers of Metselaars, arbeidend onder de impuls, die zij 
krijgen van de (op ons gebied) immer onbekend blijvende Bouwmees
ter - het ENE LEVEN en de Ene Wet. Omdat zij tot deze sfeer be
horen, nemen zij geen deel aan het werk op andere gebieden, waartoe 
de mogelijkheid voor hen ook niet openstaat, tenminste niet in het 
tegenwoordige Manvantara. Dat zij in kringlopen volgens zuiver 
meetkundig en wiskundig klimmende schaal werken, blijkt ruim
schoots uit de uitgestorven diersoorten; dat zij in de onderdelen van 
de kleinere levens (vertakkingen van diersoorten, enz.) naar een ont
werp te werk gaan, blijkt voldoende uit de natuurlijke historie.’ (Fr. 
II 646; Terw. II 902-903).
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zeven grote Rassen, welke er op geboren zullen worden. Het eerste 
wordt geboren onder de Zon; ..(Fr. II 27-28; Terw. II 39).

Over de zeven ‘Eerstgeborenen’, ook wel genoemd de ‘Zelfbestaanden’, 
lezen wij in Toelichting XIV op de Stanzas van Dzyan:

'Gelijk brengt bij de genesis van het zijn het gelijke voort en niet 
meer, en de evolutie met haar beperkte aan voorwaarden gebonden 
wetten komt later. De Zelfbestaanden - Engelachtige, Geestelijke 
Inwezcns, naar hun wezen onsterfelijk, omdat zij in de Eeuwigheid 
niet aan voorwaarden gebonden zijn; doch periodiek en beperkt in 
hun Manvantarische openbaring - worden SCHEPPERS genoemd, 
want zij verschijnen in de Geest-Straal, geopenbaard door het ver
mogen, dat ineigen aan zijn ONGEBOREN Aard, die buiten tijd en 
(begrensde of beperkte) Ruimte staat. Aardse voortbrengselen, be
zield en onbezield, de mensheid inbegrepen, heten ten onrechte 
schepping en schepselen: zij zijn de ontplooiing (evolutie) van de 
afzonderlijke elementen.’ (Fr. II 214; Terw. II 296).

Vervolgen wij onze studie van de stellingen met de derde (c), voordat wij 
de tweede nader gaan bekijken:

’(c) dat de mens in deze Ronde aan alle zoogdieren in het dieren
rijk - de anthropoïde apen daaronder begrepen - voorafging.’

De woorden, die in deze passage speciale nadruk moeten krijgen zijn ‘in 
deze Ronde’, namelijk de Vierde Ronde en ‘de zoogdieren’. Aangezien 
er gezegd wordt dat de mens aan de antropoïde apen voorafging, stamt 
hij vanzelfsprekend niet van hen af, en evenmin van een voorouder, die 
zij gemeen zouden hebben. Men moet het belang van deze bewering niet 
onderschatten.

'Men wordt verzocht te bedenken dat, hoewel de dieren - met inbe
grip van de zoogdieren - alle na en gedeeltelijk uit ’s mensen afgelegde 
weefsels gevormd zijn, toch het zoogdier, als een veel lager staand 
wezen, veel vroeger dan de mens placentaal geworden is en zich 
gescheiden heeft.’ (Fr. I 269; Terw. II 908).

De ‘afgelegde weefsels’ hebben niets te maken met stoffelijke substantie, 
maar wel met ‘astrale stof’. Dat neemt niet weg dat, zoals in het citaat 
aangegeven wordt, de zoogdieren eerder ‘verstoffelijkten’ dan de mens — 
door de placentale toestand, dat wil zeggen dat de ontwikkeling van het 
jong in een baarmoeder plaats vindt en doordat ze zich eerder ‘gescheiden 
hebben’ (d.w.z. dieren van twee verschillende geslachten werden, voordat 
dit met de mens het geval was).
Men zou zich kunnen afvragen, waar dan de oorsprong van de mens ligt, 
als hij aan de zoogdieren voorafging? Het antwoord luidt: de oorsprong 
van de mensheid gaat terug tot goddelijke wezens, die niet een stoffelijke 
mens schiepen, maar een copie van wat zij zelf waren; dat wil zeggen, 
met etherische voertuigen van niet-stoffelijke substantie. Daarom is de 
tweede stelling als volgt geformuleerd:
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’(b) de geboorte van het astrale lichaam voor het stoffelijke, daar het 
eerste een model is voor het tweede.’

De technische term voor het woord ‘astraal’ is Linga-^arira - een samen
gesteld Sanskrit woord, dat letterlijk betekent ‘het model’ (linga) dat ver
gaat; alhoewel dat ‘vergaan’ pas na de dood van het stoffelijk lichaam 
plaats vindt. Het zelfde proces speelt zich heden ten dage in feite af bij 
de geboortecyclus: het Linga-^arira wordt het eerst ontvangen en dan 
wordt het stoffelijk lichaam op het aldus verschafte patroon opgebouwd 
— eerst met de hulp van de moeder en na de geboorte van het kind zet het 
proces zich gedurende de groeitijd van de jonge mens voort, totdat de 
volwassenheid bereikt is.
Men dient echter in gedachten te houden dat deze astrale of etherische 
oervormen zowel in het mensen- als in het dierenrijk de meest gangbare 
waren en dat er toen een lichamelijkheid bestond, die totaal anders was 
dan het tegenwoordige, stoffelijke voertuig.

’De vormen van Mensen en zoogdieren vóór de scheiding der ge
slachten zijn uit astrale stof geweven en van een samenstel, dat 
hoegenaamd niet lijkt op de stoffelijke organismen, die eten, drinken, 
verteren, enz. De bekende, voor deze verrichtingen vereiste physio- 
logische inrichtingen werden nagenoeg geheel na de aanvang van de 
verstoffelijking van de 7 Worteltypen uit het astrale ontwikkeld - 
tijdens de 'rust halverwege’ tussen die twee gebieden van bestaan.’ 
(Fr. II 649-650; Terw. II 908).

De ‘twee gebieden’, waarvan hier sprake is, zijn het astrale en het stoffe
lijke gebied. Bovendien moet men bedenken dat de ‘astrale stof’ die ge
bruikt werd in de vormen van het dieren- en het mensenrijk (in die lang- 
vervlogen tijden) behoorde tot het Vierde Cosmische Gebied, ofschoon 
zij behoorde tot een ander ondergebied dan het stoffelijke ondergebied, 
want ieder Cosmisch Gebied heeft zeven ondergebieden.

'Astrale stof, let wel, is stof van de vierde toestand, die evenals 
onze grove stof haar eigen ’protyle’ heeft. Er bestaan in de Natuur 
verscheidene ’protylen’, overeenkomende met de verschillende ge
bieden van stof. De twee onder-stoffelijke elementale rijken, het ge
bied van het denkvermogen (manas of stof van de vijfde toestand) en 
ook dat van Buddhi (stof van de zesde toestand) zijn alle geëvolueerd 
uit een van de zes ’protylen’, die de grondslag van het Objectieve 
Heelal uitmaken.’ (Fr. II 650; Terw. II 90s).

Een definitie van het woord protyle zal van pas komen: het is een Grieks 
woord, samengesteld uit proto, eerste, oorspronkelijke; en hyle, materie; 
dus oerstof. Een meer technische definitie is: de veronderstelde cosmische 
oersubstantie, waarvan de scheikundige elementen, naar men aanneemt, 
gespecialiseerde vormen zijn. De ‘vierde, vijfde, en zesde toestand van 
stof’ waarvan sprake is, behoren elk tot een ondergebied dat ‘hoger (of 
fijner) is dan het stoffelijk ondergebied dat wij kennen. De twee ‘onder-
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stoffelijke elementale rijken’ die hier genoemd worden, zijn ondergebieden 
‘lager’ (of dichter) dan het stoffelijke ondergebied.
In het op een na laatste citaat heeft ‘de rust halverwege’ betrekking op 
een fase tussen de twee gebieden, waar het astrale en het stoffelijke om 
zo te zeggen in evenwicht zijn, voordat de verstoffelijking een feit is. De 
afronding hiervan wordt voorgesteld door het aantrekken van ‘rokken 
van vellen’, waarvan sprake is in het nu volgende citaat, waarin ook ‘de 
rust halverwege’ op deze wijze verklaard wordt:

’Het 'punt halfweg de evolutie’ is het stadium waarop de astrale 
prototypen beslist in het stoffelijke beginnen over te gaan en zodoen
de onderworpen worden aan de thans om ons heen werkende diffe
rentiërende werkingen. De stoffelijke oorzakelijkheid treedt onmiddel
lijk op nadat de 'rokken van vellen’, dat wil zeggen de fysiologische 
uitrusting in het algemeen, aangetrokken zijn.’ (Fr. II 649; Terw. 
II 907-908).

Voor de overgang van een astrale naar een stoffelijke vorm vinden we 
een illustratie in het proces, dat plaats vindt tijdens het verschijnsel dat 
men in seancekamers kan waarnemen en dat (hoewel geheel ten on
rechte) het ‘materialiseren van geesten’ genoemd wordt.

’Ten aanzien van de . . . werkelijkheid van de nederdaling in het 
stoffelijke, die haar toppunt bereikte in de fysiologische mens en 
dier, bezitten wij een tastbare getuigenis in de zogenaamde spiri
tualistische 'materialisaties’.
'In al deze gevallen heeft er een volledige indompeling van het 
astrale in het stoffelijke plaats. De 'materialisatie' van 'geesten' (?) 
komt geheel overeen met de evolutie van de fysiologische Mens 
uit de astrale rassen van het begin van de Lemurische tijd - het 
Juratijdperk van de Geologie.’ (Fr. II 650; Terw. II 908).

Een verdere uitleg over het proces van verstoffelijking en de ‘scheiding 
der geslachten’ staat in het verhaal over de elkaar opvolgende Wortel- 
rassen, dat het belangrijkste thema van dit hoofdstuk is. Het was nood
zakelijk dit hier in te voegen ter verduidelijking van de drie stellingen, 
die de grondslag vormen voor de uiteenzettingen over de Mensenrassen, 
zoals die gegeven worden door de Esoterische Wijsbegeerte.
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*) Nirguna betekent 'ontdaan van eigenschappen’.
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Daar wij het verslag over de oorsprong van de mens reeds gegeven heb
ben, is de volgende stap het beschrijven van de eerste rüpa of de vorm 
van het Eerste Wortelras. Een Toelichting zegt hierover het volgende:

'De Hemelse rüpa (Dhyan Chohan) schept (de mens) naar zijn eigen 
vorm; het is een geestelijke ideatie, volgend op de eerste differen
tiatie en het ontwaken van de universele (geopenbaarde) Substantie; 
die vorm is de ideële schaduw van Zichzelf en dit is de mens van het 
Eerste Ras.’
’Om het in nog duidelijker bewoordingen weer te geven en de ver
klaring tot alleen deze aarde te beperken: het was de plicht van de 
eerste 'gedifferentieerde Ego’s’ ... de oerstof met de evolutie impuls 
te doordringen en de vormende krachten daarvan bij het beelden 
van haar voortbrengselen te leiden. . .. Aldus wierpen de ’Zelf- 
geschapenen’ en de ’Zelf-bestaanden’ hun bleke schaduwen uit; .. 
(Fr. II 214; Terw. II 296).

Hier kan ter verklaring nog een alinea aan toegevoegd worden:

'Daar zij onderworpen zijn aan de eeuwige wet, konden de reine 
góden uit zichzelve slechts schimachtige mensen projecteren, een 
weinig minder etherisch en geestelijk, minder goddelijk en volmaakt 
dan zijzelf waren - maar toch nog schimmen. De eerste mensheid 
was derhalve een bleke copie van haar voortbrengers, te stoffelijk 
zelfs in haar etherische toestand om een hiërarchie van góden te zijn; 
te geestelijk en rein om MENSEN te wezen, aangezien zij begiftigd is 
met alle negatieve (Nirguna)*) volmaaktheden. Volmaaktheid moet, 
om dit ten volle te zijn, geboren worden uit onvolmaaktheid; het 
onvergankelijke moet uit het vergankelijke groeien en dit laatste tot 
voertuig, grondslag en tegenstelling hebben.’ (Fr. II 86; Terw. II 118).

Vandaar de noodzaak door het Mensenrijk te evolueren, hetgeen culmi
neert in het bereiken van goddelijkheid. De technische term voor ‘schim
men’ is chhayas, vandaar dat het Eerste Ras het Chhaya Ras genoemd 
wordt.
Een Toelichting op de Stanzas van Dzyan geeft in de vorm van een 
Catechismus in mystieke taal weer wat er plaats vond om het eerste 
mensenras tot het aanzijn te brengen:
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’Het is uit stoffelijke Werelden, dat zij nederdalen, die bij de nieuwe 
Manvantaras de stoffelijke mens vormen. Zij zijn ondergeschikte 
Lha (Geesten), in het bezit van een tweevoudig lichaam (een astrale 
vorm binnen een etherische). Zij zijn de vormers en scheppers van 
ons lichaam van Begoocheling. .. .’ (Fr. II 52; Terw. II 71).

De zin ‘uit de stoffelijke werelden dalen zij, die de stoffelijke mens vor
men, neder’ slaat op de Pitris, die afkomstig zijn van een stoffelijker 
keten van bollen dan de Aardketen, namelijk de Maanketen. Daar zij 
echter hun evolutie op de Maanketen voltooid hadden, hadden zij de 
status van ‘góden’ bereikt en hadden zij recht op de benaming ‘Heren 
van de Maan met de luchtige lichamen’ (Stanza III, Sloka 2). De ‘nieuwe 
Manvantara’ duidt het begin van de vierde Ronde op Bol D aan, daar er 
een naar verhouding korte rustperiode is (een tiende van de duur van de 
verstreken manvantarische periode) — met een technisch woord een 
Sandhya en een SandhyanSa, hetgeen betekent een Morgen- en een 
Avondschemering - tussen het eind van de Zeven Rassen op Bol C en 
het begin van het Eerste Ras op Bol D: over deze periode wordt ge
sproken als een ‘interplanetair pralaya’ of een ‘periode van verduistering’. 
De Heren van de Maan worden ‘lagere Lhas’ genoemd om een vergelij
king te maken tussen de Maanpitris en de Zonnepitris — de laatsten 
worden ‘Goden van de Wil’ genoemd, die afdalen ‘uit Hogere Sferen’. 
Lhas is het Tibetaanse equivalent van Pitris. De vorm (rüpa) wordt een 
lichaam van begoocheling’ genoemd, omdat het eerst een etherisch voer
tuig was, dat verstoffelijkt en niet duurzaam werd en onderhevig aan 
voorturende veranderingen. Zoals gezegd wordt in een Sloka, in de be
velende woorden van de grote ‘Heer van het Stralende Aangezicht’, ge
richt tot dc Heer van de Aarde: ‘Uw volk zal onder de heerschappij der 
Vaderen staan. Uw mensen zullen stervelingen zijn.’ (II, Stanza I, sloka 
3). Want:

’Aangezien de Maan een lichaam is, dat zelfs lager staat dan de 
Aarde, om van andere planeten niet te spreken, kunnen de aardse 
mensen door haar zonen - Üe maanmensen of 'voorvaderen’ — uit haar 
omhulsel of lichaam voortgebracht, niet onsterfelijk zijn. Zij kunnen 
niet hopen werkelijke, zelfbewuste en verstandelijke mensen te wor
den, tenzij zij door andere scheppers, om zo te zeggen, afgewerkt 
worden.’ (Fr. II 41; Terw. II 58).

Dit ‘afwerken’ slaat op het werk van de ‘Goden van Wil’ uit Hogere Ge
bieden - de Manasaputras, ofwel de Zonen van het Verstand of de 
Zonnepitris; dit gebeurde echter niet tot in het Derde Ras. De Catechis
mus vervolgt:

’ln de vormen, door de Lha (Pitris) uitgeworpen, dalen de Twee 
Letters uit de sferen der verwachting neer. Doch zij zijn als een dak 
zonder muren en zonder zuilen om op te rusten.’ (Fr. II 52; Terw 
II 71).



*) Voor een verklaring van de Tetraktys zie hoofdstuk III en XII.
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Hieraan zijn voetnoten toegevoegd, die de betekenis verklaren van ‘de 
twee letters’ en de ‘sferen der verwachting’:

’De twee letters zijn de Monade, ook wel de 'Dubbele Draak’ ge
noemd. In het esoterische stelsel worden de zeven beginselen van de 
mens door zeven letters voorgesteld. De eerste twee zijn heiliger dan 
de vier letters van het Tetragrammaton.’ (Fr. II 52; Terw. II 71).

De vier letters van het Tetragrammaton zijn ‘yod, hé, vau, hé’ of in het 
Nederlands in hoofdletters IHVH, door de christelijke Kabbalisten ge
woonlijk geschreven als Jehovah of door moderne schrijvers als Yahveh. 
Geen van deze twee scholen interpreteerde het Tetragrammaton echter op 
dezelfde wijze als dat gebeurt in de Chaldese Kabbala. Die oude school 
had evenveel eerbied voor deze vier letters als de Pythagoreeërs voor hun 
Tetraktys*) en hechtte er dezelfde betekenis aan.

’De Sferen van Verwachting [zijn] de tussensferen, waarin, naar men 
zegt de Monaden, die Nirvana niet bereikt hebben, tussen twee Man- 
vantaras in onbewuste werkeloosheid verblijven.’ (Fr. II 52; Terw. 
II 71).

Daar wachten zij op de cyclische periode waarin zij mogen afdalen in de 
vormen die de Maanpitris hebben klaargemaakt — bij het begin van de 
Vierde Ronde op de Vierde Bol. Maar totdat de ‘derde letter’, het Manas 
beginsel ontwaakt is zijn de ‘twee letters’ (de Monade) ‘als een dak zon
der muren en zonder zuilen om op te rusten’.

'Want de 'Dubbele Draak’ heeft geen vat op de blote vorm. Hij is 
als de bries, wanneer er geen boom of tak is om haar op te vangen 
en te herbergen. Hij kan geen invloed op de vorm uitoefenen, wan
neer er geen middel van overbrenging (Manas, 'Denkvermogen’) is 
en de vorm hem niet kent. (Catechismus, Boek III, afd. 9). (Fr. II 52; 
Terw. II 72).

Dit is de reden waarom het Eerste Ras ook wel het Verstandeloze Ras 
wordt genoemd; evenals het Tweede Ras — omdat Manas nog niet ont
waakt is.
Het Eerste Ras doorliep zijn cyclische tijdperk. Deze speciale ontwikke
lingsfase was erop gericht het eerste zintuig tot werkzaamheid te bren
gen. Zo was aan het eind van het Eerste Ras het zintuig van het gehoor 
met het daarbij behorende orgaan tot volmaking gebracht; de zes overige 
zintuigen, die in de zes erop volgende Rassen ontwikkeld zouden worden, 
waren weliswaar aanwezig, maar slechts in beginsel. (H, 96).
Men dient te bedenken dat dit oerras niet-stoffelijk was; er was in het 
lichaam niets dat onbuigbaar was, omdat het geen geraamte van been
deren had. Ietwat spottend noemde H.P.B. dit ras de ‘puddingzakken’. 
Ook de toestand van de aardbol was niet zoals die nu is. Elk ras is aan-
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gepast aan de toestand van de bol. Zo had het Eerste Ras zijn ‘thuis’. 
Dit werd ‘Het Onvergankelijke Heilige Land’ genoemd.

’De redenen voor deze naam worden als volgt verklaard: Dit 'Heilige 
Land’ ... heeft, naar gezegd wordt, nooit in het lot der andere vaste
landen gedeeld, daar dit het enige is, dat de bestemming heeft van het 
begin tot het einde van het Manvantara door iedere Ronde te blijven 
bestaan. Het is de bakermat van de eerste mens en de verblijfplaats 
van de laatste goddelijke sterveling, die als een Sishta voor het toe
komstige zaad der mensheid is uitverkoren. Over dit geheimzinnige 
en heilige land kunnen wij weinig zeggen, behalve wellicht dat, vol
gens een dichterlijke zinsnede in een der Toelichtingen, de 'Poolster 
haar wakend oog erop gericht houdt vanaf de dageraad tot het einde 
der schemering van 'een dag’ van de GROTE ADEM.’ (Fr. II 5; 
Terw. H 7).

Verklaring van een paar woorden kan hier van pas komen.
Sistha: een woord, dat niet veel gebruikt wordt, maar dat nochtans de 
sleutel bevat voor wat tijdens de Ronden gebeurt — in het hoofdstuk 
daarover zal dit woord nader bekeken worden. Hier volgt een korte ver
klaring. Dit Sanskrit woord is afgeleid van de werkwoords stam éish, 
hetgeen blijven betekent. Sishtas zijn dus letterlijk ‘blijvers’, zij die achter
gebleven zijn toen de zeven grote ‘golven van krachtsinspanning’ (be
schreven in stelling 3 hierboven) naar de volgende bol van de Keten 
stroomde. Zij moeten beslist niet beschouwd worden als een soort ‘terug
loop’, maar juist als het hoogst ontwikkelde type mensen. Daarom wor
den zij in dit citaat in dichterlijke bewoordingen beschreven als ‘godde
lijke stervelingen’, die het ‘toekomstige zaad’ van de mensheid zijn. Dit 
zal gebeuren wanneer de zeven Grote Golven terugkeren om hun werk
zaamheden te hervatten op deze bol, vanwaar zij vertrokken zijn om hun 
cyclische pelgrimstocht voor te zetten op de andere bollen van de Keten. 
Zo zal het ‘zaad van de mensheid’ klaar liggen om in de juiste kalpa 
(cyclus) tijdens de volgende Ronde tot leven te komen.
‘Een Dag van de Grote Adem’ is een Dag van Brahma, gelijk aan een 
planetair manvantara, of een periode van Zeven Ronden.
In de Toelichtingen op de Stanzas wordt het Eerste Vasteland bij de 
Sanskrit naam Adi-Varsha genoemd, wat letterlijk betekent Oerland. In 
de Puranas wordt het afwisselend Sveta-Dvïpa (het Witte Continent), de 
verblijfplaats van Vishnu of de Berg Meru genoemd. De Vendidad, de 
heilige schrift van de Mazdean, noemt het Airyanem Vaêjo en in de Ge
heime Leer staat het vermeld als ‘het Land van de Goden onder hun 
leiders, de Geesten van onze planeet’. (Fr. II5; Terw. II7).
Tijdens de middelste periode van een Wortelras cyclus beginnen de voor
bereidingen voor het land, dat het thuis zal zijn voor het volgende Ras. 
Het eerste wat opvalt zijn de beroeringen aan het aardoppervlak en 
daarna gaat het proces van voorbereiding eeuwenlang gestaag door, zodat 
het land gereed zal zijn wanneer de tijd aanbreekt waarop het nieuwe ras 
zal gaan heersen.
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*) Dit woord wordt hier figuurlijk en niet letterlijk gebruikt; want hoewel de bol 
in beroering is wordt zij niet weggevaagd - de letterlijke betekenis van pralaya. 
Het planetaire pralaya vindt plaats aan het eind van Zeven Ronden, niet tijdens 
een Ronde, zelfs niet tussen Ronden.

Want
'onze bol moet zeven periodieke en volledige veranderingen onder
gaan, die gelijke tred houden met de rassen. Want de Geheime Leer 
verkondigt, dat er tijdens deze Ronde zeven aardse pralayas') moeten 
zijn, waarvan drie veroorzaakt door veranderingen in de helling van 
de aardas. Het is een wet, die op haar vastgestelde tijd werkt en 
geenszins blindelings, zoals de wetenschap wellicht meent, maar 
strikt overeenkomstig en in harmonie met de Karmische wet. In het 
Occultisme heet deze onverbiddelijke wet de 'grote REGELAAR’.’... 
’... er zijn reeds vier van zulke storingen van de as voorgevallen, 
toen de oude werelddelen - behalve het eerste - door de oceanen 
verzwolgen werden, andere landen verschenen en reusachtigc berg
ketens verrezen op plaatsen, waar er vroeger geen geweest waren. 
Het oppervlak van de Aarde werd telkenmale geheel gewijzigd, het 
overleven van de geschikste volkeren en rassen werd door te juister 
tijd gegeven hulp verzekerd en de ongeschikte - de mislukkelingen - 
werden opgeruimd door ze van de aarde weg te vagen. Zulk een uit
zoeken en schiften vindt niet plaats tussen zonsondergang en zons
opgang, zoals men misschien zou menen, maar er zijn vele duizenden 
jaren nodig, voordat het nieuwe huis in orde gebracht is.
De Onderrassen zijn aan hetzelfde reinigingsproces onderworpen, 
evenals de zijtakjes (de familie-rassen).’ (Fr. II 290-291; Terw. II 
404-405).

Het Eerste Ras werd echter niet weggevaagd en het ging ook niet ten 
onder tijdens de grote veranderingen die zich voltrokken aan het aard
oppervlak toen het nieuwe continent voorbereid werd voor het Tweede 
Ras. Het werd niet aangetast door al deze beroering. Dit allereerste ras 
doorliep zeer zeker de nodige cyclische kringlopen in het haar daarvoor 
toegemeten tijdperk, dat enige millioenen jaren besloeg. Maar er was 
weinig verschil tussen het Tweede Ras en het Chhaya Ras (het ‘Schaduw 
Ras’) - het ras dat ontstond uit de schitterende lichamen van de Maan- 
heren of Pitris - het Eerste Ras werd gewoon het Tweede.
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’Het oude (oorspronkelijke) Ras ging op in het tweede Ras en werd 
één daarmede.’ (Fr. II 109; Terw. II 150).

Dit is betekenis van de poëtische woorden van een Stanza van Dzyan:
'Toen het Ras oud werd, vermengden de oude wateren zich met de 
versere wateren.’ (Stanza V, sloka 21).

De vergelijking tussen het zich vermengen van de twee rassen en het zich 
samenvoegen van twee waterstromen tot één rivier is werkelijk zeer goed 
getroffen. Een krachtige stroom zal een kalmer water spoedig geheel om
vatten en de gehele rivier beheersen. Dit proces speelt zich steeds weer af 
tussen een nieuw en een oud ras. Een ras ontstaat niet plotseling wanneer 
het oude zijn tijd gehad heeft. Zoals een nieuw vasteland zich begint te 
vormen in het midden van een tijdperk van een Wortelras, zo worden 
ook de ‘zaden’ van een nieuw ras in het middelste tijdperk van een ras 
uitgezaaid. Kleine veranderingen doen zich voor, die aanvankelijk niet 
worden opgemerkt. Zeer geleidelijk aan worden steeds meer individuen 
geboren, die deze veranderingen vertonen. In de loop van de tijd komen 
er steeds meer mensen die deze kenmerken hebben. Naarmate de eeuwen 
verstrijken wordt het nieuwe type gestandaardiseerd en hoewel zij nog 
steeds in de minderheid zijn, wordt het aantal individuen die de nieuwe 
kleur vertonen steeds groter. Te zijner tijd wint het aan stuwkracht, wordt 
het nieuwe type even sterk als het oude ras en loopt het daaraan parallel. 
Tenslotte krijgt het de overhand, gaat overheersen en wordt dit nieuwe 
ras het patroon over de hele aardbol, afgezien van de oorsprong van 
groepen in verschillende delen van de wereld.
De Sloka vervolgt de analogie van het samenvloeien van de wateren. Het 
eerste deel is van toepassing op het versmelten van twee willekeurige 
rassen; de tweede zin zinspeelt op het eerste en tweede ras in het bij
zonder. Er volgt een uitleg over deze Sloka.

'Toen de druppels troebel werden, gingen zij heen en verdwenen in 
de nieuwe stroom, in de hete stroom des levens. Het uitwendige van 
het eerste werd het inwendige van het tweede.’ (Stanza V, sloka 21). 
Dit is het geheimzinnige proces van de omzetting en de evolutie van 
de mensheid. De bouwstof van de eerste nevelachtige, etherische en 
negatieve vormen werd in de vormen van het Tweede Ras opgenomen 
of opgeslorpt en werd aldus het complement daarvan. De Toelichting



358

verklaart dit door te zeggen dat, daar het Eerste Ras enkel uit de 
astrale schaduwen van de scheppende voorvaderen bestond, die 
natuurlijk geen eigen astrale of stoffelijke lichamen hadden - dit Ras 
nooit gestorven is. De 'mensen’ ervan smolten geleidelijk weg, en 
werden opgenomen in de lichamen van hun eigen ’zweetgeborcn’ na
komelingen, die dichter waren dan de hunne. De oude vorm ging 
heen en werd opgeslorpt door, verdween in de nieuwe vorm, die men
selijker en stoffelijker was. Er bestond geen dood in die dagen van 
een tijdperk, dat gezegender was dan de Gouden Eeuw, doch de eerste 
of ouderlijke bouwstof werd voor de vorming van een nieuw wezen 
gebruikt om het lichaam en zelfs de innerlijke of lagere beginselen 
of lichamen van het nageslacht te vormen.’ (Fr. II 109; Terw. II 150- 
151).

Er wordt een wijze raad gegeven in een Toelichting uit het Boek van 
Dzyan, waar staat:

’Indien gij de Secundaire wilt begrijpen, O Lanoe, moet gij eerst haar 
verhouding tot de Primaire bestuderen.’ (Fr. II 103; Terw. II 141).

Dat is de reden waarom wij blijven stilstaan bij het onderwerp van het 
Eerste Ras. Het is het gemakkelijkst dit te onthouden met behulp van 
drie kenmerken, die goed weergegeven worden door drie Sanskrit woor
den: Amanasa, Chhaya, Bhüta.
Amanasa: gevormd uit het ontkennend Sanskrit voorvoegsel a-, hetgeen 
niet betekent, of in samengestelde woorden zonder; en manasa, de bij
voegelijke vorm van het woord manas, het beginsel van denkvermogen; 
dus letterlijk: verstandsloos. De gedachte die hiermee uitgedrukt wordt 
is echter niet dat het Eerste Ras ‘ontbloot was van verstand’, maar 
eerder dat het beginsel van denkvermogen niet functioneerde, sluimerend 
was. Manas bleef sluimerend tot het opgewekt werd door de Manasa- 
putras (Zonen van het Verstand) tijdens het Derde Wortelras.
Chhaya, letterlijk ‘schaduw’, ook van toepassing op de astrale beeltenis. 
De Zonen van de Zelf-Geborenen (zoals het Eerste Ras ook genoemd 
wordt)

'waren de schaduwen van de schaduwen der Heren’, dat wil zeggen 
de voorvaderen hebben de mens uit hun eigen astrale lichamen ge
schapen, ... in het Oosten neemt men van de Devas aan, dat zij geen 
eigen schaduw hebben.’ (Fr. II 101-102; Terw. II 139).

De Heren of voorvaderen zijn de Maanpitris.
Bhüta, gewoonlijk vertaald met schim, is van toepassing op het woord 
Kamarüpa, de schim die in Kama-loka verblijft in de toestand na de 
dood, die gewoonlijk de Astrale Wereld wordt genoemd. Een Sloka in 
een van de Stanzas zegt: ‘Hun nakomelingen waren Bhüta zonder Vorm 
of Denkvermogen’ (st. IV, SI. 15), hetgeen wil zeggen dat het Eerste Ras 
nog geen stoffelijk voertuig — Sthüla-Sarira - had gekregen en daarom 
in het etherische rijk of de Astrale Wereld functioneerde als een bhüta.
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Naast dit idee van het overgaan van het Eerste Ras in het Tweede moet 
men in gedachten houden, dat de Monaden, die de voertuigen van het 
Oorspronkelijke Ras gebruikten om evolutionaire ervaringen op te doen, 
dezelfde zijn als de Monaden, die de rupas (voertuigen of vormen) 
van het Tweede Ras gebruiken om hogere graden van rasontwikke
ling te bereiken. De individuen van het Tweede Ras zijn dus in feite de
zelfde als die van het Eerste Ras. De analogie van een schoolklas is hier 
van toepassing. De leerlingen, die op school kwamen om het onderwijs 
in de eerste klas te volgen, zijn wanneer ze die doorlopen hebben de
zelfden als de leerlingen die in het volgende schooljaar de tweede klas 
vormen. Wanneer zij hun studies in de tweede klas voltooid hebben gaan 
zij over naar de derde; dan naar de vierde; en zo doorlopen zij alle 
klassen tot zij hun eindexamen gehaald hebben.
Er is zojuist gezegd dat er weinig verschil was tussen het Chhaya Ras 
en de opvolger daarvan, maar er is toch een kleine verandering te be
speuren, wat natuurlijk zeer opvallend werd tegen de tijd dat het Tweede 
Ras zijn zeven kleinere ontwikkelingsstadia had doorgemaakt. Het Aller
eerste Ras wordt als geslachtsloos beschouwd, het Tweede als niet
geslachtelijk. Hoewel deze woorden vrijwel synoniem zijn, is er niette
min toch een klein verschil. Geslachtsloos betekent geheel zonder ge
slacht. Niet-geslachtelijk betekent zonder apart geslacht; en een tweede 
definitie is: voortgebracht zonder geslachtelijk verkeer, zoals bij cel
deling. Andere niet-geslachtelijke manieren van voortplanting zijn door 
het proces van knopvorming en door middel van levensvatbare delen. 
Het proces van celdeling was eigen aan het Eerste Ras, dat van knop
vorming was verbonden met het Tweede Ras.
Laten we de amoebe eens nader bekijken, Er wordt namelijk op gezin
speeld dat het Eerste Ras het Tweede Ras voortbracht op een manier 
die analoog is aan die van de amoebe, ‘doch op meer etherische, in
drukwekkender en groter schaal’ (II, 105). De amoebe wordt gedefinieerd 
als de laagste dierlijke vorm, een protozo, die bestaat uit eenheden van 
levende materie. De buitenste laag protoplasma is gewoonlijk steviger 
dan de binnenste laag, die een kern of een aantal kernen en het kern- 
lichaampje bevat. Wanneer zij haar maximum afmetingen bereikt, rekt 
de amoebe zich uit en deelt zich in twee dochter-amoeben, die elk de 
helft van de moeder-kern bevatten. Of, door middel van een ander 
proces, voegen twee amoeben zich samen en vormen zo één amoebe.
Ook aan het proces van celdeling moeten we enige aandacht besteden. De 
studie hiervan is door de biologen met zoveel enthousiasme bedreven, dat 
het tenslotte een wetenschap op zichzelf geworden is onder de naam van 
cytologie. De cytologen verzekeren ons dat alle levende wezens uit de
zelfde bouwstenen bestaan, namelijk cellen en verder dat in het algemeen 
alle cellen dezelfde substantie bevatten, die protoplasma genoemd wordt. 
De celdeling is zeer nauwkeurig beschreven. Dit proces, waardoor 
nieuwe cellen ontstaan, wordt mitose genoemd. Hier volgt een beknopte 
beschrijving van dit proces:
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‘VURIGE LEVENS’ - DE OPENBARING VAN DE 
LEVENSKRACHT

Ongeveer in het midden van iedere cel ligt de kern, die de chromosomen 
en de kernlichaampjes bevat, evenals het celplasma (of celsap). Wanneer 
het eigenlijke proces van deling begint, verdwijnt het vlies dat om de kern 
ligt, evenals het kernlichaampje; ondertussen vormt zich tussen de cen- 
triolen (twee ‘midden-lichamen’, die tot nu toe ogenschijnlijk sluimerend 
in het celplasma of cyptoplasma aanwezig waren) de mitotische spoel - 
of de spoel die verantwoordelijk is voor de deling van de cel — in de vorm 
van een aantal draden, terwijl aan de uiteinden van de spoel een ster
vorm ontstaat, die aster genoemd wordt. De chromosomen hechten zich 
dan aan de draden van de spoel en worden korter en dichter en zij be
wegen zich naar de equator van de cel alsof ze door de draden (die overi
gens spoeldraden heten) daarheen getrokken worden. Wanneer de chro
mosomen de equator bereikt hebben, heeft elk van hen al zijn bestand
delen verdubbeld — de bestanddelen van de chromosomen zijn de genen 
of dragers van de erfelijkheidsfactoren. Dan bewegen de groepen chro
mosomen zich langzaam naar de tegenover elkaar gelegen polen, zodat 
de complete groep chromosomen aan de ene pool een volmaakt dupli
caat heeft aan de andere pool. Dan vormt zich om elke groep chromo
somen een kemvlies en kort daarop scheidt het ene deel van de cel zich 
af van het andere, zodat wanneer de scheiding volledig is, er twee com
plete cellen in de plaats van de ene oorspronkelijke cel gekomen zijn. 
Deze beide cellen groeien dan tot zij de afmetingen hebben die die cel 
had voordat de scheiding plaats vond. Dit is dan het proces waardoor 
van één cel twee cellen gemaakt worden. Er wordt gezegd:

’Indien de theorie van celvorming inderdaad evenzeer voor de Plant
kunde als voor de Dierkunde geldt en zich ook uitstrekt tot de 
Morfologie, alsmede tot de Fysiologie van de organismen en indien 
de natuurwetenschap die microscopische cellen beschouwt als onaf
hankelijke levende wezens — zoals het Occultisme de 'vurige levens’ ook 
beziet - is het niet moeilijk zich een voorstelling te maken van Uit oude 
voortplantingsproces.’ (Fr. II 105; Terw. II 145).

Het woord ‘vurige levens’ vraagt de aandacht voor een van de belang
rijkste passages, waarin de volgende uitleg gegeven wordt.

’De 'vurige levens’ zijn de zevende en hoogste onderafdeling van het 
stoffelijke gebied en komen in het individu overeen met het Ene 
Leven van het Heelal, hoewel alleen op dat gebied. De microben der 
wetenschap zijn de eerste en laagste onderafdeling op het tweede ge
bied - dat van stoffelijk prana (of leven). Het stoffelijk lichaam van 
de mens ondergaat om de zeven jaar een volledige verandering van 
bouw en de vurige levens, beurtelings als ’verwoesters’ en 'bouwers’ 
optredend, bewerken de verwoesting en het onderhoud ervan. Zij
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Door middel van de ‘vurige levens’, ook wel ‘ontelbare levens’ of onzicht
bare levens’ genoemd, openbaart zich datgeen wat het Ene Leven, de 
Levenskracht of de Al-kracht genoemd wordt, in het stoffelijk lichaam. 
De vurige levens bouwen het menselijk lichaam op en onderhouden het, 
‘op dezelfde wijze als de stenige aardkorst’. De passage, waaraan boven
staand citaat als voetnoot toegevoegd is, is van even groot belang. Hierin 
wordt uiteengezet dat de Esoterische Wijsbegeerte de eenheid van alle 
leven als een fundamentele lering beschouwt, niet alleen gezien vanuit 
de gelijke structuur van de cellen, evenmin doordat lichamen opgebouwd 
zijn uit dezelfde stoffelijke substantie, maar op grond van een nog fun
damenteler factor.

zijn 'bouwers’ door zichzelf in de vorm van levenskracht op te offeren 
ten einde dc verwoestende invloed der microben te beteugelen en, 
door de microben van het nodige te voorzien, dwingen zij hen onder 
die beperking het stoffelijk lichaam en de cellen daarvan op te 
bouwen. Ook zijn zij de ’verwoesters’, wanneer die beperking wordt 
opgeheven en de microben, die dan geen opbouwende levenskracht 
meer ontvangen, als verwoestende krachten vrij spel krijgen. Aldus zijn 
de vurige levens in ’s mensen eerste levenshelft (de eerste vijf tijd
perken, ieder van zeven jaren) indirect betrokken bij het opbouwen 
van het stoffelijk lichaam van de mens; het leven is op de klimmende 
trap en de kracht wordt gebruikt om te bouwen en te vermeerderen. 
Aan het einde van deze tijdkring begint de tijd van teruggang en daar 
de arbeid der 'vurige levens’ hun kracht uitput, begint ook het werk 
van verwoesting en vermindering.’ (Fr. I 200; Terw. I 340-341).

'De wetenschap leert ons, dat zowel de levende als de dode organis
men van mensen en dieren wemelen van honderdlei verschillende soor
ten van bacterieën, dat wij bij elke ademhaling van buitenaf bedreigd 
worden met de inval van microben en van binnen door leucomaïnen, 
aeroben en al wat niet meer. Maar de Wetenschap is tot nog toe 
nooit zover gegaan, dat zij met de occulte leer beweert, dat onze 
lichamen, zowel als die van dieren, planten en stenen zelf geheel 
uit zulke wezens opgebouwd zijn, welke behalve de grotere soorten, 
niet met het microscoop ontdekt kunnen worden. Voor zover het 
zuiver dierlijke en stoffelijke deel van de mens betreft, is de Weten
schap op weg naar ontdekkingen, welke deze theorie tot op grote 
hoogte zullen bevestigen. Scheikunde en natuurkunde zijn de twee 
grote magiërs van de toekomst, die voorbestemd zijn de ogen van de 
mensheid voor grote fysische waarheden te openen. Met iedere dag 
wordt de identiteit van het dier en de stoffelijke mens, van plant en 
mens en zelfs van het reptiel en zijn nest, de rots en de mens - 
duidelijker en duidelijker aangetoond. Nadat bevonden is, dat de 
fysische en scheikundige bestanddelen van alle wezens identiek zijn, 
kan de scheikunde terecht zeggen, dat er geen verschil is tussen de 
stof, welke de os en die welke de mens vormt. Maar de Occulte leer 
is veel uitvoeriger. Zij zegt: Niet slechts de scheikundige bestand
delen zijn dezelfde, maar dezelfde oneindig kleine onzichtbare levens



362

stellen de atomen samen van de lichamen van de berg en het made
liefje, van de mens en de mier, van de olifant en de boom, die hem 
tegen de zon beschut. Elk deeltje - hetzij men dat organisch of anor
ganisch noemt - ij een leven. Elk atoom en elke molecule in het Heel
al geven aan zulke vormen zowel leven als dood, aangezien het door 
samenvoeging heelallen en de vergankelijke voertuigen bouwt, gereed 
om de verhuizende ziel op te nemen en eeuwig de vormen verwoest 
en verandert en deze zielen uit haar tijdelijke woningen drijft. Het 
schept en doodt; het is zelf-voortbrengend en zelf-verwoestend; het 
roept in aanzijn en vernietigt wederom, die geheimenis der geheime
nissen - het levende lichaam van mens, dier of plant, gedurende 
iedere seconde in tijd en ruimte; en het baart gelijkelijk leven en dood, 
schoonheid en lelijkheid, goed en kwaad en zelfs de aangename en 
onaangename, de weldadige en de boosaardige gevoelens. Het is dat 
geheimzinnige LEVEN, collectief voorgesteld door talloze myriaden 
levens. ...’ (Fr. I 199; Terw. I 338-339).

In de tijd waarover wij het nu hebben, het tijdperk van het Tweede 
Wortelras, toen de voortplanting van het ras plaats vond door middel van 
een proces dat overeenkomt met het proces van de celdeling, dat lang
zamerhand overging in de methode, die bekend is als knopvorming, was 
het proces van verstoffelijking echter nog niet ingetreden. Want dit Ras 
wordt het Beenderloze Ras genoemd, hetgeen inhoudt dat er nog geen 
onbuigbare stoffelijke structuur in het lichaam gevormd was. Deze tweede 
‘mensheid’ wordt beschreven als zijnde

'samengesteld uit de meest uiteenlopende reusachtige, half menselijke 
monsters - de eerste pogingen van de stoffelijke natuur om menselijke 
lichamen te bouwen.’ (Fr. II 124; Terw. II 171).

Desalniettemin ontwikkelde het Tweede Ras het tweede zintuig, de tast
zin, en het had eveneens de beschikking over het eerste zintuig, dat door 
het Primaire Ras tot ontwikkeling gebracht was, het gehoor. Het had 
zelfs een soort van ‘klanken taal’, die beschreven wordt als ‘op zang 
gelijkende geluiden, uitsluitend uit klinkers bestaande’ (II, 176), en ook 
hadden zij een ‘geboorteland’.

'Het ’Hyperborese’ land; dit zal de naam zijn, gekozen voor het 
Tweede Vasteland, het land dat zijn voorgebergten zuidwaarts en 
westwaards van de Noordpool uitstrekte om het Tweede Ras te ont
vangen en alles omvatte, wat thans als Noord-Azië bekend is. Aldus 
luidde de naam, die de oudste Grieken aan de verafgelegen en ge
heimzinnige streek gaven, waarheen hun overlevering Apollo, de 
’Hyperboreër’, elk jaar deed reizen. Sterrekundig is Apollo natuurlijk 
de Zon, die, haar Helleense heiligdommen verla/tend, er van hield 
jaarlijks haar verafgelegen land te bezoeken, alwaar de zon, naar men 
zei, gedurende een half jaar niet onderging, . ..
'Doch de geschiedkundige of beter wellicht, de ethnologische en 
geologische betekenis is anders. Het land van de Hyperboreërs, de 
landstreek, welke zich uitstrekte voorbij Boreas, de ijskoude god van
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Dit is iets, wat belangrijk genoeg is om te onthouden en we herhalen hier 
een kleine passage, omdat deze van toepassing is op het tijdperk van het 
Tweede Wortelras, waarnaar verwezen wordt door het woordje ‘toen’ in 
de tweede zin; het woord ‘thans’ slaat op het huidige tijdperk, dat van het 
Vijfde Wortelras:

’De astrale vorm, de de Monade omkleedde, was, evenals thans, door 
zijn eivormige sfeer van de aura omgeven, die hier overeenkomt met 
de substantie van de kiemcel of het ovurn. De astrale vorm zelf is de 
kern, die thans, evenals toen, van het levensbeginsel doortrokken is.’ 
(Fr. II 106; Terw. II 145).

Het ‘levensbeginsel’ is het derde in de opsomming van de beginselen van 
de mens - Prana - en het Linga-Sarïra, het modellichaam, treedt op als 
drager of overbrenger daarvan. Het wordt in dit citaat beschreven als de 
‘astrale vorm’ en de kern. Hier is een definitie van het woord ‘astraal’:

sneeuwbuien en stormen, die er van hield op de Riphaeus-bergketen 
een zware slaap te genieten, was geen denkbeeldig land, zoals de 
mythologen vermoeden en evenmin een land in de omgeving van 
Scythië en de Donau. Het was een werkelijk Vasteland, een bona fide 
land, dat in die oude tijden geen winter kende en welks droeve over
blijfselen zelfs thans in de loop van het jaar niet meer dan één dag 
en één nacht kennen. Op dat land valt nooit nachtelijke schaduw, 
zeiden de Grieken, want het is het land der Goden, het geliefkoosde 
verblijf van Apollo, de god van het licht en de bewoners van dat land 
zijn zijn geliefkoosde priesters en dienaren. Men moge dit thans een 
dichterlijk verzinsel noemen, doch toen was het dichterlijk weerge
geven waarheid.’ (Fr. II 5-6; Terw. II 7-8).

’Het woord 'astraal’ betekent in de occulte zegtrant niet noodzakelijk 
ijl als rook, maar veeleer ’sterachtig’ in vele, zeer uiteenlopende 
gradaties, glanzend of doorschijnend, van een volkomen vliesachtige 
tot een taaie toestand.’ (Fr. II 221; Terw. II 307).

- zoals naar men zegt de toestand van onze Aarde (Bol D) was, voordat 
zij tenslotte haar vaste vorm aannam, enkele millioenen jaren geleden. 
Behalve dat het bekend staat als het Beenderloze Ras, heeft het Tweede 
Wortelras ook de naam van de ‘Zweet-Geborenen’, en de reden daarvoor 
wordt uiteen gezet door een Toelichting op de Stanzas van Dzyan. De 
Sloka wordt gevolgd door een verklaring:

’Het vroege Tweede (Wortel) Ras waren de Vaderen van de 'Zweet- 
Geborenen’; het latere Tweede (Wortel) Ras waren zelf ’Zweet-Ge- 
borenen.’
'Deze plaats van de Toelichting slaat op het werk van de evolutie 
van het begin van een Ras tot het einde daarvan. De 'Zonen van 
Yoga’ of het oorspronkelijke astrale ras had als ras of collectief zeven
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trappen van evolutie, evenals elk individueel Wezen er in die had en 
nog heeft. ... Zo werden de eerste onderrassen van het Tweede Ras 
aanvankelijk op de volgens de wet van analogie beschreven wijze 
geboren, terwijl het laatste geleidelijk en gelijke tred houdend met de 
evolutie van het menselijk lichaam, op andere wijze gevormd begon 
te worden. Ook doorliep het voortplantingsproces in ieder Ras zeven 
stadia, die elke aeonen lang duurden.’ (Fr. II 106; Terw. II 146).

Toen het Tweede Wortelras zijn zeven trappen van ontwikkeling in zijn 
zeven onderrassen had doorgemaakt, zoals hier beschreven staat, maakte 
het plaats voor het Derde Wortelras.

’De immerbloeiende landen (Groenland onder andere) van het Twee
de Werelddeel werden achtereenvolgens van Paradijzen met hun 
eeuwige lente in een hyperborese Hades verandert. Deze verandering 
was het gevolg van het verplaatsen van de grote watermassa’s van de 
aardbol, van oceanen, Li ie hun bedding verlegden en het grootste deel 
van het Tweede Ras ging te gronde bij deze eerste barenswee van de 
evolutie en de verdichting van de Aardbol gedurende het menselijke 
tijdperk.’ (Fr. II 124; Terw. II 171-172).

In de geheimzinnige bewoordingen van de Stanza:

’De Zelf-Geborenen waren de Chhayas. . . . Water noch vuur konden 
hen vernietigen. Hun zonen werden (erdoor vernietigd).’ (Stanza VI, 
sloka 23).

Alvorens verder te gaan met het verhaal over het Derde Ras is het goed 
de namen van de Wachters over de twee rassen te herhalen: de Bestuur
der (of planetaire heerser) van het Tweede Ras - Jupiter, in het Sanskrit 
Brihaspati; de Dhyani die waakt over het Derde Ras, is, en dit is veel
betekenend, Venus, ‘de luisterrijke’ (wat ook de betekenis is van Sukra, 
de naam van deze planeet in het Sanskrit; ook bekend als USanas).
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Nu wij het derde stadium van de evolutie van het Mensenrijk betreden, 
bereiken wij de belangrijkste fase in de ontwikkeling van de mensheid. 
In tegenstelling tot de uiterst langzame vooruitgang in evolutie in de tijd
perken van het Eerste en Tweede Ras, die meerdere millioenen jaren in 
beslag namen, wordt het tempo nu enorm versneld. Zoals in een symfonie 
het tweede gedeelte een afgemeten, statige cadans heeft en het derde ge
deelte begint met een levendig ritme dat vaak grote contrasten vertoont, 
zo treden in het drama van de ontwikkeling van de mens de grootste ver
anderingen op in het derde stadium. Deze veranderingen zijn zo opval
lend, dat er in het geheel geen gelijkenis bestaat tussen het wezen waar
mee het derde stadium begint en het menselijk wezen, dat aan het eind 
van het derde tijdperk tot ontwikkeling is gekomen. Weliswaar zijn er 
geen zichtbare bewijzen voor de eerste mensenrassen, zoals fossielen of 
andere stoffelijke resten, maar er zijn toch verslagen over gemaakt. Men 
verzekert ons dat Ingewijden in staat zijn de beweringen, die gedaan 
worden in de Stanzas van Dzyan te controleren door middel van hun 
eigen verificatiemethoden.

’De Occulte leringen staan bij uitstek een pan-spermisme voor en de 
oudste geschiedenis is alleen 'voor gewone stervelingen’ verborgen. 
Evenmin is de geschiedenis der oorspronkelijke Rassen voor de In
gewijden in het graf des tijds begraven, hetgeen zij voor de profane 
wetenschap wel is. Daarom wagen wij het de leer duidelijk weer te 
geven, enerzijds gesteund door die wetenschap, die ons een voort
schrijdende ontwikkeling en een inerlijke oorzaak voor iedere uit
wendige verandering als een Natuurwet toont en anderzijds door een 
vast geloof in de wijsheid - de alwijsheid mogen wij zelfs zeggen - 
van de algemene overleveringen, verzameld en bewaard door de Inge
wijden, die ze tot een bijna feilloos stelsel vervolmaakt hebben.’ (II, 
wijden, die ze tot een bijna feilloos stelsel vervolmaakt hebben.’ (Fr. 
II 119-120; Terw. II 165-166).

Het derde stadium in de evolutie van het Mensenrijk is niet alleen bij
zonder belangrijk, maar het is ook de meest interessante van alle Mensen
rassen. Want in dit tijdperk kwamen permanente fysieke kenmerken - 
de beenderstructuur - tot stand, evenals de grootste veranderingen in de 
vorm van de menselijke wezens. Bij deze factoren kwam dan nog het aller 
belangrijkste kenmerk: het ontwaken van de mentale vermogens, met als
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resultaat een beslissende periode in de menselijke evolutie. Tegelijkertijd 
wordt het Derde Ras het ‘geheimzinnigste van alle vijf tot nu toe ont
wikkelde Rassen’ (II, 175) genoemd.
De grote veranderingen, waarvan hier sprake is, kunnen verdeeld worden 
in drie verschillende stadia: (1) De Zweet-Geborenen — het evolutionaire 
proces tot ontwikkeling gebracht door het Tweede Ras en doorgegeven 
aan de eerste onderrassen van het Derde Ras. (2) Het tweede stadium 
hield in het verschijnen van ‘tweevoudige wezens’ — androgyne mensen. 
Het Ras wordt gedurende deze periode met een technische term de ‘Ei- 
Geborenen’ en de ‘Tweevoudigen’ genoemd. (3) De ontwikkeling van de 
twee geslachten: dit stadium bracht de uiteindelijke verdeling van de 
tweevoudige wezens in twee geslachten - dit wordt de scheiding der ge
slachten genoemd - met als resultaat mannelijke en vrouwelijke mensen. 
De gehele periode van de ontwikkeling in het Derde Ras wordt door één 
enkele Stanza van Dzyan op bondige, doch poëtische wijze geschetst:

'Toen evolueerde het Tweede de Zweet-Geborenen, het Derde (Ras). 
Het zweet nam toe, zijn droppels groeiden en de droppels werden 
hard en rond. De Zon verwarmde het; de Maan koelde het af en 
vormde het, de Wind voedde het tot het rijp was. De witte zwaan 
van het sterrengewelf (de Maan) overschaduwde de grote droppel. 
Het ei van het toekomstige ras, de Mens-Zwaan (Hamsa) van het 
latere Derde. Eerst Mannelijk-Vrouwelijk, daarna Man en Vrouw.’ 
(Stanza VI, sloka 22).

Waarschijnlijk zouden de woorden ‘Zweet-Geboren Ei’ geheel weergeven 
wat er met de eerste twee zinnen bedoeld wordt, zoals blijkt uit de nu 
volgende verklaring:

’De tekst van de Stanza geeft duidelijk aan, dat het menselijk embryo 
van buitenaf door Cosmische krachten gevoed werd en dat de ’Vader- 
Moeder’ klaarblijkelijk de kiem verschafte, die rijpte; naar alle waar
schijnlijkheid een ’zweetgeboren ei’, dat op een of andere geheim
zinnige wijze uitgebroed moest worden, afgescheiden van de 'dubbele’ 
ouder. Het is betrekkelijk gemakkelijk zich een eierleggende mens
heid voor te stellen, daar de mens zelfs tegenwoordig in zekere zin 
’eigeboren’ is.’ (Fr. II 118; Terw. II 163).

— dat wil zeggen, uit een ovum binnenin de baarmoeder, waarin hij van 
binnen uit op stoffelijke wijze gevoed wordt, in tegenstelling tot het 
vroege Derde Ras, dat, zoals in de eerste zin van bovenstaand citaat ver
meld wordt, van buiten af gevoed werd, door middel van Cosmische 
krachten. Wat een verandering! Er wordt nadere uitleg verstrekt - nog 
steeds over de eerste onderrassen van het Derde Ras (dat hier de Derde 
Mensheid genoemd wordt):

'Terwijl de eerste onderrassen der Derde Mensheid hun soort voort
plantten door middel van een soort van uitzweting van vocht of 
levensfluïde, waarvan de droppels tot een eivormige bol - of moeten
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wij zeggen een ei? - samenvloeiden, die als uitwendig voertuig dien
de, waarin de voortbrenging van een foetus en kind plaats vond, ver
anderde de wijze van voortplanting, in haar uitkomsten althans, bij 
de latere rassen. De kinderen van de eerste rassen waren volkomen 
geslachtsloos - voor zover wij weten zelfs vormloos, doch die van de 
latere rassen [onderrassen] werden man-vrouwelijk geboren. (Fr. II, 
119; Terw. II 164).

- dat wil zeggen, als twee-slachtige menselijke wezens.

Een Toelichting op deze Stanza verklaart het proces dat in die eerste 
stadia zich afspeelde. De mensen uit die vroege periode van het Derde 
Ras worden hierin de ‘Zonen van Passieve Yoga’ genoemd. Men moet 
onderscheid maken tussen deze en de ‘Zonen van Wil en Yoga’, die de 
hoogste mensentypen vertegenwoordigen, de hoogst ontwikkelde mensen 
van het Derde Ras. Eerst een uitleg over de ‘Zonen van Passieve Yoga’:

’Dit Derde Ras wordt soms in zijn geheel de 'Zonen van Passieve 
Yoga’ genoemd, dat wil zeggen het werd onbewust voortgebracht door 
het tweede Ras, dat, daar het niet verstandelijk werkzaam was, steeds, 
naar verondersteld wordt, in een toestand van ledige en abstracte be
schouwing gedompeld was, wat een vereiste is voor de Yogatoestand.’ 
(Fr. I 159; Terw. I 274).

Nu de woorden van de Toelichting:

”De Zonen van Passieve Yoga.’ Zij kwamen uit de tweede Mami- 
shyas (menselijk ras) voort en werden eierleggend. De emanaties, die 
gedurende de voortplantingsgetijden uit hun lichamen kwamen, waren 
eivormig; de kleine bolvormige kernen ontwikkelden zich tot een 
groot, zacht, eivormig voertuig, dat geleidelijk hard werd, waarna het 
na een tijdperk van rijping brak en het jonge menselijke dier er zonder 
hulp uit te voorschijn kwam, evenals de jonge vogels in ons ras.
Dit moet de lezer belachelijk onzinnig voorkomen. Het is niettemin 
nauwkeurig volgens de ontwikkelingsanalogie, welke de wetenschap 
in de ontwikkeling van de levende diersoorten waarneemt. Eerst de 
moneron-achtige voortplanting door middel van zelfdeling (zie Haec- 
kel), vervolgens, enige trappen hoger, de eierleggende dieren, als de 
reptielen, die door de vogels gevolgd worden, dan tenslotte de zoog
dieren, met hun eierlevendbarende manieren van voortbrenging.
Indien men de uitdrukking eierlevendbarend op sommige vissen en 
reptielen toepast, die hun eieren in hun lichamen uitbroeden, waarom 
die dan niet toe te passen op vrouwelijke zoogdieren, de vrouw daar
onder begrepen? Het ovulum, waarin na de bevruchting de ontwikke
ling van het foetus plaats vindt, is een ei.’ (Fr. II 148; Terw. II 205). 
'Datgene, waarop voor het ogenblik de grootsrte nadruk gelegd wordt, 
bestaat hierin, dat de evolutie van de mens, welke oorsprong men 
hem nu ook toeschrijft, als volgt verlopen is: (1) Geslachtloos, zoals
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Hoewel in onze tijd de gedachte aan een androgyne toestand van de 
mensheid iets mag lijken, waar men alleen om kan lachen, zal uit een 
klein onderzoek naar de oude godsdiensten, waarvan wij overleveringen 
bezitten, blijken dat in oude tijden het geloof hieraan algemeen was. Men 
dient in gedachten te houden dat de fragmenten, die wij nu van de oude 
godsdiensten over hebben, de gepopulariseerde versies daarvan zijn, dat 
wil zeggen, datgene wat hoofdzakelijk in de vorm van verhalen aan het 
gewone volk gegeven werd; het spreekt echter vanzelf dat er een reden 
geweest moet zijn waarom een dergelijk geloof aan het volk gegeven 
werd. Als voorbeeld kan dienen de Griekse mythe van Hermaphroditus,

alle eerste vormen waren; (2) vervolgens werd hij tengevolge van 
natuurlijke overgang ’een solitair Hermaphrodiet’, een dubbel-ge- 
slachtelijk wezen; en (3) ten laatste werd hij gescheiden en werd hij 
wat hij thans is. De wetenschap leert ons, dat alle oervormen, hoewel 
zij geslachtsloos zijn, 'toch het vermogen behouden hebben de pro
cessen van Geslachtloze vermenigvuldiging te ondergaan’; waarom 
zou dan de mens van die Natuurwet uitgesloten zijn? Dubbel-geslach- 
telijke voortbrenging is een evolutie, op de schaal der stof een ver
bijzonderde en vervolmaakte vorm van de processen van voortplan
ting door splijting.’ (Fr. II 119; Terw. II 165).
'Bovendien is de voortschrijdende opeenvolging van He manieren van 
voortplanting zoals de wetenschap die ontsluierd heeft, een schitte
rende bevestiging van de esoterische Ethnologie. Wij behoeven de 
gegevens slechts te rangschikken om onze bewering te bewijzen. . ..
I. Deling: - (a) In tweeën, zoals wij dat zien bij de deling van hel 
homogene protoplasmaklompje, bekend als Moneron of Amoebe, 
(b) Zoals die waar te nemen is bij de deling van een kernhoudende 
cel, waarbij de celkern zich in twee onderkernen splitst, die zich óf 
binnen de oorspronkelijke celwand ontwikkelen óf die doen open
barsten en zich als onafhankelijke wezens daarbuiten vermenigvul
digen. (Vgl. het Eerste Wortelras).
II. Knopvorming: — Een klein deel van de ouderlijke structuur zwelt 
aan de oppervlakte op, scheidt zich tenslotte af en groeit tot het de 
grootte van het oorspronkelijke orgaan bereikt heeft, zoals bijvoor
beeld vele planten, de zee anemonen, e.d. (Vgl. het Tweede Wortelras).
III. Sporen: — Het voortbrengende organisme stoot een enkele cel 
af, welke zich tot een veelcellig organisme ontwikkelt, dat wederom 
de kenmerken van het eerste vertoont, bij voorbeeld bacteriën en 
mossen.
IV. Intermediaire Dubbelslachtigheid: — Mannelijke en vrouwelijke 
organen, die tot hetzelfde individu behoren, bij voorbeeld de meeste 
planten, wormen, slakken, enz.; verwant met knopvorming. (vgl. het 
Tweede en het begin van het Derde Wortelras).
V. Ware geslachtelijke vereniging: — (vgl. het laatste deel van het 
Derde Wortelras.’ (Fr. II 148-149; Terw. II 206).
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In Carië was een bron, waarvan het water uitstroomde in de mooie fontein 
van Salmacis. Dit bekken werd - zoals alle wateren — geregeerd door een 
nymf. Deze schone nymf werd verliefd op een knappe jongeling, Herma- 
phroditus genaamd, de zoon van Hermes en Aphrodite, godin van de 
liefde. Deze jongeman nu, kwam naar de fontein om zijn dorst te lessen 
en bovendien baadde hij zich in het koele water. Hij was zo in zijn schik 
met het verkwikkende bad in de fontein, dat hij er dagelijks terug kwam, 
tot groot genoegen van de nymf. Zij was zo verliefd op de jonge man, 
dat zij de góden smeekte haar toe te staan voorgoed één te worden met 
haar geliefde. De góden willigden haar verzoek in. Op een dag kwam 
Hermaphroditus uit zijn bad in de fontein als een wezen, dat half man, 
half vrouw was.
In de oude Griekse kunst vinden we Zeus vaak weergegeven met vrou- 
weborsten en Aphrodite werd soms afgebeeld met een baard. In de Or- 
fische Hymnen, die gezongen werden tijdens de 'Mysteriën, zegt een 
couplet: ‘Zeus is een man, Zeus is een onsterfelijke maagd’. In het oude 
Egypte werd de god Ammon afgebeeld als zijnde verenigd met de godin 
Ncith. Ook in India worden sommige godheden als half man, half vrouw 
afgebeeld. In het oude Perzië beschouwde men Meshia en Meshiane ook 
als zodanig. De Perzen leerden ook

’dat de mensen een voortbrengsel waren van de boom des levens en in 
androgyne paren groeiden, totdat zij gescheiden werden bij een vol
gende verandering van de menselijke vorm.’ (Fr. II 120; Terw. II 
167)*).

De gevierde blijspeldichter uit het oude Griekenland, Aristophanes, ver
haalde de overlevering omtrent de androgyne toestand van de mensheid 
toen hij schreef (in Plato’s ‘Gastmaal’):

'Onze natuur was vroeger niet dezelfde als thans. Zij was androgyn, 
vorm en naam behoorden gemeenschappelijk aan beiden, mannen en 
vrouwen. ... Hun lichamen waren rond en de wijze waarop zij liepen 
was in cirkels. Zij waren van schrikwekkende kracht en sterkte en 
waren geweldig eerzuchtig. Daarom deelde Zeus ieder hunner in 
tweeën en maakte ze aldus zwakker; Apollo sloot op zijn aanwijzingen 
de huid.’ (Fr. II 120; Terw. II 166).

Zélfs in de Bijbel wordt een toespeling gemaakt op de bolvorm of cirkel
vorm die de mensen hadden, want in het vizioen van Ezekiël lezen we 
over de vier goddelijke wezens, die ‘de gelijkenis van een mens’ hadden 
en ‘de vier hadden enerlei gelijkenis; daartoe was hunne gedaante en hun 
maaksel, alsof het ware een rad in het midden van een rad. Als zij gingen, 
zij gingen op hunne vier zijden.’ (Ez. I, 16-17).
In de fragmenten van de Hermetische leringen die uit het oude Egypte 
tot ons gekomen zijn onder de naam van de Goddelijke Pymander:
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Het hierboven beschreven proces was in harmonie met de ontplooiing van 
de mensheid, die verder ging langs de Afdalende Boog. Want, gezien van 
het standpunt van de evolutie der Rassen, het laagste punt werd bereikt 
in de middelste periode van het Derde Ras (op de vierde bol van de Aard- 
keten tijdens de Vierde Ronde — aangezien 3J4 het punt halverwege de 
7 Rassen aangeeft). Desalniettemin moet men in gedachten houden dat 
de vroege mens van het Derde Ras een merkwaardig wezen was. Hij 
wordt beschreven als een ‘Titaan uit het Secundaire Tijdperk’:

’een wezen, dat geschikt was met goed gevolg strijd te voeren tegen 
de toenmalige reusachtige monsters van de lucht, de zee en het land; 
en evenmin als zijn voorvaderen — de etherische prototypen der At- 
lantiërs — vrees behoefde te hebben voor datgene, wat hem niet kon 
deren.’ (Fr. II 7; Terw. II 10).

’is zelfs het gehele dierenrijk dubbelslachtig. Zo wordt in hoofdstuk I, 
par. 18 gezegd: Nadat de kringloop voltooid was, werd de knoop los
gemaakt ... en werden alle dieren, die eveneens dubbelslachtig waren, 
tegelijk met de mens losgemaakt (gescheiden). .(Fr. II 87; Terw. 
II 119).

Dat de menselijke vorm beslist voorbestemd was androgyn te zijn blijkt 
duidelijk uit een Stanza van Dzyan, waarin de grote Chohans hun bevelen 
geven aan de Maanheren (de Maanpitris):

'Brengt mensen voort, mensen van uw aard. Schenkt hun hun vormen 
van binnen. Zij zal bekleedsels bouwen van buiten. Mannen-vrouwen 
zullen zij zijn.’ (II, Stanza III, éloka 12).
’Bij de eerste aanvang nagenoeg geslachtloos, werd het [Derde Ras] 
dubbelslachtig of androgyn maar natuurlijk zeer geleidelijk. De over- 
gang van de eerste tot de laatste vormveranderingen nam talloze 
generaties in beslag, tijdens welke de enkelvoudige cel, die uit de 
eerste voorouder (de twee in één) voortgekomen was, zich eerst tot een 
dubbelslachtig wezen ontwikkelde; later bracht die cel, welke een 
volkomen ei werd, een schepsel van één geslacht voort. .. . Het ligt 
echter voor de hand, dat de enkelingen van de mensheid van het 
Derde Ras zich eerst eeuwen na het verschijnen van hun eerste voor
vaderen, in hun voorgeboortelijke omhulsels of eieren begonnen te 
splitsen om daaruit tevoorschijn te treden als welonderscheiden man
nelijke en vrouwelijke kinderen. En naarmate de tijd zijn geologische 
perioden ontrolde, begonnen de nieuwgeboren onderrassen hun bij de 
geboorte aanwezige vermogens te verliezen. Tegen het einde van het 
vierde onderras verloor het kind zijn vermogen van onmiddellijk na 
de bevrijding uit zijn omhulsel te kunnen lopen en bij het einde van 
het vijfde werd de mensheid onder dezelfde omstandigheden en met 
precies hetzelfde verloop geboren als de ons in de geschiedenis be
kende generaties. Hiertoe waren natuurlijk millioenen jaren nodig.’ 
(Fr. II 175-176; Terw. II 243-244).
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DE SCHEIDING DER GESLACHTEN
VOND ACHTTIEN MILLIOEN JAAR GELEDEN PLAATS

'tijdens het vijfde onderras [daarvan] heeft de mensheid zich in ge
slachten gesplitst en werd de eerste mens geboren volgens het ge
wone proces van thans. Deze 'eerste mens’ komt in de Bijbel (Genesis) 
overeen met Enos of Henoch , de zoon van Seth.’ (Fr. II 630; Terw. 
II 880).

Men is tegenwoordig geneigd te geloven dat pas in onze tijd het toppunt

'Dit ras kon even gemakkelijk in het water, de lucht of het vuur leven, 
want het bezat onbeperkte macht over de elementen. Dit waren de 
'Zonen van God’; niet degenen, die de dochteren der mensen aan
zagen, maar de ware Elohim, hoewel zij in de Oosterse Kabbala een 
andere naam dragen.’ (Fr. II 195; Terw. II 270).

Wij hebben geen gegevens omtrent de precieze datering van deze eerste 
Rassen en wel om de volgende reden:

'daar de ware tijdrekening van het Eerste, Tweéde en het begin van 
het Derde Ras door de Ingewijden dicht omsluierd is. Voor zover iets 
over dit onderwerp gezegd kan worden, is het Eerste Wortelras wel
licht Vóór-Secundair geweest, zoals inderdaad ook geleerd wordt.’ 
(Fr. II 715; Terw. II 880).

Het Secundaire Tijdperk van de geologische tijdrekening wordt verdeeld 
in Trias, Jura en Krijt. Het eerste of Primaire Tijdperk wordt verdeeld 
in Devoon, Kool en Perm. Het Eerste Wortelras zou dus samenvallen 
met het Primaire Tijdperk van de geologie.

Er is in verband met de Rassen één tijdperk, dat wel gegeven wordt. Dit 
is het enige getal wat we hebben en het unieke ervan maakt het de moeite 
waard het te onthouden. En wel omdat het de periode aangeeft, waarin 
de mens zijn huidige vorm kreeg (namelijk die van een rüpa met de ken
merken van de twee geslachten). Het getal wordt als volgt ingeleid:

'De Occultisten echter, die het volste vertrouwen hebben in hun eigen 
nauwkeurige, sterrekundige en wiskundige verslagen, berekenen de 
ouderdom der Mensheid en beweren, dat in deze Ronde de mens (in 
twee geslachten verdeeld) juist 18.618.727 jaar bestaan heeft, zoals 
de Brahmaanse leringen en zelfs enkele Hindu kalenders verklaren.’ 
(Fr. I 117; Terw. I 210).

Aangezien dit getal berekend werd voor het jaar 1888 (toen de Geheime 
Leer werd uitgegeven), moeten we daar 70 jaar bij optellen om tot 1958 
te komen, wat een totaal oplevert van 18.618.797 jaar.
We moeten hierbij speicale aandacht besteden aan dat onderras van het 
Derde Wortelras, waarin de twee afzonderlijke geslachten tot stand 
kwamen.
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van de beschaving bereikt is en te zeggen dat er nog nooit zo’n welvaart 
geweest is. Men is ook van mening dat de mensheid zich sinds de tijd van 
de holenmens, enige duizenden jaren geleden, geleidelijk aan ontwikkeld 
heeft tot het huidige peil van beschaving. Degenen die een dergelijke 
mening zijn toegedaan zullen de gedachte, dat er enige millioenen jaren 
geleden misschien een samenleving geweest is, die men een beschaving 
zou kunnen noemen, natuurlijk dadelijk verwerpen, om nog maar te 
zwijgen over een samenleving, die georganiseerd geweest zou zijn in 
steden. Deze mening wordt teniet gedaan door de oude optekeningen, 
die gegeven worden in de Stanzas van Dzyan, waarin verteld wordt van 
de culturele activiteiten van het Derde Ras, of de Lemuriërs, zoals ze 
genoemd worden (in plaats van hun ware naam, die niet openbaar ge
maakt is, te gebruiken).

’Zij (de Lemuriërs) bouwden reusachtige steden. Van zeldzame aard
soorten en metalen bouwden zij. Uit de uitgeworpen vuren (lava).’ 
(Stanza XI, sloka 43).

. . onder leiding van hun goddelijke Heersers grote steden gebouwd, 
kunsten en wetenschappen beoefend hebben en volmaakt op de hoog
te waren van sterrekunde, bouwkunde en wiskunde. Deze oorspronke
lijke beschaving volgde niet, zoals men wellicht zou menen, onmiddel
lijk op hun fysiologische vormverandering. Tussen de laatste evolutie 
en het bouwen van de eerste stad waren vele honderdduizenden 
jaren verlopen. Niettemin vernemen wij, dat de Lemuriërs in hun 
zesde onderras hun eerste grote rotssteden van stenen en lava bouw
den. Een van deze grote steden van oorspronkelijke bouw was geheel 
van lava gebouwd, ongeveer dertig mijlen ten westen van de plaats, 
waar zich thans de smalle strook onvruchtbare grond van het Paas
eiland uitstrekt en werd door een reeks vulkanische uitbarstingen ge
heel vernield. De oudste overblijfselen van Cyclopische bouwwerken 
waren alle het werk van de laatste onderrassen der Lemuriërs. .. . De 
eerste grote steden werden echter in die streek van het werelddeel 
gebouwd, die thans bekend is als het eiland Madagascar. Er waren 
in die tijden beschaafde lieden en wilden, evenals thans.’ (Fr. II 279- 
280; Terw. II 388-389).
'Niettemin konden de 'bouwers’ in weerwil van de beschaving, terwijl 
hun landelijke broeders bij wijze van geboorterecht wonderbaarlijke 
vermogens bezaten, hun vermogens slechts geleidelijk verwerven en 
zij gebruikten deze gewoonlijk om de stoffelijke natuur aan zich te 
onderwerpen en tot zelfzuchtige en boze doeleinden. De beschaving 
heeft het stoffelijke en het verstandelijke steeds ten koste van het 
psychische en geestelijke ontwikkeld. De heerschappij over en de 
leiding van hun eigen psychische aard, welke domme mensen thans 
met het bovennatuurlijke in verband brengen, waren de eerste Mens
heid aangeboren en ineigen en de mensen leerden ze even gemakkelijk 
te hanteren als lopen en denken. .. . Doch deze zijn eerst in ons ras 
'Geheimen' geworden en waren tijdens het Derde openbaar bezit.’ 
(Fr. II 281; Terw. II 390-391).
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Wat Zuidelijk Lemurië betreft:

’Het besloeg de gehele streek van de voet der Himalayas af, die het 
scheidde van de binnenzee, waarvan de golven spoelden over wat 
thans Tibet, Mongolië en de grote woestijn van Shamo (Gobi) is, van 
Chittagong westwaarts tot Hardvar en oostwaarts tot Assam. Van
daar strekte het zich zuidwaarts uit over wat thans bekend is als Zuid- 
Indië, Ceylon en Sumatra, omvatte meer naar het zuiden Madagascar 
aan de rechter en Australië en Tasmanië aan de linkerzijde, liep tot 
enige graden van de zuidelijke Poolcirkel door en strekte zich van

Het grootste deel van het Derde Continent, dat het thuis werd van het 
Derde Wortelras en dat de naam Lemurië kreeg in plaats van zijn eigen
lijke naam, lag in het gebied waar nu de Stille Oceaan is. Omdat dat de 
beschrijving gemakkolijker maakt, wordt het in tweeën gedeeld en de 
delen worden Noord en Zuid Lemurië genoemd.

’Er hoeft uit het denkbeeld van een Noordelijk ’Lemurië’ geen ver
warring te ontstaan. Het zich uitstrekken van dat grote werelddeel 
tot in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan staat geenszins de 
zo algemeen gekoesterde mening over de ligging van het verloren 
Atlantis in de weg en het ene bevestigt het andere. Hierbij moet wor
den opgemerkt, dat het Lemurië, dat het Derde Wortelras tot baker
mat diende, niet alleen een uitgestrekte ruimte in de Stille en in de 
Indische Oceaan besloeg, maar zich ook hoefijzervormig voorbij 
Madagascar, rondom ’Zuid-Afrika’ (toenmaal slechts een brokstuk in 
wording), door de Atlantische Oceaan tot Noorwegen toe uitstrekte. 
Het grote Engelse zoetwaterbekken, het Wealden genaamd — dat alle 
geologen voor de mond van een voormalig rivier houden — is de bed
ding van de voornaamste stroom, die in het Secundaire Tijdperk het 
water van Noordelijk Lemurië afvoerde. Dat deze rivier vroeger 
bestaan heeft is een wetenschappelijk erkend feit — zullen haar aan
hangers ook erkennen, dat het dan noodzakelijk is een noordelijk 
Lemurië in het Secundaire Tijdperk aan te nemen, hetgeen hun ge
gevens eisen? Professor Berthold Seeman heeft niet alleen aange
nomen, dat er zulk een reusachtig werelddeel werkelijk bestaan heeft, 
doch hield ook Australië en Europa voor voormalige delen van één 
werelddeel — waardoor hij de gehele reeds medegedeelde leer van 
de, hoefijzervorm’ bevestigde. Geen treffender bevestiging van onze 
bewering kan gegeven worden dan het feit, dat de HOGE RUG in 
het Atlantische bekken, die 9000 voet hoog is en van een dicht bij 
de Britse eilanden gelegen punt twee a drie duizend mijlen zuidwaarts 
loopt, zich eerst schuin naar Zuid-Amerika richt, en daarna nage
noeg rechthoekig ombuigt om in ZUID-OOSTELIJKE richting de 
Afrikaanse kust te naderen, vanwaar hij zuidwaarts loopt naar Tris- 
tan d’Acunha. Deze rug is een overblijfsel van een Atlantisch wereld
deel en zou, als men hem verder kon naspeuren, bewijs opleveren 
voor de werkelijkheid van een onderzeese, hoefijzervormige verbin
ding met een voormalig werelddeel in de Indische Oceaan.’ (Fr. II 
293; Terw. II 408-409).
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Niettemin hadden de Zonen van de Vuurnevel zich de Geheime Leer ver
worven voordat de loopbaan van het Derde Ras ten einde was en zij 
hadden zich in een geheime verblijfplaats terug getrokken. Want er wordt 
gezegd:

‘Pralaya’ meer in figuratieve zin dan in de letterlijke betekenis; want, zo
als gezegd in de toelichting, het ras ging niet geheel ten onder, maar het 
werd beknot. De voorbereidingen voor het Vierde Wortelras namen een 
aanvang, terwijl het derde zijn ontwikkeling voortzette door de daarvoor 
bestemde cycli.

’Het verzinken en de vormveranderinen van Lemurië begonnen on
geveer bij de Poolcirkel (Noorwegen) en het derde Ras eindigde zijn 
loopbaan in Lanka of liever op dat, wat bij de Atlantiërs Lanka werd. 
Het kleine overgebleven stuk, dat thans Ceylon heet, is het noorde
lijke hoogland van het oude Lanka, terwijl het ontzaglijke eiland van 
die naam in het Lemurische tijdperk het reeds beschreven reusachtige 
werelddeel was.’ (Fr. H 292; Terw. II 407-408).

Australië, dat gewoonlijk geclassificeerd wordt als een eiland-continent, 
wordt evenals de Polynesische eilanden beschouwd als een overblijfsel 
van een gigantisch, uitgestrekt vasteland — dat wordt tenminste gezegd in 
‘Pedigree of Man’ (blz. 82). Op deze bewering geeft de Geheime Leer het 
volgende commentaar:

’Dit was het zeer zeker, want het strekte zich tijdens het Derde Ras 
naar het oosten en westen uit, tot waar thans de beiUe Amerikas lig
gen, terwijl het tegenwoordige Australië er slechts een deel van was, 
evenals enkele hier en daar over de Stille Oceaan verspreide overge
bleven eilanden en een grote strook van Californië dat er toe behoor
de.’ (Fr. II 289; Terw. II 402).

Australië, in die dagen een streek binnen het Moeder Vasteland, ver 
in de Stille Oceaan uit, niet alleen voorbij Rapanui (Teapy of Paas
eiland), dat thans op 26° Z.Br. en 110° W.L. gelegen is.’ (Fr. 285- 
286; Terw. II 397).

Zoals er grote veranderingen plaats vonden in de toestand van het Derde 
Ras, zo voltrokken zich ook grote veranderingen in de vastelanden.

’De toelichting zegt ons, dat het Derde Ras slechts tot ongeveer het 
midden van zijn ontwikkeling genaderd was toen:
De as van het Wiel ging hellen.De Zon en de Maan schenen niet lan
ger boven de hoofden van dat gedeelte der ZWEETGEBORENEN; 
de mensen leerden sneeuw, ijs en vorst kennen en mensen, planten en 
dieren werden van kleinere wasdom. Zij, die niet omkwamen, BLE
VEN IN GESTALTE EN VERSTAND GELIJK AAN HALF VOL
WASSEN KINDEREN (in vergelijking met hun reusachtige broeders 
in andere zones). Dit was de derde pralaya der Rassen.’ (Fr. 290; 
Terw. II 403-404).

hellen.De


HET ONTWAKEN VAN HET VERSTANDSBEGINSEL

375

'Zij waren bewust voortgebracht, omdat een deel van het ras reeds 
door de goddelijke vonk van geestelijk hoger verstand bezield werd. 
Deze nakomelingschap was geen Ras. Eerst was het een wondervol 
Wezen, de ’Inwijder’ genaamd, en na hem een groep half goddelijke, 
half menselijke wezens. In de archaïsche genesis voor bepaalde doel
einden 'afgezonderd gehouden', zijn zij het in wie, naar men zegt, de 
hoogste Dhyanis incarneerden, ’Munis en Rishis van voorafgegane 
Manvantaras’ - om hier op aarde en gedurende de tegenwoordige 
tijdkring de kweekschool te vormen voor toekomstige menselijke 
Adepten. Deze 'Zonen van Wil en Yoga’, die, om zo te zeggen op 
onbevlekte wijze geboren waren, bleven, zoals reeds gezegd is, geheel 
van de overige mensheid afgezonderd.' (Fr. I 159-160; Terw. I 274- 
275).

Hun geheime verblijfplaats was een eiland, dat in een enorme binnenzee 
lag, die zich ten noorden van de Himalayas uitstrekte over Midden Azië. 
Dit Eiland:

'dat door zijn weergaloze schoonheid zijns gelijke in deze wereld niet 
had . . .
bestaat, naar men gelooft, tot heden ten dage nog in de vorm van een 
oase, omringd door de schrikwekkende wildernissen van de grote 
Woestijn Gobi - welker zandvlakte 'bij mensenheugenis geen voet 
doorkruist heeft’.’ (Fr. II 195; Terw. II 270).

Tot nu toe is er in het verslag over het Derde Wortelras nog weinig ge
sproken over de belangrijkste gebeurtenis die plaats vond in het tijdperk 
van het derde stadium van de evolutionaire ontwikkeling van het Mensen
rijk, aangezien het beter leek hieraan een afzonderlijke paragraaf te 
wijden. Hoewel men meerdere hoofdstukken over dit onderwerp zou

'Gelukkig voor het mensenras was, voordat de Mensheid volkomen 
'stoffelijk was geworden, het 'Uitverkoren Ras’ reeds het voertuig van 
incarnatie geworden van de (verstandelijk en geestelijk) hoogste 
Dhyanis. Toen de laatste onderrassen van het Derde Ras — enkele der 
laagste uitgezonderd - tegelijk met het grote Lemurische Werelddeel 
vergaan waren, hadden ’de zaden van de Drieëenheid der Wijsheid’ 
reeds het geheim der onsterfelijkheid op Aarde verkregen, de gave, die 
het dezelfde grote persoonlijkheid mogelijk maakt naar welgevallen 
een versleten lichaam af te leggen en in een nieuw over te gaan.’ (Fr. 
II 243; Terw. II 339).

Het ‘Uitverkoren Ras’ is onder verschillende namen bekend: de Zonen 
van Wil en Yoga, de Zonen van de Vuurnevel, de Zonen van Ad, de 
Hiërarchie der Uitverkorenen. Het werd voortgebracht door Kriyaéakti 
(door wilskracht en yoga) in het eerste of vroegste deel van het Derde 
Ras (voor de scheiding der geslachten), toen dit zijn zuiverheid nog niet 
verloren had.
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kunnen schripen, zal hier slechts een algemene schets gegeven worden. 
Met nadruk willen wij erop wijzen dat de leringen aangaande het Ont
waken van het Beginsel van het Verstand [Mind] — of ‘de komst van de 
Manasaputras’, zoals deze gebeurtenis ook wel genoemd wordt, of anders 
de ‘Incarnatie van de Zonen van Wijsheid’ — een essentieel onderdeel zijn 
van de bestudering van het Derde Wortelras.
Dit aspect van de leringen valt onder de heerschappij van de Goddelijke 
Wet van Mededogen. Want de wezens op de bovenste sporten van de 
Levensladder (om een bekende analogie te gebruiken) buigen zich naar 
beneden om de helpende hand te bieden aan hun broeders op de lagere 
sporten, zodat deze in staat gesteld worden de Ladder te beklimmen. Dit 
was echter niet een zuiver allegorische hulp, het was een werkelijke ge
beurtenis, die weldadig was voor zowel afzonderlijke individuen als voor 
het Mensenrijk als geheel. Te gelegener tijd, dat wil zeggen in toekomstige 
Manvantaras, zal het de beurt zijn van de Menselijke Schare op te treden 
als Manasaputras om te helpen bij de verlichting van hun jongere 
broeders op de Levensladder, die nu het stadium van evolutionaire ont
wikkeling in het Dierenrijk doormaken. Zo luidt de Wet van Mededogen.

'Bovendien gebruikt de éne absolute, steeds werkzame en nimmer 
dwalende wet, die van de ene eeuwigheid (of Manvantara) tot de 
andere steeds dezelfde weg volgt - die altijd een klimmende reeks 
verschaft voor het geopenbaarde of datgene wat wij de grote Begoo
cheling (Maha-Maya) noemen, doch aan de ene zijde de Geest dieper 
en dieper in stoffelijkheid dompelt en hem door middel van het vlees 
verlost en bevrijdt - bovendien gebruikt deze wet, zeggen wij, te dien 
einde de Wezens van andere en hogere gebieden, mensen of Denk
vermogens (Manus) in overeenstemming met hun Karmische behoef
ten.’ (Fr. II 79-80; Terw. II 108).

Hoewel de komst van de Manasaputras reeds genoemd is als een ge
beurtenis die voor de evolutie van de mens van het hoogste belang was, 
kan deze bewering niet vaak genoeg herhaald worden, zodat dit goed tot 
het 'bewustzijn van de lezer zal doordringen en hem doen inzien dat de 
voornaamste opzet van het weergeven van de geboorte en de ontwikkeling 
van de mensheid in de 'Geheime Leer’ - onder de titel Anthropogenesis 
- is een schets te geven van deze buitengewoon belangrijke daad.
En wanneer hij hiervan geheel doordrongen is, zal hij een totaal nieuwe 
kijk op de mens krijgen.*) Met dit verlichte en veredelde gezichtspunt zal 
ook het besef komen dat de mens zijn geestelijke vermogens nog niet vol
ledig ontwikkeld heeft, hoewel hij voortgaat langs een pad van evolutie, 
dat hem in staat zal stellen de ontwikkeling daarvan te bewerkstelligen 
en daarbij tevens het uiteindelijke doel te bereiken, dat zijn goddelijk 
geboorterecht is.

*) Een inderdaad 'nieuwe kijk’ vergeleken met het oude idee dat men over het 
algemeen had in de tijd dat de 'Geheime Leer’ gesechreven werd, toen men hem 
beschouwde als een 'ongelukkige zondaar’.
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*)Uiteen gezet in hoofdstuk VII in de paragraaf ’De verhouding van de Monaden 
tot het Stelsel’ in de beschouwing over Stanza VII sloka 1.

Wij kunnen hier één reden geven waarom het voor mensen die in het 
westen opgegroeid zijn zo moeilijk is de leringen over de Manasaputras 
en het belevendigen van het beginsel van het Verstand op hun juiste 
waarde te schatten. Dat komt doordat dit onderwerp bekeken wordt 
vanuit ideeën, die geformuleerd zijn over het Bijbelverhaal van Adam en 
Eva, de slang en de appel, de ‘zonde’ van het eten van de verboden 
vrucht en de daarop volgende ‘val’. Toen werden hen de ogen geopend. 
Een allegorie, zeer zeker. Maar de ‘incarnatie’ van de Manasaputras of 
het ‘schenken van het Verstand’ wordt ook als een allegorie verteld. Alle 
allegorische verhalen dienen om de intuïtie te stimuleren en men moet ze 
niet letterlijk nemen.

’Tot op zekere hoogte wordt toegegeven, dat zelfs de esoterische lering 
allegorisch is. Om deze laatste voor het gewone verstand verstaanbaar 
te maken is het nodig zinnebeelden, in begrijpelijke vorm gegoten, 
te gebruiken. Vandaar de allegorische en half-mythische verhalen in 
de exoterische en de (slechts) /ia//-metafysische en objectieve voor
stellingen in de esoterische leringen. Want de zuiver en transcenden
taal geestelijke begrippen passen alleen voor de waarnemingsver
mogens van hen, die 'zonder ogen zien, zonder oren horen en zonder 
organen gewaarworden’, volgens de beeldende taal van de Toelich
tingen.’ (Fr. II 73: Terw. II 101).

Wie zijn de Manasaputras? Het woord is een Sanskrit samenstelling van 
putra, zoon, en manasa, de bijvoegelijke vorm van manas, verstand 
[mind]; vandaar Zonen van het Verstand, Zonen van Mahat, of Zonen 
van Wijsheid. Zij worden Zonne-lhas (het Tibetaanse woord) genoemd, 
of Zonnepitris om hen te onderscheiden van de Zonen van de Scheme
ring of de Zonen van de Maan, de Maanpitris, die de mens van het Eerste 
Wortelras voortbrachten of ‘projecteerden’. Als we hier de verschillende 
fabelen en allegorieën even buiten beschouwing laten en slechts ver
melden hoe de Zonen van Mahat bezien worden in de Esoterische Wijs
begeerte,*) dan zijn de Manasaputras de Vijfde Hiërarchie. Manas is het 
vijfde beginsel in de menselijke constitutie - het beginsel van het Ver
stand. De Maanpitris vertegenwoordigen de Zesde Hiërarchie (van boven 
af geteld); het zesde beginsel (van boven af geteld) in de mens is het 
het Linga-éarïra, het modellichaam (ook wel de ‘astrale vorm’ of het 
astrale lichaam). De verhouding waarin deze twee hiërarchieke groepen 
staan tot het Mensenrijk wordt in de volgende aanhaling duidelijk weer
gegeven (met de woorden ‘deze tijdkring’ wordt de Vierde Ronde be
doeld):

’De groep van de hiërarchie, die aangewezen is om mensen te 'schep
pen’ is een bijzondere groep dus; toch evolueerde zij in deze tijd
kring de nevelachtige mens, zoals een hogere en nog geestelijker groep
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Eén korte allegorie uit het Hermetische fragment dat bekend staat als de 
‘Goddelijke Pymander’ kan hier, met de korte uitleg ervan, aangehaald 
worden, daar het aangeeft dat de Manasaputras (hier ‘hogere Engelen’ 
genoemd) in voorafgaande Manvantaras het menselijke stadium hadden 
doorgemaakt en zich daarbij de volledige capaciteit van Manas (‘de weer
kaatsing van Mahat’ genoemd) hadden eigen gemaakt:

hem in de Derde Ronde evolueerde. Maar aangezien het de Zesde is
- op de afdalende trap van Geestelijkheid - de laatste en zevende zijn 
de aardse Geesten (elementalen), die geleidelijk zijn stoffelijk lichaam 
vormen, bouwen en verdichten - evolueert deze Zesde groep slechts 
een nevelachtige vorm van de toekomstige mens, een vaag, nauwelijks 
zichtbare, doorschijnende copie van haarzelf. Het wordt de taak van 
de vijfde Hiërarchie - de geheimzinnige wezens, die over het sterre- 
beeld de Steenbok heersen, Makara of 'Krokodil’ in Indië en Egypte
- om de lege en etherische dierlijke vorm te bezielen en er de Rede
lijke Mens van te maken. Dit is één van die onderwerpen, waarom
trent slechts zeer weinig aan het grote publiek gezegd mag worden. 
Het is een GEHEIMENIS. . ..’ (Fr. I 178-179; Terw. I 305-306).

Hoe men het ontwaken van het verstand ook wil bezien, in de vorm van 
het bekende Bijbelverhaal of op de manier van de Griekse legende - 
waarin Prometheus opstijgt naar de woonplaats der góden om vuur te 
stelen van de godheden dit verbergend in een venkelstengel als hij weer 
naar de aarde afdaalt om het vuur (het ‘vuur van het verstand’) aan de 
mensen te brengen — of men het nu beschouwt als in de allegorieën van 
de Hindus of als de Gevallen Engelen - of men een inzicht zal krijgen in 
de leringen van de Esoterische Wijsbegeerte die betrekking hebben op de 
mens, hangt af van de mate waarin men deze allegorieën kan inter
preteren.

’De legende van de 'Gevallen Engelen’ bevat in haar esoterische be
tekenis de sleutel tot de veelvuldige tegenstrijdigheden van het mense
lijke karakter; zij wijst op de geheimenis van ’s mensen zelfbewustzijn, 
zij is de spil, waarom zijn gehele levenskringloop draait - de geschie
denis van zijn ontwikkeling en groei.
Van een helder inzicht in deze leer hangt het juist begrijpen van de 
esoterische anthropogenesis af. Zij geeft een sleutel tot het veelbe-

’Kortom, wij zien, dat de hogere Engelen talloze aeonen te voren de 
'Zeven Cirkels’ doorbroken en die aldus van het Heilige vuur beroofd 
hadden, hetgeen in duidelijke woorden betekent, dat zij tijdens hun 
vroegere incarnaties in zowel lagere als hogere werelden alle wijsheid 
daaruit opgenomen hadden — de weerkaatsing van MAHAT in zijn 
verschillende graden van intensiteit. Geen enkel Wezen, hetzij engel 
of mens, kan de staat van Nirvana of van volstrekte reinheid bereiken, 
dan door aeonen van lijden en door de kennis van zowel KWAAD als 
goed, daar dit laatste anders onbegrijpelijk zou blijven.’ (Fr. II 73; 
Terw. II 100).
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sproken vraagstuk van de Oorsprong van het Kwaad en laat zien hoe 
de mens zelf het Ene in verschillende tegengestelde aanzichten 
scheidt.’ (Fr. II 242; Terw. II 337).

Het draait allemaal om het begrip omtrent het functioneren van het be
ginsel van het verstand of Manas, zowel voordat het ontwaakt is als 
daarna. Dit blijkt duidelijk uit de Stanzas van Dzyan, want in een van de 
eerste Siokas, die direct volgt op de beschrijving van het eerste verschijnen 
van de mens in deze Vierde Ronde, wordt gevraagd:

'Hoe zijn de Manushya geboren? De Manus met Denkvermogens, hoe 
zijn zij gemaakt?’ (II, Stanza IV, sloka 16).

De betekenis van het woord Manushya wordt duidelijk wanneer men be
grijpt dat dit woord is afgeleid van de Sanskrit werkwoordswortel man, 
denken, dus een denkend wezen. En dit idee wordt nog eens onder
streept in de tweede vraag doordat het woord manus herhaald wordt, 
waaraan toegevoegd wordt ‘met denkvermogens’ — hetgeen eerder aan
duidt het functioneren van het Verstandsbeginsel dan het bezitten van 
het denk-orgaan, het stoffelijk brein. Behalve ‘denkend wezen’ betekent 
het woord manu ook nog mens. De Sloka gaat verder met uiteen te zetten, 
dat, hoewel de Maanpitris voort brachten wat zij bezaten (zoals ver
meld in het verslag over het Eerste Wortelras), die niet in staat waren 
de mensen te begiftigen met het vermogen het denkbeginsel of het proces 
van het begrijpen bewust te gebruiken.

’Er was 'Levend Vuur’ nodig, dat vuur, dat aan het menselijk denk
vermogen zijn zelfwaarneming en zelfbewustzijn of Manas geeft, ...’ 
(Fr. II 92; Terw. II 127).

Lijkt dit niet veel op de Griekse legende van Prometheus die het vuur 
van de góden naar de mensen brengt?
De volgende Sloka van de Stanzas van Dzyan vertelt in zinnebeeldige 
bewoordingen hoe de mens werd voorbereid, waarbij alle beginselen van 
de mens worden opgenoemd, behalve Manas, het ‘levende vuur’, dat hier 
geacht wordt niet aanwezig te zijn - in werkelijkheid is het wel aanwezig 
maar niet werkzaam tot de tijd van het Derde Wortelras. De Sanskrit 
namen van de beginselen zijn tussen vierkante haken in de tekst inge
voegd; de schuingedrukte, tussen haakjes geplaatste woorden zijn ver
klarende toevoegingen van H.P.B.:

’De Adem (menselijke Monade) [d.w.z. Atman met zijn upadhi Bud- 
dhi] had een vorm nodig; de Vaders [Maanpitris - de Zesde hiërarchie
ke groep] gaven die. De Adem had een grof lichaam nodig; de Aarde 
[-geesten - de zevende hiërarchieke groep] vormde het. De Adem had 
de Geest des Levens nodig [Jïva - wordt Prana in de constitutie van 
de mens]; de Zonne-lhas ademden die in zijn vorm. De Adem had 
een spiegel van zijn lichaam (astrale schaduw) [Linga-sarfra] nodig; 
’Wij hebben hem de onze geschonken’, zeiden de Dhyanis. De Adem
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had een voertuig van begeerten Karna Rtipa) nodig; 'Hij heeft het’, 
zei de Opdroger der Wateren (Suchi, het vuur van hartstocht en dier
lijk instinct). De Adem heeft een denkvermogen nodig om het Heelal 
te omvatten; ’Dat kunnen wij niet geven’ - zeiden de Vaders, ’ik heb 
het nooit gehad - zei de Geest der Aarde. ’De vorm zou verteerd 
worden zo ik hem het mijne gaf’, zei het Grote (Zonne) Vuur. ... De 
(wordende) Mens bleef een ledig zinnenloos Bhüta.’ (Fr. II 94; Terw. 
II 130).

tot aan het Derde Wortelras. Een Toelichting die volgt op de laatste 
woorden van Sloka 18 en enige uitleg geeft, moet hieraan toegevoegd 
worden om de zaak enigszins te verduidelijken:

’de kinderen van de Gele Vader en de Witte Moeder.
In de latere Toelichting wordt deze zinsnede aldus vertolkt:
De Zonen van de Zon en de Maan, de voedsterling van ether (of 
de wind).’ (Fr. II 99; Terw. II 135).
’De ’Vader’ van de oorspronkelijke stoffelijke mens of van zijn lichaam 
is het electrische levensbeginsel, dat in de Zon verblijft. De Maan is 
zijn 'Moeder’ wegens die geheimzinnige kracht van de Maan, welke op 
de menselijKe zwangerschap en voortbrenging, die zij regelt, een even 
besliste invloed uitoefent als op de groei van planten en dieren. De 
’Wind’ of Ether, die in dit geval het overbrengende agens betekent, 
waardoor die invloeden van de twee lichtgevers omlaag gebracht en 
op Aarde verspreid worden, heet de 'voedster’, terwijl alleen het 
'Geestelijk Vuur’ van de mens een goddelijke en volmaakte entiteit 
maakt.’ (II 94-95; Terw. II 130).

Zoals verwacht kan worden geven de Toelichtingen op de Stanzas van 
Dzyan de sleutel waardoor men de allegorische Slokas kan begrijpen. 
Men neme nota van het feit dat reeds in het Tweede Ras de verheven 
Zonen van Wijsheid hun goddelijke werk van Mededogen verrichtten — 
hoewel het ‘Verstandloze Ras’ nog niet gereed was voor de verlichting, 
die tot stand gebracht werd in de volgende kalpa (ras cyclus). Een op het 
citaat volgende alinea legt uit wat er gebeurd zou zijn met het menselijk 
ras wanneer de Zonen van Mahat de Saptaparna niet zouden hebben be- 
levendigd. Technisch gesproken betekent dit, dat voor de rest van de 
cyclische pelgrimstocht van de Vierde Ronde, dat wil zeggen door de nog 
volgende Rassen op Bol D en op de Bollen E, F en G — een tijdperk dat 
millioenen jaren beslaat - de mensheid waarschijnlijk verder gegaan zou 
zijn in een half-bewuste toestand, als de verlichting niet plaats gehad zou 
hebben voordat het laagste punt in de Afdalende Boog bereikt was. Want 
op Bol D in de Vierde Ronde en in het Vierde Ras bereikt de Dalende 
Boog haar dieptepunt. Het evenwicht tussen stof en geest wordt dan be
reikt. Dan begint de Stijgende Boog. Zoals de Toelichting zegt:

’De Zonen van MAHAT bezielen de menselijke Plant. [Saptaparna] 
Zij zijn de Wateren, die op de dorre bodem van het sluimerende leven 
vallen en de Vonk, die het menselijke Dier belevendigt. Zij zijn de
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Heren van het eeuwige Geestelijke Leven’ . .. ’ln den beginne (in 
het Tweede Ras) ademden enigen (der Heren) slechts een weinig van 
hun inwezen in de Manushyas (mensen) en enige namen hun intrek 
in de mens.’
’Dit geeft te kennen, dat niet alle mensen incarnaties van de 'godde
lijke Oproerlingen’ werden, doch slechts enkelen. Bij de overige werd 
het vijfde beginsel eenvoudig door de 'daarin geworpen vonk tot 
leven gewekt, hetgeen het grote verschil tussen de verstandelijke ver
mogens van mensen en rassen verklaart. Hadden de 'zonen van Mahat’ 
bij hun streven naar verstandelijke vrijheid niet in overdrachtelijke 
zin de tussenwerelden overgeslagen, dan zou de dierlijke mens nooit 
in staat geweest zijn van deze aarde omhoog te streven en door eigen 
inspanning zijn einddoel te bereiken. De cyclische pelgrimstocht zou 
half, zo niet geheel, onbewust door alle gebieden van het bestaan 
afgelegd hebben moeten worden, zoals met de dieren het geval is. 
Het is een gevolg van deze opstand van het verstandelijke leven tegen 
de sombere onwerkzaamheid van de zuivere geest dat wij zijn wat wij 
zijn - zelfbewuste, denkende mensen met de vermogens en eigenschap
pen van Goden — zowel ten goede als ten kwade - in ons. Daarom 
zijn de OPROERLINGEN onze verlossers. De wijsgeer denke hier
over goed na en dan zal hem meer dan een geheimenis duidelijk wor
den. Slechts door de aantrekkingskracht kunnen de twee tegenstellin
gen - Geest en Stof - op Aarde aaneengehecht worden en na in het 
vuur van zelfbewuste ondervinding en lijden gesmolten te zijn, zich 
voor in Eeuwigheid met elkander gehuwd zien. Dit zal de betekenis 
ontsluieren van veel tot dusverre onbegrijpelijke allegorieën, dwaselijk 
'fabelen’ genoemd.’ (Fr. II 93; Terw. II 127-128).

Hier kunnen we het Boek van Dzyan zelf naar voren brengen om aan te 
tonen dat het middenbeginsel in de zevenvoudige menselijke constitutie 
werkzaam moet zijn. Waar zou de mens zijn zonder zijn gedachteleven, 
zonder zijn vermogen tot scheppen? Hij zou ‘slechts een chhaya’ zijn, een 
‘schaduw zonder besef’, zoals de laatste woorden van Sloka 16 die toe
stand zo raak beschrijven. In het citaat wordt Atman ‘de Adem’ genoemd 
en ook de ‘Onafscheidelijke’, dat wil zeggen het beginsel dat niet afge
scheiden kan worden — niet gescheiden kan worden van zijn Bron. De 
upadhi, Buddhi, wordt het Vahana genoemd, een Sanskrit woord, dat 
afgeleid is van de werkwoordsstam vah, wat dragen betekent; dus ‘de 
drager’ en ook ‘het voertuig’ (zoals dit woord over het algemeen vertaald 
wordt).

’Het Boek van Dzyan zegt ten aanzien van de oorspronkelijke mens, 
toen deze voor het eerst door de ’Beenderloze’, de onlichamelijke 
Schepper geprojecteerd werd: 'Eerst werd de Adem, daarna Buddhi 
en de Schaduw-Zoon (het lichaam) 'GESCHAPEN’. Doch waar was 
de spil (het middenbeginsel, Manas)? De mens is gedoemd. Wanneer 
het ongescheidene (ongedifferentieerde Element) en het Vahana 
(Buddhi) - de oorzaak van het oorzaakloze - alleen staan, scheuren 
zij zich los van het gemanifesteerde leven’ — 'tenzij aaneengehecht en
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bijeengehouden door het middenbeginsel, het voertuig van het per
soonlijk bewustzijn van de JÏVA’;
'verklaart de Toelichting. Met andere woorden, de twee hogere begin
selen kunnen op Aarde geen individualiteit bezitten, kunnen niet mens 
zijn, tenzij aanwezig zijn: (a) het Denkvermogen, het Manas-Ego, om 
zichzelf te kennen en (b) de aardse onechte persoonlijkheid of het 
lichaam van egotistische begeerte en persoonlijke Wil, om het geheel 
aan de stoffelijke vorm van de mens te hechten als om een spil (wat 
het ook werkelijk is). Het Vijfde en het Vierde beginsel - Manas en 
Kama-rüpa - zijn het, die de tweevoudige persoonlijkheid bevatten: 
het werkelijk onsterfelijke Ego (wanneer het zich aan de beide hogere 
aanpast) en de onechte en vergankelijke persoonlijkheid, het zoge
naamde maydvische of astrale lichaam, of de dierlijk-menselijke Ziel, 
welke beide ter wille van een volledig aards bestaan nauw verbonden 
moeten zijn. Incarneer de Geestelijke Monade van een Newton, geënt 
op die van de grootste heilige ter wereld — in het meest volmaakte 
stoffelijke lichaam, dat men bedenken kan - d.w.z. een lichaam met 
twee of zelfs drie beginselen, samengesteld uit zijn Sthüla-sarfra, 
prana (levensbeginsel) en Linga-sarira — en wanneer het midden- en 
het vijfde beginsel ontbreken, zult gij een idioot geschapen hebben - 
op zijn hoogst een schone, zielloze, ledige en onbewuste verschijning. 
’Cogito - ergo sum’ [ik denk dus ik ben] kan in het brein van een der
gelijk schepsel, ten minste op dit gebied, geen plaats vinden.’ (Fr. 
II 213-213; Terw. II 296-296).

Weer een andere Toelichting geeft dezelfde gedachte weer in de vorm van 
een Catechismus, op een allegorische manier die zowel mooi als nauw
keurig is:

'De mens heeft vier vlammen en drie vuren nodig om een mens op 
Aarde te worden en hij heeft het inwezen van de negen en veertig 
vuren nodig om volmaakt te worden.’ (Fr. II 52; Terw. II 71).

De ‘vier vlammen’ staan voor de vier lagere beginselen van de mens, het 
Lager Viertal, dat bij de dood vergaat: Sthüla-sarïra, Linga-sarira, Prana, 
Karna. De ‘drie vuren’ zijn de drie hogere beginselen van de mens, het 
Hoger Drietal, het onvergankelijke deel van de mens: Manas, Buddhi, 
Atman. Het ‘inwezen van de negen en veertig vuren’ die vereist zijn op
dat de mens ‘volmaakt zij’ — wanneer de cyclische pelgrimtstocht vol
bracht is na zeven Ronden — zijn de ‘zeven binnen de zeven’*) 7x7 = 49. 
De Catechismus vervolgt:

'Het zijn zij, die de Hogere Sferen verlaten hebben, de Goden van de 
Wil, die de Manu van begoocheling voltooien. Want de 'Dubbele 
Draak’ heeft geen vat op de blote vorm. Hij is als de bries, wanneer 
er geen boom of tak is om haar op te vangen en te herbergen. Hij 
kan geen invloed op de vorm uitoefenen, wanneer er geen middel van 
overbrenging (Manas, 'Denkvermogen’) is en de vorm hem niet 
kent.’ (Fr. II 52; Terw. II 71-72).
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De ‘Goden van de Wil’ - de Zonen van Mahat of de Manasaputras — 
worden zo genoemd omdat ze de volledige kennis van KriyaSakti bezitten, 
de macht van de wil. Zij verlaten hun ‘Hogere Sferen’, lokas die hoger 
zijn dan ons stoffelijk gebied, om hun opdracht uit te voeren en hulp te 
verlenen aan de ‘Manu van Begoocheling’, de mens in de eerste Rassen, 
- zo genoemd omdat Manas niet werkzaam is en de mens dus nog niet 
compleet is. De Goden van de Wil ‘completeren’ de mens wanneer zij 
het Manasisch beginsel belevendigen, zodat het werkzaam wordt. De 
‘Dubbele Draak’ is de Monade, Atman met zijn upadhi Buddhi. Zonder 
Manas heeft de Monade geen ‘invloed’ op de vorm. De Catechismus be
sluit als volgt:

’ln de hoogste werelden zijn de drie één, op Aarde wordt de één (aan
vankelijk) twee. Zij zijn als de twee (opstaande) zijden van een drie
hoek, die zijn basis verloren heeft - die het derde vuur is.’ (Catechis
mus. Boek III, afd. 9).’ (Fr. II 52; Terw. II 72).

De woorden ‘in de hoogste werelden’ zijn toepasselijk op de hogere bollen 
van de Aardketen; eveneens op de toestand van Devachan, waar ‘de drie’, 
Atman, Buddhi, Manas, één zijn. Hier wordt ter verklaring een voetnoot 
aan toegevoegd:

’ln Devachan is het hogere element van het Manas nodig om het voor 
de ontlichaamde Monade tot een toestand van waarneming en bewust
zijn te maken.’ (Fr. II 52; Terw. II 72).

‘Op Aarde’-aanduiding voor Bol D in de Vierde Ronde-‘aanvankelijk’, 
in de eerste Rassen, ‘wordt de één twee’: Atman met zijn upadhi Buddhi, 
bekend als de Monade en de Pelgrim, kan niet werkzaam zijn op het 
stoffelijk gebied zonder tussenkomst van hun upadhi, Manas, en zijn 
daarom gelijk aan de ‘twee’ tijdens het tijdperk van de ‘Verstandloze 
Rassen’. Maar de twee worden drie wanneer de driehoek voltooid wordt, 
wanneer de Manasaputras Manas belevendigen en op die manier de 
Manu vervolmaken.

’De leer zegt, dat het enige verschil tussen bezielde en onbezielde 
voorwerpen op aarde, tussen een dierlijke en een menselijke gestalte 
hierin bestaat, dat in enige daarvan de verschillende ’vuren’ in slui
merende toestand verkeren en werkzaam zijn in andere. De levens
vuren zijn in alle dingen aanwezig en geen atoom is er van ontbloot. 
Maar in geen enkel dier zijn de drie hogere beginselen ontwaakt; zij 
zijn eenvoudig potentiëel, sluimerend en derhalve niet-bestaand. En 
dit zou ook het geval zijn met de menselijke vormen van heden ten 
dage, indien deze gelaten waren zoals zij voortgekomen zijn uit de 
lichamen hunner Voorouders, wier schaduwen zij waren, om te groei
en en zich te ontplooien uitsluitend onder de invloed van de in de stof 
wonende krachten en vermogens. Doch, zoals in de ’Pymander’ staat: 
’Dit is een Geheimenis, die tot op deze dag verzegeld en verborgen 
was’.’ (Fr. II 235-236; Terw. II 328).
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In verband met deze passage, waarin een toespeling gemaakt wordt op 
‘Nirmana-kayas uit andere Manvantaras’ moeten de Vairajas genoemd 
worden, wezens, die beschouwd worden als een klasse van Zonnepitris. 
Ontleden wij dit Sanskrit woord, dan zien wij dat de Vairajas ’zonen van 
Viraj’ zijn. Viraj is volgens ‘De Wetten van Manu’ op de volgende wijze 
ontstaan: toen Brahma (de Scheppende Heer of de Derde Logos) begon 
te ‘scheppen’, deelde hij zijn eigen substantie in twee delen: een manne
lijk deel en een vrouwelijk deel. Uit het vrouwelijk deel kwam de manne
lijke kracht voort die Viraj genoemd wordt — die toen de eerste Manu 
voortbracht. In de esoterische wijsbegeerte duiden de mannelijke en 
vrouwelijke delen van Brahma de middelpunt zoekende en de middel
punt vliedende krachten, die in de natuur werken, aan - ook wel be
schouwd als de krachten van aantrekking en afstoting, positief en nega
tief, die ook de mannelijke en vrouwelijke krachten in de natuur genoemd 
worden.
Het belangrijke punt in verband met de Vairajas is echter dat ‘zij in de 
esoterische wijsbegeerte Nirmanakayas genoemd worden’. (Theosophical 
Glossary). In de nu volgende passage wordt nog een aanwijzing gegeven:

’De Vairajas behoren tot en zijn de vurige Egos van andere Manvan
taras. Zij zijn reeds gelouterd in het vuur van de hartstochten. Zij 
zijn het die geweigerd hebben te scheppen. Zij hebben de zevende 
poort bereikt, hebben Nirvana geweigerd en blijven voor volgende 
Manvantaras.’ (Fr. III 633; Terw. I 257).

Niettegenstaande dat is er een kloof tussen het Dierenrijk en het Mensen
rijk en de reden daarvan ligt in het vermogen het beginsel van het Ver
stand bewust te gebruiken. De mens heeft dit vermogen, de dieren heb
ben het niet. De mens heeft de mogelijkheid zijn Hoger Verstand te ge
bruiken en daardoor kan hij zijn leven vormen naar een edel doel. Dieren 
zijn niet in staat het Hoger Verstand te gebruiken, hoe goed sommige 
dieren zich ook laten africhten en hoe goed ze ook kunnen doen wat ze 
van hun trainers geleerd hebben. Zij kunnen ook niet de exponenten van 
de morele wet worden. Mensen kunnen dat wel, als ze het werkelijk 
willen.

'Tussen mens en dier - welker Monaden (of Jïvas) in de grond geheel 
gelijk zijn - ligt de onoverkomelijke afgrond van Verstandelijkheid en 
Zelfbewustzijn. Wat is het menselijk denkvermogen in zijn hoger aan
zicht, vanwaar komt het, zo het geen onderdeel is van het inwezen - 
en in enkele zeldzame gevallen van incarnatie, het inwezen zelf - van 
een hoger Wezen, een van een hoger en goddelijk gebied?’ (Fr. II 73; 
Terw. II 100).
’De esoterische wijsbegeerte leert echter, dat een derde van de Dhyanis 
. . . eenvoudig door de wet van Karma en evolutie gedoemd was op 
Aarde wedergeboren (of geïncarneerd) te worden. Enigen dezer waren 
Nirmana-kayas van andere Manvantaras.’ (Fr. II 84-85; Terw. II 116).
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De woorden ‘vurige Egos’ wijzen op het manasisch aspect van de Pitris, 
dat nog benadrukt wordt door de equivalente term Heren van de Vlam, 
die karakteristiek is voor de Zonnepitris. De toespeling op de wezens die 
gezuiverd zijn door het vuur van de hartstochten slaat op het voltooien 
van de mensclijke evolutie cyclus door middel van de Zeven Ronden in 
de Cirkel van Noodzakelijkheid, waardoor de Zevende Poort bereikt 
wordt. Deze gedachte wordt ook benadrukt in het samengestelde Sans- 
krit woord voor de Heren van de Vlam, namelijk Agnishvatta-Pitris - 
letterlijk ‘de Voorouders die verzacht zijn door het vuur’ van evolutie. 
Wat betreft de mededeling dat de Vairajas ‘weigerden te scheppen’: dit 
heeft betrekking op de enige stanza in Cosmogenesis die gaat over anthro- 
pogenesis, namelijk Stanza VI, Sloka 5 (eerste serie Stanzas in deel I):

’Bij de vierde (Ronde of omloop van leven en zijn rondom ’de zeven 
kleinere wielen’) wordt de Zonen gezegd hun beelden te scheppen. 
Eén derde weigert. Twee (derden) gehoorzamen.’ (Fr. I 148; Terw. 
258).
’De Toelichting, die het vers verklaart, zegt:
’De heilige jongelingen (de góden) weigerden zich te vermenigvuldi
gen en soorten te scheppen naar hun gelijkenis, naar hun aard. Zij 
zijn geen geschikte vormen (rüpas) voor ons. Zij moeten groeien. 
Zij weigerden in de chhayas (schaduwen of beelden) van hun minde
ren te treden. (Fr. I 148; Terw. I 258).

Wanneer wij wat dieper in willen gaan op de wederkerende Nirvanïs — 
die verheven wezens, die Nirvana bereikt hadden in vorige Manvantaras 
en uit die toestand van gelukzaligheid zijn teruggekeerd — en op de ver
houding tussen het Mensenrijk en de wezens die hoger staan dan de Men
selijke Levensgolf, wijzen de volgende citaten duidelijk op de verwant
schap met een bepaalde klasse van Dhyani-Chohans. (Het woord 
‘Dhyani-Chohan’, of Dhyan-Chohan is een algemeen woord, terwijl 
Manasaputra een speciale klasse aangeeft).

’Er bestaat een eeuwige cyclische wet van wedergeboorten en aan het 
hoofd van de reeks daarvan staan bij het dagen van elk nieuw Man- 
vantara degenen, die ontelbare Aeonen lang hun rust genoten hebben 
na reïncarnaties in vorige Kalpas — de hoogste en eerste Nirvana- 
bewoners. Die ’Goden’ nu waren aan de beurt om in het huidige 
Manvantara te incarneren, vandaar hun aanwezigheid op Aarde en 
de daaruit voortvloeiende allegorieën. . ..’ (Fr. II 205; Terw. II 284). 
’Wij hebben een passage uit een brief van een Meester, die onmiddel
lijk verband houdt met deze incarnerende engelen. De brief zegt: ’Nu 
zijn er, en er moeten zijn, mislukkingen onder de etherische rassen 
van de vele klassen van Dhyan Chohans of Devas (gevorderde wezens 
van een vorig planeet-tijdperk) evengoed als onder de mensen. Daar 
echter deze mislukkingen te ver gevorderd en vergeestelijkt zijn om 
met geweld uit het Dhyan-Chohanschap teruggeworpen te worden, 
geschiedt het volgende. Waar een nieuw zonnestelsel geëvolueerd 
moet worden, daar worden deze Dhyan-Chohans door een instroming
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Het thema van deze paragraaf, Het Ontwaken van het Beginsel van het 
Verstand, kan samengevat worden in een kort citaat. Men neme vooral 
nota van de zin waarin staat dat zelfs in de laagste vorm van dierlijk 
leven, de amoebe, een Monade aanwezig is.

Bovendien komt er bij het bovenstaande nog een factor, die genoemd 
wordt in het hieronder volgende citaat. Dit gaat over een karmische band 
tussen het verheven wezen, dat bekend staat als een Lha (of Dhyan- 
Chohan) en een mens. Hoewel dit slechts een kort stukje is, daar het 
onderwerp alleen maar even aangeduid wordt, is het een aanwijzing dat 
er een schakel bestaat, die meer reëel is dan men op het eerste gezicht 
zou denken.

’De incarnerende Machten en Beginselen moesten, terwijl zij incar
neerden en in andere gevallen alleen de bezielers werden van de men
selijke voertuigen, die door het eerste hersenloze (manasloze) ras ont
wikkeld waren, rekening houden met en kiezen tussen de verleden 
Karmas der Monaden, tussen welke en hun lichaam zij de verbin- 
dingsschakel moesten worden.’ (Fr. II 280; Terw. II 390).

gedragen, meegevoerd en worden geboren 'vóór* de Elementalen 
(Wezens . .. die zich in de toekomst tot mensen moeten ontwikkelen) 
en zij blijven als een latente of onwerkzame geestelijke kracht in de 
aura van een wordende wereld . . . totdat de trap van menselijke ont
wikkeling is bereikt. . . . Dan worden zij een actieve kracht en ver
mengen zich met de Elementalen om langzamerhand het volledige 
menselijke type te ontwikkelen.’ Dat wil zeggen, om zich in de mens 
te ontwikkelen en hem met zijn zelfbewust denkvermogen of Manas 
te begiftigen.’ (Fr. II 206; Terw. II 285).

’De Mens is in deze Ronde van den beginne af op aarde geweest. Na 
in de drie voorafgaande Ronden door alle natuurrijken heengegaan 
te zijn, was zijn stoffelijke gestalte - aangepast aan de warmtetoestan- 
den van die eerste tijdperken - gereed om bij het eerste dagen van 
het menselijk leven, d.w.z. 18 millioen jaar geleden, de goddelijke 
Pelgrim te ontvangen. Eerst op het middenpunt van het derde Wortel- 
ras werd die mens met Manas begiftigd. Eenmaal verenigd vormden 
de twee en daarna de drie één, want hoewel de lagere dieren, van de 
amoebe tot de mens, hun monaden ontvingen, waarin alle hogere 
eigenschappen in de toestand van mogelijkheid aanwezig zijn, moeten 
zij blijven sluimeren tot het dier zijn menselijke vorm bereikt; vóór 
het bereiken van die trap wordt manas (denkvermogen) niet in hen 
ontwikkeld. In de dieren zijn alle beginselen verlamd en in een foetus
achtige toestand, behalve het tweede (het levensbeginsel), het derde 
(het astrale) en de rudimenten van het vierde (Karna, hetwelk begeer
te, instinct, is), welke kracht en ontwikkeling naar gelang van de soort 
uiteenloopt en verandert.’ (Fr. II 224-225; Terw. II 311-312).
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wordt met betrekking tot ‘het eerste dagen van het menselijk leven’, heeft 
betrekking op het ontwaken van het Verstandsbeginsel tijdens het derde 
ras en niet op het eerste verschijnen van de mens in deze Vierde Ronde. 
De 'goddelijke Pelgrim’ is de twee hoogste beginselen Atman met zijn 
upfldhi Buddhi; de ‘drie die één vormden’, Atman-Buddhi-Manas; het 
‘vtiale’ beginsel of Levensbeginsel - Prana; de ‘astrale’ vorm — Linga- 
Sarira, of het modellichaam; merk op dat het begeertebeginsel, Karna, in 
zijn eerste stadia (‘rudimenten van het vierde’) zich in dieren openbaart 
als instinct, terwijl bij de mens het instinct vervangen is door begeerten. 
Hoewel de woorden ‘met Manas begiftigd’ en ‘hun Monaden ontvingen’, 
wanneer zij letterlijk genomen worden schijnen in te houden dat deze 
‘beginselen’ (het vijfde, zesde en zevende) verleend of geschonken wer
den, geeft de zin ‘in de dieren zijn alle beginselen verlamd en in een 
foetusachtige toestand’ aan, dat deze drie hogere beginselen (Atman, 
Buddhi, Manas) reeds aanwezig zijn, maar wachten op de nodige evolu
tionaire ontwikkeling van de lagere voertuigen of bekleedselen. Wanneer 
deze eenmaal bereikt is kunnen zij zich gaan onptlooien. Zelfs in de mens 
is het Buddhisch beginsel nog niet werkzaam; het wacht op de juiste of 
geëigende ontwikkeling van het Hoger Verstand (Manas). In de toe
komstige aeonen (tijdens de Zesde Ronde) zal zich een analoog proces 
afspelen ten opzichte van het Buddhisch beginsel — namelijk een proces 
dat verwant is aan het opwekken van het Verstandsbeginsel (dat plaats 
vond tijdens het Derde Ras). In nog verder in dat toekomst liggende 
tijden zal er iets dergelijks gebeuren met het Atmische beginsel. Dan zal 
de Saptaparna (de ‘zeven-bladige mens-plant’) geheel ontvouwen zijn en 
niet langer slechts gedeeltelijk ontwikkeld, zoals thans het geval is.

Er is nog een ontwikkelingsfase in het Derde Ras, waarbij we even stil 
moeten blijven staan, voordat we overgaan tot de bespreking van het 
Vierde Wortelras. Eigenlijk heeft deze fase betrekking op zowel het 
Lemurische als het Atlantische Ras, vandaar de noodzaak er een para
graaf aan te wijden. Op het eerste gezicht zou men de indruk kunnen 
krijgen dat de titel slaat op een mythologisch onderwerp, maar niettegen
staande dat worden net als in het verslag over de voorgaande Rassen de 
gegevens over de vroege geschiedenis van het mensdom geput uit de 
archaïsche kronieken.
‘Toen werkte het Derde Oog niet meer’, (Stanza X, éloka 42) zegt een 
Stanza van Dzyan. Dit is zeker in overeenstemming met het Bijbelse ge
bod: ‘Laat uwe woorden weinig zijn’.*) Als we niet beschikten over de 
Toelichtingen op de Stanza zou het onmogelijk zijn deze zeer korte Sloka 
te verklaren. Het is duidelijk dat als het derde oog ophield werkzaam te
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*) Het mythologische aspect zal behandeld worden na de verhandeling over de 
archaïsche kronieken.

zijn, het vóór die tijd gefunctioneerd moet hebben. Daarom hebben we de 
Toelichtingen nu meer dan ooit nodig.
Zoals in zovele van de fasen die verbonden zijn met het Derde Ras, 
kunnen we een drievoudige indeling maken met betrekking tot het func
tioneren van de ogen: (1) het stadium waarin het Ras slechts één oog 
had; (2) de toestand waarin het Ras drie ogen had; (3) de fase waarin 
het Ras twee ogen had (zoals nu).
Er wordt weinig gezegd over de eerste toestand — dat wil zeggen over de 
toestand waarin het Derde Ras slechts één oog had; merkwaardig ge
noeg is juist deze fase door de eeuwen heen bewaard gebleven in de over
leveringen, aangezien ze is vastgelegd in de mythologie.*) Het tijdperk 
waarin alleen het ene oog functioneerde was die van het vroege Derde 
Ras vóór de scheiding der geslachten, toen de mensen nog androgyn 
waren. Niet alleen het Mensenrijk, maar ook het Dierenrijk verkeerde in 
deze toestand. Eén citaat is voldoende om dit te verduidelijken:

'In den beginne waren alle klassen en families der levende soorten 
hermaphrodiet en objectief éénogig. Bij het dier, even etherisch 
(astraal) van vorm als de mens voordat beider lichamen hun rokken 
van vellen, d.w.z. van binnen naar buiten hun dik omhulsel van stof
felijke substantie of stof met de inwendige fysiologische bewerk
tuiging daarvan begonnen te evolueren — was het derde oog, evenals 
bij de mens, oorspronkelijk het enige gezichtsorgaan. De twee stoffe
lijke ogen in de voorzijde van het hoofd ontwikkelden zich later, 
zowel bij het dier als bij de mens, wiens orgaan van fysisch gezicht 
bij de aanvang van het Derde Ras in dezelfde toestand verkeerde als 
dat van enkele blinde gewervelde dieren van heden, d.w.z. het lag 
onder een ondoorzichtige huid. Alleen zijn de stadia van het derde of 
oorspronkelijke oog thans bij mens en dier juist het tegenovergestelde 
geworden, daar de eerste dat dierlijke, niet-redelijke stadium reeds in 
de Derde Ronde doorgemaakt heeft en de louter dierlijke schepping 
een geheel gebied van bewustzijn vóór is. Terwijl het 'Cyclopische' 
oog derhalve bij de mens het orgaan van geestelijk zien geweest is en 
nog is, was het bij het dier het orgaan van het objectieve gezicht. En 
nadat dit oog zijn functie verricht had, werd het, in de loop van de 
stoffelijke evolutie van het enkelvoudige tot het samengestelde, door 
twee ogen vervangen en aldus door de natuur bewaard en voor verder 
gebruik in toekomstige Aeonen terzijde gelegd.
Dit verklaart waarom de pijnappelklier haar hoogste ontwikkeling 
bereikte naarmate de stoffelijke ontwikkeling lager stond. Bij de ge
wervelde dieren nu treedt zij het meest op de voorgrond en is zij het 
meest objectief, terwijl zij bij de mens zeer zorgvuldig verborgen en 
ontoegankelijk is, behalve voor de anatoom.’ (Fr. II 263-264; Terw. 
II 367-368).

Wenden wij ons nu tot de Toelichting met zijn verklarende uiteenzetting:
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’ln die oude tijden van de manvrouwelijken (hermaphrodieten) waren 
er vierarmige menselijke schepselen met één hoofd, maar toch met 
drie ogen. Zij konden vóór zich en achter zich zien.’
’Het derde oog bevond zich namelijk aan de achterzijde van het hoofd. 
De mededeling, dat de laatste hermaphrodiete mensheid ’vierarmig’ 
was, ontraadselt waarschijnlijk de geheimenis van alle voorstellingen 
en beelden der exoterische Goden van Indië. Op de Acropolis van 
Argos stond een xoanon [houten beeld], een ruw bewerkt houten beeld 
(toegeschreven aan Daedalus) dat een reus met drie ogen voorstelde, 
welk beeld aan Zeus Triopas (drieogig) gewijd was. Het hoofd van 
de ’god’ heeft twee ogen in het gezicht en een daarboven aan de 
bovenzijde van het voorhoofd. Men houdt het voor het meest ar
chaïsche van alle oude beelden.’ (Fr. II 259; Terw. II 362).

’Een Kalpa later (na de scheiding der geslachten), toen de mensen in 
de stof gevallen waren, werd hun geestelijke blik beneveld en begon 
het derde oog hand aan hand daarmede zijn vermogen te verliezen. 
.. . Toen het Vierde (Ras) zijn middelbare leeftijd bereikte, moest het 
innerlijke gezichtsvermogen gewekt en verworven worlden door middel 
van kunstmatige prikkels, waarvan het verloop aan de oude wijzen 
bekend was.’
’De 'Innerlijke Blik’ kon van toen af alleen door oefening en inwijding 
verkregen worden, uitgezonderd bij 'natuurlijke en geboren magiërs’, 
sensitieven en mediums zoals men ze tegenwoordig noemt.’
’Op dezelfde wijze verdween spoedig het derde oog, dat langzamer
hand versteende.’
'Deze uitdrukking 'versteende’ in plaats van 'verbeende’ is merk
waardig. Het ’achteroog’, dat natuurlijk de zogenaamde pijnappelklier 
is, de kleine, op een erwt gelijkende massa grijze zenuwstof die aan 
de achterzijde van het derde hersenventrikel gehecht is, bevat naar 
het nagenoeg onveranderlijk heet minerale afzettingen en zand en 
'meer niet’.’
’Die met twee aangezichten werden die met één aangezicht en het oog 
werd diep in het hoofd teruggetrokken en is thans onder het haar 
bedolven. Tijdens de werkzaamheid van de innerlijke mens (tijdens 
trance-toestanden en geestelijke visioenen) zwelt het oog en zet het 
zich uit. De Arhat ziet en gevoelt het en regelt zijn werkzaamheden 
dienovereenkomstig. . . . De onbevlekte Lanoe (leerling, chela) be
hoeft geen gevaar te duchten; hij die zich niet rein houdt (die niet kuis 
is) zal geen hulp van het ’deva oog’ ontvangen.
'Jammer genoeg niet. Het ’deva-oog’ bestaat voor de meerderheid der 
mensen niet meer. Het derde-oog is dood en werkt niet meer; doch 
het heeft een bewijs van zijn bestaan nagelaten. Dit bewijs is thans de 
PIJNAPPELKLIER. Wat de 'vierarmige’ mensen betreft, zij zijn het, 
die het prototype geworden zijn van de vierarmige Hindu góden, . . .’ 
(Fr. II 259-260; Terw. 362-363).
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*) Voor gegevens over de endocrine klieren en het belang daarvan voor het stof
felijk lichaam, evenals het verband tussen de pijnappelklier en Karma, wordt 
de lezer verwezen naar ’Man’s Potent Force’ door schrijver dezes.
**) Maya betekent hier 'begoocheling’ of 'gezichtsbedrog’.
***) Hier kan nog een deel van een zin aan toegevoegd worden: ’Dit vermogen 
staat in nauw verband met het 'derde oog’... (t.z.p.).

neming speelt de pijnappelklier toch nog een zeer 'belangrijke rol als stof
felijk orgaan: hij is de belangrijkste van de endocrine klieren van het 
stoffelijk lichaam. Hier hebben we weer een groep van drie systemen en 
wanneer een onderdeel daarvan weigert te functioneren heeft dit het ver
val van krachten van het stoffelijk lichaam tot gevolg. Deze onderdelen 
zijn (1) cerebrospinale stelsel, dat door de wil beheerst wordt; (2) het 
sympathische zenuwstelsel, dat alle lichaamsfuncties regelt, die niet 
door de wil beheerst worden; (3) het stelsel van endocrine klieren, 
dat bestaat uit twaalf klieren die hun onmisbare producten direct 
in de bloedbaan afscheiden, met als belangrijkste de pijnappelklier.*) 
Het woord ‘deva-oog’ in bovenstaand citaat is de letterlijke vertaling van 
het Sanskrit devaksha, het goddelijk oog, het oog van wijsheid, ook ge
noemd het derde oog, of ‘oog van Siva’. Ook is dit het oog van Dangma, 
uit de Stanzas van Dzyan.

'Alleen de Ingewijde, rijk door de kennis, die door talloze geslachten 
van zijn voorgangers verworven is, richt het ’Oog van Dangma’ op het 
inwezen der dingen, waarop geen Maya enige invloed kan uitoefe
nen.’**). (Fr. I 38; Terw. 1 93).

Want het ‘Geopende Oog van Dangma’ is

’het vermogen van geestelijke intuïtie waardoor onmiddellijke en 
zekere kennis verkrijgbaar is.’***). (Terw. I 93).

De werking van dit vermogen wijst ook op het gebruik van het zevende 
zintuig, dat in de verre toekomst in het Zevende Ras ontwikkeld zal 
worden, zoals het zesde zintuig — geestelijke helderziendheid en helder- 
horendheid - tot ontwikkeling gebracht zal worden door het Zesde Ras.

’De allegorische uitdrukking van de Hindu mystici, wanneer zij van 
het ’oog van Siva’, de Tri-lochana (’drie-ogige’) spreken, wordt op 
deze wijze gerechtvaardigd en vindt haar reden van bestaan - terwijl 
het overbrengen van de pijnappelklier (vroeger dat 'derde oog’) naar 
het voorhoofd, een exoterische vrijheid is.’ (Fr. II 260; Terw. II 363).

Wanneer men leest dat de mens aanvankelijk de beschikking had over 
een geestelijk oog en dat hij nu niet langer het vermogen heeft dat te ge
bruiken, rijst onherroepelijk de vraag: Als de mens een opwaardse en niet 
een neerwaartse evolutie doormaakt, waarom moest hij dan de mogelijk
heid het oog van wijsheid te gebruiken verliezen? De sleutel ligt in de leer 
over de Dalende Cyclus en de Stijgende Cyclus (volledig uiteen gezet in 
hoofdstuk V). Er wordt gezegd dat het derde oog werkte als een geeste-
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lijk orgaan in de eerste tijd van het Derde Ras, vóór de tijd dat het mens
dom in twee geslachten gescheiden werd. Naarmate de Dalende Cyclus 
zich duidelijker ging aftekenen, ging het vermogen dit oog te gebruiken 
verloren. Tenslotte werd het laagste punt op de Dalende Boog bereikt en 
begon de Stijgende Boog. Hoewel het waar is dat de geestelijke ver
mogens van de mens wegkwijnen en niet langer werkzaam zijn doordat 
de nadruk komt te liggen op stoffelijke zaken, worden ze niet voorgoed 
vernietigd. Want naarmate hij verder gaat langs de Stijgende Boog, zal de 
mens in de toekomst zich de macht over zijn geestelijke vermogens weer 
verwerven en de kracht krijgen ze bewust te gebruiken.
Daarbij moet men in gedachten houden dat in de tijd toen het derde oog 
werkzaam was, het in het vroege Derde Ras ‘Manasloos’ gebruikt werd 
- d.w.z. voor het ontwaken van het Verstandsbeginsel — en het werd dus 
eerder ‘onbewust’ dan bewust gebruikt, zoals de dieren het instinct ge
bruiken. Het oog van wijsheid werd uit eigenbelang bewust tot werkzaam
heid gebracht door die Vierde Rassers of Atlantiërs, die wisten hoe dat 
te doen en wij zullen zien wat er van hen geworden is, nadat we het tech
nische antwoord op de hierboven gestelde vraag verstrekt hebben:

’Als het derde ’oog’ thans bij de mens geatrofieerd is, dan bewijst 
dit, dat het vroeger eenmaal werkzaam geweest is evenals bij de lage
re dieren, want de natuur schept nimmer ook maar de kleinste, meest 
onbetekenende vorm zonder een of ander bepaald doel en voor 
een of ander gebruik. Het was een werkzaam orgaan, zeggen wij, op 
dat stadium van evolutie, waarop het geestelijke element in de mens 
de opperheerschappij voerde over de tenauwernood geboren verstan
delijke en psychische elementen. En naarmate de cyclus zijn loop be
nedenwaarts voortzette naar het punt, waarop de fysiologische zin
tuigen ontwikkeld werden door en gelijk op gingen met de groei en 
het vast worden van de stoffelijke mens, de eindeloze en ingewikkelde 
afwisselingen en lotgevallen van de dierlijke ontwikkeling atrofieer
de dat midden-’oog’ tenslotte tegelijk met de aanvankelijk geestelijke 
en zuiver psychische eigenschappen van de mens. Het oog is de 
spiegel en ook het venster van de ziel, .. .’ (Fr. II 263; Terw.II 367). 
'Laten wij ons herinneren, dat volgens de Occulte wetenschappen het 
Eerste Ras van binnen geestelijk en van buiten etherisch was, het 
tweede verstandelijk psychisch-geestelijk en lichamelijk etherisch- 
stoffelijk; het derde, aanvankelijk nog zonder intellect, is naar het 
lichaam astraal-stoffelijk en leeft een innerlijk leven, waarin het 
psychisch-geestelijke element nog op geen enkele wijze door de ter
nauwernood ontstaande fysiologische zintuigen gestoord wordt. De 
beide voorste ogen van dat Ras zien recht vooruit zonder het ver
leden of de toekomst waar te nemen. Doch het 'derde oog’ omvat de 
EEUWIGHEID.’ (Fr. II 263; Terw. II 367).

Wat betreft de handelwijze van de Atlantiërs:
'Het ’oog van Siva’ atrofieerde niet geheel vóór het einde van het 
Vierde Ras. Toen de geestelijkheid en alle goddelijke vermogens en
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We zullen nu onderzoeken hoe de mythologie de herinnering aan de 
rassen met het Derde Oog bewaard heeft. Wie bekend is met de Griekse 
literatuur weet dat Homerus in de Odyssee - het verhaal van de om
zwervingen en de daden van de Griekse held Odysseus (of Ulysses) — ver
telt van reusachtige wezens, die wonen in een land dat omgeven is door 
de zee en dat het eiland der reuzen genoemd wordt. Odysseus en zijn 
mannen kwamen bij dit eiland toen zij na de Trojaanse Oorlog naar huis 
voeren. De bewoners van het eiland werden de Cyclopen genoemd, wat 
‘ronde ogen’ betekent, want zij worden beschreven als kolossale reuzen 
met één enkel oog midden in het voorhoofd. Het verhaal vertelt hoe een 
van de Reuzen, Polyphemos, Odysseus en zijn metgezellen opsloot door 
voor de opening van zijn grot een enorme kei te rollen, die door twintig 
ossen nog niet weggesleept kon worden. Weliswaar volgde Homerus 
slechts de populaire mythologie en gebruikte hij het verhaal toen hij de 
list van zijn vindingrijke held vertelde en het geheel verfraaide met de 
scherpzinnigheid van Ulysses: hoe het hem gelukte Polyphemos te slim 
af te zijn, hoe hij erin slaagde de reus blind te maken en daarna de grot 
en het eiland der Cyclopen te ontvluchten.
Hoewel dit verhaal ongetwijfeld als zeer fantastisch zal worden be
schouwd, is het toch een middel om de herinnering aan de oude kro
nieken, die vertellen over het bestaan van reusachtige mensen, levend te 
houden. De Griekse mythologie maakt echter melding van titanen van 
nog groter afmetingen. Daar was Tityos, die, wanneer hij op de grond

MYTHOLOGISCHE VERHALEN OVER RASSEN 
MET HET DERDE OOG

eigenschappen van de deva-mens van het Derde Ras ondergeschikt 
geworden waren aan de pas ontwaakte fysiologische en psychische 
hartstochten van de stoffelijke mens, in plaats van omgekeerd, ver
loor dat oog zijn vermogens. Doch dat was de wet van Evolutie en 
het was, strikt genomen, geen VAL. De zonde bestond niet in het 
gebruiken, maar in het misbruiken van die pas ontwikkelde vermo
gens; doordat van de tabernakel, bestemd om een god te bevatten, 
een tempel voor elk soort geestelijke ongerechtigheden werd gemaakt. 
En als wij het woord ’zonde’ gebruiken, gebeurt dit alleen opdat ieder
een onze bedoeling zal begrijpen, het woord Karma zou in dit geval 
beter op zijn plaats geweest zijn; ook wordt de lezer, die zich wellicht 
verbijsterd zou gevoelen, omdat wij 'geestelijke’ in plaats van 'stoffe
lijke’ ongerechtigheid zeggen, herinnerd aan het feit, dat er geen stof
felijke ongerechtigheid bestaan kan. Het lichaam is eenvoudig het 
onverantwoordelijke orgaan, het werktuig van de psychische, zo niet 
van de 'Geestelijke mens’. Want bij de Atlantiërs was het juist het 
Geestelijke wezen, dat zondigde, daar in die dagen het Geest-element 
nog het 'Meester’ beginsel in de mens was. Derhalve was het in die 
dagen, dat onze Monaden het zwaarste Karma van het Vijfde Ras 
verwekt hebben.’ (Fr. II 266; Terw. II 371-372).
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ging liggen, negen acres kon bedekken. Verder Enceladus, die nog groter 
was en alleen in bedwang gehouden kon worden doordat de Etna op zijn 
enorme lichaam gezet werd. Deze Titanen zijn de vertegenwoordigers van 
de eerste Rassen, die zelfs nog groter afmetingen hadden dan de zestig 
voet lange Lemuriërs — hoewel ze in dat stadium niet geheel ‘verstoffe- 
lijkt’ waren.
Hier volgt een interessante beschouwing over de oorsprong van de góden 
en godinnen van het oude Griekenland, samen met de passage die de 
betekenis van Homerus’ verhaal over Odysseus en de reuzen aanduidt.

’Zo zijn nagenoeg alle góden van Egypte, Griekenland en Phenicië, 
evenals die van andere Pantheons, van noordelijke afkomst, en hadden 
zij hun oorsprong in Lemurië tegen het einde van het Derde Ras, 
nadat de stoffelijke en fysiologische evolutie daarvan geheel vol
tooid waren. Alle 'fabels’ van Griekenland berusten op historische 
feiten, als die geschiedenis slechts tot het nageslacht gekomen ware 
zonder door mythen verwaterd te zijn. De 'eenogige’ Cyclopen, de 
reuzen, die volgens de fabel de zonen van Coelus en Terra waren - 
volgens Hesiodus drie in getal - waren de laatste drie onderrassen 
van de Lemuriërs; het ’ene oog’ slaat op het Wijsheidsoog, want de 
beide ogen in het voorhoofd zijn als stoffelijke organen eerst in het 
begin van het Vierde Ras ontwikkeld. De allegorie van Ulysses, wiens 
gezellen verslonden werden, terwijl deze koning van Ithaca gered werd 
door het oog van Polyphemus met een brandend stuk hout uit te 
steken, steunt op de psycho-fysiologische atrofie van het ’derde’ 
oog. Ulysses behoort tot de cyclus der helden van het Vierde Ras en 
moet, al was hij voor dat ras ook een ’wijze’, naar de mening der 
Cyclopische herders een diep gezonkene zijn geweest. Zijn avontuur 
met deze laatsten — een wild, reusachtig ras, volgens de Odyssee het 
tegengestelde van een verfijnde beschaving — vormen een allegorisch 
verhaal van de geleidelijke overgang van de Cyclopische beschaving 
van stenen en reusachtige bouwwerken tot de zinnelijker en stoffe- 
lijker beschaving der Atlantiërs, dat de laatste mensen van het Derde 
Ras tenslotte hun aldoordringend geestelijk oog deed verliezen.’ (Fr. 
II 678; Terw. II 947-948).

Terwijl het verhaal van Odysseus en de reus zeer bekend is — tenminste 
onder de bestudeerders van de klassieken — wordt het verhaal over de 
Arimaspen licht over het hoofd gezien. De Arimaspen waren een volk 
dat woonde in Skythia. (Skythia is volgens Herodotus het land tussen de 
Karpaten en de Don). Zij worden beschreven als een ras dat slechts één 
oog had en dat zich bezig hield met goud stelen van de griffioenen, die 
dit kostbare metaal bewaakten. In de mythologie wordt verteld dat 
Apollo de Arimaspen versloeg met zijn pijl en boog. Hiervan wordt de 
volgende interpretatie gegeven:

’Die andere allegorie, volgens welke Apollo de Cyclopen doodt om de 
dood van zijn zoon Asclepius te wreken, slaat niet op de drie onder
rassen, welke door de drie zonen van Hemel en Aarde voorgesteld
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worden, maar op de Hyperborese Arimaspische Cyclopen, de laatsten 
van het ras, dat het ’Wijsheidsoog’ bezat, De eersten hebben overal 
overblijfselen van hun bouwwerken nagelaten, zowel in het zuiden als 
in het noorden; de laatsten waren uitsluitend tot het noorden beperkt. 
Daarom heeft Apollo — bij uitnemendheid de god der zieners, wiens 
plicht het is ontheiliging te bestraffen - hen gedood - waarbij zijn 
pijlen de vurige en dodende menselijke hartstochten voorstellen - en 
zijn pijl achter een berg in de Hyperborese streken verborgen. In 
cosmische en sterrekundige zin is deze Hyperborese God de verper
soonlijkte Zon, die in de loop van het siderische jaar (25868 jaar) de 
klimaten op het oppervlak der aarde verandert door koude streken 
te maken van tropische gewesten en omgekeerd. In psychische en 
geestelijke zin is zijn betekenis veel belangrijker.’ (Fr. II 679; Terw. 
II 948).

Weer een ander mythologisch verhaal — dat van Perseus — geeft nog be
langrijker sleutels voor de toestand van het Derde Ras. Hoewel het com
plete verhaal nogal lang is, is het de moeite waard het deel ervan dat op 
dit onderwerp van toepassing is, hier te vermelden en wel om de inter
pretatie die erop volgt.
Het was Koning Akrisios ter ore gekomen dat een orakel voorspeld had, 
dat zijn kleinzoon hem van het leven zou beroven. Toen hij dit vernam 
sloot hij zijn schone jonge dochter Danaë onmiddellijk op in zijn kasteel 
en verbood alle mannen om in haar nabijheid te komen. Maar de be
sluiten van de góden worden niet zo gemakkelijk doorkruist. De opper
god, Zeus zelf, maakte de dochter van Akrisios het hof in een stortbui 
van goud. Na enige tijd schonk Danaë het leven aan een zoon. De koning 
was hierover zeer verwonderd, maar toch probeerde hij nog de voor
spelling af te wenden en liet zijn dochter samen met haar zoon Perseus 
opsluiten in een kist en gaf bevel deze in zee te werpen. De kist dreef 
echter ongedeerd op de golven en de stromingen van de oceaan droegen 
haar met haar inhoud naar het eiland Seriphos. Daar vond een eenzame 
visser de vreemde kist en hij was zeer verbaasd toen hij deze opende. Hij 
bracht de schone moeder en haar kind onverwijld naar de koning van het 
land, Polydectes, die hen vorstelijk onthaalde. De jongen groeide op tot 
man. Daar hij hem van zijn moeder wilde scheiden — want Polydectes 
was verliefd geworden op Danaë - zond de koning Perseus weg om een, 
naar verondersteld werd, onmogelijke taak te gaan verrichten en droeg 
hem op hem het hoofd van de Gorgo te brengen.
De Gorgo, Medusa genaamd, was een monster dat zo afschuwelijk was 
om te zien, dat elk levend wezen dat een blik op haar sloeg ter plaatse 
versteende van afgrijzen. Perseus begreep dat hij geen gewone opdracht 
gekregen had. Daarom wendde hij zich tot de góden Hermes en Athene 
om hulp. Deze godheden zonden hem naar het land waar de Graeae 
woonden.
De Graeae nu, waren drie wijze oude vrouwen, die samen slechts één oog 
en één tand bezaten. Toen hij bemerkte dat elk van de vrouwen op haar
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beurt haar hand uitstrekte om het oog van haar zuster te krijgen en het 
in haar voorhoofd te plaatsen om hem te bekijken, hield Perseus zijn 
hand in de plaats van die van een van de zusters en slaagde er zo in het 
oog te pakken te krijgen. Daarop verklaarde hij, dat hij de Graeae hun 
oog niet terug zou geven tenzij zij hem vertelden hoe hij zijn opdracht 
met succes kon volvoeren, waar hij Medusa kon vinden, hoe hij in con
tact kon komen met de Nymphen die hem de gevleugelde sandalen van 
Hennes konden bezorgen zodat hij bij het uitvoeren van zijn opdracht 
snel zou kunnen reizen - naar het verre westen waar de drie Gorgonen 
huisden. Verder waar hij de onzichtbaarmakende helm zou kunnen 
krijgen, zodat hij het gevreesde monster ongezien zou kunnen naderen; 
het zwaard van Hermes, waarmee hij de taak kon verrichten; het schild 
van Athene waarin hij het monster weerspiegeld kon zien zodat hij niet 
in steen veranderd zou worden; en de leren zak om het hoofd van de 
Gorgo in te doen. Daar hij het oog in zijn bezit had kon Perseus dit alles 
te weten komen en zo zijn opdracht tot een goed einde brengen en ten
slotte deed hij de voorspelling van het orakel uitkomen ...
Maar de verdere avonturen van onze held zouden ons te ver van ons 
onderwerp voeren; de bedoeling is namelijk te bewijzen hoe kundig dit 
verhaal het verslag in de archaïsche kronieken over het Derde Ras weer
geeft.
De drie wijze zusters (de Graeae, die zo genoemd worden omdat zij van 
hun geboorte af grijs waren) staan voor het Derde Ras: zij hebben slechts 
één tand omdat in het vroege stadium dit Ras ‘beenderloos’ was. Hun 
gezamenlijke oog staat voor het ene oog, dat het gezichtsorgaan was in 
het eerste gedeelte van dit Ras, voor de scheiding der geslachten en voor
dat de twee ogen als stoffelijke organen ontwikkeld waren. Vanuit het 
standpunt van het Occultisme is het derde oog echter het orgaan voor het 
geestelijk zien, door middel waarvan men geestelijke waarneming kon 
doen. In het verhaal over Perseus was deze jongeman zelf niet in staat 
het geestelijk oog te gebruiken, ook al kreeg hij het voor enige tijd in 
handen. Hij was voor het verkrijgen van de voor hem nodige kennis af
hankelijk van de drie wijze vrouwen; het is dus waarlijk het oog van wijs
heid. Weer wordt het getal ‘drie’ gebruikt. Drie Gorgonen noemt Hesio- 
dus: Stheno, de machtige; Euryale, de vér-springer; en Medusa, de 
koningin. Zij waren de dochters van Phorkys de zeegod en van Ceto. Het 
verhaal wil dat Medusa in het afschuwelijke monster veranderd werd 
omdat zij het waagde te wedijveren met de godin van de wijsheid, 
Athene, daarbij pochend op haar eigen schoonheid. Een interpretatie 
hiervan zou als volgt kunnen luiden: Medusa trachtte het oog van wijs
heid te gebruiken voor zelfzuchtige doeleinden (zoals de slechte Atlantiërs 
deden volgens de overlevering) en daarvoor werd zij gestraft door de 
godin van de wijsheid.
Het getal drie wordt in de Griekse mythologie veel gebruikt, speciaal in 
verband met vrouwen. Naast de drie Graeae en de drie Gorgonen waren
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daar de drie Gratiën: Euphrosyne, Aglaia en Thalia; drie Erinnyen of 
Furiën - Alecto, Tisiphone en Megaera; negen Muzen — drie maal een 
drietal; en ook de drie Pareen of Schikgodinnen — Clotho, Lachesis en 
Atropos. In het oude Skandinavië waren er drie Nornen - Urd, Wer- 
dandi en Skuld; respectievelijk Verleden, Heden en Toekomst; en in de 
moderne tijd vinden we de drie heksen in Shakespeares ‘Macbeth’.
Keren wij terug tot Perseus. Daar hij zich geestelijke kennis verworven 
had kon hij de gevleugelde sandalen, de onzichtbaar makende helm, het 
zwaard van kennis en het schild van macht in handen krijgen - deze staan 
voor Buddhi, verenigd met Hoger Manas; Athene, de godin van de wijs
heid - Hoger Manas; Hermes, de god van de intuïtie - Buddhi. Wat be
treft de geboorte van de held door een stortvloed van goud, dit is voor 
drieërlei uitleg vatbaar. (1) De Monade betreedt het stoffelijk gebied door 
gebruik te maken van bekleedselen, die behoren tot het Mineralenrijk - 
dat wil zeggen door zich een hulsel of stoffelijk voertuig te verwerven 
om de Ladder des Levens te beklimmen, die begint wanneer men de toe
stand van openbaring in de stof binnengaat in het eerste stoffelijke rijk — 
het Mineralenrijk. (2) Het eerste stadium van embryonaal leven in de 
baarmoeder kan vergeleken worden met dat van een steen, vertegen
woordiger van het Mineralenrijk. (3) Geboren worden vereist een gang 
door de Rijken waaruit de Levensladder bestaat.
Hoewel het Derde Oog niet langer werkt zal de mensheid naarmate zij 
vordert langs de Stijgende Boog, zich het vermogen verwerven het oog 
van wijsheid bewust te gebruiken. En met het opengaan van het geestes
oog zal de mens het geestelijk gezicht verkrijgen en zal hij leren hoe in 
harmonie te 'leven met de Goddelijke Wetten in plaats van zijn kennis 
en macht ten eigen bate aan te wenden.
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Zoals reeds gezegd begon het Vierde Wortelras, dat gewoonlijk het At
lantische Ras wordt genoemd, zeer geleidelijk aan te ontstaan tijdens de 
middelste periode van het Lemurische Ras, na de grote catastrofe die het 
gebied van het Derde Ras aantastte. Hoewel Lemurië het Derde Conti
nent wordt genoemd, duidt dit woord de derde groepering van continen
ten op de aardbol aan, zoals Atlantis de vierde formatie daarvan inhoudt. 
Met de opkomst van de Vierde Ras begint ook de vierde fase in de ont
wikkeling van het Mensenrijk. Er is ook een verandering te bespeuren in 
de archaïsche kronieken, die de bron zijn van de informatie over de 
rassen. De Stanzas gaan er anders uit zien; de Slokas vol symboliek en 
poëzie worden vervangen door bondige verzen, die verslag uitbrengen 
over het verloop van de geschiedenis. Getuige deze Sloka:

Toen zij het aanzijn gaven aan de mensen van het Vierde Ras namen de 
Atlantiërs de kenmerken en het patroon over, die voor de Lemuriërs ge
standaardiseerd waren, namelijk die van de twee geslachten en het ver- 
stoffelijkte lichaam. Het laatste was na de catastrofe kleiner van gestalte 
geworden en nam nog steeds in omvang af, hoewel het nog steeds reus
achtig was vergeleken met de lengte van de hedendaagse mens. Ook ont
wikkelde het Vierde Ras het vierde zintuig — de smaak; en daarbij bracht 
het het vermogen om te zien door midel van twee stoffelijke ogen, die 
door het achteruit gaan van het derde oog tot evolutie gebracht waren, 
tot volledige ontwikkeling.

'want de beide ogen in het voorhoofd zijn als stoffelijke organen eerst 
in het begin van het Vierde Ras ontwikkeld.’ (Fr. II 678; Terw. II 
947).

'Aldus, twee aan twee, bracht het Derde (Ras) de (mensen van) het 
Vierde (Ras) in zeven zones voort.’ (Stanza X, sloka 38, 201).
’Zo werden de Atlantiërs van het Vierde Ras ontwikkeld uit een kern 
van mensen van het Derde Ras uit Noordelijk Lemurië, die zich con
centreerde, om het in brede trekken aan te duiden, op een gebied dat 
lag waar zich nu het midden van de Atlantische Oceaan bevindt.’ 
(Fr. II 294; Terw. II 409).

De vierde fase in de ontwikkeling van het Mensenrijk had, hoewel het 
niet een opvallende verandering in de menselijke gestalte met zich mee-
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bracht, toch zijn eigen aspecten. Deze kunnen ten behoeve van de duide
lijkheid en voor studiedoeleinden in vier groepen gerangschikt worden:

(1) De ontwikkeling van het stoffelijk lichaam bereikte zijn toppunt.
(2) De ontwikkeling van het verstandelijke vermogen.
(3) De grote vooruitgang in de menselijke fase van ontwikkeling.
(4) De 'grote keuze’ - de kritieke periode in de Vierde Ronde.

(1) De ontwikkeling van het stofffelijk lichaam. Omdat het menselijk 
lichaam gestabiliseerd was in het Derde Ras — na de scheiding der ge
slachten (dikwijls ‘de Zondeval’ genoemd) - was de evolutie hiervan op 
het stoffelijk vlak gericht op de ontwikkeling van de symmetrie van de 
vorm, terwijl de afmetingen daarvan afnamen.

'Tot aan dit punt van evolutie behoort de mens meer tot de metafy
sische dan tot de fysische natuur. Eerst na de zogenaamde Val be
gonnen de rassen zich snel tot een zuiver menselijke vorm te ont
wikkelen.’
'Strikt genomen kan men eerst sedert de tijd van de Atlantische bruine 
en gele reusachtige Rassen van de MENS spreken, daar eerst het 
Vierde Ras de eerste volledig menselijke soort was, al was het ook nog 
zoveel groter van gestalte dan wij thans zijn.’ (Fr. II 201; Terw. II 
278).

Wij zijn geneigd de huidige status van de mensheid te beschouwen als het 
verst gevorderde ontwikkelingsstadium dat ooit door het Mensenrijk 
werd bereikt. Dit is natuurlijk het wetenschappelijke standpunt. Wat 
echter de ontwikkeling van het menselijk voertuig betreft werd het hoog
tepunt daarvan meer dan twee millioen jaar geleden bereikt - in de 
middelste periode van het Vierde Wortel ras, toen dit op het toppunt van 
zijn glorie stond. Wanneer we de vooruitgang langs de Stijgende Boog 
bezien zijn er factoren die belangrijker zijn dan de stoffelijke ontwikke
ling. Daarom wordt niet langer de nadruk gelegd op de ontwikkeling 
van het stoffelijk voertuig langs de strikt stoffelijke lijnen, en als gevolg 
daarvan zullen de geestelijke factoren zich ontvouwen als de ene cyclus 
de andere opvolgt op de Stijgende Boog.
Het hoogtepunt voor de stoffelijke vorm werd dus in de middelste 
periode van de Atlantische cyclus bereikt. Het woord ‘hoogtepunt’ slaat 
hier niet zo zeer op de toen bereikte afmetingen, maar op het toppunt 
van schoonheid en symmetrie van de vorm. Dit wordt in het kort weer
gegeven in het volgende citaat:

’de reuzen, wier stoffelijke schoonheid en kracht overeenkomstig de 
wet der evolutie tegen het midden van hun vierde onderras het top
punt bereikten.’ (Fr. II 281-282; Terw. II 391).

Van nog groter belang dan de evolutie van de stoffelijke vorm is echter 
datgene wat in de tweede groep besproken wordt, namelijk: (2) de ont
wikkeling van het verstandelijk vermogen. Men moet de verstandelijke
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ontwikkeling niet verwarren met de geestelijke. Het verschil zal spoedig 
duidelijk worden wanneer we verstandelijkheid gelijk stellen met de 
mSnasische, geestelijkheid met de buddhische en het goddelijke met de 
êtmische kwaliteiten. Dit punt wordt weergegeven in deze korte zin uit 
de Stanzas:

Hoewel het op het eerste gezicht vreemd mag lijken dat de spraak pas 
in het Vierde Ras ontwikkeld werd, is daar toch een reden voor met het 
oog op het feit dat het ontwaken van het Verstandsbeginsel pas in het 
Derde Ras plaats greep. In de vroegere Rasen bestond de noodzaak zich 
in taal uit te drukken niet, aangezien communicatie onderhouden werd 
door een snellere methode dan die van de spraak: men drukte zich uit 
door middel van gedachte-overbrenging.
Een kort overzicht van de ontwikkeling van de taal geeft ook de opkomst 
van de verstandelijkheid aan.

’De Toelichtingen verklaren, dat het eerste Ras, — de etherische of 
astrale Zonen van Yoga, ook de ’Zelfgeborenen’ genoemd - geen taal 
in onze zin van het woord bezat, daar het geen denkvermogen op ons 
gebied had. Het Tweede Ras had een ’Klankentaal’, dat wil zeggen op 
zang gelijkende geluiden, uitsluitend uit klinkers bestaande. Het Derde 
Ras ontwikkelde in den beginne een soort van taal, die slechts een 
geringe verbetering was van de verschillende geluiden in de Natuur, 
van de kreet van reusachtige insecten en van de eerste dieren, die 
echter ten tijde van de ’Zweetgeborenen’ (of het begin van het Derde 
Ras) ternauwernood aan het ontstaan waren. De taal werd pas ont
wikkeld in de tweede helft van het Derde Ras, . . . Doch zelfs toen 
was het niets meer dan een proefneming, een poging. .. . De taal 
heeft zich dus volgens de occulte leer in onderstaande volgorde ont
wikkeld:
’I. Eenlettergrepige taal; de taal der eerste ten naaste bij ten volle 
ontwikkelde menselijke wezens bij het einde van het Derde Wortelras, 
de 'goudkleurige’ mensen met gele huidskleur, na de scheiding in ge
slachten en nadat hun denkvermogen ten volle ontwaakt was. Vóór 
die tijd verkeerden zij met elkander door middel van wat men thans 
’gedachtenoverbrenging’ zou noemen, hoewel het denken in de pas 
ontstaande stoffelijke mens slechts weinig ontwikkeld was en zich 
nooit boven een laag aards peil verhief, behalve in het Ras, dat de 
'Zonen van Wil en Yoga’ genoemd wordt — de eersten in wie de 
'Zonen van Wijsheid’ zich geïncarneerd hadden. Hun stoffelijke licha
men behoorden tot de Aarde, hun Monaden bleven geheel en al op 
een hoger gebied. De taal kon niet goed ontwikkeld worden, voordat 
zij de vermogens van hun rede ten volle verkregen en ontwikkeld 
hadden. Deze eenlettergrepige taal was om zo te zeggen de klinker- 
moeder van de met harde medeklinkers gemengde eenlettergrepige 
talen, die thans nog in gebruik zijn bij de gele rassen, welke de 
anthropologie kent.
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II. Deze taaleigenschappen ontwikkelden zich tot de door agglutinatie 
gevormde talen. Deze laatste werden door sommige Atlantische rassen 
gesproken, terwijl andere verwante stammen van het Vierde Ras de 
moedertaal behielden. En aangezien de talen haar kringloop-evolutie 
hebben, haar kindertijd, reinheid, groei, val in de stof, vermenging 
met andere talen, rijpheid en verval en tenslotte sterven, zo kwam 
ook de oorspronkelijke taal, die in de oude Sanskrit werken ’Rakshasi 
Bhasha’ genoemd wordt - tot verval en stierf nagenoeg uit. Terwijl 
het beste deel van het Vierde Ras meer en meer opwaarts streefde 
naar het toppunt van stoffelijke en verstandelijke evolutie en zodoen
de de verbuigende, hoog ontwikkelde talen als erfenis aan het ont
staande Vijfde (het Arische) Ras achterliet, geraakten de door agglu
tinatie gevormde talen in verval en bleven als een fragmentarisch 
fossiel taaleigen achter, dat thans verstrooid en nagenoeg tot de 
stammen van inboorlingen van Amerika beperkt is.
III. De verbuigende taal - de wortel van het Sanskrit, zeer onjuist de 
'oudere zuster’ van het Grieks in plaats van de moeder daarvan ge
naamd — was de eerste taal (thans de mysterietaal van de Ingewijden) 
van het vijfde Ras.’ (Fr. II 176-177; Terw. II 244-246).

(3) De derde groep omvat de grote vooruitgang in de menselijke ontwik
kelingsfase. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een wat vage, zij het 
ietwat apodictische bewering. Er is ons echter reeds medegedeeld dat 
men ‘strikt genomen eerst sedert de tijd van de Atlantische bruine en 
gele reusachtige Rassen kan spreken van de MENS’. Verder omvat deze 
bewering een speciale ontwikkelingsfase, die van buitengewoon belang is 
voor het Mensenrijk (waar we over zullen spreken na deze inleiding tot 
dit onderwerp).
Allereerst moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het 
laagste punt van de Dalende Boog — die in het midden van de Vierde 
Ronde viel — en de middelste periode van de Atlantische cyclus — het 
vierde onderras van het Vierde Wortelras. Het laagste punt van de 
Dalende Boog lag in de middelste periode van het Derde Wortelras. Op 
dit punt vond de grootste stoffelijke ontwikkeling plaats:

’De archaïsche leringen zeggen ons bovendien, dat de Aarde en de 
mens en alles wat op de Aardbol was tijdens het midden-tijdperk van 
het Lemuro-Atlantische Ras, drie en half Ras na het ontstaan van de 
mens, van nog grovere en stoffelijker aard waren, terwijl dingen als 
koralen en enige schelpen nog in een half gelei-achtige, astrale toe
stand verkeerden. De sedert verlopen tijdkringen hebben ons reeds 
voorwaarts gevoerd op de tegengestelde opwaartse boog, enkele schre
den verder naar onze dematerialisatie, zoals de spiritualisten zouden 
zeggen. De Aarde, wijzelf, en alle dingen zijn sindsdien weker ge
worden - ja zelfs onze hersenen.’ (Fr. II 221; Terw. II 306).

Prachtig, deze laatste zeven woorden! Deze kleine geestigheid maakt ons 
zeker veel duidelijk.
Natuurlijk waren de Atlantiërs nog lang niet zo ‘gedematerialiseerd’ als
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'geen ’broeder’-Bol en hij vormt mitsdien het steunpunt van de 'weeg
schaal’, die door de gehele keten wordt voorgesteld. Dit is de sfeer 
waar de aangelegenheden betreffende de evolutie ten einde worden 
gebracht en vereffend, de wereld der Karmische weegschalen, de Zaal 
der Gerechtigheid, waar de balans wordt afgesloten, welke de loop 
bepaalt die de Monade gedurende haar volgende incarnaties in de 
tijdkring nemen zal. Daarom kunnen geen Monaden meer in het men
senrijk komen, nu het middelste keerpunt van de Grote Tijdkring 
overschreden is, dat wil zeggen na het middelpunt van het Vierde Ras 
der Vierde Ronde op onze Bol. Voor deze Tijdkring is de deur ge
sloten en de balans afgesloten. Want ware het anders, — ware er een 
nieuwe ziel voor elk der talloze milliarden menselijke wezens, die 
heengegaan zijn, geschapen en ware er geen reïncarnatie geweest, dan 
zou het zeker moeilijk worden ruimte te maken voor de ontlichaamde 
'Geesten’ en zouden ook nooit de oorsprong en de oorzaak van het 
lijden verklaard kunnen worden. De onkunde omtrent occulte leringen 
en het opdringen van verkeerde begrippen onder het mom van gods
dienstige opvoeding, hebben het materialisme en het atheïsme als 
protest tegen de beweerde goddelijke orde der dingen geschapen.
De enige uitzondering op de zojuist vastgestelde regel zijn de 'stom
me rassen’, waarvan de Monaden reeds op de menselijke trap staan, 
krachtens het feit dat deze 'dieren’ later komen dan de mens en zelfs 
half van hem afstammen. Hun laatste afstammelingen zijn de anthro- 
poïde en andere apen. Deze ’menselijke gelijkenissen’ zijn in werke
lijkheid slechts verwrongen copieën van de eerste mensheid.’ (Fr. I 
141-142; Terw. I 247).

het huidige Vijfde Ras, terwijl de evolutionaire cyclus, die zich afboog 
van de diepste diepten van verstoffelijking leidde tot de symmetrie van 
vormen, die hierboven reeds genoemd werd. Naarmate echter de Atlan
tische cyclus haar toppunt op de opwaartse reis langs dc Stijgende Boog 
(waarlangs wij, mensen van het Vijfde Ras ook onze weg vervolgen) 
naderde, werd het ontwikkelingspeil langs strikt menselijke lijn nood
zakelijkerwijs meer uitgesproken. Deze zal, naarmate de cycli verder 
gaan, steeds meer uitgesproken worden totdat het hoogtepunt van de 
levenscyclus van het Mensenrijk bereikt is aan het eind van het Plane
taire Manvantara. Deze nadruk op het menselijke stadium begon bij het 
ontwaken van het Verstandsbeginsel tijdens het Derde Ras, zoals reeds 
is beschreven. Het Vierde Ras vervolgde deze ontwikkeling, zodat bij het 
middenpunt van de Atlantische cyclus het Mensenrijk en het Dierenrijk 
zo ver uiteen liepen, dat er een duidelijke scheiding tussen deze twee 
rijken was ontstaan. Met andere woorden, monaden die voor het opdoen 
van evolutionaire ervaringen voertuigen van het dierenrijk hadden ge
bruikt konden niet langer overgaan tot het Mensenrijk. In technische 
bewoordingen gezegd: ‘de Vierde’, dat wil zeggen de Vierde Bol, onze 
Aarde, Bol D heeft
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Leer verklaard wordt, want voor anthropologen is dit een onoplosbaar 
probleem — de oorsprong van de anthropoïde apen.*) Aangezien deze ligt 
in het Vierde Ras en een karmische erfenis werd voor het Vijfde Ras 
kunnen we er hier beter een uitleg van geven. Dat verheldert bovendien 
de mededeling die gedaan wordt in de derde stelling over de menselijke 
ontwikkeling: ‘dat de mens in deze Ronde voorafging aan alle zoog
dieren met inbegrip van de anthropoïde apen’. De ronde taal van de 
Stanzas laat geen twijfel bestaan over de handelwijze van de Atlantiërs:

'Toen werd het Vierde vervuld van trots. Wij zijn de koningen, zeiden 
zij; wij zijn de góden.
Zij namen zich vrouwen, schoon om te zien. Vrouwen uit wie geen 
denkvermogen hadden, de eng-hoofdigen. Zij brachten monsters 
voort. Boosaardige demonen, mannelijk en vrouwelijk, ook Khado 
(Dakinï) met beperkte denkvermogens.’ (Stanza X, sloka 40, 41).
'Waar de Toelichting die soort (of dat ras) van dieren 'schoon om te 
zien’, tweevoeters noemt, wordt gezegd: - 'Zij hadden een menselijke 
gestalte, doch de benedenste ledematen -waren van het middel af met 
haar bedekt.’ Vandaar wellicht het ras der saters.
Als er twee milioen jaar geleden mensen bestaan hebben, moeten zij 
- net als de dieren — fysisch en anatomisch geheel verschillend ge
weest zijn van hetgeen zij thans geworden zijn en zij stonden toen 
dichter bij het type van het zuivere zoogdier dan thans.’ (Fr. II 287; 
Terw. II 352).
'Degenen die tot nog toe half goddelijke wezens waren, die zichzelf 
gekerkerd hadden in lichamen, welke slechts in schijn menselijk 
waren, werden fysiologisch veranderd en namen vrouwen tot zich, 
geheel menselijk en schoon om te zien, doch waarin lagere, meer 
stoffelijke, hoewel siderische wezens, zich geïncarneerd hadden. Deze 
wezens in vrouwelijke vormen (Lilith is in de Joodse overleveringen 
het prototype ervan) worden in de esoterische verhalen ’Khado’ (in 
het Sanskrit Dakini) genoemd. Allegorische legenden noemden het 
opperhoofd van deze Liliths Sangye Khado (in het Sanskrit Buddha 
Dakini); aan allen wordt de kunst van ’in de lucht te kunnen wande
len’ en de grootste welgezindheid jegens stervelingen toegekend, maar 
geen denkvermogen - slechts dierlijk instinct.’ (Fr. II 251; Terw. 
II 349-350).
Toch droegen de ’Lemuriërs’ en de Atlantiërs, ’die kinderen van 
Hemel en Aarde’ inderdaad een stempel van TOVERIJ; want de 
Esoterische leer legt juist datgene ten laste, wat, zo men het geloofde, 
een eind zou maken aan de moeilijkheden der wetenschap omtrent 
de oorsprong van de mens of liever omtrent zijn anatomische overeen
komst met de Anthropoïde Aap.’ (Fr. II 252; Terw. II 351).

*) De wetenschappelijke definitie van anthropoïde apen luidt: de anthropoïden 
zijn alle apen zonder staart van de familie der Pongidae, d.w.z. de orang-utans 
van Borneo en Sumatra; de gorillas en chimpansees van West en Centraal Equa
toriaal Afrika. De familie der Hylobatidae, bestaande uit de gibbons van zuid
oost Azië, behoren ook tot de anthropoïde apen.
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’Bij aandachtige lezing van de Toelichtingen zou de mening kunnen 
ontstaan, dat het Wezen, waarmee de pas 'Reïncarneerden' paarden, 
een ’dier’ genoemd werd, niet omdat het geen menselijk wezens, was, 
maar veeleer omdat het stoffelijk en verstandelijk zo geheel en al 
verschilde van de meer volmaakte rassen, die zich in een vroeger 
tijdperk fysiologisch ontwikkeld hadden.’ (Fr. II 252; Terw. II 351- 
352).

(4) ‘De grote keuze’. De historische gebeurtenis die hier besproken wordt 
laat zien welke weg sommige Atlantische rassen insloegen toen het Vierde 
Ras zijn toppunt bereikte. Het ziet ernaar uit dat de keus die gedaan 
werd niet in overeenstemming was met de goddelijke wetten. De Toe
lichting zegt:

'Velen verwierven GODDELIJKE, beter gezegd — ONWETTIGE 
kennis en volgden vrijwillig het LINKER DAD.’ (Toelichting 
XXXIII).
'Aldus naderden de Atlantiërs op hun beurt hun ondergang. Wie kan 
zeggen hoeveel geologische tijdperken er moesten verlopen om deze 
vierde verwoesting te volbrengen?’ (Fr. II 291; Terw. II 406).
’Het wordt in onze Toelichting verklaard. ’Zij (het zesde onderras van 
de Atlantiërs) gebruikten magische bezweringen zelfs tegen de Zon’ - 
en daar zij hun oogmerk niet bereikten vervloekten zij haar. Aan de 
tovenaars van Thessalië werd de macht toegeschreven om de maan 
naar omlaag te roepen, zoals de Griekse geschiedenis ons verzekert. 
De Atlantiërs van de latere tijd waren berucht om hun magische 
vermogens en hun boosheid, hun eerzucht en hun uitdagingen aan de 
góden.’ (Fr. II 672; Terw. II 938).
’Zij (de Atlantiërs) bouwden grote beelden, negen yatis hoog (27 
voet), de grootte van hun lichamen. Onderaardse vuren hadden het 
land van hun vaderen (de Lemuriërs) verwoest. Water bedreigde het 
Vierde (Ras).’ (Stanza XI, sloka 44).

Alsvorens het verhaal van de ondergang van Atlantis te besluiten geven 
wij hier nog een beschrijving van haar uitgestrekte grondgebied:

’Het Atlantische gedeelte van Lemurië was de geologische grondslag 
van hetgeen algemeen onder dé naam Atlantis bekend is. Het laatste 
moet eerder als een uitbreiding van de Atlantische verlenging van 
Lemurië beschouwd worden dan als een geheel nieuwe landmassa, 
opgeheven om in de bijzondere behoeften van het Vierde Wortelras 
te voorzien. Evenals bij de evolutie van de Rassen kan er ten aanzien 
van de verplaatsing en wederverplaatsing van de massas der wereld
delen geen scherpe en vaste lijn getrokken worden, om aan te geven 
waar de ene stand van zaken ophoudt en de nieuwe een aanvang 
neemt. De continuïteit in de natuurlijke processen wordt nooit onder
broken. Zo werden de Atlantiërs van het Vierde Ras ontwikkeld uit 
een kern van mensen van het Derde Ras uit Noordelijk Lemurië, die 
zich concentreerde, om het in brede trekken aan te duiden, op een 
gebied, waar zich thans in het midden van de Atlantische Oceaan
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bevindt. Hun werelddeel werd gevormd door het zich aaneenhechten 
van vele eilanden en schiereilanden, die in het gewone verloop van de 
tijd opgeheven en tenslotte het ware tehuis werden van het grote 
Ras, dat onder de naatn Atlantiërs bekend is.’ (Fr. II 293-294; Terw. 
II 409).
’.. . in verschillende tijdperken van het verleden [hebben] grote eilan
den en zelfs vastelanden bestaan, waar thans slechts een wilde woes
tenij van wateren is. ... een reiziger [kon] in langvervlogen tijden 
bijna de gehele afstand van wat thans de Atlantische Oceaan is, te 
land overtrekken, door in boten over te steken van het ene eiland naar 
het andere, waartussen toen nauwe zeestraten waren.’ (Isis, I, 715).

Dit schijnt erop te wijzen dat er in de tijd van de vierde formatie van 
continenten meer land dan water op aarde was. Zelfs de bergen waren 
hoger in dat land van reuzen, want er was een

’reusachtige bergketen, die langs de grens der aarde (of van de aard
schijf) liep. Deze bergspitsen hadden haar wortels tot diep in de 
bodem der zeeën, terwijl haar hoofd hemelwaarts verhieven en haar 
toppen zich in de wolken verloren. De oude werelddelen hadden 
meer bergen dan dalen. De Atlas en de Piek van Teneriffe, thans 
twee ineengeschrompelde overblijfselen van de beide verdwenen 
werelddelen, waren ten tijde van Lemurië driemaal en ten tijde van 
Atlantis tweemaal zo hoog.’
'Nadat de trotse Atlas volgens de esoterische overlevering voor een 
derde in de wateren gezonken was, bleven twee derden als erfdeel van 
Atlantis over.’ (Fr. II 673; Terw. II 940).

Maar de pracht van dat machtige ras werd verduisterd door de slechte 
praktijken die zij uitoefenden. Men sloeg geen acht op de waarschuwing 
van de dreigende wateren (gegeven in Sloka 44). Drie korte zinnen ver
halen van wat er gebeurde met diegenen die ‘vervuld van trots’ waren.

’De eerste grote wateren kwamen. Zij verzwolgen de zeven grote 
eilanden.
Alle heilige gered, de onheilige vernietigd.’ (Stanza XI, sloka 44-45).

Het wordt aan de Toelichtingen overgelaten de dramatische toets te ver
schaffen die onmisbaar is bij de beschrijving van dergelijke verschrikke
lijke gebeurtenissen. Maar laat dit werk voor zichzelf spreken. Het wordt 
ingeleid met de woorden:

’Het ene bijzondere handschrift, waaraan de volgende gedeelten ont
leend zijn, welke in meer begrijpelijke bewoordingen zijn overge
bracht, wordt gezegd van stenen tafelen overgenomen te zijn, welke 
aan een Buddha uit de eerste dagen van het Vijfde Ras toebehoord 
hebben, die de Zondvloed en het verzinken van de voornaamste lan
den van het Atlantische ras had bijgewoond.’ (II 372; Terw. II 518). 
’De Koningen des Lichts zijn toornig heengegaan. De zonden der 
mensen zijn zo zwart geworden, dat de Aarde in haar hevige ziele- 
strijd trilt. ... De Azuurblauwe zetels blijven ledig. Wie van de Bruine,
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wie van de Rode of zelfs van de Zwarte (rassen) kan op de zetels der 
Gezegenden, de Zetels van kennis en mededogen zitten? Wie kan de 
bloem van macht, de plant met de gouden stengel en de azuurblauwe 
bloesem opnemen?’
’De ’Koningen des Lichts’ is de naam, die in alle oude optekeningen 
aan de Vorsten der goddelijke Dynastieën gegeven wordt. De 'azuur
blauwe zetels’ worden in zekere oorkonden vertaald met 'hemelse 
tronen’. De 'bloem van macht’ is thans de Lotus en wie kan zeggen 
wat zij in dat tijdperk geweest mag zijn?
Vervolgens beweent de schrijver, evenals Jeremia in later tijd, het 
lot van zijn volk. ...’ (Fr. II 373; Terw. II 519-520).
’En de 'grote Koning met het verblindend Aangezicht’, het hoofd van 
alle geelkleurigen, was bedroefd bij het zien van de zonden der Zwar
ten.
Hij zond zijn luchtschepen (Vimanas) aan al zijn broederopperhoofden 
(van andere volkeren en stammen) met vrome mannen daarin, zeg
gende: 'Bereid u voor. Verheft u, gij mannen van de goede wet en 
trekt over het land terwijl het (nog) droog is.’
’De Heren van de storm naderen. Hun wagens naderen het land. Eén 
nacht en twee dagen slechts zullen de Heren van het Duistere Aan
zicht (de Tovenaars) op dit duldende land leven. Het is gedoemd en 
zij moeten er mede verzinken. De lagere Heren der Vuren (de Gno
men en Vuur-elementalen) zijn bezig hun magische Agneyastra (door 
magie werkende vuurwapens) voor te bereiden. Doch de Heren van 
het Donkere Oog ('Boze Oog’) zijn sterker dan zij (de Elementalen) 
en zij zijn de slaven der machtigen. Zij zijn vertrouwd met Ashtar 
(Vidya, de hoogste magische kennis). Komt en gebruikt de uwe (d.w.z. 
uw magische vermogens om die van de Tovenaars tegen te werken). 
Dat iedere heer van het Stralende Aangezicht (een adept van de Witte 
Magie) het Vimana van elke heer van het Duistere Aangezicht in zijn 
handen (of bezit) Idoet komen, opdat geen enkele (der Tovenaars) met 
behulp daarvan aan de wateren ontvliede, aan de roede der Vier 
(Karmische godheden) ontkome en zijn boze (volgelingen of gezin) 
redde.’
’Dat ieder geelkleurige slaap van zich zende tot iedere zwarte (hem 
mesmerisere?). Mogen zelfs zij (de Tovenaars) pijn en lijden ont
gaan. Moge ieder mens, die de Zonnegoden getrouw is, elk mens, 
die onder de maangoden staat, binden (verlammen), opdat hij niet 
lijde of aan zijn lot ontkome.’
’En ieder geelkleurige offere van zijn levenswater (bloed) aan het 
sprekende dier van een zwart gezicht opdat het zijn meester niet 
wekke.’
,Het uur is geslagen, de zwarte nacht is gereed,’ enz. enz.
’Dat hun lot vervuld worde. Wij zijn de dienaren van de grote Vier. 
Mogen de Koningen van het Licht terugkeren.’
’De grote Koning viel met zijn stralend Aanzicht ter aarde en ween
de. ...
Toen de koningen zich verzamelden, hadden de wateren zich reeds 
bewogen. . . .
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(Doch) de volkeren waren thans de droge landen overgestoken. Zij 
waren voorbij het merkpeil der wateren. Hun koningen bereikten 
hen in hun Vimanas en voerden hen naar de landen van Vuur en 
Metaal (Oost en Noord).’
'Sterren (meteoren) hagelden neer op de landen der zwarte Gezichten, 
doch zij sliepen.
De sprekende dieren (de magische wachters) hielden zich stil.
De lagere heren wachtten op bevelen, doch deze kwamen niet, want 
hun meesters sliepen.
De wateren stegen en bedekten de dalen van het ene einde der Aarde 
tot het andere. Hooglanden bleven over, de bodem der Aarde (de 
landen der tegenvoeters) bleef droog. Daar woonden zij, die ontkwa
men: de mensen met gele huidskleur en met de open blik (de open
hartige en oprechte mensen).
Toen de Heren van het Duistere Aanzicht ontwaakten en aan hun 
Vimanas dachten om aan de rijzende wateren te ontkomen, bleken 
deze verdwenen te zijn.’
'Vervolgens zegt een zinsnede, dat enige van de machtiger magiërs 
van het 'Zwarte Aangezicht’ — die eerder dan de anderen ontwaakt 
waren - diegenen vervolgden, die hen 'in het verderf gestort hadden’ 
en in de achterhoede waren, . ..
Toch zetten de achtervolgers, 'wier hoofd en borst hoog boven de 
wateren uitstaken’ hen 'drie maantijden lang’ na, totdat deze ten
slotte, door de stijgende golven bereikt werden en tot de laatste man 
omkwamen doordat de bodem onder hun voeten wegzonk en de 
aarde hen, die haar ontwijd hadden, verslond.’ (Fr. II 376; Terw. 
II 522-524).
'Beiden [Lemurië en Atlantis] verzonken en werden met hun hoge 
beschavingen en ’goden’ overspoeld, maar tussen deze twee cata
strofen lag een kort tijdperk van ongeveer 700.000 jaar; ’Lemurië’ 
beleefde haar hoogtepunt en het eind van haar tijd net die korte 
spanne tijds voor het eerste deel van het Eocene tijdperk. . . .’ (Brieven 
van de Meesters aan A. P. Sinnett, 159).
Het verzinken van Atlantis (die groep continenten en eilanden) begon 
tijdens het Miocene tijdperk ... en had zijn hoogtepunt - ten eerste 
in de uiteindelijke ondergang van het grootste continent, hetgeen 
samenviel met het opkomen van de Alpen; en ten tweede in de onder
gang van de laatste van de schone Eilanden, waarvan Plato melding 
maakt. De Egyptische priesters van Sais vertelden zijn voorvader 
Solon, dat Atlantis (d.w.z. het enig overgebleven eiland) 9000 jaar 
voor hun tijd vergaan was. Deze datum was niet verzonnen, want zij 
hadden sedert duizenden jaren hun verslagen zeer zorgvuldig be
waard.’ (Idem, 163).

Ook de Hindus bewaarden astronomische verslagen.
’En zij zijn in het bezit van opgetekende waarnemingen, die lopen 
van de datum van de eerste Grote Zondvloed binnen de Arische ge
schiedkundige herinnering - de zondvloed, die voor ongeveer 850.000 
jaar de laatste gedeelten van Atlantis deed verzinken.’ (Fr. II 292; 
Terw. II 407).
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’Nu heeft ons Vijfde Wortelras — als een ras sui generis en geheel los 
van de ouderlijke stam - reeds ongeveer een miljoen jaar bestaan.’ 
(Fr. II 382; Terw. II 532).

Met de ondergang van Atlantis, waarmee de glorie van het Vierde Ras 
vroegtijdig tot een einde gebracht werd, eindigen de archaïsche kro
nieken. Deze kronieken verschaften, in de vorm van de mystieke Stanzas 
van Dzyan, de basis voor het verslag over de geschiedenis van de mense
lijke Rassen. Slechts in twee korte ólokas is er sprake van ons huidige 
Vijfde Ras:

’Het Vijfde, voortgebracht uit de Heilige stam, bleef; het werd be
stuurd door de eerste Goddelijke Koningen.
... Die weder neerdaalden, die vrede sloten met het Vijfde, die het 
onderrichtten en onderwezen.’ (Stanza XII, slokas 48-49).

De ‘Heilige stam’ slaat op de voorgaande Sloka (nr. 46), waarin gezegd 
wordt: ‘alle heiligen gered, de onheiligen vernietigd’. Desalniettemin dient 
men in gedachten te houden dat het Vijfde Wortelras lang voor de uit
eindelijke ondergang van het verdorven mid-Atlantische Rijk al bezig 
was te ontstaan. Er wordt in feite gezegd dat het eerste Onderras van het 
Vijfde of Arische Ras (zoals het gewoonlijk wordt genoemd) reeds 
enkele duizenden jaren bestond:

’de An/f-universele zondvloed, die aan de geologie bekend is (het 
eerste ijstijdperk) juist plaats gehad moet hebben op het tijdstip, het
welk de Geheime Leer daarvoor aangeeft: namelijk (in ronde cijfers) 
200.000 jaar na het begin van ons VIJFDE RAS of ongeveer in de 
tijd die Croll en Stockwell voor het eerste ijstijdperk aangeven, d.w.z. 
ongeveer 850.000 jaar geleden. Aangezien nu deze laatste storing door 
geologen en sterrekundigen aan ’een bovenmatige excentriciteit van 
de Aardbaan’ toegeschreven wordt en de Geheime Leer die aan de
zelfde oorzaak toeschrijft, doch er nog een andere factor aan toe
voegt, het verplaatsen van de as der Aarde, .. .’ (Fr. II 130; Terw. II 
179).

De tijdsduur van het bestaan van het Vijfde Ras tot en met heden wordt 
ook gegeven. Men moet niet vergeten dat sui generis — dat vertaald zou 
kunnen worden met ‘uit zichzelf’ — niet slaat op de periode waarin het 
Ras bezig was zich te vormen en het leefde en zich ontwikkelde naast 
het oude Ras dat toen heerste.
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Klaarblijkelijk werd het eerste onderras, toen het een Ras sui generis 
werd, afgezonderd van de grote massa van het Vierde Ras en had het 
geen deel aan de Atlantische beschaving of cultuur voordat de voor
naamste vastelanden overspoeld werden, want het was noodzakelijk dat 
het jonge Ras ‘onderricht en onderwezen’ werd door de Slangen of 
Draken van Wijsheid (zoals in de laatste Sloka, no. 49, staat). Het ont
stond in het noorden.

’Het Arische ras is in het hoge noorden geboren en ontwikkeld, hoe
wel zijn stammen zich na het verzinken van het vasteland van Atlantis 
verder zuidwaarts in Azië begaven.’ (Fr. II 677; Terw. II 947).

Aangezien er dus geen samenhangend verslag is over dit Ras kunnen we 
alleen een fragmentarische schets geven van het Vijfde ontwikkelings
stadium van het Mensenrijk, want het is nog steeds bezig zich te ont
vouwen. We kunnen een voorbeeld geven van één bepaalde fase: die 
van de afmetingen van het menselijk lichaam. De lengte ervan is zo ge
standaardiseerd dat buitengewoon lange mensen (langer dan 2 meter) 
vrijwel niet voorkomen. Verder werd het menselijk organisme pas ‘in het 
Vijfde Ras volkomen en symmetrisch’. (Fr. II 259; Terw. II 361).

’De 'tabernakels’ zijn, wat de structuur en regelmaat van vorm aan
gaat, vooruitgegaan, zij groeiden en ontwikkelden met de bol die hen 
droeg. Maar de fysieke vooruitgang heeft plaats gehad ten koste 
van de geestelijke innerlijke mens en natuur. De drie middenbegin- 
selen van de aarde en van de mens werden met elk ras meer stoffelijk; 
de Ziel trad op de achtergrond om plaats te maken voor het physieke 
verstand; het inwezen der elementen werd de thans bekende stoffelijke 
en samengestelde elementen.’ (Fr. I 173; Terw. I 296).

In dit voorbeeld zijn de drie ‘middelste beginselen’: Prana - het levens
beginsel; Karna - het begeertebeginsel; en het ‘stoffelijke verstand’ of 
Kama-Manas — het Lager Denkvermogen; niet Manas en evenmin het 
Verstandsbeginsel op zich, daar Manas, wanneer het ontwaakt is in de 
menselijke constitutie beschouwd wordt als een tweevoudig beginsel, dat 
zich óf met Buddhi, öf met Karna verenigt — zoals hiervoor reeds be
schreven is. Dit is de overheersende fase van het vijfde stadium van ont
wikkeling, zelfs nog belangrijker dan het stoffelijk aspect. Dit zal voort 
gaan zich te ontvouwen tijdens de periode van het Vijfde Ras. Uit de 
analogie en als men nagaat hoe de ontwikkeling zou moeten zijn komt 
men echter tot de conclusie dat de verstandelijk-geestelijke ontwikkeling 
van het Vijfde Ras vertraagd is geworden. Dit is hoofdzakelijk te wijten 
aan de zware karmische last of erfenis op stoffelijk, mentaal, moreel en 
geestelijk gebied, ons nagelaten door de Lemurische en Atlantische be
schavingen. Dat komt doordat de wezens die het huidige ras vormen de
zelfde zijn als de wezens (Monaden) waaruit die oude rassen bestonden. 
Lijkt deze opmerking overdreven? Hij wordt ondersteund door de vol
gende mededeling:
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'bij de Atlantiërs was het juist het Geestelijke wezen, dat zondigde, 
daar in die dagen het Geest-element nog het ’Meester’-beginsel 
in de mens was. Derhalve was het ook in die dagen, dat onze Monaden 
het zwaarste Karma van het Vijfde Ras verwekt hebben.’ (Fr. II 266; 
Terw. II 372).

Daarbij komt nog dat het onophoudelijke oorlogvoeren en bloedver
gieten in zowel de oude als de moderne tijd karmische lasten zijn die niet 
gemakkelijk afgeschud kunnen worden.

’ln ons tegenwoordig algeheel materiële Vijfde Ras is de aardse Geest 
van het Vierde nog krachtig in ons; maar wij naderen de tijd, waarop 
de slinger der evolutie zijn opwaartse zwaai zeker zal beginnen, 
waardoor de Mensheid, wat haar Geestelijkheid aangaat, terugge
voerd zal worden tot op de hoogte van het oorspronkelijke Derde 
Wortelras. Gedurende haar kindsheid was de mensheid geheel uit die 
Engelenschaar samengesteld, die de inwonende Geesten waren, welke 
de monsterachtige en reusachtige tabernakels van klei van het Vierde 
Ras bezielden - opgebouwd door en samengesteld uit (zoals zij nu 
ook zijn) ontelbare myriaden van levende wezens.’ (Fr. I 172-173; 
Terw. I 295).

De enige Toelichting op de Stanzas over het Vijfde Ras geeft een tech
nische uiteenzetting over de zojuist aangehaalde alinea en dit wordt nog 
verder verduidelijkt door commentaren en een diagram:

'Wij (het Vijfde Wortelras) zijn in onze eerste helft (van duur - 
[d.w.z. van de Zeven Ronden]) opwaarts (op de OPGAANDE boog 
van de cyclus) op het middenpunt van (of tussen) het Eerste en het 
Tweede Ras - die omlaag vielen (d.w.z. de rassen waren toen op de 
nederdalende boog van de cyclus). . . . Maak uw berekeningen zelf, 
Lanoe, en zie.' (Toelichting XX).
'Wanneer wij overeenkomstig die raad onze berekeningen maken, 
vinden wij, dat tijdens de overgangstijd - namelijk tijdens de tweede 
helft van het Eerste Geestelijke etherisch-astrale ras - de mensheid 
in wording ontbloot was van het verstandelijke hersenelement. Daar 
zij zich op haar nederdalende lijn bevond en daar wij evenwijdig met 
haar lopen op de opgaande lijn, zijn wij derhalve ontbloot van het 
Geestelijke element, dat thans door het verstandelijke vervangen is. 
Want men zij indachtig, dat wij, omdat wij in het manasa tijdperk 
van onze cyclus van rassen of in het Vijfde zijn, dus door het meri- 
diaanpunt van het volmaakt evenwicht van Geest en Stof - of het 
evenwicht tussen hersenverstand en Geestelijke waarneming - gegaan 
zijn. Eén belangrijk punt moet echter in het oog gehouden worden.
Wij zijn pas in de Vierde Ronde en eerst in de Vijfde zal de volle 
ontwikkeling van Manas, als een directe straal van het Universele 
MAHAT - een straal, die niet door stof belemmerd wordt — tenslotte 
verkregen worden. Niettemin moet, aangezien alle onderrassen en 
volkeren op kleinere schaal hun kringlopen en stadia van ontwik
kelende evolutie herhalen, dat des te meer het geval zijn met een
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*) Viharas: kloosters.
**) Si-yu-ki, Boek I, ’Fan-yen-na’ (Bamiyan). Het eerste beeld is 173 voet hoog
- zeventig voet hoger dan het Vrijheidsbeeld bij de haven van New York.

Wortelras. Ons ras heeft derhalve als Wortelras de evenaar over
schreden en schrijdt in zijn kringloop aan de Geestelijke kant voor
waarts, maar enkele van onze onderrassen bevinden zich nog op de 
weinig verlichte afdalende boog van hun respectievelijke nationale 
kringlopen, terwijl wederom andere - de oudste - die hun kritieke 
punt overschreden hebben, dat alleen beslist of een ras, een volk of 
een stam zal blijven leven of vergaan, als onderrassen op het toppunt 
van geestelijke ontwikkeling staan.’ (Fr. II 267; Terw. II 369-370).

Behalve de Stanzas is er nog een kroniek bewaard gebleven, die een be
tekenis heeft voor hem die haar begrijpt. Deze kroniek bestaat uit vijf 
beelden in de omgeving van Bamian.

’Bamian is een kleine, ellendige, half vervallen stad in Midden-Azië, 
halverwege tussen Kabul en Balkh, aan de voet van de Koh-i-Baba, 
een grote berg van de Paropamisys (of Hindu-Kush) keten, ongeveer 
8500 voet boven de zeespiegel. In de oudheid was Bamian een deel 
van de oude stad Gulguleh, welke in de dertiende eeuw tot de laatste 
steen door Djengis-Khan verwoest werd. Het gehele dal is ingesloten 
door reusachtige rotsen vol deels natuurlijke, deels kunstmatige holen 
en grotten, vroeger de woonplaatsen van Buddhistische monniken, 
die hun viharas daarin gevestigd hadden.’*) (Fr. II 297; Terw. II 415).

Toen deze Buddhistische monniken bij hun aankomst in het dal in on
geveer de eerste eeuw deze beelden zagen, besloten zij ze te ‘kleden’ in 
het gewaad waarin Buddha meestal wordt afgebeeld. Dit deden zij en 
gebruikten daarbij een soort pleisterwerk dat ze op de steen aanbrachten 
en bovendien hieuwen zij vele kleinere beelden uit in nissen. Toen de 
befaamde Chinese reiziger Hiuen Tsang in de zevende eeuw Bamian be
zocht zei hij dat

’de glans van de gouden versieringen, die het beeld bedekten’ in zijn 
tijd 'het oog verblindde’, doch er is in deze tijd geen spoor van zulk 
een vergulsel meer over gebleven.**)’
'Doch de vijf beelden behoren tot het werk van de Ingewijden van het 
Vierde Ras, die, na het verzinken van hun werelddeel, een wijkplaats 
zochten in de sterkten en op de toppen van de bergketens van Mid- 
den-Azië. Bovendien zijn de vijf beelden een onvergankelijke opteke
ning van de geheime lering over de geleidelijke evolutie der rassen. 
Het grootste moet het Eerste Ras der mensheid voorstellen, waarvan 
het etherisch lichaam, tot onderricht voor toekomstige geslachten, 
in harde, duurzame steen vereeuwigd is, daar de gedachtenis eraan 
anders nooit de Atlantische Zonvloed overleefd zou hebben. Het 
tweede - 120 voet hoog - stelt de zweetgeborenen voor en het derde 
— dat 60 voet meet - vereeuwigt het ras, dat gevallen is en daardoor 
het eerste stoffelijke ras, uit vader en moeder geboren, inleidde, welks
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*) Het is altijd zeer belangwekkend de leringen van de Geheime Leer door heden
daagse vondsten bevestigd te zien. Wij willen daarom het volgende, betreffende 
de beelden van Bamian, onder de aandacht brengen. William O. Douglas, Rech
ter aan het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten sinds 1939, ook een bekend 
reiziger, bezocht in 1951 Afghanistan en was in Bamian op 12 juli. In zijn boek 
’Beyond the High Himalayas’, dat in 1952 uitkwam, vertelde hij van zijn tocht 
naar deze weinig bezochte plek, die gelegen is in een vruchtbaar dal tussen de 
Hindu Kush bergen. Slechts een paar dozijn lemen hutten geven de plaats aan 
waar Bamian eens schitterde, zo vertelt hij. Een steile rotswand van zandsteen, 
een paar honderd voet hoog en iets minder dan een halve mijl lang, sluit de 
westkant van het dal af. Op het gladde oppervlak van die rotswand zijn drie 
gigantische beelden te zien. Mr. Douglas zegt dat de grootste van de drie 53 meter 
hoog is, of ongeveer 175 voet en hij noemt ze 'drie historische figuren’. Hij ver
telt over de overlevering die in het dal voortleeft, waarin zij ’Buddha, Buddha’s 
vrouw en Buddha’s kind’ genoemd worden. De reden hiervoor is natuurlijk dat de 
toegewijde volgelingen van de Buddha de verleiding niet konden weerstaan de 
beelden in buddhistische gewaden te hullen. Toen Bamian een bloeiend centrum 
van het Buddhisme was, werden grotten en kamers in de rots uitgehouwen om 
als woonplaatsen te dienen. Deze zijn nog steeds aanwezig, maar de tempels en 
heiligdommen zijn er niet meer, omdat het dal in de achtste eeuw onder de voet 
gelopen is door de Mohammedanen. De volgelingen van de Islam vernielden niet 
alleen alle heiligdommen, maar slachtten ook de weerloze Buddhistische bevol
king af. Maar het wiel van Karma draaide verder: vijf eeuwen later vielen Mon
goolse horden het dal van Bamian binnen. Behalve dat hij in 1220 de gehele 
stad verwoestte, roeide Djengis-Khan alle Moslim bewoners uit.

laatste afstammelingen afgebeeld zijn in de Beelden van het Paas
eiland; maar zij waren op het tijdstip, dat Lemurië verzonk, nadat het 
door vulkanisch vuur nagenoeg verwoest was, slechts 20 tot 25 voet 
hoog. Hot Vierde Ras was nog kleiner, hoewel reusachtig in verge
lijking met ons tegenwoordige Vijfde Ras en de reeks bereikte ten
slotte in dit laatste haar eindpunt.’*) (Fr. II 298-299; Terw. II 416- 
417).

Het Vijfde Ras bracht het vijfde zintuig, de reuk, tot ontwikkeling. Het 
Vierde Ras had de smaak, het vierde zintuig, ontwikkeld.
Het ‘thuis’ van het Vijfde Ras beslaat de continenten zoals zij nu op de 
aardbol liggen. Wanneer men echter de nieuwe landen die oprezen voor 
het nieuwe Ras als het ‘thuis’ daarvan wil beschouwen, dan zijn deze 
landen de beide Amerikas, Europa en Klein-Azië.

'Doch daar men de Vastelanden in de volgorde van de evolutie der 
Rassen van het eerste tot het vijfde, ons Arisch Wortelras, achter 
elkander plaatst, moet Europa het vijfde grote Vasteland worden 
genoemd. ... Er is een tijd geweest, dat de delta van Egypte en Noor
delijk Afrika tot Europa behoorden, voordat de vorming van de 
Straat van Gibraltar en een verdere rijzing van het vasteland de kaart 
van Europa geheel en al wijzigden. De laatste belangrijke verandering 
had ongeveer 12000 jaar geleden plaats en werd gevolgd door het 
verzinken van Plato’s klein Atlantisch eiland, dat hij naar het oor
spronkelijk werelddeel Atlantis noemde.’ (Fr. II 6-7; Terw. II 9).

Te zijner tijd zal het ‘Vijfde Continent’ veranderingen ondergaan, het
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grootste deel van deze veranderingen zal veroorzaakt worden door vul
kanische uitbarstingen en vervolgens door overstromingen - zoals ge
beurde met het Derde Continent. Maar het Vijfde Ras zal nog lange tijd 

blijven voortbestaan in het tijdperk van het Zesde Ras, evenals het Vierde 
Ras bleef bestaan naast het Vijfde. Dit wordt duidelijk uiteen gezet in het 
volgende citaat, waarin ook wordt verteld waar het nieuwe onderras van 
het huidige Ras zal opkomen:

'Sedert de aanvang van het Atlantische Ras zijn vele millioenen jaren 
verlopen; toch zien wij, dat de Atlantiërs 11000 jaar geleden nog met 
het Arische element vermengd waren. Hieruit blijkt hoe ontzaglijk 
ver het ene ras over het daarop volgende heengrijpt, hoewel het oud
ste zijn eigenaardigheden van karakter en uiterlijk type verliest en de 
nieuwe trekken van het jonge ras aanneemt. Dit wordt telkenmale bij 
het vormen van gemengde mensenrassen bewezen. Nu leert de Occul
te wijsbegeerte dat zelfs thans en onder onze ogen zelfs de vorming 
van het nieuwe Ras en de nieuwe Rassen voorbereid wordt en dat de 
vormverandering in Amerika zal plaats vinden en reeds in stilte is 
begonnen.
Nauwelijks driehonderd jaar geleden nog zuiver Angelsaksisch, zijn 
de Amerikanen van de Verenigde Staten reeds een afzonderlijk volk 
geworden en door grote toevoer van verschillende nationaliteiten en 
door gemengde huwelijken niet alleen uit een verstandelijk maar ook 
uit een stoffelijk oogpunt, nagenoeg een ras op zichzelf geworden. ... 
Aldus zijn de Amerikanen in slechts drie eeuwen tijdelijk een 'oor
spronkelijk ras’ geworden, voordat zij een afzonderlijk ras worden en 
scherp gescheiden zullen zijn van alle andere rassen, die thans be
staan. Kortom, zij zijn de kiemen van het Zesde onderras en zullen 
over weinige honderden jaren zeer bepaald de baanbrekers worden 
van dat ras, dat op het tegenwoordige Europese of vijfde onderras zal 
volgen, met alle nieuwe eigenschappen daarvan. Daarna, over onge
veer 25000 jaar, zullen zij een aanvang maken met de toebereidselen 
voor het zevende onderras, totdat tengevolge van grote aardrampen - 
waarvan de eerste reeks eenmaal Europa en nog later het ganse 
Arische Ras moet verwoesten (en zodoende invloed uitoefenen op de 
beide Amerikas) en ook de meeste landen, die in rechtstreeks verband 
staan met de begrenzing van ons vasteland en onze eilanden - het 
Zesde Wortelras op het toneel van onze Ronde zal zijn verschenen. . .. 
Het Vijfde Ras zal gedurende honderdduizenden jaren het Zesde over
lappen, terwijl tegelijk met, doch langzamer dan zijn opvolger, zal 
veranderen, toch veranderend in lichaamslengte, algemene bouw en 
verstandelijkheid, evenals het Vierde ons Arische en het Derde Ras 
de Atlantiërs heeft overlapt.’ (Fr. II 390-391; Terw. II 544).
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Er zijn maar weinig gegevens over het Zesde Wortelras. Het proces van 
ontwikkeling van dit grote Ras zal plaats vinden tijdens het Zesde, zowel 
als het Zevende Onderras van het huidige Vijfde Ras. Er wordt een 
wenk gegeven waar deze voorbereidingen zullen beginnen.

Op dit aspect moet ook de nadruk gelegd worden bij de laatste Onder
rassen van het Vijfde Ras. Wanneer het nieuwe Ras een ‘ras apart’ is

’. .. [zullen] wanneer het Zesde Ras een aanvang neemt, er geen 
Amerikanen meer zijn, evenmin als Europeanen; want zij zullen een 
nieuw ras en vele nieuwe volkeren zijn geworden. Toch zal het Vijfde 
niet sterven, maar een poos blijven leven en nog honderdduizenden 
jaren het nieuwe Ras overlappen; het zal zich, tegelijk met - maar 
langzamer dan zijn nieuwe opvolger - vervormen, toch zich verstande
lijk, naar zijn algemene lichaamsbouw en gestalte, geheel wijzigen. 
De mensheid zal niet meer tot reuzenlichamen opgroeien gelijk de 
Lemuriërs en Atlantiërs, omdat, terwijl de evolutie van het Vierde 
Ras dit bij de stoffelijke ontwikkeling naar het laagste punt van 
stoffelijkheid voerde, het tegenwoordige Ras op zijn stijgende boog is 
en het Zesde Ras zal snel zijn banden van stof en zelfs van vlees ont
groeien.’ (Fr. II 391-392; Terw. II 546).

Dit lijkt een aanwijzing dat tijdens het tijdperk van de zes voornaamste 
ontwikkelingsstadia van het Mensenrijk de voertuigen of ‘lichamen’ meer 
etherisch dan stoffelijk zullen zijn en tweeslachtig. Dit is zo omdat het 
Zesde Ras op de Stijgende Boog - die de Cycli van Geestelijkheid sym
boliseert — in een positie zal verkeren, die te vergelijken is met die van 
het Eerste en Tweede Ras op de Dalende Boog, of de Cycli van Stof. 
Men zal zich herinneren dat deze twee Rassen etherische voertuigen 
hadden. Wat nog belangrijker is, de nadruk zal liggen op het verstande-

’Derhalve is het de mensheid van de Nieuwe wereld - die veel ouder 
is dan onze Oude wereld, een feit, dat de mensen ook hadden ver
geten - van Patala (de Tegenvoeters of de Onderwereld, zoals Amerika 
in Indië wordt genoemd), wier roeping en Karma het is, het zaad uit 
te strooien voor een toekomstig Ras, grootser en heerlijker dan wij 
tegenwoordig kennen. De Kringlopen der Stof zullen worden gevolgd 
door Kringlopen van Geestelijkheid en een volledig ontwikkeld denk
vermogen.’ (Fr. II 392; Terw. II 546).
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De volledige beheersing van het zesde zintuig zal bereikt worden wan
neer Manas, het vijfde beginsel, bewust kan worden verenigd met het 
zesde zintuig. Op dezelfde wijze zal het zevende zintuig gebruikt kunnen 
worden, wanneer Buddhi (het zesde beginsel) bewust verenigd kan wor
den met het zevende zintuig (zie II, 562). Het bewust verenigen van 
Manas met het zesde zintuig kan beschreven worden als het vermogen 
JnanaSakti te gebruiken. Deze kracht wordt als volgt verklaard:

lijk-geestelijke aspect van de mens. Met betrekking tot die toekomst voor
spelt de Vishnu-Purana wat er gebeuren zal aan het eind van het Kali- 
Yuga, de tegenwoordige Cyclus (yuga of tijdperk):

'Tegen het einde van het Kali, ons tegenwoordige tijdperk, zal Vishnu 
of de 'Eeuwige Koning, als Kalki [Avatara] verschijnen en de gerech
tigheid op aarde herstellen. De gemoederen van hen, die in die tijd 
leven zullen gewekt worden en zo doorschijnend worden als kristal. 
'De mensen die door de kracht van die bijzondere tijd (het zesde ras) 
aldus veranderd worden, zullen als de zaden van zijn van andere men
selijke wezens en het leven schenken aan een ras, dat de wetten van 
het Krita-tijdperk van reinheid zal opvolgen’; dat wil zeggen, het zal 
het zevende ras zijn, het ras van ’Buddhas’, de 'Zonen Gods’, uit 
onbevlekte ouders geboren.’ (Fr. II 425; Terw. II 594-595).

Nog een fase van het zesde stadium van ontwikkeling, die verband houdt 
met het verstandelijk-geestelijke aspect, zal tot werkzaamheid komen 
naarmate de evolutie van het Zesde Ras voortschrijdt. Deze toekomstige 
ontwikkeling wordt dikwijls het ‘zesde zintuig’ van de mens genoemd - 
een zintuig dat in de toekomst werkzaam zal zijn en dan als heel gewoon 
beschouwd zal worden. Dit zintuig zal verwant zijn aan wat nu helder
ziendheid genoemd wordt. Samen met de ontwikkeling van dit zesde zin
tuig zal er nog een kenmerk van de stof ontstaan - die ‘doordringbaar
heid’ genoemd zou kunnen worden.

’De hoedanigheden, of, wat wellicht de beste term die ons ter beschik
king staat is, de kenmerkende eigenschappen der stof, moeten klaar
blijkelijk te allen tijde in onmiddellijke betrekking tot de zinnen van 
de mens staan. De stof bezit uitgebreidheid, kleur, beweging (mole
culaire beweging), smaak en geur, overeenkomstig de bestaande men
selijke zinnen en in de tijd, dat zij de volgende kenmerkende eigen
schap ontwikkelt - noemen wij die voor een ogenblik DOORDRING
BAARHEID - zal deze overeenkomen met het volgende zintuig van 
de mens, dat wij 'NORMALE HELDERZIENDHEID’ kunnen noe
men.’ (Fr. I 192; Terw. I 327).

’Jnanasakti. - De kracht van het verstand, van werkelijke Wijsheid of 
Kennis. Zij heeft twee aangezichten:
Hier volgen enkele van haar openbaringen, wanneer zij onder de in
vloed of het bestuur van stoffelijke omstandigheden geplaatst is. (a) 
De kracht van het denkvermogen om onze gewaarwordingen te ver-
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tolken, (b) Zijn kracht om denkbeelden van vroeger terug te roepen 
(geheugen) en toekomstige verwachtingen te doen ontstaan, (c) Zijn 
kracht, zoals die aan de dag treedt in wat de moderne psychologen 
noemen ’de wetten van associatie’, die het in staat stelt blijvend ver
band te maken tussen verschillende groepen van gewaarwordingen 
en mogelijkheden van gewaarwording en zodoende het begrip of het 
denkbeeld van een uiterlijk voorwerp te doen ontstaan, (d) Zijn 
kracht om onze denkbeelden door de geheimzinnige schakel van het 
geheugen te verbinden, en daardoor het begrip van het zelf of van de 
individualiteit te doen ontstaan. Enkele van haar openbaringen, wan
neer zij van de ketenen der stof bevrijd is, zijn (a) Helderziendheid, 
(b) Psychometrie.’ (Fr. I 223; Terw. I 374).

Dit zal ongetwijfeld een van de manieren zijn waarop Manas, het Ver- 
standsbeginsel, in de Vijfde Ronde gebruikt wordt. Over helderziend
heid, die ‘bevrijd is van de banden der stof’, wordt gezegd:

'Ware helderziendheid is het vermogen door de dichtste stof heen te 
zien (waarbij deze naar believen verdwijnt voor het geestelijk oog van 
de Ziener) zonder daarbij belemmerd te worden door tijd (verleden, 
heden en toekomst) of afstand.’ (Theos. Gloss. onder ’Clairvoyance’).

Dit is een beschrijving van de manier waarop het Oog van Dangma 
wordt gebruikt.

.Alleen de Ingewijde, rijk door de kennis, die door talloze geslachten 
van zijn voorgangers verworven is, richt het ’Oog van Dangma’ op 
het inwezen der dingen, waarop geen Maya enige invloed kan uit
oefenen. Hier is het, dat de leringen der esoterische wijsbegeerte met 
betrekking tot de Nidanas en de Vier Waarheden van het grootste be
lang worden; maar ze zijn geheim.’ (Fr. I 38; Terw. I 93).

Hoewel dit een vreemde verklaring mag lijken, heeft de mensheid eens 
het vermogen bezeten het Oog van Dangma te gebruiken en was zij ook 
bij machte de helderziende vermogens aan te wenden; maar dit was een 
onbewust gebruik van het Oog van Dangma. In het Zesde Ras zal het 
bewust gebruikt worden.

'Onze tegenwoordige normale stoffelijke zintuigen waren (van ons 
tegenwoordige standpunt bezien) abnormaal in die dagen [van het 
Tweede Wortelras] van langzaam voortschrijdende, benedenwaarts 
gaande evolutie en val in de stof. En er is een tijd geweest, waarin 
alles, wat in onze moderne tijd voor buitengewone verschijnselen 
wordt gehouden en wat voor de fysiologen, die thans gedwongen 
zijn er aan te geloven, zo raadselachtig is - zoals gedachtenoverbren
ging, helderziendheid, helderhorendheid, enz., kortom alles wat thans 
'wonderbaar en abnormaal’ heet - een tijd, waarin dat alles en nog 
veel meer, tot de zintuigen en vermogens behoorde, welke de gehele 
mensheid bezat. Wij gaan echter in kringloop achteruit en vooruit, 
dat wil zeggen dat wij (de mensheid) na tot bijna aan het einde van 
het Vierde Ras aan geestelijkheid verloren te hebben, wat wij aan
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Er wordt een aanwijzing gegeven over het tijdstip waarop veranderingen 
zullen plaatsgrijpen in de formatie van de vastelanden van de Aarde 
wanneer het ‘thuis’ voor het Zesde Wortelras voorbereid wordt. Dit tijd
stip wordt bepaald aan de hand van de siderische cyclus - een periode 
van 25.868 jaar, hetgeen ook de duur is van de cyclus van de precessie 
van de equinoxen. Dit laatste wordt van het astronomisch standpunt ver
klaard als de langzame beweging van de dag- en nachteveningspunten 
op de ecliptica van oost naar west, waardoor de tijd tussen de opeen
volgende equinoxen korter wordt. Naar verluidt wordt dit veroorzaakt 
door de aantrekkingskracht die de zon en de maan uitoefenen op de 
equatoriale ronding van de aarde. Dit wordt verder uitgewerkt in het 
volgende citaat, waarin ook de esoterische betekenis, die men aan de 
siderische cycli hecht, gegeven wordt:

’Als die waarnemer dan ook maar de geringste mate van intuïtie bezit, 
zal hij zien hoe het wel en wee der volkeren nauw met het begin en 
het einde van deze siderische kringloop samenhangt. De niet-occultist 
verkeert hierbij weliswaar in de ongunstige omstandigheid, dat hij 
niet zulk een ver verleden heeft om op te steunen. Hij weet, dank zij 
de exacte Wetenschap, niets van hetgeen er nagenoeg 10.000 jaar ge,- 
leden voorgevallen is; niettemin kan hij troost putten uit de kennis van 
of - zo hij wil - de gissingen over het lot van elk lier moderne vol
keren, die hij kent - over ongeveer 16.000 jaar van nu af. Onze be
doeling is zeer duidelijk. Elk siderisch jaar verwijderen de keerkringen 
zich vier graden van de pool bij elke omwenteling van de dag- en 
nachteveningspunten, naarmate de evenaar zich door de sterrebeelden 
van de dierenriem beweegt. Thans zijn, zoals iedere sterrekundige 
weet, de keerkringen slechts drie en twintig en iets minder dan een 
halve graad van de evenaar verwijderd. Daarom moeten zij zich, 
vóór het einde van het Siderische jaar nog twee en een halve graad 
verplaatsen. Dit verleent aan de mensheid in het algemeen en aan 
onze beschaafde rassen in het bijzonder een uitstel van ongeveer 
16.000 jaar.’ (Fr. II 291; Terw. II 405).

In bovenstaand citaat wordt echter niets gezegd over de precessie van 
de equinoxen in verband met de Tekens van de Zodiak, of met wat 
H.P.B. ergens anders de esoterische ‘astrologische Zodiak’ noemt - want 
dat is uiteindelijk de ware betekenis van de Tekens van de Zodiak. Het 
verband tussen het astronomische standpunt en de esoterische uitleg kan 
het best verduidelijkt worden aan de hand van nog een citaat:

’Om echter tot de astrologische Zodiak zelf terug te keren, deze is

stoffelijke ontwikkeling gewonnen hadden, thans even geleidelijk en 
onmerkbaar in het stoffelijke al datgene verliezen, wat wij in de gees
telijke Zier-evolutie opnieuw moeten verwerven. Dit proces moet voort
gaan tot de tijd, die het Zesde Wortelras op één lijn zal plaatsen met 
de geestelijkheid van het Tweede Ras, een sedert lang uitgestorven 
mensheid.’ (Fr. I 437; Terw. I 690-691).
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een denkbeeldige cirkel die rond de aarde loopt langs de equator en 
het eerste punt daarop wordt 0° Aries genoemd. De cirkel wordt ver
deeld in twaalf gelijke delen, die 'Tekens van de Zodiak’ genoemd 
worden, waarvan elk 30° beslaat en hierop wordt het opgaan van 
hemellichamen afgemeten. De bewegelijke of natuurlijke Zodiak is 
een reeks van constellaties die een strook van 47° wijd is, die noor
delijk en zuidelijk van de ecliptica ligt. De precessie van de Equinoxen 
wordt veroorzaakt door de 'beweging' van de zon door de ruimte, 
waardoor het lijkt alsof de constellaties zich vooruit bewegen, tegen 
de richting van de tekens in, met een snelheid van 50)4 seconde per 
jaar. Een eenvoudige berekening zal aantonen dat met deze snelheid 
de constellatie van Taurus (in het Hebreeuws Aleph) in het eerste 
teken van de Zodiak stond bij het begin van het Kali-Yuga en dat het 
Equinoxpunt daar dus toen in viel. In die tijd viel het zomersolstitium 
in Leo, de herfst-equinox in Scorpio en het wintersolstitium in 
Aquarius; en al deze feiten zijn de astronomische sleutel tot de helft 
van alle religieuze geheimen van de wereld - het Christelijke stelsel 
daarbij inbegrepen.’ (Theos. Gloss. onder ’Zodiac’).

Jammer dat H.P.B. deze zeer belangwekkende mededeling niet verder 
heeft uitgewerkt! Zonder al te lang te blijven stilstaan bij dit onderwerp 
(want het lijkt alsof we wat te ver afdwalen van het onderwerp van de 
Wortelrassen, hoewel dit er in werkelijkheid zeer veel mee te maken 
heeft door de siderische cycli die hierbij betrokken zijn), willen we hier 
toch nog één zin aan toevoegen, die ongetwijfeld tot nadenken zal 
stemmen:

'de oorsprong en de werkelijke occulte betekenis van de Zodiak waren 
en zijn nog steeds een geheim, behalve voor de Ingewijden.’ (Idem).
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'even vrij van de stof en al haar eigenschappen [zijn] als zij in den be-
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We hebben maar heel weinig gegevens over het Zevende Wortelras. Het 
spreekt vanzelf dat de Zevende en laatste ontwikkelingsfase van het 
Mensenrijk op de vierde Bol van de Vierde Ronde totaal anders zal zijn 
dan de evolutie die zich op dit ogenblik voltrekt. Aangezien van het 
Zesde Ras gezegd is dat het zich zal ontwikkelen tot een etherisch ras, 
zal het Zevende Ras nog etherischer en verstandelijk-geestelijk nog ver
der ontwikkeld zijn, zodat de mens ‘een god gelijk’ zal zijn. Er wordt 
gezegd dat in het Zevende Ras de grote Adepten en ingewijde asceten 
‘wederom Verstandgeboren onbevlekte Zonen zullen voortbrengen’. (Fr. 
II 245; Terw. II 338).
Men dient wel onderscheid te maken tussen de gegevens over het Zeven
de Ras van de Vierde Ronde en die over het Zevende Ras van de Zeven
de Ronde. Het Zevende Ras zal de evolutie op de vierde bol tijdens de 
cyclus van de Vierde Ronde afsluiten. Maar de evolutionaire vooruit
gang van de Vierde Ronde zal voortgezet worden door de hogere bollen 
van de Aardketen, die volgen op de culminatie van het Zevende Ras op 
Bol D (onze Aarde). Het standpunt van de evolutie van het Mensenrijk 
zal pas bereikt worden in het Zevende Ras van de Zevende Ronde op 
de Zevende Bol (Bol G). Daarom

’.. . zal het Afanar-beginsel in het toekomstige zevende Ras, tegen het 
einde van deze Vierde Ronde nog slechts betrekkelijk ontwikkeld zijn, 
terwijl onze vier lagere beginselen dat ten volle zullen zijn. Deze be
perking slaat echter alleen op de geestelijke ontwikkeling.’ (Fr. II 149; 
Terw. II 207).

Deze vier lagere beginselen zijn Sthüla-Sarira, het stoffelijk lichaam; 
Linga-éarïra, het modellichaam; Prana, het levensbeginsel; Karna, het be- 
geertebeginsel.

’De natuurwet is er niet op gericht dat de mens een volkomen zeven
voudig wezen worde vóór het zevende ras van de zevende Ronde. 
Toch sluimeren in de mens al deze beginselen van zijn geboorte af.’ 
(Fr. II 149; Terw. II 207).

Pas tegen het einde van het Zevende Ras van de Zevende Ronde zal de 
Monade
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ginne was en daarenboven de ondervinding en wijsheid verworven 
[hebben], de vrucht van al haar persoonlijk levens, zonder het kwaad 
en de verzoekingen daarvan.’ (Fr. II 160; Terw. II 223).

Eén aspect van het zevende ontwikkelingsstadium kunnen we hier noe
men: dat van het zevende zintuig, dat ontwikkeld zal worden in de cyclus 
van het Zevende Ras (in deze Vierde Ronde), dat van directe waar
neming van kennis. Dit zevende zintuig zal bruikbaar gemaakt worden 
door middel van de twee organen in het menselijk lichaam, die in har
monie werken met de hogere beginselen van de mens — het vijfde en 
zesde beginsel. Manas en Buddhi. Deze twee organen zijn respectievelijk 
de hypofyse en de pijnappelklier (het ‘Derde Oog’). Wanneer het zesde 
zintuig werkt in harmonie met het zevende door middel van de twee ge
noemde organen, dan

'beschijnt het van de zevende zin uitstralend licht de velden van on
eindigheid. Voor een korte spanne tijds wordt de mens alwetend; 
verleden en toekomst, ruimte en tijd, verdwijnen en worden voor hem 
het heden.’ (III, 560).

De volgende passage over de zintuigen zal hier van pas komen:

’De indeling van de stoffelijke zintuigen in vijven is uit de grijze 
oudheid tot ons gekomen. Doch geen enkel modern wijsgeer heeft 
zich, terwijl hij dat getal aannam, afgevraagd, hoe die zintuigen kon
den bestaan, d.w.z. waargenomen en op zelfbewuste wijze gebruikt, 
tenzij er een zesde zintuig, de verstandelijke waarneming, was om 
de andere op te tekenen en te beschrijven; en (dit geldt de Meta
fysici en Occultisten) een Zevende om de geestelijke vruchten en de 
herinneringen daaraan te bewaren als in een Levensboek, dat tot 
Karma behoort. De ouden deelden de zintuigen in vijven, om de een
voudige reden, dat hun leraren (de Ingewijden) eindigden bij het ge
hoor, daar dit het zintuig was dat zich eerst bij het begin van het 
Vijfde Ras op het stoffelijk gebied ontwikkelde (of veeleer verschrom
pelde en tot dit gebied beperkt werd). (Het Vierde Ras had reeds 
aangevangen de geestelijke toestand te verliezen, die in het Derde Ras 
zo bij uitstek ontwikkeld was).’ (Fr. I 435; Terw. I 688).

Met de ontwikkeling van het zevende zintuig zal de mensheid zich weer 
die geestelijke toestand verwerven, die zij eens had, maar die zij verloren 
heeft in de neergaande cyclus langs de Schaduwboog. Maar de herver- 
kregen geestelijke toestand zal bewust bereikt worden door het functio
neren van het Manasbeginsel. In de vroegere stadia van de menselijke 
evolutie - in het Tweede Ras en het vroege Derde Wortelras - was de 
geestelijke toestand, die de mensheid toen ten toon spreidde, onbewust, 
want in die tijd was het Verstandsbeginsel nog niet tot werkzaamheid 
opgewekt. Dit toekomstige tijdperk wordt het Ratnavabhasa Kalpa ge
noemd. Dit kan vertaald worden met ‘een cyclus met de pracht van 
juwelen’, want dit Sanskrit woord is als volgt samengesteld: ratna, juweel;
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avabhdsa, van de werkwoordswortel avabhas, hetgeen betekent schijnen, 
schitterend zijn; kalpa, cyclus. Hier wordt een aanduiding gegeven van 
de pracht van dit toekomstige tijdperk:

’Het tijdperk waarin alle geslachtelijke verschillen zullen ophouden te 
bestaan, en de geboorte zich zal voltrekken op de Anupapddaka 
[ouderloze] manier, zoals in het tweede en derde Wortelras. De Eso
terische wijsbegeerte leert dat dit zal plaatsvinden aan het eind van 
het zesde en tijdens het zevende en laatste Wortelras van deze Ronde.’ 
(Theos. Gloss. onder ’Ratnavabhasa Kalpa’).

Tot slot van de bespreking van de Leer van de Rassen moeten wij nog
maals wijzen op de wet die dit verschijnsel beheerst. Deze wet openbaart 
zich op tweevoudige wijze, aangezien er een afdaling in de stof nood
zakelijk is voor openbaring op stoffelijke gebieden, gevolgd door een 
weer opstijgen naar geestelijke gebieden, ofschoon de evolutionaire ont
wikkeling onophoudelijk voortgaat.

’De Occultisten geloven aan een innerlijke wet van stijgende ontwikke
ling.’ (Fr. II 229; Terw. II 318).
'Bovendien wordt ons geleerd, dat de vormveranderingen, welke de 
mens op de afdalende boog - die middelpuntvliedend is voor de geest 
en middelpuntzoekend voor de stof - doorgemaakt heeft en die, welke 
hij zich voorbereidt diensvolgens in de toekomst door te maken op 
zijn stijgende boog, die de richting der beide krachten zal omkeren - 
namelijk: de stof zal middelpuntvliedend en de geest middelpuntzoe
kend worden .. .’ (Fr. II 231; Terw. II 321).

hem in staat zullen stellen zijn geestelijke krachten te ontwikkelen.
Het is van het allergrootste belang dat men het volgende steeds in ge
dachten houdt. Bij de bestudering van de Leer van de Rassen moet het 
accent niet liggen op het stoffelijk voertuig of ‘lichaam’ van de mens, 
maar veeleer op de zeven stadia van ontwikkeling, waarbij ieder ras één 
grote ontwikkelingsfase is bij het beklimmen van de Ladder des Levens. 
Het is zeer zeker waar dat het stoffelijk voertuig zijn rol speelt in het 
historisch verslag over de Rassen, maar de twee andere lijnen van evo
lutie: de verstandelijke en de monadische, zijn veel belangrijker dan de 
evolutie van het stoffelijk lichaam. Daarom wordt er gezegd:

’De vorm heeft niets te beduiden. Soorten en geslachten van de flora, 
fauna en het hoogst staande dier, haar bekroning — de mens - ver
anderen en wisselen overeenkomstig de omgeving en de klimaatver
anderingen, niet alleen in elke Ronde, maar evenzeer in eJk Wortel
ras alsmede na elke geologische ramp, die een einde maakt aan of 
een keerpunt tot stand brengt in dat ras. In het Zesde Wortelras 
zullen de fossielen van de Orang Utan, de Gorilla en de Chimpanzee 
overblijfselen zijn van uitgestorven vierhandige zoogdieren en zullen 
nieuwe vormen - hoewel minder talrijk en met grotere tussenpozen
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voorkomend naarmate de eeuwen voorbijgaan en het Manvantara ten 
einde loopt - zich uit de ’afgclegde’ typen der mensenrassen ontwik
kelen naarmate deze wederom uit het slijk van het stoffelijke leven 
tot het astrale overgaan. Vóór de mens zijn er geen apen geweest en 
zij zullen uitsterven voordat het Zevende Ras zich ontwikkelt. . ..
Dit zal natuurlijk eerst over millioenen jaren geschieden.’ (Fr. II 232; 
Terw. II 322-323).

De menselijke fase is een essentieel stadium op de hiërarchieke Ladder 
des Levens. Wanneer dit stadium met succes is doorlopen kan de Mona
de haar spiraalgang voortzetten in hogere gebieden van Zijn. Elk stadium 
is een verdere ontvouwing van het Goddelijk Plan.
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Evenals dat het geval was met de Leer van de Rassen, is de wet die be
hoort bij de Leer van de Ronden die van Eeuwige Beweging. Deze wet 
openbaart zich echter op zo’n grote schaal, dat de tijdperken die ermee 
gemoeid zijn een cosmische omvang hebben en alle berekeningen die be
trekking hebben op mensclijke gebeurtenissen nietig doen schijnen. Dit 
onderwerp is van zo grote omvang, dat het vrijwel onmogelijk is er een 
gedetailleerde beschrijving van te geven. We kunnen dit alleen in grote 
trekken behandelen, zoals een schilder doet wanneer hij aan een schil
derij begint: in brede lijnen worden de voornaamste punten op het doek 
gezet, terwijl de details buiten beschouwing gelaten worden.
Aangezien we geen samenhangend verhaal kunnen doen over de Ronden 
(om de eenvoudige reden dat het nooit gegeven werd), is besloten dit 
onderwerp te behandelen in zeven paragrafen, waarvan hier een lijstje:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dit zijn slechts aspecten van de Leer van de Ronden en deze onderver
deling is alleen ten behoeve van de beschrijving gemaakt. Uit deze lijst 
blijkt duidelijk dat het onderwerp van de Ronden nauw verbonden is 
met de Leer van de Sferen en de Leer van de Rassen en dat deze elkaar 
gedeeltelijk overlappen. Er zullen dan ook hier en daar herhalingen voor
komen van reeds behandelde aspecten. Dit is onvermijdelijk doordat dit 
onderwerp zo veelzijdig is. Neem bij voorbeeld een van de belangrijkste 
stellingen:

1. Alles in het metafysische, zowel als in het stoffelijke Heelal, is 
zevenvoudig. Vandaar worden aan elk siderisch lichaam, aan elke 
planeet, hetzij zichtbaar of onzichtbaar, zes begeleidende bollen toe
geschreven. De evolutie van het leven schrijdt op die zeven bollen 
of lichamen van het eerste naar de zevende voort, in Zeven RONDEN 
of Zeven Tijdkringen.’ (Fr. I 124; Terw. I 219).

1. Binnen Ronden
De Verhouding tussen Ronden en Rassen
De Verhouding tussen Ronden en Sferen
De Verhouding tussen Ronden en Wachters
De Verhouding tussen Ronden en Toestanden na de Dood
De Verhouding tussen Ronden en Beginselen
Buiten Ronden



1. BINNEN RONDEN

426

Een Ronde wil zeggen de kringloop van een Monade van de eerste bol 
van een Keten van bollen tot de laatste sfeer van die keten, waarbij op 
elke bol zeven cycli doorlopen worden. Deze zeven cycli zijn gelijk aan 
de Zeven Wortelrassen (geschetst in de Leer van de Rassen). De zeven 
geopenbaarde bollen van een Keten worden aangeduid met de eerste 
zeven letters van het alfabet: Bol, A. Bol B, Bol C, Bol D, Bol E, Bol F, 
Bol G. Zeven Ronden of Zeven Kringlopen over de zevenvoudige Keten 
van Bollen moeten volbracht worden en deze vormen samen één Planeet- 
manvantara (of één tijdperk van planetaire activiteit). We moeten hier 
nogmaals wijzen op de betekenis van het woord ‘Monade’. Hiermee 
wordt aangeduid het onsterfelijke inwezen, de Pelgrim, die zijn cyclische 
tocht volbrengt; deze cyclische tocht wordt de Kringloop van Nood
zakelijkheid genoemd. Om deze reis te kunnen volbrengen hult de Pel
grim zich in een schede of een bekleedsel, dat eigen is aan dat Rijk op 
de Levensladder, waarin hij zich gedurende een periode van planetaire 
activiteit openbaart (dat wil zeggen gedurende een planeetmanvantara). 
De Levensladder bestaat uit tien sporten. Op elke sport van de Ladder 
bevindt zich een van de Rijken van het Leven, die bestaan uit Scharen 
of Klassen van Monaden. Zo zal bij voorbeeld een Monade, die haar 
cyclische reis door het Mineralenrijk - de vierde sport van de Levens
ladder, of het laagste van de geopenbaarde rijken — maakt, één Ronde 
volbracht hebben, wanneer zij de rondgang over alle zeven bollen door
lopen heeft (van Bol A tot en met Bol G).
In het geval van een mens maakt de Monade, de Pelgrim, op dit moment 
gebruik van een schede of hulsel dat behoort tot het Mensenrijk, om zich 
tijdelijk in te openbaren. Voor de duur van een leven verschijnt zij op 
aarde in een menselijk lichaam. De Pelgrim verlaat dan de bol voor een 
poosje, maar keert terug naar de aarde om daar weer een leven door te 
brengen — en daarna nog een; steeds vervolgt zij haar cyclische reis. De 
huidige standplaats in deze cyclische reis, die de Schare van Menselijke 
Monaden maakt, is de vierde bol (Bol D) van de zevenvoudige keten. Zo
als in de Leer van de Rassen uiteen gezet is, verloopt de evolutionaire 
ontwikkeling op een bol in zeven grote ontwikkelingsstadia, die Wortel
rassen genoemd worden. Het vijfde grote ontwikkelingsstadium is nu aan 
de gang, daarom verkeert de mensheid nu in het Vijfde Wortelras op de 
vierde bol.
Het afwerken van zeven grote ontwikkelingsstadia of zeven Wortelrassen 
op één bol geeft één Bolronde. Wanneer een Bolronde voltooid is, ver
huist de Schare van Menselijke Monaden naar de volgende pleisterplaats

Daar de Leer van de Sferen en de Leer van de Rassen reeds behandeld 
zijn, kunnen we de Leer van de Ronden nu beginnen met een verklaring 
van de benaming ervan.
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op haar cyclische reis, namelijk naar de volgende bol van de reeks van 
zeven, om op die bol zeven grote ontwikkelingsstadia op een wat hoger 
niveau te doorlopen. De bol is zelf ook van een hoger niveau. De eerst
volgende bol in de cyclische reis is Bol E. Na zeven stappen of stadia 
van evolutie op Bol E zal de de Schare van Monaden verder gaan naar 
Bol F. Na zeven ontwikkelingsstadia op Bol F zal de Menselijke Levens- 
golf zich verplaatsen naar Bol G, om de kringloop vol te maken. Wan
neer zeven Wortelrassen doorlopen zijn op elk van de Zeven Bollen van 
de Keten - dat wil zeggen op Bol A, Bol B, Bol C, Bol D, Bol E, Bol F 
en Bol G - zal er één complete Planeetronde voltooid zijn.
De Schare van Menselijke Monaden is nu bezig aan de Vierde Omgang 
van haar cyclische reis, zodat zij zich nu bevindt in de Vierde Planeet
ronde van de Kringloop van Noodzakelijkheid. De reis op de Dalende 
Boog (bestaande uit de Bollen A. B en C) is reeds afgelegd, want er zijn 
zeven stadia van ontwikkeling doorlopen op elk van de eerste drie bollen. 
De vierde bol, Bol D, is het laagste punt van die boog en tevens het keer
punt waar de Stijgende Boog begint. De Vierde Planeetronde zal afge
sloten worden wanneer de Schare van Monaden zeven grote ontwikke
lingsstadia (of Zeven Wortelrassen) doorlopen zal hebben op elk van de 
bollen van de Stijgende Boog (de Bollen E. F en G).
De Kringloop van Noodzakelijkheid zal zich voltrokken hebben wanneer 
zeven volledige omgangen volbracht zijn over alle bollen van de keten, 
dat wil zeggen Zeven Planeetronden, waarvan elke Ronde bestaat uit 
Zeven Wortelrassen op Zeven Bollen van de Keten. Dit vormt de vol
tooiing van een Dag van Brahma, die gelijk is aan één Planeetmanvantara 
(één periode van planetaire activiteit), of één omwenteling van het Wiel 
(om de terminologie van de Stanzas van Dzyan te gebruiken).
Hoewel het woord ‘Ronde’ het cyclische karakter van de evolutionaire 
pelgrimstocht die volbracht moet worden, weergeeft, dient men ook in 
gedachten te houden dat tijdens elke Ronde een andere cyclisch stadium 
van evolutie of een hogere graad van ontwikkeling bereikt wordt.

'Elke Ronde herhaalt op een hogere trap het evolutiewerk van de 
voorgaande Ronde.’ (Fr. I 145; Terw. I 252).

Want de Eerste Ronde van iedere Keten ligt een graad hoger, dan de 
Zevende Ronde van de daaraan voorafgaande Keten, daar zij op een 
hoger gebied ligt.
Omdat deze cyclische evolutiestadia val bol tot bol doorlopen worden 
binnen de reeks van zeven bollen van de planeetketen, worden zij 
‘Binnen Ronden’ genoemd.

Verklaring van de schematische weergave van de Ronden
Met dit diagram willen we vooral laten zien, dat de Zeven Ronden door 
alle Scharen van Monaden doorlopen worden, dat wil zeggen door elk 
van de tien Klassen van Monaden of de Rijken, die de Levensladder
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vormen. Elke Klasse doorloopt elk van de Zeven Ronden. Weliswaar 
ondergaat iedere Klasse of elk Rijk de omgang op een wijze, die past bij 
zijn eigen klasse, dat wil zeggen dat de Monaden gebruik maken van 
omhulsels en een evolutionaire ontwikkeling doormaken, die aan elk Rijk 
eigen zijn.
Om niet al te veel verwarring te stichten door teveel aspecten in één 
diagram onder te brengen, zijn de Zeven Cosmische Gebieden niet af- 
gebeeld, maar het is zeer eenvoudig ze erin te brengen — men plaats de 
bovenste bol (Bol Z genaamd) op het Eerste Cosmische Gebied en de 
onderste bol (Bol D) op Cosmisch Gebied nummer Zeven en vervolgens 
steeds twee bollen op elk van de vijf overblijvende Cosmische Gebieden 
(afgezien van de wijze waarop de bollen gerangschikt zijn).
In De Geheime Leer staat beschreven dat de Eerste Ronde begint op 
Bol A en verder gaat door een rondgang te maken over de overige zes 
bollen, die een voor een aangedaan worden. De reden hiervoor is, dat 
Bol A en Bol G (de zevende geopenbaarde bol) beiden op het eerste 
geopenbaarde gebied liggen (namelijk het Vierde Cosmische Gebied — 
zie Geheime Leer, Fr. I 154; Terw. I 266). Er zijn echter die gebieden die 
hoger zijn dan de gebieden van openbaring, die we de gebieden van het 
‘Ongeopenbaarde’ kunnen noemen (om wille van de duidelijkheid en het 
gemak), waarop zich de Arüpa-lokas (letterlijk de ’Niet-vorm Werelden’) 
bevinden.
Mogen we hier opmerken dat in De Brieven van de Meesters aan A. P. 
Sinnett (blz. 106) staat, dat het eind van een Ronde ligt op Bol Z. Wan
neer we Bol Z op het Eerste Cosmische Gebied plaatsen (het gebied van 
het Ongeopenbaarde), vinden we daarin de sleutel tot de aanvang en de 
beëindiging van de Ronden. Elke Ronde, van de Eerste tot en met de 
Zevende, wordt dus volbracht, doordat hij begint en eindigt op dit 
Arüpa-loka (een bol zonder geopenbaard rüpa). Om de arüpa-aard ervan 
tot uitdrukking te brengen, is Bol Z in het schema getekend als een cirkel 
met een gestippelde omtrek, evenals de vier andere bollen op de Cos
mische Gebieden II en III.
Het diagram laat dus zien dat de Ronden beginnen vanuit een centraal 
punt in Bol Z en ook op Bol Z hun voltooiing vinden.
Verder zijn, om verwarring te voorkomen, de Eerste Ronde, de Tweede 
Ronde en de Derde Ronde alle weergegeven door elliptische bogen. De 
Vierde Ronde is echter afgebeeld als gaande door de bollen van de keten. 
Men moet wel bedenken dat elk van de Zeven Ronden zich voltrekt in 
en op een door elk van de zeven geopenbaarde bollen (of Rüpa-lokas), 
evenals op de vijf Arüpa-lokas door middel van zeven cycli op elk van 
de bollen. Deze zeven cycli worden de Zeven Rassen (of Wortel rassen) 
genoemd. Daar we in het bijzonder onze aandacht moeten richten op de 
Vierde Ronde, is deze aangegeven met een dikke lijn. Dit is de Ronde, 
die nu doorlopen wordt en de Dalende Boog heeft de Menselijke Levens- 
gölf gebracht tot Bol D (onze Aarde). Verder geeft de zware lijn ook aan



2. DE VERHOUDING TUSSEN RONDEN EN RASSEN

430

Het ligt in de bedoeling met het gebruik van het woord ‘Rassen’ in de 
titel van deze paragraaf alle wezens aan te duiden die de Tien Klassen 
van Monaden of de Rijken op de Levensladder uitmaken. Elk van deze 
tien klassen doorloopt zijn evolutionaire cycli op de bollen van de pla- 
neetketen door middel van de Ronden. De reden waarom dit woord hier 
gebruikt wordt is dat alle klassen van Monaden zeven grote ontwikke
lingsstadia op de evolutionaire Levensladder moeten doormaken - onge
acht het Rijk waarin zij op het ogenblik hun evolutionaire ervaringen 
opdoen. In het volgende citaat, waarin deze rondgang geschetst wordt, 
wordt de evolutie cyclus beschreven aan de hand van het Mensenrijk; 
met de woorden ‘de Grote Tijdkring’ wordt een Bolronde bedoeld; de 
woorden ‘zeven kleinere tijdkringen’ of ‘grote Rassentijdkringen’ staan 
voor de zeven Wortel rassen:

dat dit de meest stoffelijke van de Ronden is, of met andere woorden, 
de materie overheerst in de Vierde Ronde. Ook moet men bedenken dat 
een Bolronde volbracht wordt, door de ontwikkeling van Zeven Rassen 
op één Bol — de Zeven Rassen zijn gelijk aan zeven stadia van ont
wikkeling of vooruitgang in evolutie; daarentegen houdt een Planeet- 
ronde het voltooien van Zeven Rassen op elk van de bollen van de gehele 
kringloop in.
In het kort samengevat ondergaat de Menselijke Levensgolf haar Vierde 
Ronde op de Vierde Bol (van de zeven geopenbaarde of Rüpa-lokas) en 
heeft nu haar vijfde ontwikkelingsstadium bereikt. Daarom wordt gezegd, 
dat zij in het Vijfde Ras is.
Daar er enkele pioniers in de voorhoede van de menselijke evolutie zijn 
die hun Vijfde Planetaire Cyclus doormaken, is de Vijfde Ronde aan
gegeven door een ellips, maar dit alles speelt zich toch af in het veld van 
werkzaamheid van de Vierde Ronde. Met andere woorden, de Vijfde 
Ronde voltrekt zich ook in en op en door de reeks van alle bollen van 
de keten.
De Zesde en Zevende Ronde zijn aangegeven met stippellijnen, waarmee 
tot uitdrukking gebracht wordt dat deze Ronden ondernomen zullen 
worden in de verre, verre toekomst. Deze Ronden zullen op hun beurt 
volbracht worden in en op en door alle bollen van de keten.

’De Grote Tijdkring omvat de vooruitgang van de mensheid van de 
verschijning van de oorspronkelijke mens van etherische vorm af. Hij 
loopt door de innerlijke kringlopen van (’s mensen) voortschrijdende 
evolutie van het etherische af nederwaarts tot het half-etherische en 
zuiver stoffelijke, tot aan de verlossing van de mens uit zijn rok van 
vellen en stof, waarna hij zijn loop nederwaarts vervolgt en daarna 
weer opwaarts om zich te sluiten op het toppunt van een Ronde, 
wanneer Ide manvantarische 'Slang haar staart verslindt’, en zeven
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kleinere tijdkringen voorbij zijn. Dit zijn de grote Rassentijdkringen.’ 
(Fr. I 531; Terw. I 826).

De manvantarische slang die zijn staart verslindt is symbool voor een 
tijdperk van werkzaamheid en het beëindigen van een Ronde; ook is dit 
het symbool voor de Dalende en de Stijgende Boog.
Dit is een algemene beschrijving van wat er gebeurt in de periode van 
een Ronde, hoewel dit in het bijzonder van toepassing is op onze huidige 
Ronde - de Vierde Ronde, daar deze de meest stoffelijke van alle 
Ronden is. Men dient echter in gedachten te houden, dat elke Ronde een 
geheel eigen niveau van evolutie heeft, dat uitgewerkt moet worden. Op 
dezelfde wijze heeft elke bol zijn eigen toestand, die uitgewerkt moet 
worden.
Van bijzondere betekenis is het proces, waarmee de evolutie aanvangt 
op de eerste bol, Bol A en in de Eerste Ronde, waarin een Keten ont
waakt uit zijn laya-toestand (een toestand waarin stof en geest homogeen 
zijn; volslagen rust). Als eerste verschijnt op de centrale kern van de 
toekomstige bol, nog vóór het laagste rijk, dat zich bevindt op de tiende 
sport van de Levensladder - het Rerde Elementale Rijk genaamd — de 
klassen van de Rijken der Dhyani-Chohans, die zich niet hadden kunnen 
losmaken van de Keten die tot Pralaya (tijdperk van absolute rust - 
ontbinding) was overgegaan. Door dit ‘falen’ treden zij op als wachters 
over of leiders van de toekomstige Keten, die een wederbelichaming is 
van de vorige Keten. Deze Klassen blijven om zo te zeggen in de geeste
lijke rijken van de eerste bol (Bol A) tijdens dit vormingsproces, hoewel 
zij het stoffelijk aspect van de bol niet betreden. Door zo als een geeste
lijke kracht werkzaam te blijven verschaffen zij de ontwerpen of voor
beelden voor alle lagere Rijken op de Levensladder, zonder daadwerke
lijk deel te nemen aan de evolutieprocessen van deze Klassen, totdat de 
Zevende Klasse arriveert. De Zevende Klasse is het Mensenrijk.
Wanneer het Derde Elementalenrijk zijn zeven ontwikkelingsstadia door
lopen heeft - een deel hiervan bestaat uit het vormen van de bol zelf, 
hoewel deze voor het stoffelijk oog onzichtbaar is — verlaat het grootste 
deel van deze elementale wezens de eerste bol, zoals de leiders gedaan 
hebben en betreden de kern van de tweede bol om zeven cycli op Bol B 
te doorlopen en daarbij tevens behulpzaam te zijn bij het bouwen van de 
tweede sfeer. In het hoofdstuk over de Leer van de Rassen werden deze 
zeven cycli vergeleken met zeven golven van krachtsinspanning, die van 
de ene bol naar de andere stromen en de levensimpuls naar de volgende 
bol dragen.
Daarin werd gesproken over het feit, dat het grootste deel van de schare 
van wezens een bol verlaat om de levensimpuls over te brengen op een 
nieuwe bol. Er blijft echter een klein deel achter op de eerste bol, en 
naderhand op elk van de bollen, als alle Klassen van Scharen van Mona
den van bol tot bol voortschrijden. Zij die achterblijven hebben een 
speciale taak te vervullen. Technisch worden zij Sishtas genoemd — een
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woord dat letterlijk ‘achterblijvers’ betekent, daar de meerderheid van 
hun Klasse verder gegaan is naar een volgende sfeer. Het doel van de 
Sishtas is op de bol te blijven om de toekomstige ‘levenszaden’ te ver
schaffen aan de Schare van Monaden, wanneer deze in volgende Ronden 
naar die sfeer terugkeert. Zo wordt het hoogste en het door de zeven 
ontwikkelingsstadia, die op die bol doorlopen zijn, het verst geëvolueerde 
type in stand gehouden. De Sishtas zorgen ervoor dat de ‘achterblijvende 
vormen’ in tact blijven gedurende de afwezigheid van de Levensgolf, die 
de schare van monaden meevoert op haar rondgang over de Keten, in 
afwachting van het ogenblik waarop de terugkerende Levensgolf de 
levensimpuls zal geven aan die sfeer en het rijk waartoe de Sishtas be
horen weer tot activiteit zal opwekken.
Men moet wel bedenken dat elk van de Tien Klassen van Monaden, of 
Rijken, zijn eigen Sishtas achterlaat op elk van de zeven bollen van een 
Keten en dit gebeurt elke keer dat dat Rijk zijn zeven stadia van evolutio
naire ontwikkeling doormaakt op elke sfeer in elke Ronde. Op deze wijze 
hoeft de terugkerende Levensgolf niet opnieuw een nieuwe vorm op te 
bouwen, maar gaat gewoon verder bij het stadium van evolutie waar zij 
in de vorige cyclus opgehouden was.
We moeten nu afrekenen met de vraag die opkomt in verband met het 
‘offer’ dat de Sishtas brengen - speciaal in verband met het Mensenrijk. 
Hoewel het op een bepaalde manier een offer is om achtergelaten te 
worden door de voortrollende evolutiestroom van het leven, kunnen we 
daardoor ook compensaties opmerken: (1) de Sisthas verkeren in een 
toestand die gelijkt op die van Nirvana en zij worden niet gegrepen door 
de maalstroom van evolutie door activiteit; (2) daardoor scheppen zij 
geen ‘nieuw karma’; (3) de Sishtas staan rechtstreeks onder toezicht van 
en worden bewaakt door de Hogere Rijken op de Levensladder, die 
hun eigen evolutionaire kringlopen doormaken gedurende de afwezigheid 
van de zeven lagere rijken, waartoe de Sishtas behoren.
Keren wij terug naar het punt, waarop de Klassen van Monaden bij het 
begin een Keten betreden. Wanneer de levensimpuls van het Derde 
Elementalenrijk overgaat naar Bol B, daarbij zijn Sishtas op Bol A 
achterlatend, betreden de Monaden die het Tweede Elementalenrijk 
vormen en uit hun pralayische rust ontwaken, de eerste bol om hun 
zeven ontwikkelingsstadia op Bol A te gaan doormaken. Wanneer het 
Derde Elementalenrijk de zeven golven van krachtsinspanning op Bol B 
volbracht heeft en verder gaat om de levensimpuls over te brengen naar 
de derde bol, heeft het Tweede Elementalenrijk eveneens zijn zeven 
golven van krachtsinspanning op Bol A uitgewerkt en gaat over naar 
Bol B, daarbij zijn Sishtas achterlatend, en ruimt zo het veld voor de 
schare van monaden die het Eerste Elementalenrijk vormen, die nu Bol 
A betreden. Dan doorlopen de monaden van het Derde Elementalenrijk 
zeven stadia van ontwikkeling op Bol C, verlaten de derde bol nadat zij 
hun Sishtas achtergelaten hebben en dragen de levensimpuls over naar
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Bol D; het Tweede Elcmentalenrijk verhuist naar Bol C; het Eerste 
Elementalenrijk gaat over naar Bol B; en het eerste van de geopenbaarde 
rijken, dat bestaat uit de schare van monaden in het Mineralenrijk, dat 
zich bevindt op de vierde sport van de Levensladder, ontwaakt en is ge
reed zijn zevenvoudige evolutieloop op Bol A aan te vangen.

’De drie evoluties zijn voltooid: de tastbare bol begint zich te vormen. 
Hot mineralenrijk, vierde in de gehele reeks, maar eerste in dit sta
dium [van geopenbaarde rijken], verschijnt als eerste. De neerslag er
van is eerst nevelig, zacht en kneedbaar en wordt pas hard en vast in 
de zevende ring.’ (Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 102).

- of het zevende stadium van evolutionaire ontwikkeling op Bol A. 
Wanneer de Minerale Levensgolf haar zeven ontwikkelingsstadia door
lopen heeft, verplaatst zij haar energieën naar Bol B, haar Sishtas 
achterlatend op de eerste bol, terwijl de klasse van monaden die behoren 
tot het Plantenrijk Bol A betreden. Ondertussen beweegt het Eerste 
Elcmentalenrijk zich van de tweede bol naar Bol C; het Tweede Ele- 
mentalenrijk vervolgt zijn weg naar Bol D; en het Derde Elementalen
rijk begint met de Stijgende Boog, door op te stijgen naar Bol E. De 
Dalende Boog bestaat uit de weg van de Bollen A tot D, de Stijgende 
Boog beslaat de gang over de Bollen D en G. Zo gauw als de monaden 
van het plantenrijk hun zeven ontwikkelingsstadia op Bol A hebben 
doorgemaakt, laat deze schare van monaden zijn Sishtas achter op de 
eerste bol en brengt de levensimpuls over naar Bol B. Dan is de beurt 
aan de monaden, die voertuigen uit het Dierenrijk gebruiken, om Bol A 
te betreden. Geheel volgens plan gaat het Mineralenrijk verder naar Bol 
C; het Eerste Elementalenrijk daalt af naar Bol D; het tweede Elemen
talenrijk begint op te klimmen naar Bol E; en het derde Elementalenrijk 
stijgt op naar Bol F. Wanneer de monaden van het Dierenrijk hun zeven 
ontwikkelingsstadia op Bol A voltooid hebben, laat deze schare van 
monaden zijn Sishtas op de eerste bol achter om zijn evolutiefase op Bol 
B aan te vangen en de zevende klasse op de Levensladder betreedt 
Bol A. Dit is de schare van menselijke monaden, die uit haar interpla
netaire pralayische periode naar buiten treedt. De ritmische kringloop 
vervolgt met de komst van de monaden van het Dierenrijk op Bol B; 
het Plantenrijk brengt zijn vitale energieën over naar Bol C; het Mine
ralenrijk daalt af naar Bol D; het Eerste Elementalenrijk stijgt op naar 
Bol E; het Tweede Elementalenrijk stijgt op naar Bol F; het Derde 
Elementalenrijk naar bol G.
Met de komst van de Menselijke Levensgolf naar Bol A (in de Eerste 
Ronde) ontwaken de Klassen van Dhyani-Chohans uit hun toestand van 
niet-werkzaamheid en beginnen zij te functioneren. De Dhyani-Chohans 
gingen aan alle lagere rijken vooraf.

’Dan worden zij een werkzame Kracht en vermengen zij zich met de 
Elementalen of gevorderde entiteiten van het zuivere dierenrijk om



434

*) Over het gebruik van de letter ’Z’ voor een bol: ’Wij zijn overeengekomen de 
gang van een monade van Bol ’A’ tot bol ’Z' (of ’G’) een Ronde te noemen.’ 
(Op. cit., 80).

’De Schare der Monaden kan men in het algemeen in drie grote 
klassen verdelen:
1. De meest ontwikkelde Monaden (de Maangoden of 'Geesten’, die 
in India de Pitris genoemd worden), welker functie het is in haar 
meest etherische, vliesachtige en rudimentaire vormen in de eerste 
Ronde de gehele drievoudige kringloop door het minerale, het plan
ten- en het dierenrijk te doorlopen, ten einde zich daarin te kleden 
en zich aan te passen aan de natuur van de nieuwgevormde keten. 
Op Bol A in de eerste Ronde zijn zij het, die het eerst de menselijke 
vorm bereiken (als er al sprake kan zijn van enige vorm op het bijna 
subjectieve gebied). Daarom leiden en vertegenwoordigen zij geduren
de de tweede en de derde Ronde het menselijk element en evolueren 
tenslotte bij het begin van de Vierde Ronde haar schaduwen voor 
de tweede klasse of diegenen, welke na hen komen.
2. Die Monaden, welke gedurende de drie en een halve Ronde het 
eerst de menselijke trap bereiken en mensen worden.
3. De achterblijvers, de Monaden, die vertraging ondervinden en

stap voor stap het volledige menselijke type te ontwikkelen. In deze 
vermenging verliezen zij hun hoge intelligentie en de geestelijkheid 
van het Devaschap, om deze aan het einde van de zevende kring in 
de zevende ronde terug te krijgen.’ (Brieven van de Meesters aan 
A. P. Sinnett, 95).

’Dan komt de mens op A, een etherische voorbode van het grof- 
stoffelijke wezen, dat hij voorbestemd is te worden op onze aarde. 
Hij evolueert zeven ouder-rassen met vele daaruit voortkomende 
onderrassen en zo doorloopt hij, net als de voorgaande rijken, zijn 
zeven kringen en wordt dan achtereenvolgens naar elk van de vol
gende bollen overgebracht, tot en met Z. Vanaf de vroegste mens 
heeft hij alle zeven beginselen in kiem in zich, maar daarvan is er 
nog geen een ontwikkeld.... In elk van de ronden brengt hij één van 
de beginselen tot volledige ontwikkeling.’*). (Idem 102-103).

Men moet niet vergeten, dat het evolutieproces voor de schare van 
monaden die bij het Mensenrijk horen, in de Eerste Ronde anders is dan 
wat zich in de volgende Ronden afspeelt. Men neme nota van het 
volgende:

’De Mens, of beter datgene wat een mens zal worden, gaat gedurende 
de eerste Ronde door alle vormen en rijken en gedurende de volgen
de twee Ronden door alle menselijke gedaanten.’ (Fr. I 124; Terw. 
I 220).

De monaden, die tot het Mensenrijk behoren, staan echter zelfs tijdens 
de Eerste Ronde (en speciaal in de volgende Ronden) niet allen op het 
zelfde niveau van evolutie:
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wegens hinderpalen van Karmische aard in deze tijdkring of deze 
Ronde de menselijke trap in het geheel niet zullen bereiken.’ (Fr. I 
135-136; Terw. I 237-238).

De bewering dat de mens geëvolueerd is via de patronen of de typen van 
de drie lagere rijken - hoewel niet in stoffelijke vorm of substantie, daar 
de eerste bol in de Eerste Ronde niet een stoffelijke bol is en geen stoffe
lijke vormen voortbrengt, zoals wij die kennen - wordt gesteund door 
het proces dat de menselijke foetus nog doormaakt in de baarmoeder. 
Dit wordt duidelijk aangegeven in een Toelichting op de Stanzas van 
Dzyan:

'De menselijke foetus doorloopt thans bij zijn vormveranderingen 
alle vormen, welke de stoffelijke gestalte van de mens in de drie 
voorafgaande Kalpas (Ronden) heeft aangenomen ten tijde dat de 
stof, idie onvolmaakt en daarom zinnenloos was, in haar blinde om- 
dolingen tastenderwijze poogde rondom de monade vervormbare 
gestalten op te bouwen. In de tegenwoordige tijd is het stoffelijke 
embryo een plant, een reptiel, een dier, voordat het tenslotte een 
mens wordt, die op zijn beurt in zichzelf zijn etherisch tegenbeeld 
evolueert.’ (Fr. I 142-143; Terw. I 248-249).

Het hier beschreven proces is van toepassing op wat de mens nu onder
gaat en het heeft dus betrekking op de mens van heden, van de Vierde 
Ronde en niet op de mens van de Eerste Ronde. Want

’in werkelijkheid is de 'Mens’ op Bol A gedurende de Eerste Ronde 
geen Mens, maar slechts zijn prototype of afmetingloos beeld uit de 
astrale gewesten.’ (Fr. I 136; Terw. I 239-240).

Wanneer de zeven klassen van monaden op de Levensladder hun zeven 
ontwikkelingsstadia op een bol hebben doorlopen en hun Sishtas daarop 
hebben achtergelaten — de zevende klasse is het Mensenrijk — gaat de 
bol over tot een toestand van sluimering. Dit wordt vaak genoemd het 
binnen-Ronde pralaya, hoewel het woord pralaya technisch de toestand 
niet weergeeft, daar de bol niet wordt ‘ontbonden’ (wat de letterlijke 
betekenis is van het woord pralaya). De vertegenwoordigers van de 
Levensgolven, die behoren tot de zeven klassen van monaden (de 
Sishtas), bewonen en onderhouden de bol in feite nog steeds, hoewel zij 
niet langer in een toestand van activiteit verkeren, als we het van het 
standpunt van evolutie bezien. Ook het woord ‘verduistering’ is wel ge
bruikt voor deze toestand van de bol, hoewel ook dit woord de betekenis 
van een ‘slapende bol’ niet goed weergeeft — slapend in die zin, dat de 
lagere klassen van de levensgolven hun evolutionaire werkzaamheden 
niet uitvoeren op die bol.
Wanneer het Mensenrijk zijn zeven ontwikkelingsstadia op achtereen
volgens elk van de bollen van de Keten voltooit, daarbij zijn Sishtas 
achterlatend op iedere bol, gaat iedere sfeer over tot een toestand van 
sluimering. Wanneer de Menselijke Levensgolf zijn zevende stadium
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van evolutie besluit op de zevende bol (Bol G), rust de gehele keten van 
bollen in een toestand van sluimering. Dan volgt een binnen-Ronde 
Nirvana, dat duurt voor een periode, die gelijk is aan een tiende van de 
duur van de vooraf gaande periode van werkzaamheid van deze Ronde. 
Het levensproces van de zeven klassen van monaden is zo geregeld, dat 
op het ogenblik dat de zevende klasse (die van de Mensen) zijn zevende 
ontwikkelingsstadium op de laatste bol van de kringloop voltooid heeft, 
alle rijken hun ontwikkeling op Bol G ongeveer op hetzelfde tijdstip be
ëindigen. De reden hiervoor ligt in de Wetten van de Versnelling en 
Vertraging, die om zo te zeggen als een steunpunt werken van de laagste 
tot de hoogste bol van de reeks — zij werken versnellend op de Dalende 
Boog en vertragend op de Stijgende Boog. Zo reageren de klassen op do 
lagere sporten van de Levensladder op de Wet van Versnelling op de 
Dalende Boog, die hun cyclische werkzaamheden versnelt. De hoger 
ontwikkelde klassen komen onder de heerschappij van de Wet van Ver
snelling op de hoogste bollen van de Stijgende Boog, terwijl de minder 
vergevorderde rijken reageren op de Wet van Vertraging op de Stijgende 
Boog.

'Wanneer alle rijken bol Z bereikt hebben, gaan zij niet verder voor
waarts om opnieuw A te betreden voordat de mens daar komt, maar 
onder een wet van vertraging, die werkt vanuit het centrale punt - 
onze aarde - naar Z en die een tegenwicht vormt voor een beginsel 
van versnelling op de dalende boog - zij zullen net hun respectieve
lijke evoluties van soorten en geslachten beëindigd hebben, wanneer 
de mens zijn hoogste ontwikkeling bereikt op bol Z — in deze of elke 
willekeurige ronde. De reden hiervoor ligt in het feit dat zij oneindig 
veel meer tijd nodig hebben om hun ontelbare variaties te ontwik
kelen dan de mens, de relatieve snelheid van de ontwikkeling in de 
ringen neemt daarom natuurlijk toe naarmate we van het mineraal 
omhoog gaan langs de ladder. Maar deze verschillende snelheden 
worden bijgeregeld doordat de mens, ten goede of ten kwade, zich 
langer ophoudt in de inter-planetaire sferen van rust - en zo be
ëindigen alle rijken hun werk tegelijkertijd op planeet Z.’ (Brieven 
van de Meesters aan A. P. Sinnett, 103).

Wanneer de periode van het binnen-Ronde Nirvana verstreken is, rea
geert Bol A op de trilling van het leven wanneer de instromende mona
den hun evolutionaire perioden van werkzaamheid weer aanvangen. 
Zij volgen dezelfde reeks gebeurtenissen, die beschreven zijn voor de 
Eerste Ronde. Maar in de Tweede Ronde treedt er een verschil op. Daar 
de ‘achterblijvende vormen’ in stand gehouden zijn door de Sishtas, be
hoeven noch de bol, noch de typen opnieuw opgebouwd of tot stand ge
bracht te worden. De instromende scharen van monaden nemen de 
wachtende vormen voor hun respectievelijke rijken op en beginnen met 
hun nieuwe reeksen van zeven ontwikkelingsstadia op hun Tweede Rond
gang en daarbij passen ze zich aan aan de condities van de Tweede 
Ronde, die geldt voor zowel de sferen als de monaden.
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'Reeds bij de aanvang der tweede ronde gaat de Evolutie volgens een 
geheel ander plan voort. Alleen gedurende de eerste ronde wordt de 
(hemelse) mens een menselijk wezen op bol A, (wordt wederom) een 
delfstof, een plant, een dier, op bol B en C, enz. Te beginnen met de 
tweede ronde verandert het proces geheel en al.’ (Fr. I 124-125; Terw.
I 220).

Wanneer de zeven klassen van monaden hun Tweede Rondgang vol
bracht hebben, die bestaat uit zeven ontwikkelingsstadia op elk van de 
zeven bollen van de Keten, waarbij het proces gevolgd wordt dat voor de 
Eerste Ronde beschreven is, zullen zij hun Tweede Ronde voltooid 
hebben en begint het tweede binnen-Ronde Nirvana.
Op de tweede binnen-Ronde periode van sluimering volgt voor de derde 
maal een Kringloop, waarin de eigenschappen van de Derde Ronde 
ontwikkeld worden, zowel voor de sferen als voor de klassen van 
monaden. Want iedere Ronde op de Dalende Boog van de cyclus van 
Ronden wordt steeds stoffelijker.
Zoals gezegd in de Leer van de Sferen, is de vierde bol van de Keten 
de meest stoffelijke van de sferen. Zoals verder uiteen gezet werd in de 
Leer van de Rassen, is het vierde ontwikkelingsstadium de meest stoffe
lijke van de Wortelrassen. Dientengevolge is de Derde Ronde stoffelijker 
dan de Tweede Kringloop en voorbereidende stadia voor de Vierde 
Ronde treden aan de dag in de Derde. Dat neemt niet weg dat zelfs in 
de Derde Ronde het meest stoffelijke aspect niet hetzelfde was als 
materie in de Vierde Ronde. Zo is dus alle evolutionaire ontwikkeling

'tot aan de Derde Ronde toe, wat de stof aangaat, vormloos en wat 
het bewustzijn aangaat, gevoelloos.’ (Fr. I 188; Terw. I 321).
’De bewustzijnsmiddelpunten der derde Ronde (bestemd zich te ont
wikkelen tot de mensheid, zoals wij die kennen) kwamen zover, dat 
zij het derde Element, Water, waarnamen.’ (Fr. I 193; Terw. I 328).

Eveneens in de Derde Ronde maakte de mens het stadium van bestaan 
‘zonder intellect’ door (zie Fr. II 263; Terw. II 367-vn.). Over het toe
nemende bewustzijn van de mens:

’ln de eerste ronde is zijn bewustzijn op onze aarde dof en slechts 
zwak en schimmig, ongeveer zoals van een heel jonge baby. Wanneer 
hij onze aarde bereikt in de tweede ronde is hij tot op zekere hoogte 
aansprakelijk, in de derde wordt hij dat geheel en al. In ieder sta
dium en in iedere ronde houdt zijn ontwikkeling gelijke tred met de 
bol waarop hij zich bevindt.’ (Brieven van de Meesters aan A. P. Sin- 
nett, 103).

Nu we het evolutiestadium van de Derde Ronde bestuderen, moeten we 
erop wijzen, dat, zoals in de Vierde Ronde, alle zoogdieren beschouwd 
worden als ‘afval’ van het oorspronkelijke zoogdiertype, waarvan de 
mens de vertegenwoordiger is in de Vierde Ronde, er tijdens de Derde 
Ronde zekere soorten ontstonden uit het type van de Derde Ronde, 
waarvan de mens toen de vertegenwoordiger was.
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. de aardse diervormen van de Derde Ronde waren evenzeer terug 
te voeren tot typen, door de mens van de Derde Ronde uitgestort, als 
die nieuwe invoer in het gebied van onze planeet — de stam der zoog
dieren — terug gevoerd kan worden tot de Mensheid van het Tweede 
Wortelras van de Vierde Ronde. Het groeiproces van het menselijk 
foetus geeft niet alleen een kort overzicht van de algemene kenmerken 
van het aardse leven in de Vierde, maar ook van dat in de Derde 
Ronde. De opklimmende schaal van het type wordt in het kort door
lopen.’ (Fr. II 603; Terw. II 844).
’Men heeft gelijk, wanneer men zegt, dat de mens van dit Manvantara, 
dat wil zeggen van de voorafgaande drie Ronden, door alle natuur
rijken gegaan is. Dat hij ’een steen, een plant, een dier’ geweest is. 
Doch (a) deze stenen, planten en dieren waren de prototypen, de 
vage vooraanduidingen van die der Vierde Ronde en (b) zelfs die 
van het begin der Vierde Ronde waren de astrale schaduwen, zoals 
de occultisten het noemen, van de huidige stenen, planten en dieren. 
En tenslotte waren noch de vormen, noch de soorten van mens, dier 
of plant datgene, wat zij later geworden zijn. Aldus waren de astrale 
prototypen van de lagere wezens van het dierenrijk van de Vierde 
Ronde, die aan de (chhayas der) Mensen voorafgegaan zijn, de vas
ter geworden, hoewel nog zeer etherische omhulsels van de nog 
etherischer vormen of modellen, die bij het einde van de Derde Ronde 
op bol D voortgebracht waren. ’Voortgebracht uit het bezinksel der 
substantie, stof van de lijken van de mensen en (andere uitgestorven) 
dieren van het voorafgegane wiel’ of de voorafgaande Derde Ronde - 
zoals sloka 28 ons mededeelt. Vandaar, dat, terwijl de niet te be
schrijven 'dieren’, die de astrale mens bij het begin van deze levens- 
kringloop op Aarde voorafgegaan zijn, om zo te zeggen nog het kroost 
waren van de mens van de Derde Ronde, dat de zoogdieren van deze 
Ronde hun bestaan tot op grote hoogte wederom aan de mens ver
schuldigd zijn.’ (Fr. II 165; Terw. II 230-231).

Deze passages handelen over de stoffelijke vormen waarin de monaden 
zich openbaren als in scheden, om zo te zeggen, al naar gelang hun res
pectievelijke rijken, maar zij tonen aan dat de mens (of veeleer de 
‘Hemelse Mens’, namelijk Adam Kadmon, zoals de Kabbala zegt, het
geen betekent het ‘ideale type’) de bewaarplaats is van alle stoffelijke 
vormen en er is een nog sterkere reden voor de aantrekking tot of ver
wantschap met de mens, die tot uitdrukking komt in de duidelijke be
woordingen van een Toelichting op de Stanzas van Dzyan:

'Elke vorm op aarde en elk punt (atoom) in de Ruimte streeft bij zijn 
pogen naar zelf-vorming er naar het model te volgen, dat daarvoor 
in de 'Hemelse Mens’ is neergelegd. . .. Zijn involutie en evolutie 
(namelijk van het atoom), zijn uiterlijke en innerlijke groei en ontwik
keling hebben alle één en hetzelfde doel - de mens; de mens als de 
hoogste stoffelijke en laatste vorm op deze aarde; de MONADE in 
haar absolute totaliteit en haar ontwaakte toestand - als het toppunt 
de goddelijke incarnaties op Aarde.’ (Fr. I 142; Terw. I 247-248).
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Hoewel hiermee de nadruk gelegd wordt op het feit, dat het de Monade 
is, die de scheden of hulsels van de Klasse of het Rijk, waaraan zij zich 
voor deze Kringloop van Noodzakelijkheid verbonden heeft, gebruikt, 
kunnen we niet te dikwijls herhalen wè.t nu eigenlijk de status van de 
Monade is:

. er is geen Monade (Jtva) die iets anders dan goddelijk is en 
derhalve eenmaal menselijk geweest is of dat in de toekomst worden 
moet. Deze laatste uitdrukking zal zonder betekenis moeten blijven, 
tenzij dit verschil goed begrepen wordt. De Monade is een droppel 
uit de oeverloze Oceaan buiten, of om het juist weer te geven, binnen 
het gebied der oorspronkelijke differentiatie. Zij is goddelijk in haar 
hogere en menselijk in haar lagere toestand - de bijvoegelijke naam
woorden ’hoger’ en ’lager’ zijn bij gebrek aan betere gebruikt — doch 
zij blijft steeds een monade, onder welke omstandigheden en in welke 
uiterlijke vormen ook, behalve in de Nirvanische toestand. Evenals de 
Logos het Heelal in het Goddelijke Denkvermogen weerkaatst en het 
geopenbaarde Heelal zich in elk zijner Monaden weerspiegelt, zoals 
Leibnitz in navolging van een Oosterse lering gezegd heeft — evenzo 
moet de MONADE tijdens de kringloop van haar incarnaties in zich
zelf alle wortelvormen van elk natuurrijk weerkaatsen. Daarom zeg
gen de Kabbalisten terecht, dat ’de MENS een steen wordt, een plant, 
een dier, een mens, een Geest en tenslotte God. Aldus zijn kringloop 
of rondgang voltooiende, keert hij terug tot het punt vanwaar hij als 
de hemelse MENS uitgegaan was.’ Doch met ’Mens’ wordt de godde
lijke Monade bedoeld, niet het denkende Wezen en nog veel minder 
het stoffelijk lichaam daarvan.’ (Fr. II 164-165; Terw. II 229-230).

Na het beëindigen van de Derde Ommegang, door zeven ontwikkelings
stadia te doorlopen op elk van de bollen van de Stijgende Boog (de 
Bollen E, F en G), nam het binnen-Ronde Nirvana een aanvang. Alles 
was gereed voor de huidige Kringloop, de Vierde Ronde.

'Wij zullen recapituleren.
De meest ontwikkelden der (maan) Monaden bereiken de menselijke 
kiemtoestand in de eerste Ronde; zij worden tegen het eind van de 
Derde Ronde aardse, hoewel zeer etherische, menselijke wezens, ver
blijven op de bol gedurende de periode van 'verduistering’ als het 
zaai! voor de toekomstige mensheid in de Vierde Ronde en worden 
op deze wijze de pioniers der Mensheid bij het begin van de tegen
woordige Vierde Ronde. Anderen bereiken de Menselijke trap eerst 
in latere Ronden, namelijk in de tweede, de derde of in de eerste 
helft van de Vierde Ronde. Tenslotte zullen de meest achterlijke van 
alle, dat wil zeggen degenen, die na het middenkeerpunt van de Vier
de Ronde nog in dierlijke vormen vertoeven - in dit Manvantara het 
in het geheel niet tot mens brengen. Zij zullen de grens der Mensheid 
eerst bij het eind van de zevende Ronde bereiken en op hun beurt 
door de oudere pioniers, de voorvaderen van de mensheid, de Zaad- 
Mensheid (Sishta), namelijk de mensen, die op het eind van deze 
Ronden geheel vooraan zullen staan, na pralaya naar een nieuwe 
keten gevoerd worden.’ (Fr. I 141; Terw. I 246).
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De Sishtas waren aanwezig op de bollen van de Dalende Boog (de 
Bollen A. B. C) en wachtten daar op de Schare van Monaden van het 
Mensenrijk, toen deze de cyclische afdaling in deze Vierde Ronde be
gon. En op dit zelfde ogenblik liggen de ‘levenszaden’ voor de toekom
stige mensheid klaar, wachtend op de bollen van de Stijgende Boog 
(de Bollen E, F en G).
De geschiedenis van de menselijke Wortelrassen, zoals die beschreven 
werd in de Leer van de Rassen, geeft alleen het verhaal van de cyclische 
reis over onze bol (Bol D) in een schets van de vier en een halve grote 
ontwikkelingsstadia gedurende de huidige Vierde Ronde.
Alvorens over te gaan naar de volgende paragraaf, geven we hier een 
korte beschrijving van de Mens gedurende de Vierde Ronde - een soort 
algemeen overzicht:

De leer luidt als volgt:
’De Mens van de Eerste Ronde en het Eerste Ras op Bol D [zie aan
tekening 1], onze Aarde, was een etherisch wezen (een Maan-Dhyani, 
als mens) niet-verstandelijk, maar boven-geestelijk; en, volgens de wet 
der analogie, dienovereenkomstig in het Eerste Ras van de Vierde 
Ronde.’
Aantekening 1. ’De eerste ‘Natuur’, het eerste 'lichaam’, het eerste 
'denkvermogen’, op het eerste gebied van waarneming, op de eerste 
Bol in de eerste Ronde, is wat bedoeld werd.’
’llde Ronde. Hij (de mens) is nog steeds reusachtig en etherisch, maar 
wordt lichamelijk vaster en dichter, een meer stoffelijk mens. Maar 
nog steeds minder verstandelijk dan geestelijk, want de evolutie van 
het denkvermogen gaat langzamer en moeilijker dan die van het 
stoffelijk omhulsel.’
’HIde Ronde. Hij heeft thans een volkomen vast of dicht lichaam, 
eerst de vorm van een reuzeaap en hij is thans meer verstandelijk, of 
liever sluw, dan geestelijk. Want hij heeft thans op de nederdalende 
boog een punt bereikt, waarop zijn oorspronkelijke geestelijkheid door 
opkomende verstandelijkheid verduisterd en overschaduwd wordt.’ 
[zie aantekening 2].
Aantekening 2. 'Stel daarvoor in de plaats: hij heeft thans het punt 
bereikt (bij analogie en als Derde Wortelras van de Vierde Ronde) 
waarop zijn (van ’de engel’-mens) oorspronkelijke geestelijkheid ver
duisterd en overschaduwd wordt door opkomende menselijke verstan
delijkheid, en dan hebt gij precies de juiste lezing.’
’ln de laatste helft van de Derde Ronde neemt zijn reusachtige gestal
te af, verbetert het weefsel van zijn lichaam en wordt hij een rede
lijker wezen, hoewel nog meer aap dan Deva. (Dit alles wordt nage
noeg volkomen herhaald in het derde Wortelras van de Vierde 
Ronde).’
’lVde Ronde. In deze Ronde is het verstand reusachtig ontwikkeld. 
De (totnogtoe) stomme rassen verkrijgen onze (tegenwoordige) men
selijke spraak op deze bol, waarop van het Vierde Ras af de taal tot 
volkomenheid wordt gebracht en de kennis toeneemt. Op dit halver-
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Zoals de voorgaande paragraaf handelde over de status van de Klassen 
van Monaden tijdens hun cyclische reizen over de sferen van de planeet- 
keten, zo zal in deze paragraaf het onderwerp van de status van de bollen 
zelf behandeld worden gedurende de gang van de Scharen van Monaden 
door de zevenvoudige Sferen, het beëindigen van één rondgang over de 
bollen, van de eerste tot de laatste, hetgeen een Ronde genoemd wordt. 
De betekenis van de woorden ‘status van de bollen’ zal duidelijk worden 
wanneer we ons wenden tot het derde postulaat over de lering omtrent 
de sferen. In het citaat is ‘onze Aarde’ de vierde bol van de Aardketen, 
ook wel genoemd ‘Bol D’.

’3. Onze Aarde, als de zichtbare vertegenwoordigster van haar on
zichtbare hogere mede-bollen, haar ’heren’ of 'beginselen’ moet, even
als de andere, gedurende zeven Ronden bestaan. Gedurende de eerste 
drie vormt en verdicht zij zich, gedurende de vierde wordt zij vaster 
en hard, gedurende de drie laatste keert zij langzamerhand terug naar 
haar eerste etherische vorm, wordt zij, om zo te zeggen, vergeestelijkt.’ 
(Fr. I 124; Terw. I 220).

Om te beginnen is het misschien goed de plaatsing van de sferen in hun 
verhouding tot de gebieden nog eens weer te geven. De zeven bollen van 
de planeetketen liggen op de vier laagste Cosmische Gebieden, en wel 
op de volgende manier:

wege gelegen punt der Vierde Ronde (en ook van het Vierde of 
Atlantische Wortelras) overschrijdt de mensheid het keerpunt van de 
kleinere Manvantarische tijdkring ... de wereld is vervuld van de 
uitkomsten van verstandelijke werkzaamheid en vermindering van 
geestelijkheid.’ (Fr. X 146; Terw. I 254).
'Aldus de woorden van de Leraar - tekst, woorden en zinnen tussen 
haakjes en toelichtende aantekeningen.’ (Fr. I 147; Terw. I 255).

Hier kunnen we een regel over onze Aarde (Bol D) en de Mens geduren
de de Eerste Ronde aan toevoegen:

'Evenals de vaste Aarde, was ook de mens aanvankelijk een bal van 
vloeibaar vuur, van vurige stof en de protoplasmische verschijnings
vorm daarvan.’ (Fr. I 148; Terw. I 258).

Of, in de misschien duidelijker woorden van een Toelichting:

'De Toelichting zegt, dat de bol gedurende de eerste Ronde 'vurig, 
koel en stralend was, evenals zijn etherische mensen en dieren’.’ 
(Fr. I 193; Terw. I 328).

Door de wet van analogie zullen gedurende de Zevende Ronde de bol 
en de mens deze toestand opnieuw bereiken.
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De Bollen A en G op het Vierde Cosmische Gebied, 
De Bollen B en F op het Vijfde Cosmische Gebied, 
De Bollen C en E op het Zesde Cosmische Gebied, 
Bol D (alleen) op het Zevende Cosmische Gebied.

Het cyclische tijdperk van een Ronde wordt gemeten met de tocht van 
de Klassen van Monaden over de sferen en het afdalen en opstijgen door 
de gebieden valt samen met deze kringloop. Zo is dus de gang van de 
Schare van Monaden van het Vierde naar het Zevende Gebied de eerste 
helft van de Ronde-cyclus en dit wordt genoemd een afdaling langs de 
Boog van de Stof (of de evolutie van de stof — zolang deze duurt wordt 
de geest geïnvolueerd) of de Dalende Boog. De monadische Levens- 
golven volbrengen dus de helft van de Ronde-cyclus door hun kringloop 
over de Bollen A, B, C en D. De Klassen van Monaden volbrengen hun 
reis over de tweede helft van de Ronde-cyclus door op te stijgen van 
het Zevende Cosmische Gebied, door het Zesde, het Vijfde en zo terug 
naar het Vierde Gebied, waarmee één Ronde voltooid is. Dit opklimmen 
door de gebieden wordt genoemd het opstijgen langs de Boog van de 
Geest (of de evolutie van de geest, met een gelijktijdige involutie van de 
stof) of de Stijgende Boog. De Scharen van Monaden voltooien de 
Ronde-cyclus door hun kringlopen over de Bollen E, F en G.
De status van de sferen in verhouding tot de Ronden, dat wil zeggen de 
stadia van toenemende evolutionaire ontwikkeling die de bollen ge
durende de Ronden doormaken, valt onder dezelfde wet, die de Scharen 
van Monaden regeert, namelijk een toenemen in stoffelijkheid naarmate 
het middenpunt van de Ronde-cyclus naderbij komt (de Ronden 1, 2, 3 
en een halve Ronde). Dan is er een terugkeer tot geestelijkheid geduren
de de tweede helft van de Ronde-cyclus (de Ronden 4 ,5, 6 en 7).

’Nu is elke ’Ronde’ (op de neergaande boog) slechts een herhaling van 
de voorafgaande Ronde in concretere vorm, gelijk elke bol - beneden
waarts tot onze vierde bol (de huidige aarde) - een grovere en meer 
materiële kopie is van de meer nevelachtige bol, die daaraan vooraf
ging, op de drie hogere gebieden in volgorde. Op haar weg omhoog 
op de opgaande boog vergeestelijkt en etheriseert de Evolutie, om zo 
te zeggen, de algemene aard van alles, door die op te voeren tot de 
hoogte van het gebied waarop de tweeling-bol op de tegenovergestelde 
zijde geplaatst is; het gevolg daarvan is, dat wanneer de zevende bol 
bereikt is, de geaardheid van alles wat evolueert (in welke Ronde ook) 
terugkeert tot de toestand, waarin zij was op het punt van uitgang - 
plus telkenmale een nieuwe en hogere graad van bewustzijnstoestan
den. Aldus wordt het duidelijk, dat de zogenaamde 'afkomst van de 
mens’ in deze onze tegenwoordige Ronde of levenskring op deze 
planeet dezelfde plaats in dezelfde orde moet innemen - behoudens 
op plaatselijke omstandigheden en tijd gebaseerde bijzonderheden - 
als in de voorafgaande Ronde.’ (Fr. I 178; Terw. I 305).
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Een uitleg over de „neergaande boog”. Dit kan men op twee manieren 
verklaren: (1) de stadia van toenemende ontwikkeling van de sferen op 
de neerwaartse of Dalende Boog of de Boog van Stof, die de eerste Drie 
en een halve Ronde van de cyclus van Zeven Ronden omvat; (2) de 
gang van de Scharen van Monaden door de Bollen op de Dalende Boog 
- de Bollen A, B, C en D. Zo ook ‘op haar weg omhoog op de op
gaande boog’: dit kan slaan op (1) de ontwikkelingsstadia van de bollen, 
die omhoog leidt langs de Boog van de Geest in de tweede helft van de 
Vierde Ronde, evenals in Ronde Vijf, Zes en Zeven; (2) de gang van de 
Levensgolven over de Bollen op de Stijgende Boog - de Bollen E, F en 
G. De term ‘tweeling-bollen’ kan staan voor: de Bollen C en E, de 
Bollen B en F, de Bollen A en G. De ‘voorafgaande Ronde’ is de Derde 
Ronde.
De Wortelrassen volgen dezelfde wet, zoals uiteen gezet werd in de Leer 
van de Rassen. Zo was het Eerste menselijke Wortelras etherisch en 
werd elk Ras steeds stoffelijker naarmate de cyclische reis vorderde 
langs de Dalende Boog. Eén van de Stanzas geeft deze wet — speciaal 
met betrekking tot de Aarde — in symbolische bewoordingen:

’Na hevige weeën wierp zij (de Aarde) haar oude drie huiden af en 
■trok zij haar zeven nieuwe aan en stond in haar eerste.’ (Stanza I, 
sloka 4, tweede reeks).

De Sloka werd ingeleid met deze woorden:
’De archaïsche Schrift leert, dat de aarde bij het begin van elke plaat
selijke Kalpa of Ronde opnieuw wordt geboren; 'evenals de mense
lijke Jiva (monade) bij het binnentreden in een nieuwe baarmoeder 
wederom met een nieuw lichaam omhuld wordt, zo is dit met de Jiva 
van de Aarde het geval; hij krijgt bij elke nieuwe Ronde, na weder
om uit de baarmoeder der ruimte tot objectiviteit te zijn gekomen, 
een volmaakter en vaster omhulsel’. (Toelichting). Dit verloop gaat 
natuurlijk samen met de weeën der nieuwe geboorte of geologische 
stuiptrekkingen.’ (Fr. II 42-43; Terw. II 59).

Op de Sloka volgde deze verklarende regels:
’Van de aarde wordt gezegd, dat zij haar oude drie huiden afwierp, 
omdat dit slaat op de drie voorafgaande Ronden, die zij reeds heeft 
doorgemaakt; de huidige Ronde is de vierde Ronde van de zeven. Bij 
het begin van elke nieuwe RONDE, na een tijdperk van 'verduiste
ring1, werpt de aarde (evenals de andere zes 'aarden’) evenals de Slang 
haar oude huiden af of men veronderstelt, dat zij zulks doet; daarom 
wordt zij in het Aitareya-Brahmana de Sarpa Rajhi, de 'Koningin der 
Slangen’ genoemd. De 'Zeven Huiden’, waarvan zij thans in de eerste 
staat, hebben betrekking op de zeven geologische veranderingen, die 
de evolutie van de Zeven Wortelrassen der Mensheid vergezellen en 
daarmee overeenkomen.’ (Fr. II 43; Terw. II 60).

Met iedere stap voorwaarts in de cycli van de Ronden langs de Boog
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1.
2.

Akasa-tattva
Taijasa of Tejas-tattva
Vayu-tattva
Apas of Apas-tattva
Prithivï-tattva

Adi-tattva
Anupapadaka-tattva

Oorspronkelijk Element-Principe: ’het Ene’ 
Ouderloos Element-Principe of Het 
Geestelijke
Aether Element-Principe
Vuur Element-Principe
Lucht Element-Principe
Water Element-Principe
Aarde Element-Principe

3.
4.
5.
6.
7.

van Stof wordt iedere ‘huid’ van de Aarde stoffelijker; met iedere stap 
voorwaarts langs de Boog van de Geest wordt iedere ‘huid’ etherischcr. 
In één korte zin wordt de toestand van de ‘eerste huid’ van onze Aarde 
(Bol D) in de Eerste Ronde beschreven:

’De Toelichting zegt, dat de bol gedurende de eerste Ronde 'vurig, 
koel en stralend was, evenals zijn etherische mensen en dieren’.’ (Fr. 
I 193; Terw. I 328).

Het bijzondere belang van deze korte zin is, dat hij betrekking heeft op 
de toestand van de Aarde tijdens de Eerste Ronde, toen er slechts één 
Element-Principe geopenbaard was. Want de Esoterische Wijsbegeerte 
beweert dat slechts één Element-Principe door evolutie tot ontwikkeling 
gebracht wordt in de loop van een Ronde. In een Toelichting op de 
Stanzas van Dzyan kan men de verklaring van dit leerstuk vinden, even
als de volgende leringen, die daarbij ingesloten zijn: (1) de oorsprong 
van de Element-Principes (Tattvas); (2) de oorsprong van de geopen
baarde bollen — en wat dat aangaat van alle wezens, die vormen hebben; 
(3) de oorsprong van de ‘Levens’, die alle vormen opbouwen; (4) de 
oorsprong van kometen; (5) de oorsprong van een zevenvoudig planeet- 
stelsel — onze Aarde (Bhümi) wordt speciaal genoemd met haar ‘zes 
zusters’, dat wil zeggen de zeven bollen van de Aardketen. Het is mis
schien nuttig de zeven Tattvas (Element-Principes) nog even te noemen 
— de Sanskrit namen worden 
ervan:

In het citaat zijn de tussen haakjes geplaatste woorden de verklarende 
opmerkingen van H.P.B., ook de vraagtekens zijn van haar. 1 crore is 
gelijk aan 10 millioen.

"Voor de profanen zijn’, zo leert een commentaar, ’de werelden opge
bouwd uit de bekende Elementen. Voor het begrip van een Arhat zijn 
die Elementen zelf in hun samenvatting een goddelijk Leven; elk af
zonderlijk beschouwd zijn zij op het gebied van openbaring de talloze 
en ontelbare millioenen van levens. Slechts het Vuur is EEN op het 
gebied der Ene Werkelijkheid; op dajt van het geopenbaarde en daar
om begoochelende zijn, zijn de deeltjes ervan vurige levens, die leven 
en bestaan ten koste van elk ander leven, dat zij verteren. Daarom 
worden zij de ’VERSLINDERS’ genoemd. . .. Alle zichtbare dingen 
in dit Heelal zijn door zulke LEVENS opgebouwd, van de bewuste
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en goddelijke oorspronkelijke mens af tot aan de onbewuste krachten, 
welke de stof samenstellen, toe. ... Uit het ENE LEVEN, vormloos 
en ongeschapen, komt het Heelal van levens tevoorschijn. Eerst werd 
uit de Diepte (Chaos) koud lichtend vuur (gasachtig licht?) geopen
baard, dat de stremselklompen in de Ruimte (Onoplosbare nevel
vlekken wellicht?) vormde. ... Deze voerden strijd en er ontstond 
een grote hitte door de ontmoetingen en de botsingen, welke wente
ling veroorzaakten. Toen kwam het eerst geopenbaarde MATE
RIËLE, Vuur, de hete vlammen, de zwervelingen aan de hemel 
(kometen). Warmte brengt vochtige damp voort; deze vormt vast 
water (?); dan droge nevel, dan vloeibare, waterachtige nevel, die de 
lichtende glans der pelgrims (kometen?) uitdooft en vaste, water
achtige wielen vormt (STOF-Bollen). Bhümi (de Aarde) verschijnt 
met zes zusters. Door haar gestadige beweging brengen deze het lagere 
vuur voort, warmte en een waterachtige nevel, welke het derde 
Wereldelemcnt - WATER - oplevert en uit haar aller adem wordt 
(dampkrings-) LUCHT geboren. Deze vier zijn de vier levens der 
eerste vier tijdkringen (Ronden) van het Manvantara. De laatste drie 
zullen volgen.’ (Fr. I 190-191; Terw. I 324).

Allereerst de betekenis van de twee laatste zinnen: ‘de vier levens der 
eerste vier tijdkringen’ zijn de vier Element-Principes, die tijdens de vier 
eerste Ronden ontwikkeld moeten worden (in het voorgaande citaat ge
nummerd van 4 tot en met 7): de Element-Principes van Vuur, Lucht, 
Water en Aarde. Het Manvantara waarover gesproken wordt is een 
Planeetmanvantara, gelijk aan een tijdperk van werkzaamheid van Zeven 
Ronden. ‘De laatste drie zullen volgen’ slaat op de drie Ronden, die nog 
doorlopen moeten worden: De Ronden Vijf, Zes en Zeven, waarin de 
overblijvende Tattvas (Element-Principes) ontwikkeld moeten worden: 
AkaSa-tattva in de Vijfde Ronde; Anupapadaka-tattva in de Zesde 
Ronde; Adi-tattva in de Zevende Ronde; en zo wordt de Ronde-ont- 
wikkeling van de Element-Principes in hun verhouding tot de sferen of 
bollen van de Aardketen voltooid. Wij brengen nu de volgende passage 
onder de aandacht, die als verklaring toegevoegd is aan bovenstaande 
Toelichting:

’Dit betekent, dat elke nieuwe Ronde een der Samengestelde Elemen
ten ontwikkelt, gelijk die thans bekend zijn aan de wetenschap - die 
de oorspronkelijke benamingen verwerpt en ze liever in hun samen
stellende delen onderverdeelt. Als de Naituur op het geopenbaarde 
gebied de Tmmerwordende’ is, dan moeten deze Elementen in het
zelfde licht beschouwd worden: zij moeten evolueren, vorderingen 
maken en groeien tot aan het eind van het Manvantara. De Eerste 
Ronde ontwikkelde dus, naar ons geleerld wordt, slechts één Element 
en één natuur en mensheid in, wat men noemen kan, één aanzicht 
der Natuur.’ (Fr. I 191; Terw. I 326).

In verband met de Ronden rijst er omtrent de ontwikkeling van de Ele
ment-Principes een vraag op, die als volgt onder woorden gebracht kan
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worden: Hoe komt het dat het Element-Principe van Vuur in de Eerste 
Ronde tot ontwikkeling gebracht wordt, terwijl het als het vierde Ele
ment-Principe ingedeeld is?
Allereerst moet men in gedachten houden, dat de Element-Principes, 
evenals de Lokas en Talas, door emanatie voortgebracht worden*). Zo 
wordt de tweede Tattva (Element-Principe) geëmaneerd uit het eerste - 
Adi-tattva; het derde Element-Principe uit het eerste en tweede - Anu- 
papadaka-tattva; de vierde Tattva uit de eerste, tweede en derde - 
AkaSa-tattva. Ten tweede moet men ook het belang van de Dalende en 
de Stijgende Boog in verband met de cycli der Ronden niet uit het oog 
verliezen: namelijk dat het dieptepunt van de Dalende Boog valt in het 
middenpunt van de cyclus van de Ronden, namelijk in de Vierde Ronde. 
De ontplooiing van de Tattvas door middel van emanatie valt samen 
met het laagste punt van de Boog, zodat het laagste Element-Principe 
(gezien van het standpunt van afdaling door emanatie), Prithivi-tattva, 
valt in de Vierde Ronde.
Nu de oplossing: Er is sprake van geopenbaarde bollen, zowel als van 
‘geopenbaarde gebieden’ (als die uitdrukking toegestaan is - in elk geval 
de Cosmische Gebieden IV tot en met VII). Voorafgaande aan de open
baring is er een periode van voorbereiding en een ‘afdaling’ door de 
eerste drie gebieden - waarop de arüpa bollen liggen (de niet-geopen- 
baarde bollen) — in deze periode vindt op de arüpa bollen de emanatie 
van de eerste drie Tattvas plaats, en zo wordt de Vierde Tattva (Tejas- 
tattva), het Element-Principe van Vuur, voortgebracht op het vierde 
cosmische gebied.
Er wordt ook geopperd, dat, aangezien de zeven Tattvas ontstaan zijn 
door emanatie, ieder Tattva onderverdeeld kan worden in, of is samen
gesteld uit zeven Element-Principes. Op dezelfde wijze zijn de zeven 
Beginselen van de menselijke constitutie ontstaan door middel van 
emanatie en is elk beginsel onderverdeeld in zeven ‘onder-beginselen’ - 
die we kennen als de 49 Vuren. Dit houdt in dat bij het bereiken van het 
eindpunt van de Zeven Ronden van cyclische evolutie de 49 Element- 
Principes volledig ontwikkeld zullen zijn en ook dat de zeven beginselen 
van de mens tot volledige ontplooiing zullen zijn gekomen - de 49 
Vuren.**)
Wanneer we terugkeren tot de Toelichting, kunnen we daaraan een 
passage toevoegen ter verklaring van de werkzaamheden van de ‘Ver- 
slinders’ die beschreven worden als de ‘vurige levens, die leven en be
staan ten koste van elk ander leven, dat zij verteren’, aangezien door hun 
toedoen de bollen gebouwd werden.

*) Beschreven in ’De Zevenvoudige Wet’, hoofdstuk VI, paragraaf 2 en 3.
**) De Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett: 'Ieder element heeft zijn 
zeven beginselen en ieder beginsel zijn zeven onder-beginselen.’ (blz. 99).
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’Verslinders’ opgebouwd is, die de kiemen van andere levens in de 
Elementen oplossen en versplitsen; vrijwel op dezelfde wijze, moeten 
wij veronderstellen, zoals bij de tegenwoordige gesteldheid van de 
aarde, de aeroben doen, die, terwijl zij de scheikundige bouw van een 
organisme ondermijnen en losmaken, dierlijke stof omzetten en stoffen 
voortbrengen, die anders zijn samengesteld. . . .
'Wanneer de ’Verslinders’ (wij nodigen de geleerden uit daaronder, 
wanneer zij dat verkiezen, met enige schijn van redelijkheid, atomen 
van de Vuurnevel te verstaan, aangezien de Occultist daartegen geen 
bezwaar zal maken); wanneer de ’Verslinders’, zeggen wij, de vuur- 
atomen’ door een bijzonder verloop van deling gedifferentieerd heb
ben, worden deze laatste levenskiemen, welke zich overeenkomstig 
de wetten van cohesie en affiniteit samenvoegen. Daarna brengen de 
levenskiemen levens voort van een andere soort, die aan de bouw 
van onze Bollen arbeiden. .. .
Derhalve had de bol in de eerste Ronde, nadat hij door de oorspron
kelijke vuurlevens gebouwd was, dat wil zeggen, bolvormig was 
gemaakt, geen vastheid, geen eigenschappen, behalve een koude 
glans, geen vorm, geen kleur; eerst tegen het eind der Eerste Ronde 
ontwikkelde hij een Element, dat van zijn, om zo te zeggen, anor
ganisch of enkelvoudig Inwezen thans in onze Ronde het vuur is 
geworden, dat wij in het gehele stelsel kennen. De Aarde was in haar 
eerste rüpa, welker inwezen het Akasische beginsel is, genaamd.’*) 
(Fr. I 197-198; Terw. I 335-336).

De volledige ontwikkeling van een Element-Principe houdt natuurlijk 
alle stadia op de Dalende en de Stijgende Boog in - dat wil zeggen op alle 
bollen van de cosmische gebieden. De ontwikkeling van het eerste Ele
ment-Principe, Tejastattva, kan hier aangehaald worden als voorbeeld 
van het proces dat zich aan alle Tattvas voltrekt, waarbij steeds één 
Element-Principe ontwikkeld wordt in een Ronde. In dit citaat is X 
‘het ene, eeuwige, onveranderlijke beginsel’;

'Neem vuur. D - het oorspronkelijke vuurachtige beginsel dat in X 
verblijft - is de uiteindelijke oorzaak van elke waarneembare open
baring van vuur op alle bollen van de keten. De onmiddellijke oor
zaken zijn de secundaire vuurachtige krachten, die afzonderlijk de 
zeven afdalingen van vuur op elke planeet [bol] beheersen. ... D is 
een zevenvoudige samenstelling, waarvan het hoogste gedeelte pure 
geest is. Zoals wij het op onze bol zien, verkeert het in zijn grofste,

*) De reden waarom dit 'beginsel’ niet genoemd wordt, kan men opmaken uit de 
volgende passage in De Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 98-99:

’er is slechts één element en het is onmogelijk ons stelsel te begrijpen 
voordat men een beeld daarvan stevig in zijn denken heeft ingeprent.... 
Dit element nu is de - metafysisch gesproken - ene grondslag of de 
permanente oorzaak van alle openbaringen in het heelal der verschijnse
len. De ouden spreken van de vijf kenbare elementen, ether, lucht, water, 
vuur, aarde en van het ene (voor de oningewijde) onkenbare element, het 
6de beginsel van het heelal - noem het Purusha Sakti, terwijl op het 
noemen van het zevende buiten het heiligdom de doodstraf stond.’



448

meest stoffelijke toestand, op zijn manier even grof als de mens in zijn 
stoffelijke omhulsel. Op de bol, die direct aan de onze vooraf gaat, 
was het vuur minder grof dan hier; op de bol daarvoor nog minder. 
En zo was het vlammcnlichaam op elke voorgaande planeet [bol] 
zuiverder en geestelijker en minder grof en stoffelijk. Op de eerste 
van alle in de manvantarische keten, verscheen het als een bijna zuiver 
objectieve glans - het Maha Buddhi, het zesde beginsel van het 
eeuwig licht. Daar onze bol zich aan de voet van de boog bevindt, 
waar de stof zich naast de geest in zijn grofste vorm vertoont - zal 
het vuurelement, wanneer het zich op de naasthogere bol op de 
stijgende boog openbaart minder dicht zijn dan wij het nu zien. De 
geestelijke eigenschappen ervan zullen gelijk zijn aan die, welke het 
vuur had op de bol die in de dalende boog aan de onze vooraf ging; 
de tweede bol van de stijgende boog zal eigenschappen hebben die 
overeenkomen met die van de op twee na laatste bol, voorafgaande 
aan de onze op de dalende boog, enz. Op iedere bol van de keten 
zijn zeven openbaringen van vuur, waarvan de eerste in zijn geeste
lijke hoedanigheid overeen zal komen met de laatste openbaring op 
de direkt daaraan voorafgaande planeet [bol]: het proces is, zoals 
u zult begrijpen, precies andersom op de tegenovergestelde boog. De 
myriaden specifieke openbaringen van deze zes universele elementen 
zijn op hun beurt slechts de zijtakken, takken of twijgjes van de ene, 
oorspronkelijke 'Levensboom’.’ (Brieven van de Meesters aan A. P. 
Sinnett, 99-100).

In de Tweede Ronde wordt tot ontwikkeling gebracht het vijfde Ele- 
ment-Principe, Vayu-tattva, ook bekend als het Element Lucht. Het 
wordt het tweede Element genoemd, omdat het de tweede tattva is, die 
ontwikkeld wordt. Zoals dat ook het geval was met het Element-Principe 
van Vuur, is datgene wat in de Tweede Ronde ontwikkeld werd echter 
niet het Element Lucht, zoals wij dat heden kennen. Dit komt naar voren 
in het volgende citaat:

’De Tweede Ronde brengt het tweede element - LUCHT - tot open
baring; dat element, waarvan de reinheid aan ieder, die het zou ge
bruiken, bestendig leven zou verzekeren. In Europa zijn er slechts 
twee occultisten geweest, die het ontdekt en zelfs gedeeltelijk practisch 
gebruikt hebben, hoewel de samenstelling ervan alijd onder de hoog
ste Oosterse Ingewijden bekend is geweest. Het ozon der moderne 
scheikunde is vergif vergeleken bij het ware universele oplossings
middel, dat men zich nooit zou kunnen denken, wanneer het niet 
in de natuur bestond. ’Van de tweede Ronde af begon de Aarde - 
totnogtoe een foetus in de baarmoeder der Ruimte - haar werkelijk 
bestaan: zij had individueel gevoelend leven, haar tweede beginsel, 
ontwikkeld. Het tweede komt met het zesde (beginsel) overeen; het 
tweede is voortdurend leven, het andere tijdelijk leven.’ (Fr. I 198; 
Terw. I 337).

De Derde Ronde brengt de zesde tattva, Apas-tattva, tot openbaring, 
die we kennen als het element Water.
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’De opeenvolging van oorspronkelijke aanzichten der Natuur, waar
mee de opeenvolgende Ronden te maken hebben, staat, zoals reeds 
aangeduid is, in verband met de ontwikkeling der Elementen - in de 
Occulte zin - Vuur, Lucht, Water, Aarde. Wij zijn eerst in de vierde 
Ronde en onze lijst loopt hiermee ten einde. De bewustzijnsmiddel- 
punten van de derde Ronde (bestemd zich te ontwikkelen tot de mens
heid, zoals wij die kennen) kwamen zover, dat zij het derde Element, 
Water, waarnamen.’ (Fr. I 193; Terw. I 328).

Onze huidige Ronde, de Vierde, is bezig de zevende tattva, die ge
ëmaneerd moet worden, Prilhivï-lattva, het Element-Principe van Aarde, 
tot ontwikkeling te brengen.

’... de Vierde [Ronde] vervormde de gasvormige vloeistoffen en de 
kneedbare vorm van onze bol in de harde, korstachtige, grofstoffe- 
lijke bol waarop wij leven. ’Bhumi’ heeft haar vierde beginsel bereikt.’ 
(Fr. I 198; Terw. I 337).

Wij moeten er hier nogmaals op wijzen, dat de Aarde (Bol D) in elk van 
de Ronden in een andere toestand van stoffelijkheid verkeerde. Dit komt 
tot uitdrukking in het onderwerp van de kenmerken en de typen, die be
horen tot de Derde Ronde en die ‘astrale prototypen’ genoemd worden. 
Deze worden overgebracht naar de huidige, Vierde Ronde.

’Het occultisme zegt, dat de astrale prototypen van het minerale, het 
planten- en het dierenrijk tot aan de mens die tijd (300 millioen jaar) 
nodig gehad hebben om te evolueren, zich nieuwe vormen te maken 
uit de afgelegde bouwstoffen van de vorige Ronde, welke, hoewel in 
hun eigen tijdkring zeer dicht en stoffelijk, in vergelijking met de 
stoffelijkheid van onze tegenwoordige middelste Ronde, betrekkelijk 
etherisch zijn. Bij het einde van deze 300 millioen jaren begint de 
Natuur, die zich langs de afdalende boog op weg bevindt naar het 
fysische en stoffelijke, met de mensheid en werkt in benedenwaartse 
richting, terwijl zij de vormen gaandeweg verhardt of verstoffelijkt. 
Daarom behoren de fossielen, welke men aantreft in lagen, waaraan 
men een ouderdom, niet van achttien, maar van vele honderden 
millioenen jaren toeschrijven moet, in werkelijkheid tot vormen van 
de vorige Ronde, welke tijdens hun leven veel meer etherisch dan 
stoffelijk waren, zoals wij stoffelijkheid kennen. Dat wij ze als tastbare 
vormen waarnemen en opgraven is het gevolg van het bedoelde ver
loop van verstoffelijking of kristallisatie, dat later bij het begin van 
de Vierde Ronde plaats vond en zijn hoogtepunt bereikt bij het ver
schijnen van de mens, terwijl het gelijke tred hield met zijn stoffelijke 
evolutie. Dit is op zich zelf reeds een toelichting van het feit, dat de 
verandering van de graad van stoffelijkheid van de Aarde gelijke 
tred houdt met die van haar bewoners. En aldus treft de mens thans 
als tastbare fossielen aan wat eenmaal (voor zijn tegenwoordige zin
tuigen) de etherische vormen van de lagere natuurrijken waren.’ (II, 
tuigen) de etherische vormen van de lagere natuurrijken waren.’ 
(Fr. II 61-62; Terw. II 85).

Een Toelichting beschrijft de toestanden waarin de Aarde vóór de
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Vierde Ronde verkeerde en gaat daarbij in feite 120 millioen jaar terug. 
Daarvoor was de Aarde reeds koel en hard geworden, hoewel zij een 
andere graad van stoffelijkheid had dan thans.

Dit proces van de verandering van de stoffelijkheid van de Aarde, even
als van de mens en de andere natuurrijken voltrekt zich onophoudelijk 
gedurende de evolutionaire ontwikkeling van de Ronden. Dit kan niet 
vaak genoeg herhaald worden. Daar dit het hoofdthema is van deze para
graaf, kunnen we de lezer nog een citaat voorleggen, dat misschien ver
helderend zal werken. Het geeft ook een soort voorschouw van wat er in 
de latere stadia van deze Ronde gebeurt en ook komt de ontwikkeling 
van het volgende Element-Principe, AkaSa tattva, in de volgorde - de 
Vijfde - Ronde ter sprake.

’De elementen, hetzij die enkelvoudig of samengesteld zijn, konden 
na het begin van de evolutie van onze keten niet dezelfde blijven. In 
het Heelal schrijdt alles in de Grote Kringloop gestadig voorwaarts, 
terwijl het onophoudelijk op en neer gaat in de kleinere kringen. Ge
durende het Manvantara staat de natuur nooit stil, daar zij steeds 
■wordt en niets slechts is; het minerale, het plantaardige en het men
selijke leven brengen voortdurend hun organismen in overeenstem
ming met de alsdan heersende Elementen; derhalve waren die Ele
menten daar toen geschikt voor, zoals zij dat thans voor het leven 
van de tegenwoordige mensheid zijn. Eerst in de volgende, of vijfde, 
Ronde zal het vijfde element, Ether — het grove lichaam van Akasa, 
wanneer het zelfs die naam mag dragen — door voor alle mensen een 
even gewoon Natuurfeit te worden, als de lucht thans voor ons is, 
ophouden, zoals op het ogenblik, hypothetisch en een ’agens’ voor 
zovele dingen te zijn. En eerst gedurende die Ronde zullen die hogere 
zintuigen, welker groei en ontwikkeling door Akasa bevorderd wor
den, zich volledig kunnen ontplooien. Zoals reeds aangeduid is, kan 
men verwachten, dat een gedeeltelijke bekendheid met de kenmerken
de eigenschap van de stof — doordringbaarheid - die tegelijkertijd 
met het zesde zintuig ontwikkeld moet worden, te zijner tijd zich in

'Gedurende de eerste zeven crores (70 millioen jaar) van de Kalpa 
zijn de Aarde en haar twee Natuurrijken (het mineralen- en het plan
tenrijk), waarvan het ene reeds zijn zevende kringloop voltooid heeft 
en het andere ternauwernood begonnen is te ontstaan, lichtgevend 
en half-etherisch, koud, levenloos en doorschijnend. In het elfde 
crore wordt de moeder (Aarde) ondoorschijnend en in het VEER
TIENDE vinden de weeën van de manbare leeftijd plaats. Deze stuip
trekkingen van de natuur (geologische veranderingen) duren tot haar 
twintigste crore van jaren onafgebroken voort, waarna zij periodiek 
en met lange tussenpozen plaatsvinden.’
’De laatste verandering vond nagenoeg twaalf crores van jaren (120 
millioen) geleden plaats. Doch de Aarde met al, wat zich op haar 
oppervlak bevond, was reeds eeuwen vroeger koel, hard en vast ge
worden.’ (Toelichting XXII)’. (Fr. II 275; Terw. II 383).
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‘Wachter’ is een van de mystieke termen uit de Oude Wijsheid, die de 
gedachte aan het voogdijschap, dat door een Hoger Wezen uitgeoefend 
wordt, weergeeft. Het blijft echter een algemene aanduiding, zolang het 
bepaalde veld waarbinnen het toezicht wordt uitgeoefend, niet wordt 
aangegeven. Hoe het ook zij, met Wachter wordt een hoog ontwikkeld 
Wezen bedoeld, dat functioneert aan de verstandelijke zijde van een 
stelsel en niet zo zeer aan de vormzijde — deze laatste wordt dikwijls be
schouwd als de ‘scheppende’ zijde, wat zij inderdaad ook is. Om een 
anologie te gebruiken, die iedereen bekend zal voorkomen: op het gebied 
van de bouwnijverheid zou men de verstandelijke zijde kunnen perso
nifiëren in de architect, die het ontwerp maakt en in de blauwdrukken 
de schets van het plan vastlegt. Het eigenlijke werk laat hij over aan de 
metselaars, timmerlieden en andere arbeiders, die het werk uitvoeren. 
Met allerlei soorten materialen maken de arbeiders of ‘Bouwers’ het 
plan zichtbaar, daar zij de bedoelde vorm voortbrengen.
De Wachters zijn geheel en al in harmonie met het Goddelijk Plan. Een 
van hun functies is de wezens op de lagere sporten van de Levens- 
ladder ter zijde te staan, zodat ook zij overeenkomstig het Goddelijk 
Plan te werk kunnen gaan. Zoals gezegd wordt in een éloka van de 
Stanzas van Dzyan:

'Daarop dalen de Bouwers, die hun eerste omkleedsel hebben omge-

deze Ronde zal ontwikkelen. Maar wanneer in de volgende Ronde het 
nieuwe element aan onze hulpbronnen zal zijn toegevoegd, zal de 
doordringbaarheid een zo duidelijk blijkende eigenschap van de stof 
worden, dat de dichtste vormen van deze Ronde ’s mensen waarne
mingsvermogen niet meer in de weg zullen staan dan een dichte nevel.’ 
(Fr. I 196-197; Terw. I 334-335).

In de Zesde Ronde zal weer een ander Elcment-Principe tot ontwikke
ling gebracht worden: Anupapadaka-tattva, het Geestelijk Element, 
waarbij nog groter veranderingen zich zullen voltrekken aan de bol en 
aan de mens. Tenslotte zal in de Zevende Ronde Adi-tattva, het Oor
spronkelijke Element-Principe, tot volledige openbaring gebracht 
worden.

’De Aarde zal - (in tegenstelling met de mens) - haar ware eindvorm 
- haar lichamelijke schil - eerst tegen het einde van het manvantara, 
na de Zevende Ronde, bereiken.’ (Fr. ï 198; Terw. I 337).

En, dit ten besluite, voordat de Aarde haar Zevende Ronde bereikt zal 
hebben

’zal haar moeder Maan zich in dunne lucht hebben opgelost, zoals de 
’Manen’ van andere planeten dat al dan niet gedaan hebben, al naar 
het geval is.’ (Fr. I 122; Terw. I 216).
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slagen, neder op de stralende aarde en heersen over de mensen - die 
zijzelve zijn.’ (Stanza VII, sloka 7).
’De 'Wachters’ heersen over de mensen gedurende de gehele tijdkring 
van Satya-Yuga en de kleinere volgende yugas, tot aan het begin van 
het Derde Wortelras; daarna heersen de Patriarchen, Helden en de 
Manes, de geïncarneerde Dhyanis van lagere orde. . . . En de [Ge
heime] Leer zegt, dat de Dhyani-Buddhas van de twee hoogste groe
pen, namelijk de 'Wachters’ of de 'Bouwmeesters’, de talrijke en ver
schillende rassen voorzagen van goddelijke koningcn en leiders. Deze 
laatsten nu leerden aan de mensheid hun kunsten en wetenschappen 
en eerstgenoemden ontsluierden aan de geïncarneerde Monaden, die 
juist haar voertuigen van de lagere Natuurrijken afgeworpen hadden 
— en die tengevolge alle herinnering aan haar goddelijke oorsprong 
verloren hadden - de grootste geestelijke waarheden der transcenden
tale werelden.
Aldus daalden, zoals de Stanza zegt, de Wachters neder op de Aarde 
en heersten over de mensen - 'die zijzelve zijn'. De heersende koningen 
hadden in de voorafgegane Ronden op de Aarde en andere werelden 
hun tijdkring voleindigd. In de toekomstige manvantaras zullen zij tot 
hogere stelsels dan onze planeetwereld gestegen zijn; en het zijn de 
Uitverkorenen van onze Mensheid, de Pioniers op het harde en moei
lijke pad van Vooruitgang, die de plaatsen van hun voorgangers zullen 
innemen.’ (Fr. I 203-204; Terw. I 346).

Synoniemen voor ’t woord Wachters zijn: Rectoren, Heren van het Zijn, 
Zeven Opperste Heren, Lhas en Dhyanis (in de Stanzas van Dzyan), 
Manus (in de Hindu literatuur); en Dhyani-Buddhas (in het stelsel van 
het noordelijk Buddhisme). In een Toelichting wordt gewezen op deze 
overeenkomst in de gebruikte termen en tegelijkertijd wordt de functie 
van deze Wezens onderstreept, doordat ze Bezielende Verstandswezens 
genoemd worden.

’Er is aldus in geestelijke zin slechts één Absolute Upadhi (grond
slag) waaruit, waarop en waarin voor Manvantarische doeleinden de 
talloze basische middelpunten opgebouwd zijn, waaruit de Universele, 
cyclische en individuele Evoluties gedurende de tijdkring van werk
zaamheid te voorschijn treden.’

De woorden ‘basische middelpunten’ worden gelijk gesteld met ‘Sferen 
van Zijn’ of ‘middelpunten van leven’ of ook wel ‘middelpunten van 
het Zijn’ (in de volgende alinea uit de Toelichting). ‘De tijdkring van 
werkzaamheid’ is gelijk aan een Manvantara. Vervolgen wij de Toe
lichting:

’De bezielende Verstandswezens, die deze verschillende middelpunten 
van het Zijn belevendigen, worden zonder onderscheid door de men
sen aan gene zijde van de Grote Bergketen de Manus, de Rishis, de 
Pitris, de Prajapatis, enz. genoemd en aan deze zijde van die keten 
de Dhyani-Buddhas, de Chohans, Melhas (vuurgoden), Bodhisattvas 
en nog anders. De waarlijk onwetenden noemen hen góden; de ont-
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wikkelde oningewijden de ene God; en de wijzen, de Ingewijden, ver
eren in hen slechts de Manvantarische openbaringen van DAT, het
welk noch onze Scheppers (de Dhyani Chohans), nog hun schepselen 
ooit kunnen bespreken of waarvan deze nooit iets kunnen kennen. 
Het ABSOLUTE kan niet omschreven worden en geen sterveling of 
onsterfelijke heeft het tijdens de perioden van het Bestaan ooit ge
zien of begrepen. Het veranderlijke kan het Onveranderlijke niet ken
nen, evenmin kan dat wat leeft het Absolute Leven waarnemen.’ 
(Fr. II 32; Terw. II 45).

In het Brahaamse stelsel, zoals het in de Puranas gegeven is en in de 
Wetten van Manu, staan zowel de Rassen als de Ronden onder leiding 
van de Manus. Dit is dus geen eigennaam, temeer daar er gezegd wordt 
dat elke Manu 7x7 Manus ‘schept’. In dat geval slaat het woord Manus 
op de Rassen en kan het als volgt verklaard worden. Elke Ronde-Manu 
‘werpt zijn chhaya uit’ — zendt zijn vertegenwoordiger — naar een bol 
(een Dhyani-Bodhisattva); die op zijn beurt zeven Manus emaneert voor 
elk Ras en zeven Manus voor elk Onderras - 49 Manus.
Dan wordt er van de Manus gezegd dat zij over de Ronden waken. De 
huidige ‘Wachter’ wordt Vaivasvata genoemd en men zegt dat hij de 
zevende Manu is (hoewel dit de Vierde Ronde is). De schijnbare ver
warring over deze zevende Manu kan echter gemakkelijk opgehelderd 
worden, zoals men kan zien in de geschriften. In plaats van slechts 
zeven Ronde-manus worden er veertien opgenoemd; zeven daarvan 
worden Wortelmanus genoemd, de zeven anderen zijn Zaadmanus. Bij 
het begin van een Ronde, op de eerste bol van de Keten (Bol A) ver
schijnt de Wortelmanu; aan het eind van de Ronde, op de laatste bol 
van de Keten (Bol G), verschijnt de Zaadmanu. De eerste Manu, de

Technisch houdt een Dhyani-Buddha of Wachter toezicht over één 
Ronde; een Dhyani-Bodhisattva (ook een Wachter) waakt over een 
Bol; een Bovenaardse Bodhisattva waakt over een Ras en wordt daarin 
bijgestaan door twee Manushya-Buddhas.

’... de Dhyanis in het Esoterische Stelsel [waken] achtereenvolgens 
over een van de Ronden en de grote Wortelrassen van onze planeet- 
keten. Van hen wordt bovendien gezegd, dat zij hun Bodhisattvas, zij, 
die in het menselijke overeenkomen met de Dhyani-Buddhas geduren
de elke Ronde en elk Ras uitzenden. Van de Zeven Waarheden en 
Openbaringen, of liever geopenbaarde geheimen, zijn er ons slechts 
vier gegeven, daar wij nog in de Vierde Ronde zijn en de wereld tot 
dusver oog slechts vier Buiddhas gehad heeft.. . .
Tot dusver 'Zijn er slechts Vier Waarheden en Vier Vedas’ - zeggen 
de Hindus en Buddhisten. Om gelijke reden stond Irenaeus op de 
noodzakelijkheid van Vier Evangeliën. Maar daar elk nieuw Wortel- 
ras aan het hoofd van een Ronde zijn openbaring en openbaarders 
hebben moet, zal de eerstvolgende Ronde de Vijfde brengen, de vol
gende de Zesde, enz.’ (Fr. I 36; Terw. I 89).



— op Bol A: 1ste Wortelmanu

RONDE 1
RONDE 2
RONDE 3
RONDE 4
RONDE 5
RONDE 6
RONDE 7
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Svayambhuva 
Svarochi
(of Svarochisha) 
Auttami 
Tamasa
Raivata 
Chakshusha 
Vaivasvata
Savama
Daksha Savama 
Brahma Savama 
Dharma Savama 
Rudra Savama
Rauchya 
Bhautya

— op Bol G: 1ste Zaadmanu
— op Bol A: 2de Wortelmanu
— op Bol G: 2de Zaadmanu
— op Bol A: 3de Wortelmanu
— op Bol G: 3de Zaadmanu
— op Bol A: 4de Wortelmanu
— op Bol G: 4de Zaadmanu
— op Bol A: 5de Wortelmanu
— op Bol G: 5de Zaadmanu
— op Bol A: 6de Wortelmanu
— op Bol G: 6de Zaadmanu
— op Bol A: 7de Wortelmanu
— op Bol G: 7de Zaadmanu

Wortelmanu, vertegenwoordigt de Manu, die waakt over de Lcvens- 
golven in de periode van hun werkzaamheid op de zeven bollen - 
wanneer zij hun zeven ontwikkelingsstadia op elk van de bollen door
maken gedurende de Ronde-cyclus. Dan neemt de sluitende Manu, de 
Zaadmanu, de wacht over en heerst over de Sishtas, die gedurende do 
periode van sluimering (de rustperiode) tussen de Ronden, achter
blijven op elk van de zeven bollen van de Keten. In werkelijkheid is 
er maar één Wachter, die door twee aspecten wordt weergegeven: de 
toestand van werkzaamheid en de toestand van sluimering. Het is een 
dergelijk idee als het tweevoudige aspect van de loka-talas. De loka is 
de geestzijde, de tala de stofzijde: de twee zijden van één munt.
Vaivasvata wordt beschouwd als de zevende Manu, die als de Wortel
manu over de huidige Ronde regeert, omdat er reeds drie Ronden geheel 
voltooid zijn, waarbij er steeds één Wortelmanu en één Zaadmanu waren 
voor elke Ronde. De Vierde Ronde verkeert nog in het stadium van ont
wikkeling.
In de Puranas worden de namen van de veertien Manus genoemd. Door 
elke Ronde een Wortelmanu en een Zaadmanu toe te kennen, zien we 
dat de twee aspecten van een Manu (dat wil zeggen, het waken over een 
tijdperk van werkzaamheid en over een tijdperk van sluimering) de 
zeven Ronde-tijdperken regeren.

Het zal duidelijk zijn, dat de Leer van de Ronden zich bezighoudt met 
tijdperken van cyclische werkzaamheid, die zich uitstrekken over perio
den van vele millioenen jaren. Op het eerste gezicht lijkt het dan ook 
onverenigbaar met het hoofdthema om hier een studie te gaan maken

5. DE VERHOUDING TUSSEN RONDEN 
EN DE TOESTANDEN NA DE DOOD
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van wat we zouden kunnen noemen een ‘geïndividualiseerde’ toestand, 
want dat is de toestand na de dood, althans voor één gedeelte van de 
menselijke ‘constructie’. Maar hoewel het geïndividualiseerd mag zijn 
voor het ene deel, is het van cosmische omvang voor een ander gedeelte 
van het wezen van de mens. Per slot van rekening kunnen we hier in het 
voorbijgaan wel de opmerking maken, dat, tenzij men de Leringen van 
de Ronden en de Rassen volledig begrijpt - niet als een verstandelijke 
bezigheid, maar als men er iets van maakt waarnaar men kan leven, of 
nog beter, iets wat men om zo te zeggen in iedere vezel van zijn wezen 
heeft ingebouwd — zowel de toestand na de dood als het bestaan op 
aarde, slechts holle frasen blijven. Immers, daar men niet beschikt over 
de kennis omtrent de Ronde-cycli, schijnt de mens ‘tegen de stroom op 
te roeien’ van de werkzaamheid van de Ronde en werkt hij ten eigen 
bate in plaats van in harmonie te zijn met de machtige pulserende rit
men, die in waarheid alle leven in de Kringloop van Noodzakelijkheid 
gaande houden. Zo zijn we dus gerechtigd hier tussen haakjes bij te 
voegen, dat de eerste Nidana (de eerste band, die de mens aan het aardse 
leven ketent) inderdaad zoveel leed veroorzaakt in de wereld — en deze 
is Avidya, of onwetendheid omtrent het Goddelijk Plan.
Het lijkt nauwelijks noodzakelijk te zeggen dat de Leer van de Ronden 
zijn leerstukken baseert op de Leer van Voortdurende Vernieuwing. 
Toch kunnen we niet vaak genoeg herhalen, dat het de Monade is, die 
voertuig na voertuig gebruikt om tijdelijk in te verschijnen op de bol 
waarop de menselijke Levensgolf werkzaam is om de Kringloop van 
Noodzakelijkheid te volvoeren. Er bestaat echter een vreemde paradox: 
hoewel de Monade het ene voertuig na het andere moet aannemen om 
de Kringloop van Noodzakelijkheid te kunnen doorlopen en zich in de 
cyclus van de Ronden te kunnen bewegen, maakt het aantrekken van 
dergelijke omhulsels dat de Monade het contact met de andere woningen 
van het leven (sferen), waarmee zij toch een nauwe verwantschap heeft 
(zoals uiteen gezet in de Leer van de Sferen), verliest, opdat zij andere 
Ronden kan doorlopen. Zij kan dit nauwe contact met andere sferen 
pas weer krijgen, wanneer zij bevrijd wordt van de band die haar bindt. 
Deze band is die fase van bestaan, die leven op aarde genoemd wordt. 
Uit deze ketenen wordt men bevrijd wanneer men een andere fase van 
bestaan betreedt — die we kennen als de ‘dood’. Dan kan de Monade 
haar cyclische reizen voortzetten naar andere sferen — allereerst naar de 
andere bollen van deze planeetketen, dan verder naar andere sferen, 
waarmee zij verbonden is. Zodat in de toestand na de dood andere 
Ronden doorgemaakt worden.
Dit is de gedachte die ten grondslag ligt aan de leer van Gilgülïm, een 
leer, die we kunnen gebruiken om de verhouding van de Ronden tot de 
toestanden na de dood toe te lichten. Hoewel Gilgülïm een lering was 
van de oude Chaldese Kabbala, is deze op treurige wijze verkeerd be
grepen door de middeleeuwse Europese Kabbalisten, zoals ook de
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Maar de verklaring van dit deel van de leer van Gilgülïm is dezelfde als 
die ook van toepassing is op de Pythagorese leer van Metempsychose: 
de menselijke ziel gaat na de dood van het lichaam niet over in de licha
men van dieren maar:

*) Dit axioma is toegelicht in hoofdstuk V, ’De Leer van Voortdurende Verande
ring’.

Pythagorese leer van Metempsychose verkeerd uitgelegd en niet be
grepen is door degenen die alleen kijken naar de letterlijke betekenis 
van woorden, zonder kennis te hebben van wat deze leringen bedoelen 
over te brengen.
Allereerst moet men zich de Kabbalistische ideeën omtrent Metem
psychose in prenten. Deze worden kort samengevat in het welbekende 
Kabbalistische axioma*: de adem wordt een steen, de steen wordt een 
plant, de plant een dier, het dier een mens, de mens een geest, de geest - 
God. Deze leer is nauw verbonden met die van de Gilgülïm en het ligt 
voor de hand dat het doel, dat in dit axioma geschetst wordt, alleen 
door reïncarnatie bereikt kan worden. Gilgülïm is een Hebreeuws woord, 
dat vertaald kan worden met omwentelingen of wervelingen, waarmee 
de Kabbalistische gedachte aan de cyclus van wedergeboorte tot uit
drukking wordt gebracht. Dat wil zeggen, het woord zelf betekent de 
omwentelingen of ronden, die de Monade moet maken tot zij haar doel 
bereikt heeft — dat doel kreeg de naam ‘Palestina’. De middeleeuwse 
Kabbalisten ontwikkelden echter deze opvatting tot een geheel andere 
vorm, die in de oorspronkelijke Kabbala geheel niet aanwezig was, en zij 
verkondigden het idee, dat wanneer de lichamen van Joden in vreemde 
landen begraven worden, er, zoals in Mackenzie’s Royal Masonic Cyclo- 
paedia staat, in hen ‘een Zielebeginsel’ is,

’dat niet rusten kan, voordat het onsterfelijke deel door een proces, 
het ’omwentelen van de Ziel’ genaamd, wederom de heilige Grond 
van het 'Beloofde Land’ bereikt. .. . Men veronderstelde, dat het 
proces voltooid werd door een soort zielsverhuizing, waarbij de ziele- 
vonk door vogel, viervoetig dier, vis en zelfs het kleinste insect werd 
geleid.’ (Fr. I 466; Terw. I 730).

'Deze allegorie heeft betrekking op de atomen van het lichaam, 
waarvan elk door elke vorm moet gaan, voordat zij alle eindtoestand 
bereiken, die het eerste uitgangspunt van elk atoom is - zijn oor
spronkelijke Laya-toestand. Doch de oorspronkelijke betekenis van de 
Gilgoolem, of de ’Rondwenteling der Zielen’ was het denkbeeld van 
de reïncarnerende Zielen of Egos. ’AUe zielen gaan in de gilgoolah’, 
in een kringloop of omwentelingsproces, dat wil zeggen zij betreden 
allen het kringlooppad van wedergeboorten. Enkele Kabalisten zijn 
van mening, dat deze leer slechts een soort vagevuur voor de zielen 
der bozen betekent. Doch dit is onjuist.’ (Fr. I 466; Terw. I 730-731).
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Na de tweede zin wordt er in het nu volgende citaat een andere schrijver 
(Valentinus in zijn Esoterie Treatise on the Doctrine of Gil gul) aange
haald, die een andere interpretatie geeft van deze Kabbalistische leer:

'Geen enkel oud wijsgeer, zelfs niet de Joodse Kabalist, heeft ooit 
Geest van stof of stof van Geest losgemaakt. Alles had zijn oorsprong 
in het ENE, en uitgaande van het Ene, moet het tenslotte tot dat ENE 
wederkeren. 'Licht wordt warmte en pakt zich samen tot vurige deel
tjes, welke aanvankelijk brandend zijn en dan koude, harde, ronde 
en gladde deeltjes worden. En dit wordt genoemd de Ziel, gekerkerd 
in haar gewaad van stof.’ In de taal der ingewijden betekenden de 
woorden Atomen en Zielen hetzelfde. De 'rondwentelende Zielen’, 
Gilgoolem, een leer, waarin zovele geleerde Joden hebben geloofd, 
had esoterisch geen andere betekenis. De geleerde Joodse Ingewijden 
verstonden onder het 'Beloofde Land’ nooit alleen Palestina, doch 
hetzelfde Nirvana als de geleerde Buddhisten en Brahmanen - de 
boezem van het Eeuwige Ene, verzinnebeeld door de schoot van 
Abraham en door Palestina als plaatsvervanger daarvan op Aarde.’ 
(Fr. I 466; Terw. I 730).

We hoeven alleen het woord ‘zielen’ of ‘egos’ te vervangen door Mona
den en op de Sferen daaraan toe te voegen om de volledige uitleg van 
deze leer in handen te hebben — namelijk dat het rondwervelen van de 
Monade zich voortzet op de sferen tijdens de toestanden na de dood. 
Deze interpretatie wordt gesteund door de eerstvolgende zin:

’De tocht van het ZIELE-ATOOM 'door de Zeven Planeetkamers’ 
had dezelfde metafysische en fysische betekenis.’ (Fr. I 466; Terw. 
I 731).

Wat betreft de ‘fysische betekenis’. Dit duidt op de gang van de levens- 
atomen (Jïvanus), waarvan reeds sprake was, door de zeven lagere rijken 
op de hiërarchieke Levensladder; de Menselijke Schare is het zevende 
Rijk op de Ladder. Bij de dood van het lichaam valt de samenbindende 
kracht weg, die de levensatomen bijeenhield in de vorm of het patroon 
van het stoffelijk voertuig. Dit bijeenhouden werd bewerkstelligd door 
middel van Prana (de Levenskracht) in verbinding met het Linga-éarira 
(het Modellichaam) en het Sthüla-Sarïra (het Stoffelijk Lichaam) en ook 
door de al-beheersende toezicht van de Monade. Daardoor zijn de levens
atomen vrij hun reizen voort te zetten, zij gaan van rijk tot rijk, totdat 
zij tot hun eigen respectievelijke rijken worden aangetrokken.
Over de metafysische betekenis van de woorden ‘de Zeven Planeet
kamers’: deze hebben betrekking op de kamers van die naam in de 
Grote Pyramide: de Kamer van Satumus, de Kamer van Jupiter, de 
Kamer van Mars, de Kamer van Venus, de Kamer van Mercurius, de 
Maankamer en de Zonnekamer. Over de architectonische symboliek van 
de Pyramide zelf:

’De top verliest zich in de heldere, blauwe lucht van het land der
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In de mystieke bewoordingen van de Stanzas van Dzyan uitgedrukt is 
de mens een Saptaparna (een ‘zevenbladige plant’); in iedere Ronde 
ontvouwt zich één parna. Daar het woord parna blad betekent, kunnen 
we hieraan toevoegen dat een parna voor één beginsel staat. In zeven 
Ronden zullen alle bladen ontvouwen zijn.

Faraos en stelt zinnebeeldig het oorspronkelijke punt voor, dat zich 
verliest in het ongeziene heelal, vanwaar het eerste ras der geestelijke 
prototypen van de mens begon.’ (Isis Ontsluierd, I, 403).

Men neme nota van de nu volgende passage en voege daarbij de voor
gestelde veranderingen (reeds eerder gegeven) in:

'Elke mummie verloor van af het ogenblik dat zij gebalsemd werd in 
één opzicht haar stoffelijke individualiteit: zij stelde zinnebeeldig het 
menselijk ras voor. Zij werd zo geplaatst dat de uittreding van de 
’ziel’ het best werd bevorderd; deze moest dan door de zeven planeet- 
kamers gaan, voor zij door de zinnebeeldige top naar buiten kon tre
den. Elke kamer stelde tegelijkertijd een der zeven bollen en een der 
zeven hogere typen van stoffelijk-geestelijke mensheid voor, die er 
naar men beweert boven onze mensheid zijn. Elke 3000 jaar moest de 
ziel, als vertegenwoordigster van haar ras, naar haar eerste punt van 
uitgang terugkeren voor zij een nieuwe ontwikkeling tot een meer 
volmaakte geestelijke en stoffelijke gedaantewisseling doormaakte. 
Wij moeten inderdaad zeer diep doordringen in de duistere metafy
sica van de oosterse mystiek voor wij het oneindig aantal onderwer
pen, die in één greep door de majestueuse gedachte van haar verklaar
ders worden omvat, ten volle kunnen begrijpen.’ (Idem, I, 403).

In het licht van datgene wat in de voorgaande paragrafen besproken is, 
sluit de verhouding tussen de Ronden en de Beginselen geheel aan bij 
deze leer — in het bijzonder met betrekking tot het Mensenrijk - aan
gezien elk van de zeven beginselen, waaruit de mens is opgebouwd, 
volledig wordt ontwikkeld in één Ronde. Aangezien dit de Vierde Ronde 
is, ondergaat nu het vierde beginsel, Karna (het begeertebeginsel) zijn 
grote ontwikkelingsstadium.

’De natuurwet is er niet op ingericht, dat de mens een volkomen zeven
voudig schepsel worde vóór het zevende ras van de zevende Ronde. 
Toch sluimeren in de mens al deze beginselen van zijn geboorte af. 
Ook maakt het geen deel uit van de wet van evolutie, dat het Vijfde 
beginsel (Manas) zijn volledige ontwikkeling zal bereiken vóór de 
Vijfde Ronde.
.. . Zelfs zal het Afanas-beginsel in het toekomstige zevende Ras, 
tegen het einde van deze Vierde Ronde nog slechts betrekkelijk ont
wikkeld zijn, terwijl onze vier lagere beginselen dat ten volle zullen 
zijn.’ (Fr. II 149; Terw. II 207).
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Van elk beginsel kunnen we een dergelijke lijst opstellen, met als resul
taat de negen en veertig vuren.
Verdere toelichting: hoewel Atman beschouwd wordt als het zevende 
beginsel, dat als laatste volledig ontwikkeld zal worden, is het toch het 
beginsel waar alle andere uit voort gekomen zijn, wanneer men het be
ziet vanuit het standpunt van emanatie. Dat wil zeggen, de zeven be
ginselen zijn geëmanieerd uit, of uitgerold vanuit dit universele beginsel. 
Op dezelfde wijze komen de zeven Element-Principes voort uit het oor
spronkelijke Element-Principe, Adi-tattva, zoals hiervoor beschreven is. 
En wanneer het een heelal betreft wordt dat op dezelfde wijze ge

bet Sthüla-sarïra aspect van Atman 
het Linga-sarïra aspect van Atman 
het Prana aspect van Atman 
het Karna aspect van Atman 
het Manas aspect van Atman 
het Buddhi aspect van Atman 
het Atman aspect van Atman.

Een andere manier om dit in symbolen tot uitdrukking te brengen 
vinden we in een Toelichting:

'De mens heeft vier vlammen en drie vuren nodig om een mens op 
Aarde te worden en hij heeft het inwezen van de negen en veertig 
vuren nodig om volmaakt te zijn.’ (Fr. II 52; Terw. II 71).

Verklaring: Dc Vier Vlammen zijn symbool voor het vergankelijk vier
tal, de vier lagere beginselen: Sthüla-sarïra (het stoffelijk lichaam), 
Linga-sarïra (het model lichaam), Prana (het levensbeginsel), Karna (het 
begeertebeginsel). De Drie Vuren staan voor de onvergankelijke triade, 
de drie hogere beginselen: Manas (het verstandsbeginsel), Buddhi (het 
onderscheidmakend beginsel), Atman (het universele beginsel). Het 
‘inwezen van de negen en veertig vuren’ kan men weergeven als de zeven 
beginselen, onderverdceld in zevenen — de zeven met de zeven, 7x7 = 
49. Met andere woorden de ‘zeven binnen de zeven’ staan voor de zeven 
beginselen met hun zevenvoudige aspecten, dat wil zeggen, elk van de 
zeven beginselen bestaat uit zeven aspecten: 7 x 7 = 49. In de woorden 
van een Toelichting:

’Zo ook met de mens en 'iedere mens’ (elk beginsel) in de mens.’ 
(Fr. II 28; Terw. II 39).

Om te verduidelijken wat bedoeld wordt met ‘iedere mens in de mens’, 
kunnen we hier het zevende beginsel Atman, als voorbeeld nemen: 
binnen een cirkel, die het beginsel Atman moet voorstellen, kunnen we 
zeven cirkels plaatsen, waarvan elke cirkel een aspect van Atman voor
stelt, Zo zijn daar dan:



ATMAN

BUDDHI MANAS

PRANA KAMA

STHULA-SARIRA1 LINGA-SARIRA

Een schematische weergave van 'Iedere 'Mens' in de Mens'.
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Binnen de grote cirkel, die Atman - de 'goddelijke Mens’ - voorstelt, zijn zeven 
kleinere cirkels getekend. Iedere cirkel staat voor een van de zeven beginselen 
in de mens. Dit geeft aan, dat er zeven beginselen binnen elk van de zeven 
beginselen zijn. Het volledige schema zou elk van de zeven beginselen laten zien, 
afgebeeld als een grote cirkel, met in elk van die cirkels zeven kleinere cirkels: 
'iedere 'mens' in de mens’. In hun totaliteit symboliseren zij de 49 Vuren.



7de RONDE

6de RONDE * ft * ☆ * * * BUDDHI

5de RONDE ☆ ☆ ☆ * ★ ☆ •ft MANAS

4de RONDE •ft KAMA•ft ★ft ■ft ■ft •ft

3de RONDE * * PRANA* * * ft

linga-sarïra2de RONDE * ★ ft- ft * •ft ■ft

1ste RONDE ft STHÜLA-SARÏRAft ☆ ft ft ft
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MANAS

*
PRANA

ft

KAMA 

ft

BUDOHI 

ft

STHÜLA 
SARÏRA

*
ATMAN

* ATMAN

emaneerd uit, of komt het voort uit zijn Centrale Punt van oorsprong - 
zijn Atman of Paramatman.
Er is reeds meerdere malen beweerd, dat Atman zich niet kan open
baren of werkzaam kan zijn op het stoffelijk gebied, maar dat het zijn 
aanwezigheid kenbaar moet maken door middel van zijn upadhi, name
lijk het Buddhi-beginsel. Upadhi wordt meestal vertaald met ‘een voer
tuig’, maar het kan ook vertaald worden met ‘vervanger’, daar de letter
lijke betekenis van het woord luidt ‘datgene wat staat in de plaats van’, 
dus een ‘sluier’ of een ‘sluier van de geest’, die Atman doet ontstaan, 
opdat het door die emanatie heen kan stralen. Buddhi is echter evenmin 
in staat op het stoffelijk gebied te functioneren zonder zijn upadhi, 
Manas, dat voortkomt uit Atma-Buddhi. Uit Atma-Budhi-Manas wordt 
Karna geëmaneerd; uit Atma-Buddhi-Manas-Kama komt Prana voort; 
uit Atma-Buddhi-Manas-Kama-Prana ontrolt zich Linga-éarira; en ten
slotte wordt uit Atma-Buddhi-Manas-Kama-Prana-Linga-Sarïra het 
Sthüla-Sarira geëmaneerd. Door deze ‘afdaling’ door emanatie zal het 
duidelijk zijn, dat ieder beginsel niet alleen deel heeft aan het beginsel 
dat eruit voortvloeit, maar aan de gehele reeks beginselen. Wat de 
evolutionaire ontwikkeling van een beginsel in een Ronde betreft:

'gedurende elke Ronde wordt een nieuwe ontwikkeling in gang gezet 
en heeft zelfs een algehele verandering van de verstandelijke, psy
chische, geestelijke en stoffelijke samenstelling van de mens plaats, 
al deze beginselen ontwikkelen zich steeds in trapsgewijze stijging.’ 
(Fr. I 126; Terw. I 223).

Hier volgt nog een schema, waarin zowel de ontwikkeling van één be
ginsel per Ronde als de 49 Vuren afgebeeld zijn. Aan de linkerkant zijn 
de Ronden aangegeven; aan de rechterkant de Beginselen, één voor elke 
Ronde. De beginselen zijn geplaatst in volgorde van emanatie, zodat
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Atman als eerste komt. De Ronden zijn echter geplaatst in opgaande 
volgorde, waarmee de opwaartse spiraal of klim, die gemaakt moet 
worden in de Kringloop van Noodzakelijkheid, aangegeven; één Ronde is 
gelijk aan één boog van de opgaande spiraal.
Dan zijn de zeven beginselen ook nog horizontaal aangegeven en elk 
beginsel wordt door zeven ‘sterren’ aangegeven in een kolom, waarvan 
zes sterren ‘open’ zijn en de zeven is ‘opgevuld’. De ‘opgcvulde’ ster in 
elke kolom moet aangeven welk beginsel in welke Ronde wordt ont
wikkeld.
Daar de Schare van Menselijke Monaden op het ogenblik de Vierde 
Ronde doormaakt, langs de opgaande spiraal, ligt het voor de hand, 
dat het Beginsel van de Vierde Ronde, Karna, zijn grootste ontwikke
ling doormaakt. Daar de mensheid haar vijfde grote ontwikkelings
stadium doormaakt — dit staat gelijk met wat men het Vijfde Wortel- 
ras noemt — ligt de grootste nadruk op het Manas-aspect van het Kama- 
beginsel. Tijdens het Zesde Ras zal het Buddhi-aspect van het Kama- 
beginsel tot ontwikkeling gebracht worden. Daarna zal in het Zevende 
Ras het Atman aspect van het Kamabeginsel zijn grootste ontwikkeling 
doormaken.
Tijdens de Vijfde Ronde zal het Manasbeginsel in al zijn zeven aspecten 
ontwikkeld worden.
In bovenstaand schema dienen de ‘open sterren’ om de andere zes as
pecten van elk beginsel aan te geven. De ‘opgevulde ster’ symboliseert 
het Beginsel dat in elke Ronde tot ontwikkeling gebracht wordt.
We moeten niettemin toch een waarschuwing laten horen met betrekking 
tot schematische weergaven. Een schema is zeer nuttig om aan de hand 
daarvan een bepaald punt uiteen te zetten, maar tegelijkertijd kan een 
schema misleidend zijn met betrekking tot andere aspecten van die lering. 
Zo zou het beslist onjuist zijn de 49 Vuren als afzonderlijke delen te zien 
die men uit elkaar kan nemen. Alle 49 Vuren doordringen elkaar weder
zijds, zoals de zeven beginselen elkaar doordringen. Zij worden alleen 
op deze wijze uit elkaar gehaald met het oog op de studie.
Wat de 49 Vuren betreft, die hier in schema zijn afgebeeld, deze weer
gave dient alleen om erop te wijzen dat sommige van de Vuren ‘aan
gestoken’ of ontwikkeld zijn, speciaal die vuren, die behoren tot de 
lagere beginselen. Aan de andere kant wachten de Vuren van de hogere 
beginselen op hun ontwikkeling of ontplooiing in toekomstige Ronden. 
Het is in feite zo, dat alle Vuren, die tot de hogere Ronden behoren, 
op het ogenblik sluimerend zijn. Voor zover het zijn hogere beginselen 
betreft is de mens nog steeds niet verlicht. Dat neemt niet weg dat de 
mogelijkheid om deze verlichting teweeg te brengen wel bestaat. Voor
beelden hiervan verschijnen zo nu en dan op aarde.

’Al dergelijke ontijdig ontwikkelde verstandelijke vermogens (op het 
geestelijke gebied) in ons Ras zijn abnormaal; zij zijn het, die wij 
'mensen van de Vijfde Ronde’ noemen.’ (Fr. II 149; Terw. II 207).
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Wat wordt er nu eigenlijk bedoeld met de woorden ‘mensen van de 
Vijfde Ronde’? De technische betekenis hiervan is, dat de ontwikkeling 
van het vierde beginsel Karna, in al zijn zeven aspecten voltooid is. Dat 
wil zeggen, dat alle Vuren van Karna ontstoken zijn. Daarna worden 
pogingen ondernomen het vijfde beginsel, Manas, te ontvouwen of te ont
wikkelen, tot alle zeven aspecten daarvan volledig tot ontwikkeling ge
bracht zijn. Dat zal gebeuren in de ontwikkelingsfase van de vijfde cyclus 
op de stijgende spiraal van dit planeetmanvantara. Met andere woorden, 
Manas zal aan het eind van de Vijfde Ronde volledig ontwikkeld zijn. 
Daar de mensheid zich nu voortbeweegt langs de vierde cyclus van de 
stijgende spiraal, is de overgrote meerderheid van het mensdom nu bezig 
de aspecten van de Vierde Ronde te ontwikkelen. Daarom bestaat de 
meerderheid uit Vierde-Ronders. Degenen over wie in het citaat ge
sproken wordt als mensen met ‘ontijdig ontwikkelde verstandelijke ver
mogens op het geestelijk gebied’ zijn voorlopers. Zij worden Vijfde- 
Ronders genoemd. Zo zijn dan de Mensen van de Vijfde Ronde een 
voorbeeld van het proces, waardoor het hogere aspect van het Manas
beginsel ontwikkeld wordt.

Er is een technische verklaring, over hoe de ontwikkeling van de Vijfde- 
Ronders in zijn werk gaat, voorhanden:

‘Zijn zevende kring op A voltooid heeft’ betekent dat hij de zevende 
grote ontwikkelingsfase of het ‘zevende Ras’ op de eerste bol van de 
aardketen — Bol A — doorlopen heeft. ‘Z’ slaat op de bovenste sfeer of 
bol van de keten. De lezer zal opgemerkt hebben, dat er gezegd wordt 
dat Bol A sterft — niet dat Bol A in pralaya gaat. Voor zover het de 
menselijke levensgolf betreft heeft Bol A voor deze Ronde zijn evolutie- 
cyclus voltooid en zet hij haar bestaan voort in een toestand van sluime
ring (of ‘verduistering’), tot de menselijke levensgolf terugkeert op Bol A

’Aangezien de mens, wanneer hij zijn zevende kring op A voltooid 
heeft, net begonnen is aan zijn eerste op Z en aangezien A sterft wan
neer hij vandaar naar B vertrekt, enz., en aangezien hij ook moet ver
blijven in de inter-cyclische sfeer na Z, zoals hij gedaan heeft tussen 
elke twee planeten in totdat de impuls de keten weer in trilling bracht, 
is het duidelijk dat niemand meer dan één ronde op zijn soortgenoten 
vooruit kan lopen.’ (Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 
blz. 104).

'Hieruit volgt, dat personen, die, zoals Confucius en Plato, psychisch 
verstandelijk en geestelijk tot hogere gebieden van ontwikkeling be
horen, in onze Vierde Ronde waren, zoals de gemiddelde mens zal 
zijn in de Vijfde Ronde, welker mensheid bestemd is om in deze 
Evolutiegang op een onmetelijk veel hogere trap te staan dan onze 
hedendaagse mensheid.’ (Fr. I 126; Terw. I 223).
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De ‘inter-cyclische periode’ is de tijd tussen twee Ronden in, technisch 
bekend als de Sandhyas en SandhyanSas (‘dageraden’ en ‘avondscheme
ringen’). De inter-cyclische periode heeft ook betrekking op de tijd 
tussen het beëindigen van de zeven Rassen op een bol en de installatie 
van de 'Levensgolf op de volgende bol van de Keten. Het nu volgende 
citaat verklaart wat de voorlopers van het mensdom tot stand gebracht 
hebben:

’En alleen Buddha is een uitzondering hierop krachtens het mysterie. 
Wij hebben mensen van de vijfde ronde onder ons, omdat we in de 
tweede helft van onze zevenvoudige kring zijn.’ (Idem).

Gautama de Buddha ‘is een uitzondering’, omdat hij gerangschikt wordt 
als een Zesde-Ronder. De woorden ‘de tweede helft van onze zeven
voudige kring’ kunnen we als volgt verklaren: Daar de aarde haar kring 
moet doorlopen, zoals de Scharen van Monaden hun kringen hebben, 
betekent ‘een aardse kring’ de voltooiing van een planeetmanvantara 
voor de aarde — het planeetmanvantara bestaat uit zeven Ronden. Het 
midden van de periode van zeven ronden zou dus liggen bij drie en een 
halve Ronde. Daar de Menselijke Levensgolf zijn vijfde grote ontwikke
lingsstadium doormaakt (van de zeven) in deze Vierde Ronde, zijn we 
nu ‘in de tweede helft van onze zevenvoudige kring’. Het citaat zet ver
volgens uiteen, dat het in de tijd die vooraf ging aan het middenpunt 
van de zeven Ronden, niet mogelijk geweest zou zijn dat er Vijfde- 
Ronders waren:

voor de volgende Ronde van cyclische ontwikkeling. Het woordje ‘enz.’ 
na het noemen van Bol B duidt op het feit dat elk van de bollen van de 
keten (in dit citaat ‘planeten’) achtereenvolgens tot een toestand van 
sluimering overgaan wanneer de Schare van Menselijke Monaden zich 
van Bol B naar Bol C begeeft en daarna van Bol C naar Bol D in de 
vierde kringloop over de bollen, of de Vierde Ronde. Het citaat vervolgt:

'Dit stelsel met zijn zevenvoudige onderdelen zou voor de mens niet 
begrijpelijk zijn, indien hij niet het vermogen had, hetgeen door de 
hogere Adepten bewezen is, voortijdig zijn 6de en 7de zintuig te ont
wikkelen - die zintuigen, die in de daarmee overeenkomende ronden 
de natuurlijke gaven zullen zijn. Onze Heer Buddha — een mens van 
de 6de ronde - zou in ons tijdvak niet verschenen zijn, hoe groot ook 
zijn verdiensten, in vorige levens bijeengegaard, als zich aan hem 
niet een mysterie voltrokken had. ... Enkelingen kunnen op de mens
heid van hun ronde slechts één stap vooruit lopen. . ..’ (Idem).

'In de eerste helft zou dit niet hebben kunnen gebeuren. De ontelbare 
myriaden van de mensheid van onze vierde ronde, die op ons vooruit 
gelopen zijn en hun zeven kringen op Z voltooid hebben, hebben de 
tijd gehad hun inter-cyclische periode door te maken en zij beginnen 
hun nieuwe ronde en zijn op weg naar bol D (de onze).’ (Idem).
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Doordat de zeven beginselen - dat wil zeggen, de ‘zeven binnen de 
zeven’, de 49 Vuren — elkaar doordringen, kan de mens zijn hogere 
beginselen opwekken, terwijl ze in het andere geval door de ontwikkeling 
van de Ronden zich in de loop van de eeuwen geleidelijk zouden ont
vouwen. Er is echter een manier om dit proces te versnellen. Dit kan 
men'bereiken door middel van inwijdingen.

De ‘eenwording’ waarvan hier sprake is, is het opgaan van ‘de drie in 
de ene — het zesde’. Dat wil zeggen dat het vierde, vijfde, en zevende 
beginsel - Karna, Manas en Atman — opgaan in het zesde beginsel, 
Buddhi, want

Toegegeven, het onderwerp van de Buiten Ronden is voor velen een ge
sloten boek (om een bekende uitdrukking te gebruiken). Dit is wel in het 
bijzonder het geval wanneer er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de 
Binnen Ronden en de Buiten Ronden. Desalniettemin kunnen wij beide 
termen een geheel eigen betekenis toekennen. Dat het nodig was een 
onderscheid te maken werd reeds door de Leraren, die voor het eerst de 
Esoterische Wijsbegeerte onderwezen, naar voren gebracht, zoals blijkt 
uit deze passage:

In verband met een vraag over Vijfde-Ronders werd de volgende be
roemd geworden zin neergeschreven:

Waarin ligt het verschil?
Er is een defintie gegeven voor de Binnen Ronden, namelijk: de tocht 
van de Scharen van Monaden van bol tot bol binnen de kringloop van de 
zeven bollen van een planeetketen.

’Ecn paar regendroppels maken nog geen moesson, al kondigen zij die 
aan.' (Fr. I 126; Terw. I 222).

’Het voornaamste oogmerk van onze strijd en onze inwijdingen is deze 
eenwording te bereiken terwijl we nog op deze aarde zijn. Degenen 
die hierin slagen hebben niets te vrezen in de vijfde, de zesde en de 
zevende ronde.’ (Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 86).

’De graden van Inwijding van een Adept geven de zeven stadia aan, 
waarop hij het geheim van de zevenvoudige beginselen in de natuur 
en in de mens ontdekt en zijn sluimerende vermogens tot ontwikkeling 
brengt.’ (Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 107).

’u kunt er zeker van zijn, dat M. en ik elkaar niet hebben tegenge
sproken in onze respectievelijke beweringen. Hij sprak over de binnen- 
- ik over de buiten Ronden.’ (Brieven van de Meesters aan A. P. 
Sinnett, 424).
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(XXI) ’De werkelijke substantie van de verborgen (Zon) is een kern 
van Moedersubstantie. Deze is het hart en de baarmoeder van alle 
levende en bestaande Krachten in ons zonne-heelal. Zij is de Kern, 
waaruit, ter verspreiding in hun kringloop, alle Krachten voortkomen, 
die de atomen in werking brengen in hun organische plichten, het 
brandpunt, waarin zij zich om de elf jaar weer in haar ZEVENDE 
INWEZEN verenigen.’ (Fr. I 221; Terw. I 371).

Dit toont aan dat er een regelmatige, ritmische polsslag is tussen de plane
ten: er vloeit vitale energie naar de zon toe om weer gevitaliseerd te wor
den en er gaat een stroom van deze levens-essence van de zon uit. Dit be
tekent dat er een voortdurende circulatie van levenskracht is, symbool 
voor voor de cyclische reizen van de Buiten Ronden, even fundamenteel 
als de kringloop van de Binnen Ronden langs de Kringloop van Nood
zakelijkheid.
Het volgende aspect van de Leer van de Buiten Ronden is dat van de

*) Het zou goed zijn de gehele paragraaf over de Cyclische Reizen hier nog eens 
door te nemen, omdat men zich dan een beter begrip kan vormen omtrent het 
doel van deze fase van de Buiten Ronden.

Een verdere toelichting verklaarde, dat de cirkelgang over de zeven 
bollen uit twee fasen bestaat: (1) de kringloop op de Dalende boog, name
lijk de gang van de Levensgolven over de Bollen A tot D; (2) de kring
loop op de Stijgende Boog, namelijk de gang van de Scharen van Mona
den over de Bollen D tot en met G. Deze beide fasen zijn aspecten van 
de Binnen Ronden.
Een definitie voor de Buiten Ronden kan luiden: de reis van de Monaden 
van de ene planeetketen naar een andere planeetketen en nog verder . . . 
wat inhoudt dat de kringloop buiten de planeetketen, waar men ‘thuis’ is, 
gemaakt wordt. Aangezien aangetoond is (in de Leer van dc Sferen) dat 
er een verwantschap bestaat tussen de Monade en dc Zeven Heilige 
Planeten, kan de gang van de Monaden naar en van de leden van dit 
stelsel een manier zijn om aan de familieverplichtingen te voldoen (om 
het zo maar eens te zeggen), terwijl tegelijkertijd de onderlinge band ver
stevigd wordt. Deze cyclische reis duurt voort zo lang het leven van de 
Zonnelogos nog niet beëindigd is, ofwel voor het tijdperk van een Zonne- 
manvantara.
In de Leer van de Sferen, in de paragraaf over de Leer van de Cyclische 
Reizen, werd het leerstuk over het overbrengen van de vitale energie be
handeld. Deze werd daarin de Ene Levenskracht genoemd, die door het 
•kloppende hart naar alle delen van het stelsel gepompt wordt. De zon is 
symbool voor ’t hart en de hersenen van het stelsel, terwijl de planeten de 
slagaderen en aderen ervan zijn. We hoeven dit leerstuk hier niet te her
halen *), maar omdat het belangrijk is en te maken heeft met het onder
werp van de Buiten Ronden, zullen we hier een deel van een Toelichting 
herhalen:



*) In zijn beroemde werk Contra Celsum, boek VI, xxiv, xxxviii.
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’De Planetaire oorsprong van de Monade (Ziel) en van haar vermo
gens werd door de Gnostieken verkondigd.’ (Fr. I 473; Terw. I 741).

Dit aspect van deze lering werd geheel behandeld in de paragraaf over de 
Leer van de Verhouding tussen de Monaden en het Stelsel. Het woord 
‘vermogens’ zou ook ‘beginselen’ kunnen luiden, iets wat ook reeds be
sproken is. Vervolgen wij het citaat:

’Elke in en uit het 'Grenzeloze Licht’ geboren ziel moest zowel op 
haar tocht naar de Aarde als op haar reis vandaar, hetzij neerwaarts 
of opwaarts, door de zeven planeetgebieden gaan.’ (Fr. I 473; Terw. 
I 741).

De Gnostieke term ‘Grenzeloos Licht’ is inderdaad een prachtige manier 
om de Bron van de Monade aan te duiden. Wat kan er majestueuzer zijn 
dan de pracht van die Vlam, die niet gedoofd kan worden en die de on
eindigheid omvat! De woorden 'hetzij neerwaarts of opwaarts' zijn van 
belang - zij slaan op de cyclische reis van de Monade door de zeven 
planeten wanneer zij de aarde verlaten heeft - wanneer de Monade van 
haar ketenen bevrijd wordt door dat wat op aarde ‘de dood’ genoemd 
wordt. Dan wordt de terugreis ondernomen vanuit het Grenzeloze Licht 
en de Monade gaat weer door de Zeven Heilige Planeten op weg naar een 
nieuw Aards omhulsel — om weer geboren te worden of om de onder
broken Kringloop van Noodzakelijkheid weer voort te zetten, vanaf het 
punt waar de Monade deze verliet voor een tocht in de Buiten Ronden.
Voor we de namen van de Zeven Heilige Planeten, zoals bij de Gnos
tici bekend waren en neergeschreven werden door de Kerkvader Orige- 
nes *), is er een zin waaruit blijkt dat de oorspronkelijke opvatting over

tocht van de Monaden zelf. Evenals de Ene Levenskracht opnieuw bc- 
levendigd moet worden in zijn bron, door middel van de kringloop door 
de Buiten Ronden, zo is het voor de Monaden eveneens noodzakelijk om, 
als Vonken van de Levensvlam (om een analogie te gebruiken) opnieuw 
te worden ‘opgeladen’ in hun Bron. Zoals beschreven is in de paragraaf 
over de Verhouding tussen Ronden en de Toestanden na de Dood, bij de 
behandeling van de leer van Gilgülïm (het Wervelen van de Monaden), 
moest de Monade ‘naar haar eerste punt van uitgang terugkeren’, dat wil 
zeggen, terugkeren naar haar Bron, ‘voor zij een nieuwe ontwikkeling 
doormaakte’, dat wil zeggen alvorens terug te keren naar de aarde om 
een nieuw kleed aan te trekken - of, zoals wij zeggen, op aarde weder
geboren te worden. Er is ook aangetoond dat de cyclisch reis een tocht 
door de ‘Zeven Planeetkamers’ noodzakelijk maakte, dat wil zeggen door 
de Zeven Sferen of de Zeven Heilige Planeten. We zullen nu een passage 
aanhalen, waarin de cyclische reizen van de Buiten Ronden aangeduid 
worden. Die passage begint met deze zin:
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De Buiten Ronden en Binnen Ronden, die elkaar afwisselen als de 
Monade haar cyclische reizen maakt, vormen een boeiend onderwerp van 
studie. Dit is een voorbeeld van de harmonische werking van de Godde
lijke Wetten, overeenkomstig het Goddelijk Plan. Ook toont het aan dat 
de Monade overal in het Heelal ‘thuis’ is — daar wet en orde de gehele 
kosmos beheersen.
Het ondersteunt ook de waarheid van het hiërarchische patroon waarop 
het heelal gebouwd is (het onderwerp van hoofdstuk III). Want, naar
mate de mens voortgaat langs de Kringloop van Noodzakelijkheid, ont
dekt hij dat zijn horizon zich steeds verwijdt, zijn bewustzijn een steeds 
groter gebied kan beslaan, terwijl hij op steeds wijder gebieden van be
staan werkzaam kan zijn.
De opdracht, die de mens nu heeft, is te leren zich op deze bol te ont
wikkelen, daar dit de sfeer is, waarin de Menselijke Levensgolf nu zijn 
grote ontwikkelingsstadium doormaakt — door middel van de Zeven 
Wortelrassen. Door deze aeonenlange cyclische reis heeft de mens reeds 
geleerd werkzaam te zijn in elk van de rijken op de Levensladder, die zich 
onder zijn eigen hiërarchie bevinden, daar de Monade trede voor trede de 
Ladder beklommen heeft.
De Binnen Ronden dragen de Menselijke Levensgolf van de ene bol van 
de planeetketen naar de andere en de mens leert door zijn ervaringen op 
elke bol hoe te evolueren op elke sfeer. Voor het grootste gedeelte wordt

Is dit niet voldoende verklaring voor de vreemde verhalen over het wan
gedrag van góden en godinnen, die we in de godsdiensten tegenkomen? 
Maar om tot het citaat terug te keren:

de Planeetheersers of Dhyanis in sommige godsdiensten veranderingen 
ondergaan heeft. Waarom dit gebeurde wordt later uiteen gezet, maar het 
is goed hier vast te lezen:

’De reine Dhyanis en Devas van de oudste godsdiensten waren in de 
loop van de tijd bij de Zoroastriërs de Zeven Devs geworden, de 
dienaren van Ahriman, 'ieder aan zijn planeet geketend’; bij de 
Brahmanen de Asuras en enkele van hun Rishis - goed, slecht of 
onzijdig en bij de Egyptische Gnostieken was het Thoth (of Hermes), 
die de opperste was van de zeven, wier namen volgens Origenes 
luiden: Adonai, genius van de Zon; Tao [lao] van de Maan; Eloi, van 
Jupiter; Sabao, van Mars; Orai, van Venus; Astaphai, van Mercurius; 
en Ildabaoth (Jehovah) van Saturnus.’ (Fr. I 473; Terw. I 742).

'Zoals gewoonlijk werd datgene wat in zijn vroegste eenheid goddelijk, 
rein en geestelijk is en van de aanvang af geweest is, tengevolge van 
zijn differentiatie door het verwrongen prisma van ’s mensen begrip
pen, menselijk en onrein, daar het de eigen zondige aard van de mens 
weerspiegelde.’ (Fr. I 473-474; Terw. I 742).
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echter de cyclische reis langs de Stijgende Boog van de Binnen Ronden, 
die wordt afgelegd in de toestanden na de dood - terwijl de Menselijke 
Levensgolf zijn evolutie op de huidige bol, Bol D, doormaakt - onbewust 
ondergaan. Deze toestand is gelijk aan die, welke algemeen was toen de 
mensheid de ontwikkelingsfase van het Eerste en Tweede Ras van deze 
Vierde Ronde doormaakte. Dit houdt in, dat aangezien het Manasbegin
sel nog niet werkzaam was, de mens zijn evolutie niet bewust kon vol
brengen door zelf-gerichte krachtsinspanning en daardoor verkeerde hij 
in wat een toestand van onbewustheid wordt genoemd.
Wanneer een menselijk wezen geleerd heeft hoe hij bewust moet functio
neren op de hogere bollen in deze Vierde Ronde, terwijl de Schare van 
Menselijk Monaden zijn evolutie doormaakt op Bol D (met andere woor
den heeft geleerd bewust werkzaam te zijn wanneer hij zijn cycli door
loopt langs de Stijgende Boog in de toestanden na de dood), dan zal hij 
de status van een Vijfde Ronde bereikt hebben.
En dan, om dit onderwerp tot zijn logisch besluit te voeren, zal, wanneer 
de Vijfde-Ronder geleerd zal hebben hoe hij de Buiten Ronden bewust 
moet doorlopen, hij een heel eind op weg zijn zich de bekwaamheden van 
een Zesde Ronder eigen te maken.





HOOFDSTUK X

De toestanden na de dood





De Toestanden na de Dood
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We hebben vastgesteld dat Beweging eeuwig is, of er nu een stadium van 
openbaring of van niet-openbaring is. In zekere zin is dit van toepassing 
op de Monadische Essentie - dat deel van de mens, dat verbonden is met 
de onsterfelijkheid - want de gebieden waar deze werkzaam is zijn niet 
onderhevig aan begrensdheid. Dit is een van de sleutels tot het begrijpen 
van de toestanden na de dood. Een tweede sleutel ligt besloten in de Wet 
van de Periodiciteit: perioden van werkzaamheid worden gevolgd door 
perioden van rust. Dit zijn twee van de Goddelijke Wetten, waaraan het 
heelal onderworpen is.

In plaats van het onderwerp dood te beschouwen als iets wat in geheim
zinnigheid gehuld is en afgesloten wordt door een donkere poort waar
achter niemand een blik kan slaan, werpt de Esoterische Wijsbegeerte 
een helder licht op de ingang daarvan en toont daarbij dat deze leidt naar 
een nieuwe bestaanstoestand. Hoewel de deur naar het leven op aarde 
zich sluit achter degene die dit leven verlaten heeft, geeft dit sluiten toe
gang tot andere Woningen van het Leven - want ‘in mijn Vader’s Huis

Het Bestaan wordt nooit onderbroken. Het kan verdeeld worden in 
perioden van werkzaamheid, die de perioden van openbaring zijn en 
perioden van rust, waarin er niet-openbaring is - op cosmische schaal. 
Op het menselijk vlak kan het bestaan verdeeld worden in twee fasen: 
(1) het aspect van het leven op aarde; (2) de toestanden na de dood. Er 
is nog een derde fase, die hier genoemd kan worden: (3) de slaap
toestand, hoewel deze de eerste twee in zich bevat. Want in deze toestand 
gaan de vitale lichaamsfuncties gewoon door, al houdt het ‘gordijn van 
de slaap’ de slaper in haar plooien gevangen. Dan is er de droomtoestand 
(Svapna), die verbonden is met de slaap, een bewustzijnstoestand die 
anders is dan de waaktoestand (lagrat). Bovendien is er een derde be
wustzijnstoestand, Sushupti genaamd, de toestand van diepe slaap. Deze 
is niet verwant aan de waak-, noch aan de slaaptoestand. Zij is analoog 
aan de bestaanstoestand zoals die is in de dood, in zoverre dat het on
sterfelijke deel van de mens kan functioneren en bewust kan zijn op de 
gebieden, die hoger zijn dan de stoffelijke wereld. Daar de persoonlijk
heid echter om zo te zeggen verlamd is door de slaap kan deze de bood
schappen van het onsterfelijke deel van de mens niet in zich opnemen.
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*) Joh. XIV, 2 (De woorden van Jezus toen hij zijn discipelen toesprak over de 
dood).

zijn vele woningen’.*) De toelichting die hier gegeven wordt hoeft niet in 
twijfel getrokken te worden, want men verzekert ons

’De adepten uit de oudheid hebben de grote vraagstukken van de 
wetenschap opgelost, hoe weinig het hedendaagse materialisme ook 
geneigd moge zijn dit te erkennen. De geheimenissen van Leven en 
Dood zijn door de grote geesten van de oudheid gepeild en dat zij 
die in het geheim en in stilte bewaard hebben, komt doordat deze 
vraagstukken deel uitmaken van de heilige mysteriën en in de tweede 
plaats dooridat zij toen, evenals nu, voor de grote meerderheid der 
mensen onbegrijpelijk gebleven moeten zijn.’ (Fr. II 396-397; Terw. 
II 554).



Een Mens wordt datgene waarnaar hij verlangt

In vertaling:
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De leringen die de Esoterische Wijsbegeerte geeft over de toestanden na 
de dood zijn daarom van zó groot belang, dat wij een speciaal hoofdstuk 
zullen wijden aan de bestudering ervan. Er is één belangrijke factor, die in 
een paar woorden weergegeven kan worden: De mens wordt datgene, 
waarnaar hij verlangt")
Wanneer men terug kijkt op zijn leven, is men geneigd tot de conclusie 
te komen dat dit niet waar is. Dit doet echter niets af aan de waarheid van 
bovenstaande bewering. De conclusie die men trekt komt waarschijnlijk 
voort uit het feit dat men naar teveel dingen verlangd heeft, waardoor 
het ene het andere neutraliseerde. Te zeggen dat men niet bereikt heeft 
wat men verlangde staat gelijk met toegeven dat men ergens naar ver
langde, zelfs al heeft men het niet geformuleerd als een alles overheersend 
ideaal. De belangrijke factor is echter, dat, of men zijn idealen al dan niet 
heeft kunnen verwerkelijken tijdens het leven op aarde, datgene waarnaar 
men verlangde in de toestanden na de dood tot volledige vervulling zal 
komen, en dat dit tevens de oorzaak zal zijn van het overheersende motief 
voor de volgende incarnatie.
Desalniettemin is er een nog dringender verlangen, dat nog dieper gaat 
dan het verlangen gedurende het leven op aarde en dat, hoe ongrijpbaar 
het ook moge zijn, soms zich uit als een dorst naar kennis, of misschien 
de vorm aanneemt van wat soms de ‘heilige onrust’ genoemd wordt, of 
het zoeken naar waarheid, of een ontastbaar vragen. Dit komt voort uit 
het diepste zelf van de mens, dat verbonden is met de Oerbron van het 
Zijn. Het gaat uit van de Monadische Essentie en doordringt zijn hele 
wezen, of hij zich van deze Straling bewust is of niet. Het drijft hem ertoe 
de Kringloop van Noodzakelijkheid te volgen, waarlangs hij zijn cyclische 
reizen maakt. Zijn reizen gaat ononderbroken voort, of hij nu in het 
stadium van leven op aarde verkeert, of dat hij overgaat naar de toe
standen na de dood. De Kringloop van Noodzakelijkheid bewust te volgen

*) Denk aan de bekende spreuk: 'Want gelijk hij bedacht heeft in zijne ziel, alzo 
zal hij tot u zeggen’. Spreuken XXIII, 7. Een Sanskrit aphorisme, dat toegeschre
ven wordt aan Yaska, Nirukta X, 17,6, geeft deze gedachte aldus weer:

’Yadyad rüpam kamayate devata
tattad devata bhavati.’
Wat ook de vorm is die een goddelijk wezen zich wenst, die 
vorm zal het goddelijk wezen worden.
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in beide stadia van bestaan - dat wil zeggen, gedurende het leven op 
aarde, zowel als in de toestanden na de dood — is een doel dat de moeite 
van het bereiken waard is, Het feit dat de leringen van de Esoterische 
Wijsbegeerte over de toestanden na de dood een aanleiding kunnen zijn 
tot de eerste schreden op het pad naar een dergelijk doel maakt dit tot een 
onderwerp van het allerhoogste belang. Het is een thema waarop men 
steeds weer de nadruk zou moeten leggen.
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De drie, die tot een verbonden zijn, vormen de onsterfelijke triade, 
Atma-Buddhi-Manas, die drie hogere beginselen van de zevenvoudige 
mens - de plant met de zeven bladeren, Saptaparna — waarover hier ge
sproken wordt als het ‘hart van de mens-plant’, ook wel genoemd de vlam 
met drie tongen.

’De draad van het zijn, die de mens belevendigt en door al zijn 
persoonlijkheden of hergeboorten op Aarde heenloopt (een toespeling

De bewering in het tweede aforisme is duidelijk genoeg: om in de toe
standen na de dood over een volledig bewustzijn te beschikken moet men 
zich zowel de kennis daaromtrent als de vaardigheid daartoe tijdens het 
leven op aarde eigen maken. (Waarlijk een waardig doel!) Het eerste 
aforisme is niet zo gemakkelijk te begrijpen, omdat het steunt op het be
grip van de onsterfelijkheid van de ziel. Want welke betekenis hecht men 
aan het woord ‘ziel’? Die van de bekende drievoudige verdeling van de 
mens in Lichaam, Ziel en Geest? Dan moet deze bewering verduidelijkt 
worden. Een uitleg over wat de Esoterische Wijsbegeerte biedt zal dit 
aforisme begrijpelijker maken dan een poging het woord ‘ziel’ te defi
niëren. Dit hangt samen met het begrip van de zevenvoudige samen
stelling van de mens — de Saptaparna. In de mystieke symboliek van de 
Stanzas van Dzyan:

Twee aforismen geven duidelijk aan wat de reden is voor het kennis 
nemen van de toestanden na de dood:

’De drie worden (verbonden tot) een; en het is onze draad, O Lanoe, 
het hart van de mens-plant, die Saptaparna genoemd wordt.’ (Stanza 
VII, sloka 3).

’ln iemand die de onsterfelijkheid van zijn ziel niet innerlijk kan 
waarnemen en die daar ook niet in gelooft, kan de ziel nooit Buddhi- 
taijasï worden, maar zal zij alleen Manas blijven en voor Manas 
alleen is onsterfelijkheid niet mogelijk. Om in de andere wereld een 
bewust leven te kunnen hebben moet men allereerst in dat leven 
geloven gedurende zijn aartlse bestaan. Op deze twee aforismen van 
de Geheime Wetenschap is alle filosofie omtrent het post-mortem 
bewustzijn en de onsterfelijkheid van de ziel gebouwd. Het Ego krijgt 
altijd wat het verdient.’ (Sleutel, 172).
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in het Egyptisch Dodenboek. De ‘vier pitten’ in de Stanza omvatten het 
lagere viertal: Karna, Prana, Linga-Sarira, Sthüla-éarïra.
Hierbij moet wel vermeld worden dat Manas, het Verstandsbeginsel, op 
zich niet als onsterfelijk wordt beschouwd, dat wil zeggen wanneer men 
het als geheel op zichzelf staand beziet. Want Manas is in openbaring - 
dat wil zgggen, wanneer het functioneert, zoals in het Mensenrijk (en dit 
is niet van toepassing op het Dierenrijk) - in wezen een tweevoudig be
ginsel. Manas verenigt zich met Buddhi, het onderscheid makend Be
ginsel, of het verbindt zich met Karna, het Begeertebeginsel. Wanneer het 
aldus samengaat met Karna vormt het Kama-Manas of Lager Manas, 
en dit is de basis voor de samenhang en het functioneren van de persoon
lijkheid — dat wat de mens geacht wordt te zijn en wat de werkzaam
heden in het dagelijks leven verricht (niet het innerlijk Zelf). Dit is sterfe
lijk en wordt in de toestanden na de dood gescheiden van het onsterfelijke 
drietal (dit zal later nader besproken worden).
Wanneer Manas verenigd is met Buddhi vormen deze twee Buddhi- 
Manas, of Hoger Manas. Door deze verbinding wordt het Hoger Manas 
onsterfelijk en wordt daarom het Reïncarnerend Ego genoemd. Hoewel 
het onsterfelijk is, is het Hoger Manas toch nog niet het innerlijk Zelf, dat 
de Monade genoemd wordt (Atma-Buddhi). Deze overstraalt zowel het 
Reïncarnerend Ego als de persoonlijkheid. Nu is de term Buddhi-traijasï 
(in het eerste aforisme) duidelijk. Want Taijasï wijst op de ‘glans van 
Buddhi’, dat wat door Buddhi over Manas uitgestraald werd. Het Sanskrit 
woord taijasï betekent letterlijk ‘afkomstig van het licht’, of ‘bestaand uit 
licht’, en is afgeleid van tejas, licht, vuur, pracht.
Dit is de kern van het probleem dat tijdens het leven bestaat — hetgeen, 
dit even terzijde, één van de interpretaties is van de gekruisigde Jezus: hoe 
brengt men de vereniging van Manas met Buddhi tot stand en laat men

op Sütratman), de draad waaraan bovendien al zijn 'Geesten’ geregen 
zijn — is gesponnen van het inwezen van de 'drievoudige', de 'vier
voudige’ en de 'vijfvoudige’, die al de voorafgaande bevatten.’ 
(Fr. I 181; Terw. I 309).
’Het is de wortel, die nimmer sterft, He drie-tongige vlam der vier 
pitten. De pitten zijn de vonken, die putten uit de drie-tongige vlam 
[hun bovenste triade] uitgeschoten door de zeven, hun vlam; de stra
len en vonken van één maan weerkaatst in de vlietende golven van 
alle rivieren der Aarde.’ (Stanza VII, sloka 4).
’De ’Drie-tongige Vlam’, die nooit sterft, is de onsterfelijke geestelijke 
drieheid - Üe Atma-Buddhi-Manas — de vrucht van laatstgenoemde, 
door de eerste twee na elk aards leven in zich opgenomen. De 'vier 
pitten’, die uitgaan en uitgedoofd worden, zijn de vier lagere begin
selen, met inbegrip van het lichaam.

’lk ben de Vlam met drie pitten en mijn pitten zijn onsterfelijk’, zegt 
de overledene.’ (Fr. I 181; Terw. I 310).



479

de straling daarvan zijn persoonlijkheid en dagelijks leven verlichten. 
Deze straling is eveneens datgene wat de ‘beloning in de hemel’ (om ge
makkelijk te begrijpen woorden te gebruiken in plaats van een technische 
term) zal zijn na de dood. Dit is de betekenis van een apocalyptische zin:

”Manas is tweevoudig - lunair in zijn lager, solair in zijn hoger deel’, 
zegt een Toelichting. Dat wil zeggen: Manas wordt in zijn hoger 
aanzicht tot Budllhi aangetrokken en daalt in zijn lager aanzicht af 
tot en luistert naar de stem van zijn dierlijke ziel, vol zelfzuchtige en 
zinnelijke begeerten en hierin is de geheimenis verborgen van het 
leven van een adept en van een profaan, evenals die van de scheiding 
na de dood tussen de goddelijke en de dierlijke mens.’ Fr. II 435; 
Terw. II 610).

‘De goddelijke mens’ is Buddhi-Manas, het Reïncarnerend Ego; de ‘dier
lijke mens’ of 'dierlijke ziel’ is Kama-Manas, het Lager Zelf.
Hoe hoger de graad van verlichting van de persoonlijkheid door middel 
van het overstralen door het Reïncarnerend Ego en de Monade, die be
reikt is, hoe hoger de graad van bewust bestaan zal zijn in de toestanden 
na de dood. Het nastreven van dit doel brengt resultaten voort en zal zijn 
‘beloning’ krijgen. Dit alles doet ons beseffen hoe waar het is dat een 
mens datgene wordt waarnaar hij verlangt.
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. de Wet voor de geboorte, de groei en het verval van alles in de 
Kosmos, van de Zon tot aan de glimworm in het gras, is EEN. Bij 
elke nieuwe verschijning is het een voortdurend werk van volmaking, 
maar de Substantie-Stof en de Krachten zijn alle één en dezelfde. 
Maar deze Wet werkt op elke planeet door kleinere en wisselende 
wetten.’ (Fr. I 113; Terw. I 203).

Hoewel de mens niet met name genoemd wordt, valt hij, aangezien hij 
deel uitmaakt van het heelal, net als de aarde waarop hij leeft, onder de 
heerschappij van deze alles omvattende WET. Tedere nieuwe verschij
ning” wil zeggen iedere keer dat hij weer op aarde verschijnt in een nieuw 
lichaam — en zo de Wet van Voortdurende Vernieuwing tot uitdrukking 
brengt — zoals de aarde in een ‘nieuw lichaam’ zal verschijnen wanneer 
het huidige tijdperk van werkzaamheid (manvantara) voorbij zal zijn.
De lagere beginselen, de samenstellingen, sterven. Dat wil zeggen, de om
hulsels of scheden, die bij elkaar geraapt zijn om een ‘lichaam’ of voer
tuig te vormen, vallen uiteen wanneer de hogere beginselen zich terug 
trekken. De hogere beginselen (het eigenlijke Zelf, of het nu gaat om een 
Zon of een vuurvliegje) zijn voor een kalpa (cyclus of tijdperk) met de 
lagere beginselen verbonden, waardoor deze de samenstellingen de ge
legenheid geven hun evolutionaire cycli door te maken in het veld of de 
sfeer van dat grotere wezen. Wanneer daarna de hogere beginselen zich 
voor een kalpa terug trekken valt de eenheid, die het lichaam uitmaakt, 
uit elkaar - en ‘sterft’. Dit gaat op voor de mens, de aarde, het vuurvliegje 
of de Zon. Na een cyclus van een tijdperk van rust (pralaya) keren de 
hogere beginselen terug voor een nieuwe verschijning, verzamelen hun 
voertuigen, die bestaan uit dezelfde ‘Substantie-Stof en Krachten’, die 
hun vorige samenstellingen of ‘lichamen’ uitmaakten.
Passen wij deze leerstelling toe op een menselijk wezen. We hebben vast
gesteld dat het eigenlijke Zelf van de mens verbonden is met de Univer
sele Geest. Dit inwezenlijke deel van de mens ligt buiten het bereik van 
sterfelijkheid en wordt niet aangetast door wat er met de lagere scheden 
gebeurt. De technische term voor de laagste schede geeft de sleutel tot de 
tijdelijkheid van dit omhulsel, namelijk Sthüla-éarïra: het dikke voertuig 
dat verslijt (sthüla — dik; sar'ira, van de werkwoordstam Sri, wat verslijten 
betekent). Om deze gedachte in technische bewoordingen weer te geven: 
daar Atman (het zevende beginsel in de mens) verbonden is met Param-
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atman (het Universele Zelf, de Universele Geest) is het een straal van het 
Absolute en heeft het geen relatie met begrensdheid; dien tengevolge kan 
het zich niet openbaren op het sterfelijk gebied. Atman brengt daarom 
voort, of emaneert, upadhis (dit woord kan vertaald worden met ‘sluiers 
van de geest’) door middel waarvan het zich tijdelijk op het stoffelijk 
gebied vestigt. Na een periode waarin de upadhis kunnen functioneren, 
maakt Atman met zijn directe upahi Buddhi, zich los van de lagere 
scheden. Deze lagere omhulsels worden achter gelaten op de bol waar zij 
bij elkaar gebracht werden. Ondertussen vervolgt de Monade (Atma- 
Buddhi) zijn cyclische reizen. De openbaring van de bollen gaat volgens 
hetzelfde proces (zoals uiteen gezet in de Leer van de Bollen).

'Zo wordt het duidelijk hoe volmaakt de analogie is tussen de proces
sen van Ide Natuur in de Kosmos en in de individuele mens. Laatst
genoemde doorleeft zijn levenskring en sterft. Zijn 'hogere beginselen’, 
in de ontwikkeling van een planeetketen overeenkomende met de 
Monaden die een kringloop volbrengen, gaan naar Devachan, wat 
overeenkomt met het 'Nirvana’ en de toestanden van rust, die tussen 
twee ketens in liggen. De lagere 'beginselen’ van de mens vallen 
mettertijd uiteen en worden door de Natuur opnieuw gebruikt voor 
het vormen van nieuwe menselijke beginselen; hetzelfde proces vindt 
plaats bij het oplossen en vormen van Werelden. Daarom is Ue 
analogie de betrouwbaarste gids voor het begrijpen van de Occulte 
leringen.’ (Fr. I 135; Terw. I 236-237).

Eigenlijk valt dit aspect van de leringen onder de Wet van de Periodici
teit: tijdperken van werkzaamheid worden gevolgd door tijdperken van 
rust. Dit feit zou voldoende zijn om duidelijk te maken dat sterven nood
zakelijk is. Ook de condities die in de toestanden na de dood heersen zijn 
noodzakelijk. Deze zijn een vereiste opdat de Monade een verandering 
van polariteit kan verkrijgen, zodat zij een nieuwe fase van bestaan kan 
ondergaan. Tegelijkertijd verschaft het de lagere scheden of omhulsels 
de mogelijkheid zich op hun beurt te herstellen. De buitenste schede be
staat uit de vorm, het stoffelijk lichaam, dat optreedt als drager voor de 
inwonende essentie tijdens haar periode van werkzaamheid (dat wil 
zeggen, een leven op aarde). Deze vorm is onderhevig aan een toestand 
van voortdurende activiteit; hij wordt onophoudelijk opgebouwd, anders 
zou bederf ervan spoedig intreden.
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Aangezien het sterfproces een noodzakelijkheid is, moet het in overeen
stemming zijn met de wetten die de werkingen van de cosmos beheersen. 
Dit is inderdaad het geval wanneer men dit proces maar begrijpt. Hiermee 
wordt niet gedoeld op de manier waarop men deze aarde verlaat, dat wil 
zeggen het verlaten van het stoffelijk lichaam of het stopzetten van het 
leven in het lichaam, evenmin de karmische aspecten die erbij betrokken 
zijn, maar veeleer op de wetten die het sterfproces zelf beheersen. Een 
voorbereiding is vereist, zowel voor het verlaten van het stoffelijk gebied 
als voor het binnen gaan in de toestanden na de dood. Op dezelfde wijze 
was er een voorbereiding nodig in het proces van incarnatie — en weer 
wordt hiermee niet het stoffelijk aspect bedoeld van het binnen treden 
in deze wereld. Want zelfs na de stoffelijke geboorte gaat het proces van 
incarnatie geleidelijk aan voort en het wordt niet versneld. Het kind 
groeit zeer zeker, maar het Hoger Manas is niet geheel met de entiteit ver
bonden vóór deze zeven jaar oud is en het kan zelfs voorkomen dat deze 
verbinding niet geheel tot stand komt voordat er nogmaals zeven jaren 
verstreken zijn.
De voorbereiding tot het terug trekken van de hogere beginselen van de 
lagere gaat geleidelijk aan. De banden, die gesmeed werden, moeten eerst 
losser gemaakt wordten. Om dit gedeelte van het proces te begrijpen moet 
men een helder inzicht hebben in de zevenvoudige samenstelling van de 
mens, niet op de manier zoals deze gewoonlijk wordt afgeschilderd - dat 
wil zeggen als zeven samenstellende delen die als ‘bakstenen’ boven op 
elkaar gestapeld zijn, zoals dat in diagrammen wordt weergegeven - maar 
als een elkaar geheel doordringende zevenvoudige eenheid. Want, zoals 
gezegd in de paragraaf ‘Hoe de Ronden zich verhouden tot de Beginse
len’, elk van de beginselen is zelf samengesteld uit de zeven beginselen - 
en zijn dus de 49 Vuren. Dit kan weergegeven worden door de volgende 
zin: elk van de zeven beginselen bestaat uit ‘zeven aspecten’ van elk van 
de zeven beginselen. Op deze wijze doordringt ieder beginsel alle andere 
beginselen. Het ligt daarom voor de hand dat het proces van het zich los
maken’ van de hogere beginselen van de lagere zeer geleidelijk verloopt.*) 
Wanneer het eenmaal ingezet is wordt het door de mens niet eens opge-

•) Veel hangt af van de manier waarop een mens zijn leven leidt en natuurlijk 
van de karmische vruchten van de voorgaande incarnatie. Deze factoren worden 
hier buiten beschouwing gelaten.



483

*) Prediker XII, 5-6: 'want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers 
zullen in de straat omgaan; eer dat het zilveren koord ontketend wordt, en de 
gulden schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken 
wordt.’ Een interpretatie zou hier op zijn plaats zijn: Het 'zilveren koord’ sym
boliseert de band, die de hogere beginselen aan de lagere bindt; tijdens de slaap 
wordt het zilveren koord niet losgemaakt, omdat het Hoger en Lager Manas 
niet van elkaar gescheiden worden. De 'gouden schaal’ zou kunnen staan voor de 
Hogere Triade, Atma-Buddhi-Manas, die in zekere zin afgebroken wordt - eigen
lijk terug getrokken - van de lagere wanneer de Tweede Dood plaats vindt. De 
’kruik’ is het stoffelijk lichaam, Sthüla-éarïra, de drager van het geheel. Deze 
wordt voorgesteld als aan de springader gebroken, wanneer hij niet langer het 
water - het vitale levensbeginsel, Prana - bevat, dat vloeit uit de Bron van het 
Leven.

merkt; maar vroeger of later zal er een verandering merkbaar worden. 
Want het stoffelijk lichaam zal reageren zodra een verder gevorderd 
stadium bereikt wordt, speciaal wanneer de vitale organen erdoor aan
getast worden. Naarmate de jaren verstrijken komen de karakteristieke 
kenmerken van de oude dag binnen sluipen. De persoonlijkheid verliest 
steeds meer zijn greep op de dagelijkse gang van zaken en het stoffelijk 
lichaam wordt langzamer, doordat de veerkracht waaraan het gewend 
was afneemt, terwijl de vitale organen hun functies met steeds meer 
moeite verrichten. Toch is niet de oude dag de oorzaak van de dood, 
zelfs niet van het verval van het stoffelijk lichaam. Deze zijn slechts indi
caties van de innerlijke processen, die hun verandering teweeg brengen 
en het stoffelijk lichaam reageert dienovereenkomstig.
Zelfs op het ogenblik waarop de stoffelijke dood plaatsvindt is de schei
ding tussen de hogere en de lagere beginselen nog niet volledig. Het 
proces gaat verder in de toestanden na de dood (zoals nader uiteen gezet 
zal worden in de volgende paragrafen). De gebeurtenissen van het ver
laten van het stoffelijk gebied is echter een teken dat het zich terug 
trekken uit het stoffelijk aspect voltooid is. De laagste schede, het stoffe
lijk lichaam, wordt even gemakkelijk afgeworpen als een dood blad van 
de twijg valt. Men kan het beschouwen als een eenvoudige gebeurtenis, 
omdat men eraan gewend is. Dit zich terug trekken heeft iedere nacht 
plaats gehad, maar de afscheiding is niet tot stand gekomen omdat het 
terugtrekken niet volledig was. De schakel tussen de hogere en lagere 
beginselen bleef bestaan, omdat het zilveren koord, om een Bijbelse uit
drukking te gebruiken,*) niet verbroken werd. Wanneer de slaper ont
waakt neemt de persoonlijkheid onmiddelijk het heft in handen. Iemand 
staat op en begint met zijn dagelijkse bezigheden. En toch hadden de 
Hogere Beginselen (de Monade) zich tijdelijk terug getrokken van het 
stoffelijk gebied. Wij zijn ons hiervan niet bewust, omdat wij nog niet ge
leerd hebben in onze hogere beginselen werkzaam te zijn en omdat ook 
nog niet geleerd hebben hoe de kennis van dergelijke activiteiten over te 
brengen op de persoonlijkheid. Desalniettemin is de verbinding tussen 
Hoger en Lager Manas, hoe zwak deze ook moge zijn, niet verbroken.
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En weer blijkt duidelijk de kracht van de stelling waarvan we zijn uit
gegaan: de mens wordt datgene waarnaar hij verlangt.
Slaap en dood zijn broeders, zeiden de oude Grieken. Het proces van in
slapen is inderdaad gelijk aan wat er gebeurt bij het sterven. Na een hele 
dag werken, wanneer de behoefte aan rust zich doet gevoelen, gaat men 
naar bed en voordat men het beseft slaapt het lichaam. De occulte uitleg 
voor de behoefte aan slaap is geheel verschillend van en op een bepaalde 
manier toch verwant aan de noodzaak van het sterven. De slaap wordt 
noodzakelijk door een overvloed aan pranische vitaliteit, die het stoffelijk 
voertuig zou verscheuren als ze niet gecompenseerd werd. De correctie, 
die de harmonie herstelt, wordt in de slaap gemaakt.

'Zoals een mens, die door één toestand van het levensfluïde is uitge
put, een andere zoekt, zoals hij bijvoorbeeld, wanneer hij door de 
warme lucht is uitgeput, zich opfrist met koel water; zo is slaap de 
schaduwrijke plek in het zonovergoten dal van het leven. De slaap 
is een teken, dat het waakleven te zwaar geworden is voor het fysieke 
organisme en dat de kracht van de levensstroom onderbroken moet 
worden door over te gaan van wakker zijn naar slapen. Vraag maar 
eens aan een goede helderziende om de aura te beschrijven van 
iemand, die zojuist verkwikt is door de slaap en de aura van iemand, 
die op het punt staat te gaan slapen. De eerste aura zal baden in een 
ritmische trilling van levensstromen - goud, blauw en roze; dat zijn 
de electrische levensstromen. De aura van He ander is als het ware 
gehuld in een waas van een goud-oranje tint, dat bestaat uit atomen, 
die met een haast ongelooflijke, krampachtige snelheid rondtollen en 
die aangeven, dat die mens overzadigd begint te raken van Leven; 
dat de levens-essentie te sterk is voor zijn stoffelijke organen en dat 
hij ontspanning moet zoeken in de schaduwzijde van Uie essentie. Die 
zijde is het droom-element, of de slaap van het stoffelijk lichaam, 
een van de bewustzijnstoestanden.’ (Verhandelingen, 'Dromen').
'Want ons Ego leeft zijn eigen leven binnen zijn gevangenis van stof, 
zodra het bevrijd is van de kluisters der materie, dat wil zeggen 
tijdens de slaap van de stoffelijke mens. Dit Ego is de acteur, Üe 
ware mens, het ware menselijke zelf. De stoffelijke mens kan echter 
tijdens de droom niet voelen of bewust zijn; want de persoonlijkheid, 
de uiterlijke mens, met zijn hersenen en denkapparaat, is bijna ge
heel en al verlamd.’ (Idem, vraag 3).

De Monade zoekt verkwikking in de toestand die dood genoemd wordt. 
Wanneer zij zich terug trekt, ondergaat zij een proces dat gelijkt op dat 
van het sterven, wanneer men dit beziet vanuit het standpunt van de 
Monade. Maar dit proces wordt meestal bekeken vanuit het standpunt 
van het menselijk lichaam, dat zich maar al te vaak niet kan overgeven 
aan dit ‘ideale overgaan’, of dit terug trekken, omdat het leven op zoveel 
manieren beëindigd wordt, dikwijls wordt het leven abrupt afgebroken - 
door rampen, oorlogen, ongelukken, allerlei ziekten die het lichaam aan
tasten, of doordat men de hand aan zichzelf slaat — wordt de normale
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’de totale herinnering aan alle levens - (de aardse en de devachani- 
sohe) alwetendheid — om kort te gaan - komt pas bij het grote einde 
van de volle zeven Ronden (tenzij men voor die tijd een Bodhisattva, 
een Arhat geworden zou zijn)..(Idem, blz. 211).

Wanneer de gebeurtenissen uit het leven dat zojuist beëindigd is, vast
gelegd zijn, neemt het wezen (nu een ontlichaamde entiteit) niet langer 
deel aan de stoffelijke wereld. Hij heeft het gebied van oorzaken, de 
stoffelijke wereld, verlaten. De gebeurtenis van het sterven is echter 
niet eenvoudig een kwestie van alle aardse ervaringen en gewaarwordin
gen uitwissen en een hemel binnengaan, om daar te verblijven in een 
toestand die men zich tijdens het aardse leven heeft voorgesteld. Er is een 
vaststaande cyclus, die de monade*) in de toestanden na de dood moet

*) 'Behoudens enkele uitzonderingen in het geval van de ingewijden zoals onze 
Teshu-Lamas en de Bodhisattvas en nog enkele anderen, wordt geen enkele mo
nade geïncarneerd voordat de daarvoor vastgestelde tijd is aangebroken.’ (Brieven 
van de Meesters aan A. P. Sinnett, 187).

gang van zaken bij het terug trekken onderbroken. Dat neemt niet weg 
dat, ongeacht hoe het sterven gebeurt, elk individu het patroon of de wet 
volgt, volgens welke het verlaten van het lichaam plaats vindt.
Het ogenblik van sterven is beschreven in een heel belangrijke passage en 
aangezien hierin tegelijkertijd practische raad gegeven wordt, lijkt het 
gewenst deze hier op te nemen:

'Niemand sterft krankzinnig of bewusteloos — zoals sommige fysio
logen beweren. Zelfs een krankzinnige of iemand in een aanval van 
delirium tremens is een ogenblik volkomen helder op het moment van 
sterven, hoewel hij niet in staat kan zijn dit tegen de aanwezigen te 
zeggen. Dikwijls kan het lijken of hij dood is. Maar vanaf de laatste 
polsslag, vanaf en tussen de laatste samentrekking van zijn hart en 
het ogenblik waarop de laatste vonk van dierlijke warmte zijn lichaam 
verlaat — denkt het brein en het Ego beleeft in die luttele, korte 
seconden zijn gehele leven opnieuw. Spreek fluisterend, gij die aan 
een sterfbed tegenwoordig zijt en beseft dat ge u in de plechtige 
tegenwoordigheid van lie Dood bevindt. Vooral wanneer de Dood 
net haar klamme hand op het lichaam gelegd heeft moet gij stil zijn. 
Spreek fluisterend, zeg ik u, opdat gij de rustige stroom van gedachten 
niet verstoort en de drukke werkzaamheden van het Verleden, dat 
zijn weerkaatsing werpt op de sluier van de Toekomst, niet belem
mert.’ (Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 181).

De ‘stroom van gedachten’ is een terugblik op alle gebeurtenissen in het 
voorbije leven tot in het kleinste detail, in de juiste volgorde van het begin 
van het leven tot aan het einde ervan, die als een film voorbij trekken aan 
de Toeschouwer, het Reïncarnerend Ego. De herinnering aan dit over
zien gaat voor de Toeschouwer niet verloren. Het wordt geen verbleekt 
beeld op het scherm van de tijd, want
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*) Deze factor moet men in gedachten houden bij het lezen van dit hoofdstuk. 
Dit wordt duidelijk benadrukt door de volgende woorden:’Neem in ’s hemels 
naam de volgende feiten in overweging en pas ze in elkaar als u dat kunt. De 
individuele eenheden van de mensheid blijven 100 maal langer in de overgangs
gebieden van de gevolgen dan op de bollen.’ 
(Idem, 188).

doormaken, die onafhankelijk is van het geloof dat men tijdens zijn 
aardse leven voortdurend voor ogen gehad heeft. Alhoewel op de daar
voor vastgestelde tijd in de toestanden na de dood deze herhaalde in
drukken weer ten tonele gevoerd zullen worden, zoals men een opname, 
die vastgelegd is op een grammofoonplaat, nog cens afspeelt: de naald 
volgt de groeven op de plaat en geeft zo de muziek weer die erop is vast
gelegd.
Men is geneigd te denken dat men, wanneer men de stoffelijke wereld 
verlaten heeft, niet meer onderhevig is aan wetten. Niets is minder waar! 
Men is zelfs in meerdere mate aan de heerschappij van de goddelijke 
wetten onderworpen, omdat de toestanden of condities, die men is 
binnengegaan, niet veranderd kunnen worden. Zij zijn even onverbidde
lijk als het feit dat op de dag de nacht volgt. Zoals stoffelijke wetten 
de stoffelijke wereld regeren, worden de gebieden van de gevolgen be
heerst door andere wetten. Als voorbeeld kunnen wij één wet noemen; 
de strekking ervan is van groot belang. De ontlichaamde entiteit moet 
veel langer in de gebieden van de gevolgen blijven dan de tijd die door
gebracht wordt in het gebied van oorzaken*) aangezien de toegewezen 
cyclus van de monade een langere tijd vereist om vervuld te worden. 
Daarom is het onderwerp van de toestanden na de dood van het hoogste 
belang. Immers

’Wie de sleutels tot de geheimen van de Dood in handen heeft, bezit 
de sleutels tot het Leven.’ (Idem, blz. 394).
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’Het semi-stoffelijke gebied, dat voor ons subjectief en onzichtbaar 
is, waar de ontlichaamde 'persoonlijkheden’, de astrale vormen die 
Kama-rupas genoemd worden, verblijven, tot zij verwaaien doordat de 
gevolgen van de mentale impulsen die deze eidolons van menselijke en

Toen hij het gebied van de oorzaken verliet, ging de ontlichaamde entiteit 
de gebieden van de gevolgen binnen. Of, om het korter te zeggen, de ont
lichaamde entiteit is de tweede van de drie ‘woonplaatsen’ binnengegaan. 
Deze drie woonplaatsen zijn:

’De Aarde voor de stoffelijke mens of de dierlijke ziel; Kama-Loka 
(Hades, de Limbus) voor de ontlichaamde mens of zijn Schil; 
Devachan voor het hogere Drietal.’ (Fr. I 187; Terw. I 318).

Eerst een verklaring van de woorden. Het woord ‘woonplaatsen’ wordt 
hier gebruikt in de zin van ‘gebieden’. Het werd gebruikt na een citaat uit 
een verhandeling door Eliphas Lévi over Kabbalisische leringen, waarin 
hij verklaarde ’de ziel heeft drie woonplaatsen: het gebied van de sterve
lingen; het Hogere Eden; en het Lagere Eden’, dat wil zeggen de Aarde, 
Devachan en Kama-Loka. Hieraan werd ter verklaring toegevoegd:

’De Ziel (collectief, als het opperste Drietal) leeft op drie gebieden 
en nog op een vierde, de aardse sfeer, en zij bestaat eeuwig op het 
hoogste van deze drie gebieden.’ (Fr. I 187; Terw. I 318).

‘Dierlijke Ziel’ is een term die gebruikt wordt voor het vierde beginsel in 
de mens in de zevenvoudige telling, een term die echter nauwelijks de 
betekenis weergeeft van het Sanskrit woord Karna (afgeleid van de werk
woordswortel kam, begeren), de benaming van het Begeerte Beginsel. 
‘Dierlijke Ziel’ werd gebruikt om een onderscheid te maken tussen het 
vijfde beginsel, Manas (dat Menselijke Ziel genoemd wordt) en het vierde 
beginsel. Hoe het ook zij, de Aarde is de woonplaats van de persoonlijk
heid, met een technische term het Lager Manas.
Kama-Loka is een samengesteld Sanskrit woord, dat letterlijk betekent de 
Begeertewereld (’loka’ — wereld, gebied). Het is zowel een 'plaats’ als 
een bepaalde bewustzijnstoestand, die eigen is aan de ontlichaamde 
wezens — met een technisch woord Kama-rüpas — die dat gebied of rijk 
zijn binnengegaan. Het is gelijk aan het Tibetaanse Yuh-Kai en wordt 
omschreven als:
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dierlijke hartstochten en begeerten geschapen hebben, geheel uitgeput 
zijn. Het is de Hades van de oude Grieken en het Amentii van de 
Egyptenaren, het land van de Stille Schimmen; een onderdeel van de 
eerste groep van de Trailokya.’ (Theos. Glossary onder ’Kama-Loka’).

Een verklaring van het woord Trailokya (drie lokas) zal bijdragen tot het 
begrijpen van de ‘tweede woonplaats’, die de ontlichaamde entiteit is 
binnengegaan. De eerste van de Trailokya wordt genoemd Kamadhatu 
(het oord van de wensen).

Kama-rüpa: dit samengestelde Sanskrit woord betekent letterlijk ‘be- 
geertevorm’ (rüpa betekent vorm, verschijning) en geeft het voertuig aan 
dat de ontlichaamde entiteit aanneemt wanneer hij Kama-loka binnen
gaat. Het wordt dikwijls vertaald met ‘astraal lichaam’, maar dit moet 
niet verward worden met Linga-Sarïra, dat ook vertaald wordt met 
‘astraal lichaam’. Linga-éarïra moet in zijn juiste betekenis gegeven wor
den, die van modellichaam — linga betekent patroon, model - dat verslijt 
(sarïra van de werkwoordstam sri, slijten). Bij de stoffelijke dood blijft 
het Linga-Sarïra in de onmiddellijke, nabijheid van het Sthüla-Sarïra (het 
stoffelijk lichaam) en het vergaat al spoedig wanneer het niet langer wordt 
onderhouden door de levenskracht, Prana - het derde lid van de zeven
voudige constitutie, die bij de dood de samenstelling of het aggregaat ver
laat. Zo is Prana ook niet aanwezig bij het overblijvende viertal, dat de 
ontlichaamde entiteit uitmaakt in de eerste toestand na de dood, het 
Kama-loka.
Eigenlijk wordt het Kama-rüpa gevormd uit astrale substanties en is ge
woonlijk niet zichtbaar op het stoffelijk gebied, want het verblijft op een

’Ook genoemd Kamavachara [gebieden of werelden van begeerte, 
zes in getal] een gebied waar ook Kama-loka in valt. Exoterisch is het 
de eerste van de Trailoya - of drie oorden (ook van toepassing op 
hemelse wezens) of zeven gebieden of graden, die elk schetsmatig 
aangegeven worden door een van die drie voornaamste kenmerken, 
namelijk Karna, Rüpa en Arüpa, of die van begeerte, vorm en vorm
loosheid. De eerste van de Trailokya, Kamadhatu, bestaat op deze 
wijze uit de aarde en de zes lagere Devalokas, en de aarde wordt ge
volgd door Kamaloka. Deze tezamen vormen de zeven graden van de 
stoffelijke wereld van vorm en zinnelijke bevrediging. De tweede van 
de Trailokya of trilokya, wordt Rüpadhatu of 'stoffelijke vorm’ ge
noemd en bestaat ook uit zeven Lokas (of plaatsen). De derde is 
Arühadhatu of 'onstoffelijke lokas’. 'Plaats’ is echter een verkeerd 
woord om de term dhatu mee te vertalen, want in geen van zijn 
speciale toepassingen betekent het 'plaats’. Arüpadhatu is bijvoor
beeld een zuiver subjectieve wereld, eerder een 'toestand’ dan een 
plaats. Maar aangezien de Europese talen geen metafysische termen 
hebben die bepaalde ideeën op de juiste wijze weergeven kunnen we 
alleen maar op deze moeilijkheid wijzen.’ (Theos. Glossary, onder 
'Kamadhatu').
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ander gebied - het gebied van KSma-loka. De kama-rupischc entiteit be
staat uit de grofste stof van de aurische substantie (hoewel dit eerder 
astrale dan stoffelijke substantie is) die de ovale bol vormt, die technisch 
bekend staat als het Hiranyagarbha, plus de essentie van iedere cel en 
molecule die bij de dood afgescheiden worden door het Sthüla-éarïra en 
het Linga-Sarïra. Het Kama-rupa wordt vaak een schim genoemd, een 
schil, een fantoom, een eidolon (een Grieks woord dat beeltenis betekent), 
of een spook.

Hier is nog een woord dat verklaard moet worden — Devachan. Het is 
afkomstig uit Tibet en wanneer het getranslitereerd wordt ziet het eruit 
als bde-ba-can (waarbij ca uitgesproken moet worden als tja). De be
tekenis van dit woord is ‘met het karakter van geluk’, analoog met het 
Sanskrit woord Sukhavati, dat meestal wordt verklaard als de hemel van 
de Amitabha Buddha. Devachan is echter geen loka, dus geen wereld of 
'plaats’, hoewel het wèl een bewustzijnstoestand is en het woord geeft zelf 
al aan wat voor toestand dat moet zijn, namelijk een van allerhoogst 
geluk of van opperste gelukzaligheid, waarin de onsterfelijke triade, 
Atma-Buddhi-Manas (de Goddelijke Ziel, de Geestelijke Ziel en de Men
selijke Ziel) binnen treedt.

'Metafysisch en in onze esoterische wijsbegeerte is het de subjectieve 
vorm, die geschapen wordt door de mentale en fysieke begeerten en 
gedachten in verband met alles wat de stof aangaat, 'door alle ge
voelende wezens, een vorm die de dood van hun lichaam overleeft. 
Drie van de zeven 'beginselen’ - of laten we zeggen gebieden van 
waarneming en bewustzijn, waarop beurtelings de menselijke instinc
ten en ideatie inwerken - dat wil zeggen het lichaam, 'het astrale 
prototype ervan en de stoffelijke vitaliteit — blijven na de dood op 
aarde, daar zij verder van geen nut zijn; de drie hogere beginselen, 
tot een samengevoegd, gaan over tot de toestand van Devachan, waar 
het Hoger Ego zal blijven tot het uur voor een nieuwe reïncarnatie 
slaat; en het eidolon of de ex-persoonlijkheid wordt in zijn nieuwe 
verblijfplaats achtergelaten. Hier vegeteert de vale copie van de mens, 
die eenmaal bestond, voor een tijd, waarvan de duur verschillend is 
en afhangt van het element van stoffelijkheid dat erin achtergebleven 
is en die bepaald wordt door het leven dat de overledene geleefd heeft. 
Daar het beroofd is van zijn hoger denkvermogen, geest en stoffelijke 
zintuigen zal het, als het aan zijn eigen zinloze lot wordt overgelaten, 
langzamerhand vervagen en uiteen vallen.’ (Theos. Gloss. onder 
’Kama-rüpa’).

'Devachan wordt dikwijls vergeleken met de gelukkigste dag van een 
reeks van vele duizenden andere ’dagen’ van iemands leven. De inten
siteit van zijn geluk doet de mens alle andere dagen vergeten, zijn 
verleden wordt uitgewist.
Dit is wat wij de Devachanische toestand, ide beloning van de per
soonlijkheid noemen; en op deze oude lering werd de vage Christe-
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lijke leer van het paradijs opgebouwd, dait met veel andere dingen 
ontleend was aan de Egyptische mysteriën, waarin die leer werd op
gevoerd.’ (III 571).

Aangezien wij bezig zijn woorden te verklaren, moeten wij de woorden 
Amenti en Hades ook aan een nadere beschouwing onderwerpen. Amenti 
was in het volksgeloof van het oude Egypte het rijk, waarover de Heer 
der Doden, Osiris, heerste. Daar echter het woord amen betekent datgene 
wat verborgen is, geeft het woord zelf al aan dat het eerder het ‘Ver
borgen’ of ‘Geheime Land’ is. Amenti was in veertien stukken verdeeld - 
hetgeen doet denken aan de zeven loka-tala paren, die samen veertien 
‘plaatsen’ zijn. Elk van de veertien afdelingen van het ‘Verborgen Land’ 
had een speciaal doel in verband met de toestanden na de dood. Een van 
de afdelingen waar het meest over gesproken wordt is het veld van 
Aanroe (of Aaru), dat omgeven was door een ijzeren schutting. Het 
‘Dodenboek’*) zegt: ‘De dienaren van Horus lezen de tarwe in het veld 
van Aanroe, tarwe zeven ellen hoog.’ Over het lezen van de tarwe wordt 
de volgende verklaring gegeven:

'Dit slaat rechtstreeks op de esoterische indeling van ’s mensen be
ginselen, verzinnebeeld door de goddelijke tarwe. De legende vervat 
in het derde Register van de papyrus (hoofdstuk CX van het 'Boek 
der Doden’) zegt: ’Dit is het gebied der Manes (ontlichaamde mensen) 
zeven ellen hoog' — dat wil zeggen: degenen, Uie pas overgegaan zijn 
en die nog als zevenvoudig beschouwd worden, met al hun beginselen, 
daar in Kama-loka of Hades zelfs het lichaam astraal afgebeeld was, 
voordat de beginselen zich scheidden... en daar is tarwe van drie 
ellen hoog voor mummies, die in een toestand van volmaking ver
keren (d.w.z. die reeds gescheiden zijn en wier drie hogere beginselen 
in Devachan zijn), ’die het mogen oogsten’. Dit gebied (Devachan) 
wordt ’het land van de wedergeboorte der góden’ genoemd en er 
wordt gezegd, dat het bewoond wordt door Shu, Tefnut en Seb. Het 
'gebied voor manes van zeven ellen hoog’ (voor de nog onvolmaakte 
mummies) en 'dat voor degenen die ’in een toestand van volmaking’ 
verkeren, die 'tarwe van drie ellen hoog oogsten’ is zo duidelijk als 
maar kan. De Egyptenaren hadden dezelfde esoterische wijsbegeerte, 
die thans onderwezen wordt door de adepten aan deze zijde van de 
Himalayas en op de graven van tieze laatsten wordt maïs en tarwe 
gestrooid.’ (Fr. II 374; Terw. II 459).

•) Hoofdstuk CIX, regel 4 en 5.
Wij moeten er hier op wijzen, dat de diverse papyri, die in Egypte bij de mummies 
in de sarcofagen gevonden zijn, in het westen over het algemeen het 'Dodenboek’ 
worden genoemd. Deze naam is echter geheel en al misleidend en niet in over
eenstemming met de feiten. Hoewel de papyri over de toestanden na de dood 
gaan en de leerstellingen weergeven die algemeen bekend gemaakt werden door 
de priesters, die klerken toestemming gaven de manuscripten klaar te maken en 
lang voor het tijdstip van overlijden te verkopen, droegen deze geschriften de titel 
’Pert em Hru’ - hetgeen vertaald zou kunnen worden met ’Uitgaan in het Licht’. 
Deze titel geeft de papyri beslist een geheel andere betekenis.
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*) Erebus (in het Grieks Erebos), de zoon van Chaos, huwde zijn zuster Nox 
(Nacht; in het Grieks Nyx) en werd de vader van Dag en Licht; ook de veerman 
Charon. Hier zien wij nogmaals dat de kinderen van Chaos (Pralaya) vooraf gaan 
aan de periode van werkzaamheid (Manvantara) en het leven schenken aan de 
godheden van het huidige Tijdperk. Omdat hij de Titanen hielp in hun strijd 
tegen de góden, werd Erebus veranderd in een rivier en Tartarus in geworpen 
(in het Grieks Tartaros) - een gebied waar intense koude heerst. Homerus be
schrijft het als ver beneden de Hades, zoals de aarde beneden de hemel is. Door
dat hij in de onderste regionen van de Hades was vastgenageld, werd Erebus na 
verloop van tijd beschouwd als de Onderwereld. In die zin werd dit woord ge
bruikt door Shakespeare.

De Hades is, alhoewel verondersteld mag worden dat men dit woord 
kent, beslist niet het Griekse equivalent van de Hel, want het is noch een 
plaats waar zondaren gestraft worden (in de gewone zin van het woord), 
noch het ijzig koude rijk waar de doden van de Skandinaviërs verblijven. 
Terwijl algemeen aangenomen wordt dat het zich onder de aarde bevindt, 
waarom het dan ook de ‘Onderwereld’ genoemd wordt, geeft de ortho
grafie van het woord Hades de sleutel tot de ware betekenis ervan. Het is 
een samengesteld Grieks woord, dat bestaat uit a — de Griekse privatieve 
alpha, die niet betekent — en idein, het werkwoord zien; dus wat niet ge
zien wordt, omdat het op een gebied ligt, dat gescheiden is van dat van de 
Aarde. Om weer te geven dat er een afscheiding was tussen het aarde- 
gebied en het gebied van Kama-loka, plaatste de Griekse mythologie een 
water tussen het land van de levenden en de regionen van de Hades, dat 
niet bevaren kon worden. Die donkere stroom was zo onoverkomelijk, 
dat zelfs degenen die het ‘Rijk van de Onzichtbaren’ binnen gaan wanneer 
zij de Aarde verlaten, de rivier de Styx niet over kunnen steken, maar 
moeten wachten tot de strenge veerman Charon, zoon van Erebus*) en 
Nox, hen naar de andere oever brengt.
Ook in de Egyptische mythologie was sprake van een veerman, Khu-en- 
ua, die beschreven wordt als een godheid met een valkekop, die de zielen 
van de gestorvenen over het water bracht, dat het land van de levenden 
scheidde van de rijken der doden.
Het is niet nodig stil te blijven staan bij de verschillende plaatsen binnen 
de Hades, waarvan elk de verblijfplaats is van schimmen (eidola is het 
Griekse woord), die bij elkaar gebracht zijn naar de wijze waarop zij op 
aarde gestorven zijn — zoals door ongelukken, sneuvelen in de oorlog, of 
door zelfmoord, of ook door bepaalde manieren van leven op aarde. We 
moeten echter wel het gebied noemen, dat gereserveerd is voor die sterve
lingen, die het gewaagd hadden de geboden van de góden te weerstaan. 
Daar kregen zij een bepaalde straf toegemeten.
Aan de rand van een mooi meer, dat omringd is door groene bomen, 
staat de voormalige koning van Lydia, Tantalus, de zoon van de opper
god Zeus, tot aan zijn kin in het water. Wanneer hij zich bukt om de 
dorst, die hem kwelt, te lessen, trekt het water zich terug; hoe verder hij 
zich voorover buigt, hoe verder het water zakt. Dan ziet hij sappige
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*) Dit is natuurlijk een voor de hand liggende les voor het leven op aarde. Men 
kan trouwens ook vragen: Worden begeerten eigenlijk wel bevredigd terwijl we 
op Aarde leven? Hoe vaak probeert men bij voorbeeld niet een bus te halen 
zonder dat dit lukt en toch zal men het steeds weer willen proberen. Zelfs al 
slaagt men er soms in een bus te halen, dan neemt dat niet weg dat men het 
de volgende keer weer zal proberen. En het gevoel van zinloosheid dat ons over
valt wanneer we hem zien wegrijden, terwijl hij al te ver is om hem nog in te 
halen, schijnt ons daar ook niet van te kunnen weerhouden; evenmin als het feit 
dat we wel moeten falen als we hem onmogelijk nog kunnen inhalen. Dit is 
slechts een onbelangrijke gebeurtenis, zo onbelangrijk dat het niet de moeite 
waard lijkt er aandacht aan te besteden. Accoord. Maar het leek ons verstandiger 
een 'onbelangrijk verlangen’ te kiezen als voorbeeld. Want waarin ligt het ver
schil tussen een belangrijk en een onbelangrijk verlangen? Men herinnere zich de 
woorden van de Buddha: Tracht niet de verlangens te bevredigen. Dat is brand-

vruchten boven zijn hoofd hangen en probeert ze te grijpen om er zijn 
droge keel mee te laven, maar hij bemerkt dat het verlokkende voedsel 
zijn hand ontwijkt, doordat het door de wind buiten zijn bereik gebracht 
wordt. Maar Tantalus blijft zijn dorst voelen en probeert daarom weer 
van het water te drinken dat weer van hem wegloopt; weer doet hij een 
poging het fruit te pakken te krijgen en weer is de poging tevergeefs. Zijn 
dorst gunt hem geen rust. Van deze irritante procedure is het werkwoord 
‘tantaliseren’ afkomstig.
Dan is daar Sisyphus, die eens koning van Korinthe was en die zich in
spant een grote kei tegen de helling van een heuvel op te rollen, vast
besloten deze eigenhandig centimeter voor centimeter steeds hoger te 
brengen. Wanneer hij even stilstaat om adem te scheppen voor de laatste 
grote duw waarmee hij de top moet bereiken, merkt hij dat hij zijn greep 
op de kei begint te verliezen, deze begint te bewegen, krijgt vaart en rolt 
steeds sneller de heuvel af. De moeizame arbeid begint van voren af aan, 
met als enig resultaat opnieuw een snelle afdaling.

Buitengewone individuen, zou men kunnen opmerken. Inderdaad. Zij 
hebben zich schuldig gemaakt aan verschrikkelijke misdrijven jegens de 
góden en zijn daarom uitgezocht als afschrikwekkend voorbeeld te dienen 
voor eventuele toekomstige misdadigers. Wat gebeurt er met groepen 
mensen? We zien een groep feestgangers prachtig uitgedost aan tafels 
zitten, die het voedsel dat hen voorgezet is zullen gaan proeven. Wat 
vleugel gefladder - en de lekkere hapjes worden hen uit de vingers ge
grist. Andere groepen kijken in angstige spanning naar grote rotsblokken, 
die uit een wankel evenwicht op hun hoofden dreigen te vallen. Dit lijken 
wel gedramatiseerde versies van angstdromen! Dat zijn het ook. Het 
schijnt dat de oude volken er behagen in schepten in hun mythologie 
griezelige scenes af te schilderen. Ze worden hier gegeven om een speciaal 
punt te illustreren, dat men moet onthouden over de bewustzijnstoestan
den die verband houden met de Begeertewereld. Dit wordt het best weer
gegeven in de woorden ‘het niet in vervulling gaan van begeerten’. Want 
de bewoners van Kama-loka kunnen hun begeerten niet bevredigen.*)
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Het meest opvallende kenmerk van de kama-rupische schim is, om het zo 
maar eens te zeggen, het steeds herhalen van zekere handelingen. Daar zij 
beroofd is van het Hoger Denken en de coördinerende werking van het 
Verstandsbeginsel, herhaalt de schim slechts wat er in haar begeerte- 
voertuig is ingebouwd.

'Deze (Kama-rupische) entiteiten, die zich beneden het Devachanische 
gebied bevinden, zijn in Kama-loka en bezitten slechts een aapachtig 
verstand.’ (III 659).

In tegenstelling tot het kenmerk van Kama-loka, (de Wereld van Be
geerte) nl. het niet in vervulling gaan van de lagere hartstochten en ver
langens, is er in het eerste stadium in de toestanden na de dood nog de 
andere pool (om een redefiguur te gebruiken) die zorgt voor de vervulling 
van de geestelijke verlangens, die de mens tijdens zijn leven op aarde 
heeft gekoesterd. Zowel de begeerten als het geestelijk streven werden in 
het patroon van iemands leven ingeweven. In de Griekse beschrijving van 
Hades komen beide toestanden voor. De eerste is hier al besproken. De 
tweede is het gebied dat de Elysese Velden genoemd wordt. Dit is het
zelfde als Devachan. Het Griekse woord Elysion is zeer belangwekkend. 
Het is afgeleid van het Griekse elysis, een variant op eleusis, van eleuses- 
thai, wat de vorm van de toekomende tijd is van het werkwoord elthein, 
een woord dat zowel ‘komen’ als ‘gaan’ betekent. Zo kunnen we dus 
Elysion Pedion verklaren als het Gebied of Veld (Pedion) waarheen 
iemand zal komen om terug te keren naar de aarde voor een nieuwe ge
boorte. Natuurlijk is deze term het meest bekend onder de gewoonlijk 
gebruikte benaming - de Gelukkige Velden of het Veld van de Ge- 
zegenden.
Hoe het ook zij, de hoogste gebieden van het Kama-lokische gebied en de 
lagere gebieden van Devanchan gaan in elkaar over, waarbij nauwelijks 
een scheidslijn valt te bespeuren.

stof werpen op een vuur. Wat men zich steeds voor ogen moet houden is het 
volgende. Men moet geen sterke gehechtheden aankweken in zijn leven, anders 
zullen deze voortbestaan in Kama-loka - totdat ze tenslotte zullen verwaaien 
met de kama-rupische schim.
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Het Tweede Stadium in de Toestanden na de Dood - 
de Tweede Dood

Voordat de bewoner van de Hades de Elysese Velden kan binnengaan en 
daar deel hebben aan de toestand van geluk, moet hij een ‘tweede dood’ 
ondergaan, om een uitdrukking van de oude Grieken te gebruiken. Maar 
laat Plutarchus het beschrijven op zijn eigen, unieke manier, waarbij op
gemerkt moet worden dat het ‘gebied van Demeter’ onze aarde is:

’Van de doden die wij sterven maakt de ene de mens twee uit drie en 
de andere, een uit twee. De eerste vindt plaats in de sfeer en het 
rechtsgebied van Dementer, vandaar dat de naam, gegeven aan de 
Mysteriën, telein, gelijkt op die gegeven aan de dood, teleutan. Ook 
de Atheners beschouwden eertijds de doden als gewijd aan Demeter. 
De andere dood heeft plaats in de maan of het gebied van Perse- 
phone.’ (Aangehaald in De Sleutel, blz. 102-103).

Plutarchus verdeelde de mens in drie samenstellende delen (in plaats van 
in zevenen), hetgeen vrijwel overeenkomt met de bekende verdeling in 
Lichaam, Ziel en Geest. Bij de eerste dood, wanneer het lichaam op aarde 
wordt afgelegd, gaat het eidolon samen met de ziel en de geest de Hades 
binnen, waardoor de mens ‘twee uit drie’ wordt. Dan treedt de tweede 
dood in, in het gebied van Persephone en bevrijdt de geest, waardoor 
deze de Elysese Velden kan binnen gaan en ‘een uit twee’ wordt. Plutar
chus plaatst elk van de drie delen op de volgende wijze:

’De mens is een samengesteld wezen, en zij die menen, dat hij slechts 
uit twee delen is samengesteld, dwalen. Want zij verbeelden zich dat 
het verstand een deel is van de ziel, maar vergissen zich hierin niet 
minder, dan diegenen, die de ziel tot een deel van het lichaam maken, 
d.w.z. diegenen, die de Drieheid tot een deel van het vergankelijke, 
sterfelijke viertal maken. Want het verstand (nous) staat even ver 
boven de ziel, als de ziel beter en goddelijker is dan het lichaam. De 
verbinding nu van de ziel (Psyche) met het verstand (nous), vormt 
de rede; en die van de ziel met het lichaam (of thumos, de dierlijke 
ziel) vormt de hartstocht; de ene is het beginsel van genot en smart, 
de andere dat van deugd en ondeugd. Van deze drie delen samen
gevoegd en onderling verbonden, gaf de aarde aan het menselijk 
geslacht het lichaam, de maan de ziel en de zon het verstanfd.’ 
'Deze laatste zin is zuiver allegorisch en zal slechts door hen begre
pen worden, die met de esoterische wetenschap van de onderlinge be
trekkingen der dingen vertrouwd zijn, en die weten welke planeet met 
elk beginsel in verband staat.’ (Sleutel, 101-102).



495

*) H.P.B. plaatst hier een voetnoot: Totdat de scheiding van het hoger, geestelijk 
'beginsel’ en de lagere beginselen, die in Kama-loka hun ontbinding tegemoet 
gaan, voltooid is.
**) Uraeus, in de betekenis van Egyptische slang, komt van het Griekse ouraios, 
wat ’met een staart’ betekent. De Uraeus diende als symbool in de koninklijke 
hoofdtooi en werd door de Egyptische heersers op het voorhoofd gedragen. Hij 
werd ook gebruikt in afbeeldingen van sommige góden.

Het deel dat door de aarde geschonken werd bestaat volgens Plutarchus 
uit het stoffelijk lichaam, de astrale schim en de adem - hetgeen gelijk 
staat aan Sthüla-éarira, Linga-Sarïra en Prana in het zevenvoudig stelsel. 
Deze worden bij de eerste dood achter gelaten in het gebied van Dcmeter. 
Het tweede deel bestaat uit psuche en thumos. Psuche of psyche, het 
Griekse woord voor ziel, is gelijk aan Lager Manas, dat is Manas ver
bonden met Karna; thumos is de dierlijke hartstocht of begeerte, Karna. 
Deze twee vormen het voornaamste bestanddeel van de Kama-rupische 
schim en worden achtergelaten in het gebied van Persephone, wanneer 
de tweede dood plaats vindt. Hierdoor kan het hogere deel, Nous 
(Buddhi verbonden met Hoger Manas), en ‘To Agathon’ (letterlijk ‘de 
Goede’ - hetzelfde als Atman), die de onsterfelijk triade vormen, de 
Elysese Velden binnen gaan (ook wel genoemd de Weiden van de Hades). 
Plutarchus beschrijft (voor zover het hem toegestaan was dat te doen) de 
Griekse versie van de toestanden na de dood in het kort als volgt:

’Het is krachtens het Lot (Fatum of Karma), dat iedere ziel, hetzij 
met of zonder verstand, wanneer zij het lichaam verlaten heeft, ge
durende een tijd, die evenwel niet voor allen dezelfde is, moet rond
zwerven in het gebied, dat ligt tussen de aarde en de maan (Kama- 
loka)*). Want zij, die onrechtvaardig en losbandig zijn geweest, onder
gaan dan de straf, die aan hun misdaden te wijten is; maar de goeden 
en deugdzamen vertoeven er slechts, totidat zij gelouterd zijn en door 
boetedoening zich gezuiverd hebben van al de smetten, die zij hebben 
opgedaan door de aanraking met het lichaam, als ware dit een onreine 
kwaal, terwijl zij leven in het mildste deel van de lucht, de Weiden 
van Hades geheten, alwaar zij gedurende een vaste, vooruit bepaalde 
tijd, verblijven. En dan, als keerden zij van een verre pelgrimstocht 
of uit een lange ballingschap naar hun land terug, smaken zij een 
vreugde, zoals vooral hun te beurt valt, die in de Heilige Mysteriën 
worden ingewijd, met een mengeling van droefheid, bewondering en 
ieder zijn eigen hoop en verwachting koesterend.’
'Dit is de zaligheiid van Nirvana en geen Theosoof zou in duidelijker, 
hoewel esoterische taal de geestelijke vreugden van Devachan kunnen 
beschrijven, waar ieder in zijn paradijs, door eigen bewustzijn ge
schapen, vertoeft.’ (Sleutel, 103-104).

In het Egyptische relaas over de toestanden na de dood, waarvan we een 
gedramatiseerde versie aantreffen in het Dodenboek, wordt het ogenblik 
van de tweede dood weergegeven als het ogenblik waarop de Uraeus**) 
de schim verslindt nadat deze afgescheiden is van de hogere beginselen,
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waardoor de ‘Geosirificeerde’ kan opstijgen naar het gebied van Sekhcm 
(het ‘veld van Gelukzaligheid’, d.w.z. Devachan).

’ln het Egyptisch Urhek, een slang en een heilig symbool. Sommigen zien 
er een cobra in, terwijl anderen zeggen dat het een adder is. Cooper ver
klaart dat ’de adder niet een uraeus maar een ceraster is, of een soort 
adder met twee hoorntjes. Het is de koninklijke slang, die de pschenl 
draagt ... de naya haje.’ De uraeus is 'rond de schijf van Horus en vormt 
het versiersel op de hoofdtooi van Osiris, terwijl men hem ook op het 
voorhoofd van andere godheden vindt. (Bonwick). Het Occultisme ver
klaart dat de uraeus het symbool is van inwijding en ook van verborgen 
wijsheid, zoals de slang altijd is. De góden waren allen de bechermheren 
van de hiërofanten en hun leraren. (Theos. Gloss. onder ’Uraeus’).
’De schaduw, de astrale vorm, wordt vernietigd, 'verslonden door de 
Uraeus’ (CXLIX, 51), de Manes zullen vernietigd worden; de beide 
tweelingen (het 4de en 5de beginsel) zullen verstrooild worden; maar 
de Zielevogel, ’de goddelijke Zwaluw - en de Uraeus der Vlam’ 
(Manas en Atma-Buddhi) zullen in eeuwigheid leven, want zij zijn de 
echtgenoten van hun moeder.
Het gelijke alleen brengt het gelijke voort. De Aarde geeft de mens 
zijn lichaam, de góden (Dhyanis) schenken hem zijn vijf innerlijke 
beginselen, de psychische Schaiduw, waarvan deze góden dikwijls het 
bezielende beginsel zijn. GEEST (Atman) is één - en onverdeeld.’ 
(Er. I 174; Terw. I 298).

De belangrijkste sleutels tot het begrijpen van deze passage liggen in de 
tussen haakjes geplaatste verklaringen, hoewel de eerste toelichting - over 
de tweelingen — licht tot verwarring zou kunnen leiden. De beide twee
lingen slaat op de tweevoudige aard van Manas in de openbaring, of 
wanneer deze in de zevenvoudige menselijke constitutie functioneert; de 
ene tweeling is Manas verbonden met Buddhi, die weergegeven wordt als 
de Zielevogel, de goddelijke Zwaluw, die verbonden is met de Uraeus van 
de Vlam en ‘in eeuwigheid leven zal’. De tweede tweeling is Manas ver
bonden met Karna, het 4de en 5de beginsel, die ‘verstrooid zullen wor
den’. Dat wil zeggen, Karna zal terugkeren tot de Universele Sakti en het 
lagere deel van Manas zal terugkeren tot de Dhyani-Chohans*) - het
geen de betekenis geeft van de woorden in de tweede alinea van dit citaat: 
‘de psychische Schaduw, waarvan deze góden’, namelijk de Dhyani- 
Chohans, ‘dikwijls het bezielende beginsel zijn’. Men neme nota van het 
verschil tussen de Uraeus en de Uraeus van de Vlam - de eerste heeft te 
maken met de lagere beginselen, de tweede met de hogere beginselen.**) 
De toespeling op de ‘echtgenoten van hun moeder’ is een Egyptisch 
denkbeeld met betrekking tot de onverbrekelijke eenheid, die de onsterfe
lijke triade is.
*) Zie Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, blz. 79-80.
**) Het feit dat in oude manuscripten woorden gebruikt worden om twee ver
schillende begrippen mee aan te duiden maakt het de vertalers bijzonder moeilijk. 
Hoe kunnen zij de betekenis van de hiërogliefen op de juiste wijze interpreteren 
als zij geen enkele sleutel in handen krijgen?
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*) H.P.B. voegt hieraan toe: 'wanneer zij opstijgt naar Devachan’. Zij voegde ook 
het woord 'astraal' in na 'lucht' in 'de ziel gaat verder in het lucht-lichaam’.

Men moet het Latijnse woord Manes (een meervoudsvorm) niet ver
warren met het Sanskrit Manas; deze twee woorden hebben niets met 
elkaar te maken. Het woord manes, van de Oud Latijnse vorm manus, 
hetgeen ‘goed’ betekent, werd op een zeker ogenblik geassocieerd met de 
doden, die dus beschouwd werden als ‘goedaardige geesten’. De oor- 
spronklijke betekenis van Manes zou toepasselijk zijn wanneer het woord 
gebruikt werd voor de ontlichaamde entiteiten in de Elysese Velden; de 
algemene betekenis van het woord, zoals het gebruikt wordt door schrij
vers van het oude Rome geeft echter aan dat de Manas de astrale vormen 
in KSma-loka zijn, met een technische term Kama-rüpas. Vandaar de 
woorden ‘de Manes zullen vernietigd worden’, wat de gedachte in het 
Dodenboek, dat de Uraeus de schim verslindt, nog eens onderstreept. 
Beide zegswijzen geven de ‘Tweede Dood’ aan.
Proclus, een beroemde Neo-Platonist, maakt de tweede dood nog duide
lijker dan Plutarchus dat doet:

'Na de dood blijft de ziel in het lucht-(astrale) lichaam totdat zij ge
heel bevrijd is van alle toornige, zinnelijke hartstochten; dan ontdoet 
zij zich door een tweede dood") van het luchtlichaam, evenals zij met 
het aardse gedaan heeft. Daarom zeggen 'de ouden dat er met de 
ziel altijd een hemels lichaam verbonden is, dat onsterfelijk, licht
gevend en sterre-achtig is.’ (III 411).

Bezien wij deze passage uit Proclus nader. Het ‘luchtlichaam is gelijk aan 
het Kama-rüpa, aangezien het eerder bestaat uit astrale substantie dan uit 
stof en het niet op het stoffelijk gebied is, maar in Kama-loka. De af
scheiding van het Hoger Manas van het Lager Manas wordt beschreven 
als een zuivering ‘van alle boze, zinnelijke hartstochten’; een weergave 
van de verbintenis van Manas met Karna gedurende het aardse leven, die 
om zo te zeggen afgeworpen moet worden in Kama-loka. Dit gebeurt 
wanneer het luchtlichaam afgelegd wordt, zoals het aardse lichaam 
op aarde werd achtergelaten. Wanneer dan de laatste band, die de 
onsterfelijke triade aan de laatste resten van het lagere viertal 
bindt, verbroken wordt, wordt de Monade (Atma-Buddhi) verlost en 
is dan thuis in een ander deel van het Heelal. Wat er op aarde gebeurd 
is raakt haar niet, evenmin als de gebeurtenissen in het eerste stadium 
van de toestanden na de dood. Om de analogie, die Proclus gegeven 
heeft, voort te zetten: de Monade, die bevrijd is van de banden met de 
Aarde, kan, stralend in haar hemelse lichaam, op weg gaan naar de door 
sterren overstraalde gebieden vanwaar zij gekomen is, terwijl haar reis
genoot (Hoger Manas) gehuld is in zijn zalige Devachanische toestand.
Het is beslist niet zo, dat er een scheiding optreedt binnen de onsterfe
lijke triade. Deze schijnbare verdeling wordt alleen gemaakt voor studie 
doeleinden, om aan te kunnen geven welk element van de ‘drie-in-één’



498

(Atma-Buddhi-Manas) de Devachanische toestand doormaakt. Want zo
als een Toelichting het uitdrukt:

’ln de hoogste werelden zijn de drie één.’ (Fr. II 52; Terw. II 72).

waaraan als uitleg werd toegevoegd:

’ln Devachan is het hogere element van het Manas nodig om het 
voor de ontlichaamde Monade tot een toestand van waarneming en 
bewustzijn te maken.’ (Fr. II52; Terw. II 72).

Dat Devachan geheel en al een toestand en een conditie is voor het aspect 
van het Hoger Manas wordt duidelijk naar voren gebracht in een passage, 
die handelt over de toestand waarin de mensheid verkeerde vóór de ver
lichting, die de Manasaputras teweeg brachten in het Derde Wortelras. 
Want voordat het Manas beginsel ontwaakt was, was er geen Devachan 
en ook geen Kama-loka. De ‘Dood’, zoals wij die kennen en de toestan
den na de dood werden noodzakelijk door het verstoffelijken van het 
stoffelijk voertuig toen de persoonlijkheid een werkzame entiteit werd.

’De dood kwam eerst nadat de mens een stoffelijk schepsel geworden 
was. De mensen van het eerste en ook die van het tweede Ras lostten 
zich op en verdwenen in hun nakomelingen.’ (Fr. II 536; Terw. II 
754).
’Tot dusver was er geen werkelijk sterven geweest, doch slechts een 
vormverandering, want de mensen hadden nog geen persoonlijkheid. 
Zij hadden Monaden - adems van ide ENE Adem, even onpersoonlijk 
als de bron, waaruit zij voortkwamen. Zij hadden lichamen of liever 
schaduwen en van lichamen die zondeloos en derhalve zonder Karma 
waren. Daar er geen Kama-loka - allerminst een Nirvana of zelfs 
maar een Devachan - was, konden er dus voor de 'zielen’ van de 
mensen die geen persoonlijke Ego's hadden, geen tussentijdperken 
tussen de incarnaties zijn. Evenals de Phoenix verrees de oermens uit 
zijn oude lichaam in een nieuw. Telkenmale en bij elke nieuwe gene
ratie werd hij overeenkomstig de wet van evolutie, die de Wet der 
Natuur is, vaster, stoffelijk volmaakter. Het sterven nam een aan
vang toen het stoffelijke organisme voltooid was en daarmee kwam - 
zedelijk verval.’ (Fr. II 537; Terw. II 755-756).



Bardo en de Toestand van Wording

*) Zie ook Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, blz. 113-114.
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Er is nog een woord dat kan bijdragen tot verduidelijking van de toe
standen na de dood: Bardo. Dit is een Tibetaans woord voor de tijd 
tussen de dood en de nieuwe geboorte. Deze kan in drie perioden ver
deeld worden: (1) de eerste periode, waarin de ontlichaamde entiteit Yuh- 
kai binnengaat, de toestand van Kama-loka; (2) de tussenliggende 
periode, waarin de entiteit de Toestand van Wording ondergaat; (3) de 
toestand van Devachan.*)
De eerste periode of de toestand van Kama-loka is al voldoende be
sproken. De tussenliggende periode wordt de Toestand van Wording ge
noemd om de gedachte weer te geven van de voorbereiding die plaats 
vindt voordat de ontlichaamde entiteit de derde periode - Devachan - 
kan binnengaan. De tijdsduur die deze tweede periode in beslag neemt 
hangt af van de overheersende motieven die in het weefsel van dat wezen 
zijn ingebouwd in het aardse leven. Deze toestand heeft een drievoudig 
doel: (1) er wordt een mogelijkheid geschapen de beste geestelijke kwali
teiten over te brengen van de persoonlijkheid naar de individualiteit, die 
voortgekomen zijn uit het contact tussen deze twee aspecten gedurende 
het leven op aarde. In technische bewoordingen: het is het contact van 
Lager Manas (namelijk Manas verbonden met Karna) met Hoger Manas 
(Manas overstraald door Buddhi, technisch genoemd Manas-Taijasï). 
(2) Deze dient als een voorbereidende toestand voor het verblijf in Deva
chan, daar alleen de edelste en meest verheven verlangens van de per
soonlijkheid in de Devachan toestand worden uitgewerkt. (3) De uit
eindelijke scheiding van de onsterfelijke triade van de overblijfselen van 
het lager viertal - voor de scheiding eigenlijk een vijftal. Deze scheiding 
is de tweede dood.
Wat betreft het overbrengen tijdens de Toestand van Wording: datgene 
wat er wordt overgebracht kan beschouwd worden als het aroma of de 
gedistilleerde essentie van de persoonlijkheid en wordt het Taijasï aspect 
van Manas genoemd.

'Taijasï betekent de stralende, als gevolg van zijn vereniging met 
Buddhi en staat voor Manas, de menselijke ziel, verlicht door de 
uitstraling der goddelijke ziel. Manas-taijasi kan derhalve het stralen
de denkvermogen worden genoemd; de menselijke rede, beschenen
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’Men herinnere zich de leer: De Menselijke Ziel, het Lagere Manas, 
is ide enige en rechtstreekse middelaar tussen de persoonlijkheid en 
het Goddelijk Ego. Datgene wat op aarde de persoonlijkheid vormt, 
welke de meesten ten onrechte de individualiteit noemen, is de som 
van al haar verstandelijke, stoffelijke en geestelijke kenmerken, die, 
op de menselijke Ziel af gedrukt, de mens voortbrengen. Van al deze 
kenmerken nu kunnen alleen de gelouterde gedachten op het hoger, 
onsterfelijke Ego worden afgedrukt. Dit geschiedt doordat de Mense
lijke Ziel in haar inwezen weer samenvloeit met haar ouderlijke bron, 
zich tijdens het leven met haar Goddelijk Ego vermengt en er zich 
na de dood van de stoffelijke mens weer geheel mee verenigt. Tenzij 
derhalve Kama-Manas aan Budidhi-Manas zulke persoonlijke denk
beelden en een zodanig bewustzijn van ’ik’ overbrengt als het Godde
lijk Ego in zich kan opnemen, kan niets van de ’ik’ of die persoonlijk
heid in het Eeuwige blijven voortbestaan. Alleen datgene, wat de 
onsterfelijke God in ons waardig is en van dezelfde aard is als de

door het licht van de geest; en Buddhi-Manas is dus de openbaring 
van het goddelijk intellect plus het menselijk intellect en zelfbewust
zijn.’ (Sleutel, 166).

Wanneer de overbrenging heeft plaats gevonden kan het resultaat daar
van beschouwd worden als de parel aan het Sütratman (‘de draad van 
Atman’),die verbonden is met zijn Bron, de Monadische Essentie, binnen 
zijn stralend omhulsel, het Hiranyagarbha.

’. en daarna, met We volle uitstraling van Atman op zich als 
Manas-Taijasi tot de Devachanische toestand opstijgt. Daarom draagt 
het vele namen. Het is de Sütratman, de zilveren ’draad’ die van het 
begin tot het einde van het Manvantara 'incarneert’ en de paarlen 
van het menselijk bestaan aan zich rijgt, met andere woorden het 
geestelijk aroma van elke persoonlijkheid die hij door de pelgrims
tocht van het leven volgt.’ (III 493).

Het moet duidelijk zijn dat de aard van de Toestand van Wording, en 
dus de tijdsduur die deze tussenliggende periode neemt, afhangt van de 
aard van het leven, dat op aarde geleefd werd. Het hangt ook af van het 
contact dat tijdens het aardse leven tot stand gebracht werd tussen het 
Hoger en het Lager Manas. Want een dergelijk contact wordt gemaakt, 
of de persoonlijkheid zich daarvan bewust is of niet. Vanwaar komen de 
edele gevoelens, verheffende idealen en de geestelijke verlangens? Zij ont
staan in het Hoger Denkvermogen. Zij worden niet voortgebracht door 
het Lager Denkvermogen. Als dergelijke verheven impulsen gevoed wor
den, worden zij in de persoonlijkheid ingebouwd en leiden zij tot een edel 
leven. Dit zijn de factoren, die te maken hebben met de Toestand van 
Wording, waar de overdracht plaats vindt, opdat het aroma van deze 
geestelijke kwaliteiten om zo te zeggen door de onsterfelijke triade mee
genomen kunnen worden om opnieuw gewekt en tot leven gebracht kun
nen worden in Devachan.
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goddelijke quintessence, kan blijven bestaan, want in dit geval zijn het 
de 'schaduwen’ of emanaties van het Goddelijke Ego zelf die tot dat 
Ego opstijgen en er weer door worden opgenomen om opnieuw deel 
van zijn eigen inwezen te worden. Geen enkele edele gedachte, geen 
enkel groots streven, verlangen of goddelijke onsterfelijke liefde kan 
in het brein van de mens van stof komen en zich daar nestelen, Uan 
als een rechtstreekse emanatie uit het Hogere naar en door het lagere 
Ego; al het overige, hoe verstandelijk het ook moge schijnen, komt 
voort uiit de 'schaduw’, het lager denkvermogen, door zijn verbond 
en vermenging met Karna, en vergaat en verdwijnt voor altijd. Doch 
de mentale en geestelijke denkbeelden van het persoonlijke ’ik’ keren 
er als delen van het inwezen van het Ego terug en kunnen nimmer 
verbleken. Van de persoonlijkheid die geweest is, blijven derhalve 
alleen haar geestelijke ondervindingen en de herinnering aan al wat 
goed en edel is, te zamen met het bewustzijn van haar ’ik’, verenigd 
met dat van alle andere persoonlijke 'ikheden’ die eraan voorafgegaan 
zijn, bestaan —en worden onsterfelijk.’ (III 570-571).

Tegen het eind van de Toestand van Wording vindt er, tegelijk met het 
proces van het overbrengen van het edelste deel van de persoonlijkheid, 
nogmaals het panoramische vizioen plaats, dat ook gezien werd ten tijde 
van de dood. Alle gebeurtenissen in het laatst geleefde leven trekken aan 
het Reïncarnerend Ego (of Hoger Manas) voorbij, en deze werkt als een 
registrator.
Zo wordt het voorbije leven dus niet uitgewist, maar het wordt als het 
ware vermengd met een voorschouw van het leven dat in de volgende 
incarnatie gaat komen, daar het gebaseerd is op de opbrengst van het ver
leden, hetgeen in een brandpunt culmineert, zodat het Reïncarnerend 
Ego de noodzaak inziet van het vervolgen van zijn energiestroom langs 
het kanaal dat voor hem werd klaargemaakt door het laatste leven. Met 
dit registreren van de voorschouw van het toekomstige leven glijdt het 
Reïncarnerend Ego de derde toestand na de dood binnen, die bekend 
staat als Devachan.
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’lk betreed het gebied van Sekhem’, zegt de overledene in het Doden
rituaal.*) Sekhem, of Sekten in het Egyptisch, wat hetzelfde betekent als 
Devachan, wordt beschouwd als het rijk dat valt onder de jurisdictie van 
Khem, de Egyptische naam van de god Horus. Sekten is een van de veer
tien afdelingen van Amenti.**) Hoewel het in het Dodenrituaal als een 
gebied wordt beschouwd, moeten wij er hier nogmaals de nadruk op 
leggen, dat Devachan een toestand van gelukzaligheid is en niet een of 
andere plaats.***)
En het Rituaal vervolgt: ’lk betreed het gebied der Vlammen, die haar 
tegenstanders verdelgd hebben’. Een aantekening voegt hieraan toe, dat 
deze zin betekent:

’ik heb mij bevrijd van de zonde-verwekkende 'vier pitten.' 
182; Terw. I 311).

*) Bekend als het 'Dodenboek’, hoofdstuk I, 7.
**) Wordt beschreven in de paragraaf 'De Eerste Toestand na de Dood - Kama- 
loka’.
***) Zie ook de volgende passage:

’er is een grote verscheidenheid in de toestanden van Deva-Chan, ... even
veel soorten van gelukzaligheid als er op aarde nuances zijn in gewaar
wording en in het vermogen een dergelijke beloning naar waarde te schat
ten. Het is een paradijs, dat elk Ego zich zélf schept door zijn gedachten 
en dat hij vult met het landschap, verlevendigt met de gebeurtenissen en 
bevolkt met de mensen, waarvan hij verwacht ze te zullen aantreffen in 
zo’n gebied van compenserende gelukzaligheid.’ (Brieven van de Meesters 
aan A. P. Sinnett, 110).

Om uitdrukking te geven aan het veelvoudige karakter van de Hemelwereld be
schreven de oude Edas van de Skandinaviërs het Walhalla (hetzelfde als Deva
chan) als een oord met 500 deuren - waarbij elke ’deur’ natuurlijk correspondeert 
met een andere toestand.
*•**) Technisch gezegd: de vier lagere beginselen worden achtergelaten in het ge
bied van de oorzaken (onze aarde) en in Kama-loka en keren terug tot de bronnen 
waaruit zij zijn voortgekomen, terwijl de onvergankelijke triade de gebieden van 
de gevolgen betreedt. Een uitleg hierover wordt in de nu volgende passage ge
geven; de Sanskrit namen van de beginselen staan tussen vierkante haken:

’De werelden van de gevolgen zijn geen lokas of plaatsen. Zij zijn de 
schaduw van de wereld van oorzaken, hun zielen - evenals mensen hebben 
werelden hun zeven beginselen die tegelijk met het lichaam groeien en 
zich ontwikkelen. Zo is het lichaam [Sthüla-éarïra] van de mens verbon-
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De ‘vier pitten’ zijn natuurlijk de vier beginselen die het Lager Viertal 
vormen (Sthüla-Sarira, Linga-Sarïra, Prana, Karna) en die achtergelaten 
worden wanneer de ontlichaamde entiteit, die dan alleen uit de onsterfe
lijke triade bestaat, de devachanische toestand betreedt. De uitdrukking 
‘vier pitten’ wordt in een van de Stanzas van Dzyan gebruikt na een toe
speling op de ‘vlam met de drie tongen’ (Atma-Buddhi-Manas) - de 
‘wortel die nooit sterft’

den met en blijft het voor altijd binnen het lichaam van zijn planeet; zijn 
individuele Jivatman levensbeginsel [dat in het menselijk lichaam 'ge
ïndividualiseerd’ wordt als Prana], dat wat in de fysiologie de dierlijke 
levensgeesten genoemd wordt, keert na de dood terug tot zijn bron - Fohat; 
zijn Linga-iarïra [het modellichaam] zal opgenomen worden in Akaéa; 
zijn Kamarüpa [begeertebeginsel] zal zich weer vermengen met de Univer
sele Sakti - de Wilskracht of universele energie: zijn 'dierlijke ziel’ [Kama- 
Manas], die hij geleend heeft van de adem van het Universele Denkver
mogen, zal terugkeren tot de Dhyan Chohans; zijn zesde beginsel [Buddhi] 
- of het nu ingetrokken wordt in of uitgestoten wordt door de matrix van 
het Grote Passieve Beginsel, moet op zijn eigen gebied blijven - hetzij als 
deel van het onbewerkte materiaal, hetzij als een geïndividualiseerde enti
teit, die in een hogere wereld van oorzaken herboren moet worden. Het 
zevende [Atman] zal het uit Devachan wegvoeren en het nieuwe Ego 
volgen naar de plaats waar deze wedergeboren zal worden.’ (Brieven van 
de Meesters aan A. P. Sinnett, 79).

*) Dodenboek, hoofdstuk LXXXVHI, regel 2.

’De pitten zijn de vonken, die uit de drie-tongige, door de zeven uit
gestoten vlam - hun vlam - putten.’ (Stanza VH, éloka 4).

Atman wordt in de Esoterische Wijsbegeerte de Ene Getuige genoemd, 
maar

'wanneer hij in Devachan rust, wordt naar hem verwezen als naar ’de 
drie Getuigen van Karma’.’ (Fr. I 468; Terw. I 734).
”Ik ben de Vlam met drie pitten en mijn pitten zijn onsterfelijk’, zegt 
de overledene.’ (Fr. I 181; Terw. I 310).

Wanneer hij de toestand van Devachan betreden heeft verkondigt de 
overledene, de ‘Geosirificeerde’, zoals hij in de Dodenrituaal wordt ge
noemd: ‘Ik ben ondergedompeld in Sekhem’.*)

'Deze laatste zinsnede bevestigt en herhaalt de leer van het esoterisch 
Buddhisme, want zij doelt onmiddellijk op het vijfde beginsel 
(Manas) of beter op het geestelijkste deel van het inwezen daarvan, 
'dat na de dood van de mens samenvloeit met, opgenomen wordt door 
en één gemaakt wordt met Atma-Buddhi.’ (Fr. I 169; Terw. I 289).

Wanneer hij ondergedompeld is in Sekhem herinnert de Geosirifiseerde 
zich niets meer van de daaraan voorafgaande beproevingen, want zelfs 
geen schaduw van leed dringt tot die ideale toestand door; de gelukzalig
heid van die toestand bestaat hierin, dat zelfs geen rimpeling van zorg de
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'Esoterisch gezien het enige beginsel vóór de schepping en staat wat 
betekenis betreft dichter bij Parabrahm dan bij Brahma.’ (Theos. 
GIoss., onder ’Seb’).

Brahma wordt natuurlijk beschouwd als de schepper van de wereld, ter
wijl Parabrahman datgene is wat het Al - de Grenzeloze Oneindigheid - 
omvat, waarin ontelbare heelallen tot aanzijn komen.

. in de musea kan men beelden zien van Seb met de gans of zwarte 
zwaan, die het wereldei gelegd heeft, op zijn hoofd. Nout of Neith, 
de 'Grote Moeder’ en toch de 'Onbevlekte Maagd’ is de vrouw van 
Seb; zij is de oudste bekende godin en zij komt voor op monumenten 
van de eerste dynastie.’ (Theos. Gloss., onder ’Seb’).

Dit is echter het Ei dat in verband staat met de toestanden na de dood en 
niet zozeer het cosmische aspect. En dit is het symbool, dat in het Rituaal 
der Doden wordt afgebeeld.

*) Zie ook de volgende passage:
’een Ego oogst de beloning voor zijn onzelfzuchtigheid op aarde. Hij wordt 
geheel in beslag genomen door de gelukzaligheid van zijn persoonlijke, 
aardse affecties, voorkeuren en gedachten en vergaart de vruchten van zijn 
goede daden. Geen pijn, geen verdriet, zelfs geen schaduw van leed ver
duistert de stralende horizon van zijn onverdeeld geluk: want het is een 
toestand van onafgebroken 'Maya'. Daar het bewuste waarnemen van de 
eigen persoonlijkheid op aarde slechts een voorbijgaande droom is, zal dat 
gevoel eveneens dat van een droom zijn in Deva-chan - alleen honderd 
maal versterkt. Zelfs in die mate, dat het gelukkige Ego niet in staat is 
door de sluier heen het kwaad, het leed en het verdriet te zien waaraan 
de mensen die hij op aarde heeft lief gehad, onderworpen kunnen zijn. 
Hij leeft in die zoete droom met zijn geliefden - of deze hem reeds zijn 
voorgegaan of op aarde zijn achtergebleven; hij heeft hen bij zich, even 
gelukkig, gelukzalig en onschuldig als de ontlichaamde dromer zelf is.’ 
(Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 109).

schildering van haar droomgezichten komt verstoren. Waneer men, zo
als de Grieken zeiden, gedronken heeft van het water van de Lethe (de 
Rivier van Vergetelheid in de Onderwereld), wordt het verleden uitge
wist, - behalve dat deel ervan, dat overgebracht is naar het Manas-aspcct 
van de onsterfelijke triade.*)
Keren we terug tot de drie-tongige vlam. Een versregel in het Rituaal der 
Doden beschrijft deze als volgt:

’De overledene glanst in zijn ei bij zijn overgang naar het land van 
geheimenis.’ (Fr. I 284; Terw. I 467).

De toespeling op het Hiranyagarbha (het ‘gouden ei’) is duidelijk. Ook: 
‘Hij is het Ei van Seb’. (Fr. I 284; Terw. I 467).
Dit verbindt de essentie van de vlam met de Bron van het Zijn zelf. Want 
Seb is, hoewel hij in het Egyptisch patheon beschouwd wordt als de vader 
van Osiris en Isis:
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’Het Dodenboek geeft een volledige lijst van de 'gedaanteverwisse
lingen’ die elke overledene ondergaat, terwijl hij zich één voor één 
van deze beginselen ontdoet — de beginselen zijn ter wille van de 
duidelijkheid verstoffelijkt tot etherische wezens of lichamen.’ (Fr. I 
174; Terw. ï 298).

’Op een afbeelding van een papyrus in Kircher’s Oedipus Egyptiacus 
(deel III, blz. 124) zien we een ei, dat boven de mummie zweeft. Dit 
is het symbool van de hoop en de belofte van een tweede geboorte 
voor de Geosirificeeride dode; zijn Ziel zal na de vereiste reiniging 
in Amenti in dit ei van onsterfelijkheid groeien, om daaruit tot een 
nieuw leven op aarde geboren te worden. Want in de esoterische leer 
is dit Ei Devachan, het verblijf van Zaligheid; de gevleugelde scara- 
beus is er eveneens een symbool van. De 'gevleugelde bol’ is slechts 
een andere vorm van het ei en heeft dezefde betekenis als de scara- 
beus, de Khopiroe (van de wortel Khoproe, ’woiiden’, 'opnieuw ge
boren worden’) hetgeen zowel op de wedergeboorte van de mens, als 
op zijn geestelijke wedergeboorte slaat.’ (Fr. I 284; Terw. I 467).

Toch was het betreden van Sekhem niet het hoogtepunt van de toestan
den na de dood, voor zover het de Egyptische weergave hiervan betreft, 
want in de papyri van het Rituaal der Doden

'wordt de overledene voorgesteld als met Horus-Thot Sekhem binnen
tredende en 'als zuivere geest daaruit tevoorschijn komend.’ (LXIV, 
29)’ (I, 196; cursivering door G.A.B.). (Terw. I 289).

De betekenis van deze zin zal duidelijk worden wanneer gesproken wordt 
over het gaan door de zeven kamers der planeten. Intussen hebben de 
volgende regels in het Rituaal, wanneer zij ze vanuit dit standpunt be
kijken, een veel dieper betekenis:

'De overledene zegt dan (regel 130): 'Ik zie de vormen van (mijzelf, 
als verschillende) mensen eeuwig van geidaante verwisselen. ... Ik 
ken dit (hoofdstuk). Hij, die het kent . . . neemt alle soorten van 
levende vormen aan. ..
'En in regel 34-35, terwijl hij met een magische spreuk datgene toe
spreekt, wat in de Egyptische esoteriek het 'voorvaderlijk hart’ heet, 
of het reïncarnerend beginsel, het blijvend EGO, zegt de overledene: 
'O, mijn hart, mijn voorvaderlijk hart, nodig voor mijn gedaante
verwisselingen .. . scheid u niet van mij af in tegenwoordigheid van 
de bewaarder der Weegschaal.’ (Fr. I 169; Terw. I 289).

‘De bewaarder der Weegschaal’ is Thoth, de god van de wijsheid, die als 
administrateur optreedt bij het wegen van het hart in de tegenwoordig
heid van Osiris, de Heer van Amenti. Thoth is afgebeeld in de rol van 
een Heer van Karma, zijn schrijfstift gereed het resultaat van het wegen 
van het hart van Osiris-Ani (de kandidaat) op zijn papyrus op te schrij
ven. Het hart is op de ene schaal van de weegschaal geplaatst, in de 
andere schaal staat de veer, die de Waarheid verzinnebeeldt.
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Wat deze ‘gedaanteverwisselingen’ aangaat: deze zijn verwant, zo niet 
identiek in hun betekenis aan de Gilgulïm’*) En om deze opvatting nog 
eens te bevestigen pleit Horus,**) de vriendelijke godheid van de Onder
wereld, die de ontlichaamde ziel begeleidt tot voor Osiris’ rechterzetel in 
deze woorden voor de Geosirificeerdc (Osiris-Ani): ‘Laat zijn ziel rusten 
tussen de sterren, die nooit ondergaan!’ Verander slechts het woord ziel 
in monade en het Egyptische verhaal stemt overeen met dat van de Eso
terische Wijsbegeerte. ‘Dormit in astris’ (hij slaapt tussen de sterren) - 
een bekend grafschrift in het oude Rome — verkondigde dezelfde bood
schap. Men verwierf zich de ‘rust tussen de sterren’ door middel van de 
Innerlijke en Uiterlijke Ronden.
Vervolgen wij ons thema via de Egyptische leringen met een citaat, dat 
hier herhaald kan worden:

*) Beschreven in hoofdstuk IX, par. 5, van de Leer van de Ronden. Het zou goed 
zijn deze paragraaf hier nogmaals te lezen.
•*) Horus, de zoon van Osiris en Isis, werd beschouwd als een reine godheid.

’Een oude hymne zegt van hem: 'Door hem wordt de wereld beoordeeld 
op dat wat zij bevat. Hemel en aarde zijn in zijn onmiddellijke tegen
woordigheid. Hij heerst over alle menselijke wezens. De zon beweegt zich 
naar zijn doel. Hij brengt overvloed voort en verspreidt deze over de 
aarde. Iedereen aanbidt zijn schoonheid. Zoet is zijn liefde in ons.’ (Theos. 
Gloss., onder ’Horus’).

'Elke mummie verloor vanaf het ogenblik dat zij gebalsemd werd in 
één opzicht haar stoffelijke individualiteit: zij stelde zinnebeeldig 
het menselijk ras voor. Zij werd zo geplaatst dat de uittreding van 
de ’ziel’ het best werd bevorderd; deze moest dan door de zeven 
planeetkamers gaan voor zij door de symbolische top naar buiten 
kon treden. Elke kamer stelde tegelijkertijd een van Ide zeven bollen 
en een van de zeven hogere typen van stoffelijk-geestelijke mensheid 
voor, die er naar men beweert boven onze mensheid zijn. Elke 3000 
jaar moest de ziel, als vertegenwoordigster van haar ras, naar haar 
eerste punt van uitgang terugkeren voor zij een nieuwe ontwikkeling 
tot een meer volmaakte geestelijke en stoffelijke gedaanteverwisseling 
doormaakte.’ (Isis Ontsluierd, Deel I, 403).

Met andere woorden, de Monadische Essentie keert terug tot de Bron 
waaruit zij voortkwam. De 3000 jaren zijn de tijd die de Egyptenaren
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Het volgende citaat maakt ons duidelijk hoe men dit speciale werk bezag:
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'Elke Leer en elk geschrift dat verband houdt met de esoterische leringen 
van Hermcs, die als de Egyptische Thoth of de Griekse Hermes, de God 
van de Wijsheid was bij de Ouden en volgens Plato ’de getallen, meetkunde, 
astronomie en de letters ontdekte’. Hoewel ze over het algemeen als ver
valsingen beschouwd worden, werden de Hermetische geschriften toch 
hogelijk geprezen door St. Augustinus, Lactantius, Cyrilus en anderen. 
In de woorden van J. Bonwick: ’Ze zijn min of meer bijgewerkt door de 
Platonische filosofen onder de vroege Christenen (zoals Origenes en 
Clemens Alexandrinus), die probeerden hun Christelijke argumenten kracht 
bij te zetten door te verwijzen naar deze heidense en vereerde geschriften, 
hoewel ze de verleiding niet konden weerstaan ze een beetje teveel te 
laten zeggen.’ (Theos. Gloss. onder 'Hermetisch’).

Verder over de boeken van Thoth of de Boeken van Hermes:

’Hoe waarlijk esoterisch en in overeenstemming met de Geheime Leer 
’PYMANDER’, de Goddelijke Gedachte van Hermes is, kan men alleen 
opmaken uit de oorspronkelijke en eerste vertalingen ervan in het Latijn 
en het Grieks.’ (Fr. II 432; Terw. II 605).

’De 42 heilige boeken der Egyptenaren, waarvan Clemens Alexandrinus 
zegt dat ze in zijn tijd bestonden, waren slechts een gedeelte van de boeken 
van Hermes. (Stromata, Deel II, blz. 324) Jamblicus schrijft op gezag van 
de Egyptische priester Abammon 1200 dergelijke boeken aan Hermes toe 
en Manetho 36000.’ (TH, 42).

’Zij zijn de Zeven zones van opstijging na de dood, uit de Hermetische 
geschriften, in elk waarvan de 'sterveling’ een van zijn 'Zielen' (of 
Beginselen) achterlaat, totidat hij, op het gebied boven de zones ge
komen, overblijft als de grote Vormloze Slang van absolute wijsheid - 
of de Godheid zelf.’ (Fr. I 325; Terw. I 527).

rekenden voor een verblijf in Sekhem. De zeven planeetkamers zijn een 
aanduiding voor de Zeven Heilige Planeten. De ‘doorgang’ werd op de 
volgende wijze volbracht — hier beschreven in de woorden van de Herme
tische*) geschriften (de Zeven Zones zijn gelijk aan de Zeven Heilige 
Planeten):

Verder bestaat nog de aanvullende getuigenis van Clemens Alexandrinus 
die tot op zekere hoogte geloof verdient. Clemens bevestigt de aanwezig
heid van nog 30000 delen van de boeken van Thoth in de boekerij van het 
graf van Osymandias, boven welks ingang zich het opschrift bevond: 'Ge
nezing voor de ziel.’ (III 42).

Het Hermetische werk waarnaar de Geheime Leer het vaakst verwijst draagt de 
titel De Goddelijke Pymander. Er wordt een sleutel gegeven tot de betekenis 
ervan:

’De Goddelijke Gedachte’. De Egyptische Prometheus en de gepersonofi- 
eerde Nous of het goddelijk licht, dat verschijnt aan Hermes Trismegistus 
en hem onderwijst in een hermetisch werk, dat 'Pymander' genoemd wordt.’ 
(Theos. Gloss., onder 'Pymander’).



508

De Hermetische werken waren niet de enige die spraken van de kring
loop van de Monade, die daarbij op elk van de Zeven Zones even stil
hield voor een ‘rustpauze’ en steeds de daarbij behorende ‘Ziel’ in iedere 
zone achterliet, steeds zijn kringloop vervolgend, tot zij het toppunt - 
het gebied boven alle Zones - haar Moederbron bereikte. Dit wordt ge
staafd door de oude wijsheid van de Chaldeeën, waarvan een fragment 
ons bereikt heeft, omdat het gevonden werd tussen de Assyrische tegels. 
Dit fragment verschijnt in de vorm van het Assyrisch-Babylonische ver
haal over Ishtar, godin van liefde en schoonheid, en vertelt over haar 
liefde voor Tammuz. Het ligt voor de hand dat de verhalen over góden 
en godinnen vertelsels waren die aan het volk gegeven werden. De be
tekenis die er achter school werd alleen aan diegenen bekend gemaakt, 
die tot de Mysteriën waren toegetreden en ingewijd waren. Een deel van 
de viering van de Mysteriën bestond uit gedramatiseerde weergaven van

De ‘grote Vormloze Slang’ is klaarblijkelijk slechts een redefiguur, want 
hoe zou het symbool van een slang tegelijkertijd vormloos kunnen zijn? 
Het herinnert ons aan het symbool van Ananta-Sesha - de slang die af- 
gebeeld wordt als een cirkel en die in zijn eigen staart bijt — symbolisch 
de Cirkel der Oneindigheid. De Monade volbrengt haar kringloop, hoe
wel zij naar haar Bron terugkeert. De volgende verklaring toont aan dat 
deze zin datgene moet weergeven, dat onkenbaar en onbegrijpelijk is 
- net als de woorden Ain Soph, Parabrahman.

De ‘Universele Logos’ of de Goddelijke Adi-Buddhi, het ‘eerst geopen
baarde Licht’, of Daivïprakriti en de ‘zeven Logoi’ of Zonen van Licht, 
worden allen besproken in deze veelbetekenende passage:

’De zevenkoppige slang heeft in de Geheime leringen meer dan een 
betekenis. Zij is de zevenkoppige Draco, van wie elke kop een ster 
van de Kleine Beer is, maar zij was ook en in de eerste plaats de 
Slang der Duisternis (d.w.z. niet te kennen en onbegrijpelijk) waarvan 
de zeven koppen de zeven Logoi waren, de weerkaatsingen van het 
ene en eerstgeopenbaarde Licht - de universele LOGOS.’ (Fr. I 325; 
Terw. I 527).

’De goddelijke, zuiver Adi-Buddhische monade openbaart zich als de 
universele Buddhi (de Maha-Buddhi of Mahat in de Hindu filosofie), 
de geestelijke, alwetende en almachtige wortel van het goddelijk ver
stand, de hoogste anima mundi of de Logos. Deze daalt neder ’als 
een zich uit het eeuwige Vuur uitbreidende vlam, onbeweeglijk, 
zonder uitzetting of inkrimping, immer dezelfde tot aan het einde’ 
van de kringloop van bestaan en wordt op het Gebied van de Wereld 
universeel leven. Van dit Gebied van bewust Leven schieten, gelijk 
zeven vurige tongen, de Zonen des Lichts (de Logoi des Levens) 
uit. . .’ (Fr. I 469; Terw. I 735-736).
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de godenverhalen. Naast deze gedramatiseerde weergaven werd de deel
nemers uitleg gegeven over de betekenis van deze mythen.*)
Zo is het duidelijk dat het verhaal van Ishtar’) nog een andere betekenis 
heeft, dan die van het jaarlijks ‘terugkeren van de lente’, die gewoonlijk 
aan deze legende wordt toegeschreven.
Geknakt door het verdriet over de dood van Tammuz besloot Ishtar af te 
dalen naar Aralu om daar de Heer van de Onderwereld te smeken haar 
geliefde toe te staan terug te keren naar het rijk van de levenden. Zoals 
Vergilius zegt:

Facilis descensus Averni;
Noctes atque dies patet atri janua Ditis;

vertaald: ‘gemakkelijk is de afdaling naar de Onderwereld; dag en nacht 
staat de poort van Dis (heerser over de Onderwereld) open’. De godin 
ontdekte echter dat Aralu in zeven zones of gebieden verdeeld was en dat 
bij de ingang van ieder gebied een wachter op post stond. Hoewel hij 
onder de indruk was van haar schoonheid en koninklijk voorkomen hield 
de wachter van de eerste zone Ishtar staande en vroeg haar een van haar 
sieraden achter te laten en vertelde haar dat zij niet voor de heerser van 
zijn gebied kon verschijnen in aardse kledij of sieraden. Waarop de godin 
de wachter haar kroon overhandigde. Toen zij door de wachter van het 
tweede gebied werd aangesproken stond de godin haar oorsieraden af. 
Toen zij werd aangehouden bij de toegangspoort tot de derde zone 
stemde haar halssnoer de strenge wachter milder. Ishtar spoedde zich

*) 'Luistert naar Pindarus, die uitroept: 'Gelukkig is hij die aldus ingewijd ten 
grave daalt, want hij kent het doel van zijn leven en van het koninkrijk [de 
Elysese Velden] dat door Jupiter gegeven is’.’ (Fragments, IX).
'Of naar Cicero: 'De inwijding leert ons niet alleen ons in dit leven gelukkiger 
te gevoelen, maar ook met meer hoop te sterven.’ (De Legibus, II, iv) Plato, 
Pausanias, Strabo, Diodorus en tientallen anderen getuigen van de grote zegening 
der inwijding; alle grote als ook de gedeeltelijk ingewijde Adepten delen Cicero’s 
geestdrift. 'Troost Plutarchus zich niet over het verlies van zijn vrouw met de 
gedachte aan hetgeen hij bij zijn inwijding geleerd had? Had hij in de mysteriën 
van Bacchus niet de zekerheid verkregen dat ’de ziel (geest) onvergankelijk blijft 
en dat er een hiernamaals bestaat’?’ (ludaism and Paganism, I, 184)’ (III 283). 
’Philo zegt: ’Het was bekend dat de mysteriën de geheime werkingen der natuur 
ontsluierden.’ (UI 284).
Met betrekking tot de scheiding van de beginselen van de mens - beschreven in 
de paragraaf ’De Tweede Dood’ - verklaart het volgende citaat wat er tijdens 
het vieren van de Mysteriën werd opgevoerd:

'Deze scheiding der beginselen, eerst in de 'Velden van Hades’, zoals 
Plutarchus Kamaloka noemt en dan in Devachan, maakte deel uit van de 
plechtigheden der heilige Mysteriën, wanneer de candidaten voor de in
wijding het gehele drama opvoerden van de dood en van de wederopstan
ding als een verheerlijkte geest.’ (Sleutel, 103).

*) Dit verhaal wordt ook verteld door Will Durant in The Story of Civilisation’ 
Deel I.
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verder naar het vierde gebied en stemde de wachter gunstig door hem 
haar borstsieraad te geven. Toen zij haar reis moest onderbreken bij de 
bewaker van de vijfde toegangspoort legde de godin haar gordel, die met 
vele juwelen bezet was, af en haastte zij zich verder naar de zesde zone. 
Maar de wachter van het zesde gebied hield haar tegen totdat zij hem 
haar armbanden en enkelringen had afgestaan. Nu had de godin nog 
slechts één sieraad over, één laatste zone die zij moest binnengaan en 
slechts een sluier scheidde haar van haar pleidooi voor Tammuz. Zonder 
aarzelen wierp zij de wachter van het zevende gebied haar lendendoek 
toe. Maar schoner dan al haar sieraden was de glans die Ishtar omgaf. 
Zo schoon was zij, dat zij de gunst van de heer van Aralu won en deze 
het verzoek van de godin inwilligde en haar toestond Tammuz mee terug 
te nemen naar de aarde.
Op haar terugreis hield de godin halt bij elke van de poorten tot de zeven 
gebieden, ditmaal om zich weer te tooien met haar sieraden. Van de 
wachter van het zevende gebied ontving zij haar lendendoek. De wachter 
van het zesde gebied gaf haar haar armbanden en enkelringen terug. De 
bewaker van het vijfde gebied stond de met juwelen bezette gordel on
gaarne af, maar hij deed het uit bewondering voor Ishtar. Bij de vierde 
zone stond de wachter klaar met haar borstsieraad en de derde wachter 
gaf de godin haar halssnoer terug. De tweede wachter gaf haar haar oor- 
sieraden en de wachter bij de eerste poort tot Aralu - nu de uitgang - gaf 
als laatste Ishtar haar kroon terug. Nu zij haar bezittingen weer ver
zameld had in elk van de zeven gebieden was de godin van de schoonheid 
gereed de aarde weer te betreden.
Het lijkt welhaast overbodig hierbij op te merken dat de schone godin de 
Monade op haar cyclische reis naar en van het Grenzeloze Licht voor
stelt. Op weg naar haar Bron laat de Monade op elk van de zeven ge
bieden (de Zeven Heilige Planeten) het daarbij behorende omhulsel 
achter. Op de terugweg van het Grenzeloze Licht wordt het omhulsel, dat 
op elk gebied achtergelaten werd, weer opgenomen.
Fragmenten die we nog over hebben van de oude Griekse literaire cyclus 
die bekend staat als de Orphische Hymnen,*) beschrijven de kringloop
*) Er is niet veel bekend over de Orphische Hymnen, maar

’men heeft in zekere opschriften van de vierde dynastie enige door de 
mythische Orpheus tot verschillende Goden gerichte 'apocriefe’ verzen 
woord voor woord overgeschreven in hiëroglyfen aangetroffen. Tenslotte 
heeft Creuzer het zeer gewichtige feit ontdekt, en onmiddellijk onder de 
algemene aandacht gebracht, dat talrijke gedeelten van Homerus en Hesio- 
dus ongetwijfeld door deze twee grote dichters aan de Orphische hymnen 
ontleend waren, hetgeen dus bewijst dat deze laatste veel ouder zijn dan de 
Ilias of de Odyssee.’ (IH 43).

H.P.B. beschouwt Orpheus als de stichter van de Griekse Mysteriën:
'Buiten Griekenland was Bacchus de almachtige ’Zagreus, de hoogste God’, 
wiens dienaar Orpheus, de stichter der mysteriën was.’ (Hl 312).

Eén van de redenen waarom de Orphische Hymnen zelfs in de tijd van de oude
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Het is zeer waarschijnlijk dat de diverse Gnostieke genootschappen in 
hun theogonische stelsels ideeën inbouwden, die vervat waren in de 
Orphische Hymnen. In ieder geval getuigt de Kerkvader Origenes van het 
feit dat zij Rectoren toekenden aan de Zeven Heilige Planeten en hen de 
namen gaven van: Adonai, geest van de Zon; lao, van de Maan; Eloi,

die de ziel in de toestanden na de dood doormaakt. Na ondergedompeld 
te zijn in de rivier de Lethe (de ‘Stroom der Vergetelheid’) bezoekt de 
ziel (Monade) de woningen van de góden: Hermes, Aphrodite, Semcle, 
Phoebus, Zeus en Kronos.*)
Alvorens terug te keren tot de Aarde werd de ziel nogmaals onder
gedompeld in de rivier de Lethe, waardoor iedere herinnering aan deze 
reis werd uitgewist. De woningen van de góden stonden onder de be
scherming van Rectoren, net als in de werken van Hermes Trismcgistus.

Grieken zo weinig bekendheid genoten was dat zij gereserveerd waren voor het 
gebruik in de Mysteriën en niet in geschreven vorm bewaard werden.

'Door Herodotus weten wij dat Orpheus - een held van veel vroeger tijd 
dan Homerus of Hesiodus - de mysteriën uit Indië heeft overgebracht. 
Van Orpheus is werkelijk zeer weinig bekend, zelfs de Argonauten werden 
aan Onamacritus, een tijdgenoot van Pisistratus, Solon en Pythagoras toege
schreven, van wie men meende dat hij ze in haar bestaande vorm tegen het 
einde van de zesde eeuw v. C. of 800 jaar na Orpheus had samengesteld. 
Doch men zegt ons dat er ten tijde van Pausanias een priesterfamilie leef
de, die alle Orphische hymnen van buiten geleerd had, evenals de Brah
manen de Vedas, en dat deze gewoonlijk op deze wijze van het ene ge
slacht op het andere overgebracht waren. Door Orpheus zelfs 1200 jaar 
v. C. te stellen erkent de officiële wetenschap - die bij haar tijdrekenkunde 
er zo zorgvuldig op let dat zij ieder voorkomend geval zo laat mogelijk 
plaatst - dat de mysteriën, of met andere woorden het in de vorm van 
dramas gegoten occultisme, tot een nog oudere tijd behoren dan de Chal
deeën en Egyptenaren.’ (III 330-331).

*) Dit zijn de Griekse namen van de góden, die in verband staan met de Wonin
gen van het Leven - de zeven Heilige Planeten. Meestal worden deze met hun 
Latijnse naam gegeven: Mercurius, Venus, Mars, Diana (de Maan), Apollo (de 
Zon), Jupiter, Satumus.
**) ’Proclus zegt dat de leringen van Orpheus, die een Indiër was en uit Indië 
was gekomen, de oorsprong waren van de later verspreide stelsels. Wat Or
pheus in verborgen allegorieën mededeelde leerde Pythagoras toen hij in de 
Orphische mysteriën werd ingewijd, en daarop verkreeg Plato volkomen kennis 
daaromtrent uit Orphische en Pythagorese geschriften.’ (Hl 345).

'Alle klassieke schrijvers en wijsgeren, die het onderwerp behandeld 
hebben, herhalen met Hermes Trismegistus dat de zeven rectoren — 
de planeten met inbegrip van de Zon - de helpers of medewerkers 
waren van het Onbekende Al, voorgesteld door de Demiourgos, wier 
taak het was de Cosmos - onze planetenwereld - in zeven kringen 
te omvatten. ... Deze leer van Hermes was die van Pythagoras en 
vóór hem van Orpheus.**). Proclus noemt haar de 'door God gegeven’ 
leer.’ (III 364).



*) Origenes: Contra Celsum, Boek VI, xxiv, xxxviii.
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van Jupiter; Sabao, van Mars; Orai, van Venus; Astaphai, van Mercu- 
dius; Ildabaoth, van Saturnus.*) Verder

'[werd] de Planetaire oorsprong van de Monade (Ziel) en van haar 
vermogens door de Gnostieken verkondigd. Elke in en uit het „Gren
zeloze Licht’ geboren ziel moest zowel op haar tocht naar de Aarde 
als op haar reis vandaar, hetzij neerwaarts of opwaarts, door de 
zeven planeetgebieden gaan (Fr. I 473; Terw. I 741).

Nadat zij haar cyclische tocht naar en van het Grenzeloze Licht vol
bracht heeft, door middel van de Buiten Ronde, vervolgt de Monade 
haar reis door middel van de Binnen Ronden. Gelijktijdig met deze kring
loop, naarmate de Dalende Boog van de Binnen Ronden gemaakt wordt, 
begint de gelukzalige toestand van de devachanische periode plaatsen af 
te schilderen, waar zulke gelukkige ervaringen gewoonlijk ondergaan 
werden.
Dan zal ook de grote aantrekkingskracht, Tanha zich doen gelden. Tanha 
is de Pali vorm van het Sanskrit woord Trishna, dat afgeleid is van de 
werkwoordswortel trish, ‘dorsten naar’, dat gewoonlijk vertaald wordt 
met dorsten naar leven of verlangen naar gevoelend bestaan. Trishna 
wordt tot de twaalf Nidanas, of banden, gerekend, die in de Buddhis- 
tische filosofie beschouwd worden als de oorzaken tot wedergeboorte. In 
de Theosofische literatuur kan men zeggen dat Tanha alle twaalf Nidanas 
vertegenwoordigt. Toe het ook zij, Trishna wordt gewoonlijk in nauw 
verband gebracht met en is de aanleiding tot Upadana - letterlijk grijpen 
of zich verwerven — een woord dat is afgeleid van de werkwoordswortel 
upada, zich verwerven, zich toeëigenen; daarom meestal vertaald met 
‘het zich vastklampen aan het aardse leven’. Upadana kan beschouwd 
worden als de verwerkelijking van Trishna of de vervulling van de be
geerte tot leven. Wanneer stoffelijke en aardse verlangens sterke factoren 
geweest zijn in het leven op aarde, zullen deze neigingen een sterke in
vloed u.toefenen om het devachanische intermezzo te beëindigen en daar
door de processen van wedergeboorte op aarde, verhaasten. Zoals gezegd 
wordt in een Toelichting:

’Het geestelijk Ego moet voordat het in een nieuw lichaam incarneert, 
opnieuw de tonelen bezoeken, welke het bij zijn laatste ontlichaming 
verlaten heeft. Het moet zelf alle gevolgen, teweeg gebracht door de 
oorzaken (de nidanas) in een vorig leven door zijn handelingen in 
het leven geroepen, zien en leren kennen, opdat het door ze te zien 
de rechtvaardigheid van het vonnis zal inzien en de wet der weder
vergelding (Karma) zal helpen in plaats van haar tegen te werken. 
(Boek II, Toelichtingen)’ (III 276).

‘De rechtvaardigheid van het oordeel inzien’ houdt een voorschouw van 
het komende leven in, waarin het verband tussen de nieuwe incarnaties
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en de oorzaken die in het vorige aardse leven in gang gezet werden, 
duidelijk wordt, zodat de ‘Wet der Wedervergelding’ de nodige correcties 
zal kunnen aanbrengen. Het ‘nogmaals bezoeken’ van het Geestelijk Ego 
bestaat uit een overzicht van de gebeurtenissen in het vorige leven. Wan
neer deze herhaling van het panoramische visioen plaats vindt, kan men 
zeggen dat de tijd in Devachan ten einde loopt, aangezien de krachten 
die leiden tot wederbelichaming de overhand krijgen. Het wcderbelicha- 
mende Ego wordt definitief naar de aarde getrokken om zijn visioen te 
verwezenlijken. Dan

'Wacht Karma, met zijn leger van Skandhas, op de drempel van Deva
chan.’ (III 550).



Skandhas

514

Hoewel het onderwerp van de Skandhas misschien niet direct deel uit
maakt van de toestanden na de dood, heeft het er toch veel mee te 
maken, omdat dit thema behoort tot de Bardo - de periode van de dood 
tot aan de geboorte. Het is om precies te zijn, speciaal verbonden met de 
fase van de geboorte, die de toestand na de dood beëindigt - de slotfase, 
als we deze uitdrukking mogen gebruiken. Hoewel we eigenlijk geen 
scheidslijn kunnen trekken tussen het einde van de toestand na de dood en 
het begin van de ‘nieuwe geboorte’ aangezien het een geleidelijk ver
lopend proces is. Het proces van wederbelichaming zet zich trouwens 
eveneens na de geboorte van het stoffelijk lichaam voort, daar het Hoger 
Manas niet volledig met het kind verbonden wordt tot het zeven jaar oud 
is en soms zelfs later.
Hoe het ook zij, de Skandhas zijn tijdens de gehele periode van de toe
standen na de dood steeds aanwezig (zoals later zal worden aangetoond), 
al zijn ze hier ietwat dramatisch afgeschilderd als wachtend op ‘de drem
pel van Devachan’, klaar om zich vast te hechten aan de eerste de beste 
die naar buiten komt.
Allereerst de betekenis van het woord Skandhas. Er is in het Nederlands 
geen letterlijke vertaling voor. Meestal noemt men het ‘bundels’ of ‘groe
pen van eigenschappen’,*) hoewel deze woorden nauwelijks weergeven 
wat er met deze term bedoeld wordt. Men zou het kunnen vertalen met 
‘dat wat verrijst’, daar dat de letterlijke betekenis van het woord is, dat is 
afgeleid van de werkwoordswortel skand, wat opstaan of verrijzen be
tekent. Wanneer iemand ’s morgens wakker wordt, staat hij op. Precies 
hetzelfde gebeurt met een Skandha wanneer deze wordt belevendigd. Dit 
vindt plaats wanneer iemand terugkeert naar het aardse leven. De 
Skandhas ‘staan op’ om een nieuwe persoonlijkheid te vormen: zij wor
den door de geboorte van een kind tot leven gebracht.
Breiden wij de filosofische betekenis die in het Sanskrit woord ’Skandha’ 
ligt uit: binnen in, of rondom ieder kind dat geboren wordt zijn krachten, 
die ontwaken, wanneer de daartoe geëigende voorwaarden aanwezig zijn. 
Die krachten zijn daar door oorzaken, die al eerder opgewekt waren. 
Deze oorzaken leiden daarom tot de vorming van eigenschappen, die zich

*) Dit is de betekenis die in The Theosophical Glossary onder 'Skandhas' gegeven 
wordt.
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tenslotte openbaren als karaktertrekken. Deze groepen van eigenschap
pen worden samengevoegd als het kind opgroeit en door dit samenvoegen 
worden ze gekleed tot het karakter van een individu. Daarom kunnen we 
de Skandhas definiëren als de groepen van eigenschappen, die zich bij de 
geboorte verenigen en die gezamenlijk de persoonlijkheid uitmaken.
Andere zegswijzen, zoals ‘gedachtenbezinksels’, ‘zaden van neigingen’ of 
‘zaden van impulsen’ geven ook de betekenis van dit woord weer.
Maar waar komen de Skandhas vandaan? Als men ervan kan zeggen dat 
zij wachten op de drempel van Devachan, dan moesten zij klaarblijkelijk 
al gevormd zijn voordat de entiteit gereed was Devachan te verlaten. Zij 
moeten in feite al gevormd zijn voordat de Devachani (degene die Deva
chan betreedt) die gelukzalige toestand betrad. Bovendien hebben we in 
de voorafgaande paragrafen gezien, dat de toestanden na de dood de ge
volgen zijn van oorzaken die voortgebracht werden tijdens het leven op 
aarde. Daarom kunnen geen nieuwe oorzaken in beweging gebracht wor
den tijdens de condities of toestanden na de dood. Daaruit volgt dat de 
'eigenschappen’ (Skandhas) voor de nieuwe entiteit al gevormd waren 
vóór hij de toestanden na de dood binnen ging. Dat moet dus gebeurd 
zijn tijdens het leven op aarde! Dit toont duidelijk aan hoe waar het ge
zegde is, waarmee we onze beschouwingen over de toestanden, die volgen 
op het leven op aarde, openden, namelijk: ’een mens wordt datgene, 
waarnaar hij verlangt’.
Het resultaat van iemands gedachten, verlangens, emoties, plannen, hoop 
en aspiraties tijdens een leven op aarde worden door die mens zelf inge
prent in het weefsel van zijn wezen. Wanneer iemand denkt, vormt hij 
zijn gedachtenleven. Zijn gedachtenleven vloeit van dag tot dag voort en 
wordt een deel van hem, zijn eigen gedachtenstroom. Aan deze gedach- 
tenstroom voegt hij onophoudelijk nieuwe gedachten toe. Deze worden 
in zijn gedachtenstroom afgezet als gedachtenbezinksels. Deze gedachten
bezinksels of zaden van neigingen worden in de aura, die de mens tijdens 
het leven omgeeft, ingebed en zij helpen bij het vormen van het alledaagse 
zelf. Iemand toont dit alledaagse zelf aan de wereld. Het is datgene wat 
hij samengekneed heeft, het resultaat van zijn gedachten en daden. Kort
om het is zijn persoonlijkheid. Mensen raken aan deze persoonlijkheid 
gewend. Daar het proces het hele leven doorgaat, wordt de mens datgene 
waarnaar hij verlangt. Behalve dat hij zijn persoonlijkheid schept, maakt 
hij ook nog zijn eigenschappen voor zijn volgende incarnatie op aarde. 
En dit doet hij in zijn dagelijks leven. Deze eigenschappen sluimeren in de 
toestanden na de dood, maar komen tot leven wanneer de stoffelijke ge
boorte plaats heeft. Dat is de betekenis van het woord Skandhas..
De buddhistische filosofie geeft de volgende opsomming van de vijf 
Skandhas:
1. Rüpa: vorm, gestalte, figuur, van de werkwoordswortel rüp, vormen, 
weergeven; vandaar de eigenschappen van de vorm; dat wat te maken 
heeft met de stoffelijke eigenschappen die samen de vorm (het lichaam)
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zijn. Hier worden hoofdzakelijk stoffelijke neigingen bedoeld, aangezien 
deze de overheersende factoren zijn in de samenstelling van de vorm 
of rüpa.
2. Vedana: gewaarwording. Nauw verbonden met het vorm-aspcct van 
de Skandhas. Het is duidelijk dat de lichamelijke gewaarwordingen samen 
met hun stoffelijke neigingen hun indruk achterlaten op de levensatomen 
en dat ze een even sterke affiniteit hebben als de eerste groep.
3. Sanjna (in het Pali Sanna): waarneming, in verband met de Skandhas 
meestal vertaald met: abstracte begrippen. Het woord betekent letterlijk: 
wederzijds begrip, kennis, en komt van de werkwoordswortel sanjna, met 
elkaar overeenstemmen, in harmonie zijn.
4. Samskara (in het PaliSankhara): in verband met de Skandhas; neiging. 
Dit woord is samengesteld uit sam en kdra, van kri, dezelfde wortel waar
van karma is afgeleid en dit samengestelde woord betekent samenbren
gen, accumuleren. Deze neigingen zijn op zowel het stoffelijke als op het 
mentale van toepassing.
5. Vijnana (in het Pali Vinnana): volgens de Buddhisten bewustzijn of 
het vermogen tot denken, letterlijk de handeling van het onderscheiden, 
waarnemen, begrijpen; afgeleid van de werkwoordswortel vijna, onder
scheiden, waarnemen, herkennen; dus mentale vermogens. De vijfde 
Skandha is een uitbreiding van de vierde en duidt mentale, fysieke en 
morele eigenschappen aan.

Het zou verkeerd zijn tot de conclusie te komen dat er slechts vijf 
Skandhas zijn, die de persoonlijkheid vormen. Deze vijf staan voor een 
verdeling in hoofdgroepen. Elk van deze vijf kan in categorieën onder
verdeeld worden, waarin ieder gewenst aantal geïndividualiseerde eigen
schappen ondergebracht kan worden. Zo kunnen de vijf zintuigen als 
categorieën gegeven worden. In het geval van de rüpa-skandhas zouden 
daar de gegevens van de zinnen zijn, die voortkomen uit de organen voor 
het gezichtsvermogen, het gehoor, de smaak, de reuk en het gevoel - die 
het functioneren van de zintuigen in samenwerking met het rüpa 
(lichaam) weergeven. Op de vedana-skandhas zouden de gewaarwordin
gen van de organen van elk van de vijf zintuigen van toepassing zijn, of 
die gewaarwordingen nu aangenaam of pijnlijk zijn. Of, om deze ge
dachtegang nog even voort te zetten, gewaarwordingen die noch aan
genaam, noch pijnlijk zijn (voor elk van de vijf zintuigen). Wat betreft 
de sanjna-skandhas, hiervoor zouden de abstracte begrippen die voort
komen uit de vijf zintuigen opgetekend moeten worden, namelijk de be
grippen kleur, geluid, geur, smaak en contact. Daarbij komen nog de 
begrippen van opvattingen over elk van de zojuist genoemde punten. 
Onder de samskara-skandhas vallen alle denkbare neigingen ten goede 
zowel als ten kwade. Al deze eigenschappen zijn betrokken bij het vor
men van een persoonlijkheid.
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Tot dusver hebben we hier de Buddhistisch filosofische opvatting over de 
Skandhas uiteen gezet. Het onderwerp is hiermee niet klaar, want het 
wordt voortgezet door de Esoterische Wijsbegeerte. Daarin wordt ge
zegd dat er zeven Skandhas zijn, in overeenstemming met de zevenvou
dige wet. De vijf Skandhas, die hier behandeld zijn, hebben betrekking 
op het objectieve bestaan. Met objectief bestaan wordt hier bedoeld de 
vijf beginselen (van de zevenvoudige constitutie), die rechtstreeks be
trokken zijn bij het stoffelijke leven op het stoffelijk gebied - kortom het 
bestaan op Bol D. De twee andere Skandhas, die de zeven volmaken, 
hebben betrekking op het subjectieve bestaan. Met andere woorden, de 
twee hogere Skandhas hebben te maken met dat deel van het wezen van 
de Mens, dat in essentie onsterfelijk is, dat niet wordt aangetast door de 
dood. Overigens wordt het deel dat te maken heeft met het subjectieve 
bestaan van de mens niet beroerd door het leven op aarde, maar het is 
rechtstreeks betrokken bij de toestanden na de dood.
Het dagelijks leven op aarde neemt geen nota van de geestelijke en god
delijke krachten in de mens, daar het zich bezighoudt met het objectieve 
bestaan. Niettegenstaande dat kan men, hoewel deze krachten nu sluime
ren en wachten tot ze in toekomstige aeonen ontwikkeld zullen worden, 
wel iets doen om deze ontplooiing voor te bereiden. We hebben hier bij 
het begin van dit hoofdstuk al op gewezen en het is misschien goed het 
hier nog eens te herhalen. Om in de toestanden na de dood bewust te 
kunnen leven moet men in dat leven — ofwel het subjectieve bestaan — 
geloven zolang men nog op aarde leeft. Men moet de betekenis van deze 
leerstelling niet uit het oog verliezen wanneer men de toestanden na de 
dood bestudeert. Uit het bovenstaande kan men daarom afleiden dat men 
richting kan geven aan zowel zijn subjectieve als aan zijn objectieve 
Skandhas.
Wanneer we nu terugkeren tot het onderwerp van de objectieve Skandhas 
dat van zo groot belang is wanneer men de uiteenzetting over deze leer 
wil begrijpen, dan moeten wij enige aandacht besteden aan de processen 
die met het dagelijks leven te maken hebben. Dan is daar in de aller
eerste plaats het onderhoud van het menselijk lichaam. Gezond verstand 
zegt ons dat we er zo goed mogelijk voor moeten zorgen. Daarom spreekt 
het vanzelf dat men de laatste uitkomsten van wetenschappelijk onder
zoek op het gebied van de voeding moet volgen. Deze uitkomsten geven 
aan dat men zich aan een uitgebalanceerd dieet (dat de juiste hoeveel
heden vitaminen en mineralen bevat) moet houden. Wanneer men zulke 
voorschriften opvolgt, bouwt men opbouwende gezondheidspatronen in 
zijn gedachtenstroom in, die er toe zullen leiden dat het afbraakproces 
wordt tegengegaan - speciaal waar dit zich het meest doet gelden - in de 
‘zaden der neigingen’. Als men in dit opzicht zorgeloos is, lijdt het stoffe
lijk lichaam daar onder en zal de gezondheid vroeger of later worden 
aangetast. Dit is in het bijzonder het geval wanneer de jaren hun sporen 
op het lichaam gaan achter laten. Niet alleen zal het uiterlijk sporen gaan
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vertonen van deze verwaarlozing, maar ook de vitale organen zullen aan
getast worden. Bij langdurige verwaarlozing zal de bloedsomloop traag 
worden en tenslotte zullen de hersenen daaronder leiden. Dit is algemeen 
bekend en het is niet nodig langer bij dit onderwerp stil te staan. Boven
dien worden door verwaarlozing gewoonten ontwikkeld, die moeilijk ver
anderd kunnen worden wanneer men zich realiseert dat er op de een of 
andere manier een verandering tot stand gebracht moet worden. Dikwijls 
realiseert men zich dit te laat en moet men de lichamelijke kwalen verder 
maar verdragen.
Het voornaamste is dit: neigingen, die men heeft ingeplant in het stoffe
lijke aspect van zijn constitutie, zullen afgedrukt worden op de rüpa- 
skandhas. Wanneer deze zich moeten hechten aan een nieuw stoffelijk 
voertuig — wanneer de tijd daarvoor is aangebroken, namelijk ‘op do 
drempel van Devachan’ - worden nadelige eigenschappen ingeplant in 
de ‘nieuwe persoonlijkheid’, samen met de aanleg voor de een of andere 
ziekte.*)
Naast de behoefte van het menselijk lichaam aan voedsel zijn er nog de 
lichamelijke gewaarwordingen. Deze hoeven we niet verder te bespreken, 
aangezien iedereen er genoegzaam mee bekend is. Desalniettemin hebben 
deze ook hun onderscheiden eigenschappen en worden zij sterker wan
neer men er teveel aan toe geeft. Zo laten de vedana-skandhas hun in
druk achter als zaden van neigingen voor de lichamelijke eigenschappen 
van gewaarwording.
Samen met de eigenschappen van vorm en gewaarwording, die behoren 
bij het lichaam, verrijzen de abstracte begrippen die in verband staan met 
de organen van de vijf zintuigen. (Deze zijn al uitvoerig besproken bij de 
sanjna-skandhas.)
Het voornaamste arbeidsveld van de Samskara-skandhas is de mentale 
wereld. De vijnana-skandhas zijn nauw verbonden met de samskara 
groep, daar zij ook te maken hebben met de mentale vermogens, die 
resulteren in bewustzijn. Wat gebeurt er eigenlijk wanneer men zijn dage
lijks leven leeft? Er worden voortdurend mentale beelden gevormd, daar 
een van de voornaamste kenmerken van het denkvermogen onophoude
lijke activiteit is en daarbij komt dan nog het vermogen zich voorstellin
gen te maken. De mens is in wezen een denker; hij heeft de gave van 
creatief denken. Daarbij heeft hij het vermogen de mentale beelden te 
beheersen. Wanneer men dat toelaat kunnen deze beelden zich zelfs

*) Men valt niet zomaar ten prooi aan een ziekte en men ’vat’ evenmin een ziekte 
door er alleen mee in aanraking te komen. Als de aanleg voor een bepaalde 
ziekte niet al voor de geboorte in het lichaam aanwezig was, zal de ziekte niet 
dodelijk blijken te zijn. Het volgende citaat is hier van toepassing:

'Wat die mensen betreft, die 'geveld zijn door cholera of de pest of door 
malaria’, wanneer zij de kiemen voor dergelijke ziekten niet in zich gehad 
hadden vanaf hun geboorte, dan zouden zij er nooit aan bezweken zijn.’ 
(Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 141).
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afdrukken op de skandhas; natuurlijk zullen de krachtigste een diepere 
afdruk achterlaten dan de zwakkere beelden. Wanneer ze lang genoeg 
gevoed worden zullen ze tenslotte leiden tot activiteit en een activiteit 
heeft gevolgen-karma.*) Naarmate dit proces zich van dag tot dag voort
zet worden deze indrukken in de opbouw van de mens ingebed en resul
teren tenslotte in uitgesproken trekjes of neigingen, die helpen bij het 
vormen van het karakter. Met het scheppen van zijn karakter bouwt de 
mens werkelijk zijn eigen toekomstige patroon op, terwijl hij ondertussen 
vorm geeft aan zijn huidige persoonlijkheid. Elk van de trekjes, die ge
vormd worden, hecht zich aan een impuls-zaad of Skandha. Bovendien 
wordt iedere handeling vastgelegd. Dit geschiedt door bemiddeling van 
de Lipikas,

Iedereen kan dingen aan zijn eigen ‘Boek des Levens’ toevoegen. In feite 
doet iedereen dat ook, of hij het weet of niet. Het verslag wordt bewaard 
in zowel het subjectieve deel van zijn wezen als in het objectieve aspect 
ervan door middel van de Skandhas.
Men is geneigd aan te nemen dat de Skandhas alleen betrekking hebben 
op het stoffelijk en het astraal gebied, maar zij zijn van toepassing op alle 
zeven gebieden. In het volgende citaat wordt dit, evenals de relatie tussen 
de Skandhas en het Astrale Licht, naar voren gebracht:

Daar de Skandhas verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van de 
nieuwe entiteit, wordt er gezegd dat zij ‘uitgewerkt moeten worden door

*) Vergelijk met deze passage, die meteen een practische raad geeft:
’We moeten ons denkgebied zorgvuldig tegen alle vijandige invloeden, 
die dagelijks oprijzen langs onze weg door het aardse leven, bewaken.’ 
(Idem, 72).

'Skandhas zijn de kiemen van het leven op alle zeven gebieden van 
Bestaan en vormen het totaal van de subjectieve en de objectieve 
mens. Elke trilling die wij hebben doen ontstaan is een skandha. De 
skandhas zijn nauw verwant aan de beelden in het Astrale Licht, dat 
de drager is van indrukken en de Skandhas of trillingen, met de 
subjectieve of objectieve mens verbonden, zijn de schakels die het 
reïncarnerend Ego aantrekken, de kiemen welke het achterliet toen 
het naar Devachan ging en die de nieuwe persoonlijkheid weer moet 
opnemen en uitwerken. De exoterische skandhas hebben met de stof
felijke atomen en trillingen of de objectieve mens te maken, de eso
terische met de innerlijke en subjectieve mens.’ (III 651-652).

’de Optekenaars of Geschiedschrijvers, die op de (voor ons) onzicht
bare tafelen van het AstraalHcht, ’de grote schilderijengalerij van 
de eeuwigheid’ - een getrouw verslag optekenen van iedere daad en 
zelfs van elke gedachte van de mens, van al wat was, is of ooit zal 
zijn in het Heelal van verschijnselen. ... dit goddelijke en ongeziene 
doek is het BOEK DES LEVENS.’ (Fr. I 83; Terw. I 156-157).
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de nieuwe persoonlijkheid’, aangezien het nieuwe kama-manasische voer
tuig ontegenzeggelijk de werkzaamheid van de oude Skandhas zal uit
putten doordat er in het dagelijks leven nieuwe zaden van neigingen ge
schapen worden.
De Skandhas worden beschreven als ‘levenskiemen’ - een uitdrukking die 
de gedachte moet weergeven, dat zij eerder functioneren met het ‘levens
aspect’ op aarde dan met het ‘doods-aspect’ tijdens de toestanden na de 
dood. Deze twee aspecten vertegenwoordigen om zo te zeggen de tegen
gestelde ‘polen van het zijn’: het gebied van oorzaken, het leven op aarde 
en de gebieden van de gevolgen, waarin we de toestanden na de dood 
doormaken.
Er wordt gezegd dat de Skandhas ‘achtergelaten’ worden, wanneer het 
reïncarnerend Ego de toestand van Devachan binnen gaat, omdat zij slui
meren en niet werkzaam zijn in de gebieden van de gevolgen. In feite is 
echter elke Skandha ingebed in het onvergankelijke deel van de mense
lijke constitutie, namelijk het stralende omhulsel dat een entiteit om
geeft, zowel tijdens het aardse leven als tijdens de toestanden na de dood. 
Dit wordt heel duidelijk gezegd in het Egyptisch Dodenrituaal: ‘De over
ledene straalt in zijn Ei wanneer hij naar het land van geheimenis gaat’.*) 
Dit stralende omhulsel is het Hiranyagarbha (letterlijk ‘het Gouden Ei’). 
Het is te vergelijken met een emanatie of een uitstoting van de Mona- 
dische Essentie zelf. Het blijft onberoerd in de gebieden van de gevolgen 
— aangezien het in al zijn schittering verblijft in ‘het land van geheimenis’. 
Het blijft eveneens onaangetast gedurende zijn verblijf in het gebied van 
de oorzaken (tijdens het leven op aarde). Daardoor worden de Skandhas 
niet uitgewist. Ze blijven daar waar zij ingeplant werden, dat wil zeggen 
in het Hiranyagarbha of het Stralende Omhulsel, klaar om tevoorschijn 
te springen wanneer zij belevendigd worden.
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Gezien vanuit het stoffelijk gebied krijgt een kind dat geboren wordt zijn 
lichaam van zijn ouders. Maar vanuit het standpunt van de Monade be
keken neemt hij slechts een andere schede of bekleding aan voor een be
paalde tijd van zijn cyclische reis. Deze schede is een nieuw aggregaat, 
samengesteld uit levensatomen, die in een vorige groepering al samen 
waren en die in hun totaliteit een stoffelijk lichaam uitmaken. Alhoewel 
het op een ouder aggregaat gebaseerd is, is dit in zekere zin een nieuw 
lichaam. Aangezien dit voertuig voorzien is van nieuwe hersenen, is het 
logisch aan te nemen dat er een nieuwe persoonlijkheid mee verbonden 
is. Waar komt deze persoonlijkheid vandaan? Hij wordt niet voortge
bracht door de ouders, want het wordt al spoedig duidelijk dat het op
groeiende kind een eigen persoonlijkheid heeft, die geheel verschillend is 
van die van zijn ouders. En evenmin bestaat de persoonlijkheid uit een 
mengsel van de persoonlijkheden van de beide ouders.
De Esoterische Wijsbegeerte verklaart dit als volgt. Wanneer een ge
boorte op aarde aanstaande is, projecteert het Reïncarnerend Ego (Hoger 
Manas) - dat in de toestanden na de dood niet gescheiden is van de 
Monade (Atman-Buddhi) — zichzelf, of liever het zendt een straal uit in 
het stoffelijk gebied, die zich verenigt met het product dat door de beide 
ouders is voorbereid.
Hoe komt dit tot stand? Wanneer het Devachanisch intermezzo ten einde 
loopt tengevolge van een tot de Aarde gerichte aantrekkingskracht, die 
oprijst in het bewustzijn van de devachani (degene die de Devachanische 
toestand, de derde toestand na de dood ondergaat), zal deze affiniteit niet 
alleen een zekere kleur geven aan de devachanische toestand, maar ook 
dienen om de devachani binnen het stoffelijk gebied van de Aarde te 
brengen. Wanneer de devachani het gebied van de Aarde binnengaat 
worden de levensatomen, die behoren bij het vorige lichaam van de 
individu die op aarde geleefd heeft, onweerstaanbaar tot hun eigenaar 
aangetrokken. Want evenals de Skandhas zijn de levensatomen ‘levens
kiemen op de zeven gebieden van het Zijn’.
Behalve dat hij wordt aangetrokken tot de Aarde, wordt de devachani 
ook aangetrokken tot bepaalde mensen, met wie hij in zijn vorige leven 
of levens op Aarde te maken heeft gehad. De aanwezigheid van de 
levensatomen, die bij deze devachani horen, in het veld van twee be
paalde mensen, maakt dat de Straal van het Reïncarnerende Ego zich
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kan verbinden met speciale levensatomen. Dit gebeurt in eerste instantie 
op gebieden die hoger zijn dan het stoffelijk gebied, maar als zij een
maal binnen het stoffelijk veld van de ouders zijn, worden, wanneer de 
verbonden’ (of geïmpregneerd) levensatomen de juiste stoffelijke orga
nen van de ouders opzoeken, stoffelijke ‘scheden’ of ‘beklecdselen’ be
schikbaar gesteld . . . Na enige tijd wordt een baby geboren. De geboorte 
van deze baby stelt de Skandhas in staat te verrijzen en aldus belevendigd 
brengen zij de nieuwe persoonlijkheid voort - zoals in de vorige para
graaf uiteen gezet is.
Er zijn drie factoren nodig om een zaadje te doen groeien als het zich uit 
de duisternis van de aarde omhoog werkt naar het licht: vocht, warmte en 
aarde. Het is zeer zeker waar dat een zaadje kan ontkiemen en uitlopen 
als de eerste twee factoren aanwezig zijn, maar onder normale omstan
digheden moeten ze alle drie aanwezig zijn om de groei voortgang te doen 
vinden. Op de zelfde wijze moet er aan drie voorwaarden voldaan wor
den om de Skandhas (zaden van aanleg of ‘levenskiemen’) te laten 
‘groeien’: (1) het Reïncarnerend Ego moet verbonden zijn met een men
selijke levenskiem — die te zijner tijd als een baby geboren zal worden. 
Het Reïncarnerend Ego zorgt om zo te zeggen voor het Vocht. (2) 
Warmte wordt verschaft door de moeder, die voor enige tijd ook zorgt 
voor de derde factor, totdat de stoffelijke geboorte plaats vindt. Dan ver
schaft de persoonlijkheid de Aarde. (3) De baby begint te groeien en 
naarmate het kind zich ontwikkelt vertoont zijn persoonlijkheid duide
lijke lijnen, die het patroon volgen dat door de Skandhas is aangegeven. 
Er is een symbool, in de vorm van een legende, dat hier heel goed als 
voorbeeld kan dienen. Namelijk dat van de phoenix. Volgens oude 
Griekse en Romeinse schrijvers geeft deze vogel eigenlijk zijn naam weer, 
deze betekent namelijk (in het Grieks) ‘helder gekleurd’. Men geloofde 
dat deze grote vogel met zijn prachtige veren 500 jaren leefde. Tacitus 
zegt dat de phoenix 1461 jaar leefde.*) Aangezien er van deze soort geen 
wijfjes waren bracht de phoenix zijn jongen op een unieke wijze voort. 
Hij verzamelde takken van de benzoëboom en bouwde een nest, waar hij 
op ging zitten en beëindigde zo zijn bestaanscyclus. Wanneer de phoenix 
stierf ontvlamde het nest en verteerde het lichaam van de vogel. Uit de 
as kwam een jonge phoenix tot leven en wanneer deze sterk genoeg ge
worden was vloog hij naar Heliopolis met wat er over was van het nest en 
liet dit op het altaar van de zon vallen.
Wat de interpretatie betreft: de phoenix symboliseert de persoonlijkheid, 
die natuurlijk verteerd wordt wanneer het lichaam gecremeerd wordt

*) 1461 jaar is de tijdsduur van de Sothische cyclus - de cyclus toegeschreven 
aan Sirius (of Sothis), de helderste ster aan de Egyptische hemel - die door de 
oude Egyptenaren gebruikt werd in hun berekeningen. Andere schrijvers uit de 
oudheid geven voor de leeftijd van de phoenix een getal dat heel dicht komt bij de 
tijdsduur van de precessie van de equinoxen - 25.920 jaar. Dit zou kunnen be
tekenen dat er andere interpretaties zijn voor de legende van de phoenix.
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(volgens de aloude gewoonte van lijkbezorging). Uit de as van de oude 
persoonlijkheid verrijst echter de nieuwe persoonlijkheid. Daar de nieuwe 
entiteit geen herinnering heeft aan de vroegere persoonlijkheid, beschouwt 
hij zichzelf als een nieuwe persoonlijkheid. Het nest van de phoenix, dat 
spontaan in vlammen opgaat, heeft dezelfde essentie als de zon. Helio- 
polis is (in het Grieks) de ‘stad van de zon’, de citadel waarheen de 
Monade terugkeert wanneer de oude persoonlijkheid verteerd is (zoals 
beschreven in de Uiterlijke Ronden).
Zoals de nieuwe phoenix verrijst uit de as van de oude vogel, zo komen 
de Skandhas tot leven wanneer het Reïncarnerende Ego naar het aardse 
leven terugkeert. Maar hoewel hij vergeten is, is de oude persoonlijkheid 
niet verloren gegaan. Hij blijft als een parel aan de Draad des Levens*) 
en zijn levensgang wordt niet uitgewist van het onvergankelijke archief 
dat het Reïncarnerend Ego met zich mee draagt.

*) De mooie Vedantijnse allegorie van de parels aan het Sütratman is geheel 
uiteen gezet in hoofdstuk I.

Tenslotte nog dit. Het kan niet te vaak herhaald worden: de mens volgt 
het programma, dat hij voor zichzelf opstelt. Hij geeft daar vorm aan ter
wijl hij dag in dag uit zijn leven op aarde leeft. De toestanden na de dood, 
die hij zal moeten doormaken zijn de resultaten die hij zelf heeft voort
gebracht. Hij heeft ze zelf gemaakt tijdens zijn verblijf op aarde. Dan zal 
ook zijn volgende belichaming op aarde geheel in overeenstemming zijn 
met de gedachtenbezinksels (Skandhas), die hij zelf heeft opgestapeld. De 
mens wordt datgene waarnaar hij verlangt.
Dat is de normale procedure volgens welke hij de ene persoonlijkheid na 
de andere op aarde verschijnt. Toch is er een proces waardoor de nood
zaak de ene persoonlijkheid af te leggen en een nieuwe aan te nemen, 
teniet gedaan kan worden.

'Gelukkig voor het mensenras was, voordat de mensheid volkomen 
stoffelijk was geworden, het 'Uitverkoren Ras’ reeds het voertuig der 
incarnatie geworden van de (verstandelijk en geestelijk) hoogste 
Dhyanis, ... 'de zaden van de Drieëenheid der Wijsheid’ hadden 
reeds het geheim van onsterfelijkheid op Aarde verkregen, de gave 
die het dezelfde grote persoonlijkheid mogelijk maakt naar welgevallen 
een versleten lichaam af te leggen en een nieuw aan te nemen.’ (Fr. II 
243).

Voor dezulken is er geen Dood. Zij hebben de Dood overwonnen.
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Er wordt nu een geheel andere wet toegevoegd aan de rij Goddelijke 
Wetten, die we tot dusver bestudeerd hebben - de Wet van Mededogen. 
Men moet echter niet denken dat deze Goddelijke Wet ook maar een 
ogenblik niet werkzaam zou zijn in het Goddelijk Plan. Zij is evenzeer 
immer aanwezig, als de Wet van Beweging of de Wet van Evenwicht en 
Harmonie. Het schijnt voor het menselijk denkvermogen echter nood
zakelijk mededogen in verband te brengen met wezens en niet zo zeer 
met de Goddelijke Wetten zelf, daarom is de Leer van de Twee Paden 
zo bij uitstek geschikt om aan de hand daarvan deze Goddelijke Wet te 
bestuderen. Verder wordt in dit Leerstuk ook de reeks van de evolutie 
cyclus voortgezet, die in de voorgaande hoofdstukken zo’n belangrijke 
plaats innam, daar hiermee aangetoond wordt dat er een opwaartse 
cyclische vooruitgang is. Deze opwaartse vooruitgang, zij het in spiraal
beweging, wordt tot zijn toppunt gevoerd, dat wil zeggen voor dit Man- 
vantara, of voor deze planetaire periode van werkzaamheid.
Degenen die dit toppunt van de evolutie cyclus bereikt hebben zijn de 
Groten, die dat stadium in de evolutie bereikt hebben, waarop zij voort 
kunnen gaan langs de twee Paden - het Open Pad en het Verborgen Pad 
Zij hebben dit stadium door hun eigen, bewuste inspanning bereikt en het 
is niet zo, dat zij dit te danken hebben aan gaven of bijzondere voor
rechten: dit is iets wat men goed moet begrijpen.
Er is gezegd, dat de voortdurende verandering zich immer voltrekt, daar 
Beweging een grondwet is van het Goddelijk Plan. Het ligt dus voor de 
hand dat ieder wezen dit goddelijke plan moet volgen, wat ook zijn plaats 
op de 'Levensladder (beschreven in Hoofdstuk III) is. De wezens op de 
zes laagste sporten maken hun cyclische reizen volgens het patroon, dat 
voor hen is vastgelegd, zij doorlopen hun evolutie onbewust en zij hebben 
geen weet van hun rang en van de ontwikkeling, die hen zeer geleidelijk 
aan door de kalpas (tijdperken) voert. De wezens op de drie hoogste 
sporten van de Levensladder, dat wil zeggen de drie Rijken der Dhyani- 
Chohans, werken niet alleen bewust mee in de werkzaamheden van de 
cycli, maar zij stellen ook de ‘wetten’ voor de lagere rijken vast, terwijl 
zij hun eigen vooruitgang naar grotere Woningen van het Leven voort
zetten.
De wezens, die zich op de zevende sport van de Levensladder, het Men
senrijk, bevinden, nemen echter een bijzondere plaats in. Zij verkeren in
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*) Het tijdperk van een Zonnemanvantara is gelijk aan het tijdperk dat bekend 
is als het Leven van Brahma, dat bestaat uit 100 Jaren van Brabma: een bijna 
onvoorstelbaar lange periode: 311.040. 000.000.000 jaar.
De berekening van deze periode is te vinden in het eerste hoofdstuk.

het kritieke ontwikkelingsstadium in de Grote Zevenvoudige Cyclische 
Reis van Zeven Ronden langs de Cirkel van Noodzakelijkheid of de 
Kringloop van Noodzakelijkheid. Op dit Rijk is de Leer van de Twee 
Paden in het bijzonder van toepassing. In de drie eerste Kringlopen - of 
Ronden — van de Zevenvoudige Cyclus volgen de wezens van de zevende 
sport het patroon, dat voor hen is uitgezet, op dezelfde wijze waarop de 
wezens in de zes lagere rijken dat doen. De entiteiten, die de lagere hiër
archieën op de Levensladder uitmaken, zullen hun patronen blijven vol
gen tot het eind van het Manvantara (planetair tijdperk), zij zullen er 
onbewust aan gehoorzamen en zich niet bewust zijn van hun status op de 
Levensladder. Bij het begin van de Vierde Kringloop (Vierde Ronde) ge
beurt er echter iets geheel nieuws voor het mensenrijk, speciaal wanneer de 
derde periode verstreken is: er wordt een nieuw tijdperk ingeluid, dat 
onder de bijzondere heerschappij van een grondwet valt - de Wet van 
Mededogen. Dit houdt beslist niet in, dat deze Wet niet voortdurend van 
kracht is geweest sinds het Manvantara begon, want zij is zeer beslist 
steeds werkzaam geweest en zij zal werkzaam blijven voor de duur van 
het Maha-Kalpa (Grote Tijdperk).
Om dit toe te lichten: wat is de overheersende, drijvende kracht, die ver
bonden is met de Leer van de Hiërarchieën? Dat ieder wezen zijn leven 
leeft in de sfeer van een groter wezen. Het Grotere Wezen verschaft het 
tehuis aan de lagere wezens en blijft die verblijfplaats in stand houden, 
afgezien van de activiteiten van de lagere wezens, die er hun woning 
vinden. Laten we hier een ogenblik bij stilstaan: het Grote Wezen, dat de 
Zon is (de Zonnelogos), straalt voor het tijdperk van een Zonnemanvan
tara*) zijn levenskracht uit in het gehele stelsel. De Zonnelogos onder
houdt het stelsel door Mededogen — want Mededogen is de WET der 
Wetten.
Overeenkomstig deze Grote Wet zullen de wezens op de zevende sport 
van de Levensladder Goddelijke Hulp ontvangen. Allereerst geven de 
Goddelijke Voorvaderen (Maanpitris) nieuwe rüpas (vormen of voer
tuigen), wanneer de Vierde Kringloop begint. Dan leren in de twee eerste 
kleine kalpas (Wortelrassen) en nog drie-zevende van het derde kleine 
kalpa (Derde Wortelras) de wezens van het zevende rijk hoe in hun 
nieuwe Rupa te functioneren. Tijdens deze periode wordt door de hulp, 
die geboden wordt door nog Goddelijker Voorouders (Zonnepitris) een 
ontwaken bewerkstelligd. Zoals een vonk de aanleiding kan zijn tot het 
uitbreken van een brand, zo werden door het Vuur van het Verstand, dat 
door de Goddelijke Voorvaderen ontstoken was, de sluimerende krach
ten in de Mens opgewekt. Van nu af moet de Mens zijn opwaartse voor
uitgang volbrengen door eigen krachtsinspanning: op eigen kracht en vrij.
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Hij kan vooruitgang boeken, hij kan op dezelfde plaats blijven, hij kan 
zijn eigen vooruitgang vertragen, of hij kan afdalen — indien hij dat ver
kiest. Bij hem alleen ligt de beslissing. Hij heeft de prikkel gekregen, de 
keus ligt nu in zijn eigen hand.
Doordat hij echter zelf zijn lot schept, werken de wetten, die in het gehele 
Heelal geldig zijn meer rechtstreeks in op de zevende sport van de Levens- 
ladder, alsof ze versterkt worden door de krachten die in de Mens ont
waakt zijn en daardoor speciaal van toepassing worden in zijn gebied. 
Het gaat hier om de wetten, die we reeds bestudeerd hebben: als eerste 
de Wet van Periodiciteit, die zich openbaart in de Wet van Voortdurende 
Vernieuwing; ten tweede, de Wet van het Herstel van Evenwicht; ten 
derde, de Wet van Wezenlijke Eenheid; ten vierde, de Wet van Zelf
ontplooiing; ten vijfde, de Wet van Beweging; en nu, de wet die in dit 
hoofdstuk in het bijzonder de aandacht krijgt - de Wet van Mededogen. 
De Mens kan niet langer een onbewuste medewerker zijn in de uitvoering 
van het Goddelijk Plan — zoals de wezens in de rijken onder hem. Hij 
moet een onontkoombare beslissing nemen. Ieder mens zal een keus 
moeten doen.
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Het Pad van Onsterfelijkheid
Het Pad van Bevrijding van het Zelf
Het Opwaartse Pad
Het Neerwaartse Pad

1.
2.
3.
4.

De benaming, waarmee het eerste pad wordt aangeduid, is een vertaling 
van het Sanskrit Amrita-Yana. Amrita is een samengesteld woord, dat 
bestaat uit a — niet en mrita, van de werkwoordswortel mri, sterven, dus 
niet-sterfelijk, onsterfelijk. Yana is een woord, dat pad betekent, afgeleid 
van de werkwoordswortel ya — gaan, reizen. Dit woord moet de gedachte 
weergeven, dat, wanneer een van de Groten verkozen heeft het Amrita- 
Yana te volgen, dit pad daarna als een onsterfelijke glans blijft bestaan, 
zodat alle pelgrims het kunnen volgen. In de Oosterse Esoterische Scholen 
is het Amrita-Yana bekend als het ‘Verborgen Pad’ - verborgen, omdat 
degenen die dit pad kiezen ‘het Verborgen Leven’ leiden, als Nirmanak- 
ayes (zal later uitgelegd worden). Deze Groten kennen wij als de Buddhas 
van Mededogen.
Het tweede pad wordt genoemd Pratyeka-Yana. Pratyeka is ook een 
samengesteld woord: prati, hetgeen betekent in de richting van of voor; 
eka, het Sanskrit getal één; deze term betekent dus ‘voor zichzelf’ of 
'voor slechts één’. Om de mogelijkheid uit te sluiten dat men hetPratyeka- 
Yana gelijk stelt met het Pad van de Linkerhand — wat het niet is, daar 
deze twee paden tegengestelde polen zijn — werd de benaming ‘Pad van 
Bevrijding van het Zelf’ gekozen. Dit is het pad dat leidt tot Nirvana, 
zoals de Buddhisten zeggen, waar de ‘dauwdrop glijdt in de stralende 
oceaan’ en voor de wereld der mensen verloren is. Zij die dit doel be
reiken worden Pratyeka-Buddhas genoemd, zij verwerven zich het 
‘Buddhaschap voor zichzelf alleen’, in plaats van afstand te doen van 
Nirvana, zoals de Buddhas van Mededogen doen. In het Oosterse eso- 
terisme wordt het Pratyeka-Yana het ‘Open Pad’ genoemd; ‘open’, omdat 
dit het pad is, dat aan allen onderwezen wordt, op openlijke wijze, zoals 
in het Buddhisme en het leidt naar het doel — Nirvana.
Men moet goed begrijpen dat de ‘Twee Paden’ geen aanduiding is voor

Iedere Pelgrim kan kiezen uit vier paden; en alleen de reiziger zelf moet 
beslissen welke van de vier hij zal volgen:
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*) Als deze woorden wat overdreven lijken, leze men de nu volgende passage 
uit de Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett. Het 'einde van de grote cyclus’ 
is het beëindigen van de zeven Ronden van de Kringloop van Noodzakelijkheid 
voor dit planeetmanvantara, die ondernomen is door de 'stervelingen, die door de 
sferen gaan’, dat wil zeggen, de zeven bollen die de Aardketen vormen. Het lot 
van diegenen, die zich onherroepelijk op het Neerwaartse Pad begeven, wordt 
beschreven na de woorden 'OF ANDERS’, terwijl de bestemming van de sterve
lingen, die het Opwaartse Pad tot het einde gaan, als volgt beschreven wordt:

'na het einde van de grote cyclus: een lang Nirvana van Gelukzaligheid 
(hoe onbewust dit misschien ook moge zijn naar uw primitieve opvattin
gen); en daarna - een leven als Dhyan Chohan gedurende een geheel Man- 
vantara, of anders Avïvchi Nirvana en een Manvantara van ellende en 
verschrikking als een ... Maar u mag dat woord niet horen - en ik moet 
het niet uitspreken of opschrijven. Maar ’zij’ hebben niets te maken met de 
stervelingen, die door de zeven sferen gaan. Het collectieve Karma van 
een toekomstige Planeetgeest is zo schoon als het collectieve Karma van 
een... verschrikkelijk is. Genoeg. Ik heb al te veel gezegd.’ (blz. 182).

het Pad van de Linkerhand en het Pad van de Rechterhand — die vaak 
genoemd worden in De Geheime Leer. Deze twee traditionele woorden 
zijn niet de vertaling van de Sanskrit termen Pratyeka-Yana en Amrita 
Yana (die het ‘Open’ en het ‘Verborgen’ Pad zijn). Om geen verwarring te 
stichten wordt het tweede pad hier ‘het Pad van Bevrijding van het Zelf’ 
genoemd en niet het pad ‘voor zichzelf alleen’, wat de letterlijke vertaling 
zou zijn van pratyeka. Met andere woorden, zowel het Verborgen als het 
Open Pad (het eerste en het tweede pad) zijn hoger dan het derde, het 
Opwaartse Pad, terwijl het Neerwaartse Pad gelijk is aan het Pad van de 
Linkerhand (het vierde in bovenstaande opsomming).
Zo is dan het Neerwaartse Pad het uiteindelijke lot van hen die het Pad 
van de Linkerhand volgen, en hierover zijn de onheilspellende woorden 
gezegd: ‘de ‘Broeders der Schaduw’ — de moordenaars hunner Ziel, de 
vreselijke stam der Dad-Dugpas.’ (De Stem van de Stilte, 74). Daarom 
wordt het volgende advies gegeven, gesteld in poëtische bewoordingen, 
maar zeer toepasselijk:

'Trek hoog de muur op, Lanoe, die het Heilige Eiland [het Hoger 
Ego] moet omsluiten, de dam die uw denkvermogen tegen hoogmoed 
en zelfvoldaanheid bij de gedachte aan de volbrachte heldenarbeid 
beschermen moet.’
'Een gevoel van trots zou het werk stuiten. Ja, bouw hem hecht, opdat 
niet de woeste brandingsgolven, uit de Oceaan der grote Wereld- 
Illusie aangerold, de kust beukende, de pelgrim en het eiland zouden 
verzwelgen - ..(Idem, 85).

Het vierde pad (in deze opsomming) wordt het Neerwaartse Pad genoemd 
en het is rechtstreeks het tegenovergestelde van de twee eerste Paden. Het 
leidt niet alleen in de tegenovergestelde richting — en dit niet alleen bij 
wijze van spreken - maar het is een ƒ eitelijke afdaling, die verschrikkelijk 
is om te overdenken.*) We zullen het hier niet bespreken, want het is de
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tegenpool van de leer van de Twee Paden, met zijn verheffende bood
schap, die de prachtigste gedachten behelst en de daaraan verbonden 
Wet van Mededogen.
De naam, die gekozen werd voor het derde pad, is het Opwaartse Pad. 
De klim omhoog gaat echter niet snel, want men bestijgt dit pad langs 
een spiraal van zeven windingen. Deze windingen moet men doorlopen 
door middel van een voortdurende reeks wedergeboorten op de Aard- 
keten, zoals dat ook vereist is in de Kringloop van Noodzakelijkheid. 
Maar zelfs wanneer men het Opwaartse Pad gaat moet men nog een 
keus doen, want verderop liggen weer twee paden:

(1) Het Doelbewuste Pad
(2) Het Pad van de Zwerver

(1) Het Doelbewuste Pad. Hoewel dit beslist geen gemakkelijke klim is, 
zal deze weg, als zij vastbesloten en zonder afdwalen betreden wordt, met 
het vaste besluit haar tot het einde toe te gaan, tenslotte leiden tot het 
bereiken van het doel. Hoewel er een verplichte pelgrimstocht aange
geven is, behoeft deze pelgrimstocht niet zonder resultaten te blijven. 
Want er is een doel gesteld. Het hangt af van de krachtsinspanning van 
iedere afzonderlijke pelgrim of hij het doel al dan niet zal bereiken. Het 
doel is een verheerlijkt mens te worden, sterfelijkheid te ontstijgen en ge
reed te zijn de volgende sport op de Levensladder te betreden en een god 
gelijk te worden, een Dhyani-Chohan.

(2) Het Pad van de Zwerver. Dit is niet een van te voren vastgestelde 
toestand, die de pelgrims wordt opgelegd. Iedere reiziger maakt deze keus 
zelf. Dat neemt niet weg dat deze toestand duidt op wat er gebeuren zal 
met de reizigers die maar voortgaan in de immer herhaalde cycli van 
wedergeboorte, zonder het doel te bereiken. Aangezien deze pelgrims
tocht zeer lang is, waarin cyclus na cyclus, kalpa na kalpa, Ronde na 
Ronde doorlopen moeten worden tot op een zeker vastgesteld tijdstip - 
dat we het ogenblik van de uiteindelijke keus zouden kunnen noemen - 
heeft iedere pelgrim de macht zelf te kiezen welke weg hij wil gaan. Hij 
kan besluiten vooruit te snellen en over te stappen op het eerste pad - het 
Doelbewuste Pad. Of hij kan kiezen deze gelegenheid voorbij te laten gaan 
en op het tweede pad - het Pad van de Zwerver — te blijven. Wanneer 
echter het gewichtige ogenblik voorbij is, is de gedane keus onherroepe
lijk. Dat tijdstip is beslissend. Het valt in de Vijfde Kringloop - de Vijfde 
Ronde — op de Kringloop van Noodzakelijkheid.

Degenen, die de reis te zwaar vinden en die niet het Doelbewuste Pad 
kiezen, zijn desalniettemin verplicht verder te gaan langs het Opwaartse 
Pad, hoewel zij blijven op het Pad van de Zwerver. Dit betekent, dat zij 
verder moeten gaan in de cycli op de Kringloop van Noodzakelijkheid, 
zonder de reis te beëindigen en zonder de vervulling van hun klimtocht 
te vinden, die ligt in het bereiken van het doel. Daarom moeten zij wach-
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ten tot er een nieuwe Grote Kringloop van Noodzakelijkheid aanbreekt 
in een nieuw manvantara - wat neerkomt op wachten op een nieuwe 
belichaming van de planeetketen.
De volgende analogie kan deze gedachte misschien duidelijker maken. 
Men kan het leven op aarde vergelijken met een school, waarin zeven 
klassen zijn. Elke klas is onderverdeeld in zeven onderklassen. Iedere 
klas is gelijk aan één ommegang of Ronde op de Kringloop van Nood
zakelijkheid; zeven ommegangen moeten doorlopen worden om de Kring
loop vol te maken. Het doel van het schoolgaan is de gehele school te 
doorlopen, door de klassen en onderklassen één voor één, zonder een 
over te slaan, door te gaan. Daar de lessen steeds moeilijker worden, zal 
een leerling, die niet studeert of de lessen niet bijwoont, zakken voor zijn 
examens. Daardoor kan de leerling dan niet overgaan naar de volgende 
klas. Hij moet blijven zitten, totdat hij genoeg geleerd heeft om over te 
gaan naar de volgende klas. De eerste vier klassen zijn niet zo moeilijk. 
Wanneer we echter in de vijfde klas aankomen, worden de lessen zo 
moeilijk, dat een leerling die niet genoeg ontwaakt is, de examens niet 
kan halen. De leerling, die zakt, krijgt niet eens een kans te proberen in 
de zesde of zevende klas te komen, maar hij moet in de onderklassen van 
de vijfde klas blijven, hij kan niet verder gaan met de lessen en kan 
daarom ook geen eindexamen doen.
Maar als men meer zou willen studeren om sneller vooruit te komen? Is 
er een methode om dat te doen? Is belangstelling in Occulte Weten
schappen daarbij een steun? Hier zijn een paar raadgevingen; men moet 
voor zichzelf uitmaken of ze toepasbaar zijn:

’... Er is u verteld, dat het Pad dat leidt tot de Occulte Wetenschap
pen moeilijk begaanbaar is en dat men het slechts met gevaar voor 
eigen leven kan gaan; dat iedere stap op die weg, die leidt naar het 
uiteindelijke doel, omgeven is door valkuilen en wrede doornen; dat 
de pelgrim, die zich erop waagt, eerst de duizend en een furiën moet 
ontmoeten en overwinnen, die de diamanten poorten en toegang 
daartoe bewaken - furiën, die genoemd worden Twijfel, Scepticisme, 
Hoon, Spot, Jaloezie en .tenslotte Verleiding — speciaal dé laatste; 
en dat hij die verder wil zien, eerst deze levende muur moet vernieti
gen; dat hij een hart en een ziel moet hebben, die bekleed zijn met 
staal en dat hij een ijzeren, nimmer falende vastberadenheid moet 
bezitten en toch nederig en zachtmoedig moet zijn en bescheiden en 
dat hij elke menselijke hartstocht die ten kwade leidt uit zijn hart 
gebannen moet hebben. Heeft u al deze eigenschappen?’ (Brieven van 
de Meesters aan A. P. Sinnett, 379-380).

Dan zijn er de verheffende woorden van deze Sloka:

’Gij kunt het Pad niet bewandelen, alvorens gij zelf het Pad geworden 
zijt.’ (De Stem van de Stilte, 19).
’Van dit ’Pad’ maken alle Mystieke werken melding. Zoals Krishna 
in de Jfidneivarï zegt: 'Wanneer dit Pad wordt aanschouwd .. . hetzij
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Het Labyrinth en de draad van Ariadne is een geliefde beeldspraak van 
H.P.B., die zij veelvuldg gebruikt in De Geheime Leer. Aangezien veel 
lezers het verhaal van Ariadne en het Labyrinth waarschijnlijk niet zullen 
kennen, is het de moeite waard het hier te vertellen, ook al met het oog 
op de veelbetekenende interpretatie, die erop volgt. Maar nu eerst het 
verhaal.
Het Labyrinth was gebouwd door Daedalus, de knapste handwerksman 
van Hellas, voor Koning Minos van Kreta. Het was zo kunstig gebouwd 
en de gangen erin waren zo talrijk en zo verwarrend, dat men, wanneer 
men zich eenmaal in deze doolhof had begeven, er nooit meer uit kon 
komen. Er was nog een reden waarom niemand ooit uit Labyrinth ont
snapte. In deze gangen zwierf de Minotaurus rond, een vreselijk monster, 
half stier, half mens, dat korte metten maakte met iedereen die in zijn 
nabijheid kwam.
In deze langvervlogen tijd was Athene onder de heerschappij van Kreta. 
Eén van de verplichtingen, die de heerser van Athene door zijn Kreten
zische opperheer was opgelegd was, dat hij als jaarlijkse schatting zeven

*) Het 'beklimmen van de Trap’ zal verklaard worden na het verhaal over Ariad
ne en het Labyrinth.

men zich naar de blos van het Oosten of naar de zalen van het Westen 
keert, het reizen op deze weg, o drager van de boog, kent geen be
weging. Naar welke plaats gij op dit pad ook wilt gaan, die plaats 
wordt uzelf.’ 'Gij zijt het Pad’, wordt de Adept-Guru toegevoegd, en 
deze herhaalt het tot de discipel na de inwijding, ’lk ben de weg en 
het Pad’, zegt een andere MEESTER.’ (Idem).

Men moet dus zijn eigen route uitzetten. Welk doel de mens zich ook stelt, 
dat is wat hij worden zal: ‘hij wordt het pad’, dat hij zichzelf gemaakt 
heeft. Het is misschien nuttig hier de woorden, waarin het onderwerp 
van hoofdstuk X wordt samengevat, met nadruk te herhalen: De mens 
wordt datgene waarnaar hij verlangt.
Het lijkt misschien vreemd dat dit hoofdstuk getiteld is de Leer van de 
Twee Paden, terwijl er toch vier paden genoemd zijn. Wat is daarvan de 
reden? Het antwoord luidt als volgt: De Leer van de Twee Paden, die 
volgt op de beschrijving van de Kringloop van Noodzakelijkheid (ge
geven in het vijfde hoofdstuk), heeft betrekking op de latere stadia van 
die Kringloop — op de eindstadia van het beklimmen van de cyclische 
‘Trap’, om eens een andere beeldspraak te gebruiken.*) Het is dus van 
toepassing op die pelgrims, die inderdaad vooruit gesneld zijn, die be
sloten hebben vooruitgang te boeken en niet te verdwalen in het doolhof 
van het Labyrinth — wat het resultaat is van het bewandelen van het Pad 
van de Zwerver.
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jonge mannen en zeven jonge vrouwen naar Minos moest sturen. De 
koning van Kreta eiste deze schatting om zo tenslotte alle Atheners een 
voor een binnen de muren van het Labyrinth te krijgen.
Theseus, zoon van Aegeus, die koning van Athene was, besloot een einde 
te maken aan dit offeren van Atheense jongens en meisjes. Om dit te vol
brengen voegde de koningszoon zich bij de groep, die de zeereis naar 
Kreta ging maken, toen het tijd werd de jaarlijkse schatting te voldoen. 
Daar hij zich aan het hoofd plaatste van deze groep jongelui toen zij voor 
Minos en zijn hofhouding moesten verschijnen, werd Theseus gekozen 
als het eerste slachtoffer, de het Labyrinth moest betreden. Er daagde 
echter onverwacht redding voor de prins.
Ariadne, de dochter van de koning van Kreta, die onder de indruk was 
van het edele voorkomen van de Atheense jongeling, werd hals over kop 
verliefd op de dappere zoon van Aegeus en besloot hem van een gewisse 
dood te redden. Zij verborg zich in de nabijheid van het Labyrinth en 
toen Theseus het noodlottige bouwwerk naderde liep zij op hem toe en 
overhandigde hem een zwaard en een kluwen draad. Ariadne zei de prins 
het draad af te rollen terwijl hij doordrong in de doolhof en beloofde dat 
zij bij de ingang zou blijven staan en het andere eind van de draad vast
houden.
Theseus ging moedig het Labyrinth binnen en stootte al spoedig op de 
Minotaurus. De prins versloeg het monster en kon toen de weg terug 
vinden uit de wirwar van gangen door middel van de draad, die vast
gehouden werd door de prinses die op hem wachtte.
Nu de beloofde uitleg. De zeven jonge mannen en vrouwen symboliseren 
de Zeven Ronden en de Zeven Rassen van de Kringloop van Noodzake
lijkheid. Het Labyrinth staat voor de arena van het leven op aarde, dat 
de mensen moeten betreden. Daar zij niet weten hoe te ontsnappen aan 
de valstrikken van het leven en daar zij helemaal niet in staat zijn het 
doel te bereiken - namelijk bevrijding — daar zij stervelingen zijn, worden 
zij gedood (door de Minotaurus in het Labyrinth). Het is het lot van de 
stervelingen, dat zij naar de onderwereld moeten gaan, waar Minos 
rechter is. Het oordeel, dat Minos uitspreekt over degenen, die zijn 
domein betreden, houdt in dat zij het Labyrinth weer moeten binnen
gaan — dat wil zeggen, dat zij terug moeten keren naar het aardse leven 
en opnieuw moeten ronddwalen in de doolhof. De Minotaurus (nota 
bene), die wordt afgebeeld als zijnde half dier — de vastberaden stier — 
half mens, is symbool voor de lagere natuur van de mens: Het Begeerte- 
beginsel, Karna, samen met het Verstandsbeginsel, Manas. Kama-Manas 
overheerst meestal het leven van de mens en het is er de oorzaak van dat 
hij steeds meer in het aardse leven verstrikt raakt, tenzij hij de leiddraad 
vindt, namelijk het Antahkarana, de brug, die de kloof tussen de hogere 
en de lagere natuur overspant. Manas met het licht van Buddhi kan de 
Minotaurus, Kama-Manas, verslaan. Door de leiddraad en met geeste
lijke kennis kan men heerschappij over zichzelf krijgen, verlichting be-
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In dit schema, waarin zeven treden zijn afgebeeld, stelt elke trede een Ronde 
voor. Door de Zeven Treden te beklimmen (of door de kringloop van Zeven 
Ronden te doorlopen) kan men opstijgen naar het volgende Rijk op de Hiërarchi
sche Levensladder. De Vierde Trede is verdeeld in Zeven kleinere Treden - deze 
staan voor de 7 Rassen op Bol D, die men een voor een moet beklimmen, al
vorens de volgende grote Treden (die de Vijfde Ronde voorstelt) te bereiken. 
Daar er slechts zeven treden zijn afgebeeld is het schema incompleet, aangezien 
de Vijfde Ronde pas begint als alle bollen van de Stijgende Boog doorlopen zijn, 
(dat wil zeggen, Zeven Wortelrassen op Bol E, Bol F en Bol G). Om het diagram 
compleet te maken zou men zeven roltrappen op iedere grote Trede moeten 
plaatsen en deze zouden dan de Zeven Bollen van een Keten voorstellen. Dan zou 
iedere roltrap ook weer zeven treden moeten hebben - die de Zeven Wortelrassen 
voorstellen.
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werkstelliger! en uiteindelijk bevrijding bereiken. Zoals in zovele Griekse 
allegorieën is het hoger zelf weergegeven als een meisje, Ariadne. De 
draad, die zij Theseus geeft is het Antahkarana; het zwaard Geestelijke 
Kennis.
Steeds weer wordt de sleutel van de Analogie de draad van Ariadne ge
noemd, die de mens in staat stelt de moeilijkheden, die men bij het be
studeren van de Oude Wijsheid tegenkomt, te boven te komen.

De keus om langs het derde pad, het Opwaartse Pad, te reizen werd 
aeonen geleden gemaakt, daar de mensheid zich nu bevindt op de vierde 
winding van de spiraal in de Kringloop van Noodzakelijkheid. Dit kun
nen we verduidelijken aan de hand van een tekening.
We kunnen gebruik maken van een ladder om de hiërarchieën, die de 
tien Natuurrijken vormen, af te beelden - dit noemen wij de Levens- 
ladder. Op iedere sport van de ladder bevindt zich één Rijk. Het Mensen
rijk bevindt zich op de zevende sport van de Ladder. Bovendien bestaat 
elke sport van de Levensladder uit ZEVEN TREDEN. Deze Zeven 
Treden zijn gelijk aan de Zeven Ronden. Om de naasthogere sport van 
de Levensladder te bereiken, moet een wezen uit een bepaald Rijk deze 
zeven Treden beklimmen en als hij dit volbracht heeft kan hij het Rijk op 
die hogere sport betreden. Iedere TREDE bestaat echter weer uit Zeven 
Kleinere Treden (die de Zeven Rassen voorstellen). Deze kleinere Treden 
moeten één voor één beklommen worden. En iedere kleinere trede be
reikt men door zeven ‘stapjes’ (de Zeven Onderrassen).
Daar het Mensenrijk zich bevindt op de zevende Sport van de Levens
ladder, is dit Rijk bezig de Zeven Treden van de Zevende Sport te be
klimmen. Drie Treden zijn reeds beklommen en de mensheid bevindt zich 
op de Vierde Trede (Vierde Ronde). Zo is het mensdom bezig de Zeven 
Kleinere Treden op de Vierde Grote Trede te beklimmen. De grote 
massa werkt zich nu op naar de Vijfde Kleinere Trede van de Vierde 
Grote Trede. Degenen die vooruit gelopen zijn - uitzonderlijke mensen, 
die wij kennen als de Oudere Broeders - zijn bezig de VIJFDE Grote 
TREDE te beklimmen. De Leer van de Twee Paden heeft in het bijzonder 
betrekking op hen.
Tenslotte zal de Wet van Voortdurende Beweging alle pelgrims brengen 
naar het punt waar een uiteindelijke beslissing genomen moet worden, 
betreffende het bestijgen van de Zeven Treden. Deze definitieve beslissing 
wordt gemaakt op de Vijfde Kleinere Trede bij het beklimmen van de 
VIJFDE Grotere TREDE. Indien er geen beslissing genomen wordt en 
indien de pelgrim niet in staat is zich op te werken naar de Zesde 
Kleinere Trede van de VIJFDE Grotere TREDE, dan moet hij op het 
tweede pad van het Opwaartse Pad blijven, — dat de naam van het Pad 
van de Zwerver heeft gekregen - voor de rest van dit manvantara.



‘DE STER WER STRAAL GIJ ZIJT’

Wat een prachtige gedachte! Verbonden te zijn met een flonkerende ster! 
Is er iets, dat meer veredelend is? Alleen al de gedachte dat men ver
bonden is met zulk een bovenaardse Pracht vervult ons met eerbied! Het 
is een nooit opdrogende bron van inspiratie. Zelfs al zijn we slechts een 
Straal, die tijdelijk op Aarde verblijft, dan moet er toch nu al in ons de 
mogelijkheid bestaan, om aan de Oorsprong van die Straal gelijk te 
worden - de mogelijkheid zich in de verre, verre toekomst te openbaren 
op dezelfde wijze als die Oorsprong nu doet - in de onbegrensde velden 
van het Onbekende!
Dan werd er na de woorden ‘de ster wier straal gij zijt’ ook nog een voet
noot ingevoegd, die als volgt luidt:

‘Elke geestelijke EGO is volgens de Esoterische leer een straal van 
een ’Planeetgeest.’ (De Stem van de Stilte, 46).

Het tijdstip waarop deze definitieve beslissing genomen moet worden is 
nog zo ver af — vele millioenen jaren - dat we ons dat nauwelijks kunnen 
voorstellen, maar de dagen verstrijken; en de weken worden maanden, 
de maanden worden jaren en de jaren een heel leven. Daarna volgt weer 
een leven en nog een. En het voorbijgaande ogenblik, dat zo onbelang
rijk schijnt kan zo vol betekenis zijn, het kan het belangrijkste en meest 
kostbare in ons hele bestaan zijn. Want op ditzelfde ogenblik, waarop 
deze woorden gelezen worden, kan het zijn dat de diamant-naald van 
onze beslissing een onuitwisbaar teken ingrift, dat ons wezen verbindt 
met de kracht om te overwinnen. Dit zal de beslissende factor zijn, wan
neer het kritieke ogenblik aanbreekt. De hoogste en uiteindelijke beslis
sing wordt opgebouwd met vele kleine beslissingen, die allemaal belang
rijk zijn en onontbeerlijk in het patroon dat we weven of het lot dat we 
onszelf scheppen. We kunnen een parafrase maken op een bekend Engels 
gezegde door er een tweede regel aan toe te voegen:

’Hitch your wagon to a star’*).
Set your course and there you are!
('Maak je wagen aan een ster vast’, d.w.z. stel je een hoog ideaal, 
Bepaal je koers en klaar ben je!)

Lijkt dit een grapje? Misschien is het dat ook wel, maar er zit meer in 
deze woorden, dan men op het eerste gezicht ziet. Want daar is ook nog 
deze opdracht:

'Vestig de blik uwer Ziel op de ster, wier straal gij zijt, de flonkeren
de ster, die schittert binnen de lichtloze diepten van het Eeuwige Zijn, 
de onbegrensde velden van het Onbekende.’ (De Stem van de Stilte, 
46).

*) Ontleend aan Ralph Waldo Emerson. Het werd populair gemaakt door jour
nalisten.
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Hieraan kunnen we het volgende toevoegen:
’Atman is niet-Geest in zijn Parabrahmische eindtoestand; Isvara of 
de Logos is Geest, of, naar het Occultisme verklaart, een samenge
stelde eenheid van geopenbaarde, levende Geesten, de bron en de 
kweekplaats van alle kosmische en aardse monaden, plus hun godde
lijke weerkaatsing, die uit de Logos voortvloeien en ieder in de ver
vulling van haar tijd in Hem terugkeren. Er zijn zeven hoofdgroepen 
van dergelijke Dhyan Chohans, welke groepen men in elke godsdienst 
zal aantreffen en herkennen, want zij zijn de oorspronkelijke ZEVEN 
Stralen, Het Occultisme leert ons, dat de mensheid verdeeld is in 
zeven bepaalde groepen met hun verstandelijke, geestelijke en stoffe
lijke onderverdelingen.’ (Fr. I 470; Terw. I 736-737).

Het verband, dat hier besproken wordt, ligt in de Bron en Oorsprong van 
de monade en niet in haar scheden of hulsels. Dit wordt nog eens onder
streept door het volgende citaat, dat een Ster erkent als Oorsprong van 
de monade, maar ook een ster voor haar omhulsel - de persoonlijkheid:

’De ster, waaronder een menselijk Wezen wordt geboren, zegt de 
Occulte lering, zal steeds zijn ster blijven gedurende de gehele kring
loop van zijn incarnaties in één Manvantara. Doch dit is niet zijn 
astrologische ster. Deze laatste heeft slechts betrekking op en staat 
in verband met de persoonlijkheid, de eerstgenoemde met de INDI
VIDUALITEIT. De 'Engel’ van die Ster of de daarmee verbonden 
Dhyani-Buddha zal óf de leidende, of om zo te zeggen, eenvoudig de 
besturende 'Engel’ zijn bij elke nieuwe geboorte van de Monade, die 
deel uitmaakt van zijn eigen inwezen, al kan dit aan zijn voertuig, 
dé mens, ook steeds onbekend blijven. De Adepten hebben ieder hun 
Dhyani-Buddha, hun oudere ’tweeling-Ziel’; zij kennen die en noemen 
haar ’Vadcr-Ziel’ en ’Vader-Vuur’. Het is eerst bij de laatste en hoog
ste inwijding echter, dat zij haar leren kennen, wanneer zij van 
aangezicht tot aangezicht tegenover het schitterende ’Beeld’ worden 
geplaatst.’ (Fr. I 469-470; Terw. I 736).

De inwijding, waarvan hier sprake is, en waarbij de wijdeling zijn ‘Vader- 
Vuur’ ontmoet, is een van de laatste stadia in de cyclus van inwijding.. 
Ongetwijfeld heeft dit betrekking op dat wat in een van de Stanzas van 
Dzyan genoemd wordt. Het hier van toepassing zijnde gedeelte is in deze 
symbolische bewoordingen gesteld:

'Bereik de vierde 'vrucht’ van het vierde pad van kennis, dat naar 
Nirvana leidt en gij zult begrijpen, want ge zult zien.’ (Stanza VI, 
sloka 7).



De Vier Graden van Inwijding
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Een verklaring van de gebruikte woorden: Sprotapanna, ook Srotapanna 
of Srotapanna, is een samengesteld Sanskrit woord: srotas, de stroom of 
de bedding van een rivier; apanna van apad, binnengaan. Dus ‘een die 
de stroom is ingegaan’, dat wil zeggen de stroom van de rivier die hem 
naar de ‘Oceaan’ of Nirvana zal brengen. Srotapati is de toestand van het 
ingaan in de stroom, dus het eerste van de vier paden naar Nirvana. In 
de dichterlijke taal van De Stem van de Stilte wordt dit aldus beschreven:

Het voorbereidende stadium tot inwijding, evenals de vier stadia die daar
toe behoren, zijn in de exoterische werken wel bekend, omdat ze voor
komen in de wijsgerige uiteenzettingen van het Buddhisme. Dit onder
werp is nauw verbonden met de Leer van de Twee Paden, aangezien het 
doel van inwijding is de geestelijke evolutie van de mens te versnellen. 
Wanneer hij dan de vier graden van inwijding doorlopen heeft, heeft de 
ingewijde het punt van zijn ontwikkeling bereikt, waarop hij kan kiezen 
welke van de twee paden hij zal bewandelen: het Open Pad of het Ver
borgen Pad.
We willen er hier wel de aandacht op vestigen, dat hoewel deze vier 
graden van inwijding in de Buddhistische wijsbegeerte de ‘vier wegen tot 
Nirvana’ genoemd worden, zij niets te maken hebben met wat hiervoor 
de ‘vier paden’ genoemd is, die allemaal beschreven zijn. Want de ‘vier 
wegen tot Nirvana’ behoren nog tot wat het Opwaartse Pad genoemd is. 
Bovendien besluit, zoals zojuist gezegd is, de ingewijde aspirant of hij 
het Pratyeka-Yana of het Amrita-Yana zal betreden nadat hij de vier 
wegen tot Nirvana tot het einde toe gegaan is.
In de poëtische beeldentaal van de Buddhistische wijsbegeerte moet men, 
om de status van een Buddha te bereiken, eerst ’de stroom ingaan’, want 
deze leidt naar de ‘Oceaan van Kennis’, zoals Nirvana dikwijls genoemd 
wordt. Wanneer men de stroom is ingegaaan kan men inderdaad vooruit
gang boeken op de ‘vier wegen tot Nirvana’. Deze worden genoemd in de 
uitleg, die gegeven werd over de hierboven aangehaalde Sloka:

’ln exoterische werken worden vier graden van inwijding vermeld, 
die in het Sanskrit achtereenvolgens berekend zijn als ’S?rotapanna’, 
’Sagardagan’, ”Anagamin’ en ’Arhan’ - de vier paden naar Nirvana 
in deze onze vierde Ronde dragen dezelfde benamingen.’ (Fr. I 159; 
Terw. I 273-274).
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’Zeg hem, o Candidaat, dat hij, die hoogmoed en eigenliefde tot 
slaven zijner toewijding maakt; die hoewel nog aan het bestaan ge
hecht, aan de voet van Saky-Thub-pa [Buddha], gelijk een liefelijke 
bloem zijn geduld en onderwerping aan de Wet schenkt, in dit leven 
een Srotapabti zal worden. De Siddhis der volmaaktheid mogen nog 
ver, zeer ver in het verschiet liggen - de eerste stap is gedaan, de 
voet staat in de stroom; het gezicht van 
der schuwe hinde kan hij verwerven.
Zeg hem, o vurig Verlangende, dat oprechte toewijding hem de 
kennis kan terugbrengen, die kennis welke in vroegere geboorten 
zijn deel was. Het deva-oog en het deva-gehoor worden niet in één 
kort leven verkregen.’ (blz. 54-55).

De ‘Siddhis der volmaaktheid’ zijn uitvoerig beschreven in hoofdstuk V. 
De mogelijkheid kennis die men in vroegere levens bezat weer terug te 
krijgen, wijst op het feit, dat deze kennis ligt opgeborgen in het onsterfe
lijke deel van de menselijke constitutie — zoals het ook is vastgelegd in de 
‘grote schilderijengalerij van de eeuwigheid’, de AkaSa kronieken — en 
deze kennis gaat bij de dood niet verloren. Het deva-oog en het deva- 
gehoor kan men beschouwen als geestelijke helderziendheid en helder- 
horendheid. Dit is de betekenis van de éloka ‘gij zult begrijpen, want ge 
zult zien’. Het toppunt van dit ‘zien’ wordt bereikt, wanneer de Arhat 
zich de toestand van het ‘onbegrensd Gezichtsvermogen’ verwerft, wan
neer hij de ‘vierde vrucht’ bereikt, die het bovenmenselijke gezichts
vermogen is.

’Aan een Arhan wordt de macht toegeschreven op een afstand alles 
even goed te ’zien’ en te weten als op de plaats zelve.’ (De Stem van 
de Stilte, 56).

Vervolgen wij de verklaringen van de gebruikte termen:
Sakridagamin is ook een samengesteld Sanskrit woord: sakri, eenmaal, 
slechts eenmaal; agamin, komend, naderend, van de werkwoordswortel 
agam, komen, arriveren, of bereiken, ook terugkeren; dus ’die de status 
van-nog-slechts-één-maal’ bereikt, of ’die nog slechts één maal terugkeert’ 
om op aarde wedergeboren te worden. Anagamin, een samengesteld Sans
krit woord: an, niet; agamin van agam, komen arriveren, terugkomen; 
dus ‘niet onderhevig aan terugkeren’, namelijk wedergeboorte — ‘hij die 
niet meer gereïncarneerd zal worden, tenzij hij dat wenst om de mens
heid te helpen’. (De Stem van de Stilte, 67). Arhan (ook wel geschreven 
Arhat, Rahat, en Arahat). Dit woord is afgeleid van de werkwoords
wortel arh, wat betekent: iets waardig zijn, recht hebben op; dus iemand 
die recht heeft op het aanzien van een die het doel bereikt heeft. De 
status van een Arhan en de volledige cyclus van inwijding worden be
schreven in het vervolg van het citaat, waarin een uitleg gegeven wordt 
over Sloka 7 van de Stanza VI:

'Hoewel de Arhan het Verleden, het Heden en de Toekomst kan zien, 
is hij nog niet de hoogste Ingewijde; want de Adept, de ingewijde
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candidaat, wordt zelf chela (leerling) van een hoger Ingewijde. De 
Arhan, die de top van de ladder van het Arhatschap wil bereiken, 
moet nog drie hogere graden verwerven. Er zijn er, die dat zelfs in 
dit ons vijfde ras bereikt hebben, maar de eigenschappen, benodigd 
voor het verwerven van deze hogere graden, zullen in de gewone 
asceet eerst ten volle ontwikkeld worden tegen het eind van dit 
Wortelras en in het Zesde en Zevende. Tot aan het eind van dit 
kleine Manvantara, de tegenwoordige levenskring, zullen er mitsdien 
altijd Ingewijden en Profanen zijn. De Arhats van de ’vuurnevel’ van 
de zevende sport zijn slechts één stap verwijderd van de Wortel-Basis 
van hun Hiërarchie - de hoogste van de Aarde en van onze Aard- 
keten.’ (Fr. I 159; Terw. I 274).

‘Dit kleine Manvantara - de tegenwoordige levenskring’ betekent het 
eind van het Zevende Ras, het eind van de Vierde Ronde op deze Bol 
(Bol D). Daar de Vierde Ronde voortgezet zal worden op de hogere 
bollen van de planeetketen van de Aarde, ligt het voor de hand dat het 
woord kleine enige nadruk krijgt. ‘Dit Wortelras’ is natuurlijk ons Vijfde 
Wortelras, dat gevolgd zal worden door het Zesde Wortelras, waarop 
weer het Zevende Ras zal volgen - elk zal hogere vermogens ontwikke
len, dan die welke in het tegenwoordige ras tot ontwikkeling gebracht zijn. 
We willen er de aandacht op vestigen, dat er gezegd wordt, dat deze vier 
graden van inwijding genoemd worden in de exoterische werken over het 
Buddhisme, dat wil zeggen in een min of meer gepopulariseerde versie, 
waarin het mogelijk lijkt het doel op een snelle manier te bereiken. Zij 
die al enige vooruitgang geboekt hebben op het ‘pad naar Nirvana’ en 
die men terecht kan beschouwen als Oudere Broeders van de Mensheid 
- Mahatmas — daar zij zekere inwijdingen doorgemaakt hebben, schijnen 
er echter op te wijzen dat er nog wel iets meer bij komt kijken, dan we in 
het exoterische verhaal lezen:

’Het voornaamste doel van onze strijd en inwijdingen is deze eenwor
ding te bereiken terwijl we nog op deze aarde zijn.’ (Brieven van de 
Meesters aan A. P. Sinnett, 86).

Deze ‘eenwording’, die hier genoemd wordt, kunnen we als volgt be
schrijven: de individualiteit moet, om

'zijn zevenvoudige neerwaartse en opwaartse loop met succes te kun
nen volbrengen, opgaan in de eeuwige levenskracht die slechts in het 
zevende verblijft en dan de drie (vierde, vijfde en zevende) in het 
ene — het zesde doen versmelten. Zij dit dit volbrengen worden 
Buddhas, Dhyan Chohans, enz.’ (Idem).

De ‘zevenvoudige neerwaartse en opwaartse loop’ zijn de Zeven Ronden, 
die doorlopen moeten worden om de Kringloop van Noodzakelijkheid te 
volbrengen: de neerwaartse loop bestaat uit de reis over de eerste drie 
bollen van de planeetketen — de Bollen A, B en C - tot Bol D (onze 
Aarde), dit wordt de Dalende Boog genoemd; de opwaartse loop bestaat 
uit de reis over de Bolen E, F en G, die de Stijgende Boog genoemd
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wordt. Eén volledige ommegang over zowel de Dalende als de Stijgende 
Boog is gelijk aan één Ronde. Het ‘versmelten van de drie’ heeft be
trekking op het vermengen en tot één maken van de drie beginselen: het 
vierde, Karna, het vijfde, Manas en het zevende beginsel Atman, in het 
ene, het zesde beginsel, Buddhi en als gevolg daarvan het bereiken van 
Buddhaschap.
Men neme goede nota van de bewering dat de ‘eeuwige levenskracht’ — 
hetzelfde als het Ene Leven, de Ene Kracht, Jïva genaamd — in het 
zevende Beginsel, Atman, verblijft. Deze passage besluit met deze veel
betekenende woorden:

'Degenen, die hierin slagen, hebben niets te vrezen in de vijfde, zesde 
en zevende ronde. Maar dit is een geheimenis.’ (Idem).

Het noemen van het ‘Buddha worden’ - wat inhoudt het bereiken van de 
staat van Buddhaschap — noodzaakt ons te onderzoeken, wat het stellen 
van deze daad met zich meebrengt. Technisch betekent een volledig ge- 
evolueerde Buddha een ontwikkeling die vergelijkbaar is met wat zal ge
beuren aan het einde van de Zesde Ronde, wanneer het Buddhibeginsel 
volledig ontwikkeld zal zijn. Dat neemt niet weg dat vanuit het stand
punt van de ontwikkeling in de Vierde Ronde - het stadium van de 
tegenwoordige mensheid — het functioneren van het Buddhibeginsel 
werkzaam zijn in de capaciteit van een Buddha betekent. Het is goed de 
betekenis van het woord zelf in gedachten te houden. Het Sanskrit woord 
Buddha betekent letterlijk ‘een ontwaakte’ of ‘een verlichte’. Het is af
geleid van de werkwoordswortel budh, waarnemen, herkennen, ontwaken 
en ook verlichten. Zo is dus iemand die op die wijze ontwaakt is, iemand 
die werkzaam kan zijn in zijn Buddhisch beginsel. Dit gebeurt eerst met 
tussenpozen. Dan krijgt men een grotere bedrevenheid in het hanteren 
van dit vermogen, totdat men tenslotte de kunst verstaat het in al zijn 
glorie en kracht aan te wenden. H.P.B. geeft een prachtige samenvatting 
van deze toestand wanneer zij het Buddhaschap definieert als:

Dit alles en nog meer bereikt men wanneer het Buddhisch beginsel wordt 
geactiveerd door middel van het Manasisch beginsel, want:

’Die opperste kracht verblijft in het Buddhi; latent - wanneer het 
alleen met Atman gehuwd is, werkzaam en onweerstaanbaar wanneer

'De hoogste graad van kennis. Om een Buddha te worden moet men 
de slavernij van de zinnen en de persoonlijkheid van zich afschudden; 
moet men het WARE ZELF volledig kunnen waarnemen en leren 
het te scheiden van alle andere zelven; moet men door ervaring leren 
hoe absoluut onwerkelijk alle verschijnselen in de zichtbare Kosmos 
zijn; moet men leren zich geheel en al los te maken van alles wat 
voorbijgaand en eindig is en, hoewel nog op Aarde, te leren alleen 
in het onsterfelijke en immerdurende te leven, in een bovenaardse 
toestand van heiligheid.’ (Theos. Gloss. onder ’Buddha’).
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*) Een aanwijzing omtrent een van de geheimen die verband houden met het 
Buddhisch beginsel kunnen we vinden in de nu volgende passage:

'Deze laatste nu [Buddhi] verbergt een geheimenis, welke aan niemand, 
uitgezonderd onherroepelijk door gelofte gebonden Chelas, of tenminste 
hun, die men ten volle kan vertrouwen, ooit geopenbaard wordt. Er zou 
natuurlijk minder verwarring zijn als het maar kon worden medegedeeld; 
doch daar het in rechtstreeks verband staat met het vermogen om naar 
willekeur en bewust het dubbel te projecteren, en deze gave evenals de 
'ring van Gyges’ voor de mens in het algemeen en voor de bezitter in het 
bijzonder, zeer noodlottig zou blijken, wordt het zorgvuldig geheim ge
houden.’ (De Sleutel tot de Theosofie, 125).

De 'ring van Gyges’ heeft betrekking op de Griekse mythologie. Het verhaal 
luidt als volgt: Gyges was koning van Lydia en hij bezat een magische ring. Deze 
ring werd als magisch beschouwd, daar zij de unieke eigenschap had de drager 
ervan onzichtbaar te maken. Van Gyges wordt gezegd, dat hij de kracht van deze 
ring gebruikte om zijn voorganger, Candaules, te vermoorden.

het wordt gegalvaniseerd door het inwezen van ’Manas’ . ..’ (Brieven 
van de Meesters aan A. P. Sinnett, 369).

In verband met het bereiken van het Buddhaschap en het functioneren 
van het zesde beginsel, Buddhi, is de volgende zin van groot belang:

’Doorgrond de aard en het inwezen van het zesde beginsel van het 
heelal en van de mens en gij zult het grootste geheim van deze onze 
wereld doorgrond hebben.’ (Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 
107)*).

De reden voor het ondergaan van inwijdingen is dus dat men zich ten 
doel gesteld heeft bewustzijn te verkrijgen in zijn hogere beginselen, want:

’De graden van Inwijding van een Adept geven de zeven stadia aan, 
waarop hij het geheim van de zevenvoudige beginselen in de natuur 
en in de mens ontdekt en zijn sluimerende vermogens tot ontwikke
ling brengt.’ (Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 107).

Daar de mens beschouwd wordt als een Saptaparna, een ‘zevenbladige 
plant’, kan men stellen, dat elke inwijding correspondeert met het ont
wikkelen van een blad - of een beginsel in al zijn zevenvoudige aspecten. 
Er zijn dus grote inwijdingen zowel als kleine inwijdingen. Wanneer de 
zeven bladen geheel ontvouwen of ontwikkeld zullen zijn, zullen de 49 
Vuren ontwaakt of ontstoken zijn.
Tot nu toe hebben we alleen aandacht besteed aan het toppunt van in
wijding, maar wat is er gezegd over de voorbereidende stadia daartoe? 
Er moet toch een manier zijn om de reis op het pad te beginnen, of, om 
de Buddhistische gelijkenis te gebruiken, de stroom in te gaan? Men zou 
zich af kunnen vragen: ‘Wat zijn de vereisten wanneer men de stroom wil 
ingaan?’
Men kan altijd de eerste stap op deze weg doen, en daarop kunnen nog 
een aantal stappen volgen. Maar om vooruit te komen moet die eerste
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stap gedaan worden. En voor het vertrek moet er het verlangen zijn - 
of beter een vast besluit — dat men die eerste stap wil doen. Men kan hier
voor aanwijzingen vinden wanneer men zich wendt tot het Boek der 
Gulden Voorschriften:*)

Ah, maar deze raad lijkt in de ogen van de aspirant leerling (Lanoe), die 
misschien hunkert naar een mysterieus rituaal en zich voorstelt dat hij 
een beproeving moet ondergaan, alvorens hij de reis kan aanvangen, zeer 
naïef. Men moet zich inderdaad voorbereiden, in de eerste plaats in zijn 
eigen verstand en hart, zonder zichzelf daarbij te bedriegen — anders . . . 
Want er staat geschreven:

*) Of De Stem van de Stilte. De reden waarom we ons in verband met de Leer 
van de Twee Paden tot dit prachtige, verheffende boek wenden, zal duidelijk zijn: 
dit onnavolgbare geschrift past helemaal in het huidige onderwerp. Ook draagt 
een afdeling van dit boek de titel ’De Twee Paden’. En dan zijn de Regels, die 
de belangrijkste tekst van dat werk vormen, genomen uit dezelfde reeks ’als die, 
waaraan de ’Stanzas’ van het Boek van Dzyan zijn ontleend, welke aan De Ge
heime Leer ten grondslag liggen (Voorwoord tot De Stem van de Stilte, blz. v). 
Schrijvers dezes vernam van een persoonlijke leerling van H.P.B., dat haar groep 
had geleerd, dat, om een beter begrip te krijgen van De Geheime Leer, men samen 
met dit werk De Stem van de Stilte moet bestuderen. Moeten we hieraan nog iets 
toevoegen? Bovendien kunnen we erop wijzen, dat toen H.P.B. haar pen opnam 
om De Geheime Leer te schrijven, het haar bedoeling was daarin practische raad
gevingen voor het dagelijks leven te verwerken - dit had het voornaamste onder
werp van het vierde deel moeten zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat dit deel 
materiaal bevat zou hebben, dat overeenkomt met de inhoud van De Stem van de 
Stilte. Maar daar H.P.B. haar vierde deel nooit heeft uitgegeven, is het mogelijk 
dat zij De Stem van de Stilte schreef en uitgaf om in die behoefte te voorzien.
*•) Lijkt dit beeld overdreven? Toch is het dat niet. In nog veel dramatischer 
bewoordingen wordt beschreven wat de leerling te wachten staat, wanneer hij 
zijn gedachten niet beheerst - want dat leidt dikwijls tot ondeugd:

’Er is maar één weg naar het Pad en enkel aan het einde ervan kan de 
Stem van de Stilte gehoord worden. De ladder, waarlangs de leerling op
klimt, wordt door sporten van leed en pijn gevormd; enkel door de stem 
der deugd kunnen deze worden weggenomen. Wee u dan, Discipel, zo gij 
nog een enkele ondeugd met u voert; want de ladder zal uitwijken en u 
omverwerpen; haar voet rust in het diepe slijk van uw zonden en misslagen

'Worstel met uw onreine gedachten, eer zij u overweldigen. Doe met 
haar, gelijk zij met u willen doen; want zo gij ze ontziet en zij wortel 
schieten en groeien, weet dan wel, dat deze gedachten u zullen over
meesteren en doden. Wees op uw hoede, Discipel; duld niet, dat zelfs 
haar schaduw uw genaakt. Want zij zal wassen in omvang en in macht 
toenemen en dit product der duisternis zal uw wezen verzwelgen, 
eer gij u van de aanwezigheid van het onreine, zwarte monster ten 
volle bewust zijt geworden.**). (Idem, 17-18).

'Dood uw begeerten Lanoe; maak uw ondeugden machteloos, voordat 
de eerste stap op de plechtige tocht gedaan wordt.’ (De Stem van de 
Stilte, 22-23).
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en eer gij beproeven kunt die wijde afgrond der stof over te steken, moet 
gij uw voeten in Wateren der Onthouding wassen. Zet geen nog bezoedelde 
voet op de onderste sport van de ladder. Wee hem, die één trede met be
slijkte voeten durft verontreinigen. De vuile, klevende modder zal drogen, 
taai worden en zijn voeten vasthechten; en evenals de vogel, in de lijm van 
de sluwe vogelaar gevangen, zal hij in zijn verdere voortgang gestuit wor
den. Zijn ondeugden zullen vorm aannemen en hem omlaag trekken. Zijn 
zonden zullen haar stem verheffen als de lach en de snik van de jakhals 
na het ondergaan der zon; zijn gedachten zullen een leger vormen, dat hem 
gevankelijk wegvoert.’ (De Stem van de Stilte, 21-22).

Een gedramatiseerde weergave van wat werkelijk gebeurt! Ons wordt het gebod 
gegeven:

'Worg uw zonden; maak ze stom voor immer, eer gij één voet naar de 
ladder opheft.’ (Idem, blz. 23).

*) Het woord 'Meester’ duidt hier op het Hoger Zelf. Want er is een voetnoot, 
waarin gezegd wordt:

’De 'Grote Meester’ is een naam, door de Lanoes of Chelas voor het Hoger 
Zelf gebezigd.’ (Idem, blz. 6).

**) Dit herinnert ons aan een regel uit Ars Poëtica van Horatius:
'Maar eenmaal gesproken woorden kunnen nooit herroepen worden.’

En dan is er deze passage in Mattheüs: ’De hemel en de aarde zullen voorbij 
gaan, maar mijne woorden zullen geenszins voorbij gaan.’ - XXIV-35.
***) ”Het heden’ betekent ’dit leven’; 'morgen’ een 'toekomstige geboorte’. Een 
voetnoot verklaart, dat de 'Grote Reize’ betekent 'heel de kring van bestaans
vormen gedurende één ’Ronde’.’ (De Stem van de Stilte, 50).

'Breng uw gedachten tot stilzwijgen en vestig al uw aandacht op uw 
Meester, dien gij nog niet ziet, maar toch gevoelt.’ (Idem, 23).*)

Lijken deze vereisten te moeilijk om er meteen mee te beginnen? Dan 
worden er bemoedigende woorden gesproken, die ons tonen dat de po
gingen niet zonder resultaat zullen zijn.

'Leer, dat geen poging, hoe gering ook, hetzij in goede of kwade 
richting, uit de wereld der oorzaken kan verdwijnen. Zelfs de rook, 
die zich heeft verspreid, laat nog een spoor na. 'Een hard woord, in 
voorgaande levens uitgesproken, wordt niet vernietigd, doch keert 
steeds weder.**). De peperplant zal geen rozen voortbrengen, noch 
zal de zilveren ster der zoete jasmijn in doornen of distelen verkeren. 
Gij kunt in het ’heden’ uw kansen voor het 'morgen’ scheppen. Op de 
'Grote Reize’***) brengen oorzaken, elk uur gezaaid, ieder haar oogst 
van gevolgen voort, want onkreukbaar Recht bestiert de Wereld. Met 
de machtigen golfslag van nimmer falend handelen brengt het de 
stervelingen levens van geluk of van leed, het Karmische kroost van 
al onze vroegere gedachten en daden.
'Neem dan zoveel als waarop uw verdienste u recht geeft, o gij ge
duldige van hart. Wees welgemoed en stel u tevreden met uw lot. 
Zodanig is uw Karma, het Karma van de kring uwer geboorten, het
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'Geen Arhan, o Lanoe, kan zulks in dat leven worden, waarin de Ziel 
voor het eerst naar eindelijke verlossing begint te haken.’ (Idem 57). 
'Blijf hopen. Want als het 'Verborgen Pad’ 'heden' voor u onbereik
baar is, kan het 'morgen' misschien door u worden betreden.’ (Idem, 
49).

Hoe ver weg het Verborgen Pad bij het begin van de reis ook moge 
schijnen, het is goed van het begin af te leren dat op een zeker punt van 
deze reis een keus ons wacht. Want terwijl men onderweg is, bepaalt men 
al hoe de te maken keus uit zal vallen. Want, bedenk wel:

'Gij kunt het Pad niet bewandelen, alvorens gij zelf het Pad geworden 
zijt.’ (Idem, 19).

lot van hen, die in hun leed en smart met u worden voortgedragen, 
van leven tot leven, beurtelings zich verheugend en wenend, geketend 
aan uw vroegere daden.’ (De Stem van de Stilte, 49-51).

Zolang het ‘karmische kroost’ niet geboren wordt, is men inderdaad ‘ge
ketend aan vroegere daden’. Naast de handelingen is er echter nog iets 
dat een rol speelt, want, en dit mag men niet vergeten, er werd gezegd 
dat het karmische kroost bestaat uit ‘al onze vroegere gedachten en 
daden’. Wat dragen wij een enorme vracht met ons mee! Is het een 
wonder, dat ongelukken ons op de voet schijnen te volgen wanneer we 
proberen ‘het pad te betreden’? Wat kunnen we daaraan doen? In één 
korte zin wordt ons raad gegeven. Maar deze houdt een wereld van be
loften in. Men kan met kleine pogingen beginnen: door iets aan te grijpen 
wat men gemakkelijk aan kan, één ding tegelijk, één voor één. Het is 
nutteloos het onmogelijke te proberen wanneer men begint - door te 
trachten alle moeilijkheden tegelijk te boven te komen. Daarom staat er 
geschreven (denk eraan dat ‘heden’ staat voor dit leven en ‘morgen’ voor 
een toekomstige geboorte):

'Handel gij 'heden’ voor hen en zij zullen 'morgen’ voor u handelen.’ 
(De Stem van de Stilte, 51).

Het is niet nodig verder in te gaan op het onderwerp van de vooruitgang, 
die de candidaat boekt wanneer hij eenmaal de stroom is ingegaan. Zijn 
vooruitgang hangt echter geheel af van zijn eigen krachtsinspanning. 
Maar met dat al:
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*) De 'zeven portalen’ worden beschreven in een van de afdelingen van dit boek, 
getiteld Derde Fragment.

'Wie zal het eerst van twee Paden, die één zijn, de lering vernemen, 
de waarheid omtrent het Verborgen Hart ontsluierd?’ (Idem, 36).

Het ‘Verborgen Pad’ is een naam voor de Esoterische Leer. De leringen 
daarvan worden dikwijls in allegorieën en symbolen gegeven, en daarmee 
wordt getracht het waarnemingsvermogen van de candidaat voor deze 
waarheden te stimuleren. Deze Twee Paden worden op sublieme wijze 
tegenover elkaar gesteld. Het is goed hier even te herhalen dat het Ver
borgen Pad gevolgd wordt door de Buddhas van Mededogen en dat het 
bekend is onder de naam Amrita-Yana. Het Open Pad wordt gekozen 
door de Pratyeka-Buddhas en wordt daarom het Pratyeka-Yana ge
noemd.

’Het PAD is één, Discipel, doch aan het einde tweevoudig. Door 
vier en zeven Portalen worden de trappen ervan onderscheiden.*). 
(Idem, 58).
Aan het ene einde - gelukzaligheid, onmiddellijk geschonken; aan het 
andere - gelukzaligheid verschoven. Van verdienste zijn beide het 
loon. Aan u staat de keuze.’ (Idem, 58).

Hier worden we geconfronteerd met een paradox — en we zullen er onder
weg nog zo vele tegenkomen! Er worden Twee Paden beschreven, het 
Open Pad — gelukzaligheid, onmiddellijk geschonken en het Verborgen 
Pad - gelukzaligheid verschoven. Beide zijn uitmuntend. En toch wordt 
er gezegd dat het Pad één is! Hoe kunnen we dit rijmen? In de eerste 
plaats kan iemand, die langs een pad reist, slechts langs één pad tegelijk 
gaan. Inderdaad is het zo, dat er op een zeker punt een beslissinggenomen 
moet worden: men moet kiezen welke van de twee paden, het Open of 
Verborgen Pad, men wil gaan. Dat neemt niet weg, dat, zelfs wanneer de 
keus gevallen is, de reiziger nog steeds één pad volgt — niet twee. Boven
dien kunnen we hier opmerken dat ‘van boven af gezien’ (van een hogere 
planeet, of van de Zon, neerkijkend op de Aarde) het Open en het Ver
borgen Pad als één zijn. Want in dit grotere gezichtsveld leidt het ver
heven doel van zowel het Open als het Verborgen Pad naar groter hoog
ten dan men op Aarde bereiken kan. En verder moet, wanneer de weder-
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belichaming van de Aarde een feit is geworden, de reis langs het Pad 
voortgezet worden.
Het hoeft nauwelijks gezegd te worden, maar men moet het wel in ge
dachten houden, dat de beschrijving van de Twee Paden, die nu volgt, 
alleen betrekking heeft op diegenen, die vergevorderd zijn op het pad: op 
diegenen, die genoemd worden de ‘Arhans met het onbegrensd gezichts
vermogen’. De óloka vervolgt:

’Het Ene wordt de twee: het Open en het Verborgen Pad. Het eerste 
leidt naar de eindpaal, het tweede tot Zelf-Offering.’ (Idem, 58-59).

Het punt in de reis langs het Pad, waarop men moet kiezen, is bereikt: de 
keus tussen verder gaan langs het Verborgen Pad of langs het Open Pad, 
dat leidt naar het doel - Nirvana. Voortgaan langs het Open Pad wordt 
‘Zelf-Offering’ genoemd en wordt beschreven in de Slokas die nu volgen. 
De betekenis van die term houdt in dat men voortgaat ‘in de wereld der 
mensen’ langs het Pad van Smart — als een Nirmanakaya (zal verderop 
verklaard worden). De keus die zo gemaakt wordt, is een voorbeeld in 
de overtreffende trap van de Opperste Wet, de Wet van Mededogen. 
Tenslotte zal in de verre, verre aeonen van de toekomst het Geheime Pad 
zijn voleinding vinden:

’De 'Verborgen Weg’ leidt eveneens tot Paranirvanische gelukzalig
heid - doch aan het einde van talloze Kalpas, nadat Nirvanas zijn ge
wonnen en verloren uit onbegrensd mededogen en ontferming met 
de wereld der misleide stervelingen.’ (Idem, 60).

De aanwijzing, die in dit vers gegeven wordt, is, dat iemand die ‘Zelf- 
Offering’ kiest om in contact te kunnen blijven met de wereld der men
sen, tenslotte de Paranirvanische gelukzaligheid zal bereiken, nadat on
telbare cycli, ‘talloze Kalpas’ verstreken zijn, dat wil zeggen bij het eind 
van de periode van de Zevende Ronde, wanneer de Aardketen overgaat 
tot Pralaya. 'Nirvanas zijn gewonnen’ (let op de meervoudsvorm van dit 
woord!) geeft aan de bevoegdheid die heerlijke toestand binnen te gaan. 
Toch gaat die mogelijkheid verloren — dat wil zeggen, hij wordt afge
wezen - ‘uit onbegrensd mededogen en ontferming’. De meervoudsvorm 
geeft aan dat deze toestand in de Vierde, Vijfde en Zesde Ronde be
reikt wordt - misschien wel vele malen in elke Ronde - maar dat er 
steeds weer afstand van gedaan wordt om achter te kunnen blijven:

'Omdat de eenzame pelgrims, wier voeten wond-gelopen zijn, op hun 
terugreis naar huis tot het laatste ogenblik toe er nooit zeker van 
zijn, de weg niet te zullen verliezen in deze grenzeloze woestijn van 
waan en stof, het Aardse Leven genaamd.’ (Fr. I 160; Terw. I 275).

De Sloka vervolgt:

’Als aan het Blijvende het Vergankelijke wordt opgeofferd, is de prijs 
uw deel; de droppel keert terug, vanwaar hij kwam. Het Open PAD
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leidt tot de niet veranderde Verandering - Nirvana, de glansrijke 
staat van het Volstrekte, de Gelukzaligheid, die alle menselijk denken 
te boven gaat.’ (De Stem van de Stilte, 58-59).

Het ‘Vergankelijke’ dat opgeofferd wordt is de persoonlijkheid - deze 
wordt als vergankelijk beschouwd, omdat hij in ieder leven anders is. 
Hij is verder van geen nut wanneer men het Blijvende bereikt heeft - 
het blijvende is natuurlijk de Monade (Atma-Buddhi) met haar voertuig 
(upadhi) Hogere Manas. De zin ‘de droppel keert terug, vanwaar hij 
kwam’ is gelijk aan het bekende Buddhistische gezegde ‘de dauwdrop 
glijdt in de stralende Zee’, waar hij één wordt met zijn Bron. Dit be
tekent hetzelfde als Nirvana bereiken, zoals blijkt uit de volgende zin van 
de éloka. Hoe juist zijn de paradoxale woorden ‘de niet veranderende 
verandering!’ Het is veel beter ‘de glansrijke staat van het Volstrekte’ te 
beschouwen als onderhevig aan verandering — wanneer het zijn cyclische 
baan beschreven heeft — dan als het niets van de filosofische verhande
lingen. Want hoe kan dat, wat een uitblussen (‘uitgeblazen’, zoals de ge
leerden Nirvana vertalen) is, veranderen als er niets is om te veranderen! 
Nu worden de twee Paden genoemd:

’Dus is het eerste Pad BEVRIJDING.
Doch het tweede Pad is - VERZAKING en wordt daarom het 'Pad 
der Smart’ genoemd.
Dit Verborgen Pad voert de Arhan tot onuitsprekelijk geesteslijden 
ter wille van de Levend Doden en tot onmachtige deernis met de 
mensen, de slachtoffers van Karmisch leed; aan de vrucht van Karma 
toch durven de Wijzen niets doen.’ (Idem, 59-60).

Het eerste Pad, het Open Pad, wordt Bevrijding genoemd, daar men zich 
vrij maakt van de Nidanas — dat wil zeggen dat men zich bevrijdt van de 
banden van wedergeboorte, voor dit Manvantara - wanneer men als een 
Jïvanmukta (letterlijk een ‘bevrijde Monade’) overgaat tot de toestand 
van Nirvana.
Het tweede Pad, het Geheime Pad, wordt Verzaking genoemd - daar men 
inderdaad het bereikte doel verzaakt. Wat een bovenaardse mededogen 
wordt er dan opgeroepen! De reden voor deze verzaking wordt gegeven 
in de verhandeling over de drie verheerlijke Gewaden - een onderwerp 
dat nauwkeurig bestudeerd moet worden.
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'Treedt uit het zonlicht in de schaduw om meer plaats aan anderen 
te geven. De tranen, die de verzengde bodem van leed en smart be
sproeien, brengen bloesems en vruchten van Karmische vergelding 
voort. Uit de oven van het menselijk leven en zijn zwarte rook stijgen 
gewiekte vlammen op, gelouterde vlammen, die onder het Karmisch 
oog voortzwevend in het eind de verheerlijkte stof voor drie gewaden 
van het Pad weven.
Deze gewaden zijn: Nirmanakaya, Sambhogakaya, en Dharmakaya, 
het Verhevenste gewaad.’ (Idem, 47).

De drie gewaden, of Trikaya, zoals zij technisch genoemd worden, zijn 
een volledige uitleg waard.
Nirmanakaya, een samengesteld Sanskrit woord: nirmana, meten, ook 
vormen, maken, scheppen, bouwen; afgeleid van de werkwoordswortel 
nirma (met dezelfde betekenis); kaya, het lichaam, ook een verzameling, 
van de werkwoordswortel chi, dat wat bij elkaar gezocht is. Ondanks 
deze wortelbetekenissen geeft het woordenboek als definitie ‘het lichaam 
van transformatie’, terwijl ‘het lichaam dat geschapen wordt’ of gebouwd 
wordt de gedachte, die met dit woord verband houdt, beter weergeeft. 
H. P. Blavatsky geeft de volgende verklaring:

’De vorm van de adept of yogï, die die post mortem toestand binnen
gaat of verkiest boven het Dharmakaya of de volstrekt Nirvanische 
toestand. Hij doet dit omdat laatstgenoemd kaya hem voor altijd 
scheidt van de wereld van vorm, daar het hem een toestand van zelf
zuchtige gelukzaligheid schenkt, waarin geen ander levend wezen kan 
delen en zo wordt de adept uitgesloten van de mogelijkheid de mens
heid of zelfs maar de devas te helpen. Als Nirmanakaya Iaat de mens 
echter alleen zijn stoffelijk lichaam achter en hij behoudt alle andere 
'beginselen’ behalve het Kamische - daar hij dit tijdens zijn leven 
voor altijd uit zijn aard verwijderd heeft en het in zijn post mortem 
toestand niet meer tot leven gewekt kan worden. In plaats van zich 
over te geven aan een zelfzuchtige gelukzaligheid verkiest hij dus 
een leven van zelf-opoffering, een bestaan dat pas eindigt met de 
cyclus van het leven, om de mensheid onzichtbaar, maar op een toch 
zeer effectieve manier te kunnen helpen.’ (Theos. Gloss., onder 
'Nirmanakaya’)*).

*) De 'Cyclus van het leven’, genoemd in de laatste zin van dit citaat, slaat op de 
levensperiode van de Aardketen, die ten einde is wanneer Zeven Ronden door
lopen zijn.
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Volgens een verdere beschrijving van het Nirmanakaya Kleed is het

’de etherische vorm, die iemand zou aannemen, als hij, na zijn stoffe
lijk lichaam verlaten te hebben, in zijn astraal zou verschijnen - 
daarbij al de kennis van een Adept bezittende. De Bodhisattva ont
wikkelt deze vorm in zich naar gelang hij op het Pad voortschrijdt. 
Als hij de eindpaal heeft bereikt en de vrucht ervan geweigerd, blijft 
hij op aarde als een Adept, en na zijn sterven vertoeft hij, in plaats 
van Nirvana in te gaan, in dit glorierijke lichaam, dat hij voor zich 
geweven heeft, onzichtbaar voor de oningewijde mensheid, om over 
haar te waken en haar te beschermen.’ (De Stem van de Stilte, 102- 
103).

Sambhogakaya, het tweede van de drie gewaden van heerlijkheid, is een 
samengesteld Sanskrit woord, dat gewoonlijk vertaald wordt met ‘lichaam 
van vreugde’, en wel omdat als definitie voor het woord sambhoga 
‘vreugde’ gegeven wordt; plus kaya, lichaam. We kunnen er hier echter 
wel op wijzen, dat de werkwoordswortel bhuj, waarvan bhoga is afgeleid, 
nog andere betekenissen heeft dan genieten of eten. Het betekent ook 
gebruik maken van, in bezit nemen, ervaren, doorleven, duren (in de 
zin van een tijdsduur). Het voorvoegsel sam betekent ‘samen’, ‘met’; 
wanneer het in een samengesteld woord gebruikt wordt, betekent het 
‘grondig’. Dan zou het samengestelde woord sambhogakaya dus net zo 
goed vertaald kunnen worden met ‘het lichaam dat voortduurt’ of zelfs 
‘het lichaam dat in bezit genomen wordt’ (door een Buddha). Deze be
tekenis komt meer overeen met de esoterische, waar we ons nu mee bezig 
zullen houden. Deze term wordt verklaard als: hetzelfde als Nirmana
kaya.,

'doch met de vermeerderde luister van de 'drie volmaaktheden’, waar
van een de volstrekte vergetelheid van alle aardse dingen insluit.’ 
(Idem, 103).

Door deze volkomen vergetelheid van alle aardse dingen kiest een 
Buddha van Mededogen het verheerlijkte gewaad, dat we kennen onder 
de naam Nirmanakaya, om binnen de sfeer van de Aarde te kunnen 
blijven.
Terwijl dus een van de luisterrijke aspecten van het Sambhogakaya kleed 
het Verheerlijkte Wezen vrij maakt van de banden, die hem aan de aarde 
binden, stelt een ander dergelijk aspect hem in staat de stadia, die aan de 
wijsheid en gelukzaligheid, die behoren tot de toestand van Nirvana, 
voorafgaan, te ondergaan. En hier volgt de Buddha van Mededogen de 
verheven Wet. In plaats van in een toestand van gelukzaligheid te blijven, 
verzaakt hij dit kaya (kleed) en neemt het Nirmanakaya aan en is hij niet 
‘verloren voor de wereld der mensen’. Aan de andere kant blijft de 
Pratyeka-Buddha niet stilstaan in de Sambhogakaya toestand, maar hij 
gaat verder om zich het Dharmakaya, het ‘glorierijke lichaam’, te ver
werven.
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_n werkelijkheid dient dus het tweede kleed als het ‘Voertuig voor het 
Ervaren’ van Gelukzaligheid. Daar het een tussenstadium is, verschaft 
het de Pratyeka-Buddha de mogelijkheid de meest verheven toestand te 
bereiken, die we kennen als het Dharmakaya - wat inhoudt dat hij Nir
vana binnengaat. Maar ook verschaft het Sambhogakaya de Buddha van 
Mededogen de toegang tot het Dharmakaya. In plaats van Nirvana 
binnen te gaan, doet de Verhevene echter afstand van die verheerlijkte 
toestand, evenals van het intermediaire voertuig en blijft hij een Nir- 
manakaya.
Dharmakaya is het hoogste van de drie verheerlijkte gewaden of licha
men. Dit samengestelde Sanskrit woord wordt meestal vertaald met ‘het 
lichaam van de wet’, daar dharma wet betekent en afgeleid is van de 
werkwoordswortel dhri, hetgeen betekent houden, ondersteunen, in stand 
houden, dragen; en kdya, lichaam. We kunnen dus ook de volgende ver
taling geven van dit woord: ‘het lichaam dat behouden blijft’ of ‘het 
lichaam dat voorgoed behouden blijft’ voor de Pratyeka-Buddhas, die het 
doel van bevrijding voor zichzelf alleen bereikt hebben.

Het proces van het aannemen van het Nirmanakaya-kleed — dit gebeurt 
wanneer de tijd daar is, om het stoffelijk lichaam af te leggen — wordt als 
volgt uiteen gezet:

’... wanneer een Adept tijdens zijn leven de toestand van heiligheid 
en reinheid bereikt, die hem ’aan de Engelen gelijk’ maakt, wordt zijn 
verschijnings- of astraal lichaam bij zijn dood even dicht en tastbaar 
als zijn gestorven lichaam was en in de werkelijke mens veranderd. Het 
oude, stoffelijke lichaam valt af gelijk de afgeworpen slangenhuid en 
het lichaam van de 'nieuwe’ mens blijft zichtbaar of het verdwijnt 
uit het gezicht, al naarmate de Adept het verkiest, terwijl het om
geven is van de schil van Akasa, die het verbergt. In dit laatste geval 
staan er voor de Adept drie wegen open: (III 68).

’Het Dharmakaya-Vichaam is dat van een volkomen Buddha, dat wil 
zeggen in het geheel geen lichaam, doch een ideale ademtocht: het Be
wustzijn versmolten met het Universele Bewustzijn, of de Ziel ont
daan van alle eigenschappen. Eenmaal een Dharmakaya, heeft de 
Adept of Buddha elke mogelijke betrekking met deze aarde en elke 
gedachte eraan laten varen. Om dus in staat te zijn de mensheid te 
blijven helpen, 'offert’ een Adept, die het recht op Nirvana heeft 
verworven, ’het Dharmakaya-iichaam op’, zoals de mystieke spreek
wijze luidt, behoudt van de Sambhogakaya enkel de grote en volledige 
kennis, en blijft in zijn Nirmanakaya-lichaam voortleven. De eso
terische school leert, dat Gautama Buddha evenals verscheidene 
zijner Arhats zulk een Nirmanakaya is, de hoogste van allen, die 
bekend zijn, wegens de grote zelfverzaking en het offer, aan de mens
heid gebracht.’ (Idem, 103-104).



*) De Sleutel tot de Theosofie, 127.
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Kama-loka is de eerste van de toestanden na de dood, de plaats waar het 
Kama-rüpa (hier een ontbindende schil genoemd) op zijn beurt afge
worpen wordt als ‘de slangenhuid’. Men lette ook op de beschrijving, die 
van Kama-loka gegeven wordt: ‘die etherische sfeer, welke voor het 
menselijk gezicht verborgen is’ en die doordrongen is van het lagere 
Aka^aïsche licht — dat gewoonlijk het Astrale Licht genoemd wordt. De 
tweede keus van ‘de Adept’ is als volgt:

’2. Hij kan door middel van een uiterste inspanning van zijn wil ge
heel en al samenvloeien en verenigd worden met zijn Monade. Zo
doende zou hij echter (a) zijn Hoger Zelf beroven van de Samadhi 
na de dood - een zaligheid, die niet het ware Nirvana is - daar het 
astrale, hoe rein dan ook, voor zulk een toestand te aards is; en (b) 
hij zou zich daardoor openstellen voor de wet van Karma, daar deze 
daad in werkelijkheid het gevolg is van louter persoonlijke zelfzucht, 
het oogsten van de door en voor zichzelf voortgebrachte vruchten.’ 
(Hl 68).

De definitie van ‘Monade’ luidt natuurlijk Atma-Buddhi. Het ‘hoger 
Zelf’ wordt door H.P.B. ook gegeven als Atman in verbinding van 
Buddhi.*) Samadhi heeft meestal betrekking op de vierde en hoogste van 
de Avasthas — de vier toestanden van bewustzijn van het Taraka Raja- 
Yoga stelsel: Jagrat, de toestand van wakker zijn; Svapna, de droom
toestand; Sushupti, de toestand van diepe slaap; Samadhi, een geluk
zalige toestand van contemplatieve Yoga, die dit gebied te boven gaat.

dat technisch het kama-rüpa genoemd wordt (letterlijk de ‘begeerte- 
vorm’). Maar dit is natuurlijk niet van dezelfde samenhang als dat van dc 
Adept, zoals het hierboven beschreven is. Gewoonlijk blijft dit ‘astrale 
lichaam’ in Kama-loka (de ‘Begeerte-wereld’), totdat het uiteen is ge
vallen — op de manier die in het nu volgende citaat onder nummer 1 be
schreven wordt. De ‘schil van AkaSa’ is slechts een beeldspraak en de 
betekenis ervan is hetzelfde als het ‘Gouden Ei’ of het Hiranyagarbha: 
want, zoals in het Egyptische Dodeboek te lezen staat: ‘de overledene is 
stralend in zijn Ei wanneer hij gaat naar het land van geheimenis’. ‘Hij’, 
in het citaat, slaat op ‘de Adept’.

’l. Hij kan in de sfeer van de aarde (Vayu of Kama-loka) verblijven, 
in die etherische sfeer, welke, behalve tijdens flitsen van helderziend
heid, voor het menselijk gezicht verborgen is. In dit geval moet de 
Adept, daar zijn astraal lichaam door zijn grote reinheid en geestelijk
heid de eigenschappen verloren heeft, die het Akasaïsche licht (de 
lagere of aardse ether) in staat stellen zijn half-stoffelijke deeltjes op 
te slorpen, in het gezelschap van ontbindende schillen verblijven 
zonder goed of nuttig werk te verrichten. Dit kan natuurlijk niet het 
geval zijn.’ (III 68).
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De toespeling op ‘Samadhi na de dood’ is een aanduiding van de bewust
zijnstoestand die de Monade in de toestanden na de dood bereikt.

Er is nog een beeldspraak, die gebruikt wordt in verband met de status 
van een Nirmanakaya. Deze wordt beschreven als het aantrekken van 
een mantel, zoals men kan lezen in de volgende Sloka:

Hoewel de woorden ‘het Nirvana der vernietiging’ precies het tegenge
stelde schijnen te verkondigen van de gelukzaligheid, die meestal in ver
band gebracht wordt met Nirvana, geeft het toch de bedoeling zeer goed 
weer. Want bij het betreden van Nirvana, het ‘eeuwige licht’, worden de 
lagere scheden vernietigd en daarmee natuurlijk de persoonlijkheid — die 
zo wordt ‘uitgeblazen’ (zoals de letterlijke vertaling van de Oriëntalisten 
van het woord nirvana luidt). Het is niet zo, dat de ‘Vonk’ wordt uit
geblazen, wanneer de kaars op het stoffelijke gebied wordt gedoofd, maar 
de Vonk is van het stoffelijk gebied verdwenen en is voor een tijd één ge
worden met haar Oorsprong, hoewel die tijd aeonen kan overspannen. 
Weliswaar is het proces van wedergeboorte stopgezet, daar de oorzaken 
voor wedergeboorte terzijde zijn gesteld; de Nidanas zijn verstrooid. (De 
Nidanas zijn de twaalf banden of ketenen, die de mens binden aan het 
wiel van wedergeboorte — om de Buddhistische redefiguur te hanteren). 
Dan bestaat ook de mogelijkheid om te handelen uit Mededogen niet 
meer. Want de Pratyeka-Buddha is heengegaan, is ‘verloren in Nirvana’, 
ofwel, ‘de dauwdrop is in de stralende Zee gegleden’ — zoals de Buddhis- 
ten zeggen. Over de betekenis van het Sanjna-kleed:

’Het Sanjna-kleed kan weliswaar hert eeuwige licht verlenen. Het 
Sanjna-kleed alléén schenkt het Nirvana der vernietiging en beëindigt 
het herboren worden, maar, o Lanoe, het doodt tevens - het mede
dogen. Niet meer kunnen de volmaakte Buddhas, die zich met de 
glans van Dharmakaya tooien, aan het heil der mensen meewerken. 
Helaas! zullen ZELVEN aan het Zelf geofferd worden, de mensheid 
aan het welzijn van enkelingen?’ (De Stem van de Stilte, 47-48).

*3. De Adept heeft de keuze om bewust Nirvana en rust te verzaken 
om op aarde voor het welzijn van de mensheid te arbeiden. Dit kan 
hij op tweeërlei wijze doen; öf hij kan, zoals hierboven gezegd, door 
zijn astraal lichaam tot een stoffelijke verschijning te verdichten, 
dezelfde persoonlijkheid weer aannemen, öf hij kan zich van een ge
heel nieuw stoffelijk lichaam bedienen, hetzij dat van een pasgeboren 
kind, öf door - zoals Sankaracharya met het lichaam van een dode 
rajah heet gedaan te hebben — ’een verlaten omhulsel te betrekken’ 
en daarin zo lang te leven als hij verkiest. Dit is wat 'ononderbroken 
bestaan’ genoemd wordt. . . . Aldus luidt de verkondigde leer, terwijl 
iedereen kan kiezen of hij haar nog dieper wil peilen of haar buiten 
beschouwing wil laten.’ (III 68-69).

’Het Sanjna-kleed ontleent zijn naam aan Sanjnavasu van Rajagriha,
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’Dit is een bijzonder diepzinnig leerstuk, dat echter, wanneer men het 
eenmaal begrijpt, het geheim van elke drieheid of drieëenheid ont
sluiert en een ware sleutel is tot ieder drievoudig, metafysisch sym
bool. In zijn eenvoudigste en meest begrijpelijke vorm vinden we hem 
in de menselijke Entiteit met zijn drievoudige indeling in geest, ziel en 
lichaam en in het heelal, wanneer men het pantheïstisch beziet, als 
een eenheid, die bestaat uit een Goddelijk, zuiver geestelijk Beginsel, 
Bovermatuurlijke Wezens - de directe stralen ervan - en de Mensheid. 
De oorsprong hiervan vinden we in de leringen van de voorhistorische 
Wijsheids Religie of Esoterische wijsbegeerte. Het grootste Pantheïs
tische ideaal van het onbekende en onkenbare Inwezen, dat eerst

Aldus luidt de vertaling van het Sanskrit Samjna-veshin. Samjna is een 
woord, dat is samengesteld uit jna, weten, en sam ‘samen’ - in samen
gestelde woorden ‘geheel en al’; veshin, mantel, verschijning, afgeleid van 
de oorzakelijke vorm van de werkwoordswortel vish, kleden. Samjna 
wordt meestal vertaald met bewustzijn. Samen met veshin kunnen we be
tekenis van deze term aldus weergeven: de gerichte energie van het 
geestelijk bewustzijn, dat de benodigde ‘mantel’ of het hulsel voor de 
Trikaya verschaft.
Zou men, in plaats van de Trikaya als ‘drie lichamen’ (wat de letterlijke 
betekenis is) te beschouwen, ze als drie bekleedselen of toestanden van 
bewustzijn zien, dan zou men zich een beter begrip kunnen vormen van 
de lering, die verband houdt met dit wijsgerige idee. Het wordt tenslotte 
steeds duidelijker dat in de bestudering van de Esoterische wijsbegeerte 
het gebruik van symbolen, hetzij in de vorm van een afbeelding of onder 
het mom van een beeldspraak, slechts hulpmiddelen zijn, die tot doel 
hebben de intuïtie te doen ontwaken. Het verstand kan dan de sleutelge- 
dachte in zich opnemen, terwijl het via de bekende denkwegen volgt. Op 
deze manier raakt het vertrouwd met de wijze waarop de Wijsheid over
gedragen wordt.
Tot nu toe zijn in het kader van de Trikaya de drie verheerlijkte ge
waden besproken, namelijk het Nirmanakaya, het Sambhogakaya, en het 
Dharmakaya. Er is echter nog een aspect van de Trikaya, dat nu be
handeld moet worden. Dit verbindt de Leer van de Twee Paden met de 
Leer van Atma-Vidya (het toppunt van kennis), het laatste leerstuk, 
waarin dit onderwerp nader zal worden uitgewerkt. Dit toont duidelijk 
aan, waarom De Stem van de Stilte samen met De Geheime Leer be
studeerd moet worden. Het citaat, dat nu volgt, is van grote betekenis, 
zoals men kan opmaken uit de eerste zin:

de derde grote Arhat of 'Patriarch’, zoals de leden van de hiërarchie 
der drie-en-dertiig Arhats, die het Buddhisme verspreidden, door de 
Oriëntalisten genoemd worden. ’Sanjna-kleed’ betekent in overdrach
telijke zin het verwerven van de Wijsheid, waardoor het Nirvana van 
vernietiging (dat wil zeggen van de persoonlijkheid) wordt ingegaan; 
letterlijk het ’inwijdingskleed’.’ (Idem, 47-48).
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*) De stüpas, waarvan hier sprake is, zijn koepelvormige monumenten, ook wel 
dagobas genoemd, die over het algemeen opgetrokken worden op heilige plaatsen, 
die iets te maken hebben met de werkzaamheden van de Buddha of ook wel 
boven heilige relikwieën. Triratna, letterlijk drie juwelen: de naam van de be
roemde Buddhistische geloofsbelijdenis. Waarschijnlijk is deze beter bekend onder 
de benaming van de drie Toevluchten, daar 'toevlucht' de vertaling is van het 
woord ’sarana’. In het Pali luidt deze geloofsbelijdenis:

Buddham éaranatn gachchhami,
dhammam saranam gachchhami, 
samgham Saranam gachchhami.

'Ik neem mijn toevlucht tot de Buddha; ik neem mijn toevlucht tot de Wet (Dham- 
ma); ik neem mijn toevlucht tot de Groep (of Congregatie - Samgha of Sangha) - 
de Groep duidt meestal op de Buddhistische priesters.’

Om terug te keren tot de oorspronkelijke filosofische idee: we kunnen 
er hier op wijzen, dat het begrip van de Drie Logoi, in verband met 
Cosmogenesis, nauwkeurig overeen komt met de beschrijving van de 
Trikaya. De Eerste Logos, de Ongeopenbaarde, komt overeen met de 
Dharmakaya toestand. De Tweede Logos, die de noodzakelijke schakel 
vormt tussen de Ongeopenbaarde en de Geopenbaarde, is gelijk aan het 
Sambhogakaya, dat de brug is tussen de toestanden van Dharmakaya en 
Nirmanakaya. De Derde Logos, symbool van het scheppende aspect, de 
Geopenbaarde Logos, vinden we terug in het Nirmanakaya. (Dit onder
werp zal in het laatste hoofdstuk verder uitgewerkt worden).

De status van deze drie gewaden wordt in de nu volgende óloka in het 
kort samengevat:

getransformeerd wordt in subjectieve en dan in objectieve materie, 
ligt aan al deze triaden en drievoudigheden ten grondslag. Zo vinden 
we in het wijsgerige Noordelijke Buddhisme (1) Adi-Buddha (of de 
Oorspronkelijke Universele Wijsheid), (2) de Dhyani-Buddhas (of 
Bodhisattvas), (3) de Manushi (Menselijke) Buddhas. In de Europese 
ideeën vinden we hetzelfde: God, Engelen en de Mensheid, theolo
gisch gesymboliseerd in de God-Mens. De Brahmaanse Trimürti en 
ook het drievoudige lichaam van Siva in het Shaivisme zijn beiden 
gevormd op dezelfde grondslag, als ze al niet geheel overeenkomen 
met de Esoterische leringen. Het is dus niet te verwonderen dat men 
deze idee van het drievoudige lichaam - of de gewaden van Nirmana
kaya, Sambhogakaya en Dharmakaya, de meest grootse van de lerin
gen der Esoterische Wijsbegeerte - in min of meer verwrongen vorm 
terugvindt in iedere godsdienstige sekte en dat ze geheel verkeerd 
wordt uitgelegd door de Oriëntalisten. In het algemeen gesproken 
is het drievoudig lichaam het symbool van Buddha’s beeld, zijn lerin
gen en zijn stüpas; volgens de opvattingen van de priesers heeft het 
betrekking op de Buddhistische geloofsbelijdenis, Triratna genaamd, 
die de formule is van 'het toevlucht nemen tot Buddha, Dharma en 
Sangha’.’*) (Theos. Gloss., onder 'Trikaya').
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Dat is het eerste pad, het Amrita-yana. Wat het andere pad, het Pratyeka- 
yana betreft:

Daarom worden de Buddhas van Mededogen de Bodhisattvas van het 
Verborgen Hart genoemd.
De keus welk van de verheerlijkte gewaden -het Dharmakaya of het 
Nirmanakaya - aangetrokken zal worden, vormt de beslissing welk van 
de twee Paden - het Open of het Verborgen Pad - men wil gaan.

'Door zich met het nederige gewaad van de Nirmanakaya te tooien 
doet men afstand van de eeuwige gelukzaligheid voor het Zelf om 
het heil der mensheid te bevorderen. De geluksstaat van Nirvana te 
bereiken en die alsdan op te geven is de laatste, de beslissende stap - 
de hoogste op het Pad van Zelfverzaking.
Weet, o Discipel, dat dit het Verborgen PAD is, gekozen door de 
Buddhas der Volmaking, die het ZELF ter wille van zwakkere Zelven 
ten offer brachten.’ (Idem, 49)

'Voorzeker, op het Arya-Pad zijt gij niet meer Srotapatti, doch een 
Bodhisattva. De stroom is overgestoken. Het is waar, gij hebt recht 
op het Dharmakaya-kleed; doch de Sambhogakaya is groter dan een 
Nirvani, en groter nog is een Nirmanakaya — de Buddha van het 
Mededogen.’ (De Stem van de Stilte, 100).

Het Arya-Pad is het edele of heilige pad (arya, edel, waardig, heilig). 
Srotapatti, de toestand van het ’ingaan in de stroom’, welke leidt tot 
Nirvana. Nirvênï (juister zou zijn Nirvanin), iemand, die de toestand van 
Nirvana is ingegaan. Dan moeten we het woord Bodhisattva nog toe
lichten. Dit Sanskrit woord is samengesteld uit bodhi, verstand en sattva, 
inwezen. We kunnen het letterlijk vertalen met: ‘hij wiens inwezen ver
standelijkheid geworden is’, een beschrijving van de wezens, die be
schouwd worden als de belichaming van mededogen, gezien vanuit het 
standpunt van het oosters esoterisme, ook al

'[staat] een Bodhisattva in de hiërarchie minder hoog dan een 'vol
maakte Buddha.’ In het exoterisch spraakgebruik worden de twee 
zeer vaak verward. Toch heeft de volks-intuïtie een Bodhisattva, 
wegens zijn zelfopoffering, op een hogere trap van verering dan een 
Buddha geplaatst.
Dezelfde volkseerbied noemt 'Buddhas van het Mededogen’ die 
Bodhisattvas, welke na de rang van Arhat verworven, dat wil zeggen 
het vierde of zevende Pad volbracht te hebben, weigeren de staat van 
Nirvana in te gaan of 'zich met het gewaad van Dharmakaya te 
tooien en naar de andere oever over te steken’, omdat het alsdan 
buiten hun macht zou liggen de mensen ook zelfs zo weinig te helpen 
als Karma zulks toestaat. Zij blijven liever op onzichtbare wijze (in 
de Geest, om zo te zeggen) in de wereld en werken tot ’s mensen 
redding mee door hem aan te sporen de Goede Wet te volgen, d.i. 
hem op het Pad der Gerechtigheid te leiden.’ (Idem, 100-101).
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. dit [is] het Open PAD, de weg tot zelfzuchtige gelukzaligheid, 
die door de Bodhisattvas van het 'Verborgen Hart’, de Buddhas van 
het Mededogen, wordt vermeden.’ (Idem, 48).

Dit is de Leer van de Twee Paden: het Verborgen Pad wordt gevolgd 
door de Buddhas van Mededogen, het Open Pad door de Pratyeka- 
Buddhas. Beide paden leiden naar het doel. Het Open Pad geeft de 
reiziger onmiddellijke gelukzaligheid, het Verborgen Pad uitgestelde 
zaligheid.
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In het Oosten vinden wij deze gedachte in zowel gepopulariseerde als in 
symbolische vorm terug. In bij voorbeeld de Bhagavad-Gita wordt deze 
gedachte weergegeven op een manier, die gemakkelijk te begrijpen is:

De Wet, die verbonden is met de Leer van de Twee Paden, is Mede
dogen, Hiervan wordt gezegd dat het de Wet der Wetten is. Een van de 
meest diepzinnige leerstukken van de Esoterische Wijsbegeerte toont de 
werking van deze Wet aan en deze kunnen we toevoegen aan wat reeds 
gezegd is in verband met diegenen, die het Verborgen Pad volgen. Het 
zal veel begrijpelijker zijn nu deze lering besproken wordt na de ver
handeling over de leer van de Nirmanakayas.
De uiterlijke vorm van deze lering vindt men, speciaal de gepopulari
seerde versie ervan, in alle godsdiensten terug, meestal als een beschrij
ving van de nederdaling op aarde van een god in menselijke vorm. Dit 
herinnert ons aan de bekende woorden uit het Evangelie:

*) De woorden 'eniggeboren’, met betrekking tot de Zoon (van God), zijn een 
vertaling van het Griekse Monogenes. Het is opmerkenswaardig dat deze term 
dateert van voor de Christelijke jaartelling, want hij werd gebruikt in de Mys- 
terieën van het Oude Griekenland. Verder was in de Griekse Mythologie Mono
genes een bijnaam van Persephone, de dochter van Demeter. Van alle Hellenis
tische godinnen was Demeter het meest verbonden met de Mysterieën van 
Eleusis. Plutarchus verhaalt dat de Atheners alle mensen die stierven met eerbied 
bezagen, daar zij Demeter gewijd waren, want de overledene zou van haar rijk 
(de Aarde) overgaan naar de Onderwereld. Dit laatste gebied viel onder de heer
schappij van Persephone en haar gemaal Dis.’

'Ofschoon ik ongeboren zelfs ben, het onvergankelijke Zelf en ook 
de Heer der schepselen, en ofschoon ik mijn eigen Heelal-Stof beheers, 
ben ik toch geboren door mijn eigen Begoochel ingskracht. Want 
telkens wanneer er verslapping van Wet is, afstammeling van Bharata 
en -toeneming van wetteloosheid, dan zend ik mijzelf uit. Tot be
scherming der goeden en tot vernietiging der bozen, terwille van het 
blijven bestaan van het Goede word ik geboren in tijdperk na tijd
perk.’ (Bhagavad-Gita, vert. J. W. Boissevain, vierde gesprek, regels 
5-8).

'Want alzó lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet ver- 
derve, maar het eeuwige leven hebbe.’ (Joh. 3-16)*).
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Ter verklaring van de symbolische vorm kunnen we zeggen, dat de god
delijke kracht beschreven wordt als nederdalende in de gestalten van een 
reeks Avataras. Deze zijn in het volksgeloof goddelijke incarnaties van 
Vishnu geworden (Vishnu is symbool voor de al-doordringende godde
lijke kracht, die de gehele schepping in stand houdt), waarvan er tien 
zijn. De ‘goddelijke incarnaties’ (Avataras) worden als volgt genoemd:

1. Matsya-Avatara - bekend als de Vis Avatara
2. Kürma-Avatara - de Schildpad Avatara
3. Varaha-Avatara — de Zwijn Avatara
4. Nara-simha-Avatara - de Leeuw Avatara
5. Vamana-Avatara - de ‘Dwerg’ Avatara (die, volgens het verhaal ge

zonden werd om de Daitya Bali te verdeemoedigen)
6. Parasu-Rama-Avatara - Rama met de Bijl Avatara (het verhaal ver

meldt de strijd tussen de Brahmanen en de Kshatriyas)
7. Rama-chandra-Avatara — de held van het Ramayana — (het epos 

over de oorlog, die gevoerd werd tegen de Rakshasas)
8. Krishna-Avatara - de guru in de Bhagavad-Gïta
9. Gautama Buddha

10. Kalki-Avatara-de toekomstige Avatara (die zal verschijnen, gezeten 
op een wit paard, een getrokken zwaard hanterend - waarmee de 
vernietiging der bozen wordt aangegeven. Zijn komst zal plaats 
vinden aan het eind van Kali-yuga).

De allegorie in deze reeks is zo goed verborgen, dat deze zonder een 
sleutel niet ontsluierd kan worden. Daar de draad van Ariadne niet ge
geven is, kunnen we de weg uit het doolhof niet vinden. Het zal de lezer 
opgevallen zijn, dat de zevende en de achtste Avatara de helden zijn uit de 
twee beroemde heldendichten, het Ramayana en de Mahabharata. Mis
schien heeft hij er zich over verwonderd, dat Gautama Buddha als een 
goddelijke incarnatie van Vishnu genoemd wordt. De Brahmanen hebben 
hier hun geheime redenen voor, hoewel hierbij wel vermeld moet 
worden, dat sommige scholen van Hindu wijsbegeerte het hiermee niet 
eens zijn. We hoeven nauwelijks te zeggen, dat de Buddhisten een derge
lijke gedachte geheel en al verwerpen. Zij zeggen dat Sakyamuni de 
status van een Buddha bereikte door zijn eigen verdienste. En dan heb
ben zij ook hun eigen, gelijkwaardige goddelijke incarnaties, hoewel die 
technisch niet gerangschikt worden onder avatarische openbaringen.
Maar nu het Sanskrit woord avatara. Het is een samengesteld woord: 
ava, ‘neer’, tara, afgeleid van de werkwoordswortel tri, hetgeen doorgeven 
betekent, dus een doorgeven naar beneden, of een neertransformeren van 
de goddelijke kracht, gewoonlijk vertaald als een goddelijke incarnatie. 
(De esoterische betekenis zal later gegeven worden).
De Brahmaanse idee, die verbonden is met bovengenoemde reeks van 
Avataras, is, dat de al-doordringende Goddelijke Geest van tijd tot tijd 
op aarde nederdaalt opdat zijn goddelijke potentie als een regenererende



*) Deze verwantschap is besproken in hoofdstuk VII.

562

kracht op de mensheid kan inwerken. Dit immer-doordringende Godde
lijke Beginsel wordt Maha-Vishnu (‘de Grote Vishnu’) genoemd en hier
van wordt (in zijn esoterische betekenis) de volgende verklaring gegeven:

Alle Sanskrit woorden, behalve Bïja, zijn reeds eerder uitgelegd. Het 
woord Bïja betekent een zaad of een levenskiem; daarom wordt het hier
boven ook vertaald met ‘zaad van het Avatarisme’.
Uit de Zeven Zonen des Lichts (zojuist in bovenstaand citaat genoemd) 
stamt de verwantschap van de zeven klassen van Monaden.*) De ver
wantschap van de Avatara op Aarde en zijn Bron wordt verder toegelicht 
in de nu volgende regels:

‘Derhalve zijn alle Avataras één en dezelfde: de Zonen van hun 
‘Vader’ in rechte lijn en afstamming, doordien de ‘Vader’ of een der 
zeven Vlammen tijdelijk de zoon wordt en deze twee één zijn — in 
Eeuwigheid. Wat is de Vader? Is hij de Volstrekte Oorzaak van alles 
- het ondoorgrondelijke Eeuwige? Neen, zeer zeker niet. Hij is 
Karanatman, de ’oorzakelijke ziel’, die door de Hindus in algemene 
zin Isvara, de Heer, en door de Christenen de Ene en Enige ‘God’ 
genoemd wordt. Van het standpunt der eenheid is dat ook zo, doch 
in zo’n geval kan men de laagste elementaal eveneens voor ’Eén en 
Enig’ houden. Ieder menselijk wezen heeft bovendien zijn eigen 
goddelijke geest of persoonlijk God. De goddelijke Entiteit of Vlam, 
waaruit Buddhi emaneert, staat in dezelfde betrekking tot de mens,

’Er bestaat in de Natuur een geheimzinnig Beginsel, ’Maha Vishnu’ 
genaamd, dat niet de God van die naam is, maar een beginsel dat het 
Bïja, het zaad van het Avatarisme, bevat of met andere woorden het 
vermogen en de oorzaak van dergelijke goddelijke incarnaties is. Alle 
Wereldheilanden, de Bodhisattvas en de Avataras, zijn de bomen der 
verlossing, gesproten uit het éne zaad, het Bïja of de ’Maha Vishnu’. 
Het doet er niets toe of men het Adi-Buddha (oerwijsheid) of Maha 
Vishnu noemt, dat is alles hetzelfde. In esoterische zin opgevat is 
Vishnu zowel Saguna als Nirguna (met en zonder attributen). In het 
eerste aanzicht is Vishnu het voorwerp van exoterische eredienst en 
toewijding, in het tweede aanzicht, als Nirguna, is hij het toppunt 
van de gezamenlijke geestelijke wijsheid in het Heelal - kortom Nir
vana - en aanbidden hem alle wijsgerige denkers. In deze esoterische 
zin was de Heer Buddha wel een incarnatie van Maha Vishnu.
Aldus wordt het van uit het wijsgerige en zuiver geestelijke stand
punt gezien. Uit het gebied van begoocheling echter, zoals men zou 
kunnen zeggen, of uit het aards oogpunt bezien, weten deze ingewij
den dat Hij een rechtstreekse incarnatie was van een der oorspronke
lijke ‘zeven zonen des lichts’, die men in elke Theogonie aantreft - 
de Dhyan Chohans - wier zending het is van de ene eeuwigheid 
(aeon) tot de andere te waken over het geestelijke welzijn van de aan 
hun zorg toevertrouwde gebieden.’ (III, 398-399).
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In het bovenstaand citaat wordt de verwantschap tussen de ‘Vader’ en de 
‘Zoon’ naar voren gebracht, maar er is een relatie, die nog veel sterker 
is. Deze komt in de nu volgende passage ter sprake:

hoewel op een lager gebied, als de Dhyani-Buddha tot zijn menselijke 
Buddha.’ (III 400).

’ln de oude Symboliek was het altijd de ZON (hoewel men deze 
Geestelijke, niet de zichtbare Zon bedoelde), die naar men veronder
stelde de voornaamste Heilanden en Avataras uitzond. Vandaar de 
verbindingsschakel tussen de Buddhas, de Avataras en zovele andere 
incarnaties van de hoogste ZEVEN. Hoe dichter de sterveling, wiens 
persoonlijkheid door zijn eigen persoonlijke god (het zevende be
ginsel) tot diens aards verblijf uitverkoren werd, bij zijn Prototype 
’in de Hemel’ stond, des te beter voor hem.’ (Fr. I 528; Terw. I 821- 
822).

Dit citaat moet nader bestudeerd worden. Allereerst is de ‘ZON’, waar
van hier sprake is, niet onze zichtbare Zon (zoals duidelijk gezegd 
wordt), maar veeleer de Centrale Geestelijke ZON — die ver buiten ons 
zonnestelsel staat. Ten tweede zijn de hier genoemde ‘Hoogste Zeven’ de 
Zeven Oorspronkelijke ‘Stralen’, of Zeven Zonen des Lichts, die tevoor
schijn treden in de eerste stadia van het tot aanzien komen van een 
cosmos. Ten derde is daar de laatste zin: daar deze in de vorm van een 
allegorie gesteld is, kunnen we hem hier nader uitwerken. Het zevende 
beginsel, dat de persoonlijke god van de mens genoemd wordt, is natuur
lijk Atman. Het ‘prototype in de Hemel’ verwijst naar een van de Zeven 
Zonen des Lichts, die optreedt als tussenstation voor de Goddelijke 
Emanatie, die de Avatarische ‘boodschapper’ wordt. Dan moeten we op 
deze plaats een passage, die in dezelfde stijl gesteld is, naar voren 
brengen:

'Veronderstellen wij dat iemand aldus - terwijl het voertuig rein ge
noeg is - tijdens de kringloop van zijn incarnaties voor bijzondere 
doeleinden uitverkoren is door zijn persoonlijke God, de bron (op het 
gebied van het geopenbaarde) van zijn Monade, die derhalve in hem 
gaat wonen. Die God, zijn eigen prototype of 'Vader in de Hemel’, 
is in zekere zin niet alleen het beeld waarnaar hij, de geestelijke mens, 
gemaakt is, maar hij is in het geval, dat wij op het oog hebben, dat 
geestelijke individuele Ego zelf. Dit is een geval van blijvende, levens
lange Theophanie. Bedenken wij, dat dit geen Avatarisme is zoals de 
Brahmaanse wijsbegeerte dat beschouwt en dat de aldus uitverkoren 
mens ook geen Jïvanmukta of Nirvani is, maar dat het een geheel 
buitengewoon geval is op het gebied van de Mystiek. Die mens kan 
in zijn vorige levens al dan niet een Adept geweest zijn, hij is thans 
eenvoudig een buitengewoon rein en geestelijk individu, of iemand 
die dat in zijn vorige leven geweest is, indien het aldus uitverkoren 
voertuig dat van een pasgeboren kind is. In dit geval kunnen de 
astrale beginselen van zulk een heilige of Bodhisattva na zijn
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Wanneer we nog even onze aandacht richten op de laatste zin van het 
vorige citaat, dan vinden we daarin een sleutel tot het begrijpen, van wat 
er gebeurt bij het instand houden van wat we de 'tussenschakel’ van een 
Avatara zouden kunnen noemen. (Hier zullen we nog op terugkomen). 
De bijzondere betekenis van de woorden ‘Avatarisme zoals de Brahmaan- 
se wijsbegeerte dat beschouwt’ is, dat deze laatste de nadruk legt op het 
Vishnu-aspect van het Avatarisme. Ter verduidelijking: we kunnen het 
Vishnu-acpect zien als één speciale Straal van de Zeven Zonen des Lichts 
en deze treedt op als een brandpunt voor de ‘Avatarische boodschapper’. 
De term ‘Avatarische boodschapper’ wordt gebruikt om een onderscheid 
te maken tussen de Goddelijke Emanatie (of ‘goddelijkheid’) - die ‘neer
daalt’ uit hoger sferen — en de ‘openbaring’ daarvan, die op aarde ver
schijnt en gekend wordt als de Avatara.
Het zal nu duidelijk zijn, dat de ‘Avatarische boodschapper’ uit hoger 
gebieden afkomstig is en dat hij niet het product is van deze aarde-sfeer. 
Het woord ‘boodschapper’ wordt gebruikt om aan te geven, dat de God
delijke Emanatie naar deze sfeer gezonden werd en niet op deze bol ont
staan is. In feite wordt de Goddelijke Emanatie pas een Avatara als hij 
zich op aarde openbaart. De openbaring vindt plaats wanneer het voer
tuig daaroe gereed is. Want het spreekt vanzelf, dat de Goddelijke Ema
natie niet in een menselijke vorm in de wereld verschijnt.
Voor we verder gaan moeten we onze aandacht wijden aan de nu volgen
de vraag en het daarop gegeven antwoord:

Het punt waarop we in dit citaat in het bijzonder moeten letten is de 
zinsnede ‘het [is] een geheel buitengewoon geval op het gebied van de 
Mystiek’ en ook ‘dit is een geval van levenslange Theophanie’. Dit samen
gestelde Griekse woord betekent letterlijk de verschijning of openbaring 
van een god (theos, een god; phania van phainesthai, verschijnsel). Elders 
geeft H.P.B. de volgende definitie van Theophanie:

lichamelijk overlijden niet zoals die van elke gewone sterveling aan 
een natuurlijke ontbinding worden onderworpen. Zij blijven in onze 
sfeer en binnen ’s mensen aantrekking en bereik en derhalve kan men 
niet alleen zeggen dat een Buddha, een Sankaraoharya of een Jezus 
tegelijkertijd vele personen bezielt, maar zelfs dat de beginselen van 
een hoog Adept de uiterlijke lichamen van gewone stervelingen be
zielen.’ (III 409-410).

'Volgens de algemeen aangenomen betekenis is dit 'verkeer tussen 
de Goden (of God) en die ingewijde stervelingen die geestelijk ge
schikt zijn om dit verkeer te genieten.’ Esoterisch betekent het echter 
meer dan dit. Want het is niet alleen de tegenwoordigheid van een 
God, maar ook een werkelijke, zij het ook tijdelijke, incarnatie, de 
samensmelting, om zo te zeggen, van de persoonlijke Godheid, het 
Hoger Zelf, met de mens, zijn plaatsvervanger of vertegenwoordiger 
op aarde.’ (III 63).
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Er wordt gezegd dat de Avatara ‘nederdaalt’ in een bed degelijke vorm, 
omdat hij niet nogmaals op deze aarde zal verschijnen. Dit wordt op deze 
manier gesteld, omdat de Avatarische boodschapper op deze sfeer neer
daalde en niet de cyclische evolutie op de Aardketen doormaakt, zoals 
de Monaden die de Kringloop van Noodzakelijkheid gaan, dat doen. Om 
het doel van deze Kringloop van Noodzakelijkheid te kunnen bereiken 
zijn de Monaden genoodzaakt steeds weer tot het leven op aarde terug te 
keren en de cyclus van wedergeboorte te doorlopen. De Avatarische 
boodschapper is echter niet gebonden aan het wiel van wedergeboorte 
(om de Buddhistische zegswijze te gebruiken).
Over de openbaring van de Avatara op aarde in een stoffelijke vorm, 
maakt een Toelichting op het Boek van Dzyan de volgende veelbeteke
nende opmerking:

Dit betekent dat zulk een stoffelijk voertuig van de hoogste kwaliteit is - 
waarlijk een vahana (voertuig) de Goddelijke Pracht waardig.
Twee elementen, waaruit de Avatara bestaat, zijn nu behandeld. Deze 
twee onderdelen zijn niet zo moeilijk te begrijpen, aangezien zij gelijk zijn 
aan de religieuze opvattingen betreffende dit onderwerp, namelijk dat een 
godheid (Goddelijke Emanatie) nedergedaald is uit hoger sferen en bezit 
neemt van een ‘rein’ stoffelijk lichaam (‘rein’ door de ‘Zeven Deugden’), 
zoals zojuist is uitgelegd. Deze uitleg is in alle opzichten voldoende voor 
de doorsnee mens. Daarom is hij in alle godsdiensten altijd zo gemakke
lijk te aanvaarden geweest. Maar van het standpunt van de wijsbegeerte

*) Siva is het derde aspect van de Hindu Trimürti (die bestaat uit Brahma, Vish- 
nu en Siva - het drievoudig aspect van de godheid). Siva symboliseert de ver
nieuwende kracht in de cosmos. Adi-Buddha (letterlijk 'oorspronkelijke Wijsheid’) 
is een term uit het Noordelijk Buddhisme en betekent de al-doordringende, opper
ste en absolute verstandelijkheid.

’Zij kiest tot Haar Avataras alleen degenen, die in hun vorige incar
natie de zeven deugden bezaten.’
’Hij die ’de zeven deugden bezit’ is iemand die even rein wordt zonder 
het voordeel van Inwijding als een Adept, louter door de werking 
van zijn eigen verdienste.’ (III 407).

’Wat is een Avatara? want voordat men dat woord gebruikt moet men 
het goed begrijpen. Hij is een nederdaling van de geopenbaarde God
heid - hetzij onder de bijzondere naam Siva, Vishnu of Adi-Buddha*) 
- in een bedrieglijke vorm van een individualiteit, een verschijning 
die voor de mensen op dit gebied van begoocheling objectief is, maar 
het in nuchtere werkelijkheid niet is. De bedriegelijke vorm, die 
noch verleden noch toekomst heeft omdat zij geen voorafgegane 
incarnatie achter zich, noch toekomstige geboorten vóór zich heeft, 
heeft niets uit te staan met Karma, dat er derhalve geen macht over 
kan uitoefenen.’ (III 401).



566

- en in het bijzonder van de Esoterische Wijsbegeerte - kan er meer ge
zegd worden over dit unieke verschijnen op aarde van een godheid. We 
zullen trachten dit duidelijk uiteen te zetten.
Stelt u zich, om een duidelijk beeld te krijgen van datgene waar het hier 
om gaat, eens voor hoe het zou zijn als een man in de kracht van zijn 
leven genoodzaakt zou worden om, plotseling, zonder enige voorberei
ding, het lichaam van een baby aan te nemen. Dat zou op zijn minst een 
hachelijke situatie zijn. We hebben het hier natuurlijk over het ‘bewust
zijn’ van die man — niet over zijn lichaam of voertuig.
Dit is een nogal bizar onderwerp om te overdenken, maar we hebben 
nog een voorbeeld, dat wat minder vreemd aan zal doen. Het komt voor 
in sprookjes, waarin mensen plotseling ‘in dieren veranderd worden’, 
wanneer boze tovenaars of feeën met hun toverstaf zwaaien. Ook in de 
klassieke literatuur ontbreken dergelijke voorbeelden niet. Daar is onder 
anderen in de Odyssee van Homerus de wellustige Circe, die, na de 
kameraden van Odysseus een overvloedig banket te hebben aangeboden, 
hen in zwijnen verandert. En hetzelfde lot zou Odysseus ten deel gevallen 
zijn, als Hennes (let wel, de god van de wijsheid) niet tijdig ingegrepen 
had. Shakespeare nam ook zijn toevlucht tot deze tour de force in zijn 
bekoorlijke fantasie A Midsummer Night's Dream. De betoverde Bottom 
wordt echter niet afgeschilderd als een hulpeloze idioot. Hij behoudt zijn 
boerse aard en zijn spraakvermogen in de tijd dat de betoverde Titania 
onder zijn bekoring komt.
Gewoonlijk wordt de evolutie onmiddellijk stop gezet in de op die wijze 
veranderde mensen uit de sprookjes. Zij worden machteloos gemaakt. 
Wanneer zij zo betoverd zijn, beschikken zij niet langer over hun mense
lijke vermogens en kundigheden.
Wat hiermee aan de lezer duidelijk gemaakt moet worden is, dat de god
heid, die op aarde nederdaalt, zich in een dergelijke, benarde situatie zou 
bevinden. Het Verheerlijkte Wezen zou niet in het mensenrijk werkzaam 
kunnen zijn, omdat hij van een goddelijk wezen in een menselijk 
wezen ‘veranderd’ wordt. Zijn ‘opofferende nederdaling’ zou verhinderd 
of vruchteloos gemaakt worden, tenzij een hoog geëvolueerd mens - 
vertegenwoordiger van de hoogst mogelijke ontwikkeling in de mens
heid — deze godheid het ‘ontwikkelde mensenlijke deel’ kan leveren. Door 
deze assistentie zou de hemelse boodschapper dan werkzaam kunnen 
zijn, via de hem verschafte intermediaire menselijke upadhi, die om zo te 
zeggen de Goddelijke Straling zou ’neertransformeren’ naar het lagere, 
menselijke stoffelijke niveau.
De uitleg, die de Esoterische Wijsbegeerte geeft van de Avatara is, dat 
deze werkwijze gevolgd wordt door de bemiddeling van een Nirmana- 
kaya. Hieruit blijkt weer het Mededogen van de Buddhas die het Ver
borgen Pad gekozen hebben. Door deze daad van mededogen kan de 
godheid zich niet alleen openbaren, maar ook op aarde werkzaam zijn 
voor het welzijn van de mensheid. Dit verklaart de relatie tussen de Leer
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van de Avataras en het voornaamste onderwerp van dit hoofdstuk, name
lijk de Leer van de Twee Paden.
Door middel van de tussenschakel, die verschaft wordt door de Nirmana
kaya, kan de Avatara op aarde werkzaam zijn. Dit intermediaire bestand
deel treedt op als het stabiliserende beginsel van de drie onderdelen en 
het voegt deze drie samen tot een eenheid. Het intermediaire deel vormt 
dus de schakel tussen het hogere en het lagere.
Nu komt ons de bestudering van het technische aspect van de menselijke 
constitutie van pas, daar we genoodzaakt zijn nauwkeurig vast te stellen 
welk deel van de Nirmanakaya gebruikt wordt in de samenstellende delen 
waaruit de Avatara bestaat.
We hebben reeds geconstateerd, dat men een Nirmanakaya kan beschou
wen als een wezen met vijf beginselen, dat wil zeggen zonder Sthüla- 
Sarïra (stoffelijk lichaam) en Karna. Want het Begeertebeginsel is in vol
strekte sluimering gedompeld — tenminste zolang de Nirmanakaya-toe- 
stand voortduurt.
Daar er een grondlering is, dat Atman (het zevende beginsel) niet kan 
functioneren op het stoffelijk gebied zonder een upadhi (‘sluier van de 
geest’ of voertuig), ligt het voor de hand dat we Atman niet per sé (op 
zich, apart) behoeven te bestuderen. Met andere woorden, in de open
baring is Atman onafscheidelijk van zijn upadhi, namelijk Buddhi (het 
zesde beginsel). Deze tweeheid vormt datgene wat de Monade genoemd 
wordt. Dit is het eerste bestanddeel van de Avatara - dat wat de Avata- 
rische boodschapper genoemd wordt (Atma-Buddhi).
Daar het lagere bestanddeel op aarde verstrekt is, moet tijdens het leven 
het ‘reine’ stoffelijk lichaam (Sthüla-^anra) functioneren met zijn ‘onaf
scheidelijke metgezellen’, namelijk Linga-Sarira (het Modellichaam), be- 
levendigd door Prana (het Levensbeginsel), terwijl Karna het bloed ver
schaft.
Dan blijft er nog één beginsel over: Manas, speciaal Manas in zijn hoger 
aanzicht, het Hoger Ego genaamd, ook wel het Reïncarnerend Ego of 
het zich Wederbelichamende Ego. We kunnen hier een belangrijke be
wering aanhalen:

’Manas kan zijn inwezen aan verschillende voertuigen overgeven, bij 
voorbeeld aan het Mayavi-Rüpa, enz.’ (III 657).

Hiervan is nog een bevestiging voorhanden:

’Ja, hij was wellicht het Ego, Gautama, in een nieuw en beter passend 
omhulsel — dat van een Brahmaan uit Zuid-Indië.’ (III 417).

die het tussenbeginsel werd van de Avatara, die we kennen als 
Sankaracharya.
Het belangrijkste om te onthouden is het volgende: de Nirmanakaya be
houdt het vermogen zelfstandig te functioneren, hoewel hij tegelijkertijd 
de Avatarische boodschapper voorziet van een menselijk upadhi. De
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Nirmanakaya kan deze, voor ons schijnbare ‘toverkunst’ uitvoeren door 
zijn door evolutionaire ontwikkeling zelfverworven bekwaamheden. Voor 
deze verklaring hebben we wel enige bevestiging.
Ten eerste:

'Toen onze grote Buddha - de beschermheer van alle adepten, die het 
occulte stelsel hervormd en gecodificeerd heeft, voor het eerst 
Nirvana bereikte op aarde, werd hij een Planeetgeest, dat wil zeggen 
- zijn geest kon tegelijkertijd de ruimten tussen de sterren bij vol be
wustzijn doorkruisen en op Aarde in zijn oorspronkelijke individuele 
lichaam werkzaam zijn. Want zijn goddelijk Zelf heeft zich zo geheel 
en al van de stof losgemaakt, dat het naar believen een innerlijke 
vervanger kan scheppen en deze voor dagen, weken en soms jaren 
in de menselijke vorm achterlaten, zonder dat daardoor het levens
beginsel of het stoffelijk brein van zijn lichaam in eniger mate aan
getast worden. Dit is tussen twee haakjes de hoogste vorm van adept- 
schap, die de mens op onze planeet kan bereiken.’ (Brieven van de 
Meesters aan A. P. Sinnett, 48).

Ten tweede:

'Daar onze aarde alle Mayavische toestanden oplevert volgt hieruit 
dat het gelouterde Ikheidsbeginsel, het astrale en het persoonlijk Zelf 
van een Adept, al vormt het in werkelijkheid een volkomen geheel 
met zijn Hoogste Zelf (Atma en Buddhi) niettemin, terwille van alge
meen mededogen en welwillendheid, zich zo van zijn goddelijke 
Monade kan scheiden, dat het op dit gebied van begoocheling en 
tijdelijk bestaan in een aangenomen begoochelende vorm een eigen 
afzonderlijk, onafhankelijk, bewust leven kan gaan leiden en zo
doende tezelfdertijd twee doeleinden dienen: zijn eigen persoonlijk 
Karma afdoen en millioenen minder dan hijzelf begunstigde mense
lijke wezens verlossen van de gevolgen van verstandelijke blindheid.’ 
(III 413).

Ten derde; in het hoofdstuk ‘Het Mysterie van Buddha’:*)

’De Buddha, zo wordt gezegd, is in Nirvana, hoewel dit vroeger 
stoffelijke voertuig — het ijle lichaam - van Gautama nog onder de 
Ingewijden aanwezig is; het zal ook het gebied van bewust Bestaan 
niet verlaten zolang de lijdende mensheid Zijn goddelijke hulp nodig 
heeft - in ieder geval niet vóór het einde van dit Wortelras. Van tijd

*) Zie ook deze belangrijke mededeling, die voorkomt aan het begin van het 
eerste deel van De Geheime Leer, over de Dhyani-Buddhas en de met hen op 
aarde overeenkomende Manüshi-Buddhas: ’Het werkelijke leerstuk wordt in een 
volgend Deel aangeduid (Zie ’Het Mysterie van Buddha’) en zal ter geëigender 
plaatse uitvoerig worden verklaard.’ (I, 43). Dit is een aanwijzing dat de afdeling 
getiteld ’Het Mysterie van Buddha’ al klaar was voor het eerste deel voltooid 
was. Dit zeer belangrijke hoofdstuk werd echter niet in Deel II opgenomen. 
Na het overlijden van H.P.B. werd het manuscript opgenomen in wat nu bekend 
staat als Deel Hl.
Een Dhyani-Buddha is een wezen dat 'eeuwig heerst in ruimte en tijd, dat wil 
zeggen van de ene Maha-Kalpa tot de andere.’ (III 418).
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tot tijd verbindt Hij, de 'astrale’ Gautama, Zich op een allergeheim
zinnigste - voor ons geheel onbegrijpelijke - wijze met Avataras en 
grote heiligen en werkt door hen. Van deze worden er verscheidene 
genoemd. . . .
Sankara was een Avatara in de volle zin des woords. Volgens Sayana- 
charya, de grote commentator van de Vedas, moet men hem voor een 
Avatara of rechtstreekse incarnatie van Siva — de Logos, het Zevende 
Beginsel in de Natuur - Zelf houden. In de Geheime Leer beschouwt 
men Sri Sankaracharya - tijdens de twee en dertig jaar van zijn sterfe
lijk leven - als de verblijfplaats van een Vlam, het hoogste van de 
geopenbaarde Geestelijke Wezens, een van de Zeven Oorspronkelijke 
Stralen.’ (III 417).

Er wordt ons nog een sleutel gegeven tot het begrijpen van dit mystieke 
onderwerp. Deze verkrijgt men als men het Bodhisattva-aspect van de 
Buddha beschouwt als gelijk aan het intermediaire gedeelte van een 
Avatara. Het draait om het volgende citaat - en dit is nu het onderwerp, 
dat in de laatste voetnoot ter sprake kwam!

’De Dhyani-Buddha 'schept’, wanneer de wereld een menselijke 
Buddha behoeft, door de kracht van Dhyana (overpeinzing, almach
tige toewijding) een verstand geboren zoon, een Bodhisattva, wiens 
zending het is na de stoffelijke dood van zijn menselijke of Manushya- 
Buddha zijn werk op aarde voort te zetten tot de volgende Buddha 
verschijnt. De esoterische betekenis van deze leer ligt voor de hand. 
Bij een gewoon sterveling zijn de beginselen slechts de min of meer 
heldere weerkaatsingen van de zeven cosmische en de zeven hemelse 
beginselen, de Hiërarchie der bovenzinnelijke Wezens. Bij een Buddha 
zijn ze nagenoeg het wezen van die beginselen zelf. De Bodhisattva 
vervangt in hem het Karana-Sarïra, het Ego-beginsel en de overige 
op overeenkomstige wijze; en aldus verklaart de esoterische wijsbe
geerte de betekenis van de zinsnede dat ’de Dhyani-Buddha (de geest 
of Monade van de Buddha) door de kracht van Dhyana (of abstracte 
overpeinzing) een Bodhisattva schept’ of het astraal beklede Ego in de 
Manushya-Buddha. Terwijl aldus de Buddha terugkeert tot Nirvana, 
waaruit hij gekomen was, blijft de Bodhisattva achter om op aarde 
het werk van de Buddha voort te zetten. Deze Bodhisattva kan der
halve de lagere beginselen verschaft hebben van het verschijnings- 
lichaam van Sankaracharya, de Avatara . . .’ (III, 418).
’Het Nirvana van de Buddhisten is volgens de Esoterische Leer slechts 
de drempel van Paranirvana.’ (III 419).

De Leer van de Avataras is vol geheimenissen en zij is moeilijk te be
grijpen. De voornaamste reden hiervoor ligt in het feit dat het Buddhisch 
beginsel er direct in betrokken is; en werd er niet gezegd:

’Doorgrondt de aard en het inwezen van het zesde beginsel van het 
heelal en in de mens en u zult het grootste mysterie in deze onze 
wereld doorgrond hebben.’ (Brieven van de Meesters aan A. P. Sin- 
nett, 107).
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Nu we de leer van de Avatara bestuderen moeten we ook blijven stil
staan bij de wijze waarop men Jezus de Christus beziet, want ons wordt 
gezegd dat Jezus een Avatara was. Deze bewering kan men terugvinden 
in De Geheime Leer in het hoofdstuk ‘De Leer omtrent de Avataras’ 
(III, 397-411). Na een aanhaling uit de Bhagavad-Gïta') waarin de 
aardse incarnatie van de Goddelijke Glans uitgelegd wordt, lezen we de 
volgende woorden:

*) Deze passage uit hoofdstuk IV van de Bhagavad-GIta werd aan het begin van 
'De Leer van de Avataras’ aangehaald.

Is het dan nog verwonderlijk, dat dit zo’n moeilijk onderwerp is?
Het kan gemakkelijker zijn om van dit alles een goed begrip te krijgen, 
wanneer men in gedachten houdt, dat Nirvana - evenals Devachan - een 
bewustzijnstoestand is en niet een plaats. Wanneer we over een Nirmana- 
kêya spreken, moeten we daarbij de nadruk leggen op de toestand en niet 
zo zeer onze aandacht richten op de Kaya of ‘lichaam’-zijde. Hoewel men 
Nirmanakaya en Bodhisattva kan beschouwen als woorden met een ge
lijke betekenis, geeft elk van deze woorden een bepaald aspect van dit 
leerstuk weer.
De vraag: Hoe kan de Buddha in Nirvana zijn en toch als een Nirmana
kaya functioneren? is onvermijdelijk. De sleutel tot het antwoord hierop 
ligt natuurlijk in het Buddhisch beginsel. We kunnen hier echter deze 
gedachte aan verbinden: het Atmisch beginsel kan in de toestand van 
Nirvana verkeren, aangezien het nooit gescheiden wordt van zijn Oor
sprong. Bovendien

Met dat al kan het Bodhisattva aspect van de Buddha tegelijkertijd op de 
aarde werkzaam zijn.

'moet men niet menen dat iets Nirvana kan binnentreden wat niet 
reeds eeuwig daar aanwezig was.’ (III 402).

’Voorwaar, 'voor de redding van het goede en de vernietiging der 
boosheid’ zijn de personen, bekend als Gautama, Sankara, Jezus en 
enkele anderen, ieder in zijn tijd, geboren, zoals verklaard is - ’ik 
ben geboren in elk tijdperk’ — en zij zijn allen door dezelfde Kracht 
geboren.
Er schuilt een groot mysterie in dergelijke incarnaties en zij liggen 
buiten en boven de kringloop der gewone wedergeboorten. Deze 
laatste kunnen in drie klassen verdeeld worden: de goddelijke incar
naties, Avataras genaamd, die van Adepten die Nirvana opgeven om 
de mensheid vooruit te helpen, de Nirmanakayas en de natuurlijke 
reeks van wedergeboorten voor iedereen, de algemene wet.’ (III 400).
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Jezus wordt in de eerste categorie ondergebracht - die van de goddelijke 
incarnaties, die Avataras genoemd worden.
In nog duidelijker taai wordt het volgende gesteld:

'Terwijl de brede schare der Buddhisten - de Birmanen in het bijzon
der - Jezus voor een incarnatie houden van Devadatta, een bloed
verwant van Buddha die zich tegen Zijn leringen verzette, zien de 
leerlingen der Esoterische Wijsbegeerte in de Wijze van Nazareth een 
Bodhisattva met de geest van Buddha Zelf in Zich.’ (III 423).

Met de reeds gegeven verklaringen samen vertelt deze passage ons, dat 
Jezus, de Wijze van Nazareth, een Avatara was. Hij is typerend voor de 
leringen van de Esoterische Wijsbegeerte omtrent de Avataras. Het 
Wondervolle Wezen dat op aarde nederdaalde nam bezit van een stoffe
lijk lichaam en werd daarmee verbonden door middel van de tussen
schakel, die verschaft werd door de Buddha. Toen die eenwording een 
feit was, werd Jezus waarlijk de Christos.
Hoewel deze gedachte iemand, die in de Kerk groot gebracht is, mis
schien vreemd zal lijken, werd zij eens aangehangen door de vurige vol
gelingen van het Christelijke geloof, zoals bij voorbeeld door de Mani- 
cheërs, die

*) Deze bewering zou afkomstig zijn van Neander (in zijn 'History of the 
Church, Deel I, blz. 817). De Manicheeërs vormden een sekte die in de derde 
eeuw door Mani (215-276 n. C.) gesticht was. Hij noemde zichzelf een 'Gezant 
van het Licht'. Nadat deze geloofsrichting, die gedeeltelijk gebaseerd was op het 
Zoroastrische en gedeeltelijk op het Christelijke geloof, in Perzië ontstaan was, 
verspreidde zij zich snel over het Midden Oosten, nam de omvang van een religie 
aan, alhoewel zij een sterke tegenstand ondervond van de aanhangers van Zoroas- 
ter. Zowel het Manicheïsme als het Zoroastrisme zijn in later tijden vrijwel ge
heel uitgeroeid toen de Mohammedanen over het Midden Oosten uitstroomden 
en de overwonnen volkeren het Mohammedanisme oplegden. Het Manicheïsme 
drong in ongeveer 280 door in het Grieks-Romeinse Rijk en verspreidde zich 
zelfs in het Romeinse Rijk na 330, hoewel het fel bestreden werd door de Romein
se keizers. Er wordt wel gezegd dat de veel latere Katharen en Albigenzen (12de 
en 13de eeuw) teruggevoerd kunnen worden tot het Manicheïsme en Marcionisme.

'beweerden dat Jezus een omzetting van Gautama was, dat Buddha, 
Christus en Mani één en dezelfde persoon waren.’ (Isis Ontsluierd, 
II 342)*).

Cerintus, een Gnosticus (100 n.C.), zei dat de Goddelijke Kracht van een 
Aeon, wiens naam luidde de ‘Gezalfde’ (Christos) op Jezus nederdaalde 
toen deze gedoopt werd, zodat hij met een wonderbaarlijke kracht be
giftigd werd. Vóór het Lijden en de opstanding verliet de geest van 
Christus Jezus echter weer.
Basilides, een van de beroemdste onder de Gnostici, die in Alexandrië 
leefde en werkte omstreeks 125 n.C., en een school stichtte, zei dat de 
Nous, de eerste uitstraling (of Aeon) op de aarde nederdaalde en in Jezus 
incarneerde om het leed in de wereld te verlichten. Deze Nous kon niet
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*) Het ligt niet in de bedoeling hier een verslag te doen van de leringen van de 
Gnostici omtrent Jezus. De hier gegeven voorbeelden tonen alleen aan, dat de 
ideeën van de Gnostici overeenkwamen met de leringen van de Esoterische Wijs
begeerte - hoewel deze niet in hun totaliteit werden weergegeven. Door de ver
woesting van de bibliotheek van Alexandrië zijn vele vroege geschriften verloren 
gegaan, zodat we heden ten dage niet over meer gegevens omtrent dit onderwerp 
beschikken.

gedood worden en daarom werd door de kruisiging het lichaam van 
Jezus verwisseld met dat van Simon van Cyrene.

’Basilides ontkende dat Jezus een echt lichaam had, noemde het een 
'zinsbedrog’ en was van mening dat Simon van Cyrene in zijn plaats 
gekruisigd is. Al dergelijke leringen zijn nagalmen van de Oosterse 
Leringen.’(III 399).

De ideeën van Marciones (2de eeuw n.C.), ook een van de vooraanstaan
de Gnostieke leiders, nu ook als Christen beschouwd, kunnen wc hier
aan toevoegen:

’Hij ontkende de historische feiten (zoals we die nu in de Evangeliën 
vinden) van de geboorte, incarnatie en het lijden van Christus en ook 
de opstanding van het lichaam van Jezus en hij beweerde dat al 
dergelijke mededelingen slechts een verstoffelijking inhielden van 
metafysische allegorieën en symboliek en dat de ware geestelijke 
gedachte erdoor omlaag gehaald werd.’*). (Theos. Gloss., onder 
’Marcionieten’).

In het nu volgende, laatste citaat, komt H. P. Blavatsky’s standpunt ten 
opzichte van Jezus duidelijk naar voren. Deze aanhaling is genomen uit 
een polemiek tussen haar en de Abbé Roca, die verschenen is in het 
Franse Theosofische tijdschrift Le Lotus. Daar het oorspronkelijk in het 
Frans gesteld was, zal deze passage wellicht niet zo bekend zijn als haar 
andere geschriften:

'Voor mij was Jezus Christus, dat wil zeggen de Mens-God van de 
Christenen, een copie van de Avataras van alle landen van de Hindu 
Krishna tot de Egyptische Horus, geen historische figuur. Hij is een 
vergoddelijkte personificatie van het verheerlijkte type van de grote 
Hiërofanten van de Tempels en het verhaal dat in het Nieuwe Testa
ment over hem verteld wordt is slechts een allegorie, die zeer zeker 
diepe esoterische waarheden bevat, maar toch een allegorie. ... De 
legende waarover ik spreek is gebaseerd op het leven van iemand, 
wiens naam luidt Jehoshua (wat veranderd werd in ’Jezus’), die 
geboren werd in Lud of Lydda, ongeveer 120 jaar voor onze jaar
telling. . . . Ondanks alle wanhopige speurtochten die door de eeuwen 
heen gemaakt zijn, is er, als we de getuigenis van de 'Evangelisten’, 
dat wil zeggen, onbekenden, wier identiteit nog nimmer is vastgesteZd, 
en die van de Kerkvaders, die belanghebbende fanatici waren, ter
zijde stellen, noch in de geschiedenis, noch in de profane overleve
ring en evenmin in officiële documenten of van mensen die leefden
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ten tijde van het soi-disant drama, niet één enkel serieus bewijs voor 
het werkelijke historische bestaan van niet alleen de Mens-God, maar 
zelfs maar van de mens, d'ie genoemd wordt Jezus van Nazareth, te 
vinden tussen de jaren 1 en 33. Niets dan duisternis en zwijgen.’ (Le 
Lotus, April, 1888)*).

Hoewel het verhaal over de historische figuur, genaamd Jezus, in duister
nis en zwijgen gehuld is, is het ware verslag over zijn persoon bekend en 
wordt het bewaard in de geheime archieven bij de esoterische werken, die 
op geheimzinnige wijze verdwenen zijn.
Hoe duister het onderwerp van de Avataras ook moge zijn, het is een 
nooit opdrogende bron van verwondering, want het dringt door in de 
geheimen die bewaard worden door de behoeders der Wijsheid.

*) Zie ook deze bondige woorden: ’... Johannes de Doper heeft nooit gehoord 
van Jezus, die een geestelijke abstractie is en niet een mens die leefde in dat tijd
perk.’ (De Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 447).
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We kunnen hier nog een voorbeeld van de Wet van Mededogen naar 
voren brengen, daar het te maken heeft met het leerstuk, dat we nu be
studeren. De mystieke gedachtegang ervan is een waardig besluit van de 
Leer van de Avataras en het Verborgen Pad. Deze inspirerende passage 
wordt hier, alhoewel hij erg lang is, in zijn geheel gegeven, daar er 
nergens anders over gesproken wordt. Dit is tevens een voorbeeld van 
een aspect van offering, dat in het Westen onbekend is.

*) De ’Arhats van de Vuur-Nevel’ slaat op de hoogste Ingewijden van een zekere 
groep, waarvan sprake is in de volgende alinea van het citaat. Zij bevonden zich 
op een eiland,

’dat in onvergetelijke schoonheid zijn weerga in de wereld niet had [en dat] 
werd bewoond door het laatste overblijfsel van het ras, dat aan het onze 
vooraf ging. Dit ras kon even gemakkelijk leven in water, lucht of vuur, 
want het bezat de onbeperkte heerschappij over de elementen. ... Zij 
waren het, die aan de mensen de vreemdste natuurgeheimen meedeelden 
en zij openbaarden hun het onuitsprekelijke, thans verloren gegane ’woord’.’ 
(Isis Ontsluierd, I 754).

’De Arhats van de ’vuurnevel’*) van de zevende sport, zijn slechts 
één stap verwijderd van de Wortel-Basis van hun Hiërarchie, de 
hoogste van de Aarde en van onze Aardketen. Deze ’Wortel-Basis’ 
heeft een naam, die in onze taal slechts kan worden weergeven met 
een samenstel van vele woorden - de ’altijd-levende-menselijke-Vijge- 
boom’. Men zegt, dat dit ’Wondervolle Wezen’ in het eerste deel van 
de Derde Tijdkring, vóór de scheiding der geslachten in het Derde 
Ras, van een 'hoog gebied’ is nedergedaald.

... In het eerste of vroegste deel van het leven van dit derde ras, toen 
het nog in zijn toestand van reinheid verkeerde, brachten de 'Zonen 
van Wijsheid’, die, zoals wij zullen zien, in dit Derde Ras incarneerden, 
door Kriyasakti een nakomelingschap voort, genaamd ’de Zonen van 
Ad’ of van de ’Vuur-Nevel’, de 'Zonen van Wil en Yoga’, enz. Zij 
waren bewust voortgebracht, omdat een deel van het ras reeds door 
de goddelijke vonk van geestelijk hoger verstand bezield werd. Deze 
nakomelingschap was geen Ras. Eerst was het een wondervol Wezen, 
de ’inwijder’ genaamd en na hem een groep half goddelijke, half 
menselijke wezens. In de archaïsche genesis voor bepaalde doeleinden 
'afgezonderd gehouden', zijn zij het in wie, naar men zegt, de hoogste 
Dhyanis incarneerden, ’Munis en Rishis van voorafgegane Manvan-
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De verhevenheid van dit bewijs van de Wet van Mededogen is onze 
hoogste eerbied waard. Alleen al hierover te lezen zou een zegen moeten 
zijn, want het verkondigt ons, dat de mensheid niet zonder Gidsen en 
Wachters is.
Geheel in overeenstemming met deze verheven gevoelens zijn de prach
tige regels uit de Stem van de Stilte, waarin verteld wordt hoe iemand,

taras’ - om hier op aarde en gedurende de tegenwoordige tijdkring 
de kweekschool te vormen voor toekomstige menselijke Adepten. 
Deze 'Zonen van Wil en Yoga’, die, om zo te zeggen op onbevlekte 
wijze geboren waren, bleven, zoals reeds gezegd is, geheel van de 
overige mensheid afgezonderd.

Het zojuist genoemde 'WEZEN', welks naam niet genoemd mag 
worden, is de Boom, waaruit in latere eeuwen alle in de geschiedenis 
bekende grote Wijzen en Hiërofanten, zoals de Rishi Kapila, Hermes, 
Enoch, Orpheus, enz., als takken gesproten zijn. Als objectief mens 
is hij de geheimzinnige (voor de profanen - de immer onzichtbare) 
toch altijd tegenwoordige Persoonlijkheid, omtrent wien in het Oosten, 
in het bijzonder onder de Occultisten en bestudeerders der Heilige 
Wetenschap talrijke legenden in omloop zijn. Hij is het, die van vorm 
wisselt en toch steeds dezelfde blijft. En hij is het wederom, die 
geestelijke heerschappij uitoefent over alle ingewijde Adepten over de 
gehele wereld. Zoals gezegd, is hij de 'Naamloze', die zovele namen 
heeft en wiens namen en aard zelfs niet bekend zijn. Hij is de 'In- 
wijder’, genaamd het 'GROTE OFFER’. Want, gezeten op de Drem
pel des LICHTS, schouwt hij van de kring der Duisternis, die hij niet 
wil overschrijden, uit in het Licht; evenmin wil hij zijn post verlaten 
vóór de laatste dag van deze levenstijdkring. Waarom verblijft de 
eenzame Wachter op de post, die hij zelf gekozen heeft? Waarom is 
hij gezeten bij de bron der oorspronkelijke Wijsheid, waaruit hij niet 
langer drinkt, omdat hij niets meer te leren heeft, wat hij niet reeds 
weet - voorwaar, noch hier op de Aarde, noch in haar hemel? Omdat 
de eenzame pelgrims, wier voeten wond-gelopen zijn, op hun terug
reis naar huis tot het laatste ogenblik toe er nooit zeker van zijn de 
weg niet te zullen verliezen in deze grenzenloze woestijn van waan en 
stof, het Aardse Leven genaamd. Omdat hij gaarne aan elke gevan
gene, die er in geslaagd is zich van de boeien van het vlees en van de 
waan te bevrijden, de weg wil wijzen naar dat rijk van vrijheid en 
licht, waaruit hij zichzelf vrijwillig verbannen heeft. Kortom, omdat 
hij zich opgeofferd heeft ter wille van de mensheid, al kunnen slechts 
weinige Uitverkorenen voordeel trekken van het GROTE OFFER.
Onder de onmiddellijke, stille leiding van deze MAHA - Grote - 
GURU nu werden alle andere minder goddelijke Leraren en onder
richters der mensheid van het vroegste ontwaken van het menselijke 
bewustzijn af de gidsen van de eerste Mensheid. Van deze 'Zonen 
Gods’ leerdfe die kindmensheid haar eerste begrippen van alle kunsten 
en wetenschappen, zomede die der geestelijke kennis . ..’ (Fr. I 159- 
160; Terw. I 274-276).
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*) Tathagata is een naarn voor Gautama de Buddha, die aangeeft dat hij ’de 
andere Oever’ bereikte en in plaats van zich onder te dompelen in ’de Oceaan’ 
terug keerde om als een Nirmanakaya op aarde te blijven. Dit is een interessant 
woord, een samengesteld Sanskrit woord, daar het op twee manieren kan worden 
uitgelegd:
(1.) tatha, aldus; en gala, gegaan - 'aldus is hij gegaan’ naar de andere Oever; 
(2.) tatha, aldus en agata, gekomen, - 'aldus is hij gekomen’ van de andere Oever. 
Deze titel is van toepassing op een ieder, die in de voetsporen van zijn voorganger 
treedt en de Grote Verzaking doet.

die voorbestemd is een Buddha te worden, het doel bereikt en, het prach
tige voorbeeld dat gesteld is door de Tathagata*) volgend, een toonbeeld 
zal worden van de esoterische leringen omtrent de Twee Paden. Dit is een 
waardig besluit van de verhandeling over de Leer van de Twee Paden en 
de Wet van Mededogen:

Hij staat nu als een witte zuil in het Westen, op wier gelaat de op
gaande Zon der eeuwige gedachte haar eerste en meest schitterende 
stralen uitstort. Zijn denken, een tot rust gekomen, onbegrensde 
oceaan gelijk, strekt zich in de oeverloze ruimte uit. Hij houdt leven 
en dood in zijn sterke hand.

Ja, hij is machtig. De levende kracht, die in hem is vrijgemaakt, de 
kracht, die HIJ ZELF is, kan de tabernakel van illusie hoog boven 
de góden heffen, boven de grote Brahma en Indra. Thans zal hij 
zekerlijk zijn grote beloning erlangen!

Zal hij de gaven, nu verworven, niet gebruiken voor eigen rust en 
zaligheid, voor welverdiende roem en geluk - hij, de overwinnaar 
van de grote Waan?

Neen, o gij, die dingt naar de verborgen kennis der Natuur! Als men 
de voetstappen van de heilige Tathagata wil volgen, dan zijn die gaven 
en krachten niet voor het Zelf.’ (92-93).

'Neig nu het hoofd en luister wel, o Bodhisattva. Het Mededogen 
spreekt en zegt: ’Kan er zaligheid bestaan, wanneer alles wat leeft 
lijden moet? Zult gij gered worden en heel de wereld horen klagen?’

'Thans hebt gij gehoord wat gezegd is.

Gij zult de zevende trap bereiken en de poort der hoogste Kennis 
door gaan, doch enkel om u met de smart te verbinden - ais gij

. de gehele Natuur trilt van vreugdevol ontzag en gevoelt zich 
onderworpen. De zilveren ster deelt in haar flonkeren de tijding mede 
aan de nachtbloesems; het stroompje vertelt het in zijn rimpelen aan 
de kiezelsteentjes; de donkere golven van de Oceaan zullen het uit
bulderen aan de door de branding omspoelde rotsen; de met geur be
laden keeltjes zingen het aan de dalen toe, en statige pijnbomen 
fluisteren geheimzinnig: ’Een Meester is opgestaan, een MEESTER 
VAN DE DAG.’
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Tathagata wilt zijn, de voetstappen uwer voorgangers wilt drukken 
en onbaatzuchtig blijven tot het eindeloze einde.

Gij zijt ingelicht - kies uw weg.

Zie het zachte licht, dait de oostelijke hemel overstroomt. Hemel en 
aarde verenigen zich in uitingen van lof. En uit de viervoudige ge
openbaarde Krachten stijgt een liefdeslied op, zowel uit het vlam
mende Vuur en het stromende Water als uit de zoet riekende Aarde 
en de jagende Wind.

Luister! ... Uit de diepe, onpeilbare maalstroom van het gouden 
licht, waarin de Overwinnaar baadt, rijst de woordeloze stem der 
GEHELE NATUUR in duizenden tongen om te verkondigen:

Vreugde zij u, o mensen van Myalba!*).

Een pelgrim is teruggekeerd ’van de andere oever’.

Een nieuwe Arhan is geboren.

*) Myalba is een Tibetaans woord, dat letterlijk ’Hel’ betekent, maar in de eso
terische school is het een benaming voor onze aarde. ’De esoterische leer kent 
geen andere hel of plaats van straf dan een mensendragende planeet of aarde.’ 
(De Stem van de Stilte, 104).
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Dit laatste hoofdstuk heeft deze titel gekregen om uitdrukking te geven 
aan de gedachte dat de Esoterische Wijsbegeerte ‘universele kennis’ kan 
geven omtrent al haar leringen. Dit houdt echter niet in, dat deze univer
sele kennis ook in dit hoofdstuk verstrekt wordt. Daartoe zouden zeven 
sleutels nodig zijn en daarbij het vermogen en de intuïtie om ze te kun
nen gebruiken. Met behulp van deze zeven sleutels zou men de volledige 
verklaring van alle leringen kunnen krijgen. Aangezien steeds opnieuw 
gezegd is, dat er in De Geheime Leer geen poging gedaan is de volledige, 
complete zevenvoudige uitleg te geven, beschikken we niet over deze 
sleutels. Het was bovendien niet toegestaan ze te geven. Eén reden voor 
deze terughoudendheid werd als volgt onder woorden gebracht:

Dit werd een halve eeuw voordat men aan atoomsplitsing dacht opge
schreven. En zie eens waartoe deze ontdekking leidde ... de atoombom! 
Deze passage is nog even, zo niet meer, betekenisvol als op de dag waar
op zij geschreven werd. Het is duidelijk, dat met deze woorden te kennen 
wordt gegeven, dat er nog meer kennis beschikbaar is dan reeds werd 
vrijgegeven en dat deze in het bezit is van de Bewaarders ervan, die de 
knopen in de leerstukken van de Oude Wijsheid ontward hebben. Het is 
dus veel beter te zeggen dat er nog meer kennis beschikbaar is en dat 
er nog afleveringen van de leringen zullen volgen, dan te beweren dat het 
‘laatste woord’ hierover gesproken is. Het zou aan de andere kant veel 
erger zijn, wanneer men te horen zou krijgen ‘Tot hier en niet verder!’ 
Als er één boodschap is, die we de lezer zouden willen inprenten, dan is 
het deze: in het rijk van de Esoterische Wijsbegeerte worden geen gren
zen gesteld aan de menselijke gedachte. Want er is een zich steeds ver
wijdende horizon van kennis, een kennis die ter beschikking staat aan 
degene, die dit Continent van Gedachten openlegt. Het hangt geheel en 
al af van zijn eigen kundigheden of hij in staat zal zijn zijn gezichtsveld 
te verruimen, of dat hij binnen zijn zelfgebouwde omheining blijft.

'Er waren gedeelten van de Geheime Wetenschap, die voor de 
profane blik nog onberekenbare eeuwen lang verborgen moesten 
blijven. Maar dit gebeurde, omdat het mededelen van geheimen van 
zo ontzaglijk belang aan de onvoorbereide menigte gelijk stond met 
het geven van een brandende kaars aan een kind in een kruitmagazijn.’ 
(Fr. I XXXI; Terw. I 22).
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In het licht van de leringen, die we tot dusver bestudeerd hebben, zal het 
nu duidelijk zijn, dat de mens, wat zijn evolutie betreft, nog lang niet 
volledig ontwikkeld is. Hij heeft een punt bereikt op de Cirkel van Nood
zakelijkheid, waarop hij zijn mentale vermogens ontwikkelt, dat wil 
zeggen, het verstandelijke aspect van zijn natuur. De ontwikkeling van 
zijn hoger geestelijke vermogens en krachten is echter nog maar nauwe
lijks begonnen. Dat komt doordat het Mensenrijk de Vierde Rondgang 
maakt over de Kring van Noodzakelijkheid. Dit is hetzelfde als wat ge
noemd wordt de Vierde Ronde. Daardoor houdt de mensheid zich voor
namelijk bezig met het ontwikkelen van het Vierde Beginsel, Karna.
De Leer van Universele Kennis zal pas in zijn geheel verklaard kunnen 
worden, wanneer het zevende beginsel van de mens ontwikkeld wordt. 
Dit gebeurt nadat het Buddhisch beginsel geheel ontwikkeld is, hetgeen 
zal plaats vinden gedurende de Zesde Ronde, terwijl de ontwikkeling 
van het Hoger Manas zich in de Vijfde Ronde zal voltrekken. Er zal 
echter om zo te zeggen een ‘voorbode’ zijn van het waarnemen van de 
Universele Kennis, wanneer het zevende zintuig van de mens opgewekt 
wordt en tot ontwikkeling wordt gebracht. Dit zal gebeuren in het 
Zevende Ras van deze Vierde Ronde, na de volledige ontplooiing van 
het zesde zintuig tijdens het Zesde Ras.
Het zevende zintuig kunnen we beschrijven als ‘ogenblikkelijke waar
neming’ of een intuïtief herkennen van wijsheid, die het verkrijgen van 
verstandelijke kennis verre te boven gaat. Zo zal de toekomstige ont
wikkeling van het mensdom de mens in staat stellen enkele stadia van de 
Leer van Universele Kennis te overdenken. De mate waarin hij zich 
kennis zal kunnen eigen maken zal toenemen met de mate van zijn voor
uitgang langs de Stijgende Boog van de evolutie.

‘Universele Kennis’ wordt hier gebruikt als vertaling van de Sanskrit 
term Atma-Vidya. Dit samengestelde woord kan men op meerdere 
manieren vertalen, zoals bijvoorbeeld als ‘kennis van het zelf’, ‘kennis 
van de Ikheid’, ‘Ziele-kennis’, hoewel ‘zelf’ een betere vertaling is dan 
‘ziel’. Vidya is afgeleid van de werkwoordswortel vid, weten, dus kennis. 
Daar Atman het universle beginsel van de mens is, aangezien het zijn 
schakel met het heelal is, geeft ‘universele kennis’ de betekenis van het 
samengestelde woord Atma-Vidya beslist goed weer. Deze term wordt 
verklaard in De Geheime Leer, in verband met de vier Vidyas, waarvan 
Atma-Vidya de grootste is:

’Van de vier Vidyas - die behoren tot de in de Puranas genoemde 
zeven takken van kennis - namelijk: ’Vajna-Vidya’ (het volbrengen 
van godsdienstige plechtigheden om zekere gevolgen teweeg te bren
gen); ’Maha-Vidya’, de grote (Magische) kennis, die nu ontaard is in 
Tantrika dienst; Guhya-Vidya, de wetenschap der Mantras en hun
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Atma-Vidya verschaft ons dus de volledige uitleg van de leer van de 
Esoterische Wijsbegeerte. Daar echter niet de gehele verklaring gegeven 
wordt, doet men er goed aan het deel, dat hier uitgelegd wordt, goed te 
begrijpen. Maar zelfs dat gedeelte, dat ons voorgelegd wordt, is moeilijk 
te bevatten, zoals spoedig zal blijken, wanneer men zich wendt tot de 
Stanzas van Dzyan, waarin een beschrijving gegeven wordt van Cosmo- 
genesis, of wanneer men het verhaal van het tot aanzijn komen van 
werelden of monaden doorbladert.

juiste ritmen of wijze van zingen, van mystieke bezweringen, enz.; - 
Atma-Vidya of de ware Geestelijke en Goddelijke Wijsheid - kan 
alleen de laatstgenoemde afdoend en volkomen licht werpen op de 
leer der drie eerstgenoemde. De andere drie blijven zonder de hulp 
van Atma-Vidya slechts oppervlakkige wetenschappen, meetkundige 
grootheden met lengte en breedte, maar zonder dikte. Zij kunnen, 
evenals de ziel, de ledematen en het brein van een slapend mens in 
staat zijn werktuigelijke bewegingen te maken, verward te dromen, 
te doen slaapwandelen en zichtbare gevolgen teweeg te brengen, 
maar alleen onder de prikkel van instinctieve maar niet-verstandelijke 
oorzaken, allerminst nog onder bewuste geestelijke aandrang. Met 
behulp van de drie eerstgenoemde wetenschappen kan veel worden 
bekend gemaakt en verklaard. Maar wanneer Atma-Vidya de sleutel 
niet geeft tot haar leringen, blijven zij eeuwig gelijk aan de brok
stukken van een verminkt leerboek, aan de schaduwen van grote 
waarheden, die door de meest geestelijk aangelegde vaag begrepen, 
maar door hen, die gaarne elke schaduw aan de wand zouden willen 
vastspijkeren, geheel uit haar verband worden gerukt.’ (Fr. I 131-132; 
Terw. 1 231-232).
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‘Ontstaan’ is de naam, die gekozen werd voor de Wet, die uitdrukking 
moet geven aan de denkbeelden, die in verband staan met dit hoofdstuk, 
in een poging het mysterie van het leven, dat alle entiteiten die de tien 
Rijken van de Levensladder uitmaken, tot openbaring brengt, in woorden 
te vangen. Met ontelbare millioenen stromen deze entiteiten het geopen
baarde bestaan binnen. Dit instromen in het leven vindt niet alleen plaats 
in de hier beschreven spanne tijds, maar duurt al ontelbare eeuwen lang 
voort! Waar komen al deze wezens vandaan? Misschien wordt het beste 
antwoord hierop wel gegeven in een in allegorische bewoordingen ge
stelde passage:

’Op zekere nacht hielden de sterren op in de duisternis te schijnen 
en zij verlieten die en vielen gelijk regen op de aarde neder, waar 
zij thans verborgen zijn.’ [Uit het Chun-Tsiu] Deze sterren zijn de 
Monaden.’ (Fr. II 428; Terw. II 599).

Of, in meer filosofische bewoordingen, die even mystiek van inhoud zijn:

’Het zijn dte ’vele’, die voortkomen uit het ENE - de levende geeste
lijke kiemen of krachtsmiddelpunten — ieder in een zevenvoudige 
vorm, die de wet van evolutie en langzame geleidelijke ontwikkeling 
eerst vóórtbrengen en er daarna de OORSPRONKELIJKE IMPULS 
aan geven.’ (Fr. II 646; Terw. II 902).

Hoe kunnen we de Wet van Ontstaan beschrijven? Aan alle kanten 
zien we entiteiten verschijnen — hetzij in het Planten-, het Dieren-, 
of het Mensenrijk — en al deze entiteiten vertegenwoordigen wezens of 
Monaden, om het technisch woord te gebruiken. Waar komen zij van
daan? Meestal zeggen we, dat zij voortkomen uit ‘levenszaden’ (en voe
gen daar alle wetenschappelijke kennis, die we over dit onderwerp ver
zameld hebben, aan toe). Maar dit geeft geen antwoord op de vraag waar 
zij vandaan komen, evenmin geeft het de oplossing tot het mysterie van 
het leven, dat al de myriaden vormen, waar de aarde zo vol van is, door
dringt. De Wet van Ontstaan wordt in het 'Boek van de Aforismen van 
Tson-kha-pa’ als volgt beschreven en deze passage verklaart tevens het 
voorgaande citaat:

.. dat bij het eerste trillen van het opnieuw ontstaande leven, 
Svabhavat, ’de veranderlijke uitstraling van de in Eeuwigheid onbe-
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Eerst een verklaring van de woorden. Svabhavat is een samengesteld 
Sanskrit woord, dat letterlijk vertaald kan worden met ‘zelf-wording’ of 
beter misschien ‘de toestand van zelf-wording’ (om een nieuwe uit
drukking te gebruiken). Filosofisch gezegd is het de conditie of de toe
stand, waarin de cosmische substantie verkeert, voordat de scheiding 
heeft plaats gevonden, die beschreven wordt in de Stanzas van Dzyan als 
‘Vader-Moeder’. Het is gelijk aan AkaSa. In het boek Genesis in het 
Oude Testament geven de oer ‘Wateren’ de zelfde gedachte weer. Men 
dient in gedachten te houden dat Svabhavat niet ‘afdaalt’ uit zijn eigen 
conditie of toestand en evenmin zijn eigen gebied verlaat en dat toch alle 
wezens en werelden eruit voortkomen. In de woorden van een Buddhis- 
tische Catechismus:

Het is niet zo gemakkelijk een definitie te geven van ‘Het Ene Cosmische 
Atoom’. Dit wordt elders genoemd als het Oeratoom, wanneer gezegd 
wordt dat de evolutie van werelden voortkomt ‘uit oeratomen en het 
voor-oer-ATOOM bij de eerste differentiatie van deze eerste’. (Fr. H 
645; Terw. II 901).

'Alles is uit Akasa (of Svabhavat op onze Aarde) voortgekomen, ge
hoorzamend aan een inherente wet van beweging en verdwijnt na een 
zeker bestaan weer.’ (Fr. I 525; Terw. I 818).

wuste Onveranderlijke Duisternis’ bij elke nieuwe geboorte van de 
Kosmos uit de toestand van niet-werkzaamheid in die van krachtige 
werkzaamheid overgaat; dat zij zich differentieert en dan door die 
differentiatie begint te werken. Dit werk is KARMA.
De Tijdkringen zijn eveneens dienstbaar aan de door deze werkzaam
heid in het leven geroepen gevolgen. ’Hct éne Cosmische atoom 
wordt zeven atomen op het gebied van stof en elk daarvan wordt in 
een middelpunt van energie omgezet; datzelfde atoom wordt op het 
gebied van geest zeven stralen en van de zeven scheppende natuur
krachten, die van het wortelinwezen uitstralen . . . volgt de éne het 
rechter, de ander het linker pad, tot aan het eind van de Kalpa ge
scheiden en toch in nauwe omarming. Wat verenigt ze? KARMA.’ 
De uit het Middelpunt voortgevloeide atomen emaneren op hun 
beurt nieuwe middelpunten van energie, welke onder de machtige 
adem van Fohat hun werk van binnen naar buiten aanvangen en zich 
in andere kleinere middelpunten vermenigvuldigen. Deze vormen op 
hun beurt in de loop van de evolutie en involutie de wortels of ont
wikkelende oorzaken van nieuwe gevolgen, van werelden en ’mensen- 
dragende’ bollen af tot de geslachten, soorten en klassen van al de 
zeven rijken toe (waarvan wij er slechts vier kennen). Want ’de ge
zegende arbeiders hebben in de eeuwigheid het Thyan-kam ontvangen’ 
(Het Boek van ’De Aphorismen van Tson-kha-pa').
’Thyan-kam’ is het vermogen of de kennis om de aandrangen van 
cosmische energie in de juiste richting te leiden.’ (Fr. I 524-525; 
Terw. 1817).
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’Het Oer-Atoom (Anu) kan noch in zijn vóórgeboortelijke toestand, 
noch in die van een eerstgeborene worden vermenigvuldigd, daarom 
wordt het 'GEHEEL’ genoemd, natuurlijk in figuurlijke zin, daar dat 
’GEHEEL’ onbegrensd is. Wat voor de natuurkundige, die slechts de 
wereld van zichtbare oorzaken en gevolgen kent, de afgrond van het 
niets is, dat is voor de Occultist de grenzenloze Ruimte der Goddelijke 
Volheid.’ (Fr. I 116; Terw. I 207).

De woorden ‘zeven stralen’ hebben hier betrekking op die openbaring 
van het Ene Inwezen, die bij de Dageraad van een Manvantara de Zeven 
Zonnen tot aanzijn zal doen komen. Zoals het in de mystieke bewoordin
gen van een Toelichting tot uitdrukking gebracht wordt:

’De Zeven Wezens in de Zon zijn de Zeven Heiligen, Zelfgeboren uit 
de inwonende kracht in de baarmoeder van de Moedersubstantie. 
Zij zenden de Zeven Hoofd krachten, stralen genaamd, uit, welke bij 
het begin van Pralaya zich zullen verenigen tot de middelpunten van 
zeven nieuwe Zonnen voor het volgende Manvantara. De energie, 
waaruit zij in elke Zon tot bewust bestaan ontspringen, wordt door 
sommigen Vishnu genoemd, die de adem van de VOLSTREKTHEID 
is.
Wij noemen haar het Ene geopenbaarde leven - zelf een weerkaatsing 
van het Absolute.’ (Fr. 221-222; Terw. 372).

De ‘zeven scheppende natuurkrachten’ worden in de nu volgende passage 
ook beschreven als Zeven Middelpunten:

’lndien de Dhyan Chohans en al de onzichtbare Wezens - de Zeven 
Middelpunten en hun onmiddellijke Emanaties, de kleinere middel
punten van Energie - de rechtstreekse weerkaatsing zijn van het ENE 
Licht, staan niettemin de mensen ver van deze af, aangezien de gehele 
zichtbare Kosmos uit ’zelfvoortgebrachte wezens, de schepselen van 
Karma’ bestaat.’ (Fr. I 525; Terw. I 818).

Het ‘wortelinwezen’ is Akaéa of Svabhavat (hierboven uitgelegd) of ook 
wel Mülaprakriti volgens de Vedantijnen. Datgene wat van het wortel
inwezen uitstraalt is Purusha-Prakriti (Geest-Stof), die nog één geest- 
substantie is, daar de differentiatie nog niet heeft plaats gevonden. Wan
neer het scheidingsproes optreedt, volgt Prakriti het ‘linker pad’ en ver
oorzaakt de evolutie van de stof op de Dalende Boog, terwijl Purusha 
het ‘rechter pad’ volgt, de involutie van de geest. Toch zijn deze twee 
‘in nauwe omarming’, daar de processen van evolutie en involutie niet 
van elkaar te scheiden zijn. Op de Stijgende Boog verlopen deze twee 
processen omgekeerd: daar vindt de evolutie van de geest en de involutie 
van de stof plaats.
De ‘zeven Rijken’ zijn de Klassen van wezens op de hiërarchieke Levens- 
ladder, waarvan er vier genoemd worden: Het Mineralen-, Planten-, 
Dieren- en Mensenrijk. De drie die we niet kennen zijn de drie hogere 
Rijken van de Dhyani-Chohans.
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De ‘gezegende arbeiders’ zijn de Dhyêni-Chohans, want zij hebben 
Thyan-kam ontvangen en daarom zijn zij werkzaam ‘om de aandrangen 
van cosmische energie in de juiste richting te leiden’, dat wil zeggen, in 
harmonie met de Wet van Evenwicht.
Elk van de Rijken vertegenwoordigt de openbaring van het Ene Leven 
of de Ene Kracht, in die mate waarin dat op dat Rijk van toepassing is.

’De esoterische wijsbegeerte leert, dat ailes leeft en bewust is, maar 
niet, dat alle leven en bewustzijn gelijk zijn aan die van menselijke 
of zelfs dierlijke wezens. Het leven beschouwen wij als ’de ene vorm 
van bestaan’, zich openbarende in wat stof genoemd wordt; of wat 
wij, zoals bij de mens hen ten onrechte scheidend, Geest, Ziel en Stof 
noemen. Stof is het voertuig voor de openbaring van de ziel op dit 
bestaansgebied en de ziel is het voertuig op een hoger gebied voor de 
openbaring van geest en dteze drie zijn een drie-eenheid, samengevat 
door het Leven, dat ze alle doordringt. Het denkbeeld van een univer
seel 'leven is een van die oude opvattingen, die in deze eeuw tot het 
menselijke denken terugkeren, tengevolge van de bevrijding daarvan 
uit anthropomorphe godgeleerdheid.’ (Fr. I 41; Terw. I 96-97).

Het Leven, of het Ene Leven, technisch Jiva (de wortelbetekenis van dit 
woord is ‘leven’), is het vitale beginsel dat het wezen belevend igt en het is 
aanwezig in elke willekeurige vorm waarin de Monade zich openbaart, in 
onverschillig welke van de Rijken op de Levensladder. H.P.B. stelde 
reeds de vraag of Jiva nu wel of niet aanwezig was in ieder wezen. Het 
antwoord werd gegeven in het citaat, dat volgt op de vraag:

”Is de Jiva een sprookje, zoals de wetenschap beweert, of niet?’, 
vragen sommige Theosofen, die aarzelen een keuze te doen tussen de 
materialistische en de idealistische Wetenschap. De moeilijkheid om 
esoterische vraagstukken betreffende de 'uiterste toestand van de 
stof werkelijk te begrijpen is wederom het oude moeilijke punt van 
het objectieve en het subjectieve.’ (Fr. I 497; Terw. I 775).
’[De Occultisten] erkennen een afzonderlijk levensbeginsel, onafhan
kelijk van het organisme — stoffelijk zoals vanzelf spreekt, daar fy
sische kracht niet van stof te scheiden is, doch van een substantie, 
die in een aan de Wetenschap onbekende toestand verkeert. Voor hen 
is het leven iets meer dan louter onderlinge inwerking van moleculen 
en atomen. Er is een levensbeginsel, zonder hetwelk moleculaire ver
bindingen zich nooit tot een levend organisme hadden kunnen vormen, 
allerminst in de zogenaamde 'anorganische’ stof van ons bewustzijns- 
gebied.
Met 'moleculaire verbindingen’ worden natuurlijk die van de stof van 
onze tegenwoordige begoochelende waarnemingen bedoeld, welke 
stof alleen op dit ons gebied energie verleent.’ (Fr. I 497; Terw. I 
775-776).
'Want op het gevaar af van door de gehele natuurkundige wereld 
uitgelachen te worden, houden de Occultisten vol, dat alle 'Krachten’ 
der Geleerden hun oorsprong hebben in het Levensbeginsel, het ge-
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zamenlijke ENE LEVEN van ons Zonnestelsel - welk 'leven' een 
deel, of veeleer een der aanzichten is van het Ene Universele LEVEN.’ 
(Fr. I 486; Terw. I 759-760).

Dit klinkt nadrukkelijk genoeg, al verschaft het ons geen informatie over 
de bron of oorsprong van dit Ene Leven. Deze komt echter voor in een 
andere passage, waarin we niet alleen een sleutel vinden tot de oorsprong 
van de levensessence, maar waarin ons ook verteld wordt hoe niet alleen 
de aarde, maar alle onderdelen van het stelsel onophoudelijk voorzien 
worden van dit vitale beginsel. Hoewel deze citaten al eerder gebruikt 
zijn, is het goed ze hier nogmaals op te nemen en ze grondig te bestude
ren, daar het esoterische standpunt ten opzichte van de Zon erin wordt 
weergegeven.

’Aan deze 'geheimenis’ of de oorsprong van de LEVENSESSENCE, 
wordt door het Occultisme een plaats in hetzelfde middelpunt toe
gekend als aan de kern der prima materia van ons Zonnestelsel (want 
zij zijn hetzelfde).
De Zon is het hart der Zonnewereld (Zonnestelsel) en haar brein is 
verborgen achter de (zichtbare) Zon. Vandaar uit wordt gewaarwor
ding uitgestraald naar elk zenuwmiddelpunt van het grote lichaam 
en vloeien de golven van de levensessence in elke ader en slagader.... 
De planeten zijn haar ledematen en polsslag. . . .’ (Commentaar).’ 
(Fr. I 440; Terw. I 695).

’De werkelijke substantie van de verborgen (Zon) is een kern van 
Moedersubstantie. (Of de 'droom der Wetenschap’, de oorspronkelijke, 
werkelijk homogene stof, welke geen sterveling objectief kan maken 
in dit Ras of deze Ronde). Deze is het hart en de baarmoeder van 
alle levende en bestaande Krachten in ons zonne-heelal. Zij is de Kern, 
waaruit, ter verspreiding in hun kringloop, alle Krachten voortkomen, 
die de atomen in werking brengen in hun organische plichten, het 
brandpunt, waarin zij zich om de elf jaar weer in haar ZEVENDE 
INWEZEN verenigen.’ (Fr. I 221; Terw. I 371).

'Elders ... is gezegd, dat de Occulte wijsbegeerte ontkent, dat de 
Zon een verbrandende bol is, doch dat het haar eenvoudig omschrijft 
als een wereld, een gloeiende sfeer, waarachter de ware Zon verborgen 
is, terwijl de zichtbare zon slechts haar weerkaatsing, haar schil is. 
De wilgenbladvormige figuren van Nasmyth, door Sir J. Herschel! 
ten onrechte voor ’Zonbewoners’ gehouden, zijn de voorraadschuren 
der zonnelevensenergie, ’van de levenselectriciteit die het gehele stelsel 
voedt. . . . Dus is de zon in het verborgene de voorraadschuur van 
onze kleine Kosmos, die zelf haar levensfluïde voortbrengt en steeds 
evenveel ontvangt als zij uitgeeft’, en de zichtbare Zon is slechts een 
in het ware paleis en verblijf der Zon uitgehouwen venster, dat echter 
het binnenwerk zuiver weerkaatst.
Aldus heeft er gedurende het manvantarische zonnetijdperk of zonne
leven een regelmatige omloop van het levensfluïde plaats door ons 
stelsel, waarvan de Zon het hart is - evenals de omloop van het
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bloed in het menselijk lichaam - de Zon trekt zich even ritmisch 
samen als het menselijk hart, telkens wanneer het bloed daarin terug
keert. Doch het zonnebloed heeft, in plaats van de kringloop in een 
seconde of zo te volbrengen, tien zonnejaren daarvoor nodig en een 
geheel jaar om door boezems en kamers te stromen, voordat het de 
longen doorstroomt en vandaar naar de grote slagaderen en aderen 
van het stelsel gaat.
De Wetenschap zal dat niet ontkennen, aangezien de Sterrekunde de 
vaste cyclus van elf jaren kent, waarin het aantal zonnevlekken toe
neemt, welke toeneming het gevolg is van de samentrekking van 
het ZONNEHART. Het heelal (in dit geval onze wereld) ademt juist 
zoals de mens en elk levend schepsel, zoals de plant en zelfs het 
mineraal op aarde ademt en evenals onze aardbol zelf elke vier en 
twintig uur ademt. De duistere streek is niet het gevolg van de 
'absorptie, tot stand gebracht door de uit de boezem der zon voort
komende dampen, die zich tussen de waarnemer en de fotosfeer be
vinden’, zoals Pater Secchi beweerde en evenmin worden de vlekken 
gevormd 'door de stof (verhitte gasvormige stof), welke door de uit
barsting op de zonneschijf wordt geworpen.' Het verschijnsel komt 
overeen met het regelmatige en gezonde kloppen van het hart, wan
neer het levensfluïde door zijn holle spieren stroomt. Kon men het 
menselijk hart lichtgevend maken en het levende en kloppende 
orgaan door middel van projectie weerkaatsen op een scherm, zoals 
bij voordrachten over sterrekunde gebruikt wordt om bijvoorbeeld 
de maan te laten zien, dan zou ieder de Zonnevlekverschijnselen 
zich elke seconde zien herhalen - als gevolg van samentrekking en 
het wegstromen van het bloed.’ (Fr. I 440-441; Terw. I 695-697).

Dat het pulseren van de Zon hier vergeleken wordt met het kloppen van 
het menselijk hart is van zeer grote betekenis. Het is een aanwijzing te
meer, dat er een patroon is, dat aan het gehele universum ten grondslag 
ligt.
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*) Wij verwijzen nogmaals naar het citaat uit het 'Boek van de Aphorismen van 
Tson-kha-pa’, dat eerder in dit hoofdstuk behandeld is.

in deze leer, die alleen over ons Planeetstelsel handelt, worden zij, als de

‘Hoe het Ene het Vele wordt’ is een bijzonder veelzeggende uitdrukking. 
We worden hier weer geconfronteerd met het probleem dat we niet in 
staat zijn het ‘hoe’ volledig te verklaren! Er moet inderdaad een Bron 
(of een Ene) zijn, waaruit het Vele voortkomt, daar er gezegd wordt, dat 
de aanvang van een Manvantara uitgaat van een Centraal Punt.*) In de 
symbolische afbeeldingen van het ‘Archaïsche Manuscript’, waarin het 
ontstaan van een heelal is uitgebeeld - en door analogie is dit symbool 
van toepassing op zowel een zonnestelsel als een planeet - stelt het 
tweede diagram van deze reeks een witte schijf voor op een donkere 
ondergrond, symbool van de Grenzeloze Uitgestrektheid. In het midden 
van deze schijf is een punt.

’Het punt in de tot nog toe vlekkeloze Schijf, Ruimte en Eeuwigheid 
in Pralaya, geeft de dageraad van differentiatie aan. Het is het Punt 
in het Wereld Ei, de kiem er binnenin, die het Heelal zal worden, het 
Al, de grenzenloze, periodieke Kosmos, deze Kiem, die periodiek en 
beurtelings sluimerend en actief is. De ene cirkel is de goddelijke 
Eenheid, waaruit alles voortkomt, werwaarts alles terugkeert. Zijn 
omtrek - een noodzakelijkerwijs beperkt symbool met het oog op de 
beperking van het menselijk denkvermogen - geeft de abstracte, 
immer onkenbare AANWEZIGHEID aan en zijn vlak de Universele 
Ziel, ofschoon deze twee één zijn. Alleen het wit der Schijf en het 
zwart van de omringende grond geven duidelijk aan, dat haar gebied 
de enige kennis is, hoe vaag en schemerig ook nog, welke voor de 
mens bereikbaar is. Het is binnen dit gebied, dat de Manvantarische 
openbaringen aanvangen, want in deze ZIEL is het, dat gedurende de 
Pralaya de Goddelijke Gedachte sluimert, waarin het plan verborgen 
ligt van elke toekomstige Wereldwording en Godenwording.’ (Fr. I 1; 
Terw. I 37).

Wat daarin ook verborgen ligt is de samenvatting van het Goddelijk Plan. 
Bij de dageraad van openbaring wordt deze samenvatting van het Godde
lijk Plan bekend aan de Eerste Logos, die het, als de Eerste Oorzaak, 
indrukt op de Bouwers, ‘de lichtende Zonen van de Manvantarische 
Dageraad’ (Stanza II, Sloka 1).**) De Lichtende Zonen zijn, in harmonie
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Dit samengestelde Sanskrit woord is interessant, daar de samenstellende 
delen ervan twee aan elkaar tegengestelde ideeën weergeven: het eerste 
deel, prabhava, van de werkwoordswortel prabhu, betekent tevoorschijn 
treden, opspringen, ontstaan; het tweede gedeelte, apaya, van de werk
woordswortel apt, binnengaan, verdwijnen in; vandaar het punt van oor
sprong, zowel als het punt waarin iets verdwijnt. Vanuit het Centrale 
Punt komt een heelal tot aanzijn voor de tijd van een Manvantara; wan
neer Pralaya aanbreekt verdwijnt het heelal in het zelfde Centrale Punt. 
Nu wordt deze gedachte toegepast op onze eigen wereld:

Omtrent het begrip van het Middelpunt geeft de nu volgende passage een 
uitleg. Men neme in het bijzonder nota van de woorden ‘er wordt gezegd, 
dat elk atoom in zichzelf scheppende energie van de goddelijke adem 
bevat’. Dit verklaart hoe en waarom iedere Monade — ieder Jïvatman - 
bij zijn ontstaan overgoten wordt met of doordrongen wordt van Jïva - 
Leven.

bouwmeesters daarvan, ook de 'Wachters’ der Zeven Sferen genoemd, die exo
terisch de Zeven planeten zijn en esoterisch ook de zeven aarden of bollen (pla
neten) van onze Keten.’ (Fr. I 45; Terw. I 101).
*) Zoals geschetst in hoofdstuk III, ’De Leer van de Hiërarchiën.’

’Uit het Onbekende Ene, het Oneindige GEHEEL, komt de geopen
baarde ENE, of de periodieke, Manvantarische Godheid voort en 
deze is het Universele Denkvermogen, dat, gescheiden van zijn Wel
bron, de Demioergos of de scheppende Logos is der Westerse Kabalis- 
ten en de Brahma met Vier aangezichten van de Hindu godsdienst. 
In zijn geheel, beschouwd van het standpunt van de geopenbaarde 
Goddelijke Gedachte, stelt het in de esoterische leer de Scharen van 
de hogere scheppende Dhyan Chohans voor.’ (Fr. I 88; Terw. I 163).

met de werkzaamheden van Fohat, ‘de werkelijke scheppers van het 
Heelal’ (Fr. I 45; Terw. I 101). Naarmate de emanatie van alle Godde
lijke Wezens voortschrijdt,*) wordt het Godelijk Plan op hen alleen 
ingedrukt en daar alle ‘gezegende werkers het Thyan-kam ontvangen 
hebben’ weten zij allen hoe de impulsen van cosmische energie in de 
juiste richting te leiden.
Over dit symbool van het Middelpunt zou men kunnen zeggen, dat het 
de basis is voor het raamwerk waarop de Occulte Wijsbegeerte haar ver
klaring opbouwt over het tot aanzijn komen van een stelsel en over hoe 
het Vele uit het Ene ontstaat.

’De Geheime Leer . . . stelt een ’Ene Vorm van Bestaan’ voorop als 
basis en bron van alle dingen. Maar wellicht is de uitdrukking de 
’Ene Vorm van Bestaan’ niet geheel en al nauwkeurig. Het Sanskrit 
woord is Prabhavapyaya, ’de plaats, of liever het gebied, waar de 
oorsprong uit voortkomt en waarin alle dingen weer opgenomen 
worden’, zegt een commentator.’ (Fr. I 39; Terw. I 93-94).
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,Met 'middelpunt’ wordt een middelpunt van energie of een Cosmisch 
brandpunt bedoeld; wanneer de zogenaamde 'Schepping’ of vorming 
van een planeet is volbracht door die kracht, welke door Occultisten 
met LEVEN en door de Wetenschap met 'energie’ wordt aangeduid, 
dan heeft het verloop van binnen buitenwaarts plaats; er wordt ge
zegd, dat elk atoom in zichzelf scheppende energie van de goddelijke 
adem bevat. Vandaar dat, wanneer na een absoluut pralaya, of wan
neer de voorafbestaande bouwstof uit slechts EEN Element bestaat 
en de ADEM 'overal is’, laatstgenoemde van buiten binnenwaarts 
werkt: de planeet of planeten beginnen bij het eerste trillen van man- 
vatrtara na een kleinere pralaya, wanneer alles in statu quo gebleven 
is - in een verkoelde toestand, om zo te zeggen, zoals de maan - hun 
wederopstanding tot leven van binnen buitenwaarts.’ (Fr. I 9; Terw. 
I 48).

Wat betreft de ‘Goddelijke Adem’ of de Grote Adem: men moet niet ver
geten dat deze eeuwig is. Zoals gezegd wordt in een Occulte Catechismus, 
waarin de vraag eerst gesteld en vervolgens beantwoord wordt:

’Wat is het, dat immer komt en gaat?
’De grote Adem.’ (Fr. I 8; Terw. I 47).

Wat het ‘kleinere pralaya’ betreft: dit heeft betrekking op wat er op een 
planeet gebeurt tussen de Ronden (Ronde 1 tot en met 6), wanneer de 
Schare van Monaden, die het Mensenrijk vormen, de ene Bol van de 
Keten verlaat om haar Kringloop van Noodzakelijkheid op de volgende 
Bol van de reeks voort te zetten. Van de Bol die dan achterblijft wordt 
gezegd dat ze in status quo blijft, dat wil zeggen in de toestand waarin zij 
verlaten werd, totdat de Menselijke Schare terugkeert naar die Bol om 
daar de Cyclus van Bestaan voort te zetten. Wanneer echter de Zevende 
Ronde doorlopen wordt, begint voor iedere Bol, die verlaten wordt door 
de laatste van de Scharen, die de Levensladder vormen, het ‘absolute 
pralaya’.
Een Inademing van de Grote Adem symboliseert een rustperiode, een 
‘absoluut pralaya’ en dan is de ‘Adem overal’. Een Uitademing geeft een 
cyclus van werkzaamheid of een periode van openbaring aan - een 
manvan tara.
Wanneer we nu terugkeren tot het onderwerp van het Middelpunt, dat in 
zekere zin gelijk is aan het Oeratoom, dan kunnen we er hier op wijzen, 
dat de beschrijving van wat er gebeurt in de eerste stadia van de open
baring ervan, het proces van de Wet van het tot Aanzijn komen weer
geeft. Een bijzonder goede passage, waarin beschreven wordt hoe dit 
proces in zijn werk gaat in het geval van het ontstaan van een wereld 
kunnen we vinden in de Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett en 
aangezien dit speciale voorbeeld niet gegeven wordt in De Geheime Leer 
is het nuttig het hier op te nemen. Interessant is het feit dat deze ver
handeling aanvangt met hetzelfde onderwerp dat wij hier bestuderen, 
namelijk dat van het Ene Leven, de Ene Kracht - in dit citaat het Ene
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Element genoemd. Ook willen we erop wijzen dat de vraag, die de aan
leiding was tot deze zeer verhelderende passage, de kern bevat van de 
derde grondstelling.*) Deze vraag luidt als volgt:

'Heeft iedere minerale, plantaardige of dierlijke vorm altijd die enti
teit in zich, die de mogelijkheid zich tot een planeetgeest te ontwik
kelen in zich draagt? Op de huidige dag is er op deze aarde een der
gelijk inwezen of geest of ziel — de naam doet er niets toe — in ieder 
mineraal, enz.’ (Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 96).

Zie eens hoe deze vraag beantwoord wordt: eerst wordt de aandacht ge
vestigd op de mens, waarbij de cyclische reis door alle lagere rijken kort 
samengevat wordt - mineraal, plant en dier. Men neme nota van het feit 
dat iedere entiteit in ieder rijk het Oeratoom symboliseert en de mogelijk
heden in zich draagt om uiteindelijk de status van een Planeetgeest te be
reiken, daar hij doorstraald wordt door en onafscheidelijk verbonden is 
met het Ene Leven - de Ene Kracht, Yin Sin. En let tenslotte op de 
beschrijving van het proces waardoor ‘het Ene het Vele wordt’. Mahatma 
K. H. schrijft:

'Altijd; het is alleen beter dit de kiem van een toekomstige entiteit te 
noemen, hetgeen het eeuwenlang geweest is. Neem de menselijke 
foetus. Vanaf het ogenblik dat deze zich voor het eerst vastzet totdat 
hij de zevende maand van de zwangerschap heeft voltooid, herhaalt 
hij in het klein de minerale, plantaardige en dierlijke cycli, die zij in 
haar voorgaande omhulsels heeft doorgemaakt en pas in de laatste 
twee maanden ontwikkelt zij de toekomstige menselijke entiteit. Deze 
is pas tegen het zevende levensjaar van het kind voltooid. Toch be
stond hij zonder groter of kleiner te worden reeds aeonen en aeonen 
lang voordat hij zich een weg vooruit baande, door en in de schoot 
van moeder natuur, zoals hij dat nu doet in de schoot van zijn aardse 
moeder. Naar waarheid zei een geleerde filosoof, die meer vertrouwt 
op zijn intuïtie dan op de uitspraken van de moderne wetenschap: 
’De stadia van het bestaan van de mens in de baarmoeder omvatten 
een beknopt verslag van een aantal pagina’s van geschiedenis van de 
Aarde die verloren zijn gegaan.’ U moet dus terug zien naar de dier
lijke, plantaardige en minerale entiteiten. U moet iedere entiteit bij 
zijn beginpunt in de manvantarische kringloop zien als het cosmische 
oeratoom, dat reeds bij het eerste trillen van de manvantarische 
levensadem gedifferentieerd was. Want de mogelijkheid zich tenslotte 
tot een volmaakte planeetgeest te ontwikkelen ligt verscholen in, is 
in feite dat cosmische oeratoom. Daar hij door zijn 'chemische affini
teit’ (?) er toe gedreven wordt zich samen te voegen met andere, 
soortgelijke atomen, zal die opeenhoping van verenigde atomen na 
verloop van tijd een mensendragende bol worden, na achtereenvol
gens de stadia van de wolk, de spiraal en de bol van vuurnevel en 
van condensatie, consolidatie, inkrimpen en afkoelen te hebben door-
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lopen. Maar bedenk wel, dat niet iedere bol een ’mensendrager’ wordt. 
Ik vermeld dit feit slechts, zonder er in dit verband verder op in te 
gaan. De grote moeilijkheid bij het begrijpen van dat idee in het 
bovenbeschreven proces is gelegen in het feit dat men geneigd is zich 
min of meer incomplete mentale beelden te vormen van de wijze 
waarop het ene element werkt, van de onvermijdelijke aanwezigheid 
ervan in ieder onbeweegbaar atoom en vervolgens van de wijze 
waarop het onophoudelijk en bijna onbeperkt nieuwe middelpunten 
van werkzaamheid voortbrengt zonder ook maar in het minst zijn 
eigen oorspronkelijke kwantiteit aan te tasten. Laten we een dergelijke 
opeenhoping van atomen, die voorbestemd zijn onze bol te vormen, 
eens onder de loupe nemen en dan, terwijl we een vluchtige blik 
werpen op het geheel, de werking van die atomen gadeslaan. Het 
oeratoom zullen we A noemen. Dit is niet een vast omlijnd middel
punt van activiteit, maar het beginpunt van een manvantarische 
draaikolk van evolutie en het doet nieuwe middelpunten ontstaan, 
die we B, C, D, enz. kunnen noemen, in ontelbare aantallen. Elk van 
deze hoofdpunten doet kleinere middelpunten ontstaan: a, b, c, enz. 
En deze laatste ontwikkelen zich in de loop van de evolutie en involu- 
tie tot A’s, B’s, C’s, en vormen zo de wortel of zijn de zich ontwik
kelende oorzaken van nieuwe geslachten, soorten, klassen, enz. tot in 
het oneindige. Nu hebben noch de allereerste A en zijn mede-atomen, 
noch de daaruit voortgekomen a’s, b’s, c’s ook maar een fractie ver
loren van hun oorspronkelijke kracht of levensessentie door het 
voortbrengen van andere atomen. De in hen aanwezige kracht is niet 
in iets anders getransformeerd .. . maar vermenigvuldigt zich steeds 
wanneer een nieuw middelpunt gevormd wordt van binnen uit tot in 
het oneindige zonder ooit een deeltje van zichzelf in kwatiteit te ver
liezen. Hij krijgt er echter iets bij naarmate hij voortschrijdt in diffe
rentiatie. Deze zogenaamde 'kracht’ betoont zich waarlijk onver
woestbaar, maar zij staat met niets in wederkerige betrekking en kan 
niet omgezet worden in de zin van het woord, die door de leden van 
de R.S. aanvaard wordt, maar men zou eerder moeten zeggen dat zij 
groeit en uitzet tot iets anders, terwijl noch haar eigen kracht, noch 
haar wezen ook maar in het minst aangedaan worden door die trans
formatie. Ook kunnen we dit eigenlijk geen kracht noemen, daar deze 
laatste slechts de eigenschap is van Yin Sin (Yin Sin of de ene 'Vorm 
van bestaan’, ook Adi-Buddhi of Dharmakaya, de verborgen, univer
seel verstrooide essentie), wanneer deze zich openbaart in de wereld 
van zintuigelijk waarneembare verschijnselen, namelijk geen ander 
dan uw oude bekende, Fohat.. . De ingewijde Brahmin noemt hen 
(Yin Sin en Fohat) Brahman en Sakti, wanneer zij zich als die kracht 
openbaren. Wij zullen ons waarschijnlijk juister uitdrukken wanneer 
wij het oneindig leven noemen en de bron van alle zichtbaar en on
zichtbaar leven, een onuitputtelijk inwezen, dat immer aanwezig is, 
kortom Swabhavat. (S. in zijn universele toepassing, Fohat wanneer 
zij zich openbaart in onze wereld van verschijnselen, of beter in het 
zichtbare heelal, dus in haar begrenzingen). Werkzaam is zij pravritti, 
passief is zij nivritti. Noem haar de Sakti van Parabrahman als u dat
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wilt, en zeg met de Adwaitees (Subba Row is een van hen) dat 
Parabrahm plus Maya Iswar', het scheppend beginsel wordt - een 
kracht, die gewoonlijk God genoemd wordt, en die met al het andere 
sterft en verdwijnt wanneer het pralaya aanbreekt. Of u kunt zich 
aansluiten bij de noordelijke Buddhistische filosofen en haar Adi- 
Buddhi noemen, de al-doordringende, opperste en absolute intelligen
tie met haar periodiek openbarende Godheid - ’Avalokitesvara’ (een 
manvantarische, intelligente natuur, gekroond met de mensheid) — de 
mystieke naam, die wij geven aan de gezamenlijke scharen van de 
Dhyan Chohans (N.B., de zonne Dhyan Chohans of de schare van 
alleen ons zonnestelsel) en deze schare vertegenwoordigt de moeder- 
bron, het totaal van alle intelligenties, die er ooit geweest zijn, die er 
nu zijn en die er ooit zullen zijn, hetzij op onze reeks van mensen- 
dragende planeten of op enig ander deel of gedeelte van ons zonne
stelsel. En door analogie zult u nu inzien dat op zijn beurt Adi-Buddhi 
(zoals alleen al de naam aangeeft, wanneer men die letterlijk vertaalt) 
de totale intelligentie is van alle gevoelende wezens in het heelal, met 
inbegrip van de Dhyan Chohans, zelfs die van de hoogste orde.’ 
(Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 96-98).

*) De meeste van de hier gebruikte woorden worden in het citaat verklaard of 
zijn al eerder uitgelegd. Iswar of Isvara, een Sanskrit woord dat heer of meester 
betekent (van de werkwoordswortel U, regeren of meester zijn), wordt gebruikt 
in de Mahabharata, ook in de Bhagavad-Gita voor de Opperste Geest, gelijk aan 
de Logos.
'De Logos, of zowel het geopenbaarde als het ongeopenbaarde WOORD, wordt 
door de Hindus Iswara, ’de Heer’, genoemd, hoewel de Occultisten hem een 
andere naam geven. Iswara, zeggen de Vedantijnen, is het hoogste bewustzijn in 
de natuur. ’Dit hoogste bewustzijn’, antwoorden de Occultisten, ’is slechts een 
samenvattende eenheid in de wereld van de geopenbaarde Logos - of op het 
gebied van begoocheling, want het is de samenheid van het Dhyan-Chohanse 
bewustzijn’(Fr. I 470; Terw. I 736).



De Eerste Grondstelling

EEN LIJST VAN GELIJKWAARDIGE TERMEN
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Het Grenzenloze, Onveranderlijke Beginsel.
Tat (Vedisch) - Parabrahman (Vedantijns) - Sat (Brahmaans) - Ain 
Soph (Kabbalistisch) - Tien-Sin (Chinees) - Wontelloze Wortel van 
Alles (Stanzas) - Oeaohoo (Stanzas) - Eeuwige Duisternis (Stanzas) - 
Het Grenzenloze.

We zullen nu trachten een inzicht te krijgen in ‘Hoe het Ene het Vele 
wordt’ en tegelijkertijd onze studie van de Wet van het tot Aanzijn komen 
vervolgen. Dit kunnen we het beste doen door de eerste van de drie 
grondstellingen van De Geheime Leer onder de loupe te nemen. De 
tweede en derde stelling zijn reeds aan een nader onderzoek onder
worpen, maar de eerste — verreweg de moeilijkste van de drie - vereist 
Atma-Vidya wil men haar kunnen begrijpen.
Alvorens hierover echtereen verhandeling te beginnen lijkt het ons nuttig 
de lezer een lijst te verschaffen van gelijkwaardige termen, die gebruikt 
worden in de postulaten, die noodzakelijk zijn voor de uitleg over het 
tot aanzijn komen van een heelal. Soortgelijke toestanden overheersen 
bij het ontstaan van een zonnestelsel of een planeetstelscl. Hoewel tot nu 
toe de methode gevolgd is ieder woord te verklaren wanneer het voor de 
eerste maal voorkwam, zullen we deze nu laten varen, daar deze stelling 
veel ideeën naar voren brengt en behandelt die men over het algemeen 
niet in de westerse filosofie en theologie aantreft. De verklaring van de 
woorden volgt te zijner tijd. Men dient in gedachten te houden dat de 
eerste vier van de reeksen van termen, die gegeven zullen worden, woor
den bevatten, die uitdrukking geven aan wat genoemd wordt de Onge
openbaarde of aan de Openbaring voorafgaande stadia, dat wil zeggen 
dat die woorden een toestand beschrijven zoals die was voordat het heelal 
verscheen — zoals gezegd wordt in die ene korte toespeling in de Bijbel 
op die toestand, toen ‘de duisternis op de afgrond was’ (Genesis, I, 2).

Voorafgaande aan de Openbaring — Pralaya — Laya-toestand.
Cosmische Ideatie, niet bestaand. Cosmische Substantie, die weder
om opgelost is tot de oorspronkelijke toestand van abstracte, poten
tiële objectiviteit.
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Akaka (Sanskrit— Trans-Himalaya).
Voor-Cosmische Substantie, Cosmische Oer-Substantie, Aditi (Ve- 
disch), Mülaprakriti (Vedantijns), Voor-Cosmische Wortel-Stof, Aller
eerste Wortel-Stof, Pradhana (Brahmaans), Svabhavat (Noordelijk 
Buddhisme), Vader-Moeder (Stanzas), Alaya (Noordelijk Buddhisme), 
Zeruana (Mazdeaans), Bythos (Gnostisch), Chaos of Chaino (Grieks), 
'Wateren’ (Bijbel - Genesis), Godheden: Neith of Nut (Egyptisch), 
Anaita (Assirisch), Nerfe (Etruskisch).

Universeel Denkvermogen (in de Stanzas).
Adi-Budha of Adi-Buddhi (Noordelijk Buddhisme), Oer Wijsheid, 
Goddelijke Ideatie, Goddelijk Denkvermogen, Pre-Cosmische Ideatie, 
Goddelijke Gedachte, Absolute Wijsheid; Yin Sin (Chinees).

Eerste Logos - De Ongeopenbaarde Logos:
Eerste Punt, Punt in de Cirkel, Monas, Eerste Sephira (Kether van 
de Kabbala), Brahman (Brahmaans).

Derde Logos - De Geopenbaarde Logos:
Mahat, Maha-Buddhi, Cosmisch Denkvermogen, Cosmische Ideatie, 
Universele Wereld-Ziel; Uiteindelijke Differentiatie van de Tweede 
Logos en individualisatie van de Cosmische Kracht; Derde Sephira 
(Binah van de Kabbala); Scheppende Godheden.

Tweede Logos - De Ongeopenbaarde - Geopenbaarde Logos:
Geest-Stof, Purusha-Prakriti; Abstracte collectiviteit van Demiurgi 
(Bouwers); Tweede Sephira (Chochma van de Kabbala).

Zowel AkaSa als Fohat, zoals deze termen in de Esoterische Wijsbegeerte 
gehanteerd worden, hebben gelijkelijk betrekking op zowel de toestanden 
voor de Openbaring als op het Geopenbaarde Heelal, daar beide werk
zaam zijn op de zeven gebieden van het zijn. De straling van de Eerste 
Logos geeft het begin van Openbaring aan. Daar deze Logos nooit in de 
openbaring verschijnt, wordt hij de Ongeopenbaarde Logos genoemd (dit 
zal later uitgelegd worden).
De woorden, waarmee de eerste grondstelling begint, geven de grondtoon 
aan van het verheven onderwerp, dat bestudeerd zal worden:

’Een Alomtegenwoordig, Eeuwig, Grenzenloos en Onveranderlijk BE
GINSEL, waarover alle bespiegeling onmogelijk is, daar het boven

Fohat (Tibetaans - Trans-Himalaya).
De Ene Kracht, Cosmische Energie, Dynamische Energie van de 
Cosmische Ideatie.
Een Aspect van Daivlprakriti (Vedantijns); Licht van alle drie de 
Logoi.
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het menselijk bevattingsvermogen gaat en slechts kan worden ver
minkt door elke menselijke uitdrukking of vergelijking. Het staat 
buiten het gebied en bereik der gedachte - in de woorden der Mdn- 
dükya: 'ondenkbaar en onuitsprekelijk’.’ (Fr. X 10; Terw. I 50).

’De woorden der Mandükya’ slaan op een van de Upanishads, die de 
naam draagt - Mandükya is de naam van een Vedantijnse School. Een 
reden waarom het Onveranderlijke Beginsel niet nader gedefinieerd 
wordt luidt als volgt: Gedachten, die onder woorden gebracht worden, 
hebben de neiging datgene wat inwezenlijk tot het grenzenloze behoort te 
omschrijven of te begrenzen en daarmee vernauwt men zijn horizon in 
plaats van hem te verruimen. Hoever men in gedachten ook moge reizen 
in de besterde uitgestrektheden van de nachtelijke hemelen, daar bij melk
wegstelsels of eilanden van heelallen beschrijvend, die trillioenen licht
jaren van ons verwijderd zijn, in een poging het Grenzenloze Beginsel te 
benaderen, een dergelijke poging zou toch de rijkwijdte van het Onver
anderlijke Beginsel inperken.
Nog een waarschuwing: men moet ervoor waken dat men aan dit be
ginsel niet de eigenschappen toeschrijft, die in het westerse denken 
meestal in verband gebracht worden met de Godheid, want dit doet on
middellijk het denkbeeld, dat we hier trachten over te dragen, te niet. On
getwijfeld was deze gedachte ook aanwezig in de Vedas, want we zien 
dat het onzijdige, voornaamwoordelijke partikel TAT (sanskrit; meestal 
vertaald als DAT) gebruikt wordt als aanduiding voor de bron waaruit 
DIT — IDAM, of het Geopenbaarde stelsel - ontstaan is. Het Sanskrit 
woord dat in dit verband echter het meest gebruikt wordt, is het ver
wante Vedantijnse woord Parabrahman. Aan dit woord ligt een zeer 
diepe gedachte ten grondslag en deze kan verklaard worden door dit 
samengestelde Sanskrit woord nader te bezien. Het tweede gedeelte, 
Brahman, is symbool voor het hoogste aspect van een kosmische hiërar
chie; het eerste gedeelte, para, betekent hoger dan; dus ‘dat wat hoger is 
dan de kosmische hiërarch’, of het Grenzenloze. De gelijkwaardige 
Kabbalistische term Ain Soph geeft, letterlijk vertaald, dezelfde gedachte 
weer: ‘zonder grenzen’, ‘zonder begrenzing’, het Onbegrensde.
Wanneer men voor de eerste maal in aanraking komt met de opvattingen, 
die in de eerste grondstelling naar voren gebracht worden, zal men in 
grote verwarring geraken wanneer men tracht de Eerste Logos in ver
band te brengen met Parabrahman, dat wil zeggen, wanneer men de 
Logos gelijk stelt met het Onveranderlijke Beginsel. Een reden voor het 
trekken van deze vergelijking is naar alle waarschijnlijkheid dat het 
Wortel-Beginsel of de Wortelloze Wortel de eerste is die genoemd wordt 
en daar het bijvoeglijk naamwoord Eerste gebruikt wordt in verband met 
de Logos, verbindt men deze in gedachten met het eerste begrip dat ge
postuleerd werd. De Logos moet men echter meer zien als de Eerste 
Oorzaak tot de Openbaring; hij komt niet voor in de begrippen, die ver
band houden met de toestanden die heersen voor de Openbaring. Verder
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is het juist de Logos in verband te brengen met het eerste Purrt of het 
Middelpunt (reeds verklaard), daarentegen moet men het Onverander
lijke Beginsel niet beschouwen als de oorzaak van de openbaring.
Een tweede reden voor deze verwarring komt duidelijk naar voren in een 
voetnoot:

Over het Sanskrit woord Sat. Grammaticaal is dit het tegenwoordig deel
woord van de werkwoordswortel as, wat ’zijn’ betekent, dus zijnde. In de 
Hindu wijsbegeerte, in het bijzonder in de Vedanta, wordt dit woord in 
verband gebracht met werkelijkheid, zodat het betekent: dat wat werke
lijk is, werkelijk zijn, Werkelijkheid; dus dat wat immer is.

'Laat, om deze denkbeelden duidelijker te maken voor de gewone 
lezer, deze aanvangen met de vooropstelling, dat er een absolute 
Werkelijkheid is, die voorafgaat aan alle geopenbaard, beperkt zijn. 
Deze Oneindige en Eeuwige Oorzaak - vaag onder woorden gebracht 
in het 'Onbewuste’ en 'Onkenbare’ van de gangbare Europese wijs
begeerte - is de wortelloze wortel van ’al wat was, is, of ooit zal zijn.’ 
Zij is natuurlijk ontbloot van alle eigenschappen en heeft inwezenlijk 
geen enkel verband met geopenbaard, eindig Zijn. Zij is eerder ’Zijn- 
heid’ dan Zijn (Sat in het Sanskrit) en gaat alle denken of bespiegeling 
te boven.’ (Fr. 111; Terw. I 50).

’De 'eerste’ vooronderstelt noodzakelijkerwijze iets, dat het 'eerst 
voortgebrachte’ is, ’het eerste in tijd, ruimte en rangorde, - en daarom 
eindig en onvoorwaardelijk. Het 'eerste’ kan niet het absolute zijn, 
want het is een openbaring. Daarom noemt het Oosterse Occultisme 
het Abstracte Al de 'Oorzaakloze Ene Oorzaak’ de 'Wortelloze Wor
tel’ en beperkt de 'Eerste Oorzaak’ tot de Logos in de zin, die Plato 
aan deze uitdrukking geeft.’ (Fr. 111; Terw. I 51).

Dat wil zeggen dat men dezelfde betekenis aan dit woord hecht als daar
aan gegeven is in de Stoïcijnse wijsbegeerte: het besturende en ont
wikkelende beginsel van het heelal.
Dit idee kan verder toegelicht worden wanneer men het volgende over
denkt: men kan zich gemakkelijk andere heelallen voorstellen. Elk van 
die heelallen moet uit zijn eigen Middelpunt zijn voortgekomen en moet 
tot aanzijn gekomen zijn door een Eerste Oorzaak of Eerste Logos. Zo 
worden meerdere heelallen gepostuleerd, die ontstaan in een veld of 
sfeer, waar binnen ieder zijn eigen gebied van werkzaamheid heeft. Al 
dergelijke velden liggen buiten ons heelal en daarom moet men ze plaat
sen in de Onbegrensde uitgestrektheid van de Oneindigheid, kortom in 
Parabrahman. Want de Eerste Oorzaak of Eerste Logos kan gelijk ge
steld worden met Brahman (in het Hindu stelsel).
De weergave van de eerste grondstelling vervolgt met de woorden:
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De Geheime Leer, daarentegen, gaat verder terug, voorbij het niveau van 
Eerste Oorzaak. De wijsgerige stelsels van het Oosten doen hetzelfde. 
Alleen al het gebruikte woord, Parabrahman, is hiervoor een aanwijzing. 
Para betekent hoger dan; Brahman is een aanduiding voor de Eerste 
Logos en kan gelijk gesteld worden met de Eerste Oorzaak. In de weer-

Dat komt doordat de geformuleerde westerse godsdiensten zich niet be
zighouden met stadia die aan de openbaring vooraf gaan, maar hun 
stelsel beginnen op het niveau van het Geopenbaarde of de Eerste 
Oorzaak.

Daar dit handelt over stadia die aan de openbaring voorafgaan, ligt het 
voor de hand dat de drie opvattingen van tijd — dat wil zeggen verleden, 
heden en toekomst - als één zijn, of juister gezegd, ‘geen-tijd’ zijn of ook 
wel ‘dat wat is en toch niet is’, waarmee de Grote Adem wordt aan
geduid.

We hebben reeds vastgesteld dat de term ‘Grote Adem’ gelijk is aan On
ophoudelijke Beweging. Deze term wordt verder als volgt verklaard:

’AIzo is dan dit metafysische Ene ABSOLUTE — ZIJN-HEID — het 
eerste grondaxioma der Geheime Leer, door het eindig verstand ver
zinnebeeld als de Dnieëenheid der godgeleerdheid.’ (Fr. 111; Terw. 
151).

'Deze ’Zijn-heid’ wordt in de Geheime Leer verzinnebeeld onder 
twee aanzichten. Aan de ene kant absolute abstracte Ruimte, die 
blote subjectiviteit voorstelt, het enige, dat geen menselijk verstand 
bij enig begrip kan missen en ook niet als op zioh zelf staand be
vatten kan. Aan de andere zijde absolute abstracte Beweging, die 
Onbeperkt Bewustzijn voorstelt. Zelfs onze Westerse denkers hebben 
aangetoond, dat Bewustzijn afgescheiden van verandering voor ons 
ondenkbaar is en beweging verzinnebeeldt verandering, haar kern- 
eigenschap, het best. Dit laatste aanzicht der ene Werkelijkheid wordt 
ook verzinnebeeld door de benaming ’De Grote Adem’.’ (Fr. I 11; 
Terw. I 50-51).

’Met ’dat wat is en toch niet is’ wordt de Grote Adem zelf bedoeld, 
waarvan wij alleen kunnen spreken als volstrekt bestaan, maar die 
wij ons in onze verbeelding niet kunnen voorstellen als een vorm van 
bestaan, die wij onderscheiden kunnen van Niet-Bestaan. De drie 
tijdperken - het Heden, het Verleden en de Toekomst — zijn in de 
esoterische wijsbegeerte een samengestelde tijd; want de drie zijn 
alleen een samengesteld getal met betrekking tot het gebied der ver
schijnselen, maar hebben in het rijk der noumena geen abstracte 
waarde.’ (Fr. I 37; Terw. I 90).
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Een mystieke term voor de ‘Wortelloze Wortel van Alles’, die gebruikt 
wordt in de Stanzas van Dzyan in verband met de stadia, die aan de 
openbaring vooraf gaan, is Oeaohoo. Deze wordt in het nu volgende 
citaat op duidelijke wijze verklaard:

Een Chinese term, die in betekenis gelijk is aan Parabrahman of het 
Absolute, is Tien-Sin, wat vertaald wordt als ‘de Hemel van het Denk
vermogen’; tien, /zemel; sin (ook getranslitereerd hsin), denkvermogen of 
bewustzijn; het aldoordringende bewustzijn of wijsheid.

Tien-Sin sluit aan bij het volgende idee dat we zullen postuleren en dat 
ook te maken heeft met de stadia die aan Openbaring vooraf gaan. Zo
als er een Grenzenloze Uitgestrektheid is, die niet begrensd wordt door 
het menselijke denken, zo is er een Grenzenloze Wijsheid of Al-Intelli- 
gentie, die alle beschrijving of begrenzing te buiten gaat. In het Noorde-

gave van de eerste stelling wordt Parabrahman in betekenis gelijk gesteld 
met het Absolute en als volgt gedefinieerd:

’Parabrahm (de Ene Werkelijkheid, het Absolute) is het veld van 
Absoluut Bewustzijn, dat wil zeggen dat Inwezen, dat buiten alle 
verhouding staat tot beperkt bestaan en waarvan bewust bestaan een 
beperkt symbool is. Maar wanneer wij eenmaal in gedachte overgaan 
van deze (voor ons) Absolute Ontkenning, treedt er tweevoudigheid 
op in de tegenstelling van Geest (of bewustzijn) en Stof, Subject en 
Object.’ (Fr. 111; Terw. I 51).

’Dit heeft betrekking op de Niet-Afgescheidenheid van al wat leeft 
en bestaat, hetzij in actieve of in passieve toestand. In de ene beteke
nis is Oeaohoo de Wortelloze Wortel van Alles, derhalve één met 
Parabrahmam; in een andere zin is het een naam voor het geopenn 
baarde ENE LEVEN, de Eeuwig levende Eenheid. De 'Wortel’ be
tekent, zoals reeds verklaard is, zuivere kennis (Sattva), eeuwige 
(Nitya) onbeperkte werkelijkheid of SAT (Satya), hetzij wij het 
Parabrahmam of Mulaprakriti noemen, want deze zijn de twee aan
zichten van het ENE.' (Fr. I 57; Terw. I 118-119).

'OEAOHOO wordt in de Toelichtingen weergegeven met ’Vader- 
Moeder der Goden’ of de ZES IN EEN, of de zevenvoudige wortel 
waaruit alles voortkomt. Alles hangt af van het accent, dat gegeven 
wordt aan deze zeven klinkers, die uitgesproken worden als één, 
drie of zelfs zeven lettergrepen door achter de slot-o een e te voegen. 
Deze mystieke naam wordt openbaar gemaakt omdat hij zonder de 
grondige beheersing van de drievoudige uitspraak voor altijd zonder 
uitwerking blijft.’
’OEAOHOO IS ÉÉN.’
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Wanneer het bovenstaande duidelijk is kunnen we overgaan naar het 
volgende postulaat — nog steeds over de stadia die aan Openbaring vooraf 
gaan — namelijk dat van de Voor-Cosmische Wortel-Substantie. Deze 
term geeft ons de betekenis van het Sanskrit woord Mülaprakriti, wat 
een Vedantijnse term is. Mülaprakriti is een samengesteld woord, ge-

Daarom kunnen we zeggen dat de Goddelijke Ideatie of Voor-Cosmische 
Ideatie eeuwig is in haar potentialiteit, maar periodiek in haar potentie. 
(Idem, 3).

lijk Buddhisme wordt dit Adi-Buddhi genoemd (misschien juister Adi- 
Budha, hetgeen vertaald kan worden met ‘Oorspronkelijke Wijsheid’ of 
‘Oer-Intelligentie’ — de mystieke, universeel verspreide essentie). De be
naming'Universeel Denkvermogen’of'Goddelijk Denkvermogen’ kan ook 
gebruikt worden om de betekenis, die in Adi-Buddhi besloten ligt, weer 
te geven, maar men moet aan dit ‘Denkvermogen’ geen denker verbinden. 
Daarom wordt in de Eerste Grondstelling het woord ‘Ideatie’ gebruikt in 
plaats van ‘Denkvermogen’, waardoor de betekenis van de oorsprong 
van ideeën of de bron van intelligentie wordt overgebracht.
Om wille van de filosofische discussie en als verduidelijking van het 
postulaat kunnen we Adi-Buddhi onder twee aspecten bestuderen: (1) 
Voor-Cosmische Ideatie (om de bewoordingen van de eerste stelling te 
gebruiken); (2) Cosmische Ideatie. Voor-Cosmische of Goddelijke Ideatie 
heeft betrekking op de stadia die aan Openbaring vooraf gaan; Cos
mische Ideatie op de dageraad van openbaring en de daarop volgende 
werkzaamheid tijdens de cyclus van leven. Voor-Cosmische Ideatie is 
dus de bron en oorsprong

’van kracht en van alle individueel bewustzijn en verschaft het lei
dende verstand in het geweldige ontwerp der cosmische Evolutie.’ 
(Fr. 111; Terw. I 52).

Cosmisch Denkvermogen is gelijk aan Mahat (een Sanskrit woord, dat 
letterlijk ‘de Grote’ betekent), het grote Beginsel van Denkvermogen of 
Intellect en het is

'goddelijke ideatie in actieve (creatieve) werking en dus alleen de 
periodieke openbaring in tijd en in actu van het Eeuwige Universele 
Denkvermogen — in potentia. De strikte waarheid is, dat dit Univer
sele Denkvermogen, dat slechts een andere benaming is voor het 
Absolute, dat buiten tijd en Ruimte is, deze Cosmische Ideatie of dit 
Denkvermogen in het geheel geen evolutie is (en nog veel minder een 
'schepping’), maar doodeenvoudig één der aanzichten van het Abso
lute, dat geen verandering kent, dat immers was, dat is en zal zijn.’ 
(Verhandelingen van de Blavatsky Loge, 15).
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vormd uit müla, hetgeen betekent ‘wortel’ en prakriti, dat op zich weer 
een samengesteld woord is, opgebouwd uit pra, wat ‘voordat’ betekent 
en kriti van de werkwoordswortel kri, doen, dezelfde wortel waarvan ook 
het woord karma is afgeleid; de letterlijke betekenis is dus ‘dat wat te
voren maakt’, dus de bron van ontstaan, oorspronkelijke substantie, maar 
meestal vertaald met natuur of ‘materie’ of ‘substantie’. Mülaprakriti of 
Voor-Cosmische Wortel-Substantie kan dus zeer goed beschouwd wor
den als de bron van oorsprong van de substantie-zijde van het geopen
baarde heelal. Men moet echter deze Oorspronkelijke Wortelstof niet 
zien als afgescheiden van de Geest, want deze twee zijn niet van elkaar 
gescheiden en men moet ze zich ook niet als scheidbaar denken in de 
stadia, vooraf gaande aan de Openbaring. Om deze gedachte op tech
nische wijze weer te geven: Mülaprakriti is avyakta, hetgeen betekent dat 
Voor-Cosmische Wortel-Substantie niet tot openbaring kan komen. Wan
neer er een scheiding optreedt tussen Geest en Stof (Purusha en Prakriti), 
is Prakriti vyakta: De Stof is in openbaring, de differentiatie heeft plaats 
gehad. Zoals het in de Vedantijnse wijsbegeerte wordt uitgedrukt, hier bij 
monde van een van de kundige vertolkers daarvan, Subba Row:

”Van zijn (de Logos’) objectief standpunt doet Parabrahmam zich aan 
hem voor als Mülaprakriti. . . . Natuurlijk is deze Mülaprakriti stof
felijk voor hem, evenals elk stoffelijk voorwerp stoffelijk voor ons is. 
... Parabrahmam is een onbeperkte en absolute werkelijkheid en 
Mülaprakriti gelijk een sluier er over heen geworpen.’ (Fr. I 8; Terw. 
I 47).

Het is zeer zeker waar, dat deze denkbeelden niet gemakkelijk te begrij
pen zijn wanneer men ze voor de eerste maal leest. De reden hiervoor is 
dat ze handelen over de oorsprong en het mysterie van het Zijn — zoals 
in de nu volgende passage naar voren gebracht wordt.

'Het voornaamste en duidelijkste denkbeeld ten aanzien van de Cos- 
mische Evolutie en de eerste 'schepping’ van onze Bol met al diens 
voortbrengselen, organische zowel als anorganische (een vreemd 
woord in de mond van een occultist), dat in iedere oude lering aan
getroffen wordt - is, dat de gehele Kosmos uit de GODDELIJKE 
GEDACHTE gesproten is. Deze gedachte bevrucht de stof, die even 
eeuwig is als de ENE WERKELIJKHEID en al wat leeft en ademt 
ontwikkelt zich uit de emanaties van het ENE Onveranderlijke - 
Parabrahm = Mülaprakriti, de eeuwige éne wortel. Eerstbedoelde 
is om zo te zeggen het aanzicht van het middelpunt, binnenwaarts 
gekeerd naar gebieden, geheel ontoegankelijk voor het menselijk ver
stand en is volstrekte abstractie; terwijl het in zijn aanzicht van 
Mülaprakriti - de eeuwige wortel van alles - ons tenminste een flauw 
begrip van de Geheimenis van het Zijn geeft.’ (Fr. I 263; Terw. I 
433-434).

Het ‘aanzicht van het middelpunt, binnenwaarts gekeerd’ heeft betrek
king op het tweede diagram uit het Archaïsche Manuscript, dat in de
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Toch moet men, al is het ene dan twee geworden, gezien vanuit het 
standpunt van de Esoterische Wijsbegeerte, Geest en Stof niet beschou
wen als van elkaar gescheiden en onafhankelijk van elkaar, waarbij elk 
op ‘zijn eigen houtje’ werkzaam is, maar veeleer als twee aanzichten van 
de Ene Werkelijkheid: Geest is gesublimeerde stof en Stof is verdichte

Men neme nota van het feit dat GEEST-STOF met hoofdletters ge
schreven wordt en dat er tussen de twee woorden een streepje staat, 
waarmee een eenheid wordt aangegeven, die ondeelbaar is, zoals in 
Pralaya. Het technische woord is Svabhavat, of Vader-Moeder (zoals in 
de Stanzas van Dzyan staat) of ook wel Akasa - dat door de Occultisten 
beschouwd wordt als een uitstraling van Mülaprakriti. Vervolgen wij het 
citaat:

Proloog beschreven wordt, ook wel genoemd de oude, oorspronkelijke 
symbolische kaarten, waarin ‘het punt in de tot nog toe vlekkeloze Schijf, 
Ruimte en Eeuwigheid in Pralaya, de dageraad van differentiatie aan
geeft’ (I, 1). Maar in plaats van buitenwaarts tot openbaring over te gaan, 
worden we hier geconfronteerd met de idee van een binnenwaarts keren 
en is het, aangezien de stadia die aan openbaring vooraf gaan besproken 
worden (deze zijn gelijk aan Pralaya) verwonderlijk dat er gezegd wordt 
dat die gebieden ‘geheel ontoegankelijk zijn voor het mensclijk versland’? 
Over de Goddelijke Gedachte wordt trouwens in dezelfde termen ge
sproken:

'Wanneer ’het ene twee wordt’ kan men er van spreken als van Geest 
en stof.’ (Fr. I 253; Terw. I 418).

’De Goddelijke gedachte kan niet worden beschreven, evenmin kan 
haar betekenis verklaard worden, behalve door de talloze openbarin
gen van de Cosmische Substantie, waarin zij op geestelijke wijze 
gevoeld wordt door hen, die daartoe in staat zijn. Dit te zeggen, 
nadat men haar omsohreven heeft als de Onbekende Godheid, ab
stract, onpersoonlijk, geslachtloos, welke ten grondslag moet worden 
gelegd aan elke Cosmogonie en de evolutie daarvan, staat gelijk met 
in het geheel niets te zeggen. Het is hetzelfde alsof men beproeven 
zou een transcendente toestandsvergelijking op te lossen, terwijl men 
voor het afleiden van de werkelijke waarde van haar leden alleen 
over een aantal onbekende grootheden beschikt. Haar plaats is te 
vinden op de oude oorspronkelijke Symbolische kaarten, waarop zij, 
zoals wij reeds vermeldden, voorgesteld wordt door een onbegrensde 
duisternis, waarop het eerste middelpunt in wit te voorschijn komt - 
waardoor de verschijning van de even oude en gelijkelijk eeuwige 
GEEST-STOF, in de wereld van verschijnselen vóór haar eerste 
differentiatie, verzinnebeeld wordt.’ (Fr. I 253; Terw. I 417-418).
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geest. Een voorbeeld zal dit duidelijk maken. Denkt u zich een potlood 
in met aan beide uiteinden een punt eraan geslepen, dat in horizontale 
stand gehouden wordt: het ene uiteinde symboliseert ‘de geest’, het 
andere ‘de stof’. Draai het potlood om en het uiteinde dat de geest sym
boliseerde bevindt zich waar eerst de stof was en de stof is daar, waar 
de geest uitgebeeld werd. Zet nu het potlood rechtop. De ‘onderste’ punt 
symboliseert nu de verdichting van de geest — de stof; de bovenste punt 
is nu de gesublimeerde stof - de geest: de twee aanzichten van het Ene. 
Het citaat vervolgt de uitleg over Geest en Stof. Men neme nota van de 
toespeling op ‘de onveranderlijke wet’, die zelfs gedurende de pralayas 
of de stadia, die aan openbaring vooraf gaan, heerst:

Dit is een beknopte uitleg van vers 3 van Stanza I: ‘Het Universeel Denk
vermogen was niet, want er waren geen Ah-hi om het te bevatten’. Want, 
zoals dit citaat verder uiteen zet:

’Het heet, dat de Cosmische Ideatie gedurende de tijdkringen van 
Pralaya niet bestaat om de eenvoudige reden, dat er niemand en niets 
is om haar gevolgen waar te nemen.’ (Fr. I 254; Terw. I 419).

'Elke openbaring van bewustzijn, hetzij weerkaatst of onmiddellijk 
cn van onbewuste doelmatigheid (om een moderne uitdrukking, bij de 
Westerse, zogenaamde wijsbegeerte in zwang, te gebruiken) kan tot 
’Geest’ tcruggebracht worden, hetgeen getuigd wordt door het Levens
beginsel en doordien de Natuur zich onderwerpt aan de majestueuze 
regelmatigheid der onveranderlijke wet. Men moet ’de Stof’ beschou
wen als objectiviteit in haar zuiverste abstractie - als de uit zichzelf 
bestaande grondslag, welker zevenvoudige manvantarische differen
tiaties de objectieve werkelijkheid vormen, welke ten grondslag ligt 
aan de verschijnselen van elke fase van bewust bestaan. Gedurende 
de tijdkring van Universeel Pralaya is de Cosmische Ideatie zonder 
bestaan en zijn de verschillend gedifferentieerde toestanden der Cos
mische Substantie wederom opgelost in de oorspronkelijke toestand 
van abstracte potentiële objectiviteit.’ (Fr. I 253; Terw. I 418).

’Er kan geen openbaring plaats vinden van Bewustzijn, half bewust
zijn of zelfs van 'onbewuste doelmatigheid’ dan door een voertuig 
van stof; dat wil zeggen, dat op ons gebied, waar het menselijk be
wustzijn in normale toestand niet stijgen kan boven hetgeen trans
cendentale metaphysica genoemd wordt, de Geest alleen door middel 
van een of andere moleculaire samenvoeging of weefsel opwelt in een 
stroom van individuele of onderbewuste subjectiviteit. En aangezien 
Stof afgescheiden bestaande van waarneming louter een abstractie is, 
zijn deze beide aanzichten van het ABSOLUTE - Cosmische Sub
stantie en Cosmische Ideatie - onderling afhankelijk. Ten einde ver
warring en misvatting te voorkomen behoorde het woord 'Stof* in 
strikt nauwkeurige zin alleen toegepast te worden op een verzameling 
van voorwerpen, waarvan waarneming mogelijk is en het woord 
'Substantie’ op noumena; want omdat de verschijnselen van ons ge-
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Dit is de esoterische uitleg van het moeilijke vraagstuk van Maya - het 
Onwerkelijke. De letterlijke betekenis van dit woord is ‘dat wat gemeten 
wordt’, dat wat begrensd is, want maya is afgeleid van de werkwoords
wortel ma, meten. Voor de ‘kinderen van ons gebied’ zijn de wereld en 
de verschijnselen, die zich daarin voordoen, ‘werkelijk’ genoeg, maar 
voor iemand, die verder kan zien dan de begrenzingen van de stoffelijke 
wereld, is ons gebied - dat eerder uit verschijnselen dan uit noumena be
staat - onwerkelijk.
Na alle verklaringen, die hierboven gegeven zijn over Geest en Stof zullen 
de postulaten in de eerste grondstelling (waarmee we nu verder zullen 
gaan), gemakkelijker te begrijpen zijn.

bied de scheppingen zijn van het waarnemende Ego - de wijzigingen 
van diens eigen subjectiviteit - kunnen alle 'toestanden van de stof, 
welke de verzameling der waargenomen voorwerpen vertegenwoor
digen’ voor de kinderen van ons gebied slechts een betrekJkelijk en 
zuiver tot de verschijnselen behorend bestaan hebben.’ (Fr. X 254; 
Terw. I 419).

'Geest (of Bewustzijn) en Stof moeten evenwel niet beschouwd worden 
als onafhankelijke werkelijkheden, maar als de twee facetten of aan
zichten van het Absolute (Parabrahm), die de grondslag uitmaken 
van Zijn, hetzij subjectief of objectief.
Wanneer wij deze metafysische drieheid beschouwen als de Wortel, 
waaruit alle openbaring voortkomt, neemt de Grote Adem het ken
merk aan van voor-cosmische Xdeatie. Hij is de fons et origo van 
kracht en van alle individueel bewustzijn en verschaft het leidende 
verstand in het geweldige ontwerp van de cosmische Evolutie. Aan 
de andere kant is de voor-cosmische wortel-stof (Mülaprakriti) dat 
aanzicht van het Absolute, dat ten grondslag ligt aan alle objectieve 
gebieden der Natuur.
'Evenals de voor-cosmische Xdeatie de wortel is van alle individueel 
bewustzijn, is voor-cosmische Substantie de grondslag van stof in de 
onderscheidene graden van haar differentiatie.
Het blijkt mitsdien duidelijk, dat de tegenstelling van deze tiwee aan
zichten van het absolute ineigen is aan het bestaan van het 'Geopen
baarde Heelal’. Afgescheiden van Cosmische Substantie zou Cosmi
sche Ideatie zich niet kunnen openbaren als individueel bewustzijn, 
daar het alleen door middel van een voertuig (in het Sanskrit ge
noemd ’Upadhi’) van stof is, dat er bewustzijn opwelt als ’ik ben ik’, 
want een stoffelijke grondslag is nodig om een straal van het Univer
sele Denkvermogen samen te trekken op zekere trap van samenge
steldheid. En afgescheiden van Cosmische Ideatie zou ook Cosmische 
Substantie een lege abstractie blijven en zou geen bewustzijn kunnen 
oprijzen.
’Het 'Geopenbaarde Heelal’ is daarom doortrokken van tweevoudig
heid, die ais het ware juist het inwezen van zijn EX-isteren als 'open
baring’ is. Maar evenals de tegenovergestelde polen van subject en 
object, geest en stof, slechs aanzichten zijn van de Ene Eenheid,
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FOHAT - ‘DE BELANGRIJKSTE FACTOR 
IN DE ESOTERISCHE COSMOGON1E’

waarin ze zijn samengevat, zo bestaat er in het geopenbaarde Heelal 
‘dat’, wat geest aan stof, subject aan object schakelt.’ (Fr. I 11-12; 
Terw. ï 51-52).

Er zijn nu twee van die grootste begrippen, die te maken hebben met de 
eerste grondstelling, behandeld, namelijk Parabrahman en Mülaprakriti. 
Nu moet het derde naar voren gebracht worden. De twee reeds behandel
de onderwerpen zullen sommige lezers misschien verwarrend en ver
bijsterend voorkomen (misschien zal men er zelfs door van zijn stuk ge
bracht zijn, in het bijzonder wanneer men ‘God’ als de bron van het Al 
beschouwt), maar het derde begrip zal hen nog geheimzinniger toe
schijnen; het gaat hier echter om een bijzonder interessant onderwerp. 
Wat is het begrip — beter, deze factor - dat beschouwd wordt als ‘een der 
belangrijkste, zo niet de belangrijkste van alle factoren in de esoterische 
Cosmogonie’? (I, 87) ‘Dit iets, dat tegenwoordig onbekend is aan Wes
terse beschouwingen, wordt door Occultisten Fohat genoemd’. (I, 12).
Laten we een korte karakterschets geven alvorens deze term nader toe te 
lichten: Men kan Fohat zien als een brug tussen het Ongcopenbaarde 
(Pralaya) en het Geopenbaarde (Manvantara), want wanneer Fohat een
maal ergens ten tonele verschenen is en tot werkzaamheid komt, beginnen 
de gebeurtenissen zich te ontrollen! In feite heeft Fohat reeds gedurende 
het gehele Pralaya op de planken gestaan. Dit is inderdaad een van de 
vele geheimzinnigheden, die met deze Roemrijke Tegenwoordigheid ver
band houden. Een bewijs hiervoor is de wijze waarop het drama zich ont
vouwt wanneer de stadia, die aan de openbaring vooraf gaan, na een tijd
perk van Zeven Eeuwigheden ten einde lopen, wanneer de manvanta- 
rische impuls door de oneindigheid trilt — het Ene Bestaan is dat in 
dromeloze slaap gedompeld — daarbij sluimerende energieën in het 
Middelpunt opwerkt, waarna de Goddelijke Indruk begint zich van 
binnenuit buitenwaarts te begeven:

’De manvantarische impuls neemt een aanvang bij het weder ont
waken van de Cosmische Ideatie (het 'Universele Denkvermogen’), 
samengaand met en evenwijdig lopend aan het oorspronkelijke weder 
te voorschijn komen van de Cosmische Substantie - daar deze laatste 
het manvantarische voertuig van eerstbedoelde is - uit haar onge
differentieerde pralayatoestand. Dan weerkaatst de absolute wijsheid 
zich in haar Ideatie, waaruit door een transcendentaal proces, dat 
verheven is boven en onbegrijpelijk voor het menselijk bewustzijn, de 
Cosmische Energie (Fohat) voortvloeit. Fohat, de schoot der trage 
Substantie doortrillend, drijft haar tot werkzaamheid en leidt haar 
oorspronkelijke differentiaties op alle Zeven gebieden van Cosmisch 
Bewustzijn. Er zijn derhalve Zeven Protylen (zoals men die thans
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’de ’brug’, waardoor de in de 'Goddelijke Gedachte’ bestaande 'Denk
beelden' op de Cosmische substantie worden ingedrukt als de 'wetten 
der Natuur’. Fohat is derhalve de stuwkracht der Cosmische Ideatie, 
of, van de andere kant bezien, het is de verstandelijke middelaar, de 
leidende kracht van alle openbaring, de 'Goddelijke Gedachte’ over
gebracht en geopenbaard door de Dhyan Chohans, de Bouwmeesters

*) De Zeven Prakritis zijn de Zeven Cosmische Elementen, ook bekend als de 
Tattvas of Zeven Beginselen van de Cosmos, ook wel genoemd de Zeven Maha- 
bhutas - de Zeven Grote Elementen - waarvan de opsomming als volgt luidt: 
Adi; Anupapadaka; Akasa; Tejas - Vuur; Vayu - Lucht; Apas - Water; Prithivï 
- Aarde.
In de Sankhya wijsbegeerte luidt de lijst van de Zeven Prakritis, of 'voortbren
gende voortbrengsels’ als volgt: Mahat, Ahamkara en de vijf tanmatras (Sabda, 
gelijk; Sparsa, tastzin; Rüpa, vorm of gezicht; Rasa, smaak; Gandha, reuk). De 
Tanmatras, 'rudimentaire elementen’, zijn aanleiding tot de Mahabhütas.

noemt), terwijl de Arische oudheid ze de Zeven Prakritis of Naturen 
noemde - waarin elk voor zioh als betrekkelijk homogene grondslag 
dient, welke zich in de loop der (tijdens de ontwikkeling van het 
Heelal) toenemende heterogeniteit differentieert tot de wondervolle 
samengesteldheid, welke de verschijnselen op de gebieden van waar
neming bieden. Het woord ’betrekkelijk’ is met opzet gebruikt, omdat 
alleen reeds het bestaan van een dergelijk proces, dat uitloopt op de 
oorspronkelijke scheiding der ongedifferentieerde Cosmische Sub
stantie in haar zevenvoudige grondslagen van evolutie, ons nood
zaakt de protyle van elk gebied slechts te beschouwen als een tussen- 
toestand, waarin de Substantie op haar doortocht van abstractie tot 
volle objectiviteit, verkeert.’ (Fr. I 253-254; Terw. I 418-419)*).

Over de betekenis van het woord Fohat:

'Dit woord is een samengesteld woord, afkomstig van de Turaniërs 
en het heeft vele betekenissen. Het woord Pho, of Fo, is in het Chinees 
de aanduiding voor de 'dierlijke ziel’, de vitale Nephesh of de levens
adem. Sommigen zeggen, dat het afgeleid is van het Sanskrit ’Bhü’, 
dat bestaan betekent, of veeleer de essentie van bestaan. Nu betekent 
Svayambhü zowel Brahma als Mens. Het betekent zelf-bestaan en 
zelf-bestaand, datgene wat eeuwigdurend is, de eeuwige adem. Indien 
Sat de potentialiteit is van het Zijn, dan is Pho de potentie van het 
Zijn. De betekenis hangt echter geheel af van de plaats van het 
accent. Fohat houdt verder verband met Mahat. Het is de weerkaat
sing van het Universele Denkvermogen, de synthese van de 'Zeven’ 
en van de intelligenties van de zeven scheppende Bouwers, of, zoals 
wij ze noemen, de Cosmocratores. Daarom, zoals u zult begrijpen, 
zijn leven en electriciteit in onze wijsbegeerte één. Men zegt, dat het 
leven electriciteit is en als dat zo is, dan is het Ene Leven de essentie 
en wortel van alle electrische en magnetische verschijnselen op dit 
gebied van openbaring.’ (Verhandelingen van de Blavatsky Loge, 42).

In de uiteenzetting over de eerste grondstelling wordt Fohat beschreven 
als
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’Fohat is iets anders in het nog ongeopenbaarde Heelal, dan in de 
Cosmische Wereld der verschijnselen.’ (Fr. I 87; Terw. I 162).

Men dient in gedachten te houden, dat de ‘Scheppende Logos’ een aan
duiding is voor de Derde Logos of de Logos in Openbaring, die om zo 
te zeggen het opper toezicht heeft over de scheppings werkzaamheden, 
en niet de Eerste of de Ongeopenbaarde Logos. (Hier zullen we in een 
volgende paragraaf uitvoerig op terug komen). De werkzaamheid van 
Fohat, die ‘alle vormen verenigt en samenbrengt, er de eerste levensdrang 
aan geeft, die mettertijd wet wordt’, vertegenwoordigt de Wet van het Tot 
Aanzijn Komen, die gedurende het gehele Manvantara actief blijft als de

Dit is weer een aspect van Hoe het Ene het Vele wordt. Want tijdens 
Pralaya kunnen de inerte, sluimerende atomen inderdaad beschouwd wor
den als één homogene Eenheid (dat wil zeggen, het Ene). Wanneer ze 
echter opgewekt worden door de plotseling optredende stuwkracht van 
Fohat, worden de atomen een voor een belevend igd en opnieuw tot werk
zaamheid gebracht. Dan zijn zij opnieuw ‘het vele’ geworden.
We zullen niet proberen de verdere gang van Fohat in zijn geheel te 
volgen. De activiteiten van deze belevend igende KRACHT, waaraan zo
veel facetten te onderscheiden zijn, zijn zo talrijk, dat men een boekdeel 
zou kunnen vullen wanneer men ze alle zou willen beschrijven. Er is 
echter één punt, dat nader toegelicht moet worden, daar het de oorzaak 
is van veel verwarring wanneer men een studie maakt van De Geheime 
Leer, omdat er een schijnbare tegenspraak is in de uiteenzettingen over 
Fohat. Daarom moet men een duidelijk onderscheid maken tussen de 
activiteiten van Fohat in de stadia die aan Openbaring vooraf gaan (of 
Pralaya) — waaraan in de eerste Grondstelling voornamelijk aandacht 
werd besteed — en de energieën van de immer aanwezige KRACHT in 
het Geopenbaarde Heelal (Manvantara). Hierop werd in zeer korte be
woordingen gewezen:

der zichtbare Wereld. Mitsdien komt van Geest of Cosmische Ideatie 
ons bewustzijn, van Cosmische Substantie de verschillende voertuigen, 
waarin dat bewustzijn wordt geïndividualiseerd en zelf— of naden
kend - bewustzijn bereikt, terwijl Fohat in zijn onderscheidene open
baringen de geheimzinnige schakel is tussen Denkvermogen en Stof, 
het bezielend beginsel, dat elk atoom tot leven electriseert.’ (Fr. I 12; 
Terw. I 52-53).

'die Occulte, eleotrische levens-kraoht, die, onder de Wil van de 
Scheppende Logos alle vormen verenigt en samenbrengt, er de eerste 
levensdrang aan geeft, die mettertijd wet wordt. Maar in het onge
openbaarde Heelal is Fohat zulks evenmin als Eros de latere, stralen
de, gevleugelde Cupido of LIEFDE is.’ (Fr. I 87; Terw. I 162).
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De vergelijking van Fohat in de ongeopenbaarde stadia van een Heelal 
(Pralaya) en Fohat in openbaring (Manvantara) met Eros en Cupido 
werpt licht op een interessant punt in de Griekse mythologie. Cupido was 
werkelijk de stralende, gevleugelde god van de liefde in het oude Rome 
en voor die tijd werd hij in Griekenland op dezelfde wijze bezien onder 
de naam Eros, die altijd in het gezelschap van zijn moeder Venus 
(Aphrodite), de godin van de liefde, verkeerde. Hij werd afgebeeld met 
pijl en boog en daar hij zijn pijlen van begeerte afschoot om zowel góden 
als mensen te doorboren, werd deze godheid langzamerhand in verband 
gebracht met begeerte. Oorspronkelijk was Eros echter een geheel ander 
personage. In de oudste Griekse cosmogonie was Eros het derde lid van 
een oude drieënheid, waarvan de twee anderen Chaos en Gaia waren. In 
deze triade symboliseerde Eros Fohat. Want, zoals in het mythologische 
verhaal gezegd wordt, de pijlen van Eros doorboren alle dingen en 
wekken hen op met leven en vreugde. In de Esetorische Wijsbegeerte be
tekent dit, dat Fohat elke Monade doordringt met het Ene Leven. Het 
tweede lid van deze oude drieënheid, Gaia, stond voor de ‘Oerstof’, ter
wijl Chaos gelijk was aan Chaino (in feite is het woord Chaos afgeleid 
van het Griekse woord Chaino), hetgeen de ‘Leegte’ of de Grote Afgrond 
betekent. Dit woord betekent hetzelfde als Ain Soph, het Grenzenloze of 
de RUIMTE. Dit is natuurlijk niet de betekenis van ‘wanorde’ of ‘ver
warring’, die gewoonlijk aan het woord chaos gehecht wordt. In deze 
vroegste drieëenheid zijn dus Chaos (of veeleer Chaino), Chaia en Eros 
gelijk in betekenis aan Parabrahman, Mülaprakriti en Fohat. Zij ver
tegenwoordigen dus die stadia van een heelal, die aan de openbaring 
ervan vooraf gaan.
Er is een andere cosmogonie, waarin deze drieëenheid bestaat uit Erebus, 
Gaia en Eros. Erebus (in het Grieks Erebos) betekent oorspronkelijk 
duisternis — dat wil zeggen afwezigheid van licht — wat ook een aspect 
is van Pralaya: voor de komst van het licht. In de latere mythologie werd 
Erebus voorgesteld als de plaats van duisternis tussen de Aarde en de 
Hades en kreeg Gaia de betekenis van Aarde, of de godin van de Aarde. 
In het onderstaande citaat, waarin verder uitgeweid wordt over de werk
zaamheden van Fohat, zal men zien dat van Erebus en Nox (Nacht) ge
zegd wordt, dat zijn uit Chaos geboren worden. In latere mythologische 
verhalen wordt van Gaia en Ouranos (Aarde en Hemel) ook gezegd dat 
ze uit Chaos geboren worden en Gaia is daarin weergegeven als de vrouw 
van de godheid Ouranos.

Wet van Beweging. Deze doet de scharen van Monaden onophoudelijk 
de openbaring binnenstromen. In het Mensenrijk drijft zij de Monade 
ertoe steeds weer op aarde te verschijnen om haar weg langs de Cirkel 
van Noodzakelijkheid te vervolgen.
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Tenslotte werden de leden van deze drieëenheid Ouranos, Gaia en Eros 
(Hemel, Aarde, Liefde) genoemd, waarmee ze hun esoterische betekenis 
verloren.

Men moet niet vergeten, dat alle mythologieën veranderingen ondergaan. 
Men kan dit waarnemen in de Egyptische theologie en zelfs zeer duidelijk 
in de Hindu mythologie, daar er een verschil is tussen de godheden van 
de Rig-Veda en dezelfde godheden in de Puranas. Hetzelfde gebeurde in 
Griekenland, in het bijzonder in het geval van Eros. Latere toevoegingen, 
die in verband gebracht werden met Cupido, waren totaal anders dan de 
eerste afschildering van Eros en hadden niet die oorspronkelijke be
tekenis.
In het citaat dat nu volgt, waarin een verdere beschrijving gegeven wordt 
van de werkzaamheden van Fohat in openbaring, is sprake van een 
‘mystieke bovenzinnelijke daad’ en het uitzenden van de scheppende 
straal. Dit is de sleutel tot het verband tussen Eros (in zijn oudste be
tekenis) en Fohat.
Een dergelijke gedachte vinden we in de Rig-Veda. Karna, of Kamadeva, 
weergegeven als de god van begeerte, wordt beschreven als Aja (de on
geborene), de eerste openbaring van het ENE. Daarop ‘rees Begeerte het 
eerst in HET, dat de oerkiem van het denkvermogen was en dat de 
Wijzen, die het met hun verstand zochten, in hun hart vonden als de 
band, die Wezen met niet-Wezen verbindt’.**) Dit verbindt Karna met de 
werkzaamheden van Fohat. Een beschrijving van Karna in de Rig-Veda

Hervatten wij onze studie over de werkzaamheid van Fohat. Het citaat 
begint met een beschrijving van de toestanden voor de openbaring (Pra- 
laya). Let op de verandering die in Fohat plaats grijpt wanneer Manvan- 
tara uit Pralaya begint te ontwaken, wanneer ‘de Goddelijke Zoon te
voorschijn treedt’ — wat hetzelfde betekent als de Derde Logos.

•) In De Geheime Leer wordt de 'scheppende Godheid’ meestal de Derde Logos 
genoemd.
**) Zie ook De Geheime Leer, (Fr. II 510; Terw. II 717).

’. . . volgens de esoterische verklaring werden hemel en aarde daarna 
[na de Engelen] geschapen, voortkomende uit het tweede Beginsel of 
de Logos — de scheppende Godheid.’ (Isis Ontsluierd, II 45)*).

'geeft de grondtoon aan van wat hij zinnebeeldig voorstelt. Karna is 
de eerste, alles omvattende begeerte naar universele goedheid en lief
de en naar alles wat leeft en voelt, hulp en vriendelijkheid nodig 
heeft, het eerste gevoel van oneindig teder medeogen en genade, dat 
oprees in het bewustzijn van de scheppende ENE KRACHT, zo 
gauw deze tot leven en zijn kwam als een straal uit het ABSOLUTE.’ 
(Theosophical Glossary, onder ’Kamadeva’).



612

*) Gelijk aan Svabhavat. Vader-Moeder’ is de term, die in de Stanzas van 
Dzyan gebruikt wordt.

Nogmaals wordt Fohat in verband gebracht met het tot aanzijn komen 
van de atomen, want ‘Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE 
LEVEN’.’ (Fr. I 88; Terw. I 163). Zodoende komt een zonnestelsel tot 
stand door de werkzaamheid van Fohat. Daar hij zowel in het grote 
als in het kleine werkzaam is, wordt het vormen van een insect of een 
plant tot stand gebracht door de grootse, opbouwende macht van deze 
bezielende Kracht.

’Fohat is dan de verpersoonlijkte eleotrisohe levenskracht, de trans
cendentale verbindende Eenheid van alle Cosmische Energieën, zo
wel op de ongeziene als op de geopenbaarde gebieden, waarvan de 
werking - op ontzagwekkende schaal - gelijkt op een levende Kracht 
door de WIL geschapen, in die verschijnselen, waarbij het schijnbaar 
subjectieve inwerkt op het schijnbaar objectieve en dat tot handeling 
aandrijft. Fohat is niet slechts het levende Symbool en de Bevatter 
van die Kracht, maar wordt door Occultisten als een Wezen be
schouwd - de krachten, waarop hij inwerkt zijn cosmisch, menselijk 
en aards en oefenen haar invloed uit op al die onderscheiden ge
bieden. Op het aardse gebied wordt zijn invloed gevoeld in de mag
netische en actieve kracht, die voortgebracht wordt door de sterke 
wens van de magnetiserende. Op het Cosmisch gebied is hij aanwezig 
in de bouwende kracht, die bij het vormen der dingen - van een 
planeetstelsel af tot de glimworm en het eenvoudige madeliefje toe - 
het plan van het denkvermogen der natuur of van de Goddelijke

nog niet geboren is en de Goden nog slapen in de boezem van ’Vader- 
Moeder’*). Hij is een abstract wijsgerig denkbeeld. Hij brengt zelf 
nog niets voort; hij is eenvoudig die potentiële scheppende kracht, 
tengevolge van welker werking het NOUMENON van alle toekom
stige verschijnselen zich, om zo te zeggen, verdeelt, maar om zich in 
een mystieke bovenzinnelijke daad weer te verenigen en de scheppen
de straal uit te zenden. Wanneer de 'Goddelijke Zoon’ te voorschijn 
treedt, dan wordt Fohat de voortstuwende kracht, de actieve Macht, 
die veroorzaakt, dat EEN wordt tot TWEE en tot DRIE - op het 
Cosmische gebied van openbaring. Het drievoudige Ene versplitst 
zich in het vele en dan wordt Fohat omgezet in die kracht, welke de 
elementale atomen samenbrengt en ertoe brengt, zich bijeen te voegen 
en te verbinden. In de vroegste Griekse mythologie vinden wij een 
echo van deze oorspronkelijke leer. Erebus en Nux zijn uit de Chaos 
geboren en onder de inwerking van Eros doen zij op hun beurt Aether 
en Hemera geboren worden, het licht der bovenste en dat der be
nedenste of aardse gebieden. Duisternis brengt licht voort. Vergelijk 
hiermee in de Puranas Brahma’s ’Wil’ of begeerte om te scheppen en 
in de Phenicische Cosmogonie van Sanchoniathon de leer, dat Be
geerte, Pothos, het beginsel van schepping is.’ (Fr. I 87-88; Terw. 
I 162).



SAMENVATTING VAN DE EERSTE GRONDSTELLING

De genummerde alinea’s zullen afzonderlijk behandeld worden.
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We zijn echter nog niet klaar met dit onderwerp, want er volgt nog een 
samenvatting. Deze is zo uitstekend, dat ze hier vermeld moet worden. 
Alleen al de daarin voorkomende woorden zijn zeer nuttig, terwijl de 
denkbeelden, wanneer men ze begrijpt, ertoe zullen bijdragen dat vele 
van de problemen die men tegenkomt wanneer men tracht het eerste ge
deelte van De Geheime Leer te begrijpen, duidelijker zullen worden.

’De volgende samenvatting zal de lezer een helderder denkbeeld ver
schaffen.

’(1) Het ABSOLUTE; het Parabrahm der Vedantijnen, of de ene 
Werkelijkheid, SAT, die, zoals Hegel zegt, zowel Absoluut Zijn als 
Niet-Zijn is.

(2) De eerste openbaring, de onpersoonlijke en, in de wijsbegeerte, 
ongeopenbaarde LOGOS, de voorloper van het 'geopenbaarde’. Dit 
is de 'Eerste Oorzaak’, het 'Onbewuste’ van Europese Pantheïsten.

(3) Geest-Stof, LEVEN; de 'Geest van het Heelal’, Purusha en Pra- 
kriti of de tweede LOGOS

(4) Cosmische Ideatie, Mahat of Verstandelijkheid, de Universele 
Wereld-Ziel; het Cosmische Noumenon van Stof, de grondslag der 
verstandelijke werkingen in en van de Natuur, ook MAHA-BUDDHI 
genoemd.

De ENE WERKELIJKHEID; haar tweevoudige aanzichten in het 
geopenbaarde Heelal.’ (Fr. I 12; Terw. X 53).

Er is nu wel genoeg gezegd om aan te tonen hoe uitgebreid en veel
omvattend het arbeidsveld van deze machtige Bezieler is. Er bestaat geen 
twijfel over het belang van deze opmerkelijke factor. Wanneer de be
zielende kracht in voortdurende beweging is, kan de inertie van Pralaya 
niet langer bestaan; de krachten van Openbaring krijgen de overhand en 
er is een nieuw Tijdperk van Werkzaamheid aangebroken. En zo wordt 
dan, terwijl Fohat het toneel beheerst, de Eerste Grondstelling besloten.

Gedachte betreffende de ontwikkeling en de groei van een bijzonder 
ding uitvoert. Metafysisch is hij de tot objectiviteit gebrachte ge
dachte der góden; het 'vleesgeworden Woord’, op een lagere trap en 
de boodschapper der Cosmische en menselijke ideaties; de actieve 
kracht in het Universele Leven. In zijn secundair aanzicht is Fohat 
de Zonne-energie; het electrische levens-fluïde en het onderhoudende 
vierde beginsel, de dierlijke Ziel der Natuur, om zo te zeggen of - 
Electriciteit.’ (Fr. I 88-89; Terw. I 164).
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(1) Het woord ‘Absolute’ is afgeleid van een Latijns samengesteld woord: 
ab, van, weg van; en solutus, het tegenwoordig deelwoord van het werk
woord solvere, losmaken; dus bevrijd van, onafhankelijk - dat wil zeg
gen, niet afhankelijk van iets buiten zichzelf. De letterlijke betekenis is 
dus dezelfde als die van het Sanskrit woord Mukti, en ook van Moksha, 
die beide vrij, bevrijd, betekenen. Dit zijn Brahmaanse woorden, die gelijk 
zijn aan het Buddhistische Nirvana. Toen zij het woord ‘Absolute’ ge
bruikte in verband met de eerste grondstelling, dacht H.P.B. daarbij on
getwijfeld aan de volgende betekenis (die een van de betekenissen is, die 
in het woordenboek gegeven worden): geheel op zichzelf staand. Dit is 
zeer goede beschrijving van een van de betekenissen, die men toekent 
aan het Sanskrit woord Sat, dat hier als gelijkwaardig met Absoluut ge
geven wordt en de immer-bestaande, Zijn-heid, betekent. Dit woord is, 
evenals het Vedantijnse woord Parabrahman, reeds voldoende toegelicht. 
Het is dus niet nodig dit hier nogmaals te doen.

(2) Hoewel deze alinea in de samenvatting de titel ‘de eerste openbaring’ 
draagt, wordt deze gevolgd door de mededeling dat dit in de wijsbegeerte 
de ‘Ongeopenbaarde Logos’ of de Eerste Logos wordt genoemd. Dit 
vraagt om een verklaring. De ‘eerste openbaring’ wordt als zodanig be
schouwd omdat voordat deze zich voor deed ‘Niets was’, om de woorden 
van de Stanza te gebruiken. Wanneer we ons wenden tot de diagrammen 
in het Archaïsche Manuscript zien we dat het eerste symbool een don
kere cirkel is, die het Absolute — Parabrahman — voorstelt. De tweede 
tekening is een donkere cirkel met een witte punt in het midden: dit is 
een uitbeelding van de eerste openbaring. Dit werd als volgt uitgelegd:

’Wij hebben het cirkelvlak, waarvan het oppervlak zwart is, het punt 
in de cirkel is potentieel wit en dit is de eerste mogelijke voorstelling 
die wij van de onzichtbare Logos kunnen vormen. 'Eeuwige Duister
nis’ is eeuwig, de Straal is periodiek. Nadat de Straal uit dit centrale 
Punt geflitst en door de Kiem heen getrild is, wordt zij weer binnen 
het punt terug getrokken en ontwikkelt de Kiem zich tot de Tweede 
Logos, de Driehoek in het Wereldei.’ (Verhandelingen van de Bla- 
vatsky Loge, 40).

Het eerste Punt werd in de Zohar op de volgende wijze beschreven:

’Het Ondeelbare Punt, dat geen grenzen heeft en wegens zijn reinheid 
en glans niet begrepen kan worden, zette zich van buiten uit en vorm
de een schittering, welke het ondeelbare Punt tot sluier diende’; doch 
ook deze laatste 'kon niet aanschouwd worden wegens zijn ommetelijk 
licht. Ook deze zette zich van buiten af uit en deze uitzetting was zijn 
gewaad. Aldus kwam de wereld ten laatste tot stand door een gesta
dige opheffing (beweging).’ De door het Oneindige Licht uitgezonden
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Geestelijke substantie is de eerste Sephira of Shekinah.’ (Fr. I 276; 
Terw. I 453-454).

De eerste Sephira is dus de eerste openbaring en toch wordt deze be
schreven als Shekinah, hetgeen betekent ‘een sluier’, dus ‘ongeopen
baard’. Dit is het zelfde idee dat in verband gebracht wordt met Mula- 
prakriti, het Vedantijnse woord, dat beschouwd wordt als een soort sluier 
over Parabrahman. Men merke op dat de Gestadige Beweging aan
wezig is.
Omtrent de Ongeopenbaarde Logos zei Pythagoras, dat de nimmer ge
openbaarde Monas

’in eenzaamheid en duisternis verblijft; wanneer het uur slaat, straalt 
het van zichzelf EEN uit, het eerste getal. Nederdalende brengt dit 
getal TWEE voort, het tweede getal en TWEE brengt op zijn beurt 
DRIE voort, een driehoek vormende, het eerste volkomen geometri
sche figuur in de wereld van vorm.’ (Verhandelingen van de Blavatsky 
Loge, 39-40).

Hier hebben we de basis voor de uitleg over de drie Logoi: die de Eerste 
Logos, de Tweede Logos en de Derde Logos genoemd worden. In ver
band met de Eerste Logos, of de nimmer geopenbaarde Monas van 
Pythagoras, die hier zojuist genoemd werd, kunnen we opmerken dat er 
nog een uitleg gegeven wordt van de Heilige Tetraktys, behalve die van 
de Tetrade of de Heilige Vier:

’De ware Pythagorese Tetraktys was de Tetraktys van de onzichtbare 
Monade, die het eerste Punt voortbrengt, vervolgens het tweede en 
het derde en zich dan weer terugtrekt in de duisternis en de eeuwig
durende stilte; met andere woorden, de Tetraktys is de eerste Logos. 
Vanuit het stoffelijk gebied gezien is het onder andere het lagere 
Viertal, de mens van vlees en stof.’ (Verhandelingen van de Blavatsky 
Loge, 44).

Maar vergelijk dit nu eens met deze passage uit Isis Ontsluierd:
’Het eerste eeuwige getal is de Vader, of de Chaldese oorspronkelijke, 
onzichtbare en onbegrijpelijke chaos, waaruit de begrijpelijke voort
kwam, ... Er is dus, nauwkeurig gesproken, een TETRAKTYS of 
viervoud, dat bestaat uit de Onbegrijpelijke Eerste Monade en haar 
drievoudige uitstraling, die eigenlijk onze Drieëenheid vormen.’ (Isis 
Ontsluierd, II 46).

Wat betreft de emanatie van de drie Logoi die een driehoek vormen (zo
als door Pythagoras beschreven wordt), de Zohar ziet de emanatie van 
de eerste drie Sephiroth - Kether, de Kroon; Chochma, Wijsheid; Binah, 
Intelligentie - ook in de vorm van een driehoek:

'Twee zijden van de bovenste driehoek, waardoor het onuitsprekelijke 
Inwezen en het heelal - zijn geopenbaard lichaam - verzinnebeeld 
worden, de rechter zijde en de basis zijn uit ononderbroken lijnen
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’De Eerste Geopenbaarde Logos is de Potentia, de niet-ontsluierde 
Oorzaak; de Tweede, de nog latente gedachte; de Derde, de Demiur- 
gus, de actieve Wil, die uit zijn universele Zelf het actieve gevolg 
evolueert, dat op zijn beurt veroorzaakt wordt op een lager gebied.’ 
(Verhandelingen van de Blavatsky Loge, 40).

In een van de Stanzas van Dzyan wordt melding gemaakt van de drie 
Logoi, maar daar zij niet met bekende woorden genoemd worden - in 
plaats hiervan worden mystieke benamingen gebruikt en, als om de maat 
vol te maken, deze zijn in omgekeerde volgorde gezet! - gaat de volledige 
betekenis van deze passage verloren. Verder wordt het woord ‘Logos’ niet 
gebruikt en er wordt ook geen uitleg gegeven om deze versregel toe te

samengesteld, de derde zijde, de linker is gestippeld. Door deze laatste 
nu treedt Sephira te voorschijn. Zich in alle richtingen uitbreidend 
omvat zij tenslotte de gehele driehoek. In deze emanatie wordt de 
drievoudige drieheid gevormd.’ (Fr. I 275-276; Terw. I 453).

Hier is een voorbeeld, waarin de emanatie van de drie Logoi beschreven 
wordt, dat misschien gemakkelijker te begrijpen is. Denk eens aan het 
weerklinken van een woord. Voordat het geuit wordt moet daar (1) de 
gedachte zijn: namelijk welk woord gezegd zal worden en de gedachte 
aan de betekenis van het woord. Wanneer dat eenmaal bepaald is, volgt 
het (2) formuleren, wat te maken heeft met de wijze waarop het woord 
uitgesproken moet worden. Wanneer dit vastgesteld is wordt (3) het ge
luid van het woord gemaakt: het woord wordt uitgesproken. Datgene 
wat ongeopenbaard was, is tot openbaring gekomen.
Wanneer we dit voorbeeld toepassen op de Logos (de letterlijke be
tekenis van dit Griekse woord is ‘Woord’), overheerst hetzelfde denk
beeld. Hoewel de potentie van een geopenbaard heelal immer aanwezig 
is in de Goddelijke Gedachte (of Goddelijke Ideatie), moet er eerst een 
brandpunt of concentratie van Goddelijke Wijsheid in een Punt zijn, wil 
de toekomstige openbaring van het heelal mogelijk zijn. Deze concentratie 
van Goddelijke Wijsheid wordt een uitstraling uit de Goddelijke Gedachte 
en symboliseert (1) de krachtige gedachte — de Eerste Logos - voor de 
openbaring van het heelal. Dan wordt door middel van de kracht van de 
concentratie van de Goddelijke Gedachte op de tot nu toe onverdeeld 
Oorspronkelijke Geest-Stof of Mülaprakriti (die gelijk is aan AkaSa of 
Vader-Moeder of ook wel Svabhavat — de Kneedbare Essentie die het 
heelal vult en de wortel is van alle dingen en immer-aanwezig is, zoals 
Parabrahman of Sat en Adi-Budha immer-aanwezig zijn) (2) de formu
lering van de toekomstige Openbaring ingedrukt op de Oorspronkelijke 
Geest-Stof (Tweede Logos). Wanneer deze zich verenigt met Fohat (die 
ook immer-aanwezig is) volgt daaruit een scheiding van Svabhavat en 
(3) het Goddelijke Woord weerklinkt — de Derde Logos - wanneer het 
denkbeeld vanuit het ongeopenbaarde tot openbaring komt. Dit wordt 
in de nu volgende passage in het kort weergegeven:
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lichten. Gelukkig wordt in het allerlaatste antwoord van de reeks vragen 
en antwoorden over de eerste vier Stanzas van Dzyan, die bekend is 
onder de titel V erhandelingen van de Blavatsky Loge, de benodigde 
sleutel gegeven. Het eerste deel van Sloka 6 van Stanza IV luidt:

’Dan de Tweede Zeven, die de Lipika zijn, voortgebracht door de 
Drie.’

(3) Hoewel dit tweede stadium van emanatie van de Tweede Logos - die 
dus optreedt als een brug tussen het ongeopenbaarde en het geopenbaarde 
en daarom door sommige wijsgerige scholen beschouwd wordt als de On- 
geopenbaarde-Geopenbaarde Logos — Geest-Stof genoemd wordt, moet 
men goed begrijpen dat dit dubbele woord niet een ‘samensmelten’ van 
geest en stof aangeeft, maar dat het eerder een aanduiding is van een 
stadium, dat aan de scheiding tussen die twee vooraf gaat; in feite zijn 
geest en stof nog niet van elkaar gescheiden. Dit wordt heel duidelijk 
naar voren gebracht in een Toelichting op het Boek van Dzyan:

'Geest is de eerste differentiatie van (en in) RUIMTE en Stof de 
eerste differentiatie van Geest. Datgene wat noch Geest noch stof is

'De esoterische betekenis van het woord Logos (spraak of woord, 
Verbum) is het weergeven van een verborgen gedachte in een objec
tieve uitdrukking, als in een fotografie. De Logos is de spiegel, die 
het GODDELIJK DENKVERMOGEN weerkaatst en het Heelal is 
de spiegel van de Logos, hoewel deze laatste het zijn van dat Heelal is. 
Evenals de Logos alles in het Heelal van Pleroma weerkaatst, zo 
weerkaatst de mens in zichzelf al wat hij in zijn Heelal, de Aarde ziet 
en aantreft. (Fr. II 24; Terw. II 35).

De vraag, die gesteld werd, luidde: ‘Wat is het verschil tussen Geest, 
Stem en Woord?’ (Men merke op dat ze hier in de juiste volgorde van 
emanatie geplaatst zijn). Hierop werd het volgende antwoord gegeven:

’ln zekere zin hetzelfde verschil als tussen Atma, Buddhi en Manas. 
De Geest emaneert uit de onbekende Duisternis, het mysterie, waarin 
niemand van ons kan doordringen. Die Geest - men kan het ’de Geest 
God’s’ noemen of de Oer-Substantie - spiegelt zich in de Wateren 
der Ruimte - of de nog ongedifferentieerde materie van het toekom
stige Heelal — en zij brengt daardoor de eerste vleug van differentiatie 
in de homogeniteit van de oer-materie. Dat is de Stem, de voorloper 
van het ’Woord’ of de eerste openbaring. Uit dat Woord emaneert het 
Woord of de Logos, dat wil zeggen de definitieve en objectieve uit
drukking van dat, wat tot dat tijdstip verborgen bleef in de diepten 
van de Verscholen Gedachte. Datgene wat zich weerspiegelt in de 
Ruimte is de Derde Logos. Deze Drievuldigheid kunnen wij ook 
tot uitdrukking brengen door de woorden Kleur, Klank en Getal.’ 
(Verhandelingen van de Blavatsky Loge, 75).
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- dat is HET - de Oorzaakloze OORZAAK van Geest en Stof, welke 
de Oorzaak van de Kosmos zijn. En DAT noemen wij het ENE 
LEVEN of de Binnen-Cosmische Adem.’ (Fr. I 197; Terw. I 335).

In alinea (3) van de samenvatting wordt Geest-Stof gelijk gesteld met 
Leven - het Ene Leven. De ‘Binnen-Cosmische Adem’ symboliseert het 
aspect van de Grote Adem gedurende een tijdperk van openbaring (Man- 
vantara). De ‘Laya staat’ in het nu volgende citaat is een toestand die 
heerst tijdens een tijdperk van rust (Pralaya).

’AJIes wat de Laya staat verlaat, wordt werkzaam leven; het wordt 
getrokken in de maalstroom van BEWEGING (het alchemistische op
lossingsmiddel van het Leven); Geest en Stof zijn de twee Toestanden 
van het ENE, dat noch Geest noch Stof is, daar beide het sluimeren
de absolute leven zijn.’ (Boek van Dzyan, Toel. III par. 18) (Fr. 
I 197; Terw. I 335).
’Wij herhalen - het gelijke moet het gelijke voortbrengen. Absoluut 
Leven kan geen anorganisch atoom voortbrengen, hetzij enkelvoudig 
of samengesteld en zelfs in laya is er leven, evenals een mens in 
diepe kataleptische toestand - naar alle schijn een lijk - toch nog een 
levend wezen is.’ (Fr. I 197; Terw. I 335-336).

Het Sanskrit woord Prakriti in alinea (3), dat gelijk staat met Stof, is 
reeds voldoende toegelicht. Purusha echter niet. De gewone betekenis van 
het Sanskrit woord Purusha is ‘mens’. Het is afgeleid van de werkwoords
wortel prl, vullen, compleet maken, verlenen. Het heeft echter ook nog 
een wijsgerige betekenis, dat het belevendigende beginsel in de mens aan
duidt, dus de geest of de ziel. In de Vedas is Purusha de oorspronkelijke 
bron van het heelal, het Opperste Zijn, en in deze betekenis wordt het in 
verscheidene werken gebezigd. In de Sankhya filosofie wordt Purusha 
gebruikt als synoniem van Geest (zoals in alinea 3) als de passieve en een 
toeschouwer van Prakriti — de scheppende kracht.

'Geest en Stof, of Purusha en Prakriti, zijn slechts de beide oer- 
aanzichten van het Ene en Ongeëvenaarde’, zo wordt ons geleerd.’ 
(Fr. I 43; Terw. I 99).

(4) Alle woorden, die in deze alinea genoemd worden, namelijk: Cos- 
mische Ideatie, Mahat of Verstandelijkheid, de Universele Wereld-Ziel, 
het Cosmische Noumenon van Stof, Maha-Buddhi, zijn synoniem met 
het wijsgerige aspect van de Derde Logos - de Geopenbaarde Logos. 
Gezien vanuit het standpunt van de cosmogonieën en theogonieën sym
boliseert de Derde Logos de scheppende godheid, die de wereld en de 
daarbij behorende wezens vormt. De algemeen verbreide opvatting over 
de Hindu god Brahma is typerend voor dit standpunt.
Er wordt een beknopte definitie over Mahat gegeven:

’De ene onpersoonlijke Grote Bouwmeester van het Heelal is 
MAHAT, het Universele Denkvermogen. En Mahat is een symbool,
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*) Zie voor de verschillen tussen de Advaita en Visishtadvaita Scholen de voetnoot 
op blz. 622.

een abstractie, een aanzicht, dat in de alles-materialiserende opvatting 
van de mens de niet scherp omlijnde gestalte van een wezen heeft 
aangenomen.’ (Verhandelingen van de Blavatsky Loge, 34).

Dit woord betekent letterlijk ‘de Grote’. In de verschillende scholen van 
Hindu wijsbegeerte bestaan verschillende opvattingen over Mahat. Dit 
komt duidelijk naar voren in de nu volgende passage:

'Voor sommige scholen is Mahat ’de eerstgeborene’ van Pradhana 
(ongedifferentieerde substantie of het periodieke aanzicht van Müla
prakriti, de wortel der Natuur), welke (Pradhana) Maya, de Be
goocheling, genoemd wordt. In dit opzicht meen ik, verschilt de 
esoterische leer van de Vedantijnse van zowel de Advaita en de 
Visishtadvaita scholen*). Want zij zegt dat, terwijl Mülaprakriti, het 
noumenon, zelfbestaand en zonder enige oorsprong is, kortom ouder
loos, Anupadaka (als één met Brahman) - Prakriti, haar verschijn
sel, periodiek is en niets meer dan een schim van eerstgenoemde; 
evenzo is het Mahat, de eerstgeborene van Gnana (of gnosis), kennis, 
wijsheid of de Logos - een schim, weerkaatst van het Absolute NIR- 
GLJNA (Parabrahm, de ene werkelijkheid 'ontbloot van attributen en 
eigenschappen’; zie de Upanishads); terwijl volgens sommige Vedan- 
tijnen Mahat een openbaring is van Prakriti of Stof.’ (Fr. I 52; 
Terw. I 111).
’Wat is dan Pradhana anders dan Mülaprakriti, de wortel van alles in 
een ander aspect?’ (Fr. I 195; Terw. I 333).
’Akasa dan is Pradhana in een andere vorm . . . Want MAHAT is 
het eerste voortbrengsel van Pradhana of Akasa en Mahat - Univer
sele intelligentie, 'waarvan Buddhi de kenmerkende eigenschap is’ - is 
niets anders dan de Logos, want hij wordt ’lsvara’, Brahma, Bhava, 
enz. genoemd. Kortom hij is de 'Schepper’ of het goddelijk denkver
mogen in scheppende werkdadigheid, ’de oorzaak van alle dingen’.’ 
(Fr. I 196; Terw. I 333).

Maha-Buddhi, letterlijk het ‘Grote Buddhi’ is het zesde Cosmische Be
ginsel en wordt in sommige wijsgerige scholen gelijkgesteld met Mahat.

’De UNIVERSELE ZIEL is niet de inerte Oorzaak der Schepping of 
(Para) Brahma, maar eenvoudig wat wij op het geopenbaarde gebied 
van zijn het zesde beginsel van de verstandelijke Kosmos noemen. Het 
is Mahat of Mahabuddhi, de grote Ziel, het voertuig van de Geest, 
de eerste oorspronkelijke weerkaatsing van de vormloze OORZAAK 
en datgene, wat zelfs boven GEEST staat.’ (Fr. I 333; Terw. I 540).

De laatste alinea van de samenvatting spreekt van de Ene Werkelijkheid 
in haar tweevoudige aanzichten in het geopenbaard Heelal. De twee aan
zichten van de Ene Werkelijkheid zijn Universeel Denkvermogen en 
Cosmische Oer-Substantie. Het Universele Denkvermogen
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Hiermee is de uiteenzetting over de eerste grondstelling beëindigd. Al
vorens aan het volgende onderwerp te beginnen, dat zal bestaan uit een 
beschouwing over de drie Logoi in verband met de Stanzas van Dzyan, 
is het goed stil te blijven staan bij een vraag, die de lezer hoogst waar
schijnlijk bezig is te formuleren, als hij hem niet reeds heeft uitgesproken. 
Deze vraag zou als volgt kunnen luiden: Hoe komt het dat de cosmogo- 
nieën en theogonieën van de verschillende volkeren hoofdzakelijk han
delen over het scheppende aanzicht en in nog meerdere mate over 
genealogische episoden? En hoe komt het dat de verhalen over deze god
heden zo verward zijn, dat het soms vrijwel onmogelijk is het verband 
te zien tussen de daarin vermelde gebeurtenissen en de leringen van de 
Oude Wijsheid?

Op deze vragen kan een verhelderend antwoord gegeven worden, dat aan
toont waarom de bestudering van deze eerste grondstelling zo belangrijk 
is. Tegelijkertijd wordt daarin verwezen naar de tweede grondstelling, die 
men steeds goed in gedachten moet houden, zelfs wanneer men zich bezig 
houdt met de eerste stelling. Dan wordt ons ook nog een aanwijzing ge
geven hoe men een uitleg over de drie Logoi kan vinden, wanneer men 
de verschillende cosmogonieën en theogonische stelsels beziet. Hoewel 
deze aanhaling wat langer is, is het nuttig haar goed te bestuderen.

'vormt de Grondslag van de SUBJECT-zijde van het geopenbaarde 
Zijn en is de bron van alle openbaringen van individueel bewustzijn. 
Mülaprakriti of de Oorspronkelijke Cosmische Substantie is de grond
slag van de OBJECT-zijde der dingen - de basis van alle objectieve 
evolutie en Wereldwording. Kracht treedt derhalve niet met de Oor
spronkelijke Substantie uit het Parabrahmische Latent-zijn te voor
schijn. Zij is de omzetting in energie van de boven-bewuste gedachte 
van de Logos, gegoten, om zo te zeggen, in de objectivering van deze 
laatste uit het potentiële latent-zijn in de Ene Werkelijkheid.’ (Fr. II 
24; Terw. II 34).

'Er heerst vaak verwarring in de eigenschappen en geslachtsbomen 
van de góden in hun theogonieën, zoals die aan de wereld zijn ge
geven door de half-ingewijde schrijvers, Brahmaanse en Bijbelse, de 
Alpha en de Omega van de verslagen van die symbolische wetenschap. 
Toch kon een dergelijke verwarring niet gesticht zijn door de eerste 
volkeren, de afstammelingen en leerlingen der goddelijke leraren, 
want zowel de eigenschappen als de geslachtsbomen waren onscheid
baar verbonden met cosmogomsche zinnebeelden, daar de 'góden' het 
leven en het bezielende ’zielebeginsel’ van de verschillende streken 
van het Heelal waren. Nergens en bij geen enkel volk was het geoor
loofd gissingen te maken, welke verder reikten dan die geopenbaarde 
góden. De grenzeloze en oneindige EENHEID bleef voor ieder volk 
een maagdelijk, verboden terrein, onbetreden door ’s mensen ge
dachten, ongerept door vruchteloze bespiegelingen. De enige toe
speling, die men er op maakte, was de beknopte voorstelling van haar
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Aditi is een van de oudste van de Hindu godinnen en ze wordt in de Rig- 
Veda dikwijls genoemd. Zij is de dochter van Daksha en de vrouw van 
Kaéyapa en ze wordt beschouwd als de moeder van de Adityas (zeven 
godheden van de hemelse sferen)*) en van de andere góden. A-diti be
tekent letterlijk ‘niet gebonden’, bevrijd, dus verbonden met de Oneindige 
Uitgestrektheid - Ruimte. In bovenstaand citaat stelt Aditi de ‘scheppen
de godheid’ voor, zoals Isis bij de Egyptenaren en staat zo voor de Derde 
Logos. De Ontwerper of Bouwmeester, die boven de scheppende godheid 
staat, staat voor de Tweede Logos, terwijl de Onkenbare de Ongeopen
baarde Logos voorstelt. In het vervolg van dit citaat is Adam Kadmon, 
een Kabbalistische term - meestal vertaald met de Hemelse Mens of de 
ideële Mensheid — in de meeste gevallen gelijk aan de Derde Logos; zo
als Vader-Moeder (Geest-Stof) de Tweede Logos is.

*) Volgens de 'astronomische sleutel’ zijn de zeven adityas de heersers over de 
zeven planeten.

uitzettende en samentrekkende eigenschap. In het Heelal, waarin al 
zijn talloze myriaden stelsels en werelden in eeuwigheid verdwijnen 
en weer te voorschijn treden, moesten de geanthropomorfiseerde 
machten of góden, hun Zielen, tegelijk met hun lichamen verdwijnen. 
Zoals onze Catechismus zegt: ’De adem, die terugkeent in de eeuwige 
schoot, die ze uitademt en inademt.’
’De 'ideële natuur’, de abstracte Ruimte, waarin alles, wat zich in 
het Heelal bevindt, op geheimzinnige en onzichtbare wijze wordt 
voortgebracht, is zowel in de Vedische als in elke andere Cosmogonie 
dezelfde vrouwelijke zijde van de voortbrengende kracht in de Natuur. 
Ad'iti is Sephira en de Sophia Achamoth van de Gnostieken en Isis, 
de maagdelijke Moeder van Horus.’ (Fr. II 39-40; Terw. II 55).

’ln elke Cosmogonie is er, achter en boven de scheppende godheid, 
een hogere godheid, een ontwerper, een Bouwmeester, van -wie de 
Schepper louter de uitvoerder is. En nog hoger, boven en rondom, 
binnen en buiten is het ONKENBARE en het onbekende, de Bron en 
Oorzaak van al deze Emanaties.
'Aldus wordt het gemakkelijk te verklaren waarom men 'Adam- 
Adami' in de Chaldese schrift aantreft, die voorzeker ouder is dan de 
Boeken van Mozes. In het Assyrisch is Ad de vader en in het Aramees 
is Ad ’Eén’ en Ad-ad de 'enige', terwijl Ak in het Assyrisch 'schepper' 
betekent. Zo werd Ad-am-ak-ad-mon in de Kabala (Zohar) Adam- 
Kadmon en betekende dan ook de 'Ene (Zoon) van de goddelijke 
Vader of de Schepper*, want de woorden ’arri en 'om' betekenden 
eenmaal in nagenoeg elke taal het goddelijke of de godheid. Zodoen
de kregen Adam-Kadmon en Adam-Adami de betekenis van: ’De 
eerste emanatie van de Vader-Moeder of de goddelijke natuur’ en 
letterlijk de 'eerste goddelijke’. En het is gemakkelijk in te zien, dat 
Ad-Argat (of Aster’t, de Syrische godin, de echtgenote van Ad-on, de 
heer god van Syrië of de loodse Adonaï) en Venus, Isis, Ister, Mylit-
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Mikroposopoi is een Kabbalistisch woord, dat het ‘Kleine Gelaat’ be
tekent; zoals het hier gebruikt wordt betekent het de lagere godheden.

*) Vach - afgeleid van de werkwoordswortel vach, spreken; dus spraak. Ook de 
spraak gepersonifieerd als een godin. Zo wordt zij in de Vedas voorgesteld als 
geschapen door Prajapati (de scheppende godheid of Derde Logos) en zij is met 
deze god gehuwd. Dit kan als volgt uitgelegd worden: wanneer een woord is uit
gesproken, is het 'geschapen’ en het resultaat van het gesproken woord blijft ge
hecht aan (of gehuwd met) zijn schepper. Elders wordt Vach zelfs beschouwd 
als de moeder van de Vedas. Dit is een voorbeeld van de verscheidenheid, die we 
niet alleen met betrekking tot godheden aantreffen, maar ook in wijsgerige stelsels. 
Dit laatste wordt duidelijk aangetoond door de drie afdelingen van de Vedantijnse 
school, die verdeeld kan worden in de Advaita, de Dvaita en Visishtadvaita. De 
Advaita (a, niet; dvaita, tweevoudig; dus de Niet-Dualistische School) werd ge
sticht door Sankaracharya. Als voorbeeld van dit niet-dualistische gezichtspunt 
kunnen twee leringen uit deze school dienen: dat Atman volkomen gelijk is met 
Paramatman; dat geest en stof (Purusha en Prakriti) volkomen gelijk zijn. De 
Dualistische school - de Dvaita, waarvan Madhva (geboren omstreeks 1200) de 
stichter was - verkondigde de tegenovergestelde denkbeelden, zoals men op kan 
maken uit de vijf grote tegenstellingen: Brahman en Atman zijn van elkaar ge
scheiden - dus een tweevoud, een dualistische zienswijze; Brahman en Prakriti 
zijn van elkaar gescheiden; Atman en Prakriti zijn van elkaar gescheiden; de 
geest van de ene mens (Atman) is gescheiden van die van een ander; het ene deel 
van de stof (Prakriti) is gescheiden van een ander deel van de stof. Het derde wijs
gerige stelsel, de Visishtadvaita (vifish - onderscheid, specificeren; daarom ge
noemd de Voorwaardelijk Niet-Dualistische School, in de 12de eeuw gesticht 
door Ramanuja) verkondigde dat de menselijke geest tot op zekere hoogte gelijk 
is met Brahman: dat, hoewel hij afhankelijk en verschillend is van Brahman, de 
menselijke geest uiteindelijk met Brahman verenigd zal worden. De Esoterische 
Wijsbegeerte licht deze verschillende gezichtspunten toe en neemt ze in zich op.

ta, Eva, enz., enz. identiek zijn met de Aditi en Vach*) van de Hindus. 
Zij zijn allen de 'Moeders vati al wat leeft’ en ’van de góden’. Cos- 
misch en sterrekundig daarentegen werden alle mannelijke góden 
eerst 'Zonnegoden’, vervolgens theologisch de 'Zonnen der Gerech
tigheid’ en de Logoi, alle verzinnebeeld door de Zon. Zij zijn alle 
Protogonoi (de eerstgeborenen) en Mikroposopoi.' (Fr. II 40; Terw. 
II 55-56).
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De Toestanden die aan Openbaring vooraf gaan 
en de Logoi in de Stanzas van Dzyan

*) Zie een Lijst van Gelijkwaardige Termen op blz. 596 e.v. Van iedere term 
wordt een voorbeeld gegeven aan de hand van een éloka uit de Stanzas van 
Dzyan.

Een voorbeeld van elk woord, zoals het gebruikt wordt in de Stanzas van 
Dzyan, zal ertoe bijdragen dat de leringen over Cosmogenesis en de 
stadia die aan openbaring vooraf gaan begrijpelijk worden. De volgorde 
die hier aangehouden wordt is dezelfde als in Een Lijst van Gelijk
waardige Termen:*)

PRALAYA - de Toestand die aan Openbaring vooraf gaat - wordt als 
volgt beschreven:

'Alleen de ene vorm van bestaan strekte zich grenzenloos, oneindig, 
oorzaakloos, in droomloze slaap uit en het leven polsklopte onbewust 
in de universele Ruimte, door de Alomtegenwoordigheid heen .. .’ 
(St. I, é). 8).
'Het Heelal was in Paranishpanna gedompeld, om uitgeademd te 
worden door dat, wat is en toch niet is. Niets was.’ (St. I, sl. 6).
"Paranishpanna’ is de volstrekte volmaaktheid, waartoe alle bestaans
vormen komen bij het eind van een groot tijdperk van werkzaamheid 
of Maha-Manvantara en waarin zij rusten gedurende het daaropvol
gende tijdperk van rust.’ (Fr. I 36; Terw. I 89).
'Met ’dat wat is en toch niet is’ wordt de Grote Adem zelf bedoeld, 
waarvan wij alleen kunnen spreken als volstrekt bestaan, maar die 
wij ons in onze verbeelding niet kunnen voorstellen als een vorm van 
bestaan, die wij onderscheiden kunnen van Niet-Bestaan.’ (Fr. I 37; 
Terw. I 90).

HET ONVERANDERLIJKE BEGINSEL - de zinsnede, die de beste 
beschrijving geeft van Parabrahman, is:

'Duisternis alleen vulde het Grenzenloos Al.’ (St. I, sl. 5).
'Daar het inwezen van duisternis absoluut licht is, wordt Duisternis 
genomen als de geëigende allegorische voorstelling van de toestand 
van het Heelal gedurende Pralaya of het tijdperk van volstrekte rust, 
of van niet-zijn, zoals het zich aan ons eindig denkvermogen voor
doet.’ (Fr. I 57; Terw. I 119).

OEAOHOO — een gelijkwaardige term: ‘Oeaohoo is één’. (St. III, él. 5)
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’ln de ene betekenis is Oeaohoo de Wortelloze Wortel van Alles, der
halve één met Parabrahman; in een andere zin is het een naam voor 
het geopenbaarde ENE LEVEN, de Eeuwig levende Eenheid.’ (Fr. 
I 57; Terw. I 118).

UNIVERSEEL DENKVERMOGEN: ‘Het Universele Denkvermogen 
was niet’. (St. I, Sl. 3)

’Het Heelal was nog verborgen in de Goddelijke Gedachte.’ (St. II, 
sl. 6).

SVABHAVAT — AkaSa - Svabhavat- Vader-Moeder: ‘Duisternis alleen 
was Vader-Moeder, Svabhavat; en Svabhavat was in duisternis’. (St. II, 
Sl. 5)

’Svabhavat, de 'Kneedbare Essence’, die het Heelal vult, is de wortel 
van alle dingen. Svabhavat is, om zo te zeggen, het Buddhistische 
concrete aanzicht van de abstractie, die in de Hindu wijsbegeerte 
Mülaprakriti genoemd wordt. Het is het lichaam van de Ziel en dat
gene, wat Ether zou zijn in verhouding tot Akaéa, daar de laatste het 
bezielende beginsel is van de eerste.’ (Fr. I 50; Terw. I 109).

FOHAT: ‘Dan zendt Svabhavat Fohat om de atomen te harden’. (St. III, 
Sl. 12)

We hebben nu voorbeelden gegeven van de eerste vijf woorden. De stadia 
van emanatie van de drie Logoi worden ook beschreven in de stanzas. 
Weer is datgene waarmee de uitstraling begint, dat wat beschreven wordt 
als Beweging, ‘universele beweging, de trilling van de scheppende Adem 
der Natuur’ (Fr. I 2; Terw. I 38).

'Beweging doet in het occultisme de Logos, het Woord, ontstaan.' 
(Fr. I 56; Terw. I 117).

Het woord voor de Eerste Logos in de Stanzas is het Licht, dat in één 
punt of Kiem samenkomt en de Straal, die uit dit Licht emaneert, wordt 
de Tweede Logos. Men zou kunnen zeggen, dat het stadium van de Eerste 
Logos aanvangt wanneer ‘De laatste trilling der Zevende Eeuwigheid de 
oneindigheid doortrilt’ (St. III, Sl. 1).
‘De laatste trilling der Zevende Eeuwigheid’ van het Pralaya dat voorbij 
is, wordt de eerste trilling van het Manvantara dat nu aanbreekt - de 
eerste trilling, die de Dageraad aankondigt.

’De trilling snelt voort, rakende met haar snelle vleugel het gehele 
heelal en de Kiem, die in duisternis toeft: de duisternis, die ademt 
over de sluimerende wateren des levens.’ (St. III, él. 2).

Wanneer de uitstraling van de Eerste Logos begint is er nog geen uiter
lijke activiteit, en evenmin is er een differentiatie of afscheiding in de 
Oorspronkelijke Cosmische Geest-Stof (Svabhavat). Er is echter een 
voorbereidend proces of stadium:
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’De Moeder zwelt, zet uit van binnen naar buiten, gelijk de knop van 
de lotus.’ (St. III, sl. 1).

De ‘Moeder’ is hier Matri-Padma -de ‘Mocdcr-Lotus’ of ook wel het 
Eeuwig Ei’.
Het ‘tot aanzijn komen’ van de Tweede Logos is in deze woorden weer
gegeven:

'Duisternis straalt Licht [Eerste Logos] uit en Licht laat één een
zame Straal [Tweede Logos] in de wateren, in de Moeder Diepte 
vallen. De Straal schiet door het Maagdelijk Ei; De Straal veroorzaakt 
dat het Eeuwig Ei trilt en de niet-eeuwige (periodieke) Kiem vallen 
laat, die zich verdicht tot het Wereld-Ei.’ (St. III, él. 3).

Het Wereld-Ei is het eerste stadium van uiterlijke Openbaring, dus de 
Derde Logos, daar de Eerste Logos altijd ongeopenbaard blijft.

’Het eeuwige Ei wordt pas periodiek wanneer de straal van de Eerste 
Logos uit de latente Kiem in de Matri-Padma geflitst zal zijn, in 
het Ei, de Schoot van het Universum, dat nog moet ontstaan.’ (Ver
handelingen van de Blavatsky Loge, 41).

In het stadium van de emanatie van de Tweede Logos zijn Geest-Stof 
(Vader-Moeder) nog steeds niet gedifferentieerd, maar desalniettemin 
potentieel aanwezig. Pas bij de openbaring van de Derde Logos begint de 
differentiatie — of scheiding tussen geest en stof. Het proces van het begin 
van openbaring wordt in de Stanza op allegorische wijze beschreven en 
wel als volgt:

’Vader-Moeder spinnen een web, welks boveneinde bevestigd is aan 
Geest (Purusha), het licht der ene Duisternis, en het benedeneinde 
aan Stof (Prakriti), haar (van de Geest) schaduweinde; en dit web is 
het Heelal, gesponnen uit de twee substantiën, welke tot een gemaakt 
zijn, dat Svabhavat is.’ (St. III, sl. 10).

De Mandükya-Upanishad, waaraan de verheven woorden ontleend zijn, 
waarmee de verhandeling over de eerste grondstelling begon, wordt nu 
nogmaals aangehaald om het denkbeeld dat vervat is in deze Stanza 
verder uit te breiden. Brahma is in het nu volgende citaat gelijk aan de 
Derde Logos.

'Evenals een spin haar web uitwerpt en weer intrekt, evenals kruiden 
uit de grond spruiten ... zo komt het Heelal van de onvergankelijke.’ 
(I, I, 7) Brahma, als de 'kiem van onbekende Duisternis’, is het 
materiaal, waaruit alles groeit en ontwikkelt, ’als het web uit de spin, 
als schuim uit het water’, enz. Dit is alleen aanschouwelijk en waar, 
wanneer de uitdrukking Brahma, de 'Schepper’, afgeleid wordt van 
de wortel brih, vermeerderen of uitzetten. Brahma ’zet uit’ en wordt 
het Heelal, uit zijn eigen substantie geweven.’ (Fr. I 67; Terw. I 134).



‘De Eerste Les in de Esoterische Wijsbegeerte’

Wanneer dan de Grote Periode van Rust aanbreekt leert
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Over het woord ‘Moeder’ in dit citaat: eerder op de bladzijde werd ge
zegd dat ‘Moeder’ gelijk was aan Aditi (het Vedantijnse synoniem voor 
AkaSa of Voor-Cosmische Wortel-Substantie) en werd deze belangwek
kende opmerking gemaakt: de Zon en ‘zijn zeven kleinere Broeders’ (dat 
wil zeggen ‘de Zeven Heilige Planeten’) was geëvolueerd en had zich 
saamgevoegd ‘uit de schoot zijner Moeder (Aditi), welke schoot de eerste 
MATER-ia is’ - namelijk Aklsa of Mülaprakriti.

Vandaar dat het noodzakelijk is dat er een tijdperk van rust (Pralaya) 
intreedt, dat gevolgd zal worden door een periode van werkzaamheid 
(Manvantara) opdat een nieuwe poging gedaan kan worden om dichter 
bij de volmaaktheid te komen. Dit is het denkbeeld, dat ten grondslag 
ligt aan en uitgesproken wordt in de tweede grondstelling.

’De esoterische leringen verkondigen het bestaan van ’een vooraf
gaande vorm van energie, die periodieke tijdkringen van eb en vloed, 
rust en werkzaamheid heeft’.’ (Fr. I 516; Terw. I 805).

Er is één belangrijke factor, die men steeds in gedachten moet houden: 

’De eerste les, die in de Esoterische wijsbegeerte onderwezen wordt, 
is dat de onkenbare Oorzaak geen evolutie in beweging zet, hetzij 
bewust of onbewust, doch dat zij slechts periodiek verschillende aan
zichten van zichzelf aan de waarneming van eindige Denkvermogens 
laat zien. Nu is het gezamenlijke - het Universele Denkvermogen, 
dat uit verschillende en talloze Scharen van Scheppende Machten 
bestaat, hoe oneindig het in de geopenbaarde Tijd ook zij, toch nog 
eindig vergeleken met de ongeboren en onvergankelijke Ruimte in 
haar opperste inwezenlijke aanzicht. Wat eindig is, kan niet volmaakt 
wezen.’ (Fr. II 428; Terw. II 600).

’de Occulte Wetenschap, dat de 'Moeder’ (tijdens Pralaya) in de 
eeuwigheid uitgestrekt ligt als de grote Diepte, de 'droge Wateren 
der Ruimte’, volgens de eigenaardige zegswijze van de Catechismus, 
en eerst nat wordt na de scheiding en nadat de beweging van Nara- 
yana, de 'Geest, die de onzichtbare Vlam is, welke nimmer brandt, 
doch alles wat zij aanraakt in vuur zet en er leven en voortbrenging 
aan schenkt.’ (Fr. I 516-517; Terw. I 805).
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Over Narayana: dit Sanskrit woord heeft de letterlijke betekenis van 
‘zoon des mensen’. Dit woord wordt echter in wijsgerige zin gebruikt in 
de Mahabharata en de Puranas als synoniem voor Cosmisch Purusha - 
de Oorspronkelijke Universele Mens. Narayana wordt in verband ge
bracht met Vishnu of ook wel het Br ah ma en de Cosmische Wateren. 
Bij voorbeeld in de Mahabharata, III, 189, 3, waar Vishnu zegt: ‘Ik heb 
in oude tijden de naam van water narei geheten en wordt daarom Nara
yana genoemd, want dat was altijd het verblijf, waarin ik mij bewoog’ 
(Ayana), (Fr. II 521; Terw. II 733).

"Wateren’ en ’water’ staan als zinnebeeld voor Akasa, de 'oorspron
kelijke Oceaan der Ruimte’, waarop Narayana, de zelfgeboren Geest, 
zich beweegt, rustend op wat zijn nakomelingenschap is.’ (Fr. I 365; 
Terw. I 588).

Wanneer er sprake is van een Geopenbaarde Logos en de Ongeopen
baarde Logos, dan wordt ÏSvara beschouwd als de Geopenbaarde en staat 
Nar&yana voor de Ongeopenbaarde Logos. (Verhandelingen van de 
Blavatsky Loge, 10). Zoals reeds is uitgelegd is de Tweede Logos de 
‘brug’ tussen de Ongeopenbaarde en de Geopenbaarde Logos.



Het Beginpunt van een Stelsel
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Het beginpunt van een ‘universeel stelsel’ kan vergeleken worden met een 
Universele Monade. Zo’n Universele Monade bevat de mogelijkheid on
telbare Cosmische Monaden voort te brengen, die als Zonnestelsels tot 
openbaring komen. Uit de Cosmische Monaden komen de planeetstelsels 
te voorschijn. Datgene wat de stoot geeft tot dit te voorschijn komen, 
wordt Manu genoemd in het Brahmaanse stelsel - speciaal met betrek
king tot ons Aardse planeetstelsel. De eerste wordt Manu Svayambhuva 
genoemd — dit laatste woord betekent ‘de zelf-geopenbaarde’, daar hij 
voortkomt uit het Onveranderlijke, nimmer rustende Beginsel.

Tot dusver is het onderwerp van het Tot Aanzijn Komen in grote lijnen 
besproken, eerder gezien vanuit het standpunt van ‘algemene begrippen’ 
dan ‘in bijzonderheden’ afdalend, daar niet getracht werd een beschrij
ving van een stelsel ‘in het bijzonder’ te geven. In filosofische bewoor
dingen gezegd:

’Uit HET nu komt de grote ongeziene Logos voort, die alle andere 
logoi evolueert, de OerMANU, die de andere Manus het leven 
schenkt, welke gezamenlijk het heelal en al wat er in is emaneren 
en die gezamenlijk de geopenbaarde Logos vertegenwoordigen. Daar
om vernemen wij uit de Toelichtingen’, dat, terwijl geen Dhyan 
Chohan, zelfs niet de hoogste, volledig inzicht verkrijgen kan in ’de 
toestand van de voorafgaande Cosmische evolutie’, ’de Manus in alle 
Eeuwigheid de kennis behouden van hun ondervindingen in alle 
Cosmische evoluties.’ ... de eerste Manu wordt Svayambhuva, ’de

’Het heelal bestaat als denkbeeld in de Logos, het bestaat als een 
geheimzinnige indruk in het gebied van kracht en wordt tenslotte ge
transformeerd tot de objectief geopenbaarde cosmos, wanneer deze 
kracht zijn eigen beeld of impuls overdraagt op de cosmische stof.’*).

•) Subba Row in de derde van zijn lezingen over de Bhagavad-GUa, oorspronke
lijk gepubliceerd in The Theosophist (1887). H.P.B. raadt haar lezers aan deze 
lezingen te bestuderen, zowel in het voorgaande citaat als in de volgende aan
haling. Zie ook het volgende: ’De gehele cosmos bestaat in de Logos als in kiem. 
.. . Dit is de kiem waarin het gehele ontwerp van het zonnestelsel voor eeuwig 
bestaat. Het beeld, dat in de Logos bestaat, zet uit en wordt uitgewerkt wanneer 
het met zijn licht in verbinding treedt en wordt in de stof geopenbaard wanneer 
het licht inwerkt op Mülaprakriti.’ (Point Lorna uitgave, blz. 92).
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Zelfgeopenbaarde’, genoemd, de Zoon van de ongeopenbaarde 
VADER. . ..
’Manu zelf zegt, dat hij geschapen is door Viraj of Vaisvanara, (de 
Geest der Mensheid), hetgeen betekent, dat zijn Monade telkenmale 
bij de aanvang van iedere nieuwe Cosmische werkzaamheid voort
komt uit het nimmer rustende Beginsel, die Logos of UNIVERSELE 
MONADE (gezamenlijke Elohim), die uit zichzelf al die Cosmische 
Monaden uitstraalt, welke de middelpunten van werkzaamheid wor
den - zowel de stamvaders van de talloze Zonnestelsels, als van de 
nog ongedifferentieerde menselijke monaden van planeetketens en 
van alle wezens daarop. ’Svayambhuva’ of Zelfgeborene is elke Cos
mische Monade, die het Middelpunt van Kracht wordt, waaruit van 
binnen uit een planeetketen voortkomt (van welke ketens er in ons 
stelsel zeven zijn) en waarvan de uitstralingen opnieuw evenveel 
Manus Svayambhuva worden (een geheimzinnige soortnaam, die veel 
meer betekent dan wel schijnt), die ieder voor zich, als een Schare, 
de Schepper van een eigen Mensheid worden.’ (Fr. II 274; Terw. 
II 381-382).

In de Esoterische wijsbegeerte is de synonieme term voor Manu in dit 
verband Dhyani-Buddha.
In bovenstaand citaat wordt een aanwijzing gegeven over de oorsprong 
van de menselijke Monaden — het voornaamste onderwerp van dit hoofd
stuk, dat de titel ‘Hoe het Ene het Vele Wordt’ draagt. Dit is op zich 
slechts een aanzicht van de Wet van Tot Aanzijn Komen. Het lijkt mis
schien alsof dit onderwerp te ver wordt doorgevoerd, maar dit is toch 
niet het geval, want zoals de Cosmische Monade het stralende middel
punt van haar stelsel is, zo is de menselijke Monade het stralende middel
punt van haar eigen stelsel. Dit houdt in, dat de zeven beginselen, waaruit 
de menselijke constitutie is opgebouwd, uitstralingen of emanaties zijn 
uit een centrale bron, terwijl de buitenste schede in feite is samengesteld 
uit kleine levens, waarvan elk zijn eigen transformaties en cyclische evo
lutie ondergaat binnen de begrenzing van het totale stelsel, zolang de 
hiërarch over zijn stelsel heerschappij uitoefent (dat wil zeggen gedurende 
een leven op aarde). Verder blijft, zoals de Eerste Logos ‘ongeopenbaard’ 
blijft gedurende de cyclische werkzaamheid van een Manvantara, de 
Monadische Essentie op zijn eigen gebied en openbaart zich niet op het 
stoffelijk gebied.
Daar Atman één is met Paramatman, dat wil zeggen ‘hetzelfde als de 
universele Geest en de mens daarmee één van inwezen is’, rijst de vraag: 
‘Wat is dan de eigenlijke Monade?’ Het antwoord luidt:

’Zij is die homogene vonk, die in millioenen stralen uit de oorspron
kelijke ’Zeven’ straalt - over welke zeven hieronder meer zal volgen. 
Zij is de uit de ONGESCHAPEN Straal VOORTVLOEIENDE vonk 
- een geheimenis.’ (Fr. I 468; Terw. I 734).

Dit ‘geheimenis’ blijft verborgen binnen het geheim van Atma-Vidya - 
Universele Kennis - want
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'Alleen Atma is de enige werkelijke en eeuwige grondslag van alles 
- het inwezen en volstrekte kennis - de Kshetrajna.’ (Fr. I 468; 
Terw. I 733).

Deze absolute kennis verkrijgt men in geval van hoge Samadhi, wanneer 
men de Turya toestand bereikt, of tenslotte Nirvana. Ter verklaring van 
Kshetrajna het volgende:
Kshetrajna is een samengesteld Sanskrit woord, dat letterlijk vertaald 
kan worden als ‘de kenner in het lichaam’, daar kshetra veld of woon
plaats betekent en jha kenner. Dit woord wordt gebruikt in de Bhagavad- 
Gïta, waar het het bewuste beginsel in het lichaam aanduidt, dus het 
Bewuste Ego, technisch het Buddhi-Manas aspect in de zevenvoudige 
constitutie van de mens. KshetrajneSvara, een verwant woord, betekent 
‘de Koninklijke Kenner’. In de Esoterische Wijsbegeerte wordt het woord 
‘Getuige’ gebezigd voorde Kshetrajna.
Samadhi is de toestand, die bereikt wordt door de Kshetrajna - de be
wuste kenner. Dit is ook een samengesteld woord: sam, ‘met’ of ‘samen’; 
a, ‘naar’; dha, plaatsen of houden; dus samen brengen of samen houden, 
waarbij in het bijzonder de nadruk ligt op de mentale vermogens, want 
dit woord wordt toegepast op het achtste en laatste stadium van Yoga 
en duidt de intense en opperste concentratie van de mentale en geeste
lijke vermogens aan. Zoals reeds gezegd kan men, wanneer men de 
hoogste stadia van Samadhi heeft bereikt, zich tenslotte Nirvana ver
werven. Zoals uiteen gezet wordt in De Stem van de Stilte:

'Samadhi is de staat, waarin de asceet het bewustzijn van alle indivi
dualiteit, zijn eigen inbegrepen, verliest. Hij wordt - het AL.’ (blz. 28).

Over de Turiya toestand: dit heeft speciaal betrekking op de vier bewust
zijnstoestanden of de Chatur Avasthas van het Taraka Raja-Yoga stelsel. 
Het woord Turiya is zelf afgeleid van het woord chatur, het getal vier, 
dus letterlijk de vierde toestand - de hoogste van de vier bewustzijns
toestanden, die in de viervoudige indeling van de constitutie van de mens, 
die bij dat stelsel hoort, overeenkomt met Atman. De Turiya Avastha 
(toestand) wordt beschreven als

’een bijna Nirvanische toestand in Samadhi, die zelf een gelukzalige 
toestand van de contemplatieve Yoga is, boven dit gebied. Een toe
stand van de hogere Drieheid.’ (Theosophical Glossary, onder 'Turiya 
Avastha).

Atman, Buddhi, Manas. Sankaracharya, de grootste vertolker van de 
Vedantijnse wijsbegeerte, beschreef de Turiya toestand als de toestand

'wanneer de leerling na de bereiking van dat oorspronkelijke bewust
zijn, volkomen zaligheid, welker aard waarheid is, dat noch vorm 
noch werkzaamheid bezit, dit lichaam van begoocheling door de 
Atma aangenomen, achterlaat, zoals een toneelspeler het kleed (dat 
hij aangetrokken heeft uittrekt).’ (Fr. I 467; Terw. I 733).
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De Nachten van Brahma zijn de Pralayas. ‘Het ene goddelijke Beginsel, 
het naamloze DAT van de Vedas’ is het Sanskrit TAT, of ook wel het 
Grenzenloze, Onveranderlijke Beginsel van de eerste grondstelling. Het 
wordt in het nu volgende citaat weer genoemd, omdat daarin deze denk
beelden zo duidelijk weergegeven worden. Wanneer men dit postulaat 
begrijpt, gaat men deze weergave van de Esoterische Wijsbegeerte be
grijpen - die hier aangeduid wordt met ‘dat stelsel’:

’De fundamentele Wet van dat stelsel, het middelpunt, waaruit alles 
te voorschijn komt, dat alles om en tot zich trekt en waarop de ge-

’Er is in een reine Geest op ons gebied geen vermogen tot scheppen 
of zelfbewustzijn, tenzij zijn al te homogene, volmaakte aard, daar 
die aard goddelijk is, om zo te zeggen, vermengd wordt met en ver
sterkt wordt door een reeds gedifferentieerd beginsel. Alleen de 
onderste lijn van de Driehoek - die de eerste drieheid voorstelt, welke 
uit de Universele MONADE emaneert - kan dit benodigde bewust
zijn op het gebied der gedifferentieerde Natuur verschaffen. Doch 
hoe konden deze zuivere Emanaties, die volgens dit beginsel oor
spronkelijk zelf onbewust (in onze zin genomen) geweest moeten zijn, 
van enig nut zijn om het vereiste beginsel te verschaffen, daar zij 
het bezwaarlijk zelf bezeten konden hebben? Het antwoord is moeilijk 
te begrijpen, tenzij men meer vertrouwd is met de wijsgerige meta- 
physica van een beginloze en eindeloze reeks van Cosmische Weder- ■ 
geboorten en goed doordrongen is van en wel bekend met die onver
anderlijke Natuurwet, die EEUWIGE BEWEGING is, kringvorming 
en spiraalvormig en derhalve progressief zelfs bij haar schijnbare 
teruggang. Het ene goddelijke Beginsel, het naamloze DAT van de 
Vedas, is het Universele Geheel, dat noch in haar geestelijke aan
zichten en emanaties, noch in haar stoffelijke atomen ooit in 'absolute 
rust’ verkeren kan, behalve gedurende de 'Nachten’ van Brahrna.’ 
(Fr. II 72; Terw. II 99-100).

Nu rijst de vraag: Wanneer men universele kennis (Atman-Vidya) ver
krijgt door het lichaam van begoocheling af te leggen, waarom zou 
Atman dan een mftyavi (illusoir) hulsel moeten aannemen?
Het hele antwoord rust op de leer van Atma-Vidya en op een begrijpen 
van de menselijke constitutie, maar de basis voor het verkrijgen van in
zicht in deze materie wordt gelegd wanneer men de denkbeelden, die de 
inhoud van dit hoofdstuk vormen, begrijpt - in het bijzonder het ontstaan 
door emanatie van de drie Logoi. Deze kan men vergelijken met de drie 
hoogste beginselen in de zevenvoudige samenstelling van de mens - 
Atman, Buddhi, Manas—hoewel men deze analogie niet al te nauwkeurig 
moet bekijken. In het onderstaande citaat is Manas ‘de onderste lijn van 
de Driehoek’ in de analogie van de menselijke Monade en er wordt weer 
gezinspeeld op Manas in de woorden ‘het vereiste beginsel’, terwijl in de 
Universele Monade ‘de onderste lijn van de Driehoek’ de Derde Logos - 
Mahat - is. De ‘reine Geest’ staat voor Atman.
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hele wijsbegeerte ervan steunt, is het BEGINSEL van de Ene homo
gene goddelijke SUBSTANTIE, de ene oorspronkelijke oorzaak.
.. . Slechts weinigen, wier inzicht ’t helderst was, 
Slechts enkelen zijn geleid bij ’t zoeken, 
Naar oorzaak achter oorzaak tot der natuur geheim begin, 
en vonden dat één eerst Beginsel er moest wezen. .. .
Het heet het 'Beginsel der Substantie’, want op het gebied van het 
geopenbaarde Heelal wordt het 'substantie', een begoocheling, terwijl 
het in de beginloze en eindeloze, abstracte, zichtbare en onzichtbare 
RUIMTE een 'beginsel' blijft. Het is de alomtegenwoordige Werke
lijkheid, onpersoonlijk, omdat alles en allen er in bevat zijn. Haar 
Onpersoonlijkheid is het gronddenkbeeld van het Stelsel. Het sluimert 
in elk atoom van het Heelal en is het Heelal zelf.
'Het Heelal is de periodieke openbaring van dit onbekende Absolute 
Inwezen. Wanneer men het echter ’inwezen’ noemt, zondigt men tegen 
de geest der wijsbegeerte. Want hoewel men dit woord [essence] in 
dit geval kan afleiden van het werkwoord esse, 'zijn', kan HET toch 
niet vereenzelvigd worden met enigerlei wezen, dat het menselijke 
verstand zich kan voorstellen. HET wordt het best beschreven door: 
noch geest, noch stof, maar beide. 'Parabrahman en Mülaprakriti’ 
zijn in werkelijkheid Eén, maar twee voor het Universele begrips
vermogen van het geopenbaarde en zelfs voor het begripsvermogen 
van de Ene Logos, zijn eerste openbaring, . ..’ (Fr. I 209; Terw. 
I 352-353).

In het nu volgende citaat worden de stadia van het aanbreken van een 
tijdperk van openbaring (of Manvantara) nog eens genoemd:

'Het eerste stadium is de verschijning van het potentiële punt in de 
cirkel - de ongeopenbaarde Logos. Het tweede stadium is het uitflit
sen van de Straal uit het potentiële witte punt, dat daardoor dat eerste 
punt voortbrengt, dat in de Zohar Kether of Sephira genoemd wordt. 
Het derde stadium is het voortbrengen van Chochma en Binah uit 
Kether, waardoor de eerste driehoek gevormd wordt, die de Derde 
of de geopenbaarde Logos is — met andere woorden het subjectieve 
en objectieve Heelal. Voorts zullen uit deze geopenbaarde Logos 
voortkomen de Zeven Stralen, die in dë Zohar de lagere Sephiroth 
genoemd worden en in het Oosterse occultisme de zeven Oerstralen. 
Daaruit komen dan weer de talloze reeksen van Hiërarchieën voort.’ 
(Verhandelingen van de Blavatsky Loge, 40).



De Oer-Zeven

Dan de volgende Sloka:

En de verklaring:
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Alle in het bovenstaande citaat voorkomende termen zijn reeds be
sproken, op één na — de Zeven Stralen. Zoals deze benaming in De Ge
heime Leer gebruikt wordt, hebben de Zeven Stralen speciaal betrekking 
op de Oer-Zeven, ook genoemd de Oorspronkelijke Zeven, waarmee de 
Monadische Essentie verbonden is. Hiervan was sprake in het citaat over 
Atman als ‘de uit de ongeschapen Straal voortvloeiende Vonk — een ge
heimenis’.
Zoals reeds eerder werd aangegeven, wordt dit geheim niet ontsluierd, 
daar het te maken heeft met het ontstaan van de Monadische Essentie uit 
haar Bron en het aanhaakt bij het onderwerp van de Centrale Geestelijke 
Zon. Deze onderwerpen zijn even ver van het eindige verwijderd als de 
Ongeopenbaarde Logos. We kunnen hier echter een aantal passages naar 
voren brengen, die enig licht werpen op de Oer-Zeven. Laten we om te 
beginnen een blik slaan op de mystieke bewoordingen van een Sloka van 
een van de Stanzas van Dzyan:

Hier is ‘Zonen des Vuurs’ in betekenis gelijk aan de Oer-Zeven. 
Deze woorden werden ter verklaring hierover geschreven:

'Luistert, gij Zonen der Aarde, naar uw onderrichters - de Zonen des 
Vuurs.’ (St. IV, sl. 1).

'Deze uitdrukkingen, 'de Zonen des Vuurs’ en ’de Zonen van de 
Vuunnevel’ en dergelijke vereisen verklaring. Zij staan in verband 
met een grote oorspronkelijk en Universele geheimenis, . . .
’De Zonen des Vuurs’ — omdat zij de eerste Wezens zijn (in de Ge
heime Leer worden zij 'Denkvermogens’ [Ah-hi] genoemd), die evo
lueerden uit het Oorspronkelijk Vuur.’ (Fr. I 70; Terw. I 137-138).

'Verneemt wat wij, die afstammen van de Oer-Zeven, wij, die geboren 
zijn uit de Oer-Vlam, vernomen hebben van onze Vaderen.’ (St. IV, 
sl. 2).

’Het onderscheid tussen de ’Oer-’ en de volgende zeven Bouwers is 
dit: De eerstgenoemden zijn de Straal en de onmiddellijke uitstraling
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der eerste 'Heilige Vier’, de Tetraktys, dat wil zeggen, de eeuwiglijk 
Zelfbestaande Ene (let wel, eeuwig in Wezen, niet in openbaring en 
onderscheiden van de universele ENE). Sluimerend gedurende Pralaya 
en werkzaam gedurende Manvantara, komen de ’Oorspronkelijken’ 
voort uit ’Vader-Moeder’ (Geest-Hyle of Hus); terwijl de andere 
geopenbaarde Vierheid en de Zeven uit de Moeder alleen voortkomen. 
Het is deze laatste, die de onbevlekte Moeder-maagd is, die over- 
schaduwd, niet bevrucht wordt door de Universele Geheimenis - 
wanneer zij uit haar toestand van Laya of ongedifferentieerdheid te 
voorschijn komt. In werkelijkheid zijn zij natuurlijk alle één, maar 
hun aanzichten zijn verscheiden op de verschillende gebieden van 
zijn.’ (Fr. I 71; Terw. I 140).
’De eerste ’Oorspronkelijken’ zijn de hoogste Wezens op de Ladder 
van het Zijn.’ (Fr. I 72; Terw. I 140).
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Wanneer men speurt naar de bron van het Goddelijk Plan, naar de her
komst van sterren en zonnen, van stelsels en heelallen, kan men zich 
slechts wenden tot die onmetelijke AI-Ruimte, waarin alle sferen van 
openbaring ontstaan, waar Duisternis gelijk is aan Al-Licht. Daar, in die 
Uitgestrektheid, bevindt zich wat de Esoterische Wijsbegeerte de Cen
trale Geestelijke Zon noemt.

’ln de oeverloze oceaan der ruimte straalt de centrale geestelijke 
en Onzichtbare Zon.’ (Isis Ontsluierd, I, 409).
’Wij wagen het zelfs niet te denken aan Haar majesteit en grenzeloze 
volmaaktheid. Het is ons voldoende te weten, dat Zij bestaat en dat 
Zij al-wijs is. Voldoende is het ons te weten, dat wij evenals onze 
medeschepselen een vonk bezitten van Haar innerlijk wezen. De ver
heven macht die wij aanbidden is de grenzeloze, oneindige - de grote 
'CENTRALE GEESTELIJKE ZON’, door wier eigenschappen en 
door de zichtbare gevolgen van wier onhoorbare WIL wij omringd 
zijn.’ (Idem, 82).

Zou men zich een verhevener Bron kunnen voorstellen? In een Toe
lichting wordt in de volgende bewoordingen op deze Bron gewezen:

'Een heldere ster, neergelaten uit het hart der Eeuwigheid; de baak 
der hoop, aan welker Zeven Stralen de Zeven Werelden van het Zijn 
hangen.’ (Fr. I 95; Terw. I 175).

De ‘Zeven Stralen’ zijn de ‘Oer Zeven’ (zoals reeds is uitgelegd). Dan 
worden zij ook nog de ‘Zeven Lichten’ genoemd, in de verklaring waarin 
de Toelichting verder wordt uitgewerkt:

’Zo is het, daar deze de Zeven Lichten zijn, welker weerkaatsing de 
onsterfelijke menselijke Monaden zijn — de Atma of de stralende 
Geest van ieder schepsel der menselijke familie. Eerst dit Zeven
voudige Licht, dan: - De 'Goddelijke Wereld’ - de ontelbare Lichten, 
aangestoken aan het oorspronkelijke Licht - de Buddhis of vormloze 
goddelijke Zielen van de laatste Arupa (vormloze) wereld.’ (Fr. I 95; 
Terw. I 175).

De woorden ‘de ontelbare Lichten, aangestoken aan het oorspronkelijke 
Licht’ hebben betrekking op een van de Slokas van een Stanza van 
Dzyan:
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’Fohat trekt spiraallijnen om de zes te verenigen met het zevende - 
de Kroon.’ (St. V, sl. 4).

Hierbij werd de volgende uitleg gegeven:

’Dit trekken van 'Spiraallijnen’ doelt zowel op de evolutie van de be
ginselen van de mens als op die der Natuur, een evolutie, die traps
gewijze plaats vindt, zoals al het andere in de natuur. Het Zesde 
beginsel in de Mens (Buddhi, de Goddelijke Ziel), hoewel naar onze 
opvattingen slechts een adem, is toch nog iets stoffelijks in vergelijking 
met de goddelijke 'Geest' (Alma), waarvan het de drager of het voer
tuig is.’ (Fr. I 94; Terw. I 173-174).

Zoals Fohat een uiterst belangrijke rol speelde bij het tot openbaring 
komen van een stelsel, zo wordt Fohat ook afgeschilderd als overheer
send bij de vereniging van Atman en Buddhi. In het geval van een men
selijk wezen is dit dus de ‘heldere ster’, die valt uit het ‘hart der Eeuwig
heid’ - in analogie met wat plaats vindt in de evolutie van een Monade. 
De werkzaamheid van Fohat wordt als volgt beschreven:

’Fohat in zijn vermogen van GODDELIJKE LIEFDE (Eros), de 
eleotrische Kracht van verwantschap en sympathie, wordt allegorisch 
voorgesteld beproevende de zuivere Geest, de van het ENE absolute 
onafscheidbare Straal, te verenigen met de Ziel, welke beide in de 
Mens de MONADE vormen en in de Natuur de eerste schakel tussen 
het immer onbeperkte en het geopenbaarde.’ (Fr. I 94; Terw. I 174).

Terug verwijzend naar een eerdere Sloka; ‘wij, die afstammen van de 
Oer-Zeven, wij, die geboren zijn uit de Oer-Vlam (St. IV, él. 2): kan men 
een verband opmerken tussen de Oer-Vlam en de Centrale Geestelijke 
Zon. Dit wordt in de nu volgende uitleg naar voren gebracht:

’Er zijn twee ‘Vuren’ en in de Occulte leringen wordt er onderscheid 
tussen die twee gemaakt. Het eerste, of het zuiver Vormloze en 
onzichtbare Vuur, verborgen in de Centrale Geestelijke Zon wordt 
(metafysisch) 'drievoudig’ genoemd; terwijl het Vuur van de ge
openbaarde Kosmos Zevenvoudig is, zowel in het Heelal als in ons 
Zonnestelsel. ’Het vuur van kennis verbrandt alle handelingen op 
het gebied van begoocheling’, zegt de toelichting. 'Daarom worden 
zij, die het verworven hebben en bevrijd zijn, ’Vuren’ genoemd’.’ 
(Fr. I 71; Terw. I 139).

Doordat zij het ‘Vuur’ verworven hebben en ‘alle handeling op het ge
bied van begoocheling’ - deze wereld van Maya — verbrand hebben, kun
nen ‘zij die bevrijd zijn’ Nirvana binnengaan (zoals beschreven is in de 
Leer van de Twee Paden). Getuige de vervulling, die zich voltrekt wan
neer een die bevrijd is (bekend als een Jivanmukta, hetzelfde als de 
Buddhistische Nirvanin) die toestand bereikt:

'Gij zelf en de gedachte, gelijk tweelingen op een lijn, de ster, die 
uw einddoel is, brandt boven uw hoofd. De drie, die in glorie en



De Stem van de Stilte

(blz. 30-31).
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•) Hier is een voetnoot ingevoegd over de 'upadhi van de Vlam' en deze luidt 
als volgt: 'De grondslag (Upadhi) der VLAM, die zolang de asceet nog in dit 
leven is, niet bereikt kan worden.
**) 'Alle eeuwigheid’ is hetzefde als een Kalpa of een Eeuw van Brahma.

'Zo rust dan nu onder de Bodhi-boom, die de volmaking aller kennis 
is; want weet, gij zijt de meester van SAMADHI - de staat van het 
onfeilbare zien.
Zie! Gij zijt geworden het Licht, gij zijt geworden het Geluid, gij 
zijt uw Meester en uw God. UZELF zij gij, het voorwerp van uw 
zoeken: de onafgebroken STEM, die door de eeuwigheden klinkt, 
vrij van wisseling, van zonden vrij, de Zeven Klanken van één.

onuitsprekelijke zaligheid wonen, hebben nu in de wereld van Maya 
hun namen verloren. Ze zijn één ster geworden, het vuur, dat brandt 
maar niet schroeit, het vuur, dat de Upadhi der Vlam is.
En dit, o voorspoedige Yogi, is wat men Dhyana, de doorgang tot 
Samadhi noemt.
Uw Zelf is thans in het ZELF verloren, Gijzelf in UZELF, opgelost 
in DAT ZELF, vanwaar gij eens uitstraalde.
Waar is uw individualiteit, Lanoe, waar de Lanoe zelf? Het is de 
vonk, in het vuur verloren, de droppel in de oceaan, de alomtegen
woordige straal, het Al en de eeuwige glans geworden.
En thans, Lanoe, zijt gij de dader en de getuige, uitstraler en uit
straling, het Licht in het Geluid en het Geluid in het Licht.’*).
(De Stem van de Stilte, 27-29).

Dan wordt verteld hoe men een Atmajftanin - een kenner van Atman of 
het Universele, Ene Zelf - moet worden en dus het pad moet bewandelen 
dat leidt tot het verkrijgen van Universele Kennis:

'Aldus spreekt de Grote Wet: ’Om de KENNER van het AL-ZELF 
te worden, moet zij eerst kenner van het ZELF zijn.’ Om de kennis 
van dat ZELF te verwerven, moet gij het Zelf voor het Niet-Zelf, het 
Zijn voor het Niet-Zijn opgeven, en alsdan kunt gij rusten tussen de 
vleugelen van de GROTE VOGEL. Ja, zoet is de rust tussen de 
wieken van hetgeen niet geboren is noch sterft, maar in alle eeuwig
heid het AUM is.’(Idem, 8)**).

Tenslotte is het doel bereikt:
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A (Sans. - uitgesproken als de a in 
sofa): als voorvoegsel - zonder ac
cent of liggend streepje erop — duidt 
het dikwijls een ontkenning aan. 
Voor klinkers wordt het an. Bijvoor
beeld: Vidya, kennis, wijsheid; Avi- 
dya - niet kennis, meestal vertaald 
met onwetendheid; Eka, een; Aneka, 
niet een. Opmerkelijke uitzonderin
gen zijn de voorzetsels gebruikt als 
voorvoegsel, zoals ati, verder dan; 
adhi, hoger dan; anu, na; antar, tus
sen; ava, onder, enz. De ontkenning 
is niet van toepassing wanneer de a 
een geïntegreerd deel van het woord 
is, zoals in Agni, Aham, Anu, Apas, 
Arhat, enz.

A Sans. (uitgesproken als in kaft): een 
voorzetsel, dat betekent naar, in de 
richting van.

AANROE (Egyp. Aaru) def. 490; de 
overledene gaat van Amenti naar, 70; 
oogst tarwe in de velden van, eso
terische verklaring, 490.

AARDE, DE, eerste toestand van (in 
4de Ronde), 180; eeuwig lente op, 
180; levenscyclus van - bestaat uit 
7 Ronden, 187; wordt gebouwd door 
de Verslinders, 200; toestand van de 
- in de eerste ronde, 200; er was 
nooit een tijd dat er geen leven op - 
was, 200; Bol D of de - ligt op het 
laagste Cosmische Gebied, 281; is de 
zichtbare vertegenwoordigster van de 
hogere bollen, 286; moet gedurende 
7 Ronden bestaan, 286, 441; verande
ring van toestand van de - gedurende 
de 7 Ronden, 286; ligt op het laagste 
punt van de dalende boog, 288; is 
niet een van de 7 Heilige Planeten, 
304; - keten helpt bij het bouwen van 
een ander stelsel van 7 bollen, 305; 
met Mars en Mercurius omvat een 
Stelsel van Werelden, 305; de Lha 
van de 4de bol of - is dienaar van 
de Lhas van de zeven, 305; relatie 
tussen Venus en - in decreten van 
Aioka, 311-312; relatie tussen Venus

en - in de Toelichtingen, 312, 313, 
314; 7 Heilige Planeten en de - vor
men Achttal, 313; Venus en - worden 
tweelingzusters genoemd, 313; bete
kenis van het astronomische teken 
van -, 313-314; relatie van Mars en 
Mercurius met, 314; onze bol of - 
ademt elke 24 uur, 321; veranderin
gen in de helling van de aardas doen 
nieuwe continenten ontstaan, 356; 4 
veranderingen in de helling van de 
aardas zijn reeds opgetreden, 356; 
was grover en dichter van stof tijdens 
de middelste periode van het Lemu- 
ro-Atlantische Ras dan tegenwoor
dig, 400; verschuiving van de as van 
- veroorzaakte het verzinken van At- 
lantis, 407; toestand van - in de 
eerste Ronde, 441; gedurende de eer
ste drie ronden wordt - vaster, 441; 
verhardt tijdens de vierde ronde, 441; 
wordt etherischer tijdens de laatste 
drie ronden, 441; is een grover en 
stoffelijker copie van de meer nevel
achtige bollen die eraan vooraf gaan, 
442; verhouding van - met de ontwik
keling der ronden, 443; en haar 7 
huiden, 443; en haar verhouding tot 
de element-principen, 444-451; over 
het bouwen van - tijdens de eerste 
ronde, 446-447; vanaf de tweede ron
de begon - haar ware bestaan, 448; 
de vierde ronde zette de gasachtige 
vloeistoffen en kneedbare vormen 
van - om in de verharde stoffelijke 
bol, 449; verschillende graden van 
stoffelijkheid van, 449; graad van 
stoffelijkheid van - verandert met 
haar bewoners, 449; tijdens de eerste 
zeven crores van het kalpa is - lich
tend en half etherisch, 450; tijdens 
de elfde crore wordt - ondoorschij
nend, 450; tijdens die veertiende 
crore maakt - de weeën van de man
bare leeftijd door, 450; was, langer 
dan twaalf crores geleden, koud en 
hard geworden, 450; zal haar uitein
delijke vorm na de zevende ronde 
bereiken, 451.

AARDE, HET ELEMENT-PRINCIPE,
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selen in de Natuur en de mens leert 
kennen, 465; de oude - vonden de 
oplossing voor de problemen van de 
wetenschap en de geheimen van 
Leven en Dood, 474; hebben elk hun 
Dhyani-Buddha en noemen deze 
Vader-Ziel of Vader-Vuur, 539; de 
beginselen van een hoge - kunnen 
de uiterlijke tabernakels van gewone 
stcrfelingen belevendigen, 564; het 
astrale en persoonlijke Zelf van een
- kan zich losmaken van haar god
delijke Monade om een afgescheiden 
onafhankelijk bewust leven te leiden, 
568.

ADEPTSCHAP, beschrijving van de 
hoogste vorm van 168-169.

ADHA (Sans.), def., 42.
ADI (Sans.), def., 118.
ADI-BHOTA (Sans.), Oorspronkelijke 

Element. 119.
ADI-BUDDHA (Sans. - beter zou zijn 

Adi-Budha), Oorspronkelijke Univer
sele Wijsheid, 557; betekenis van de 
triade van —, de Dhyani-Buddhas 
en Manushi-Buddhas, 557.

ADI-BUDDHI (Sans.), def., 118; gelijk 
aan Akasa, 67; oorspronkelijke of 
Goddelijke Wijsheid, 223 vn; de al- 
doordringende opperste intelligentie, 
595; is de totale intelligentie van alle 
gevoelende wezens in het heelal, met 
inbegrip van de Dhyan-Chohans, 
zelfs die van de hoogste orde, 595; 
of Universeel Denkvermogen, 597; 
of Adi-Budha, 601; Grenzeloze Wijs
heid of Al-Intelligentie, 601; met het 
oog op een wijsgerige studie kan men
- verdelen in twee aspecten: Voor- 
Cosmische Ideatie en Cosmische Ide- 
atie, 602; is de bron en oorsprong 
van kracht en van alle individueel 
bewustzijn, 602.

ADI-BUDDHISCHE MONADE, uit
leg over, 118.

ADI-BUDHA (Sans.), Oer-Wijsheid of 
Oer-Intelligentie, 597; of Adi-Buddhi, 
601.

ADI-TATTVA (Sans.), def. 247; ont
wikkeling door emanatie van Tattvas 
uit, 247; is de Kracht die uitgaat van 
de Eerste Logos, 247.

ADI-VARSHA (Sans.), def., 355.
ADITI (Sans.), def., 621; de zonen van 

A. of Adityas, 314; is een Vedisch 
woord, met dezelfde betekenis als 
Akaéa, 597.

ADITYA(S) (Sans.), def., 314; een 
naam van de Zon, 314; in één be
tekenis gelijk aan het Achttal, 314; 
de zeven A. zijn de heersers over de 
zeven planeten, 621.

of Prithivï-Tattva, 444; wordt tijdens 
de vierde ronde tot ontwikkeling ge
bracht, 449.

AARDE GEBIED, of prakritisch ge
bied, 238.

AARTSENGEL, def., 177; de hoogste 
A. is eenmaal mens geweest, 194.

ABSOLUTE, het, (ook volstrektheid) 
def., 44; de drie aspecten van het, 
38, 153; of Absoluutheid, 44; de 
Monade is een straal van, 44; Nirvana 
is de glorieuze toestand van het, 214; 
217; het menselijk verstand kan het 
A. niet omvatten, 217; de Adem van 
het A. wordt Vishnu genoemd, 229; 
het Ene leven is een weerkaatsing 
van, 229; kan niet gedefinieerd wor
den, 279; Geest en Stof zijn twee as
pecten van, 604-607; of Parabrah- 
man, 606; is datgene wat bestaat on
afhankelijk van enige andere oor
zaak, 613; of Sat, 613.

ABSOLUTE LEVEN, het, alle wezens 
zijn voortgekomen uit, 126.

ABSOLUTE WIJSHEID, weerkaatst 
zich in zijn Ideatie, 607 (zie Adi- 
Buddhi).

ACHTERBLIJVERS, zijn monaden die 
te langzaam gaan, 434-435; zijn de 
derde van de drie klassen van mo
naden, 434.

ACHTTAL, de zeven heilige planeten 
en de aarde vormen het, 313; acht 
Adityas gelijk aan het, 315.

AD (assyrisch), de Vader, 621; in het 
Aramees is Ad de Ene en Ad-ad de 
Enige, 621; Zonen van, 375.

ADAM-ADAMI (Chaldees), def. 621. 
ADAM KADMON (Kab.), def. 93; be

tekenis van, 143; of Hemelse Mens - 
verklaard, 171,438; hoe de benaming 
ontstaan is, 621.

ADEM, def. (zie Grote Adem), 153- 
154; de Binnen-Cosmische — is het 
Ene Leven, 200; van de Absoluut
heid wordt Vishnu genoemd, 229; 
de zon is de eerst geopenbaarde - 
van het eeuwig Ongeopenbaarde Sat, 
229; objectieve Zonnen zijn in de 
laagste toestand van het eerste Be
ginsel van de, 229.

ADEPT(EN), houdt zijn geestelijke en 
stoffelijke persoonlijkheden geschei
den, 125; kan de drie Upadhis schei
den, 271; astrale en persoonlijke Zelf 
van een - kan zich afscheiden van 
de goddelijke Monade, 272; hogere
— hebben het vermogen het zesde 
en zevende zintuig te ontwikkelen, 
465; graden van inwijding van een
- geven de zeven stadia aan waarin 
hij de geheimen van de zeven begin-
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ADVAITA (Sans.), def., 622 vn; San- 
karacharya, grondlegger van de - 
Wijsbegeerte, 46 vn; leer van de - 
en de Viéishtadvaita school betref
fende Mahat en Prakriti, 619; ver
schil tussen de - en de Dvaita School, 
622 vn.

AESCHYLUS, „Prometeus Gebonden” 
van -, aanhaling uit, 77-78.

AFSTOTING, een van de drie factoren 
van beweging, 87, 317; en aantrek
king, 86.

AGAM (Sans) en AG AM IN, def., 541.
AGATA (Sans.), def., 576.
AGATHON. TO (Grieks), def., 495. 
AGNEYASTRA (Sans.), def., 405. 
AGNI (Sans.), een van de Vedische 

góden, 231; betekenis van de zeven 
„paarden” of „Hoofden” van, 231.

AGNISHVATTA (Sans.), def., 198; - 
aspect van de Zonnepitris, 197; uitleg 
over, 385.

AGRA (Sans.), def., 70 vn.
AGRA-SANDHANÏ Sans.), def., 70 

vn; het grote register, 70.
AHAM EVA PARABRAHMA (Sans.), 

de boodschap van de mantra, 20, 
256.

AHAMKARA (Sans.), def., 246; het 
„ik-makend vermogen”, 125, 246; zo
als gebezigd in de Sankhya filosofie, 
246.

AHAN (Sans.), def., 332.
AH-HI (Senzar), def., 107; Het Univer

seel Denkvermogen was niet, want 
er waren geen - om het te bevatten, 
605; de eerste Wezens in de Geheime 
Leer, 633.

AIN-AIOR (Kab.), is de enig zelf-be- 
staande, 326.

AIN SOPH (Kab.), def., 92; verhou
ding van het Goddelijke Voertuig 
(of Mercabah) tot, 325; is niet de 
Ongeopenbaarde Logos, 326; is het 
Kabbalistische woord voor het Gren
zeloze, Onveranderlijke Beginsel, 596.

AIN SOPH AUR (Kab.), def., 92; of 
En Soph Aior is hetzelfde als de 
Bron van Licht, 325.

AJA (Sans.), def., 611.
AKASA (Sans.), def., 66; alles is voort

gekomen uit, 32, 585; zeven velden 
van, 66; verhouding tussen de Lipikas 
en, 69-74; verschil tussen - en het 
Astrale Licht, 134; Fohat rent langs 
de zeven beginselen van, 155; het 
Ene element, 204 vn; doordringt het 
zonnestelsel, 204 vn; grove lichaam 
van - wordt het vijfde element ge
noemd, 205; oerbeelden bestaan in, 
206; is het eeuwige goddelijke be
wustzijn, 206; Mülaprakriti en Prad-

hana zijn gelijk aan, 206 vn; Zeven 
Solaire Stralen gaan uit van, 229; 
is het goddelijk inwezen dat alles 
doordringt, 264; is het inwezen van 
de zeven gebieden van waarneming, 
264; op onze Aarde is - Svabhavat, 
585; lijst van woorden met dezelfde 
betekenis als, 597; is gelijk aan Svab
havat, 624.

AKASA-TATTVA (Sans.), def., 247, 
444; ontplooiing door emanatie van, 
247; is de Scheppende Kracht - de 
Kracht van de Derde Logos, 247.

AKASA KRONIEK of Boek des Le
vens, 67-68, 69-74; de schilderijen
galerij van de eeuwigheid, 69; iedere 
daad en gedachte wordt vastgelegd 
in de, 69.

ALAYA (Sans.), def., 118; gelijk aan 
Akasa, 67, 597; gelijk aan Mahat, 
118; gelijk aan Maha-Buddhi, 168, 
252; is het goddelijke inwezen dat 
alles doordringt, van het kleinste 
atoom tot de mens en de god, 264.

ALWETENDHEID, of de volledige 
herinnering aan alle levens komt bij 
het einde van de zeven ronden, 485. 

AMANASA (Sans.), def., 358; de twee 
eerste mensenrassen worden - ge
noemd, 196, 358.

AMENTI (Egyp.), def., 490; de Egyp
tische onderwereld, 69-70; in 14 ge
bieden verdeeld, 490.

AMERIKA werd in het oude India 
Patala genoemd, 413; taak van - is 
de zaden te zaaien voor het toekom
stige Ras, 413.

AMERIKANEN, zijn in drie eeuwen 
een primair ras geworden, 412; zijn 
de kiemen van het zesde onderras, 
412; zullen beginnen met de toebe
reidselen voor het zevende onderras, 
412; er zullen geen A. meer zijn wan
neer het Zesde Ras begint, 413.

AMITABHA (Sans., - let. van onmeet
bare pracht), is de Dhyani-Buddha 
van Gautama en openbaart zich door 
hem, 120.

AMMON (Egyp. - Amen, let. de ver
borgene), deze Egyptische god wordt 
als androgyn afgebeeld, 369.

AMOEBE, voortplanting in het Tweede 
Ras gebeurde op een dergelijke wijze 
als bij de, 359; er is een Monade 
aanwezig in de, 386.

AMFIBIËN, overblijfsels uit de derde 
Ronde, 208.

AMRITA-YANA (Sans.), def., 530; het 
Pad van Onsterfelijkheid, 530, 595; 
(zie het GEHEIME PAD).

AN (Sans.), def., 541.
ANAGAMIN (Sans.), def., 541.
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telras, 420.
ANUPAPADAKA-TATTVA (Sans.), 

def., 247; ontplooiing door middel 
van emanatie van, 247; komt voort 
uit de Tweede Logos, 247-248; wordt 
gelijk gesteld met Purusha-Sakti, 
247-248.

APAD (Sans.), en AP ANNA, def., 540. 
AP AS (of Apas - Sans.), Element Wa

ter, 247.
APAS-TATTVA (Sans.), def., 247; ont

plooiing door emanatie van, 247.
APEN (zie Anthropoïde Apen).
AFORISMEN, twee belangrijke - over 

het bewustzijn na de dood en de on
sterfelijkheid van de ziel, 477 e.v.; 
Boek met - van Tson-kha-pa aange
haald met betrekking tot de Wet van 
Ontstaan, 585.

API (Sans.), def., 591.
APOLLO (Grieks-Apollon), was in de 

eerste plaats de god van de zieners, 
394.

APYAYA (van Api - Sans), def., 591. 
ARCHAÏSCH MANUSCRIPT, be

schrijving van het tweede diagram 
uit de symbolische tekeningen in het, 
590; het punt in de smetteloze schijf 
in het - duidt de dageraad van dif
ferentiatie aan, 604; het eerste sym
bool in het, 614;

ARCHITECTEN (of Bouwmeesters), 
def., 117; iedere Ronde wordt toege
wezen aan een andere groep, 110.

ARH (Sans.), def., 541.
ARHAN (Sans.), ook Arhat, Rahat, 

Arahat, def., 541; nog drie graden te 
doorlopen voor hij het toppunt van 
Arhatschap bereikt, 541-542; de - 
van de Vuurnevel, def., 574; „geen - 
kan zulks in dat leven worden.. 
547; waar de - van de Vuurnevel 
geplaatst worden, 542, 574; over de 
geboorte van een nieuwe, 576.

ARIADNE, DRAAD VAN, geïnterpre
teerd als de sleutel van analogie, 
537; verhaal van - en het labyrinth,
534- 535; uitleg van het verhaal van,
535- 537.

ARIMASPEN, uit de Griekse mytho
logie, 393-394; zijn symbool voor het 
laatste ras dat het Oog van Wijsheid 
bezat, 394.

ARISTOPHANES, aangehaald met be
trekking tot de androgyne mensheid, 
369.

ARTHA (Sans.), def., 177.
ARÜPA (Sans.), def., 238; de drie - 

gebieden, 238; - gebieden zijn niet 
toegankelijk voor het menselijk ver
stand in zijn huidige stadium van 
ontwikkeling, 238; - werelden zijn

ANALOGIE is de betrouwbaarste gids 
tot het begrijpen van occulte leringen, 
51-52; is de eerste sleutel tot het 
wereldvraagstuk, 109; en de draad 
van Ariadne, 537.

ANANDAMAYA-KOSA (Sans.), def., 
267-268.

ANANTA-SESHA (Sans.), symbolische 
betekenis van, 296 vn; of de Cirkel 
van Oneindigheid, 508.

ANDROGYNE MENSHEID, wijze 
van voortplanting van, 186-187; de 
scheiding der geslachten gebeurde uit 
de, 187; over de, 368-371; Griekse 
mythen over de, 368-369; de Godde
lijke Pymander over de, 369-370; de 
Stanzas van Dzyan beschouwen de - 
als een voorbestemde vorm, 370.

ANGARAKA (Sans.), Bol F. wordt 
geboren onder de heerschappij van 
- of Mars, 304.

ANIMA MUNDI (Lat. - let. Ziel van 
de Wereld), def., 67; gelijk aan 
Akasa, 67, 147-148; ook gelijk aan 
het Astrale Licht, 67, 148; het totaal 
van alle levensatomen vormt de, 148; 
is gelijk aan Alaya, 264; heeft in de 
objectieve wereld een vuurachtige, 
etherische aard, 264; is goddelijk en 
geestelijk in de drie hogere gebieden, 
264; is een uitstraling van het Univer
sele Absolute, 264.

ANIMA SUPRA-MUNDI (Lat. - let. 
Ziel Hoger dan de Wereld), of Uni
verseel Ego, 236.

ANIMAN (Sans.), 157.
ANKH (Egyp.), of het kruis met de 

cirkel, symbool van leven, 296.
ANNAMAYA-KOSA (Sans.), def., 267. 
ANTARA (Sans.), 37.
ANTHROPOÏDE APEN, def., 402; de 

mens ging vooraf aan de, 185; zijn 
de stomme rassen waarvan de Mo
naden het menselijk stadium bereikt 
hebben, 401; over de oorsprong van 
de, 402; ontstonden door de rassen
vermenging van de Atlantiërs, 402- 
403; in het Zesde Wortelras zullen 
de - uitgestorven zijn, 421.

ANU (Sans.), de Oer-Anu kan niet 
vermenigvuldigd worden, 586.

ANUBIS (Egyp. - Anepoe), de god met 
de jakhalskop, beschermer van de 
doden en Heer van het Stille Land, 
70.

ANUPADAKA (Sans.), def., 205 vn; 
orthografie van, 205 vn.

ANUPAPADAKA (Sans.), def., 205 
vn; orthografie van, 205 vn; deze 
wijze van voortplanting zal zich 
voordoen tegen het eind van de Zes
de en gedurende het Zevende Wor-
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hoger dan de gebieden van openba
ring, 259.

AROPADHATU (Sans.), dcf., 488.
AROPA LOKAS (Sans.), def., 429; ver

houding van Bol Z tot de, 429; zijn 
het begin en het eind van de Cyclus 
van Ronden, 428-429.

ARYA (Sans.), def., 558; het - Pad, 
558.

ARISCHE RAS (zie Vijfde Wortelras), 
werd geboren en tot ontwikkeling ge
bracht in het verre noorden, 408.

AS (Sans.), def., 599.
ASHTAR, de Atlantiërs waren ver

trouwd met, 405.
ASÏAH, OLAM (Kab.) of de stoffelijke 

wereld, 236.
ASITA (Sans.), „de duistere” - be

naming voor de planeet Saturnus, 
304.

ASOKA, de Buddhistischc koning, 311 
vn.; in de rotsen uitgehouwen decre
ten van - betreffende Venus en de 
Aarde, 312 vn.

ASTRAAL, def., 363; de - vorm, die 
de Monade omkleedt, 363-364; de - 
vorm is doortrokken van het levens
beginsel, 363.

ASTRAAL LICHAAM, def., 182; ge
boorte van het - voor die van het 
stoffelijk lichaam (tweede stelling in 
de menselijke evolutie), 182; is een 
woord, dat van toepassing is op drie 
voertuigen, 182-183; of vorm, die de 
Monade omkleedt, 329; is de kern, 
die doortrokken is van het levensbe
ginsel, 329.

ASTRAAL LICHT, def., 67, 253; de 
schilderijen galerij van de eeuwig
heid, 69, 519; het leven van ieder 
mens staat opgetekend in het, 71; ver
houding van - tot Akasa, 134, 135, 
181; oerbeelden bestaan in het, 135- 
136; is de onzichtbare sfeer die onze 
bol omgeeft, 181; iedere menselijke 
daad en gedachte wordt afgedrukt 
op het, 519; Skandhas zijn nauw ver
want aan de beelden in het, 519.

ASTRALE STOF is de vierde toestand 
van stof, 350; heeft zijn eigen pro- 
tyle, 350.

ASTROLOGISCHE STER, betekenis 
van de, 338.

ASTROLOGIE, over de oorsprong van, 
306, 313.

ASTRONOMIE, over de geboorte van 
de - in het Vierde Ras, 313; de 
Lemuriërs kenden - (Sterrekunde), 
372.

ASURA(S) (Sans.), def., 332; verkla
ring van de allegorie van de -, die 
geboren worden uit Brahma’s li

chaam, 332-333; verband tussen de
- en de mensheid, 333.

ASVATTHA (Sans.), de heilige Bodhi- 
boom, 136; de boom van Leven en 
Zijn, 293; staat voor een Manvan- 
tara, 293.

ATALA (Sans.), def., 240; en de bij
behorende loka, 242.

ATAVISME, DE WET VAN, 201. 
ATHARVA-VEDA, illustreert het veel

vuldig voorkomen van het getal ze
ven, 231.

ATHEÏSME, is geloof in Nirvana - ?, 
217.

ATLANTIËRS (zie Vierde Wortelras), 
over de oorsprong van de,397; waren 
reuzen van lichamelijke schoonheid 
en kracht, 398; de lengte van de - be
droeg 27 voet, 403; de zonde van de, 
402-403; waren verantwoordelijk voor 
het ontstaan van de anthropoïde 
apen, 402; droegen het merkteken 
van toverij, 402; volgden het linker- 
pad, 403; bouwden grote beelden, 
met de afmetingen van hun eigen 
lichamen - 27 voet, 403; zesde onder
ras van de - maakten gebruik van 
magische formules, 403; vernietiging 
van de slechte, 404-406; luchtvaar
tuigen van de, 405-406; het „Geeste
lijke wezen” in de - zondigde, 409.

ATLANTIS, def., 397; was het vierde 
continent dat verscheen, maar het 
derde dat verdween, 231; beschrijving 
van het continent van, 403-404; het 
lot van, 403-406; 700.000 jaar ver
streken tussen de catastrofe van Le- 
murië en -, 406; het verzinken van
- begon tijdens het Mioceen, 406; 
laatste grote eiland van - verging 
9000 jaar voor Solon, 406; laatste 
deel van - verdween 850.000 jaar 
geleden onder de wateren, 406.

ATLAS, een klein overblijfsel van At- 
lantis, 404; was in de Lemurische tijd 
tweemaal zo hoog, 404.

ATMA-BUDDHI (Sans.), gelijk aan de 
Monade, 267-268; kan zonder Manas 
op aarde geen individualiteit hebben, 
268.

ATMA-BUDDHI-MANAS (Sans.), de 
drie die tot één verbonden zijn, 477; 
het hart van de Saptaparna, 477; de 
vlam, met drie tongen, 477, 478; De 
Vlam met drie pitten, 478; in de toe
standen na de dood, 478, 498; de on
sterfelijke triade, ..., gaat de toestand 
van Devachan binnen, 489, 498; in 
de hoogste werelden zijn deze drie 
één, 498; de opperste energie van
- ligt in Buddhi, is latent wanneer 
alleen verbonden met Atman, werk-
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zaam en onweerstaanbaar wanneer 
het gegalvaniseerd wordt door het 
inwezen van Manas, 543-544; De 
Turïya Avastha is een toestand van, 
630; wanneer de drie tot één ster ge
worden zijn, 636-637.

ATMA-JNANIN (Sans.), def., 637; hoe 
een - te worden, 637; beschrijving 
van het bereiken van, 637.

ATMA-VIDYA (Sans.), def., 582-583; 
is de ware Geestelijke en Goddelijke 
Wijsheid, 582-583; is nodig om de 
drie Vidyas te verklaren, 582.

ATMAN (Sans.), def., 42; en Buddhi 
zijn gelijk aan de Monade, 41-44; ge
lijk aan de Monadische Essentie, 44, 
220; komt voort uit Paramatman, 44, 
101; is één met Paramatman, 57; is 
een vonk van de ongeschapen Straal, 
101; is één van de Stralen van de 
Universele Zon, 145; komt recht
streeks uit het Ene voort, 145, 335; 
is de Ene Werkelijkheid, 190; is met 
Paramatman verbonden door de 
Draad van Glans, 214; of Vlam, 216; 
of Hoger Zelf, 222; schijnt als het 
zonlicht op ons allen, 222; is het uni
verseel verspreide goddelijke begin
sel, 222, 261; gaat gedurende Para- 
nirvana op in Paramatman, 222; is 
de Adem van het eerste beginsel van 
de Grote Moeder, 257; is een straal 
van de Ene eeuwige Vlam, 260; geeft 
het reïncarnerend Ego zijn onsterfe
lijkheid, 261; is onverdeeld, 496; is 
niet-Geest (toelichting hierover), 539; 
is de ene werkelijke en eeuwige on
dergrond van alles - de Kshetrajna, 
630; is de uitstralende Geest in ieder 
lid van de familie der mensen, 635.

ATO(O)M(EN), ieder - bevat schep
pende energie van de Goddelijke 
Adem, 50; van werelden tot - is de 
wereld van vorm een immense keten, 
waarvan alle schakels met elkaar ver
bonden zijn, 109; ieder - heeft de 
mogelijkheid van zelfbewustzijn in 
zich, 149; ieder - van minerale stof is 
een Leven, 129; ieder - is een ziel, 
een Monade, een klein heelal, begif
tigd met bewustzijn en dus met een 
geheugen, 148; ieder - in het heelal 
kan teruggevoerd worden tot het Uni
versele Leven, 148; ieder - daalt van 
het vormloze af naar de stof, om dan 
weer op te stijgen, 176; er is leven in 
ieder - van de stof, 200; ieder - in 
het heelal is zowel leven-gevend als 
dood-gevend, 201; onzichtbare von
ken van oer - splitsen zich tot mole
culen, 317; veranderen hun combi
nerende equivalenten op iedere pla

neet van de zonnestelsels, 322; be
treden nieuwe vormen van bestaan, 
die de stoffelijke wetenschap niet 
kennen kan, 322; Monaden zijn de 
zielen van de -, 323; ieder - wordt 
een zichtbare, samengestelde eenheid, 
323; ieder — dat geboren wordt in 
het rijk van de Eeuwige Moeder, 
wordt veroordeeld tot onophoudelijke 
differentiatie, 323; uitleg over de 
„Geesten” der, 334; Fohat is het be- 
levendigende beginsel, dat ieder - tot 
leven electriseert, 609.

ATOMISCHE VORMEN, betekenis 
van - of Rüpas in verband met de 
Vierde Orde van Hemelse Wezens, 
327.

AANTREKKING, is een van de drie 
factoren van Beweging, 86-87, 317; 
en afstoting verklaard, 86-87.

ATYANTIKA-PRALAYA (Sans.), def., 
60; is gelijk aan universeel of Maha- 
pralaya, 288 vn.

ATZ1LÜTH, OLAM (Kab.), of Wereld 
der Oerbeelden, 236-238.

AUM (Sans. - de heilige lettergreep), 
het bereiken van - door ontelbare 
eeuwen heen, 637.

AUPAPADUKA (Sans.), orthografie 
van, 205 vn.

AURA, eivormig lichaam dat de Mona
de omgeeft, 329; beschrijving van een 
- van iemand die door slaap ver
kwikt is en iemand die nog moet 
gaan slapen, 484.

AUSTRALIË, was eens verbonden met 
Lemurië, 373; was eens een streek in 
de binnenlanden van het Moedercon
tinent, 374.

AVA (Sans.), 561.
AVABHAS (Sans.), def.), 420.
AVALOKITESVARA (Sans. - orth. 

ava, naar beneden; lokita van loch, 
zien; ïkvara, heer), 296 vn; de zich 
periodiek openbarende Godheid, 296 
vn; gelijk aan de Derde Logos, 296 

vn; de Godheid wordt genoemd, 595; 
is een mystieke naam, die gegeven 
wordt aan de scharen van solaire 
Dhyan-Chohans in hun geheel bezien 
zien, 595.

AVATARA(S) (Sans.), def., 561; de 
Leer van de, 560-570; opsomming 
van tien - als goddelijke incarnaties 
van Vishnu, 561; het Brahmaanse 
idee in verband met, 561-562; het 
verband tussen Maha-Vishnu en, 562; 
Bïja of het zaad van, 562; zijn de 
Zonen van hun Vader (verklaring), 
562-563; verband tussen - en de 
Zon, 563; verband tussen - en de 
Avatarische boodschapper, 563, 564,
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BABILONIË, hoe de hemel werd afge- 
beeld in de tempels van, 303; op
somming van de Zeven Heilige Pla
neten van, 303,

BAMAIN, betekenis van de vijf stand
beelden te, 410-411; W. O. Douglas 
over de beelden te, 411 vn.

BARDO (Tib.), def., 499; kan in drie 
perioden verdeeld worden, 499; en 
de toestand van wording, 499-501.

565; de tussenschakel van de, 564, 
567; de drie samenstellende delen 
van een, 565-568; wat is een, 565; de 
illusoire vorm of het stoffelijk deel 
van de, 565; kiezen alleen degenen 
die in het bezit zijn van de Zeven 
Deugden, 565; het tussenliggende 
onderdeel van een - wordt verschaft 
door een Nirmanakaya, 566 e.v.

AVATARISCHE BOODSCHAPPER, 
def., 564; een van de Zeven Zonen 
des Lichts treedt op als de doorgever 
van de Goddelijke Emanatie en 
wordt de, 564; of Goddelijke Ema
natie, 564; is niet het product van de 
aarde-sfeer, 564; kiest alleen degene, 
die in het bezit is van de Zeven 
Deugden, 565; de samenstelling van 
de zeven beginselen dat een - ge
bruikt, 567; krijgt een menselijk 
upadhi van een Nirmanakaya, 567.

AVERNUS (Latijn), def., 509; de on
derwereld of, 509.

AVIDYA (Sans.), def., 455; de eerste 
Nidana, 455; oorzaak van veel leed, 
455.

AVYAKTA (Sans.), def., 245; een 
woord uit de Shankhya filosofie, 245.

AXIOMA, een occult „de Godheid 
is grenzeloos”, 86; het Kabbalisti
sche, 124; betekenis van het Kabba
listische, 172; staat in de Stanzas van 
Dzyan (VII, 5), 192-194; het eerste 
grond - van de Geheime Leer, 601.

AARDAS, veranderingen in de helling 
van de, 356; vier veranderingen in de 
stand van de - hebben reeds plaats 
gevonden, 356; verschuiven van de - 
veroorzaakte het verzinken van At
lantisch, 407.

AYANA (Sans. - orth.: afgeleid van de 
werkwoordswortel ay, gaan, bewe
gen), vormt het laatste gedeelte van 
het samengstelde woord Narayana: 
dat was altijd het verblijf, waarin 
ik mij bewoog, 627.

AZOÏSCHE TIJDPERK, het Occultis
me over het - der wetenschap, 200.

BARHISHAD (Sans.), def., 181 (zie 
Pitris).

BASILIDES, leringen van de Gnosticus 
B. over Jezus, 571-572.

BEGINPUNT VAN EEN STELSEL, 
HET, 628 e.v.; kan vergeleken wor
den met een universele monade die 
de potentie bevat om ontelbare cos- 
mische monaden te doen ontstaan, 
628; uit - komt de grote ongeziene 
Logos voor die alle andere Logo! 
doet ontstaan, 628; (zie ook Punt en 
Middenpunt).

BEGINSEL(EN) (zie ook Zeven Begin
selen), def., 250 e.v.; overeenkomst 
in - tussen vorming van de mens en 
kosmos, 51-52; het zesde - van het 
heelal, 248; het ene eeuwige, 248; 
ieder - heeft zeven onder-, 249; vier 
lagere - zullen aan het eind van de 
vierde ronde volledig ontwikkeld zijn, 
418, 458; over de ontwikkeling van 
de - in verband met de ronden, 458 
e.v.; over de zeven - binnen de zeven, 
458 e.v.; schematische weergave van 
„ieder mens in de mens”, of de, 460; 
ontvouwing door emanatie van de, 
459, 461; alle - evolueren zich steeds 
in trapsgewijze stijging, 461; over de 
49 vuren en de, 461-462; schema
tische weergave van de 49 vuren en 
de, 461; in de vierde ronde wordt 
karna ontwikkeld, 462; in de vijfde 
ronde zal het manas - ontwikkeld 
worden, 462; de zeven - doordringen 
elkaar, 462; de vuren van de hogere 
- zullen in toekomstige ronden ont
wikkeld worden, 462; de planetaire 
voorsprong van de - werd geleerd 
door de Gnostici, 467; scheiding van 
de hogere - van de lagere - gebeurt 
langzamerhand en zet zich in de toe
standen na de dood voort. 482 e.v.; 
de geheimen van de zeven - in de 
natuur en de mens markeren de zeven 
stadia van inwijding van de adept, 
544.

BERIAH, OLAM (Kab.), of de Wereld 
van Schepping, 236-237.

BESTAAN, het doel van het, 220 e.v.; 
wordt nooit onderbroken, 473; ver
deeld in perioden van werkzaamheid 
en perioden van rust, 473; kan voor 
de mens in drie fasen verdeeld wor
den, 473; leven op aarde en toestan
den na de dood en toestanden van 
slaap, 473.

BEWAARDERS van de Oude Wijs
heid of Geheime Wetenschap - over 
de, 581.

BEWEGING, in de natuur is geen op
houden van, 32, 156; alles is voort-
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gekomen uit akaéa, gehoorzamend 
aan de wet van, 32; is een van de 
drie aspecten van het Absolute, 38, 
153; drie grote factoren van, 86; is 
eeuwig, 153 e.v.; is zowel gedurende 
pralaya als manvantara aanwezig, 
154, 155; is eeuwig in het ongeopen
baarde en periodiek in het geopen
baarde, 155; is eeuwig omdat de 
geest eeuwig is, 204 v.n.; is een on
veranderlijke natuurwet, 218; de drie 
grote factoren van — zijn warmte, 
aantrekking en afstoting, 317; wordt 
geregeld en onderhouden door de 
Dhyan-Chohans, 317; universele - is 
de trilling van de scheppende adem 
in de natuur, 624; doet de Logos 
ontstaan, 624; de onwrikbare wet in 
de natuur die eeuwig, cyclisch en 
spiraalvormig is en daarom altijd 
voorwaarts gaat al lijkt het soms dat 
zij terug gaat, 631.

BEWUSTZIJN, toestanden van in 
verband met lokas, 241-243; de mens 
kan en moet zeven stadia van - door
maken, 241; heeft een veld nodig om 
in werkzaam te kunnen zijn, 243; 
waar het - van iemand die Turïya- 
Samadhi beleeft zich bevindt, 243; 
stem uw - op de zeven snaren van 
het universeel, 278; alles leeft en is 
bewust, maar niet alle leven en - 
zijn gelijk aan die van menselijke of 
zelfs dierlijke wezens - 578.

BHAGAVAD-GÏTA, over cyclische pe
rioden en de periode van een Dag 
van Brahma, 48; over de Dag en 
Nacht van Brahma, 48-49; citaat uit 
de - over alle werelden en hun onder
worpen zijn aan wedergeboorte, 49; 
over de openbaring van de Godde
lijke Geest, 560; citaat uit de - 
„ ... word ik geboren in tijdperk na 
tijdperk.”, 560.

BHASKARA (Sans.), def., 315. 
BHAUMIKA (Sans.), def., 61. 
BHAUMIKA-MANVANTARA (Sans.) 

def., 61.
BHAUMIKA-PRALAYA (Sans.), def., 

61.
BHAVA (Sans.), def., 132.
BHOGA (Sans), - van Bhuj), def., 552. 
BHO (Sans.), def., 132, 245.
BHOMI (Sans.), def., 61; Zonen uit de 

lagere rijken zien op naar de mensen 
van - als tot hun devas, 291; en haar 
zes zusters brengen door hun voort
durende beweging het lagere vuur en 
warmte voort en een waterachtige 
nevel, 444; heeft tijdens de Vierde 
Ronde haar vierde beginsel bereikt, 
499.

BHOR-LOKA (Sans.), def., 239; en 
bijbehorende tala, 242.

BHOTA (Sans.), def,. 245; is gelijk aan 
het Kama-Rüpa, 183; eerste mensen
rassen waren als een, 196; het kroost 
van het Eerste Ras was, 358.

BHUVAR-LOKA (Sans.), def., 239; en 
bijbehorende tala, 242.

BHUVAS - of Bhuvar (Sans.), def.,239. 
B1JA (Sans.), def., 562; het zaad van 

Avatarisme, 562; verband tussen - 
en Maha-Vishnu, 562.

BIJBEL, citaten uit de: „weet gij niet 
dat gij Gods tempel zijt en dat de 
Geest Gods in ulicden woont?" (I 
Cor. III, 16), 29; „Mijn Vader die 
in de Hemelen is en ik zijn één”, 57, 
215; over het „boek des Levens” 
(Openb. XX, 12), 67; „zelfs geen mus 
is vergeten voor God” (Luc. XII, 6), 
68; over de „vier levende wezens" 
(Ez. I, 4-16), 72-73; „de Here God 
vormde de mens en blies in zijn neus
gaten de adem des Levens” (Gen. II, 
7), 142; „ik en de Vader zijn één”, 
(Joh. X, 30), 336; „mijn Vader is 
groter dan ik” (Joh. XIV, 28), 336; 
„Verheerlijkt uwen Vader, die in de 
Hemelen is” (Matth. V, 16), 336; de 
vier wezens, die „enerlei gelijkenis 
hadden” (Ez. I), 369; „Laat uwe 
woorden weinig zijn” (Pred. V, 2), 
387; „In mijn Vaders huis zijn vele 
woningen” (Joh. XIV, 2), 473-474; 
„Want gelijk hij bedacht heeft in 
zijne ziel, alzo zal hij tot u zeggen” 
(Spreuken, XXIII, 7), 475 v.n.; „eer 
dat het zilveren koord ontketend 
wordt en de gulden schaal in stukken 
gestoten wordt” (Pred. XII, 5-6), 483 
v.n.; ,mijn woorden zullen niet ver
gaan” (Matth. XXIV, 3-5), 546 v.n.; 
„Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft”. (Joh. III, 16), 
560; „de duisternis was op de af
grond”), (Gen. I, 2), 596.

BIJZITERS, DE VEERTIG, uit de 
Egyptische onderwereld, 69.

BINAH (Kab.), de derde Sephira, 92- 
93; is gelijk aan de Derde Logos, 597; 
emanatie van —, symbool voor de 
Derde Logos, 632.

BINNEN-COSMISCHE ADEM, def., 
618.

BINNEN RONDEN (zie Ronden), def., 
426; uitleg over, 426-427; ook be
leefd in de toestanden na de dood, 
467; en Buiten ronden in de toestan
den na de dood, 506 e.v.

BODHA (Sans.), def., 261. 
BODHI (Sans.), def., 120.
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BODHISATTVA (Sans.), def„ 120,558; 
verband tussen de - en de Buddha, 
120-121; uitzonderlijke gevallen, zo
als de -, worden geïncarneerd vóór 
de cyclus van de Monade, 485 v.n.; 
weigeren Nirvana binnen te gaan, 
558; Buddhas van Mededogen wor
den genoemd de — van het Geheime 
Hart, 558; de - van een Buddha is 
gelijk aan het middengedeelte van 
een Avatara, 569; terwijl de Buddha 
opgaat in Nirvana blijft de - op 
aarde, 569; over de keus die een - 
maakt, 576.

BOEK MET AFORISMEN VAN 
TSON-KHA-PA, aanhaling uit - 
over de Wet van Ontstaan, 585.

BOEK DES LEVENS, in Openbarin
gen is het - gelijk aan de Akasa 
kronieken, 67, 69; ieder schrijft zijn 
eigen, 519.

BOUWMEESTERS, zie Architecten.
BOEKDRUKKUNST, de uitvinding 

van de - veroorzaakte een verstar
ring van de vormen van de geschre
ven taal, 158 v.n.

BOLLEN, Leer van de, 281 e.v.; ieder 
hemellichaam heeft zes metgezellen, 
281; evolutie van het leven beweegt 
zich over 7 - in 7 ronden, 281; zeven
voudige reeks van - wordt een keten 
genoemd, 281; opsomming van de 7 
- van een keten, 281; schematische 
weergave van de 7 - en gebieden, 
282; wij kunnen alleen de laagste - 
waarnemen, 283; het vormingsproces 
van de, 285; het sterfproces van de, 
285-286; waarom de hogere - niet 
zichtbaar zijn, 283, 284; staan in 
wederkerige samenhang, maar zijn 
niet van dezelfde substantie, 287; 
symbool van de caduceus kan ge
bruikt worden als afbeeldingen van 
de 7 -, 294; niet iedere - wordt 
een „mensendrager”, 594.

BOL RONDE, def., 426; wordt grote 
cyclus genoemd, 430.

BOL Z, uitleg over, 428, 429.
BOOM, van kennis, symboliek van de, 

136; en kruis zijn in de symboliek 
identiek, 136.

BOUWERS, def., bouwen na ieder 
pralaya de Kosmos opnieuw op, 71; 
zijn bouwers van de werelden, 88; 
iedere bol staat onder toezicht van 
een speciale, 110; zijn een lagere 
klasse van geestelijke wezens, 194; 
werken onder de impuls die gegeven 
wordt door de Meester-Metselaar, 
209; uit de Oosterse Leer zijn gelijk 
aan de Sephiroth, 273; maken het 
plan zichtbaar, 451; wanneer zij hun

eerste omkleedsel omgeslagen hebben 
dalen de - af naar de stralende 
Aarde, 451-452; in de komende 
manvantaras zullen de - opgestegen 
zijn tot hogere stelsels, 452.

BOVENAARDSE BODHISATTVA, 
def., 120; heerst over een ras, 120.

BRAHMA (Sans.), def., 625; bewogen 
door de begeerte tot scheppen - ge
heime betekenis van, 172; de Hindu 
schepper, 176; allegorie van de vier 
lichamen van - verklaard, 332-333; 
uitleg over de allegorie van - die 
de werelden bevolkt, 332-333; man
nelijk deel van - en vrouwlijk deel 
van -, 384; hoe Viraj uit - tevoor
schijn kwam, 384; is gelijk aan de 
Derde Logos, 625; is het materiaal 
waaruit alles evolueert en zich ont
wikkelt, 625; zet uit en wordt het 
Heelal, dat geweven is uit zijn eigen 
subsantie, 625.

BRAHMA, EEUW VAN, def., 45; of 
Leven van, 45; berekeningen van, 48- 
49.

BRAHMA, DAG VAN, def., 45; duur 
van, 48-49.

BRAHMA, NACHT VAN, def., 45, 50; 
duur van, 48-49.

BRAHMAN, def., 46; opgenomen wor
den in def., 45; ondergedompeld 
in, 216; en Sakti zijn gelijk aan Yin 
Sin en Fohat, 594.

BRIH (Sans.), def., 625.
BRIHASPATI (Sans.), het Tweede Ras 

is geboren onder de heerschappij van
- (of Jupiter), 304; is heerser over 
Bol, 304.

BROEDERS VAN DE SCHADUW, 
531; lot van de, 531 v.n.

BUDDHA (Sans.), def., 120-121, 261; 
Gautama de - (zie onder Gautama); 
„het Mysterie van toegelicht, 121; 
de status van een - verklaard, 543; 
belevendigt meerdere personen tege
lijkertijd, 564; „ het mysterie van 
(verwijzing naar het hoofdstuk met 
die titel), 568; verklaring van het 
Bodhisattva-aspect van de, 569.

BUDDHANGUMS, van de Schepping
- de twee vervlochten driehoeken (in 
het theosofisch zegel) zijn, 296-297.

BUDDHAS VAN MEDEDOGEN, def., 
530; volgen het Geheime Pad, 530, 
548; keus gemaakt door de, 549-550; 
verzaken Nirvana en blijven op aarde 
als Nirmanakayas, 551-559; het me
dedogen van de - stelt hen in staat 
de Avataras bij te staan in hun open
baring op aarde, 566 - e.v..

BUDDHI (Sans.), def., 42, 261; Atman 
en - zijn gelijk aan de Monade, 42;
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CADUCEUS, schematische weergave 
van de oorspronkelijke vorm van de, 
294; interpretatie van de, 292-294.

CAPRICORNUS, over de Vijfde groep 
van Hemelse Wezens die verbonden 
zijn met, 334.

CATECHISMUS, DE OCCULTE, over 
de Grote Adem, 51; over de lichten 
in de hemel en Broeder-mensen, 85; 
over wie de mens vormt en wie hem 
vervolmaakt, 199.

CEDRENUS, GEORGIUS (ca. 1100 - 
beschouwd als een van de Byzan
tijnse kroniekschrijvers), 303.

CEL, uitleg over de deling van de, 359- 
360; deling van de - is van toepas
sing op het primitieve voortplantings
proces, 360.

CENTRALE GEESTELIJKE ZON, (of 
middenzon) vormloos en onzichtbaar 
Vuur is verborgen in de, 112; alle 
wezens zijn ontstaan onder invloed 
van de, 126; de oorspronkelijke Ze
ven Stralen gaan uit van de, 300; is 
de Hoge, die leven geeft aan de ge
hele Kosmos, 306; Kabbala geciteerd 
met betrekking tot de, 308-309; hoe 
de Occultisten de - bezien, 309; onze 
zon is de stoffelijke uitdrukking van 
de, 309-310; zonnen en het Heelal 
komen voort uit de, 310; straalt 
scheppend licht uit gedurende Sand- 
hyas, 311; milliarden van Zonnestel
sels zijn gescheiden van de, 311; doet 
Fohat oorspronkelijke stof vergaren, 
314; in de oeverloze oceaan van 
ruimte straalt de Onzichtbare, 635; 
we bezitten een vonk van het in
wezen van de, 635; de verheven 
macht die wij vereren is de grenze
loze en eindeloze, de, 635; het vorm
loze en onzichtbare Vuur is verbor
gen in de, 636.

CERINTHUS, leringen van de Gnos
ticus - omtrent Jezus, 571.

CHAINO (of Chaos), zoals het in de 
Griekse mythologie gebruikt wordt 
is dit woord in betekenis gelijk aan 
Akasa, 597; in de oudste Griekse 
cosmogonie van -, Gaia en Eros is 
dit woord in betekenis gelijk aan 
Parabrahman, 610.

CHAM (zoon van Noach), stal 7 boe
ken uit de ark van Noach, uitleg, 
232; 7 koperen zuilen van, 232.

CHAOS (of Chaino), zoals het in de 
Griekse mythologie gebruikt wordt is 
dit woord in betekenis gelijk aan 
Akasa, 597; in de oudste Griekse 
cosmogonie van Gaia en Eros is

is de upadhi van Atman, 42; beteke
nis van onafhankelijk bewust bestaan 
van, 167-168; eenheid van - en At
man symbolisch beschreven, 228; het 
vermogen te begrijpen, 261; het on
derscheid tussen goed en kwaad, 261; 
drager of voertuig van Atman, 261; 
gebruik van het zevende zintuig zal 
optreden wanneer - kan opgaan in 
het zevende beginsel, 332; status van
- na de dood, 503 v.n.; de hoogste 
energie verblijft in, 543; doorgrond 
de aard en het inwezen van - en gij 
zult het diepste mysterie in onze 
wereld doorgrond hebben, 544; ver
bergt een geheim, 544 v.n.; stelt de 
mens in staat zijn dubbel uit te zen
den naar believen, 544 v.n.

BUDDHI-MANAS (Sans.), is gelijk 
aan Manas-Taijasï in Devachan, 268; 
kan gelijk gesteld worden met Kara- 
nopadhi of Oorzakelijk Lichaam,268; 
vormt het Hoger Manas, 269, 478- 
479; over - en de toestand van wor
ding, 499; Kama-Manas brengt naar
- de persoonlijke ideaties over, die 
door het Goddelijk Ego opgenomen 
kunnen worden tijdens de toestand 
van wording, 500.

BUDDHI-TAIJASt (Sans.), def., 478- 
501; wanneer iemand geen geloof 
hecht aan de onsterfelijkheid van 
zijn ziel kan hij nooit een - worden, 
477; maakt Manas onsterfelijk, 478.

BUDH (Sans.), def., 42.
BUDHA (Sans.), de naam van de pla

neet Mercurius, 304; Vijfde Ras is 
geboren onder de heerschappij van, 
304; Bol E staat onder de heerschap
pij van, 304.

BUITEN RONDEN, def., 465-466; 
verschil tussen binnen ronden en -, 
465; doorlopen door de verwantschap 
tussen de monade en de zeven heilige 
planeten, 466; circulatie van levens
kracht symbool voor de cyclische 
reizen van de, 466; volbracht door 
de monade door de zeven heilige 
planeten naar en van het grenzeloze 
licht, 467; doorgemaakt in de toe
standen na de dood, 468-469; binnen 
en — in de toestanden na de dood, 
506 e.v.

BÜMI HAPTAITI (Mazdean) uit de 
Vendidad (letterlijk „de zevenvoudige 
Aarde”), 289.

BYTHOS (Grieks) of Buhon van de 
Gnostici - betekenis van, 326; ge
bruikt als synoniem voor het woord 
Akasa, 597.
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onwikkelen is het, 593; voegt zich 
samen met andere soortgelijke ato
men tot een mensendragende bol, 
593.

COSMISCH DENKVERMOGEN, def., 
253; is de periodieke openbaring van 
het Eeuwige Universele Denkvermo
gen, 253; is gelijk aan de Derde 
Logos, 597; synoniem voor Mahat, 
602; is goddelijke ideatie in werk
zaamheid, 602.

COSMISCHE IDEATIE, weerkaatsing 
van het Universeel Denkvermogen, 
108; synoniem voor de Derde Logos, 
597; of Purusha, 597; de eerste stadia 
van openbaring en de daarop volgen
de activiteit tijdens de levenscyclus, 
602; is niet een evolutie, maar een 
van de aspecten van het Universeel 
Denkvermogen, 602; bestaat niet tij
dens de pralayas, 605; kan zich af
gezonderd van Cosmische Substantie 
niet openbaren als individueel be
wustzijn, 606: afgescheiden van - 
zou Cosmische Substantie een lege 
abstractie blijven, 606; Fohat is de 
stuwkracht der, 608.

COSMISCHE MONADEN, worden 
uitgestraald uit de Universele Mona
de, 629; worden centra van werk
zaamheid, 629; zijn stamvaders van 
talloze Zonnestelsels, 629; zijn stam
vaders van nog ongedifferentieerde 
menselijke monaden van de planeet- 
ketens en voor alle wezens die zich 
daarop bevinden, 629; iedere - is 
Svayambhuva - zelf geboren, 629.

COSMISCHE SUBSTANTIE, gelijk 
aan Prakriti, 597; de gedifferenti
eerde toestanden van - worden tot 
hun oorspronkelijke staat terugge
bracht tijdens pralaya, 605; en Cos
mische Ideatie zijn onderling afhan
kelijk, 605; afgezonderd van - kan 
Cosmische Ideatie zich niet open
baren als individueel bewustzijn, 606; 
afgezonderd van Cosmische Ideatie 
zou - een lege abstractie blijven, 606. 

COSMOCRATORES (Latijn naar het 
Grieks), bouwers van de werelden, 
88; heersen over de vormzijde, 178; 
zijn de makers van het zonnestelsel, 
306; de zeven scheppende Bouwers 
of 608.

COSMOS, niet een openbaring van 
volmaaktheid - onvolmaaktheid het 
gevolg van handelingen van onvol
maakte wezens, 30; staat onder de 
heerschappij van een Cosmische 
Logos, 30; de wereld of het zonne
stelsel (Kosmos aanduiding voor het 
heelal), 38.

dit woord in betekenis gelijk aan 
Parabrahman, 610.

CHARON (Grieks), de veerman aan 
de Styx, 491.

CHATUR (Sans.), def., 630; in de filo
sofie speciaal gebruikt met Avasthas
- aanduiding voor de vier toestanden 
van bewustzijn, 630.

CHATURPARNA (Sans.), def., 212.
CHEIRON, (Hebreeuws), zeven kope

ren zuilen van -, betekenis van de, 
232.

CHELA (Hindustani: in Sankrit Chcta, 
minder gebruikelijk Chela - letterlijk 
een bediende, een slaaf), een leerling 
van een Guru, 541; de Adept wordt
- bij een hogere Ingewijde, 541.

CHESED (Kab.), de vierde Sephira, 92- 
93.

CHHAYAS (Sans.), def., 117, 120; Pi- 
tris projecteren hun, 182, 183-184, 
202-203; degenen die hun - projec
teerden bezaten een astrale vorm 
binnen een etherische, 353.

CHHAYA-RAS, het eerste Wortelras, 
352.

CHI (Sans.), def., 551.
CHIDAKASA (Sans.), def., 66.
CHIT (Sans.), def., 66 v.n.
CH1TRA GUPTA (Sans.), def., 70; hij 

die het verhaal leest van het leven 
van iedere ziel, 70.

CHOCHMAH of Chokmah (Heb.), de 
tweede Sephira, 92-93; is gelijk aan 
de Tweede Logos, 597; het vóórt
brengen van, 632.

CHOHAN (Tib.), def., 106; De Grote
- van de Stanzas van Dzyan, 182.

CHRONOS (Gr.jen de Titanen symboli
seren godheden van een vorige cyc
lus, 333.

CHUN TSIU (Chinees), Boek van - 
aangehaald over de oorsprong van 
de Monaden, 101.

CIRKEL, betekenis van het symbool 
van de, 296,297; betekenis van de - 
van het standpunt van de Hiërofan- 
ten, 297; mysticisme van de - in het 
visioen van Ezekiël, 298.

CLEMENS ALEXANDRINUS, over 
de hermetische schriften of de heilige 
boeken der Egyptenaren, 507.

„CONSUBSTANTIALITY”, def., 287; 
bollen van een planeetketen zijn niet 
gelijk van substantie, 287.

COSMISCH ATOOM, HET ENE, uit
leg over, 585-586; wordt zeven ato
men op het stoffelijk gebied, 585; 
wordt zeven stralen op het geestelijk 
gebied, 585; iedere entiteit is bij zijn 
beginpunt als het, 593; de mogelijk
heid zich tot een planeetgeest te
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CRORE(N) (Hindustani - in Sans. koti), 
„tien miljoen” vroege stadia van het 
ontstaan van de Aarde berekend in, 
450.

CUPIDO (Latijn), def., 610; gelijk ge
steld met de griekse god Eros (zie 
aldaar), 610.

CYCLI (cyclus), def., 45; De betrekking 
tussen de — en de Leer van voort
durende Vernieuwing, 44; Brahmaan- 
se, 45, e.v.; Chaldese, 47, e.v.; ac
tieve en passieve, 54; van geestelijk
heid zullen volgen op - van stof, 413; 
zijn onderworpen aan de efecten 
teweeg gebracht door de differentia
tie van Svabhavat, 585.

CYCLISCHE REIZEN, de Leer van, 
318-323; zijn het middel waardoor de 
levens-essence door het gehele stelsel 
vervoerd wordt, 320; Homerus’ toe
speling op - in de Odyssee, 320; ver
geleken met de circulatie van het 
bloed door het lichaam, 321; van 
toepassing op de Ene Levenskracht 
zowel als op de wezens of de sferen, 
322; van de atomen, 322; van de 
Monade, (zie Gilgülim), 323; en de 
Buiten Ronden, 465-469; en Binnen 
en Buiten Ronden, 506-513; het Chal
dese verhaal van - in het verhaal 
van Ishtar, 508-510; Gnostisch ver
haal over, 511-512.

CYCLOPEN, Odysseus en de, 392, e.v.; 
het verhaal van - en Odysseus ver
zinnebeeldt het verdwijnen van het 
derde oog, 393.

CYTOLOGIE, def., 359; celdeling uit
een gezet volgens de, 360; cel-theorie 
van de - vergelijkbaar met de oor
spronkelijke voortplantingsprocessen, 
360.

DAKIN1 (Sans.), (lett. een vrouwelijkc 
duiveltje) wezens met kleine denk
vermogens, de nakomelingen van de 
Atlantiërs, 402.

DALENDE BOOG, def., 162, 443; ge
schiedenis van de mensenrassen tij
dens de, 162-163; evolutie van de 
mens tijdens de, 185-188; laagste punt 
in de, 188; cyclische processen van 
evolutie en involutie tijdens de, 212; 
evolutie van Elemcnt-Principes in 
verband met, 245; laagste punt in - 
245, 400; ontwikkeling van de stof 
tijdens, 400; in verband met de Bin
nen Ronden, 427 e.v.; betrekking 
tussen de - en de Ronden, 442-443.

DAMPKRING, van onze aarde, even
als die van elke andere bol, is zelf 
een smeltkroes geworden, 322.

DANGMA (Tib), def., 59; het Oog van, 
390; Het Geopende Oog van - is 
symbool voor het vermogen van 
geestelijke intuïtie, 390; onbewust en 
bewust gebruik van het Oog van, 415. 

DARWIN, THEORIE VAN, omtrent 
het overdragen van verworven ver
mogens wordt door het Occultisme 
verworpen, 140; tegenover Weis- 
mann’s theeorie over de erfelijke 
eigenschappen in het kiemplasma, 
140-141; omtrent de embryonische 
cel als inwezen van alle andere cel
len staat apart, 141.

DAT, ruimte en tijd zijn het onkenbare, 
231; het ene goddelijke beginsel is 
het naamloze - van de Vedas, 631.

DECADE, bevat in zich het gehele 
Heelal, 91.

DEMETER, (Gr.), het gebied van - is 
onze Aarde, 494; de Atheners be
schouwden de doden als gewijd aan. 
494; godin die in verband stond met 
de mysteriën van Eleusis, 560 v.n.

DEMIOURGOS, def., 87-88; de zeven 
Rectoren waren verbonden met het 
onbekende Al, gesymboliseerd door 
de, 511; abstracte collectiviteit van 
de - of Bouwers - gelijk gesteld met 
de Tweede Logos, 597.

DENKVERMOGEN, wat is het men
selijk, 384; zie Manas.

DERDE OOG, rassen met het, 387 e.v.; 
oorspronkelijk was het — het enige 
gezichtsorgaan, 388; oorspronkelijk 
lag het - in het achterhoofd, 388; is 
het orgaan van geestelijk zien, 388- 
391; is nu de pijnappelklier, 388-391; 
is het deva oog of devaksha, 390; is 
het oog van Dangma, 390; is het oog 
van Siva, 390; omvat de eeuwigheid, 
391; werd niet geheel geatrofieerd 
vóór het eind van het vierde ras, 391;

D
DAG ZIJ-MET-ONS, def., 45; begint 

bij het eind van het Zonnemanvan- 
tara, 215; betekent hetzelfde als 
Paranirvana, 216-217; en het over
schrijden van de Ring-niet-verder, 
236; tijdens de - worden de Monaden 
het Ene Leven, 236.

DAFVI Sans.), def., 118.
DAIV1PRAKRTTI (Sans), def., 118, 

273; de goddelijke en verstandelijke, 
rechtstreekse emanatie van het Uni
verseel Denkvermogen, 273; het god
delijk Licht van de Logos, 273; de 
levensziel van zonnen, manen en pla
neten, 273; Het Licht van de Onge
openbaarde Logos, 326; wordt in 
zijn differentiatie Fohat, 326; Fohat 
is een aanzicht van, 597.
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mythologische verslagen van rassen 
met het, 392.

DERDE LOGOS, of geopenbaarde Lo
gos, 597; of cosmische ideatie, Ma- 
hat, of MahS-Buddhi, 613; de eerste, 
de tweede en de -, 614 e.v.; in cos- 
mogonieën en theogonieën is de - de 
scheppende godheid, 618; in de stan- 
zas van Dzyan wordt over de - ge
sproken als het wereldei, 625; (St. 
III, él. 2).

DERDE RONDE, de amfibiën, vogels, 
reptielen en vissen zijn producten van 
astrale fossiele vormen van de, 208; 
menselijke embryonale groei herhaalt 
in het kort de vormen van het aardse 
leven in de - en vierde ronde, 208, 
438; een hogere en geestclijker groep 
ontwikkelde de mens in de, 377-378; 
toestand van de stof in de, 437; mens 
ging door niet-verstandelijke stadi
um van het bestaan in de, 437; aard
se dierlijke vormen zijn terug te voe
ren op astrale vormen, afgeworpen 
door de mens van de, 437-438; as
trale oerbeelden van lagere wezens 
in het dierenrijk werden voortge
bracht gedurende de, 438; toestand 
van de mens gedurende de, 439; 
brengt het element-principe van wa
ter tot onwikkeling, 448.

DERDE WORTELRAS, def., 365 e.v.; 
geboren onder de Dhyani van Venus, 
304; oorsprong en beschrijving van, 
304; in drie stadia verdeeld, 366; het 
vroege - wordt de zweet-geborenen 
genoemd, 366; het vroege - wordt 
genoemd de Zonen van Passieve 
Yoga, 367 e.v.; de androgyne mens
heid van het, 368 e.v.; beschrijving 
van een mens uit het, 370-371; vroe
ge - beschreven als ei-geborenen, 
366, 370; of Lemuriërs bouwden 
reusachtige steden, 372; beheersten 
de stoffelijke natuur, 372; beschrij
ving van de landen van het, 373-374; 
rampen die het - troffen, 374; men
sen van het - werden kleiner, 374; 
en het ontwaken van het verstands- 
beginsel, 375 e.v.; en de werking van 
het derde oog, 387 e.v.

DEVA(S) (Sans.), def., 198; de mens 
kan de - niet bevelen, 126; verkla
ring van het gebruik van het woord, 
198; heeft geen eigen schaduw, 358.

DEVACHAN (Tib), def., 489; het 
hoger aanzicht van Manas nodig in, 
383, 498; Hoger Ego blijft na de 
dood in, 489; is niet een loka, 489; 
is een bewustzijnstoestand, 489; be
schrijving van, 489-490; mentale 
vreugen in - beschreven, 495; on

sterfelijk drietal gaat na de tweede 
dood over naar, 497; voor het ont
waken van het Manasbeginsel be
stond er geen, 498; de toestand van 
- volgt op de toestand van wording, 
499-50; de derde toestand na de 
dood, 502-505; is een paradijs dat het 
Ego zich zelf maakt, 502 v.n.; geen 
pijn, geen schaduw van leed kan 
binnen gaan in, 504 v.n.; bij het be
ëindigen van, 512-513; Trishna en 
Upadana oefenen een grote aantrek
kingskracht uit bij het beëindigen 
van, 512; over de voorschouw van 
het komende leven, 512; over het 
panoramisch vizioen in, 513; Karma 
wacht met zijn leger van skandhas 
op de drempel van, 513.

DEVACHAN1, def., 521; verbinding 
van de - met de geboorte van een 
nieuwe persoonlijkheid, 521-522.

DEVA-GEHOOR, def., 541. 
DEVA-GEZICHT, def., 541; 
DEVAKSHA (Sans.), def., 59, 390. 
DEVALOKAS (Sans.), def., 488. 
DEVA-OOG, def., 389, 541. 
DEVATA(S) (Sans.), def., 181, 

v.n.
DEVS, DE ZEVEN, dienaren van 

Ahriman van de Zoroastriërs zijn 
een verwrongen afbeelding van de 
zeven Planeetheersers, 486.

DHA (Sans.), def., 630.
DHARMA (Sans.), def., 553.
DHARMAKAYA (Sans.), def., 553; de 

status van, 553; geeft aan dat Nir
vana bereikt is, 553; bereikt door de 
Pratyeka-Buddha, 553; in verband 
met de drie Logo!, 557.

DHATU (Sans.), def., 448; een andere 
betekenis van dit woord geeft de 
voornaamste substanties in het men
selijk lichaam aan (waarvan er zeven 
zijn), 229.

DHRI (Sans.), def., 553.
DHYAI (Sans.), def., 106.
DHYAN CHOHAN (zie Dhyani-Cho- 

hans), 106.
DHYANA (Sans.), def., 106; is de door

gang tot Samadhi, 637.
DHYANI(S) (Sans. in G.L. gebruikt 

i.p.v. Dhyanins), def., 106, 180, 181; 
heelal van stof komt voort uit zeven 
orden van. 201; zeven Planetaire - of 
Planeetlogloï, 300; van de zeven 
heilige planeten traden op als heer
sers over de zeven beginselen van de 
mens, 324.

DHYANI-BODHISATTVA (Sans.), 
def., 120; heerst over één bol, 120; 
of Wachter, 300; is de Geest van C~ 
Aarde en zijn zes helpers, 301.
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rassen van, 385-386; karmischc band 
tussen - en mensen, 386, 431; helpen 
de werking van de cycli op bewuste 
wijze, 527; stellen de wetten voor de 
lagere rijken, 527.

DHYANI-CHOHANSE krachts- 
MIDDELPUNTEN, def., 347-348; 
stellen iedere soort en rijk in staat 
zijn eigen type te handhaven, 347.

DIER(EN), de eerste - van de vierde 
Ronde werden gevormd uit stof van 
de Derde Ronde, 187; in de - is ieder 
beginsel verlamd, behalve het tweede 
en het derde en een heel klein ge
deelte van het vierde, 386; de - van 
de Derde Ronde zijn terug te voeren 
op de typen die uitgestort werden 
door de mensen van de Derde Ron
de, 438; de zoogdieren kunnen terug 
gevoerd worden op de mensheid van 
het tweede Wortelras van de Vierde 
Ronde, 438.

DIERENRIJK, plaats van het - op de 
hiërarchieke Levensladder, 104; 
werkzaamheid van het Ene Leven in 
het, 138; werkzaamheid van het 
geestelijk plasma in het, 146; gecon
solideerd door middel van minerale 
en menselijke materie, 186; beschrij
ving van het voortbrengen van de 
eerste dierlijke wezens, 186; status 
van Manas in, 195; heeft haar Wach
ters, 204 v.n.; de grote kloof tussen 
het - en het Mensenrijk, 330, 384; 
duidelijke afscheiding tussen het - 
en het Mensenrijk kwam tot stand in 
het midden van het Vierde Ras, 401.

DIERLIJKE MONADE, def., 43; over 
de - en de Menselijke Monade, 384.

DIERLIJKE ZIEL, def., 487.
DIONYSIUS DE AEROPAGIET, 90; 

„De Hemelse Hiërarchie” toegeschre
ven aan, 90.

DODENBOEK, is een verkeerde verta
ling van het Egyptische Pert em hru - 
hetgeen betekent: „uittreden in het 
licht”, 490 v.n.; citaten uit het, 490 
e.v.

DOEL, HET, van het bestaan, 220 e.v. 
DOEL, van het menselijk streven, 167;

van vervolmaking is het doorlopen 
van de kringloop van noodzakelijk
heid in vol bewustzijn, zowel tijdens 
het leven als in de toestanden na de 
dood, 475-476.

DOOD (zie Toestanden na de), uitleg 
over (gezien van het standpunt van 
de Esoterische wijsbegeerte), 41, 43- 
44; In de dagen van het Eerste Ras 
was er geen, 358; de geheimen van 
Leven en - zijn gepeild door de 
grote geesten van de oudheid, 474;

DHYANI-BUDDHA(S) (Sans.), def., 
120, 177; heerst over een ronde, 120; 
verbinding tussen de - en een Budd- 
ha, 120; heerst eeuwig in ruimte en 
tijd, 121; is het toppunt van de derde 
grondstelling, 170, 178; de zeven, 
178; uitstralingen van de, 336; over 
- en hun aardse correspondenties, 
569; heerst van het ene Maha-Kalpa 
tot het andere, 568 v.n.

DHYAN of DHYANI-CHOHANS, 
def., 30, 106-112; uitvoerders van 
Goddelijke Wetten, 30, 108; richten 
en leiden half-verstandelijke Krach
ten, 111; zijn de Bouwers van de 
wereld, drie Rijken van, 105; functie 
van, 106-112; synoniemen: Lhas, Ah- 
Hi, Engelenscharen, Elohim, 107; 
verhouding tot het mensenrijk, 110; 
leiden niet de levende mensen, maar 
helpen de doden, 110; zijn leiding
gevende Verstandswezens, 111; zijn 
oorspronkelijke Oorzaken van aardse 
verschijnselen, 111-112; zijn uit
voerders van Karmische en Cosmi- 
sche wetten, 124; missen het gevoel 
van persoonlijkheid en de menselijke, 
emotionele aard, 125; zijn vervol
maakte mensen, 125; lagere - zorgen 
voor de groei van de bomen, 135; 
zijn wezens met zes beginselen, 142; 
de natuurrijken ontvangen geestelijk 
plasma van, 146; de gezamenlijke 
scharen van - vormen het geopen
baarde Verbum van de Ongeopen
baarde Logos, 159; een - moet dat 
worden, 194; de uitverkorenen onder 
de mensen worden, 194; zijn ontli- 
chaamde mensen, 194; waren allen 
mensen, 194; zijn goddelijke Ver
standswezens, 198; heersen over ver
schillende klassen van Wezens. 204; 
lichamelijk substantie van - behoort 
tot de vijfde onderafdeling van het 
zevende Beginsel van de Moedersub- 
stantie, 229; bouwen het Heelal, 273; 
kunnen de werelden buiten ons zon
nestelsel niet kennen, 292, 311; heb
ben volledige kennis van alle werel
den binnen ons zonnestelsel, 292; 
Beweging wordt geregeld en onder
houden door de nimmer rustende 
Ademtochten, de, 317; een - kan niet 
als een volledige engel plotseling 
verschijnen, 334; geven de mens zijn 
vijf middelste beginselen, 335; zeven 
grote groepen van - zijn de oor
spronkelijke Zeven Stralen, 337; een 
derde van de - door de wet van 
Karma gedoemd op aarde wederge
boren te worden, 384; de rol van de
genen die faalden in de etherische
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van de dubbele - is een drieheid, 
297; de emanatie van de drie Logoi 
vormt een, 615.

DRIEËENHEID, (de christelijke), de 
Drie in Een, 336; de theologische - 
symboliseert eindige verstandelijk
heid, 600.

DUISTERNIS, brengt (in de theogo- 
nieën) licht voort, 612; alleen vulde 
het Grenzeloos Al - St. I, él. 5, 
verklaring van, 623-624; Svabhavat 
was in, 624; straalt licht uit, 625; 
Brahma is de kiem van de onbeken
de, 625.

DVAPARA, (Sans.), def., 48; Dvapara- 
yuga, 48.

DZYAN, HET BOEK VAN; 
Stanzas van - .
DZYAN.

DZYU (Tib.), def., 120; wordt Fohat, 
120.

en wat sterft er? 480-481; de Wet 
voor de geboorte, groei en - van 
alles in de Kosmos is Eén, 480-481; 
over de - en het sterfproces, 482- 
486; bcchrijving van het ogenblik 
van de, 485; raad aan degenen die 
tegenwoordig zijn aan een sterfbed, 
485; wie de sleutels tot het mysterie 
van de - in handen heeft, bezit de 
sleutel tot het Leven, 486; de tweede, 
494-498; het Eerste en Tweede Ras 
kenden geen, 498; trad pas in toen 
de mens een stoffelijk schepsel ge
worden was, 498.

DOOD, TOESTANDEN NA DE, Ver
houding tussen de Ronden en de, 
454-458; Leer van de Gilgülim ver
klaart wat gebeurt tijdens de, 455- 
457; 3000 jaar nodig voor, 458; Bui
tenronden doorgemaakt tijdens de, 
466-468; Binnenronden doorgemaakt 
tijdens de, 468-469; leringen betref
fende de, 471-524; er is een bepaalde 
cyclus die de Monade moet door
lopen gedurende de, 485; de mens
heid verblijft 100 maal langer in de 
- dan op de bollen, 486; Kama-Ioka 
is de eerste van de, 487-493; het 
tweede stadium in de -, de tweede 
dood, 494-498; beschrijving van Plu- 
tarchus van de, 494-495; de Egypti
sche beschrijving van de, 495-496; 
Proclus over de, 497; Bardo en de 
toestand van wording in de, 499-501; 
de derde - is Devachan, 502-505; 
Buitenronden en Binnenronden in de, 
506-513; betreffende de zeven zones 
van de reis door de, 507; over het 
verhaal van Ishtar in de, 508-510; 
over de cyclische reis van de Monade 
in de, 510-511; over de aantrekkings
kracht van Tanha of Trishna in de, 
512; over de voorschouw tijdens de, 
512-513; over de rol van de Skandhas 
in - of Devachan, 514-520.

DOORDRINGBAARHEID, eigenschap 
van de stof die ontwikkeld zal wor
den samen met het zesde zintuig 
van de mens, 414; zal volledig ont
wikkeld zijn in de vijfde ronde, 451. 

DRAAD-ZELF, def., 54; of Levens
draad, 56.

DRAAK, VURIGE, of komeet schiet 
weg van het layamiddelpunt, 316- 
317.

DRAAK VAN WIISHEID, verklaring 
omtrent, 119; betekenis van, 166.

DRACO, het sterrenbeeld, 508; bete
kenis van, 508.

DRIEHOEK(EN), betekenis van de in
eengestrengelde, 295; afbeelding van 
de ineengestrengelde, 295; iedere -

i vztN, of de
- zie STANZAS VAN

E
EDDAS, DE, over de godheden die 

heersen over het mensenlot, 78.
EENHEID, WET VAN WEZENLIIKE 

85 e.v.; van het diepste wezen van 
alle onderdelen van de natuur, 150.

EERSTE LOGOS, straling van de - 
geeft begin van openbaring aan, 597; 
verbonden met het Middenpunt, 599; 
oosters occultisme beperkt de eerste 
oorzaak tot de, 599; is het beheersen
de en ontwikkelende beginsel van het 
heelal, 599; en de Tweede en de 
Derde Logos, 614 e.v.; wordt Onge
openbaarde Logos genoemd, 597, 
614; punt in de cirkel is voor ons 
bewustzijn de eerst mogelijke opvat
ting omtrent, 614; wordt in de Stan
zas Licht genoemd (St. Hl, él. 1-2), 
624.

EERSTE RONDE, toestand van de 
aarde in, 200; rol van de 10 Rijken 
tijdens de, 431-436; toestand van het 
mineralenrijk tijdens, 433; de mens 
gaat door alle vormen en rijken ge
durende, 434; status van de mens 
tijdens, 434-437, 440; toestand van 
de aarde en de mens gedurende, 441; 
ontwikkelt het element-principe van 
vuur, 447.

EERSTE WORTELRAS, def., 181; 
„schepping” van het, 183-184, 358- 
359;geboren onder de Dhyani van de 
zon, 304;oorsprong en beschrijving 
van, 352 e.v.; tehuis van, 354-355; 
ontwikkelde het eerste zintuig of het 
gehoor, 354; vermenging van het - 
met het tweede, 357 e.v.; genoemd 
de Amanasa of Chhaya of Bhüta,
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358; beschouwd als geslachtloos, 359; 
gelijktijdig met het Primaire tijdperk 
van de geologie, 371.

EERSTGEBORENEN, DE ZEVEN, of 
oorspronkelijke mensengroepen, 348; 
of de Zelf-Bestaanden, 349.

EEUWIGE DUISTERNIS, term ge
bruikt in de Stanzas van Dzyan, 
synoniem voor het Grenzeloze On
veranderlijke Beginsel, 596; is eeuwig, 
614.

EEUWIGHEID, moet in de GL opge
vat worden als synoniem voor Aeon, 
d.w.z. een Manvantara, 207.

EGO(S), vergankelijk, 54; geestelijk - 
herleid tot oorspronkelijk beginsel in 
Paranirvana, 217; ontvangt altijd wat 
het verdient, 477.

EGOÏSME, uitleg over de betekenis 
van, 125,

EI. betekenis van het - in de toestan
den na de dood, beschreven door de 
Egyptenaren, 504; „het gouden —”, 
5Ö4; het - van Seb, 504; het ver
band tussen het - en de scarabee, 
505; het Eeuwige, 625; de Straal 
schiet door het Maagdelijk 625;

het Wereldei, 625.
EI-GEBORENEN, het vroege derde 

ras wordt beschouwd als de, 370.
EIDOLON (Gr.), def„ 489; is het fan

toom of dubbel dat bestaat in Kama- 
loka, 488; betreedt de Hades wanneer 
de dood intreedt, 494.

EIK, en eikel als voorbeeld van akaéa 
en astraal licht, 135.

EIKEL, waarom wordt de - een eike- 
boom? 135.

EKA (Sans.), def., 530.
ELECTRICITEIT, leven en - zijn één, 

608; het Ene Leven is het inwezen 
en de wortel van alle - en magneti
sche verschijnselen op dit gebied van 
openbaring. 608.

ELEMENT(EN) (zie onder Element- 
Principes); werelden zijn opgebouwd 
uit de bekende, 199; zijn gezamenlijk 
een goddelijk Leven, 199; zijn ontel
bare crores van levens, 199-120; het 
Ene - vult en is de Ruimte, 204 v.n.; 
zijn aan verandering onderhevig, 205; 
opsomming van, 205; de occulte wijs
begeerte noemt zeven, 205; het vijfde 
- of grove lichaam van Akasa, 205; 
uitleg van het gebruik van dit woord 
en Element-Principes, 244; het Ene, 
248; van onze planeten verschillen 
evenzeer van elkaar in hun combina
ties als van de Cosmische - buiten 
de grenzen van ons zonnestelsel, 322.

ELEMENT-PRINCIPES, def., 244; op
somming van de zeven, 205; ontwik

keling of evolutionaire ontplooiing 
van, 242, 246-247; de zeven, 244 c.v.; 
uitleg over, 244; woord gebruikt voor 
de Sanskrit Tattvas en Tanmatras en 
Mahabhütas, 244; de vijf, zes en 
zeven, 248-249; over de oorsprong 
van, 444-445; of Wereld-Elementcn, 
445; iedere nieuwe ronde ontwikkelt 
een van de samengestelde elementen, 
445; eerste ronde ontwikkelde slechts 
een, 445; ieder - heeft zijn zeven, 
446; ontwikkeling van de - in ver
band met de ronden, 446-451.

ELEMENTAAL (-ALEN), def., 169- 
170; maken de vormen voor de we
relden. 88; drie rijken van, 104, 170; 
zijn handelende secundaire oorzaken 
van primaire oorzaken, 111; bren
gen aardse verschijnselen teweeg, 
111; voortbrengen van, 112; of be
ginnende mensen, 124; beginnende 
monaden, 125; hebben noch indivi
dualiteit noch persoonlijkheid, 125; 
classificatie van - door kabbalisten, 
170; zijn alle toekomstige mensen, 
194; zijn de zevende hiërarchie of 
klasse. 203; vormen en bouwen het 
stoffelijk lichaam van de mens, 203; 
hebben geen eigen vorm, maar ne
men de vormen van hun omgeving 
aan, 284; over de oorsprong van, 
334.

ELEMENTALE RIJKEN, de drie klas
sen van, 104; hebben nooit aardse 
lichamen bezeten, 124-125.

ELOHIM, zelfde als Dhyani-Chohans, 
107.

ELYSESE VELDEN (Gr.), def., 493; 
zelfde als Devachan, 493.

EMANATIE, proces van - verklaard, 
51.

EMBRYOLOGIE, twee moeilijkheden 
waarvoor - zich geplaatst ziet, 140. 

EN AIOR (Kab.), de Enig Zelf-Bestaan- 
de. 326.

EN-SOPH (Kab. - zelfde als Ain-Soph, 
zie aldaar).

ENDOCRINE STELSEL, rol van - in 
het stoffelijk lichaam, 390; beheerst 
door pijnappelklier, 390.

ENE, HET, betekenis van, 227; mo
nade rechtstreeks afkomstig van, 
335; het - heeft niets te maken met 
mensdragende bollen, 335; de mo
nade, gezien als -, staat boven het 
zevende beginsel, 336; is geen getal, 
337; het vele komt voort uit, 347, 
584, 593; hoe - het vele wordt, 590; 
of het centrale punt, 590-595; uit 
het onbekende, de oneindige totali
teit emaneert het geopenbaarde -, 
de periodieke manvanarische god-
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invloed van - baren zij Aether en 
Hemcra - het licht van de hogere en 
de lagere regionen, 612.

ESOTERISCHE WIJSBEGEERTE, 
overleveringen van de - zijn juist, 
179; over de bewaarders van de, 581; 
gedeeltelijk verborgen gebleven ge
durende lange eeuwen, 581; geen 
grenzen in het rijk van de, 581; de 
eerste les in, 626.

ESSE, (Lat.), def., 160.
EVOLUTIE, def., 158; is de voort

schrijdende ontwikkeling van alles - 
werelden zowel als atomen, 39; er is 
geen waarneembaar begin van de - 
van de wereld, 39; de wet van cos- 
mische, 155; GL geciteerd omtrent, 
158-159; opwaartse ontwikkeling, de 
wet van, 158 e.v.; en involutie, uitleg, 
161; 162-163; zeven cycli van - op
genoemd, 175-176; van de mens, 179 
e.v.; gelijktijdige - van zeven groepen 
van mensen, 179; dubbele evolutie in 
twee tegengestelde richtingen, 184- 
185; GL geciteerd omtrent - theo- 
riën, 188-190; drie onderscheiden - 
plannen voor de mens, 189 e.v.; 
monadische -, 191 e.v.; van het ver
stand, 195 e.v.; stoffelijke - (wat de 
mens betreft), 202 e.v.; ware - of 
ontplooiing, 208; zevenvoudige cycli 
van - uitgelegd, 212; occultisten ge
loven in een innerlijke wet van, 420; 
tot de derde ronde vormloos wat de 
stof betreft en gevoelloos, 437.

EZEKIEL, uitleg over de vier wezens 
in het vizioen van, 72-73; betekenis 
van de wervelwind in het vizioen 
van, 298.

heid, 591.
ENE LEVEN, HET, def., 200; be

tekenis van, 176-177; ontelbare le
vens uitgeademd door, 176; en de 
levens, 199 e.v.; de mens is gevormd 
door, 199; het heelal van levens komt 
voort uit, 200; of de binnen-cosmi- 
sche adem, 200; beschouwd als de 
immer onbekend blijvende Meester 
Bouwmeester, 209; weerkaatsing van 
het Absolute, 229; op de dag-zij- 
met-ons wordt de monade, 236; en 
oorspronkelijk bestaan, Toelichting 
over, 257; en de Wet voor altijd on
bekend op dit gebied, 348; of jïva, 
587; over de bron van, 587-589; 
ieder rijk een openbaring van, 587.

ENE VORM VAN BESTAAN, DE, 
de Gcheimee Leer postuleert - als 
de basis en bron van alle dingen, 
591; juister gezegd prabhavapyaya 
(zie aldaar), 591; of yin sin, 594.

ENERGIE, esoterische leringen om
trent oer- -, 626.

ENGEL(EN), def., 90; de - van een 
ster is er de heerser over, 338; over 
de Gevallen -, 378-379.

ENGELEN, BOEKSTAVENDE, 67; 
zelfde als de Lipikas, 69 e.v.

ENGELEN VOOR DE TROON, zelf
de als de zeven Heersers, 337.

ERFELIJKHEID, theorieën omtrent 
de - en het overdragen van verwor
ven eigenschappen, 140-143.

ETHER, het vijfde element wordt ge
noemd - (of Aether), 205.

ETHERISCH LICHAAM of voertuig, 
def., 182.

EUMENIDES (Gr.), def., 78.
ENOS (of Henoch), zoon van Seth 

symboliseert „de eerste mens” die 
geslachtelijk werd voortgebracht, 371. 

EREBOS (Gr.), def., 491 v.n.; zoon van 
Chaos, 491 e.v.; was in een vroeg 
Griekse cosmogonie de eerste van 
een drieënheid waartoe ook Gaia en 
Eros behoorden - stond voor duis
ternis (als in pralaya), 610.

EROS (Gr.), def., 610; of Goddelijke 
Liefde is een aspect van Fohat, 228; 
Eros = Fohat, 610 e.v.; was in de 
oudste Griekse cosmogonie de derde 
in een drieëenheid, 610; Chaos of 
Chaino en Gaia en - zijn gelijk aan 
Parabrahman, Mülaprakriti en Fohat, 
610; een andere cosmogonie noemt 
de drieëenheid.' Erebos en Gaia en, 
610; later nog werd de drieëenheid: 
Uranos en Gaia en, 610; werd in 
latere mythologie in verband ge
bracht met Cupido, 611; Erebos en 
Nox zijn geboren uit Chaos en onder

F
FATA SCRIBUNDA (Lat.), letterlijk 

schrijvende elfen, 78.
FATALISME, Karma is geen, 75.
FOETUS, groei van menselijk - her

haalt in het kort de levensvormen op 
aarde tijdens de derde en vierde ron
de, 208; verklaring van de staart van 
de menselijke, 208-209.

FOHAT, def., 608; Draad van - of 
Sutratman, 56; zelfde als Daivïprak- 
riti, 118, 326, 597; Dzyu wordt, 120; 
werkzaamheden van, 154; in ver
band met het Ene Leven, 155; relatie 
tussen - en onophoudelijke beweging, 
155; leidt overbrengen van beginselen 
van de ene planeet naar de andere, 
182; drijft Pitris tot het vormen van 
het eerste ras, 183; trekt spiraallijnen 
om het zesde met het zevende te ver
binden, 227, 636; zet de wet van cos-



656

G
GALA (Gr.), in de oudste cosmogonie 

van Chaino, - en Eros was dit woord 
synoniem voor Mülaprakriti, 610; 
een latere cosmogonie kende een 
drieëenheid van Erebos, - en Eros, 
610; in latere mythologie symbool 
voor de aarde of godin van de aarde, 
610; en Uranos worden geboren uit 
Chaos, 610; tenslotte bestond de drie- 
eenheid uit Uranos, — en Eros —

hemel, aarde en liefde, 610.
GAINA(S) (Sans.), def., 228; opsom

ming van - op de 7 lokas, 239-240.
GANDHA (Sans.), gelijk aan reukzin, 

246.
GATA (Sans. - van gam, gaan), def., 

576.
GAUTAMA DE BUDDHA, op aarde 

geïncarneerd als Tson-kha-pa, 120; 
ieder beginsel in - was het hoogste 
dat ontwikkeld kon worden, 121; een 
voorbeeld voor alle mensen, 121; be
schermheer van alle adepten, 168; 
hervormer van het occulte stelsel, 
168; status van, 168-169; mens van 
de zesde ronde, 464; een mens van 
de zesde ronde - kon alleen verschij
nen dankzij een geheimenis, 464; ge
noemd als een van de 10 avataras van 
Vishnu, 561; esoterische uitleg van 
rangschikking van - als een Avatara 
van Vishnu, 561-562; rechtstreekse 
incarnatie van een van de Zeven Zo
nen van Licht, 562; verschafte het 
middelste bestanddeel van de avatara 
Sankaracharya, 567; het ijle lichaam 
van - is nog aanwezig onder de in
gewijden, 568; zal niet heengaan voor 
het eind van dit wortelras, 568; de 
„astrale” - verbindt zich met 
avataras, 569; het Bodhisattva aspect 
van, 569; hoe kan - in nirvana zijn 
en toch als een nirmanakaya functio
neren? 570; verschafte het midden- 
beginsel van de avatara Jezus, 571.

GAYATRI (Sans.), def., 309 v.n.; para
frase van de, 309-310 v.n.; in het 
Sanskrit, 310 v.n.;

GEBIED(EN), def., 40; Kosmos over
gebracht van het eeuwige ideële - 
naar de eindige openbaring, 206; de 
zeven, 235 e.v.; schematische weer
gave van de zeven, 234, 237; gelijk 
aan de ring-niet-verder, 236, 283; 
vier olams van de kabbala gelijk aan 
de vier lagere, 236, 237; op de drie 
hoogste Cosmische - houdt vorm op 
te bestaan, 238; de drie hoogste Cos
mische - zijn niet toegankelijk voor 
het menselijk verstand, 238; ieder 
Cosmisch - verdeeld in zeven onder
gebieden, 238; laagste of zevende - 
genoemd het aardse of prakriti, 238; 
schematische weergave van het ze
vende, 238; loka is synoniem voor, 
239; schematische weergave van de 
zeven bollen en, 282; van manas en 
het - van buddhi, 350; „punt halfweg 
de evolutie” is het stadium tussen 
twee, 351.

GEBIEDEN VAN GEVOLGEN, wor
den ook beheerst door wetten, 486;

mische evolutie in werking, 228; ver
zamelt oer-stof om het zonnestelsel 
te vormen, 314; verspreidt de Prote- 
ische voortbrengselen van de Eeuwige 
Moeder, 323; belangrijkste factor in 
de esoterische cosmogonie, 607 e.v.; 
kan beschouwd worden als een brug 
tussen het ongeopenbaarde en het ge
openbaarde, 607; of cosmische ener
gie, 607; brengt inerte substantie tot 
activiteit, 607; leidt de oorspronke
lijke differentiaties van de substanties 
op alle zeven gebieden van cosmisch 
bewustzijn, 607; is de brug waarover 
de denkbeelden worden ingedrukt op 
de cosmische substantie als de na
tuurwetten, 608; is de dynamische 
energie van de cosmische ideatie, 
608-609; is de schakel tussen denk
vermogen en stof, 609; is het beleven- 
digende beginsel dat elk atoom tot 
leven electrificeert, 609; is iets anders 
in het nog ongeopenbaard heelal dan 
in de wereld der verschijnselen en de 
cosmos, 609; is tijdens manvantara 
die occulte electrische vitale kracht 
die alle vormen samenbrengt en ver
enigt, 609; zelfde als Eros, 610 e.v.; 
Chaino, Gaia en Eros gelijk aan 
Parabrahman, Mülaprakriti en, 610; 
werkzaamheden van - tijdens pralaya 
en manvantara beschreven, 611-612; 
is de verpersoonlijkte electrische le
venskracht en de transcendentale ver
bindende eenheid van alle cosmische 
energieën, 612; werkt in op cosmi
sche, menselijke en aardse krachten 
en gebieden, 612; is in zijn secundaire 
aanzicht de zonne-energie en het 
electrische levensfluïde, 613; is elec- 
triciteit, 613; Svabhavat zendt - om 
de atomen te verharden (St. III, sl. 
12), 624; verbindt de zuivere geest 
met de ziel, deze twee vormen de 
Monade, 228, 636.

FOSSIELE VORMEN, van de derde 
ronde verklaard, 208.

FURIEËN, def., 78; en schikgodinnen, 
77-78.
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de afzonderlijke eenheden van de 
mensheid blijven 100 maal langer in 
de - dan op de bollen, 486 v.n.

GEBURAH (Kab.), de vijfde sephira, 
92-93.

GEDAANTEVERWISSELINGEN, be
tekenis van de - in hel egyptische 
dodenboek, 505.

GEDACHTEN BEZINKSELS, ingebed 
in de aura die de mens omringt, 515; 
(zie ook onder skandhas).

GEDACHTEN OVERBRENGING, 
communicatie van het derde ras 
vond plaats d.m.v., 399, 415.

GEEST, verduistering van de - en de 
spiraalvormigc afdaling in de stof, 
210; het klimmen naar de - en de 
nederlaag van de stof, 210; gebruikt 
als synoniem voor atman, 261; wor- 
telbetekenis van het woord, 261; 
iedere openbaring van bewustzijn 
kan teruggevoerd worden op de, 605.

GEEST-STOF, def., 617; een term die 
een eenheid aanduidt, die niet ge
scheiden kan worden, 604; gelijk aan 
svabhavat of Vader-Moeder, 604; 
weergegeven als het eerste middel
punt dat verschijnt in de wereld der 
verschijnselen vóór differentiatie, 604; 
wanneer de ene twee wordt kan men 
van geest en stof spreken, 604; het 
woord met het koppelteken duidt 
niet een samensmelten aan, 617; zelf
de als het leven - het Ene Leven, 
618.

GEEST EN STOF, zijn de twee toe
standen van het Ene, 200; de eerste 
differentiatie van, 200; wat noch - 
noch - is, is Het, 200; zijn twee 
aspecten van het Absolute, 604 e.v.; 
moet men niet zien als van elkaar 
gescheiden en onafhankelijk, 604; 
voorbeeld van het potlood, 605; zijn 
slechts twee aspecten van de ene 
Eenheid, waarin ze zijn samengevat, 
607.

GEEST STRAAL, de zelf-bestaanden 
verschijnen in de, 349.

GEEST VAN DE ZON, of zonnelogos, 
301.

GEESTELIJK, def., 399.
GEESTELIJK EGO, of reïncarnerend 

ego moet de tonelen van zijn laatste 
leven opnieuw bezoeken, 512; moet 
kennis nemen van alle gevolgen te
weeg gebracht in een vorig leven, 
512; ieder - is een straal van een 
planeetgeest, 538.

GEESTELIJK OOG, of pijnappelklier, 
59; astrofie van - belemmert kennis 
van reïncarnatie, 59; stimuleren van, 
389-392.

GEESTELIJK PLASMA, betekenis van 
het, 140 e.v.; is verantwoordelijk 
voor het onderhoudend svabhava in 
alle rijken, 145-146.

GEESTELIJKE ZON (zie Centrale 
Geestelijke Zon).

GEESTELIJKHEID, van het derde ras 
zal bereikt worden door het vijfde 
ras, 409; kringlopen van - worden 
gevolgd door kringlopen van stof, 
413.

„GEHEIME LEER, DE”, over de drie 
ideeën die het voornaamste onder
werp zijn van deel I, 154; over de 
drie ideeën die het voornaamste on
derwerp zijn van deel II, 154.

GELUKZALIGHEID, de zeven wegen 
tot - of Nirvana, 274.

GEMATRIA (Kab.), def., 47.
GENESIS, universele - samengevat in 

een numeriek stelsel, 227; Boek -, 
zie onder Bijbel;

GESLACHTEN, scheiding der - zie 
Scheiding der Geslachten; de twee - 
werden een feit bij het middenpunt 
van de evolutie, 187; verschil tussen 
de - zal ophouden te bestaan in het 
zevende wortelras, 420.

GETAL(LEN), 10, het getal van het 
heelal, 94; betekenis van de - een 
en drie, 227; verbonden met hemelse 
wezens, 227; cijfers en - zijn de 
sleutels tot het esoterische stelsel, 
277-278.

GETALLEN STELSEL, HET, van 
Pythagoras, 94 e.v.; universele gene
sis gesymboliseerd in een, 227.

GEVALLEN ENGELEN, over de alle
gorieën betreffende, 378 e.v.; eso
terische betekenis van - bevat de 
sleutel tot de tegenstrijdigheden in 
het menselijke karakter, 378; juist 
begrip van de esoterische anthropo- 
genesis hangt af van een gedegen 
kennis van de leer omtrent, 378; 
geven een sleutel tot de oorsprong 
van het kwaad, 379.

GEWADEN, DE DRIE VERHEER
LIJKTE, 551 e.v.; nirmanakaya, 551; 
sambhogakaya, 552; dharmakaya, 
553; het sahjfta gewaad, 556; samen
vatting, 557 e.v.

GILGOLIM (Kab.), def., 455-456; de 
leer van, 456-457; verband tussen - 
en de leer van metempsychose, 456; 
Mackenzie’s Royal Masonic Cyclo- 
pedia over, 456; interpretatie van de 
Cyclopedia van, 456; Valentinus in 
zijn Esoterie Treatise on the Doc
trine of Gilgul, 457; symboliseert de 
cyclische reis van de monade door 
de sferen, 457; stoffelijke betekenis
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mogen is een aspect van het, 88; de 
Logos is het in arbeidskracht omge
zette Woord van het, 159 v.n.; is aan
wezig in de Ongeopenbaarde Logos, 
160; ligt verborgen in de Goddelijke 
Gedachte, 590; bij de dageraad van 
openbaring wordt het - bekend aan 
de Eerste Logos, 590; wordt op alle 
Goddelijke Wezens ingedrukt, 591.

GODDELIJK VOERTUIG, verklaring 
van (de Kabbalistische term), 325- 
326.

GODDELIJKE VOORVADEREN, 
functie van de, 180; verklaard, 180.

GODDELIJKE WETTEN, houden het 
Godclijke Plan in stand, 29-30; ver
bonden met Leringen, 31-33; opsom
ming van, 31-33; worden weerspie
geld in de Wetten die een Manvan- 
tara beheersen, 218.

GODEN, als zodanig geschapen zouden 
aan hun bestaan geen persoonlijke 
verdienste ontlenen, 194; uitleg over 
de dikwijls optredende verwarring 
omtrent de eigenschappen en stam
bomen van de, 620; nooit was het 
toegestaan te speculeren over meer 
dan de geopenbaarde, 620.

GORGONEN, de drie, 395.
GRENZELOOS LICHT, een Gnostisch 

woord, dat de Bron van de Monade 
aanduidt, 467.

GRENZELOZE, HET, of het Onver
anderlijke Beginsel, synoniemen voor, 
596; uitleg betreffende, 597-599; 
Duisternis alleen vulde... (St. I, sl. 
5), 623.

GRONDSTELLING(EN), de drie - in 
de G.L., 37; analyse van de tweede, 
39e.v.;analyse van de derde, 164e.v.; 
twee groepen van drie - over de 
menselijke evolutie, 179; analyse van 
de eerste groep - over de menselijke 
evolutie, 179 e.v.; analyse van de 
tweede groep - over de menselijke 
evolutie, 189 e.v.; analyse van de 
eerste, 596 e.v.; samenvatting van de 
eerste, 613.

GROTE ADEM, def., 38; uitademing 
van - symboliseert een manvantara, 
37; inademing van - is pralaya, 37; 
projectie van - is de goddelijke adem, 
38, 50-51; wat immer komt en gaat 
is de, 51; of onophoudelijke beweg- 
ging, 154; of voortdurende beweging 
wekt de Kosmos, 206; gedurende 
Paranirvana zal alles terugkeren in, 
217; Dag van de -, uitleg, 355; de 
ene Werkelijkheid wordt gesymboli
seerd door de term -, 600; geeft dat
gene aan wat is en toch niet is, 600, 
623; in een metafysische drieheid

van, 457; metafysiche betekenis van, 
457.

GNOSIS (Gr.), kennis of wijsheid, 619. 
GOD, het toppunt van de christelijke 

hiërarchie, 90-91; de esoterische ba
sis voor de drieheid van -, engelen 
en mensen gesymboliseerd in de god
mens, 557; door de christenen de 
Ene en Enige genoemd - zelfde als 
Isvara, 562; het scheppend beginsel 
is een kracht die gewoonlijk - ge
noemd wordt, 595.

GODDELIJK, def., 399.
GODDELIJKE ADEM, een projectie 

van de Grote Adem, 38, 50-51; ieder 
atoom bevat de scheppende energie 
van de, 50.

GODDELIJK DENKVERMOGEN, 
iedere vorm wordt gebouwd overeen
komstig het patroon dat daarvoor in 
alle Eeuwigheid opgetekend staat en 
weerkaatst wordt in het, 88; gelijk 
aan Goddelijke Ideatie, 88,596; weer
kaatst een aanzicht van het Godde
lijk Plan, 88; Logos is de spiegel die 
het - weerkaatst, 160.

GODDELIJKE EMANATIE, def., 564; 
in verband met de Avataras, 563- 
565.

GODDELIJKE GEDACHTE, alles be
staat in de, 66, 206; verschil tussen 
Goddelijke Ideatie en, 206; ideaal 
oerbeeld bestaat in, 207; het plan 
van iedere toekomstige wereldwor
ding en Godenwording ligt verborgen 
in, 590; Het Goddelijk Plan ligt ver
borgen in, 590; de hele Kosmos is 
voortgekomen uit, 603; kan niet be
schreven worden behalve door de 
openbaringen van Cosmische Sub
stantie, 604; de Denkbeelden die be
staan in - worden door Fohat als de 
Natuurwetten afgedrukt op de Cos
mische Substantie, 608; het Heelal 
was nog verborgen in - (St. II, sl. 6 
— in de toestanden voorafgaande aan 
de openbaring), 624.

GODDELIJKE IDEATIE, begrensd 
door Universele Manvantaras, 66, 
89; niet synoniem met Goddelijke 
Gedachte (Adi-Buddhi), 88; behoort 
tot Universele Manvantaras, 206; is 
eeuwig in potentialiteit, maar perio
diek in zijn potentie, 602.

GODDELIJK PLAN, het Heelal is een 
weerkaatsing van het, 29; wordt aan
getoond door de processen die werk
zaam zijn in de Kosmos en in de 
mens, 52; Uitademing van de Grote 
Adem is een ontplooien van het, 61; 
Harmonie is een fundamenteel aspect 
van het, 65; het Goddelijk Denkver-
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neemt - het karakter aan van de 
voorcosmische ideatie, 606; we kun
nen alleen spreken van - als abso
luut bestaan maar we kunnen — niet 
voorstellen als een vorm van be
staan die we kunnen onderscheiden 
van niet-bestaan, 623;

GROTE MOEDER, zelfde als Ruimte, 
38.

GUHYA-VIDYA (Sans.), def., 582.
GUNAS, de drie - afgebeeld in de ge

openbaarde driehoek, 297.
GUPTA-VIDYA (Sans.), gelijk aan de 

esoterische wijsbegeerte, 31.
GURU of GURUDEVA (Sans.), def., 

85.
GYGES (Gr.), def., 544 v.n.; uitleg om

trent ring van, 544 v.n.

is het - ontsproten aan de ene onver
gankelijke, 625; bestaat in het den
ken van de Logos, 628; is de perio
dieke openbaring van het onbekende 
absolute essentie of substantie-begin- 
sel, 632.

HEERSER(S), def., 106; de zeven - 
waren verbonden met het onbekende 
Al, 302.

HEERSERS, GODDELIJKE, de Lemu- 
riërs bouwden hun steden onder 
leiding van de — en werden door hen 
onderwezen in kunsten en weten
schappen, 372.

HEILANDEN, alle wereld- waren bo
men der verlossing, gegroeid uit 
Maha-Vishnu, 562.

HEILIGE ONRUST, 219.
HEILIGE PLANETEN, DE ZEVEN, 

def., 300; leer van de, 299 e.v.; op
somming van de, 301; Pluto, Nep- 
tunus, Uranus, Aarde behoren niet 
tot de, 301; onderscheid tussen de 
- en de zeven Dhyanis, 301; van de 
Gnostici, 302; van de Chaldeeën, 
303; Sanskrit namen van de, 304; 
zijn alle zevenvoudig, 304; waarom 
de - als zodanig beschouwd worden, 
304-305; betekenis van de, 304-305; 
en de 12 huizen, 337; gesymboliseerd 
als de zeven planeetkamers in de py- 
ramide, 457; gang van de ziel (mo
nade) door de — in de toestanden 
na de dood, 457, 465-468, 506-513; 
Gnostische opsomming van de, 468; 
gang van de ziel (monade) door de 
zeven zones of - in de toestanden na 
de dood, 506-508.

HELDERHORENDHEID, zesde zin
tuig zal beschikking geven over, 415- 
416.

HELDERZIENDHEID, def., van ware, 
415; zesde zintuig geeft beschikking 
over, 414; in verband met het gebruik 
van Jnanaéakti, 414-415; en het Oog 
van Dangma, 415.

HEMEL, een tijdelijke rustplaats, 165; 
HEMELSE HIËRARCHIE, van het 

huidige Manvantara zal naar hogere 
werelden worden overgebracht, 334- 
335.

„HEMELSE HIËRARCHIE, DE”, van 
de christelijke theologie, 90-91.

HEMELSE MENS, betekenis van, 171, 
438; iedere vorm op aarde streeft 
naar, 171, 438; symboliseert het 
ideële type voor de mens, 171, 438. 

HEMELSE WEZENS, Eerste Orde 
van, 325; Tweede Orde van, 327; 
Derde Orde van, 327; Vierde Orde 
van, 327.
Vijfde Groep van, 334; Zesde en

H
HADES (Gr.), def., 491; rijk van het 

ongeziene, 491; beschrijving van de 
diverse plaatsen in de - en de toe
standen daar, 491-493.

HAMSA of HANSA (Sans.), def., 293; 
de mens-zwaan van het latere derde 
ras, 366.

HARMONIE, fundamenteel aspect van 
het goddelijk plan, 65; het enige ge
bod van karma is absolute, 79; leven 
in - is het enige verweer tegen kwaad, 
81.

HATHA-YOGI (Sans., beoefenaar van 
yoga), zal nooit verder gaan dan 
Maharloka, 242.

HEELAL, verschijnen en verdwijnen 
van, 38,39; Kosmos (in de G.L.) ge
lijk aan, 38; ons - is er een van een 
oneindig aantal, 39; na pralaya door 
de Bouwers weer opgebouwd, 71; 
gebouwd op de hiërarchieën, 87; tien 
is het heilige getal van het, 95; Syri
sche hiërarchische stelsel van het, 97- 
98; eerste verschijnen van een, 159- 
160; openbaart zich opdat ontelbare 
levens zich kunnen ontwikkelen, 176; 
ieder zichtbaar ding in - is gebouwd 
door de levens, 200; is een zeven
voudig wezen, 248; bezielende im
puls in het, 248; zoals de mens een 
zevenvoudig wezen is, zo is het - 
dat ook, 252; opsomming van de 
zeven beginselen van een, 252-253; 
verband tussen de zeven beginselen 
en het, 272 e.v.; gevormd uit de 
eeuwige ene substantie, 273; gebouwd 
door de Dhyan-Chohans, 273; ge
sponnen uit de twee substanties, die 
tot een gemaakt zijn, welke svabha- 
vat is (St. III, él. 10), 625; zoals de 
kruiden opschieten uit de grond, zo
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Zevende Groep van, 334-335.
HENOCH (of ENOS), zoon van Seth, 

symbool voor de „eerste mens” die 
geslachtelijk werd voortgebracht, 371. 

HEREN VAN KARMA, uitleg, 69. 
HEREN VAN DE VLAM, uitleg, 196. 
HEREN VAN ZIJN, Oorspronkelijk 

licht condenseert tot de vormen van
- (met als resultaat de woningen van 
het leven), 283; of Wachters, 289.

HERMAPHRODITUS, de griekse my
the van, 368-369; symboliseert het 
androgyne stadium van de mensheid, 
369.

HERMES TRISMEGISTUS, in de 
Goddelijke Pymander wordt gezegd 
dat - onderwezen werd door de 
gepersonifieerde Nous, 507 v.n.; over 
de 7 planeten en de zon, 507, 511.

HERMETISCHE GESCHRIFTEN (of 
werken), def., 507 v.n.; over de toe
standen na de dood, 507, 507 v.n.; 
heilige boeken der Egyptenaren of
- genoemd door Clemens, 507 v.n.; 
lamblichus noemt 1200 -, 507 v.n.; 
de Goddelijke Pymander is een van 
de, 507 v.n.

HERODOTUS, geciteerd over metem
psychose, 174.

HERSENEN, werken nog nadat het 
hart opgehouden heeft te kloppen, 
485.

HESIODUS, eerste boekstaver van de 
griekse mythologie, 77.

HERSTEL VAN EVENWICHT, DE 
WET VAN (of Karma), verbonden 
met de Leer van Evenwicht en Har
monie, 31, 65.

HIËRARCHEN, ' ‘
noemd, 113.

HIËRARCHIEËN, Leer van, 85 e.v.; 
de wijze van functioneren van, 86; 
het heelal is al gebouwd op, 87; of 
bouwers van vorm, 88; eindeloze 
reeksen van, 124; 10 klassen van - 
vormen de levensladder, 104-105; 
van Dhyani-Chohans, 106 e.v.; vor
men een immense keten, 109, hele 
Kosmos bestuurd en belevendigd 
door eindeloze reeksen van, 124; over 
de oorsprong van de - van scheppen
de machten, 284; 7 hoofdgroepen of
- van Dhyani-Chohans, 337; punt 
van oorsprong waarvan de ontelbare 
reeksen van - uitgaan, 632.

HIËRARCHIE, def., 89; „De Hemelse 
90; de Kabbalistische, 92; de 

Pythagorese, 94; de Syrische, 97; de 
Griekse (volgens Plato), 99; voor
beeld van, 99-100; van Mededogen, 
117 e.v.; krijgen opdracht de mens 
te „scheppen”, 203; de zevende, 203;

de zesde, 203; de vijfde, 203; van 
scheppende machten, 325-327; de 
hoogste groep van de - is de godde
lijke Vlammen, 325; de tweede orde 
van de, 327; de derde orde van de, 
327; de vierde orde van de, 327; de 
vijfde groep van de, 334; de zesde 
en zevende groep van de, 334.

HIËROCLES, de Nco-Platonist, aan
gehaald omtrent metempsychose, 175.

HIRANYAGARBHA (Sans.), def., 
135., Brahma wordt beschouwd als 
gezeten in, 247; is een uitstraling van 
Atman, 267; bij de dood worden de 
hogere beginselen in getrokken in 
het, 316; in de toestanden na de 
dood, 504; skandhas liggen ingebed 
in, 520.

HOD (Kab.), de achtste sephira, 92- 
93.

HOGER DRIETAL, de onsterfelijke 
bestanddelen van de mens, 251; is 
de vlam met de drie tongen, 256; in 
de hoogste werelden is het - als één, 
259; vergeleken met een driehoek, 
259; in verhouding tot de uitgeslagen 
kubus, 260; Turïya Avastha is een 
toestand van, 630.

HOGER EGO (of hoger manas, zie 
aldaar), blijft in de devachan tot het 
uur voor reïncarnatie slaat, 489.

HOGER MANAS, def., 270-271; en 
lager manas zijn de tweevoudige 
werkzaamheid van manas, 266; is 
Buddhi-Manas of Manas-Taijasï in 
devachan, 268; wordt in het Egypti
sche Dodenboek de tweelingen ge
noemd, 496; afscheiding van - van 
lager manas wordt tweede dood ge
noemd, 497; is nodig in devachan, 
498; devachan is slechts een toe
stand voor, 498; toestand van wor
den benodigd voor, 499 e.v.; tech
nisch Manas-Taijasï, 499; werkt als 
optekenaar in de toestand van wor
ding, 501; wordt na de dood één met 
Atma-Budhi, 503.

HOGER ZELF, verkeert in de slaap 
in zijn oorspronkelijk toestand van 
absoluut bewustzijn, 217; of Atman, 
222, 261; is Atman + Buddhi 554; 

HOROSCOOP, de wetenschap van de, 
71 e.v.

HORUS (Egyp. - Heru), def., 506 v.n.; 
pleit in Amenti voor Osiris-Ani bij 
Osiris, 506.

HYLE (Gr., of hulê - stof; in wijsbe
geerte zelfde als Chaos) gebruikt als 
alternatief voor Vader-Moeder, d.w.z. 
geest-hyle, 634.

HYPARXIS (Gr.), def., 89.
HYPERBORISCH CONTINENT,

van stelsels
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JAGRAT (Sans.), def., 269 v.n.; een 
van de vier bewustzijnstoestanden, 
269 v.n.; toestand van waken, 473.

JAN (Sans.), def., 240.
JANAR (Sans.), def., 240.
JANAR-LOKA (Sans.), def., 240; 

woonplaats van de Manasaputras, 
240; en bijbehorende tala, 242.

JEHOSHUA, naam en persoon ge
bruikt als basis voor de allegorie 
van Jezus, 572; leefde 120 jaar voor 
het begin van onze jaartelling, 572.

JESOD (Kab.), negende sephira, 92-93. 
JEZUS, DE CHRISTUS, een Avatara, 

570 e.v.; om de goeden te redden 
werden - en nog enige anderen 
geboren, 570; gerangschikt onder de 
goddelijke incarnaties, 570-571; be- 
studeerders van esoterische wijsbe
geerte zien in - een bodhisattva die 
de geest van Buddha in zich droeg, 
571; typerend voor de leringen be
treffende de Avataras, 571; leringen 
van de Manicheeërs over, 571; lerin
gen van de Gnostici over, 571-572; 
is een copie van de Avataras in alle 
landen, 572; een vergoddelijkte per- 
sonifcatie van de hiërofanten, 572; 
verhaal van - in het Nieuwe Testa
ment is een allegorie, 572; legende 
van - gebaseerd op een persoon die 
120 jaar voor het begin van onze 
jaartelling leefde, 572; een geeste
lijke abstractie en niet een levend 
mens, 573 v.n.

JIV (Sans.), def., 43, 144.
JIVA (Sans.), def., 43, 144; of monade, 

44; eeuwige ongeschapen energie, 
129; wat is, 129-130; is de Ene 
Kracht, 130; functies van, 144 e.v.; 
is het Ene Leven, 144; verhouding 
van prana tot, 144; is alleen in de 
mens volledig, 145; Cosmisch, 253; 
synoniem voor de Absolute en On
kenbare Godheid, 253; voertuig van 
het persoonlijk bewustzijn van - 
nodig in het aardse leven, 269; Toe
lichting over de vergelijking van het 
menselijk - met het - van de aarde, 
443; of het Ene Leven of de Ene 
Kracht, wordt beschreven als ver
blijvende in Atman, 543; een sprook
je of niet, 587; over de oorsprong 
van, 588-589.

JIVANMUKTA (Sans.), def., 216; zelf
de als een Nirvanin, 636; beschrij
ving van een, 636-637.

J1VANMUKTTN (Sans.), def., 216.
JIVANUS (Sans.), 147; verklaring van, 

130; overgang der, 147 e.v.; ziels-

I
IDAM (Sans.), def., 232; aanduiding 

voor deze wereld, 232; slaat op het 
geopenbaarde stelsel, 598.

IDEËEL, Kosmos wordt overgebracht 
van het Eeuwige - Gebied, 206.

ILUS (Lat.; zelfde als het Gr. „hyle” - 
materie; in filosofie hetzelfde als 
Chaos), 634; gebruikt als een alter
natief voor Vader-Moeder, d.w.z. 
Gcest-Hyle of Ilus, 634.

INDIVIDUALITEIT, het verkrijgen 
van (zoals gezegd in de derde grond
stelling), 170 e.v.

INDRA LOKA (Sans.), def., 239; of 
Svar-loka, 239.

INNERLIJK ZIEN, of Innerlijke Blik, 
389; door gebruik van het derde 
oog, 389.

INSTINCT, in dieren rudiment van 
het vierde beginsel Karna, 386; in 
mensen is - vervangen door begeer
te, 386.

INTELLECT, (ook verstand), def., 399; 
evolutie van - in verband met de 
mensheid, 195 e.v.; ontwikkeling van, 
399-400.

INVOLUTIE en evolutie, uitleg, 162- 
163; evolutie van stof en - van geest, 
442-443; van geest en evolutie van 
geest 442-443.

INWIJDING(EN), versnellen het pro
ces van ronde-ont wikkeling, 465; 
voornaamste doel van - is de drie 
tot een te maken, 465; graden van - 
van een adept geven de 7 stadia aan 
waarop hij het geheim van de zeven
voudige beginselen in de mens en de 
natuur ontdekt, 465; in de Heilige 
Mysteriën, 507; leren ons gelukkiger 
te zijn in dit leven, maar ook met 
meer hoop te sterven, 509; het be
reiken van de vierde vrucht op het 
vierde pad van kennis, 539; doel van, 
540; de vier graden van - of de vier 
paden naar Nirvana, 540 e.v.; voor
naamste doel van, 542.

ISHTAR (Babylonisch-Assyrisch of 
Chaldees), 508; verhaal van - en 
Tammuz, 509-510; betekenis van — 
reis door de onderwereld, 509-510.

ISIS, (Egyp. Issa, Koptisch Uasi), def., 
621.

ISITVA (Sans.), def., 157.
ISVARA (Sans.), def., 595 v.n.; of 

Logos is Geest, 336; de Vedantijnen 
zeggen dat - het hoogste bewust
zijn in de natuur is, 595 v.n.
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K
KABBALA, ontstaan in Chaldea, 308. 
KALA (Sans.), def., 293.
KALA-HANSA, (Sans.), def., 293.
KALI-YUGA (Sans.), def., 47; ver

band tussen de zodiak en het begin 
van, 417.

KALKI-AVATARA (Sans.), def., 176, 
561; beschreven in de Bhagavat-Gïta, 
177;Vishnu zal verschijnen als - aan 
het eind van Kali-Yuga, 414.

KAJLPA (Sans.), def., 49; lengte van, 
49; lengte van een zonne -, 49.

KAM (Sans.), def., 487.
KAMA (Sans.), def., 262; verwant met 

Universele Sakti, 251; Cosmisch - 
verklaard, 253; het begeertebeginsel, 
251, 262; het goddelijk verlangen 
geluk en liefde te scheppen, 262; 
samenhang met prana, 262; beginsel

van - doorloopt zijn grootste ont
wikkeling in de vierde ronde, 462; 
manas aspect van - krijgt in het vijf
de ras de nadruk, 462; bij de tweede 
dood keert - terug naar de universele 
Sakti, 496; verband tussen - en Fohat, 
611; de Rig-Veda over, („Begeerte 
rees voor het eerst) 611.

KAMADEVA of KAMA (Sans.), def., 
611; in de Rig-Veda, - 611; houdt 
verband met de werkzaamheden van 
Fohat, 611.

KAMADHATU (Sans.), def., 488; eer
ste van de Trialokyas, 488.

KAMA-LOKA (Sans.), def., 487; eerste 
toestand na de dood, 487 e.v.; woon
plaats van de ontlichaamde mens, 
487; is de Hades van de Grieken en 
het Amenti van de Egyptenaren, 488; 
is de plaats van onvervulbare be
geerten, 492, 493; de bovenste ge
bieden van - gaan over in de lagere 
niveaus van Devachan, 493; is het 
gebied dat ligt tussen de aarde en de 
maan, 495; tweede dood vindt plaats 
in, 495 v.n.; scheiding van hoger 
manas gebeurt in, 497; er bestond 
geen - voor de mens voordat het 
manas-beginsel ontwaakte, 498; is de 
etherische verblijfplaats die voor het 
menselijk oog verborgen blijft, 554.

KAMA-RUPA(S) (Sans.), def., 488; 
verblijven in Kama-loka, 487; hoe 
het - wordt gevormd, 488-489; waar
uit het is samengesteld, 489, 495; 
esoterische verklaring van, 489; zijn 
niet in staat hun begeerten te bevre
digen, 492; hebben alleen aapachtig 
verstand, 493.

KAMAVACHARA (Sans.), def., 488. 
KAMAVASAYITVA (Sans.), def., 157. 
KARANA-SAR1RA (Sans. - zelfde als 

Karanopadhi, zie aldaar), is het Ego- 
beginsel, 121; is manas met het licht 
van buddhi, 123; is de geestelijke 
tegenhanger van de mens, 125.

KARANATMAN (Sans.), def., 562; 
wordt door de Hindus Isvara ge
noemd, 562; wordt door de christe
nen God genoemd, 562.

KARANOPADHI (Sans.), def., 267; 
zelfde als Buddhi-Manas, 267, 268.

KARMA (Sans.), def., 65; verhouding 
van Lipikas tot, 69 e.v.; hoe de mens 
zich - op de hals haalt, 72, 73, 77 
e.v.; is geen fatalisme, 75; G.L. ge
citeerd over, 76, 80-81; Griekse op
vattingen omtrent - of Nemesis, 77 
e.v.; wegen van - zijn niet ondoor
grondelijk, 80; Vedantijnen beweren 
dat elke plant zijn - heeft, 135; pel
grimstocht langs de kringloop van

verhuizing en, 148-149, 174; keren 
bij de dood terug naar hun respec
tievelijke rijken, 174, 252; in ver
band met de leer van de Gilgülïm, 
457.

JIVAS (Sans.), of monaden zijn de 
zielen der atomen, 323; prototypen 
van de incarnerende, 327; de onver
gankelijke - zijn de vierde groep in 
de reeks monaden, 327, 332.

JIVATMAN, def., 43, 284; of monade, 
44; evolutie van, 195; komt voort 
uit Paramatman, 284.

JNANA (Sans.), def., 269, 297; Mahat 
is de eerstgeborene van, 619.

JNANASAKTI (Sans.), def., 414; het 
bewust verenigen van manas met het 
zesde zintuig is het vermogen ge
bruik te maken van, 414; openbarin
gen van het gebruik van, 414-415.

JNATA (Sans.), def., 297.
JNEYA (Sans.), def., 297.
JOD (Kab.), de heilige hebreeuwse let

ter, 94.
JOHANNES DE DOPER, heeft nooit 

van Jezus gehoord. 573 v.n.
JONGELINGEN, DE HEILIGE, wei

gerden zich te vermenigvuldigen en 
te scheppen, 385.

JUPITER, een van de 7 heilige plane
ten, 301-302; tweede ras geboren 
onder de Dhyani van, 304; Bol B 
(van de aardketen) geboren onder de 
Dhyani van, 304; verstoringen en 
„rode vlek” op - veroorzaakt door 
Raja-ster, 308.

JURA TIJDPERK, in de geologie valt 
samen met het vroeg Lemurische 
tijdperk, 351.

JYOTSNA (Sans.), def., 333.
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445.
KOMEETSTOF, def., 314; is homo

geen in zijn oorspronkelijke vorm, 
314; is heterogeen in onze geopen
baarde wereld, 314; het inwezen van 
- is totaal verschillend van elke che
mische of fysische eigenschap van de 
materie, 322; ondergaat een veran
dering wanneer zij door onze damp
kring trekt, 322.

KOSA (San.), def., 271; (zie Paficha- 
koéas).

KOSMOS, gelijk aan het Heelal (ter
wijl Cosmos aanduidt de wereld of 
het zonnestelsel), 38; of macrocos- 
mos is verdeeld in drie beginselen 
en vier voertuigen, 272; opsomming 
van de zevenvoudige verdeling van 
de, 272-273; in de chaklese kabbala 
verdeeld in zeven werelden, 273.

KRI (or Kr) (Sans.), def., 48, 65.
KRISHNA-AVATARA (Sans.), de guru 

van de Bhagavat-Gïta, 561.
KRISHTAYAH (Sans.), def., 231; pan- 

cha krightayah: de vijf rassen, 231.
KRITA (Sans.), def., 48.
KRITA-YUGA (Sans.), def., 48; het 

zevende ras zal de wetten van het - 
opvolgen, 414.

KRITI van Kri (Sans.), def., 602.
KRIYA-SAKTI (Sans.), def., 375; het 

uitverkoren ras werd voortgebracht 
d.m.v., 375.

KRÜRA-LOCHANA (Sans.), letterlijk 
„die met het boze oog”, benaming 
voor Saturnus, 304.

KSHETRA (Sans.), def., 630.
KSHETRAJNA (Sans.), def., 630; al

leen Atman is, 630; in de esoterische 
wijsbegeerte wordt het woord getuige 
gebruikt voor, 630.

KRACHT, de Ene Oorspronkelijke, 87; 
laat het zaad ontkiemen, 136; mid
delpuntvliedende en middelpunt zoe
kende krachten zijn de Ene Oor
spronkelijke, 87, 206.

KRACHTEN, de twee tegengestelde - 
zijn aantrekking en afstoting, 86-87, 
108; de half-verstandelijke, 87; zijn 
tweevoudig van aard, 108; middel
puntzoekende en middelpuntvlieden
de, 108, 206; Kosmos in beweging 
gezet door de twee tegengestelde, 
206; de Zeven Hoofd- of Stralen, 
228; de 7 Grote - van het Heelal, 
300.

KRACHTEN, het heelal wordt gere
geerd door verstandelijke, 87.

KRINGLOOP VAN NOODZAKE
LIJKHEID, def., 165-166; of verplich

te pelgrimstocht, 165; of cyclus van 
noodzakelijkheid, 165-170; doel van

noodzakelijkheid wordt bepaald door, 
171; wordt voortgebracht op alle ge
bieden, 171, 334; alle wezens zijn 
onderworpen aan, 194; zeven sferen 
van werkzaamheid van - opgenoemd, 
233; is de Grote Regelaar, 356; 
wacht met zijn leger van skandhas op 
de drempel van devachan, 513, 514; 
de differentiatie van svabhavat is, 
585.

KARSHVARS (Mazdean) de zeven - 
van de Vendidad of de zeven bollen 
van de aardketen, 289; opsomming 
van de zeven bollen of, 290.

KAS (Sans.), def., 66.
KAYA (Sans.), def., 551.
KENNIS, kan in drie categorieën ver

deeld worden, 269; hoe men - en 
wijsheid kan verkrijgen, 278; wordt 
verkregen door ontelbare generaties 
van zieners en ingewijden, 292; de 
Leer van Universele -, 581.

KERN, gebruikt in een Toelichting als 
omschrijving voor de uiterlijke vorm 
van een stelsel, 284.

KERNLICHAAMPJES, gebruikt in een 
Toelichting als omschrijving voor de 
innerlijke kern van een stelsel, 284. 

KETEN(S), def., 281, 342-343; op
somming van planeetk., 281; sche
matische weergave van een, 282; 
iedere - is het kroost van een vorige 
lagere en nu dode -, 284; over de 
wedergeboorte van een, 285; over 
het sterven van een, 285-286.

KETHER (Kab.), de eerste sephira, 
92-93; is gelijk aan de eerste Logos, 
597; verband tussen - en shekinah, 
614-615; over de emanatie van, 615; 
over het voortbrengen van het eerste 
punt of, 632.

KHADO (Tib.), wezens met kleine 
denkvermogens - nakomelingen van 
Atlantis, 402.

KHOBILGAN (Mongools), Tsong-Kha- 
Pa wordt gezegd een - te zijn, 169. 

KHU-EN-UA (Egyp.), veerman van de 
onderwereld, 491.

KIEMCEL, theorieën omtrent, 140- 
143.

KLIPHOTH, OLAM (Kab.), de stoffe
lijke wereld, 236-237.

KLOTHES (Gr.), def., 78.
KOME(E)T(EN), staart van een - be

lemmert onze blik niet, 292; de 
staart van een - kan door of over 
onze bol gaan, 292; over de oor
sprong van, 314-318; wanneer een - 
zijn snelheid en zijn staart verliest, 
vestigt hij zich als een lid van de 
siderische familie, 317; over de oor
sprong van de - of Zwervelingen,
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Wijsheid vervat is, 31; Leer van 
Voortdurende Vernieuwing (Reïncar
natie), 35 e.v.; van Evenwicht en 
Harmonie (Karma), 63 e.v.; van de 
Hiërarchieën, 83 e.v.; van Wezen
lijke Gelijkheid, (Svabhava), 127 e.v.; 
van de Overgang der Levensatomen, 
147, e.v.; van Voortdurende Veran
dering (Evolutie), 151 e.v.; van Me
tempsychose, 173 e.v.; van de Ze
vens, 225 e.v.; van de Sferen, 275 
e.v.; van Lokas en Talas, 294 e.v.; 
van de Zeven Heilige Planeten, 299 
e.v.; van het Universele Zonnestel
sel, 307 e.v.; van Verwantschap bin
nen het Stelsel, 311 e.v.; van Cyc
lische Reizen, 318 e.v.; van de ver
houding tussen de Monaden en het 
Stelsel, 323 e.v.; van de Rassen, 339 
e.v.; van de Ronden, 423 e.v.; van 
de toestanden na de Dood, 471 e.v.; 
van Bardo, 499 e.v.; van Skandhas, 
514 e.v.; van de Twee Paden, 525 
e.v.; van Nirmanakayas, 551 e.v.; 
van Avataras, 560 e.v.; van Univer
sele Kennis, 579 e.v.

LEMURIA, def., 397; naam gegeven 
aan het derde continent, 373, 397; 
beschrijving van, 373-374; rampen 
die - troffen, 374-375; had zijn hoog
tepunt in het vroege eocene tijdperk, 
406; 700.000 verstreken tussen de 
verwoesting van - en Atlantis, 406. 

LEMURIËRS, (zie ook Derde Wortel- 
ras), bouwden geweldige steden, 372; 
bedreven in kunsten, wetenschappen 
en sterrekunde, 372; beschrijving van 
het land van de, 373; rampen die de 
- troffen, 374-375.

LEO, teken in de zodiak, 325.
LES, eerste - in de esoterische wijsbe

geerte, 160; de vreemde - in de G.L., 
199 e.v.

LETHE' (Gr.), def., 407, 511; de ziel 
werd ondergedompeld in de, 504, 
511.

LEVEN (zie ook het Ene Leven), is 
het grote mysterie, 129; wat is, 129- 
130; de Ene, -kracht of oorspronke
lijk bestaan, 137 e.v.; de potentie 
van het - in de natuurrijken, 137- 
138; Fohat staat in verband met het 
Ene, 155; de ontelbare levens zijn de 
uitademingen van het Ene, 176; is 
het grootste vraagstuk van de wijs
begeerte, 192; het geheim van het, 
192; er is - in de laya-toestand, 200; 
is aanwezig in de myriaden Levens, 
201; beschrijving in een stanza van 
het begin van vormloos gevoelend, 
325; is de ene vorm van bestaan, 
587; openbaart zich in geest, ziel en

L
LABYRINT, verhaal van Ariadne en 

het, 534-535; interpretatie van, 535- 
537.

LAGER MANAS, def., 269; en hoger 
manas, de tweevoudige werkzaam
heid van manas, 266; vormt de per
soonlijkheid, 269-270; of de per
soonlijkheid, 487; de tweede dood 
houdt in de afscheiding van hoger 
manas van, 497; en de toestand van 
wording, 499-501.

LAGER VIERTAL, vormt de sterfe
lijke bestanddelen van de mens, 251; 
bij de dood keert elk onderdeel van 
de - terug tot zijn bron, 251-252; 
vergeleken met vier pitten, 256; in 
verband met de uitgeslagen kubus, 
260.

LAGHIMAN (Sans.), def., 157. 
LANOE, def., 85.
LAYA MIDDELPUNT, wanneer een 

- tot leven gebracht wordt, snelt het 
de ruimte in en word een komeet, 
317.

LAYA TOESTAND, def., 45; een toe
stand van rust tussen twee ketens in, 
52; belevendigende beginselen van 
een planeet gaan over tot de, 181, 
285; alles wat de - verlaat wordt 
werkzaam leven, 200; zelfs in de - 
is leven, 200; beschrijving van de 
levensenergieën van een planeet die 
overgaat tot de, 285; wanneer een 
kern in een - door de vrijgekomen 
beginselen van een overleden hemel
lichaam belevendigd worden ontstaat 
een komeet, 315.

LEERSTELLINGEN, waarin de Oude

de pelgrimstocht langs de, 221.
KRUIS, symbool van de mens aan het, 

172; het dubbele teken of het - is 
het symbool van het mannelijke en 
het vrouwelijke beginsel in de natuur, 
313; symbool van een bol op een - 
en een bol onder een -, 313.

KUKLOS ANAGKES (Gr.), de cirkel 
van noodzakelijkheid, 165 e.v.

KUMARA(S) (Sans.), def., 197; -as
pect van de Zonne Pitris, 197; ge
ïncarneerd in het derde ras, 197; 
schiepen een nieuw ras - zelf-bewuste 
mensen, 197.

KÜRMA-AVATARA (Sans.), def., 561. 
KWAAD, over de oorsprong van het, 

379; wie kwaad doet wordt tot in 
zijn zevende geboorte daarvoor ge
straft, 79.

KWAN-SHAI-YIN (Chin.), de geopen
baarde Stem of Logos, 297.
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het oorspronkelijke uitleg, 635- 
636.

LICHTENDE BOOG (zie Stijgende 
Boog).

LICHTENDE ZONEN VAN DE 
MANVANTARISCHE DAGE
RAAD, krijgen de indruk van het 
goddelijk plan, 590-591; zijn de wer
kelijke scheppers van het heelal, 591; 
hebben Thyan-kam ontvangen, 591.

LINGA (Sans.), def., 264.
LINGA-SARÏRA (Sans.), def., 183, 

264; verwant met Akaia, 251; cos- 
misch aspect van - of astraal licht, 
253; is de vorm waarop het lichaam 
gebouwd wordt, 264; voertuig van 
prana, 264; in stand gehouden door 
de anima mundi, 264; zintuigelijke 
waarnemingen hebben hun centrum 
in, 265; gaat aan het stoffelijk li
chaam vooraf, 265; kan tot aan de 
dood het stoffelijk lichaam niet ver
laten, 165; geboorte van het - gaat 
vooraf aan de vorming van het stof
felijk lichaam, 350; wat met het - 
gebeurt bij de dood, 488; wordt na 
de dood opgenomen in Akasa, 503 
v.n.

LILITH (Kab.), uit de joodse over
levering - prototypen van, 402.

LINKERHAND, PAD VAN DE (zie 
het Neerwaartse Pad).

LIP (Sans.), def., 69.
LIPIKAS (Sans.), def.. 69; betrekkin

gen tussen de - en Akasa en karma, 
69 e.v.; projecteren het ideële plan 
voor het heelal in de objectiviteit, 
71; zijn de geesten van het heelal, 
72; behoren tot de meest occulte ge
deelte van cosmogenesis, 72; schei
den het gebied van zuivere geest van 
dat van stof, 236; drukken op het 
astrale licht een verslag af van iedere 
daad en gedachte van de mensen, 
519.

LOGOI (zie ook Logos), de huizen 
van de zeven, zijn de zeven heilige 
planeten, 300; de eerste, tweede en 
derde. 614 e.v.; de drie - beschreven 
door Pythagoras, 615; de drie - in 
verband met de tetraktys, 615; de 
drie - beschreven in de Zohar (de 
sephiroth), 615-616; voorbeelden van 
de emanatie van de drie, 615-616; 
de drie - beschreven in de stanzas 
van Dzyan, 616-617; de drie - kun
nen vergeleken worden met atman, 
buddhi en manas, 631.

LOGOI DES LEVENS, def., 119.
LOGOS, def., 87, 160; de ongeopen

baarde, 159, 160; de drie, 160; is de 
spiegel die het goddelijk denkvermo-

stof, 587; het Ene - en de Bron van, 
587-589.

LEVENS, DE ZEVEN, 199; in de 
G.L., 199-202; worden „Verslinders” 
genoemd, 200; of de scheppers en 
vernielers, 202; uitleg over de Zeven, 
202.

LEVENSATOMEN, def., 147; aanha
ling uit „Overgang der levensato- 
men", 129-130; uitleg omtrent, 129- 
130; gaan niet verloren wanneer de 
mens sterft, 147; worden altijd aan
getrokken tot dezelfde individu, 147; 
overgang van de, 147 e.v.; worden 
bewogen door kinetische energie, 
149; krijgen neigingen ingedrukt, 174; 
gezamenlijke opeenhoping van de - 
vormt de anima mundi van ons zon
nestelsel, 264; zijn begiftigd met be
wustzijn, 264; in verband met de 
leer van de Gilgülïm, 456-457.

LEVENSDRAAD of Draad-Zelf, 56; 
of draad van glans is onvergankelijk, 
214; komt weer uit nirvana tevoor
schijn, 214; verbindt atman met para- 
matman, 214; verbindt de stille wach
ter met zijn schaduw, 56, 214.

LEVENSKIEMEN, def., 200; worden 
voortgebracht door vuuratomen, 200; 
brengen leven voort van een ander 
soort. 200.

LEVENSKRACHT, de Ene - of Oor
spronkelijk Bestaan, 137 e.v.; kineti
sche en potentiële energie - beiden 
voortgebracht door de, 149; of le- 
vens-essentie door het gehele zonne
stelsel gezonden door de aderen en 
slagaderen daarvan, 319-321; oor
sprong van de Levensessentie of - 
ligt in de kern van prima materia 
van ons zonnestelsel, 320.

LEVENSKRINGLOOP, de Grote - of 
Manvantara, 192.

LEVENSLADDER, def., 101; schema
tische weergave van, 102; uitleg over 
de, 104-105; bestijgen van de, 169- 
170; top van de, 101, 170.

LHA(S) (Tib.), def., 107; woord voor 
Pitris, 197; de vijfvoudige - comple
teren de mens, 199, 203; die de vier
de spaak doet draaien, 222, 305; de 
zeven hogere laten de zeven - de 
wereld scheppen, 306; de lagere - 
hebben een tweevoudig lichaam - een 
astraal binnen een etherische vorm, 
353.

Lï (Sans.), def., 38.
LICHAAM, HET MENSELIJK, (zie 

Stoffelijk Lichaam).
LICHT(EN), het oer-, 635; de zeven 

(zie de Oer Zeven), 635; de ontel
bare - (of Buddhis), ontstoken aan
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M
MA (Sans.), def., 57.
MAAN, keten van bollen van de - af- 

gebeeld als stervende keten, 285; is 
de vierde bol van de maanketen, 286; 
gebruikt als vervanger voor een ge

heime planeet, 301; vierde ras en 
vierde bol geboren onder - en satur- 
nus, 304; bol G van de aardkctcn 
geboren onder de, 304; —keten in 
een toelichting de stoffelijke werelden 
genoemd, 353; is een lager lichaam 
dan de aarde, 353; zal voor de aarde 
haar zevende ronde bereikt, opgelost 
zijn in dunne lucht, 451.

MAANGODEN (zie Pitris), brengen 
mensen voort op zeven delen van de 
bol, 179; uitleg over, 180; bereikten 
hun doel op de maanketen, 181; 
Manasaputras zijn hoger dan de, 196. 

MAANKETEN, het pralaya van de, 
181.

MAANPRITIS, (zie Pitris), rol van de 
- in de G.L., 180 e.v., werpen hun 
chhayas uit, 202-203.

MADAGASCAR, het eiland - was 
vroeger verbonden met Lemuria, 372; 
eerste grote steden van de Lemuricrs 
werden gebouwd waar nu - ligt, 372.

MAGI, geloofden in de 7 werelden 
van de planeetketen, 232.

MAHA (Sans.), def., 241.
MAHABHARATA (Sans.), def., 47 

v.n.; cycli van Brahma gegeven in, 
49.

MAHABHÜTA (Sans.), def., 245; uit
leg van, 244; zelfde als de Prakritis, 
245; beschouwd als de acht wezens 
die de zichtbare wereld vóórtbren
gen, 245.

MAHA-BUDDHI (Sans.), def., 117- 
118; universeel zesde beginsel, 167- 
168, 248; gelijk aan alaya of svab- 
havat, 168, 252; op de eerste bol van 
de eerste ronde verscheen vuur als 
een bijna zuivere objectieve glans, 
het - of zesde beginsel van het 
eeuwig licht (Daivïprakriti), 448.

MAHA-KALPA (Sans.), def., 310. 
MAHAKASA (Sans.), of eindeloze 

ruimte, 296.
MAHA-MANVANTARA (Sans.), zelf

de als een zonne-manvantara - de 
Zeer Grote Dag, 45; lengte van, 45, 
49; de dag na de - is gelijk aan de 
Dag-Zij-Met-Ons, 215; zeven is het 
heilige getal van dit, 230.

MAHA-MAYA (Sans.), de grote be
goocheling, 185.

MAHA-PRALAYA (Sans.), def., 45, 
310; lengte van, 45, 50, 61; univer
seel of - komt na het eind van een 
eeuw van Brahma, 50.

MAHA-VIDYA (Sans.), def., 582.
MAHA-VTSHNU (Sans.), def., 562; 

een beginsel dat het zaad van ava- 
tarisme in zich draagt, 562; alle 
wereld-heilanden en avataras komen

gen weerkaatst, 160; ieder heelal, 
wereld of planeet heeft zijn, 160; ge
lijk aan het licht dat stolt tot de 
vormen van de Heren van het Zijn, 
283; de onzichtbare - met zijn zeven 
hiërarchieën vormen één kracht, 306- 
307; zowel de ongeopenbaarde als de 
geopenbaarde — wordt door de Hin- 
dus Isvara genoemd, 595; betreffen
de de emanatie van de, 615-617; de 
esoterische betekenis van de, 617; 
beweging doet de - ontstaan, 624; 
in de conceptie van de - zijn Para- 
brahman en Mülaprakriti één en toch 
twee, 632.

LOHITANGA, (Sans., letterlijk „met 
de rode ledematen”, gewoonlijk de 
planeet Mars), „die met het vurige 
lichaam”, benaming voor Venus, 304; 
derde ras geboren onder de heer
schappij van, 304; is heerser over bol 
C (van de aardketen), 304.

LOKA(S) (Sans.), def., 239; en talas, 
e.v.; opsomming van de zeven, 239- 
240; opsomming van ganas op de, 
239-240; bewustzijnstoestanden in 
verband met de, 241-243; opsomming 
van de - en bijbehorende talas, 242; 
emanatie van, 242; tweepoligheid 
van. 243; leer van - en talas, 294 
e.v.; symbool van, 295; opsomming 
van - in verband met de element- 
principes, 298; verhouding van ron
de ontwikkeling tot - en talas, 299; 
ras-ontwikkeling en - en talas, 299.

LOKA-CHAKSHUS (Sans.), def., 305. 
LOKAPALAS (Sans.), def., 72.
LOT, staat geschreven in de sterren - 

uitleg, 74.
LOTUS, wat de - symboliseert, 138; 

voorbeeld van een prototypische 
vorm, 207.

LOTUS, LE, citaat uit - over Jezus als 
een avatara, 572-573.

LUCHT, het Element-Principe van, of 
Vayu-Tattva, 247, 444; over de oor
sprong van, 175, 445; de Tweede 
Ronde brengt het tweede element tot 
openbaring, 448; de zuiverheid van — 
zou degene die het weet te hanteren 
het eeuwige leven geven, 448; of het 
echte universele oplosmiddel, 448; 
het tweede element, -, correspon
deert met het zesde beginsel, 448.
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voor - alleen is geen onsterflijkheid 
mogelijk, 478; werkt als een twee
voudig beginsel, 478; is tweevoudig - 
lunair in zijn lager en solair in zijn 
hoger aanzicht, 479; hoger - is niet 
volledig met het kind verbonden 
voor het zevende jaar, 482; bij de 
tweede dood keert lager - terug tot 
de Dhyan Chohans, 496; over de 
scheiding tussen hoger en lager - bij 
de tweede dood, 496-497; kan zijn 
inwezen aan verscheidene voertuigen 
doorgeven, 567.

MANAS-TAIJAS1 (Sans.), (zie ook 
Buddhi-Taijasï), 56; status van manas 
in devachan, 267; gelijk aan buddhi- 
manas, 268; over - en de toestand 
van wording, 499.

MANASA (Sans.), def., 198; wij zijn in 
het - tijdperk van onze cyclus van 
rassen, 409.

MANASA-DHYANIS (Sans.), def., 
198; verband van - met de evolutie 
van het verstand, 195, 198..

MANASAPUTRAS (Sans.), def., 196; 
zijn eens mensen geweest, 172; uit
leg over de, 196-199; de komst van 
de, 375-386; de rol van de - in het 
mensenrijk, 376; zijn de vijfde hiër
archie, 378; zijn de bezielers van de 
mensplant, 380; of de Goden van 
Wil, 382; en het mensenrijk, 385- 
386.

MANDÜKYA-UPANISHAD. geciteerd 
i.v.m. de eerste grondstelling, 598; 
geciteerd: „zoals een spin haar web 
uitwerpt en weer intrekt” (zelfde als 
St. III, 41. 10) „zo is het heelal af
komstig uit de onvergankelijke”, 625.

MANES (Lat.), def., 497; betekenis 
van de woorden „de manes zal ver
nietigd worden”, 496-497.

MANI, stichter van het manicheïsme, 
571 v.n.

MANICHEEËRS, def., 571 v.n.; be
weerden dat lezus een omzetting 
was van Gautama, 571.

MANOMAYA-KOSA (Sans.), def., 267. 
MANU(S) (Sans.), def., 37; synoniem 

voor wachter, 113; van een ronde 
gelijk aan een Dhyani-Buddha, 120; 
elke - schept 7x7 Manus, 453; 
waakt over ronden, 453; van de 
huidige vierde ronde is Vaivasvata, 
453; waarom wordt Vaivasvata de 
zevende - genoemd? 453; wortel—, 
453, 454; zaad—, 453, 454; uit het 
beginpunt van een stelsel komt de 
eerste - voort, die het aanzijn geeft 
aan alle andere, 628; bezitten een 
zekere mate van kennis van hun er
varingen in alle cosmische evoluties,

van, 562; kan adi-buddhi genoemd 
worden, 562.

MAHARAJAS. DE VIER, def., 72.
MAHAR-LOKA (Sans.), def., 239; ver

blijfplaats van de pitris die hun taak 
volbracht hebben, 239; en bijbeho
rend tala, 242.

MAHAT (Sans.), def., 118; zoals ge
bruikt in de Sankhya filosofie, 246; 
cosmische verstandelijkheid, 253; 
cosmisch denkvermogen of —, de pe
riodieke openbaring van het eeuwige 
universele denkvermogen, 253; de 
Zonen van - zijn de bezielers van de 
saptaparna, 380; de ene onpersoon
lijke Bouwmeester van het heelal is 
-, het universeel denkvermogen, 618; 
verschillende scholen in de Hindu 
filosofie hebben verschillende opvat
tingen omtrent, 619.

MAHATALA (Sans.), def., 241; en bij
behorende loka, 242.

MAHA-YUGA (Sans.), def., 48; en de 
dag van Brahma, 49; tijdsduur van 
een zonnestelsel in, 49.

MAHIMAN (Sans.), def., 157. 
MAKARA (Sans.), def., 334.
MALKUTH (Kab.), de tiende sephira, 

92-93.
MAN (Sans.), def., 198.
MANAS (Sans.), def., 172; verband 

van - met monade en persoonlijk
heid, 56; -Taijasi of hoger manas, 
56; hoger — of reïncarnerend ego, 
56; lager - of kama-manas, 76; het 
vijfde beginsel in de mens, dat op
gewekt moet worden, 123; is het 
middenbeginsel, of de spil, 172, 269; 
de rol van - in de evolutie van het 
verstand, 195-196 e.v.; status van - 
in het dieren- en het mensenrijk, 195- 
196; het ontwaken van - in de mens, 
196-199, 375 e.v.; -aspect van de zon- 
ne pritris, 197; het derde vuur, 259; 
atman en buddhi zijn niet compleet 
zonder, 259; is het verstandsbeginsel, 
261; onderscheidt de mens van het 
dier, 261; werkt op twee manieren 
tijdens het aardse leven, 172, 266; 
verdeeld in hoger en lager, 266, 
267; kan in drie categorieën verdeeld 
worden, 269; en karna zijn noodzake
lijk voor een volledig aardse bestaan, 
270; over de noodzaak van (St. IV, 
41. 17), 380 e.v.; volledige ontwikke
ling van - zal plaatsvinden in de 
vijfde ronde, 409, 458, 461; volledige 
beschikking over het zesde zintuig 
zal een feit zijn wanneer - een wordt 
met het zesde zintuig, 414; vermen
ging van - met zesde zintuig is het 
gebruik van Jftana4akti, 414-415;
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in alle eeuwigheid, 628; de eerste - 
wordt Svayambhuva genoemd, 628; 
zegt dat hij geschapen is door Viraj 
(zie aldaar), 629,

MANUSHA (Sans.), def„ 121.
MANUSHI (Sans.), def., 120-121; 

behoort bij een speciaal ras, 121; 
verband tussen een - en een Dhyani- 
Buddha, 121; twee - helpen over een 
ras te waken. 453; Dhyani-Buddhas 
en hun aardse tegendelen, de 586 
v.n.

MANUSHYA (Sans.), zelfstandig 
naamwoord dat mens betekent; col
lectief de mensen, „manus met denk
vermogens”, 379; hoe zijn de - ge
boren? 379 e.v.

MANUSHYA (Sans.), bijvoegelijk 
naamwoord dat menselijk betekent; 
def., 120-121; de tweede- of het 
mensenras, 367-368.

MANVANTARA (Sans.), def., 37; is 
een uitademing van de grote adem, 
37; het saurya of zonne—, 45; het 
tijdperk van een planetair, 49; be
rekening van de lengte van een 
saurya- -, 49; het planeet- - is gelijk 
aan een dag van Brahma, 49; men 
kan Fohat beschouwen als de brug 
tussen pralaya en, 607; de impuls 
van - begint met het wederontwaken 
van de cosmische ideatie (universeel 
denkvermogen) hetgeen samenvalt 
met en parallel loopt met het eerste 
verschijnen van cosmische substantie, 
607; stadia die het dagen van een - 
aangeven, 632.

MARCIONES, leringen van de gnos
ticus - omtrent Jezus, 571-572.

MARS, is een zevenvoudige keten. 289; 
onafhankelijk van de siderische he
ren van de aarde, 289; een van de 
zeven heilige planeten, 300; bol F 
(van de aardketen) is geboren onder 
de Dhyani van, 304; behulpzaam bij 
het bouwen van een ander stelsel van 
zeven bollen, 305; omvat met Mer- 
curius en de aarde een stelsel van 
werelden, 305; en Mercurius in ver
houding tot de aarde, 314.

MARTTANDA (Sans.), een van de na
men van de zon, 315.

MARYADAH (Sans.), def., 230.
MATERIALISATIE, uitleg van de - 

van een vorm uit een medium, 184; 
komt overeen met de evolutie van 
de fysiologische mens uit de astrale 
rassen. 351.

MATERIE of STOF, toestand van - 
tijdens pralaya, 46, 60; is eeuwig, 50, 
86; wordt atomisch, 50; is de upadhi 
voor het universeel denkvermogen

om zijn ideaties op te bouwen, 86; 
in de natuur is geen dode, 86, 149; 
de oer— van de wetenschap is het 
zelfde als de - van vandaag, 189; 
geest en - zijn twee toestanden van 
het Ene, 200; is de eerste differen
tiatie van de geest, 200; evolutie is 
een eeuwige spiraalsgewijze vooruit
gang in de, 210; of substantie is 
zevenvoudig, 229; gedurende pralaya 
keert - terug tot de oorspronkelijke 
ongedifferentieerde toestand, 317; de 
vijfde toestand van, 350; de zesde 
toestand van, 350; neemt ruimte in, 
heeft beweging, smaak en reuk, 
eigenschappen die corresponderen 
met de menselijke zintuigen, 414; vol
gende eigenschap van - zal door
dringbaarheid zijn, 414; van de der
de ronde is niet zo dicht als van de 
vierde ronde, 437; evolutionaire ont
wikkeling tot aan de derde ronde is 
vormloos wat betreft, 437; in de vijf
de ronde zal doordringbaarheid zo’n 
uitgesproken eigenschap worden dat 
de dichtste vormen even doordring
baar zullen lijken als dichte nevel, 
451; moet beschouwd worden als 
objectiviteit in haar zuiverste abstrac
tie, 605; beslaand als afgescheiden 
van waarneming is slechts een ab
stractie, 605; zou alleen kunnen dui
den op de gezamenlijke objecten van 
mogelijke waarneming en het woord 
substantie op noumena, 605; Fohat 
is de schakel tussen Denkvermogen 
en, 609.

MATRA (Sans.), def., 246.
MATRI-PADMA (Sans.), let. moeder- 

lotus, een woord gebruikt in de 
Stanzas (III, él. 1), 625; is het ei (het 
eeuwig ei) de baarmoeder van het 
heelal dat komen gaat, 625.

MATSYA-AVATARA (Sans.), def., 
561.

MAYA (Sans.), def., 57, 73; zeven 
werelden van, 192; ik ben geboren 
door mijn eigen -, zegt Krishna, 
560; esoterische verklaring van, 605- 
606.

MAYAVI (Sans.), def., 183. 
MAYAVI-RUPA (Sans.), def., 183. 
MEDEDOGEN, DE WET VAN, in 

verband met de Leer van de Twee 
Paden, 527 e.v.; in verband met de 
Drie Verheerlijkte Gewaden, 551 
e.v.; in verband met de Leer van 
Avataras, 560 e.v.; in verband met 
het Wondervolle Wezen, 574 e.v.; in 
verband met het Grote Offer, 575; 
in verband met de Grote Verzaking, 
576, 577; in verband met de Tatha-
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overkomelijke kloof tussen dier en, 
261-262; hoe - functioneert in het 
aardeleven, 266-272; psychisch be
schouwd is - in verschillende groepen 
verdeeld, 324; vorm van - is niet een 
projectie van het dierenrijk, 330; 
groei en ontwikkeling van - te dan
ken aan monade, 331; is onafschei
delijk van de zesde groep hemelse 
wezens, 335; ieder - wordt geboren 
onder een van de 7 planeten en de 
12 huizen, 337; eerste verschijnen 
van - op aarde, 346 e.v.; ging aan de 
anthropoïde apen vooraf, 349; vor
men van - vóór de scheiding der ge
slachten gebouwd uit astrale stof, 
350; over de zweetgeboren -, 363; 
over de eigeboren -, 366-368; vroege 
methoden van voortplanting, 368- 
369; over de androgyne toestand van, 
368 e.v.; over de ronde vorm van - 
genoemd in de Bijbel, 369; derde ras 
beschreven als een titaan uit het 
secundaire tijdperk, 370; en de schei
ding der geslachten, 371 e.v.; en het 
ontwaken van het verstandsbeginsel, 
375 e.v.; geëvolueerd door een hoge
re groep maanpitris in de derde ron
de, 377-378; is in de voorafgaande 
drie ronden door alle rijken heen 
gegaan, 386; van het vierde ras was 
de eerste volkomen mens, 398; zal 
niet weer reusachtige lichamen aan
nemen, 413; zal in het zesde ras de 
banden van de stof en het vlees ont
groeien, 413; zal het slijk van het 
stoffelijk leven achter zich laten en 
zich wenden tot het astrale, 421; ging 
in de derde ronde door alle niet-ver- 
standelijke stadia van bestaan, 437; 
stadia van bewustzijn van de - tijdens 
de drie ronden, 437; aardse diervor
men van de derde ronde, 438; zoog
dieren afkomstig van tweede wortel- 
ras van de vierde ronde, 438; be
schrijvende schets van de - in ronde 
I t.m. IV, 440-441; toestand van - 
in de eerste ronde, 441; verklaring 
van „iedere - in de 459; wordt 
datgene dat hij verlangt, 475 e.v.; 
vormveranderingen in de baarmoe
der geven een beknopt verslag van 
enige bladzijden die ontbreken in de 
geschiedenis van de aarde, 208, 593. 

MENSELIJK(E), stadium van evolutie 
moet doorlopen worden, 122-123, 
172; geestelijke verstandswezens 
moeten het - stadium doorlopen, 
122, 172; - evolutie, 179 e.v.; groei 
van - foetus geeft ontwikkelingen 
van de derde en vierde ronde ver
kort weer, 208.

gata, 577.
MEDIUM, verklaring van materialisa

tie van een vorm uit de zijde van een, 
184.

MEESTER METSELAAR, de voor 
immer onbekende — geeft de bou
wers de impuls, 209.

MEESTERS, hoe brieven van de - 
ontvangen kunnen worden, 156-157.

MEETKUNDIGE FIGUREN, gehei
men der natuur vastgelegd in, 95.

MENS, DE, (voor de evolutie van de 
mens zie MENSELIJKE EVOLU
TIE; voor de menselijke rassen zie 
de LEER VAN DE RASSEN; voor 
de mens na de dood zie TOESTAN
DEN NA DE DOOD; zie ook onder 
MENSENRIJK).
volgt dezelfde wetten als het heelal, 
38; is onverbrekelijk verbonden met 
het heelal, 40; vernieuwt zich steeds, 
55; is de som van al zijn vorige 
levens, 55; volgt de wet van voort
durende vernieuwing d.m.v. reïncar
natie, 58; is zijn eigen heiland en 
zijn eigen verderver, 81; vormt de 
laatste groep van de hiërarchie van 
mededogen, 121; verbinding tussen
- en de Oer-Zeven, 121; toestand 
van menszijn moet doorgemaakt 
worden om een volledig bewuste god 
te kunnen worden, 122; ieder wezen 
was een mens of bereidt zich voor 
er een te worden, 124; kan gelijk 
„Een onzer” worden, 126; waarom 
is een - een - ? 130-131, 145; werk
zaamheid van het Ene Leven in, 138; 
Jlva is volledig in, 145; waarom de
- de kringloop van noodzakelijkheid 
moet volgen, 164 e.v.; het doel van, 
165; streeft naar de status van de 
hemelse mens, 171; toestand van 
menszijn moet doorgemaakt worden, 
122, 172; evolutie van de, 179-212; 
in zijn evolutie bijgestaan door ho
gere wezens, 185; ging aan alle zoog
dieren vooraf, 185 e.v., 349; theorie 
over het ontstaan van - in het oceaan- 
slijm is onaanvaardbaar, 188; is in 
wezen een deva, 198; wie vormt?, 
199; wie voltooit? 203; „schepping” 
van, 203; en de vijfde hiërarchie, 
203; waarom heeft - deze huidige 
vorm, 205; vorm van - werd niet 
„geschapen”, 184, 207; vorm van - 
bestond in eeuwigheid als een oer
beeld, 207; alle vormen op aarde zijn 
variaties op oertypen die door - af
geworpen zijn, 207; de eerste - werd 
geprojecteerd op zeven zones, 209; 
verdeling van - in zeven beginselen, 
250 e.v.; verstandelijkheid is de on-



670

MENSELIJKE MONADE, 42; of gees
telijke monade, 382.

MENSEN RIJK (zie MENS), plaats 
van - op levensladder, 104; symboli
seert evenwicht tussen stof en geest, 
122, 163, 188; functioneren van 
ahamkara en manas-beginsel in, 125; 
werkzaamheid van het Ene Leven 
in het, 137; werkzaamheid van het 
geestelijk plasma in het, 145; belang 
van het stadium van het, 171-172; 
androgyne vorm van het - scheidde 
zich in 2 geslachten, 187; rol van de 
uitverkorenen van het - in de vol
gende manvantaras, 212; over de 
kloof tussen het - en het dierenrijk, 
384; duidelijke afscheiding tussen het 
- en het dierenrijk bereikt bij het 
middenpunt van het vierde ras, 401; 
geen monaden kunnen nog binnen
gaan in het, 401.

MÈRCABAH (Kab.), uitleg over, 326. 
MERCURIUS, is een zevenvoudige 

keten, 289; onafhankelijk van de 
zeven siderische heren van de aarde, 
289; een van de 7 heilige planeten, 
300; vijfde ras geboren onder de 
Dhyani van, 304; bol E (van de 
aardketen) geboren onder de Dhyani 
van, 304; behulpzaam bij het bouwen 
van een ander stelsel van bollen, 
305; met Mars en Aarde omvat een 
stelsel van werelden, 305; relatie van 
Mars en - tot de aarde. 314.

MESHIA. persische god als androgyne 
afgebeeld, 369.

METEMPSYCHOSE, def„ 173; Pytha- 
gorese leer van - verklaard, 148; 
verhandeling over de leer van —, 
173 e.v.; kabbalistische ideeën om
trent, 456; een aspect van de leer 
van Gilgültm is hetzelfde als, 456.

MICROBEN, wat zijn de - van de 
wetenschap, 202; zijn de eerste en 
laagste onderafdeling op het tweede 
gebied - dat van stoffelijk prana, 
202.

MICROPOSOPUS, (verlatijnste vorm 
van een grieks samengesteld woord, 
gelijk aan de kab. term Zeir Anpin, 
met de betekenis van het Kleine 
Gelaat. Het is de antithese van Ma- 
croposopus, het Grote Gelaat, of 
Arikh Anpin, hetgeen het heelal 
symboliseert.); soms gelijk gesteld 
met Adam Kadmon: daarom de zes 
„ledematen” van, 326.

MIDDELPUNTEN, BASISCHE, waar
op de cyclische en individuele evo
luties van het Heelal zich voltrekken, 
284.

MIKROPOSOPOI (Kab. - meervouds

vorm; zie microposopus), def., 622. 
MINERAAL, ieder levend schepsel, 

plant dier en zelfs - haalt adem, 321; 
sterft aan het eind van iedere man- 
vantarische cyclus, 321; heeft iedere 
afzonderlijke molecule van het - een 
monade? 321; bevat iedere - vorm 
het vermogen zich tot een planeet- 
geest te ontwikkelen? 593.

MINERALENRIJK, plaats van het - 
op de levensladder, 104; werkzaam
heid van het Ene Leven in het, 137, 
257; toestand van het - is die van 
licht dat gekristalliseerd en geïmme- 
taliseerd is, 186; is in de eerste ron
de nevelig en wordt hard in de ze
vende ring, 433.

MINERALE MONADE, def., 42-43.
MINOS (Gr.), rechter van de onder

wereld, 71, 535; interpretatie van 
het oordeel dat geveld wordt door, 
535.

MINOTARUS (Gr.), beschrijving van 
de - in het labyrinth, 535; interpre
tatie van de, 535.

MISLUKKINGEN, rol van de - van de 
etherische rassen (Dhyani-Chohans), 
385-386; worden de leiders van de 
wederbelichaamde keten, 431; wor
den een werkzame kracht, 433.

MOEDER, DE GROTE, of grenzeloze 
ruimte, of prima materia, 38, 257; elk 
van de zeven beginselen heeft deel 
aan, 257, 258; uitleg over de zeven- 
huidige - in de stanzas, 264; ieder 
atoom in zijn maagdelijke oerstaat is 
besloten in, 323; slaapt, maar ademt 
voortdurend, 323; ligt in de oneindig
heid uitgestrekt tijdens pralaya, 626; 
zelfde als Aditi, 626; is de onbevlekte 
moeder-maagd, die wordt overscha- 
duwd, niet bevrucht door het univer
sele mysterie wanneer zij tevoorschijn 
treedt uit haar layatoestand, 634; 
zie ook Mari-Padma.

MOIRAI (Gr.), def., 78.
MOKSH (Sans.), def., 216.
MOKSHA (Sans.), def., 216; Brah

maans equivalent voor nirvana, 213, 
215, 614.

MOLECULE, ieder - in het heelal is 
zowel levengevend als dodend, 201; 
heeft ieder afzonderlijk - van het 
mineraal een monade? 321; iedere - 
is deel van het universele leven, 322.

MONADE, def., 41, 191; is atma- 
buddhi, 42, 191, 342; is een straal 
van het Absolute, 44, 193; is niet 
bewust op ons gebied, 44, 193; en 
de processen van wederbelicbaming, 
51; verbinding tussen persoonlijkheid 
en, 56; is de Stille Wachter van de
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de dood, 506-510; gaat volgens de 
Hermetische werken door zeven zo
nes, 507; weergegeven in het verhaal 
van Ishtar in de onderwereld, 508- 
510; over de innerlijke ronden van de 
- in de toestanden na de dood, 512; 
toestand van bewustzijn van de - in 
de toestanden na de dood, 554; wat 
is de - 7 - die homogene vonk die 
in millioenen stralen uitgestraald 
wordt door de Oer Zeven, 629; is de 
uit de ongeschapen straal voortvloei
ende vonk, 629.

MONADEN, SCHAREN VAN, def., 
43; afdalen en opstijgen van, 101- 
103; of natuurrijken, 104; beginnen
de, 125; beklimmen de levensladder, 
170; openbaren zich op de levens
ladder voor monadische evolutie, 
191-192, 193-194; gaan bij het eind 
van een zonnemanvantara over in de 
nirvanische toestand, 215; kan op 
de dag-zij-met-ons de ring niet-verder 
doorbreken, 236; zijn de zielen van 
de atomen, 323; leer van de verhou
ding tussen de - en het stelsel, 323 
e.v.; verhouding van de omhulsels 
van de - tot de sferen, 324-325; ver
houding van de, 324 e.v.; kringlopen 
van de - over de bollen van een 
keten, 342-343; uitleg over de ver
schillen in status van, 346; kunnen 
niet meer tot het mensenrijk over
gaan, 401; kunnen in drie grote klas
sen verdeeld worden, 434; over de - 
die het menselijk stadium bereiken, 
439; over de oorsprong van de men
selijke, 629.

MONADISCHE ESSENTIE, def., 41; 
of atman is het eeuwige beginsel, 
44; emaneert uit paramatman, 44; 
wordt aan het eind van de kringloop 
opgenomen, 44; blijft bestaan van 
pralaya tot manvantara, 50; en sütrat- 
man, 54 e.v.; gesymboliseerd door de 
vlam in de stanzas, 56; begint in het 
plantenrijk zich onmerkbaar te diffe
rentiëren, 103; keert terug tot oor
spronkelijke inwezen in paranirvana, 
177; is verbonden met de wet van 
beweging, 218; gaat door de rijken, 
323; niet onderworpen aan beperkt
heid, 473; het eeuwige zoeken komt 
voort uit, 475; keert (na de dood) 
terug tot zijn oorsprong, 507; het 
hiranyagarbha is een emanatie van, 
520.

MONADISCHE EVOLUTIE, analyse 
van, 191 e.v.

MONAS (Gr.), zoals gebezigd door de 
Peripatiteci, 43; is een Pythagorees 
woord met dezelfde betekenis als de

mens, 56; verkrijgt zijn oorspronke
lijk inwezen weer tijdens maha-pra- 
laya, 61; verschijnt weer uit paranir
vana, 61; afdaling en opstijging van, 
101, 103; verplichte pelgrimstocht 
van de, 164-173; de ontwaakte toe
stand van de, 170-171; maakt na de 
dood een hemelse reis, 175; geboren 
uit het inwezen van de Zeven, 177, 
214; heeft een geestelijk model en 
een verstandelijke bewustzijn nodig, 
193; op dc drempel van paranirvana 
keert de - terug tot haar oorspronke
lijke inwezen cn wordt het Absolute, 
214; is een individuele Dhyan-Cho- 
han, 215; behoudt in de nirvanische 
toestand zijn besef van individuali
teit, 215; gaat nirvana binnen, 218; 
doel van de pelgrimstocht van, 220- 
222; noodzaak de - samen te hou
den door het middenbeginsel, 296- 
297; incarneer de geestelijke - van 
een Newton, 270; heeft elke afzonder
lijke molecule van het mineraal een
- ? 321; wat is het verschil tussen de
- die zijn evolutie in het dierenrijk 
doormaakt en de - in het mensen
rijk tijdens de vroege ronden en ras
sen?, 327-331; omhulsels voor de — 
zijn bijeengebracht van de zeven hei
lige planeten, 328; is niet geïncar
neerd in het stoffelijk lichaam, 328; 
plaats van de - tijdens het leven, 
329; drijft de groei en ontwikkeling 
van de mens naar volmaking, 331; 
identiek met de al-kracht, 331; uit
leg over de engel - en de menselijke, 
336-337; de menselijke - is in zijn 
eerste begin de ziel van die ster, 337; 
plaats van de - in de menselijke 
constitutie, 363; er is geen - die iets 
anders dan goddelijk is, 439; is een 
druppel uit de oeverloze oceaan, 439; 
moet in zich iedere wortelvorm van 
elk rijk weerkaatsen, 439; cyclische 
reizen van de - in de toestanden na 
de dood, 455-458; en de leer van 
Gilgülïm, 455-458; planetaire af
komst van - werd verkondigd door 
de gnostici, 467; op weg naar het 
onbegrensde licht moet de - op de 
heen en terugreis zeven planeetge- 
bieden doorgaan, 467 , 512; er is een 
vastgestelde cyclus voor de - die in 
de toestanden na de dood doorlopen 
moet worden, 485-486; geen - wordt 
gereïncarneerd voor de tijd daartoe 
is aangebroken, 485 v.n.; wordt be
vrijd door de tweede dood en ver
volgt haar weg door de sterrege- 
bieden vanwaar zij kwam, 497; kring
lopen van de - in de toestanden na
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NAGAS (Sans.), def., 241; verblijfplaats 
der - gesitueerd in patala, 241.

NAIMITDKA-PRALAYA (Sans.), 
def., 60; verschil tussen - en prak- 
ritika, 286; zelfde als planeetpralaya, 
288 v.n.

NARA (Sans.), def., 561.
NARA-SIMHA-AVATARA (Sans.), 

def., 561.
NARAYANA (Sans.), def., 627; is de 

geest die onzichtbare vlam is die 
nooit brandt maar alles wat hij aan
raakt doet ontvlammen en daaraan 
leven geeft, 626; in verband met 
Evara staat - voor de ongcopenbaar- 
de Logos en Isavara voor de geopen
baarde Logos, 627.

NAROS (Cahld.), def., 47; of chaldese 
cycli, 47-49.

NATUUR, oorzaak van —verschijnse
len, 108-109, 111: wat de „onbewus
te” - genoemd wordt, 159; een ver
eniging van krachten, gehanteerd 
door half-verstandelijke wezens, 159; 
wordt altijd, 205; zorgt voor ieder 
dier en iedere plant, 209-210; is 
saamgevat uit aardse geesten, 210; 
kan soms haar ontwerp niet verwe
zenlijken, 210.

NATUURGEESTEN, of elementalen, 
ontstaan van, 112; over de oorsprong 
van, 334.

NATUURKRACHTEN, voeren de 
goddelijke wetten uit, 108; uitleg 
over, 108; zijn de werkzame secun
daire oorzaken van de primaire oor
zaken, 111.

NATUURKUNDE en scheikunde zijn 
de twee grote magiërs van de toe
komst, 201.

NEGEN-EN-VEERTIG VUREN, het 
Ene Leven openbaart zich in 7 toe
standen met 7 onderverdelingen als 
de, 137; de weerkaatsingen van - 
zijn in de mens ontwikkeld, 138, 
257; verhouding van de 7 beginselen 
tot de, 258; over het ontsteken van 
de, 258; de 7 binnen de 7 of de, 
458 e.v.; de mens heeft het inwezen 
van de - nodig om volmaakt te 
worden, 459; schematische weergave 
van de, 461.

NEITH (Eg.), def., 504; ook wel Nout, 
504; Egyptisch synoniem voor akaéa, 
597.

NEMESIS (Gr.), def., 77; of karma, 
77 e.v.

NEPTUNUS, de planeet - is niet een 
van de zeven heilige planeten, 301, 
302; en ons zonnestelsel, 307; ver-

Ongeopenbaarde Logos (of eerste 
Logos), 597; Pythagoras zei dat de - 
in afzondering en duisternis verblijft, 
615; trekt zich na de openbaring van 
de drie Logo! terug in eeuwigduren
de stilte, 615; en zijn drievoudige 
emanatie gesymboliseerd in de tetrak- 
tys, 615.

MONOGENES (Gr.), def., 560 v.n.; 
het woord - stamt van voor de chris
telijke jaartelling, 560 v.n.; benaming 
voor Persephone, 560 v.n..

MUCH (Sans.), def., 216.
MUKTI (Sans.), def., 216; brahmaanse 

term voor nirvana, 215-216, 614.
MOLA (Sans.). def., 603.
MÜLAPRAKRITI, def., 602-603; zelf

de als akasa, 67, 206; een vedantijns 
woord, 206, 602; de oorsprong van 
de substantie-zijde van het geopen
baard heelal, 603; is avyakta (niet te 
openbaren) terwijl prakriti vyakta 
is, 603; parabrahman is absolute 
werkelijkheid en - is een sluier die 
daar overheen geworpen is, 603; het 
aspect van het Absolute dat ten 
grondslag ligt aan alle objectieve ge
bieden in de natuur, 606; is de basis 
van de object-zijde der dingen - de 
basis van alle objectieve evolutie en 
cosmogenesis, 620; parabrahman en
- zijn een in werkelijkheid, maar 
twee in de universele opvatting van 
het geopenbaarde, 632.

MUNIS (Sans.), afgeleid van man, den
ken: heiligen of zieners, 239; Bhu- 
var-loka wordt beschouwd als de 
woonplaats van, 239; uit vorige man- 
vantaras werden in verband gebracht 
met de Zonen van Wil en Yoga, 375. 

MUZIEK DER SFEREN, Pythagoras 
en de, 299-230.

MYALBA (Tib.), def., 577.
MYSTERIEËN, van het oude Grieken

land, 166; idee van het paradijs was 
ontleend aan de Egyptische — waar 
die leer werd opgevoerd, 490; Plutar- 
chus over de, 494; ingewijden in de
- hebben het geluk geproefd, 495; 
over de gedramatiseerde weergaven 
in de, 508-509; over inwijding in de, 
508-509 v.n.; onthulden de geheime 
werkingen in de natuur, 508-509 v.n.; 
Orpheus beschouwd als de grondleg
ger van de, 510-511 v.n.; Proclus 
over de Orphische, 511 v.n.

MYSTERIE VAN BUDDHA, HET, 
hoofdstuk in de G.L., deel III, 568; 
in verband met de Dhyani-Buddhas 
en hun aardse correspondenties, 569.
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bonden met het universele zonne
stelsel, 307.

NERFE (Etruskisch), een oude god
heid, synoniem voor akasa, 597.

NETZAH (Kab.), de zevende sephirah, 
92-93.

NEVELVLEKKEN, oer chaos is de 
noumenon van onoplosbare, 315.
NEVELTHEORIE, de occulte leer ver

werpt de, 314.
N1ET-ZIJN, gelijk aan Absoluut Zijn, 

117.
NIEUWE TESTAMENT, verhaal van 

Jezus in - is allegorie, 572-573.
NIDANAS (Sans.), van werkwoords

wortel da - binden; ni - neer; in het 
Buddhisme de banden of kluisters 
die de oorzaken van het bestaan in 
de wereld zijn en ook de oorzaken 
voor wedergeboorte voortbrengen. 
Er worden 12 nidanas genoemd: avid- 
hya - „niet-kennis” (meestal vertaald 
met onwetendheid); samskara - „op
eenstapelingen”, d.w.z. karmische 
overblijfselen van handelingen; vij- 
fiana - onderscheidingsvermogen; 
nama-rüpa - „de naam en vorm”, 
d.w.z. de persoonlijkheid; shadaya- 
tana - de zes zintuigorganen; sparsa 
- aanraking, d.w.z. contact met 
voorwerpen; vedana - zintuigelijke 
waarnemingen; trishna - hunkering 
of gehechtheid; upadana - vasthou
den of grijpen (naar het aardse le
ven); bhava - wording (in de zin van 
geboren worden); haramarana - 
ouderdom en sterven; jati - geboorte, 
d.w.z. geboren worden op aarde; 
over de, 415; de eerste - is avidya, 
455; vóór een incarnatie moet het 
reïncarnerend ego kennis nemen van 
alle gevolgen die teweeg gebracht 
zijn door, 512.

NIR (Sans.), def„ 218.
NIRGUNA (Sans.), def., 352, 562; be

naming voor Vishnu en aanduiding 
voor het toppunt van de totaliteit 
van geestelijke wijsheid in het heelal, 
562; benaming voor parabrahman - 
ontdaan van eigenschappen, 619.

NIRMA - NIRMANA (Sans.), def., 
551.

NIRMANANAKAYA(S) (Sans.), def., 
551; uit andere manvantaras, 384; 
Vairajas worden genoemd, 384; sta
tus van, 551-552; verzaking van, 552; 
de keus gemaakt door de Buddhas 
van Mededogen om op aarde te blij
ven als, 552 e.v.; Gautama Buddha 
is een, 553; proces van het aanne
men van het - -kleed, 535-555; in 
verband met de drie Logoï, 557;

staan avataras bij die zich op aarde 
openbaren, 566; verschaft hetmidden- 
beginsel van een avatara, 566 e.v.; 
kan beschouwd worden als een we
zen met 5 beginselen, 567; functio
neert in zijn eigen capaciteiten en is 
in staat de avatarische boodschapper 
van een menselijk upadhi te voor
zien, 567.

NIRVANA (Sans.), def., 46; over de 
leer van, 213; beschrijving van - in 
„Het Licht van Azië”, 213; beschrij
ving van - in „De Stem van de Stil
te", 214; wordt betreden door alle 
monaden aan het eind van zonneman- 
vantara, 215; misverstanden omtrent, 
216-217; de monade gaat - binnen, 
218; over de Vairajas die - verzaak
ten, 384; de vier paden tot - of de 
vier graden van inwijding, 540 e.v.; 
wordt de oceaan van kennis genoemd, 
540; over het verkrijgen en de ver
zaking van, 549; de niet verande
rende verandering (uitleg), 550; de 
glorieuze toestand van Absoluutheid 
of, 550; het bereiken van en het ver
zaken van, 550; reden voor het ver
zaken van, 550; de toestand van - 
gaat men binnen als een Jïvanmukta, 
550; wordt bereikt door de Pratyeka- 
Buddhas, 552-553; betreden van — 
betekent het aantrekken van het 
Dharmakaya kleed, 552-553, 555; 
van vernietiging (uitleg), 555; over 
de Buddha in, 568-570; is een be
wustzijnstoestand, 570; hoe kan de 
Buddha in - zijn en toch als een nir- 
manakaya werkzaam zijn? 570; niets 
kan - ingaan wat daarin niet reeds 
eeuwig aanwezig was, 570.

NIRVANIS of NIRVANINS (Sans.), 
def., 217 v.n.; Atyantika-Pralaya is 
van toepassing op, 61; weer tevoor
schijn treden van - na het maha- 
pralaya, 61; zijn diegenen die nir
vana zijn ingegaan, 213; terugkeren
de - uit vorige maha-manvantaras, 
218; rol van terugkerende, 218; 
terugkerende - of eerste, 384-385.

NIS (Sans.), def., 46, 177. 
NITYA (Sans.), def., 60. 
NITYA-PRALAYA (Sans.), def., 60; is 

het voortdurende proces van afbraak, 
155-156.

NITYA-SARGA (Sans.), def., 60; is 
de toestand van voortdurende schep
ping of evolutie, 155-156.

NIVRITTI (Sans.), def., 162; en pra- 
vritti, 162 e.v.; dubbele evolutie in 
twee tegengestelde richtingen, 185.

NODUS (Lat.), def., 227.
NOODZAKELIJKHEID, de Kringloop
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van (zie Kringloop van Noodzake
lijkheid).

NORNEN (Scand.), uit de Eddas, def., 
78.

NOUMENON, def., 328; ieder stoffe
lijk deeltje is afhankelijk van zijn, 
328.

NOUS (Gr.), def., 138; betekenis van 
de stof in beweging brengende, 138- 
139; is gelijk aan Buddhi in verband 
met Hoger Manas, 495.

NOUT (Egypt. NUT), def., 504; Gnos
tici vormden een van hun Aeonen 
naar de Egyptische, 138; het Egyp
tisch equivalent voor akasa, 597.

NOX (Gr.), def., 491; moeder van Dag 
en Licht, 491 v.n.

NUMEROLOGIE, voorbeeld van - 
met betrekking tot kringlopen, 47- 
50.

gebieden of het Vierde Cosmischc 
Gebied, 238.

OERK1EM, ideeën omtrent - uit de 
wetenschap, 330-331.

OER-ZEVEN, def., 119; of Zonen des 
Vuurs, 122, 633; de eerste wezens 
die evolueerden uit het oorspronke
lijke vuur, 122, 633; of Zonen des 
Lichts bouwen het heelal, 273; stadi
um waarop - stralen zullen uitgaan, 
632; uitleg omtrent de, 633-634; on
derscheid tussen de - en de daarop 
volgende zeven Bouwers, 633-634; 
zijn de rechtstreekse emanatie van 
de tetraktys (zie aldaar), 634; zijn de 
hoogste wezens op de ladder van het 
zijn, 634.

OLAM (Kab.), def., 236, 237; de vier - 
van de Kabbala, 236, 237; schema
tische weergave van de vier - met 
betrekking tot de gebieden, 237.

OM MAN1 PADME HUM (Sans.), de 
inhoud van de mantra, 255.

OMWERVELENDE ADEMEN, uit
leg over de, 119.

ONDERGEBIEDEN, betekenis van de, 
238; ieder cosmisch gebied is te ver
delen in zeven, 238; schematische 
weergave van de zeven, 238; en de 
onderstoffelijke elementale rijken, 
350-351.

ONDERRAS(SEN), def., 343; onder
hevig aan dezelfde reinigingsproces
sen als de rassen, 356; van het derde 
ras, 366-367; vierde - van het derde 
ras wordt genoemd de ei-geborenen, 
370; tegen het eind van het vijfde - 
van het derde ras werd de mens ge
boren zoals dat tegenwoordig ge
beurt, 370; scheiding der geslachten 
gebeurde in het vijfde - van het 
derde ras, 371; Lemuriërs bouwden 
rots-steden tijdens het zesde - van 
het derde ras, 372; ieder - en volk 
hebben hun kringlopen en ontwikke
lingsstadia, 409; sommige - van het 
vijfde ras bevinden zich op de scha- 
duwboog van hun nationale cycli, 
410; sommige - staan op het top
punt, 410.

ONGELUKKEN, terug te voeren op 
onze eigen daden, 80.

ONGEOPENBAARDE LOGOS, def., 
160; geopenbaarde verbum van de -, 
uitleg, 159-160.

ONGEOPENBAARDE WERELDEN, 
gelegen op cosmische gebieden I tot 
en met m, 237.

ONTSTAAN, DE WET VAN, 584- 
589; hoe de - beschreven wordt in 
het Boek van de Aforismen van 
Tson-kha-pa, 585; het proces van,

O
OBSCURATIE, def., 285; betekenis van 

het woord, 285; gelijk aan slaaptoe
stand, 285.

OCCULTE CATECHISMUS 
Catechismus).

ODYSSEE, DE, citaat uit - over de 
twee poorten van het noorden en 
het zuiden, 320; over de poorten 
van ivoor en van hoorn, 320; over 
de cyclopen en Odysseus, 392 over 
Circe en Odysseus, 566.

OEAOHOO (Senzar), woord in de 
Stanzas van Dzyan, synoniem voor 
het grenzeloze onveranderlijke begin
sel, 596; in de Toelichtingen de 
Vader-Moeder van de Goden, 601; is 
de zes in Een of de zevenvoudige 
wortel waaruit alles voortkomt, af
hankelijk van het accent dat gegeven 
wordt op de zeven klinkers, 601; is 
in één betekenis éèn met parabrah- 
man, 601; is in een andere betekenis 
een benaming van het Ene Leven, 
de immer levende eenheid, 601.

OERATOOM, def., 585-586; evolutie 
van werelden komt voort uit, 585; 
gelijk aan het ene cosmische atoom 
(zie Cosmisch Atoom), 585-586.

OERBEELDEN, uitleg over, 135; 
oorspronkelijke vormen, ideële vor
men en, 205 e.v.; geen vorm kan in 
het menselijk bewustzijn opkomen 
die niet reeds als - aanwezig is, 206; 
bestaat het eerst op het gebied van 
goddelijk eeuwig bewustzijn, 206-207; 
hoe kwam - op het subjectieve 
gebied, 209.

OERBEELDEN, WERELD DER, ge
lijk aan de eerste der geopenbaarde
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gelijk aan Buddhi-Manas, 268.
OPEN PAD, def., 530; en het Ver

borgen Pad, 548 e.v.; gekozen door 
de Pratyeka-Buddhas, 548; leidt 
naar het doel, nirvana, 549; leidt tot 
bevrijding, 550; houdt in het aan
trekken van het dharmakaya gewaad, 
558.

OPENBARING, stadia voorafgaand 
aan een tijdperk van — (of manvan- 
tara), 632; gebieden van - liggen op 
de cosmische gebieden IV t.m. VII, 
237.

ORIGENES (185 - 254 n.C.), geciteerd 
over de opsomming van de zeven 
heilige planeten van de Gnostici, 
302.

ORPHEUS, beschouwd als de grond
legger van de griekse mysteriën,
510 v.n.; en de orfische hymnen, 
510; de leer van - over de zeven 
planeten en de zon, 511; Proclus 
over de leer van, 511 v.n.

ORPHISCHE HYMNEN, over de oor
sprong van de, 510 v.n. - 511 v.n.; 
en de mysteriën, 510; en de leer van 
Orpheus over de zeven planeten en 
de zon, 511 v.n.; Proclus over de,
511 v.n.

OSIRIS, (Egypt. Asar of Uasar), rech
ter over de doden, 69-70; Heer van 
Amenti, 506.

OUDERDOM, is niet de oorzaak van 
dood, 483.

OUDE THEOSOFISCHE GESCHRIF
TEN (Five years of Theosophy), 
over de overbrenging van de levens- 
atomen, 130; over het inwezen van 
komeetstof, 322.

OUDERLIJKE STER of ouderlijke 
monade, 337; waaronder een mens 
geboren is, 338.

OURANOS (Gr.), de hemelen en in 
latere mythologie worden - en Gaia 
geboren uit Chaos, 610; was de 
eerste van een triade: -, Gaia en 
Eros, hemel, aarde en liefde, 611.

OVERGANG DER LEVENS-
ATOMEN, aanhaling uit artikel, 
129-130; leer van de - verklaard, 
147 e.v.

OVERLEVING VAN DE
GESCHIKTSTE, uitleg van, 159.
OVERZIEL, def., 164; een aspect van 

de onbekende wortel, 164; gelijk 
aan het universele zesde beginsel, 
167-168.

OVIDIUS, aangehaald over transmi
gratie, 174.

588-589.
ONSTERFELIJKHEID, het geheim 

van - op aarde bevat in de zaden 
van de Drieëenheid van Wijsheid, 
375.

ONTBREKEN VAN STOF, 135; van 
Aristotclcs, uitleg over, 135.

ONTWERPERS, zijn noch almachtig, 
noch alwetend, 348.

ONVERANDERLIJK BEGINSEL, uit 
de eerste grondstelling (zie het Gren
zeloze) gelijkwaardige termen voor, 
596; moet niet beschouwd worden 
als de oorzaak van de openbaring, 
598-599.

ONVERGANKELIJKE HEILIGE 
LAND, naam voor het tehuis van 
het eerste ras, 355.

ONVOLMAAKT(HEID) in de cosmos 
is te wijlen aan de handelingen van 
onvolmaakte wezens, 30; wat eindig 
is, 160-161.

OOG (zie ook Derde Oog en Dangma), 
ontwikkeling van het - en het ge
zichtsvermogen, 387 e.v.; het gees
telijk, 388 e.v.; het deva—, 389; van 
Siva, 390, 391; is de spiegel en het 
venster van de ziel, 391; werd als 
stoffelijk orgaan ontwikkeld in het 
begin van het vierde ras, 397.

OORDEEL, na de dood in de egyp- 
tische geschriften, 70.

OORDEELS, DAG DES, betekenis 
van, 45.

OORSPRONKELIJKE COSMISCHE 
SUBSTANTIE, of mülaprakriti, 620;

is de grondslag van de objectieve 
zijde der dingen, 620; is de basis 
van alle objectieve evolutie en cos- 
mogenesis, 620.

OORSPRONKELIJKE MOEDER 
SUBSTANTIE, def., 315; acht Adi- 
tyas gevormd uit, 314; hemelse 
sferen alle gevormd uit, 318.

OORSPRONKELIJKE VUUR, zuiver 
vormloze en onzichtbare vuur, 122.

OORSPRONKELIJKE WORTEL- 
STOF, synoniem voor mülaprakriti, 
602; moet men niet afgescheiden 
van de geest zien, 603.

OORZAAK, de Onkenbare - brengt 
niet de evolutie in beweging, 160; 
de Eerste Logos is de Eerste - van 
openbaring, 598; de Eerste - kan 
gelijk gesteld worden met Brahman, 
598; de Eeuwige - is de wortelloze 
wortel van al wat was, is of ooit zal 
zijn, 599.

OORZAAKLOZE OORZAAK, dat 
wat noch Geest noch Stof is, is de 
O. van Geest en Stof, 200; het Ab
stracte Al is de, 599.
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(Sans.), def., 46; Adwaitecs zeggen 
dat - plus maya lévara wordt, 595; 
vedantijns woord voor het grenze
loze onvergankelijke beginsel, 596; 
de eerste Logos moet niet in ver
band gebracht worden met, 598- 
599; is de ene werkelijkheid of het 
Absolute, 600-601; is die Essentie 
die geen enkel verband houdt met 
geconditioneerd bestaan, 601; in een 
betekenis is Oeaohoo één met, 601; 
is een ongeconditioneerde en absolute 
werkelijkheid en mülaprakriti is een 
sluier die erover heen geworpen is, 
603; is het aspect van het middelpunt 
dat binnenwaarts gekeerd is in regi
onen die niet toegankelijk zijn voor 
het menselijk verstand, 603-604; geest 
en stof kunnen beschouwd worden 
als twee facetten van het Absolute 
of, 606; en mülaprakriti zijn één 
in werkelijkheid, maar twee in de 
opvattingen van het geopenbaarde, 
632.

PARAMA (Sans.), def., 44, 164, 177. 
PARAMARTHA-SATYA (Sans.), def., 

177.
PARAMATMAN (Sans.), def., 44, 164, 

252; Atman emaneert uit, 44; mona- 
dische essentie is één met, 56-57; 
Atman is verbonden met, 214; bron 
van Atman, 252.

PARANIRVANA (Sans), 46-177; mo- 
nadische essentie herneemt haar 
oorspronkelijke inwezen, 45-46, 177. 
monade gaat - binnen, 177; zelfde als 
paranishpanna, 177; de dag-zij-met- 
ons is gelijk aan, 216; geestelijke 
egos terug gebracht tot het oor
spronkelijk beginsel in, 217;

PARANISHPANNA (Sans.), def., 46 
v.n., 177; het Absolute is hetzelfde 
als paranirvana, 177; verhouding 
van - tot paramartha-satya, 177; 
bewust en onbewust bestaan in, 177; 
is de absolute volmaaktheid waartoe 
alle bestaansvormen komen bij het 
eind van een maha-manvantara, 623; 
al het bestaande rust in - gedurende 
een tijdperk van rust, 623.

PARASU-RaMA-AVATARA (Sans.), 
def., 561.

PARCAE (Lat.), def., 78; zelfde als de 
Griekse Moirai, 78.
PARNA (Sans.), def., 210.
PATALA (Sans.), def., 241; en bijbe

horende loka, 242; in India werd 
Amerika - genoemd, 413.

PATH, THE, parafrase van de Gayatrï 
gepubliceerd in, 309-310 v.n.

PAURUSHA (Sans.), def., 61. 
PAURUSHA-MANVANTARA (Sans.),

PAD (Sans.), def., 46 v.n.; 177, 205 
v.n.

PAD, betreden van het, 544; reizen 
langs het - zelfde als de stroom in
gaan, 544; raad vóór het betreden 
van het, 544-548; het open en het 
verborgen, 548 e.v.; is één maar aan 
het eind tweevoudig, 548; het arya, 
558.

PAD VAN BEVRIIDING VOOR 
HETZELF, HET, of pratyeka-yana, 
530; of het open pad, 530; gekozen 
door de Pratyeka-Buddhas, 530; of 
het pad naar nirvana, 530.

PAD, HET DOELBEWUSTE, volgt 
de kring van noodzakelijkheid tot 
het einde, bestijgt de volgende sport 
van de levensladder, 532.

PAD, HET NEERWAARTSE, uitleg, 
531-532; lot van degenen die - vol
gen, 531.

PAD VAN ONSTERFLIIKHEID,
HET, of amrita-yana, 530; of het ver

borgen pad, 530; gekozen door de 
Buddha van mededogen, 530.

PAD, HET OPWAARTSE, of kring
loop van noodzakelijkheid, 532; kan 
verdeeld worden in het doelbewuste 
pad en het pad van de zwerver, 532; 
gesymboliseerd door zeven treden, 
536-537.

PAD, VAN DE ZWERVER, HET, 
volgt de kringloop van noodzakelijk
heid zonder het doel te bereiken, 
532; faalt op het ogenblik van 
keuze (in de vijfde ronde), 532; 
analogie met een school, 533.

PADAKA (Sans.), def., 205 v.n. 
PADMA (Sans.), def., 138.
PALINGENESE, def., 133; leer van, 

133-134.
PANCHA (Sans.), def., 231.
PANCHAKOSAS (Sans.), def., 266; de 

vedantijnse classificatie van de men
selijke samenstelling, 267.

PANCHASYAM (Sans.), def., 325. 
PANNA (Sans.), def., 46 v.n., 177. 
PANORAMISCH OVERZICHT, op 

het ogenblik van sterven, 485; twee
de - bij het eind van de toestand 
van wording, 501; herhaling van - 
tegen het eind van de devachanische 
episode, 512-513.

PANSPERMISCH (Grieks: pan, alles; 
sperma, zaak, kiem; dus „levens- 
zaden”, die universeel verspreid zijn), 
occulte leringen zijn in de eerste 
plaats, 365.PARA (Sans.), def., 46, 177.PARABRAHM of PARABRAHMAN



i.v.m.

677

voed worden worden zij ingebouwd 
in de, 500; bestaat uit het totaal 
van alle mentale, stoffelijke en gees
telijke eigenschappen, 500; tenzij 
kama-manas iets overdraagt aan 
buddhi-manas kan er niets van de 
- overblijven in de eeuwigheid, 500; 
gevormd uit de skandhas, 514 e.v.; 
de geboorte van de, 521 e.v.; sym
bool van de phoenix toegepast op 
de, 522; de nieuwe - komt tevoor
schijn uit de as van de oude, 522- 
523.

PHOENIX (Gr. phoinix), def., 522; 
legende van de - en de interpretatie 
daarvan, 522-523.

PIJNAPPELKLIER, beschrijving van 
de, 389; is het bewijs van het be
staan van het derde oog, 389; rol 
van de - in het stoffelijk lichaam, 
390.

PITARAS (Sans.), def., 181.
PITRIS (Sans.), def., 181; lijst van 

namen van de maan -. in de G.L., 
180; rol van de maan- -, 181-182; 
rol van de zonne- -, 196-199; helpen 
in de menselijke evolutie, 197-198; 
stijgen na het volbrengen van hun 
taak op tot mahar-loka, 239; in 
zeven klassen verdeeld, 332; alle
gorie van de geboorte van - in ver
band met Brahma, 332-333; verband 
tussen de - en de Asuras en de mens
heid, 333-334; die hun chhayas uit
stoten hebben een astrale binnen een 
etherische vorm, 353; verband tus
sen de zonne- -, maan- - en de 
mensheid, 377-378.

PITTEN, van stanza VII. uitleg, 256; 
de vier - in verband met de Egyp
tische toestanden na de dood, 503; 
in verband met de stanzas van 
Dzyan, 503.

PLANE(E)T(EN), proces van vorming 
of „schepping” van, 51; gemeen
schappelijke oorsprong van, 86; 
waarom is een - een -? 130-131; 
over de wedergeboorte van, 284- 
285; over het sterven van een, 285- 
286; pralaya van een. 286; de zeven 
heilige - (zie Heilige Planeten), 
299 e.v.; over de oorsprong van de, 
314; de leer van een gemeenschap
pelijke oorsprong van de - en alle 
hemellichamen, 314 e.v., 317; be
ginnen hun weer tot leven komen 
van binnenuit buitenwaarts, 592.

PLAN EETEN GELEN, planeten ge
bouwd door, 273; (zie Planeetgees- 
ten).

PLANEETGEESTEN, def., 72, 106; 
geen afgescheiden orde van, 104

def., 61.
PAURUSHA-PRALAYA (Sans.), def., 

61.
PELGRIM, def., 41; de eeuwigheid 

van de pelgrim, 40; de verplichte 
pelgrimstocht van de, 164-165; is 
pas halverwege de cyclus wanneer hij 
zich met de mensheid verenigt, 176.

PELGRIMSTOCHT, de verplichte, 
164-165; of de kringloop van nood
zakelijkheid. 165 e.v.

PERIODICITEIT, WET VAN, ver
bonden met de leer van voortduren
de vernieuwing, 31, 37-61.

PERSEPHONE (Gr.), def., 560 v.n.; 
de tweede dood vindt plaats in het 
gebied van, 494; Monegenes was 
een benaming voor, 560 v.n.

PERSEUS, het verhaal van - en de 
interpretatie daarvan i.v.m. het 
derde ras, 394-395.

PERZIE, hoe de nachtelijke hemel 
werd afgcbeeld in de tempels van, 
303.

PERSOONLIJKHEID, relatie tot sü- 
tratman, 52-56; het vergankelijk 
ego. 54; groeit als een phoenix uit 
de as van het vorige ego, 55; resul
tante van alle voorgaande persoon
lijkheden, 55; in de stanzas verge
leken met een vonk, 56; beginnende 
monaden hebben geen gevoel van, 
125; de mens heeft een geestelijke - 
en een stoffelijke, 125; een adept 
houdt zijn geestelijke, en stoffelijke, 
gescheiden, 125; door de - te ver
lammen heeft de mens volledige ken
nis van niet-afgescheidenheid, 126; 
is uitgeworpen door het ware zelf 
van de mens, 214; beschouwd als 
een straal van het reïncarnerend 
ego, 220; moet ontvankelijk ge
maakt worden voor verlichting, 221; 
gevormd door lager manas met as
traal en stoffelijk lichaam. 296; 
wordt genoemd de valse, 296-297; 
de tweevoudige, 270; lager manas 
is de basis voor de samenhang en 
het functioneren van de, 478; wordt 
in de toestanden na de dood ge
scheiden van de onsterfelijke triade, 
479; hoe hoger de graad van ver
lichting van - hoe hoger de graad 
van bewustzijn in de toestanden na 
de dood, 479; de mensen hadden 
geen — tot aan het latere derde ras, 
498; tijdens de toestand van wor
ding wordt het beste van de - over
gedragen aan het hogere manas, 
499-500; het geestelijk aroma van 
iedere - blijft bewaard op de sütrat- 
man, 500; als verheven impulsen ge-
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in zeven onderge-
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v.n., 169, 195; hebben alle het mens
stadium doorgemaakt, 168; kunnen 
naar believen in andere lichamen 
overgaan, 169; krijgen kennis en 
verstandelijkheid in de menselijke 
cyclus, 194; de zeven - of Dhyanis, 
300-301; die speciaal verbonden zijn 
met de aarde, 304; ieder geestelijk 
ego is een straal van een, 538.

PLAN EETKAMERS, betekenis van de 
zeven, 457-458; doorgang door de 

in de toestanden na de

def., 591.
PRABHAVAPYAYA (Sans.), def., 591. 
PRADHANA (Sans.), def., 619; ortho

grafie: pra, voor; dhana van de 
werkwoordswortel dha, plaatsen: 
„dat wat ervoor geplaatst is”, daarom 
de eerste, de belangrijkste. In filo
sofie: de oorspronkelijke bron van 
het zichtbare of stoffelijke heelal; 
in de Sankhya filosofie: synoniem 
voor prakriti (onontwikkelde of oer
materie), gelijk aan akaSa, 206 v.n.; 
Brahmaans woord, 206 v.n.; Mahat 
is het eerste voortbrengsel van, 619, 
620.

PRADISAH (Sans.), def., 231; pancha 
pradisah: vijf regionen of vijf con
tinenten, 231.

PRAKAMYA (Sans.), def., 157.
PRAKRITI (Sans.), def., 118, 246, 

603; is materie - oermaterie, ele- 
mentale stof, 245; er zijn zeven 
vormen van, 245; mahabhütas zijn 
gelijk aan, 245; de prakritis komen 
voort uit, 246; is vyakta (in open
baring), mülaprakriti is avyakta 
(niet in openbaring), 603.

PRAKRITI GEBIED, laagste of 
zevende cosmische gebied, 238; ver
deling van 
bieden, 238.

PRAKRITIKA-PRALAYA, def., 6«, 
verschil tussen een - en naimittika- 
-, 286; gelijk aan zonnepralaya, 
288 v.n.

PRAKRITIS (Sans.), de zeven - wor
den nu genoemd de zeven protyles, 
607-608; opsomming van de zeven, 
608 v.n.; de oorspronkelijke afschei
dingen van de ongedifferentieerde 
cosmische substantie (nl. prakriti) in 
de zevenvoudige grondslagen van 
evolutie of - dwingt ons de protyle 
van ieder gebied te zien als slechts 
een tussenfase, 608.

PRALAYA (Sans.), def., 37-38; de 
inademing van de Grote Adem 
wordt beschouwd als een, 37; een 
planeet- - is gelijk aan de nacht 
van Brahma, 49; duur van een 
planeet— evenlang als een dag van 
Brahma, 49; opsomming van soor
ten van, 60-61; beschrijving van een 
planeet die overgaat tot, 285; ver
schil tussen een prakritika- - en een 
naimittika- -, 286, 288 v.n.; tussen 
de ronden, 435; toestand vooraf
gaande aan de openbaring of, - 
beschreven in de stanzas, 623.

PRANA (Sans.), def., 144, 262; en 
jiva, 144, 262; staat in betrekking 
met Fohat, enz., 251; cosmisch asvan Prabhü),

zeven
dood, 506-507.

PLANEETKETEN van zeven bollen, 
te vinden in de Rig-Veda, 323; de 
Magi geloofden in een, 323.

PLANEETLOGOS, def., 109, 
222.

PLANEET MANVANTARA, def., 49; 
duur van, 49; gelijk aan kalpa, 49.

PLANEET PRALAYA, def., 49; duur 
van, 49; gelijk aan kalpa, 49; na 
iedere dag van Brahma, 50.

PLANEET RONDE, def., 425.
PLANTENRIIK, plaats van het - op 

de levensladder, 104; monadische 
essentie begint zich onmerkbaar te 
differentiëren in het, 103; werkzaam
heid van het ene Leven in het, 137- 
138; werkzaamheid van het geestelijk 
plasma in het, 146; verdicht door 
middel van minerale en menselijke 
materie, 186; heeft zijn wachters, 
204 v.n.

PLASMA, overbrenging van het stof
felijk of kiem—, 140 e.v.; het gees
telijk, 140 e.v.

PLATO, uitleg over de verklaring van 
- dat de godheid meetkundig te 
werk gaat, 210; beschouwd als een 
vijfde ronder, 463.

PLENUM (Lat. - volheid), HET GOD
DELIJK, is voor de occultist de 
grenzeloze ruimte, 586.

PLEROMA (Gr. - volheid), def., 160. 
PLUTARCHUS, over de mysteriën, 

494-495; over de tweede dood, 494; 
over de samenstellende delen van de 
mens, 494-495.

PLUTO (de planeet), ontdekt in 1930, 
301; is niet een van de zeven heilige 
planeten, 301.

POLYGENESIS, def., 346; esoterische 
wijsbegeerte leert een vorm van, 
346.

POOLSTER, houdt een wakend oog 
op het heilige land, 355.

POTHOS, in de Phoenicische cosmo- 
gonie van Sanchoniathon is - het 
scheppend beginsel, 612.

PRA (Sans.), def., 38. 
PRABHAVA (Sans.



de zeven - van de

def.,

PSYCHE (Gr.: Psuche), def., 138; 
zelfde als lager manas, 495.

PSYCHOMETRIE, resultaat van het 
gebruik van jnanaéakti, 414-415.

PUNT, het - in de cirkel (betekenis 
van), 297; in de symbologie is het - 
Jivatman, 297; de atomen die voort
komen uit het middenp. emaneren 
nieuwe energiecentra, 585; beschrij
ving van het - in het symbolische 
diagram uit het Archaïsch Manus
cript, 590; uit het - ontstaat een 
heelal, 591; het heelal verdwijnt in 
hetzelfde, 591; is een middenpunt 
van energie of een Cosmisch brand
punt, 592; de Logos kan in verband 
gebracht worden met het, 599; het 
- binnenwaarts gekeerd - slaat op 
de toestanden voor de openbaring, 
603-604; het - in de smetteloze 
schijf geeft de dageraad van diffe
rentiatie aan, 604; het - symboli
seert de even oude en eeuwige Geest- 
Stof vóór de eerste differentiatie, 
604.

PUNT (zie Middenpunt en Beginpunt), 
heelal ontwikkeld uit - de immer 
verborgen kiem, 310; in het wereld- 
ei is de kiem die het heelal zal wor
den, 590; ondeelbare - zoals be
schreven in de Zohar, 614.

PURUSHA (Sans.), def., 618; verschil
lende betekenissen: de meest voor
komende is „mens”, 618; in filoso
fie: het bezielende beginsel in de 
mens, dus geest of ziel, 618; in de 
Vedas: de oorspronkelijke bron van 
het heelal of het opperste zijn, 618; 
in Sankhya filosofie: gelijk aan geest 
en prakriti gelijk aan stof, 618; prak- 
riti en - zijn twee oer-aspecten van 
het Ene, 618.

PURUSHA-SAKTI (Sans.), def., 247- 
248; gelijk gesteld met anupapadaka- 
tattva, 247; het zesde beginsel van 
het heelal, 248.

PYMANDÈR, DE GODDELIJKE, be
schouwde zowel dieren als mensen 
als dubbelslachtig, 369-370; over de 
hogere engelen of manasaputras, 378; 
een hermetisch werk, 507 v.n.; over 
de zeven zones van de opwaartse 
reis na de dood, 507, 507 v.n.; over 
de zeven rectoren, 511.

PYRAMIDE, gang van de ziele-atoom 
door de zeven planeetkamers van de, 
457; opsomming van de zeven pla
neetkamers van de, 457; bouwkun
dige symboliek van de, 457-458.

PYTHAGORAS, was niet de uitvinder 
van zijn driehoek, 95; bracht naar 
het westen symbolen uit het oosten 
mee, 95; en de muziek der sferen,
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peet van - of jïva, 253; een uit
en inademing van het Ene Leven, 
253; het levensbeginsel of levens- 
energie, 262-263; doordringt het 
gehele wezen van het objectieve 
heelal, 263; karna afhankelijk van, 
263; wekt de kamische kiemen tot 
leven, 263; uitleg hoe - bij de dood 
het lichaam verlaat, 263; levens- 
atomen van - gaan niet verloren, 
263-264; of leven helderziend be
schreven, 484; na de dood van het 
lichaam keert - terug tot Fohat, 
502-503 v.n.

PRANAS (Sans.), 
Anu-Gita, 262.

PRANAMAYA-KOSA (Sans.), 
267.

PRAPTI (Sans.), def., 157.
PRATYAGATMAN (Sans.), def., 284. 
PRATYANCH (Sans.), def., 284.
PRATYEKA BUDDHAS (Sans.), def., 

530; kiezen het open pad, 530, 548; 
bereiken bevrijding, 549-550; be
reiken nirvana en de dharmakaya- 
toestand, 553, 554.

PRATYEKA-YANA (Sans.), def., 530; 
(zie het Open Pad), het pad van be
vrijding van het zelf, 530.

PRAVR1TTI (Sans.), def., 162; en nir- 
vritti, 162-163; en nirvritti van toe
passing op de mens, 185.

PRÏ (Sans.), def., 618.
PRIMA MATERIA, is de oorspronke

lijke substantie, 257; is de goddelijke 
en verstandelijke, rechtstreekse ema
natie uit het univereel denkvermo
gen, 273; de schoot van Aditi is, 
626.

PRIMAIRE TIJDPERK, onderverde
lingen van het, 371; eerste wortelras 
ten tijde van het, 371.

PRITHIVÏ (Sans.), def., 232.
PRITHIVLTATTVA (Sans.), def., 247; 

ontplooiing door emanatie van, 247.
PROCLUS, over de tweede dood, 

497; over Orpheus en zijn leer, 511 
v.n.; over Pythagoras, 511 v.n.; over 
Plato, 511 v.n.

PROPATOR, de bron van licht of de 
ongeopenbaarde Logos (Gnostiek 
woord), 326.

PROTOGONOI (Gr.), def., 622; alle 
zonnegoden zijn, 622.

PROTOTYPEN, de hemelse - van de 
mens, 74; ligt buiten de mens, 76; 
astrale - gaan over naar het stoffe
lijke, 351.

PROTYLE, def., 350; astrale stof heeft 
zijn eigen, 350; in de natuur zijn 
verschillende, 350; zeven - werden 
in de Arische oudheid zeven prak- 
ritis genoemd (zie aldaar), 607-608.
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Q
QELIPPOTH, OLAM (Kab.), of stof

felijke wereld, 236.

299-230; over de leer van - omtrent 
de zeven planeten en de zon, 511.

PYTHAGORESE LEER, Hiërocles 
over de - omtrent metempsychose, 
175.

R
RAJAZON of RAJASTER, def., 307- 

308; achter Jupiter is een dergelijke, 
308; verstoringen en rode vlek op 
Jupiter veroorzaakt door. 308.

RAJA-YOGI (Sans. let. beoefenaar van 
de koninklijke eenwording); om een 
- te worden moet men opstijgen naar 
satyaloka, 242.

RAJAMSI (Sans.), def., 232.
RAJAS (Sans.), een van de drie gunas, 

297.
RAKSHASI BHASHA (Sans.), taal van 

de Atlantiërs. 400.
RAMA-CHANDRA-AVATARA 

(Sans.). def., 561.
RASA (Sans.), def., 240; zelfde als 

zintuig smaak, 246.
RASATALA (Sans.), def., 240; en bij
behorende loka, 242.
RASSEN, def., 341; leer van de, 341 

e.v.; uitleg over de in zeven postu
laten, 342-344; zijn gelijk aan de ze
ven grote ontwikkelingsstadia in de 
evolutie, 342; vergeleken met golven 
van krachtsinspanning, 343; onder
hevig aan reinigingsprocessen, 356; 
over de vermenging van twee, 357- 
358; over de oorsprong van nieuwe, 
357; over het pralaya van de, 374; 
met het derde oog, 387 e.v.; de 
lichaamslengte van, 410-411; over 
het elkaar overlappen van de, 412.

RATNA (Sans.), def., 419.
RATNAVABHASA KALPA (Sans.), 

def., 419-420; tijdens het zevende 
wortelras, 420.

RATRI (Sans.), def., 332.
RECHT, onkreukbaar 

wereld, 546.
RECHTERHAND, HET PAD VAN 

DE (zie Opwaartse Pad).
RECTOR(EN), def., 106; en karma, 

73; de zeven — zijn medewerkers van 
het onbekende Al, 302; afgebeeld 
in de Egyptische tempels, 303; de 
zeven - waren verbonden met het 
onbekende Al, gesymboliseerd in de 
Demiourgos, 50.

REÏNCARNATIE, onderdeel van de

leer van voortdurende vernieuwing, 
58 e.v.; G. L. geciteerd over, 58-59; 
is onverbrekelijk verbonden met 
karma, 58; kennis van - ontbreekt 
door de atrofie van het geestelijk 
oog, 59; Buddhas noch Christussen 
kunnen ontkomen aan, 74.

REÏNCARNEREND EGO, def., 56; 
is een straal van de bron van oor
sprong van de mens, 74; overziet 
op het ogenblik van sterven het 
leven dat nu beëindigd is in een 
panoramisch viziocn, 485; ziet op
nieuw het panoramisch vizioen bij 
het beëindigen van de toestand van 
wording, 501; gaat te werk als een 
registrator, 501; registreert de voor
schouw van het toekomstige leven, 
501; glijdt devachan binnen, 501; ziet 
bij het beëindigen van devachan op
nieuw het panoramisch vizioen, 512; 
of geestelijk ego heeft ’n voorschouw 
van het toekomstig leven tegen het 
eind van devachan, 512; verbinding 
van het - met de geboorte van een 
nieuwe persoonlijkheid, 521-522; 
skandhas komen tot leven wanneer 
de - terugkeert tot het aardse leven, 
521.

REPTIELEN, overblijfselen van de 
derde ronde, 208.

RIG-VEDA, de oudste van alle be
kende oude optekeningen, 230; zan
gen van de - werden geschre
ven door de eerste ingewijden van 
het vijfde ras, 231; citaten uit de, 
229-232; noemt zes werelden naast 
de onze, 232; over kamadeva en 
karna, 611; citaat „Begeerte rees 
voor het eerst in HET”, 611.

RING-NIET-VERDER, uitleg over de, 
236; zelfde als een gebied, 284.

RISHIS (Sans.), def., 231; waren eens 
mensen, 172; de zeven, 231; ver
band tussen de zeven - en de Grote 
Beer, 337; waren sinds vorige man- 
vantaras verbonden met de Zonen 
van Wil en Yoga, 375.

RITME, WET VAN, 
eeuwige beweging. 65.

RITUAAL DER DODEN, een alter
natieve vorm van het Egyptisch 
Dodenboek (foutieve vertaling van 
Pert era hru - „uitgaan in het 
licht”), citaten uit he, 490 e.v.

ROKKEN VAN VELLEN, de mens 
trekt - aan, 351.

RONDE(N), def., 342-343, 427; leer 
van de, 425 e.v.; binnen- -, 426; 
bol- -, 426; planeet—, 427; iedere 
- herhaalt op een hoger niveau het 
evolutie werk van de voorgaande,
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427; schematische weergave van de
- met uitleg, 428, 427; verhouding 
tussen - en rassen, 430 e.v.; uitleg 
over de voortgang van de 10 rijken 
in de eerste, 431-436; éishtas in ver
band met de, 431-432; proces van 
de tweede - verschilt van de eerste, 
437; schets van de ontwikkeling van 
de mens van de eerste tot de vierde, 
440-441; verhouding tussen - en sfe
ren, 441 e.v.; verhouding tussen de 
stijgende en de dalende boog en de, 
442-443; verhouding van de aarde 
(bol D) tot de, 443; verhouding tus
sen de element-principes en de, 444- 
450; verhouding tussen ronden en 
wachters, 451 e.v.; verhouding tus
sen - en de toestanden na de dood, 
454 e.v.; en de leer van Gilgülim, 
456; verhouding tussen - en beginse
len, 458 e.v.; iedere - brengt een 
nieuwe ontwikkeling in de menselijke 
beginselen, 461; schematische weer
gave van de ontwikkeling van - en 
beginselen, 375; buiten, 465 e.v.; bin
nen en buiten, 506 e.v,;

RONDE, MANU VAN EEN, def., 
454; opsomming van de zeven (of 
veertien), 454.

RUIMTE, def., 39; is het ene eeuwige 
element, 154; heeft geen grenzen, 
194; en tijd zijn één, 231; is het on
kenbare Dat, 231; absolute abstracte
- die het menselijk verstand niet 
vatten kan, 600; Ain Soph is het 
Grenzeloze of, 610; geest is de eerste 
differentiatie van de, 617.

RÜP (Sans.), def., 515.
ROPA (Sans.), def., 183; evolutie van

- is stoffelijke evolutie, 195; in op
somming van zintuigen is — gelijk 
aan gezichtsvermogen, 246; —werel
den zijn gelijk aan de geopenbaarde 
sferen, 259; in verband met skand- 
has, 515.

RÜPADHATU (Sans.), def., 488. 
RÜPA-LOKAS (Sans.), def., 429. 
RÜPA-SKANDHAS (Sans.), def., 515;

en de zintuigelijke gewaarwordingen, 
516-517.

RUST HALVERWEGE, tussen twee 
gebieden van bestaan, 350; of het 
punt halverwege de evolutie, beschrij
ving van, 351.

S
SABDA (Sans.), gelijk aan gehoorzin- 

tuig, 246.
SAGUNA (Sans.), def., 562; benaming 

voor Vishnu, 562.
SAKRI (Sans.), def., 541

SAKRIDAGAMIN (Sans.), def., 541. 
SAKTI (Sans.), universele - of wils

kracht, 253; gelijk aan cosmisch 
karna, 253.

SALOMON'S ZEGEL, afbeelding van, 
295; betekenis van, 295-297.

SAM (Sans.), def., 630.
SAMADHI (Sans.), def., 630; bewust

zijn van iemand die - beleeft, 243; 
een toestand van zaligheid die bo
ven ons gebied ligt, 268-269 v.n.; 
absolute kennis verkregen in, 630; 
de toestand waarin de asceet het Al 
wordt, 630; toestand van het onfeil
bare zien, 637.

SAMBHOGA (Sans.), def., 552.
SAMBHOGAKAYA (Sans.), def., 552; 

toestand van een, 552; een Buddha 
van Mededogen en de toestand van, 
552; in verband met de drie Logoi, 
557.

SAMENSTELLING VAN DE MENS, 
DE ZEVENVOUDIGE, def., 250, 
250-272; (zie onder Zeven Beginse
len).

SAMGHA of SANGHA (Sans.), def., 
557 v.n..

SAMKHYA (zie Sankhya).
SAMSKARA (Sans.), def., 516; een 

van de vijf buddhistische skandhas, 
516.

SAMSKARA-SKANDHAS (Sans.), ver
bonden met de - zijn alle denkbare 
neigingen, zowel ten goede als ten 
kwade, 516.

SANAT-KUMARA (Sans., - let. immer 
jeugdig, beschouwd als een voor
vader van de mensheid), een zoon 
van Brahma; 240.

SANDHANI (Sans.), def., 70 v.n.
SANDHYA (Sans., - is het zelfst. nw., 

sandhya het bijv, nw.), def., 310-311; 
het tijdperk van - of volgende op de 
levenscyclus op bol C, 347.

SANDHYANSA (Sans. is het zelfst. 
nw., sandhyansa is bijv, nw.), def., 
353; het tijdperk van - of vooraf
gaande aan de werkzaamheid op 
bol D, 347, 353.

SANG-KO-PA van 
Tzong-Kha-Pa).

SANI (Sans.), vierde bol van de aard- 
keten en vierde ras geboren onder 
de heerschappij van - ofwel de pla
neet Satumus, 303, 304.

SANJNA (Sans.), def., 516; een van de 
Buddhistische skandhas, 516.

SANJNA-SKANDHAS (Sans.), def., 
516; abstracte ideeën die tot stand 
komen door de vijf zintuigen zijn 
verbonden met, 516.

SANJNAVASU VAN RAJAGRIHA
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SARPA RAJNI (Sans.), def„ 443; aar
de wordt genoemd, 443; in de Aita- 
reya-Brahmana, 443.

SARVA-MANDALA (Sans. - let. sar- 
va, het geheel; mandala - cirkel, 
schijf, bol. Ook genoemd Brahman- 
da - Brahma’s ei, d.w.z. het heelal), 
def., 247.

SAT (Sans.), def., 599; de zon toont 
de eerst geopenbaarde adem van de 
immer ongeopenbaarde, 229; Brah
maans woord voor het grenzeloze 
onveranderlijke beginsel, 596; moet 
eerder vertaald worden met zijnheid 
dan met zijn, 600; in de vedanta be
tekent - werkelijkheid, 600; in de 
Geheime Leer wordt - gesymboli
seerd door twee aspecten: (1) ab
solute abstracte ruimte (2) absolute 
abstracte beweging, 601; ook ge
symboliseerd door de term de grote 
adem, 601.

SATERS, over het ras der, 402.
SATKIRI CHAKRAM, ofwel Vishnu, 

ofwel de zespuntige ster, 296.
SATIVA (Sans.), def., 120; een van de 

drie gunas, 297 v.n.
SATURNUS, een van de zeven heilige 

planeten, 300; onze vierde bol ge
boren onder de Dhyani van, 304; 
het vierde ras is geboren onder de 
Dhyani van, 304.

SATYA (Sans.), def., 48.
SATYA-LOKA (Sans.), def., 240; ver

blijfplaats van jïvanmuktas of nir- 
vanins, 240; en bijbehorend tala, 
242.

SATYA-YUGA (Sans.), def., 48. 
SAURYA (Sans.), def., 61. 
SAURYA-MANVANTARA (Sans.), 

def., 45, 61; of maha-manvantara, 
45; zelfde als de eeuw van Brahma, 
45.

SAURYA-PRALAYA (Sans.), def., 45, 
61; of maha-pralaya, 45; zelfde als 
de grote dag zij-met-ons, 45.

SAYANACHARYA, de grote commen
tator op de Vedas, 569; beweerde 
dat Sankaracharya een avatara was, 
569.

SCARABEE (Sar.: scarabaeus; Egyp. 
kheperu), betekenis van de, 505.

SCHADUW BOOG (zie Dalende 
Boog).

SCHEIDING DER GESLACHTEN, 
vond plaats toen de androgyne mens 
gedeeld werd, 187; van zoogdieren 
vond eerder plaats van bij de mens, 
349; vormen van mensen en zoog
dieren vóór - bestonden uit astrale 
stof, 350; vond 18 millioen jaar ge
leden plaats, 187, 371 e.v.; vond

de derde grote arhat of patriarch, 
555.

SANJNA-VESHIN (Sans.), def., 556; 
gelijk aan het Saftjfta-kleed, 555.

SAN KAR A (zie Sankaracharya).
SANKARACHARYA (Sans.), - Let. 

de geestelijke leider of leraar - 
acharya-Sankara) grondlegger van 
de advaita filosofie, 46 v.n.; over 
„niet-geest is geest”, 336; betrok het 
lichaam van een dode raja, 555; 
was een avatara, 567, 569; tussen 
beginsel van de avatara werd gegeven 
door Gautama Buddha, 567; be
schouwd als de verblijfplaats van de 
vlam - een van de oorspronkelijke 
zeven stralen, 569; over de turïya 
toestand, 630.

SANKHYA of SAMKHYA (Sans. - 
Iet. betrekking hebbende op getallen; 
dus i.v.m. de filosofische school; 
„school die werkt met getallen. Een 
van de grote onderafdelingen van de 
hindu wijsbegeerte. Als stichter hier
van wordt Kapila genoemd. Deze 
school noemt 25 tattvas - zie blz. 
244-250 waarvan er 23 uit prakriti 
ontwikkeld zijn (de 24ste) terwijl de 
25ste purusha is — die noch een 
voortbrenger is, noch iets dat is 
voortgebracht); prakriti in de - filo
sofie, 245; korte filosofische verhan
deling over - in verband met de 
prakritis, 245; prakritis en tanmatras 
in verband met, 608 v.n.; purusha 
in de - filosofie, 618.

SANSKRTT (sams-krita, let. samenge
voegd; wanneer met betrekking tot 
de taal: vervolmaakt, gepolijst), de 
ontwikkeling van, 400; de mysterie- 
taal van de ingewijden van het vijfde 
ras, 400.

SAPTA (Sans.), def., 289.
SAPTAPARNA (Sans.), def., 138; 

waarom de mens een - genoemd 
wordt, 138; ontwikkeling van de, 
210-211; uitleg over de schematische 
weergave van de, 255 e.v.; uitleg 
over stanza VII, élokas 3-4 over de, 
256-259; vierde blad van de - ont
rolt zich, 256; Zonen van Mahat 
zijn de bezielers van de, 380-381; 
het hart van de, 477-478.

SAPTARISHIS (Sans. of Saptarshis - 
de zeven Rishis: Marichi, Atri, An- 
giras, Pulaha, Kratu, Pulastya, Va- 
sishtha); en de Grote Beer, 337.

SARANA (Sans.), def., 557 v.n. 
SARGA (Sans.), def., 60.
SARÏRA (Sans.), def., 488.
SAROS, def., 47; en de Chaldese cycli, 

47-48.
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plaats in het vijfde onderras van het 
derde wortelras, 371.

SCHEIKUNDE en Natuurkunde zijn 
de twee grote magiërs van de toe
komst, 201; verklaart dat er geen 
verschil is tussen het lichaam van 
een os en dat van een mens, 201.

SCHEMA(S), afbeelding van: Sütrat- 
man en de vergankelijke egos, 53; 
Syrische Hiërarchie van het Heelal, 
96; de Levensladder, 102; de Hiërar
chie van Mededogen, 114; de zeven 
gebieden, 234, 237; het laagste of 
zevende gebied, 238; de Saptaparna, 
254; indeling van de beginselen van
uit het standpunt van hun functio
neren, 267; de zeven bollen en ge
bieden, 282; de Caduceus (in zijn 
oorspronkelijke vorm), 294; de Loka- 
Talas (Vishnu’s zegel of het zegel 
van Salomo), 295; het zegel van de 
T.V., 295; de Ronden, 428; „iedere 
mens in de mens”, 460; de ontwikke
ling van beginselen in verhouding 
tot de ronden, 461; de zeven Ronden 
(zeven treden), 536.

SCHEPPING, de esoterische wijsbe
geerte kent geen bijzondere -, 330; 
er is geen bijzondere - maar er zijn 
bouwers, 347-348.

SCHEPPENDE MACHTEN, Hiërar
chieën van, def., 325 e.v.

SCHEPPER, def., 88, 91; van het 
Heelal, 88; passage uit „The Crest- 
Jewel of Wisdom” over de, 336.

SCHIKGODINNEN, def., 78; de drie, 
77-78; en de Furieën, 78.

SEB (Egyp.), def., 504; betekenis van 
het ei van, 504-505; esoterische be
tekenis van, 505.

SECUNDAIRE TIJDPERK, onderver
delingen van, 289; eerste wortelras 
bestond vóór het, 289; derde ras 
beschreven als een titaan van het, 
289.

SEKHEM (Egyp. sekten), de velden 
van gelukzaligheid of devachan, 496, 
502; onder de heerschappij van 
Khem (Horus), 502; een van de 14 
afdelingen van Amenti, 502; onder
gedompeld in - betekenis van, 503.

SEPHIRA (Kab.), def., 92 v.n.; 93; de 
eerste - gelijk aan de eerste Logos, 
597; verbinding van de eerste - met 
Shekinah, 615; het ontstaan van, 
615; Aditi is, 621; eerste punt is de 
eerste Kether, 632; (zie Sephi- 
roth).

SFEREN, de leer van de, 227 e.v.; 
staan onder de heerschappij van een 
wachter, 279; functioneren volgens 
de wet van periodiciteit, 279; zijn

onderworpen aan de wet van herstel 
van evenwicht, 280; hebben deel aan 
de wet van wezenlijke eenheid, 280; 
geven uitdrukking aan de wet van 
zelf-ontplooiïng, 280; van het zijn zijn 
talloos, 280; hebben alle een dubbele, 
stoffelijke en geestelijke aard, 280; 
gehoorzamen de wet van beweging, 
280; zeven fundamentele omzettin
gen van - beschreven, 280; zijn een 
voorbeeld van de zevenvoudige wet, 
280; interpretatie van de, 290-292 
(zie ook Bollen).

SFEREN VAN VERWACHTING, 
def., 354.

SFEREN VAN WERKING (op aarde), 
betekenis van, 233; opsomming van 
de zeven, 233.

SHAKYA-THUB-PA, een tibetaanse 
benaming voor Gautama de Buddha, 
541; (de eerste naam van deze samen
stelling is Gautama’s familienaam, 
in het sanskrit Sakya; dus een naam 
van Gautama zelf, zoals ook Sakya- 
muni — let. de wijze van Sakya); 
geeft het nirvana van vernietiging, 
uitleg, 555-556; in sanskrit Safijha- 
veshin, 556.

SHEBA HAICHALOTH (Kab.), de 
zeven zones van de aarde, 237.

SHEKINAH (Kab.), def., 615; de gees
telijke substantie die uitgezonden 
wordt door het oneindige Licht is, 
615.

SIDDHAS (Sans. - let. volbracht; dus 
vervolmaakt. Een klasse half-godde- 
lijke wezens van grote zuiverheid en 
volmaaktheid; worden verondersteld 
in het bezit te zijn van de siddhis - 
zie aldaar); geplaatst in bhuvar-loka, 
239.

SIDDHIS (Sans.), def., 156-157; op
somming van de acht, 157; twee 
soorten van, 157.

SIDERISCHE JAAR, of cyclus, 416; 
uitleg van de, 416; in verband met 
de tekens van de zodiac, 416-417.

SIN, chaldese woord voor de maan, 
199.

SISH (Sans.), def., 355.
SISHTA(S) (Sans.), def., 355; be

schouwd als het zaad van de mens
heid, 355; rol van de - tijdens de 
ronde-activiteiten, 432.

SISYPHUS (Gr.), verhaal van - in de 
onderwereld, 492.

SIVA (Sans.), def., 565 v.n.; afdaling 
van een geopenbaarde godheid onder 
de naam van, 565.

SIVA, HET OOG VAN, def., 59.
SKANDHAS (Sans.), def., 514; van 

een zon zullen een zon voortbrengen,
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315-316; van een planeet zullen een 
planeet voortbrengen, 316; na de 
dood van een mens verblijven de - 
in het hiranyagarbha, 316; over de, 
514 e.v.; karma met zijn leger van - 
wacht op de drempel van devachan, 
513, 514; uiteenzetting over de denk
beelden omtrent, 514-515; de vijf - 
van de buddhistische wijsbegeerte, 
515-516; de esoterische wijsbegeerte 
noemt zeven, 517; vormen de per
soonlijkheid, 519; zijn de kiemen 
van leven op alle zeven gebieden 
van het zijn, 519; iedere trilling is 
een, 519; zijn nauw verwant aan de 
beelden in het astrale licht, 519; exo
terische - hebben te maken met de 
stoffelijke atomen en trillingen, 519; 
esoterische - hebben te maken met 
het innerlijke en subjectieve, 519; 
blijven sluimeren en op non-actief 
in de gebieden van de gevolgen, 
520; zijn ingebed in het onverganke
lijke deel van de mens - het hiranya
garbha, 520; komen tot leven wan
neer ze belevendigd worden, 520; 
verband van de - met de geboorte 
van de persoonlijkheid, 521-522.

SLAAP, de toestand van, 473; toestand 
van diepe - of sushupti analoog met 
de toestand na de dood, 473; per
soonlijkheid is verlamd tijdens de, 
473; en dood zijn broeders, 484; 
esoterische uitleg van de noodzaak 
van, 484; tussen de sterren („dormit 
in astris”) betekenis van, 506.

SLAPENDE ATOMEN, uitleg over, 
130, 149; bevatten onzichtbare po
tentiële energie, 149.

SLOKA (Sans.), def., 72.
SOLAIRE CYCLUS, def., 45; duur 

van, 45; berekening van het tijdperk 
van een, 45-49.

SLANG(EN), catacomben der, 166; 
betekenis van de zonen van de, 166; 
betekenis van de — die in zijn staart 
bijt, 293, 296 v.n.; betekenis van de 
twee — die zich kronkelen om de 
staf (of boom), 293; in het zegel van 
de T.V., 296 v.n.; de grote - begint 
zich te bewegen, 293; de grote 
vormloze, 507-508; Ananta-Sesha of, 
296 v.n.; de zevenkoppige, 508.

SLANG, DE GROTE VORMLOZE, 
betekenis van, 507-508; of slang der 
duisternis, 508.

SLUIMERING, de toestand van, 285; 
of obscuratie is niet Pralaya, 285.

SNOEREN VAN BOLLEN - gelijk 
aan ketens van bollen, 288.

SOFIA-ACHAMOTH (Gnostisch), ge
lijk aan Aditi, 621.

SOMA (Sans.), vierde ras en vierde bol 
geboren onder, 304; bol G onder de 
heerschappij van, 304.

SOTHISCHE CYCLUS, def., 522 v.n.; 
door de Egyptcnaren verbonden met 
Sirius, 522 v.n.

SPARSA (Sans.), gelijk aan de tastzin, 
246.

SPECTROSCOOP, toont de waarschijn
lijke gelijkheid van aardse en side
rische stof, maar kan niet verder 
gaan, 322.

SPIRAALLIJNEN, uitleg, 227-228.
SPRAAK, ontwikkeling van de, 399- 

400.
SRI-ANTARA, van de archaïsche 

Arische tempel is het mysterie der 
mysteriën, 296.

SRIJ (Sans.), def., 60.
SRIMAD (Sans.), def., 157.
SRIMAD-BHAGAVAD, benaming 

voor de Bhagavad-Gïta, 157 v.n.; 
aanhaling uit, 157.

SROTAPANNA (of Srotapanna) 
(Sans.), def., 540.

SROTAPATTI (Sans.), def., 540. 
SROTAS (Sans.), def., 540.
STANZAS VAN DZYAN - eerste 

reeks - aanhalingen uit, stanza VII, 
éloka 5 : 56, 192; st. VII, él. 6 : 56, 
57; V, 5:72; V, 2: 120; I, 6: 153;
III, 12 : 182; IV, 17 : 196; V, 4: 227;
IV, 5:91; IV, 2: 122; II, 2: 153; 
IV, 14:183; VII, 5:199; VII, 
6:214; V, 6:236; V, 1 : 116; IV, 
1 : 122; III, 13 : 180; VIII, 28 : 187; 
VII, 7:216; VII, 3 :255; VII, 
4 : 256; I, 4 : 443; VII, 4 : 478, 503; 
IV, 6 : 617; I, 5 : 623; II, 5 : 624;
III, 2 : 624; III, 10 : 625; V, 4: 636; 
VII, 1:325; VII, 7:451-452; VI, 
7 : 539; I, 8 : 623; III, 5 : 623; III, 
12:624; III, 1:625; IV, 1:633;
IV, 2 : 636; VI, 5 : 385; VII, 3 : 477; 
I, 3 : 605; I, 6: 623; I, 3 : 624; III, 
1 : 624; III, 3 : 625; IV, 2 : 633;

STANZAS VAN DZYAN - tweede 
reeks - aanhalingen uit, stanza I, élo- 
ka 1 : 305, 306; st. I, él. 3 : 353; 
III, 12 : 353; VI, 23 : 364; XI, 
43 : 372; X, 42 : 387; X, 40-1 : 402; 
XII, 48-9 : 407; V, 21 : 357; VI, 
22:366; IV, 16:379; X, 38:397; 
XI, 44:403; IV, 15:358; III, 
12:370; IV, 17:379; IX, 36:399; 
XI, 45-6 : 404.

STEM VAN DE STILTE, citaten uit: 
531 e.v.; reden voor het gebruik 
van - samen met de G.L., 545 v.n.; 
de voorschriften van - behoren tot 
dezelfde reeks als de stanzas uit het 
boek van Dzyan, 545 v.n.; het be-
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andering, 202; vernietiging en onder
houd van - te danken aan de vurige 
levens, 202; verdichten van het, 203; 
hoe het - ontwikkeld werd, 203; 
stoffelijke eigenschappen van — pas 
in het derde ras ontwikkeld, 366- 
367; ontwikkeling van „binnenuit 
buitenwaarts”, 388; ontwikkeling van 
het, 398; toppunt in de ontwikkeling 
van - bereikt in het vierde onderras 
van het vierde ras, 398; van Atlan- 
tiërs was 27 voet lang, 403; dema
terialisatie van - tijdens de stijgende 
boog, 400; werd pas in het vijfde ras 
volmaakt en symmetrisch, 408; ver
beterde van structuur ten koste van 
de geestelijke aard, 408; van de 
mens zal ecns overgaan tot het as
trale, 421,

STRALEN, de zeven - van de zon, 
228, 229; of zeven voornaamste 
krachten, 229; opsomming van sans- 
krit namen van de zeven - van de 
zon, 229; hebben hun oorsprong in 
de supra-solaire upadhi van akaéa, 
229; de zeven - komen uit het ma- 
crocosmische middelpunt, 230; nog 
een betekenis van de zeven - van de 
zon, 231; de eerste - bouwen het 
heelal, 273; zeven grote krachten 
worden ontketend door de oorspron
kelijke zeven, 300; de oorspronkelijke 
zeven - zijn de zeven hoofdgroepen 
van Dhyani-Chohans, 337; het ene 
cosmische atoom wordt zeven - op 
het gebied van geest, 585; zijn de 
zeven middelpunten, 586; de zeven 
werelden van het zijn hangen af van 
de zeven, 635; de zeven - zijn de 
Oer-Zeven (zie aldaar), 635.

STRALENDE ZEVEN, DE, of de 
Zeven Rishis, 337 (zie Sapta Rishis).

STREMSEL IN DE RUIMTE, over de 
vorming van, 445.

STRIID OM HET BESTAAN, uitleg, 
159.

STÜPAS (Sans.), def., 557 v.n.
STYX (Gr.), rivier die het ongeziene 

rijk scheidt van de zichtbare wereld, 
491.

SUBSTANTIE (zie Materie of Stof), 
het woord stof zou gebruikt moeten 
worden om de verzameling voor
werpen die zintuigelijk waargenomen 
kunnen worden aan te duiden en - 
voor noumena, 605.

SUBSTANTIE-BEGINSEL, het ene 
homogene goddelijke - is de ene 
oorzaak (in de esoterische wijsbe
geerte), 632; wordt substantie op 
het gebied van het geopenbaard 
heelal, 632; blijft een beginsel in

reiken van, 637.
STER(REN), vijfpuntige (of pentagram)

- waarom de mens beschouwd wordt 
als een, 143; zespuntige (of hexagram)
- symbool van, 143; de ineen ge
strengelde driehoeken of de zes
puntige, 295; over de oorsprong 
van de, 314-318; de zespuntige - 
verwijst naar de zes natuurkrachten, 
enz., 326; de menselijke monade is 
in haar eerste begin zelf de, 337; 
waaronder een mens geboren is, 338; 
verbonden met de persoonlijkheid 
en de - verbonden met de individua
liteit, 338; „hitch your wagon to a 
star”, 538; vestig de blik uwer ziel 
op de - wier straal gij zijt, 538,

STERVEN, wat sterft er? 480; de sa
menstellingen, 480; de lagere be
ginselen - en worden afgeworpen 
door de hogere, 480-481; analogie 
van wat plaats vindt in de Kosmos 
en in de individuele mens, 481.

STH0LA-SAR1RA, def., 251, 265; ver
dichting van het, 203; verwant aan 
alle natuurrijken, 251-252; het ge
openbaarde heelal, 253; vormt de 
basis voor de integratie van de zes 
andere beginselen, 265-266; is de 
substantie die gekneed wordt over 
het linga-sarïra door de werking van 
prana, 266; is verbonden met en blijft 
immer binnen het lichaam van de 
planeet, 502.

STHOLOPADHI (Sans.), def., 267; 
houdt eveneens in de pranamaya en 
annamaya kosas, 267, 269.

STUGENDE BOOG, def., 162; ge
schiedenis van het mensdom tijdens, 
162-163; het Vijfde Wortelras be
weegt zich voort langs, 163; evolutie 
van de mens tijdens de, 185-187; 
begin van de, 187; cyclische ontwik
kelingen van evolutie en involutie 
tijdens de, 212, 586; evolutie van 
Element Principes in verband met 
de, 245; de nadruk ligt niet op de 
evolutie van het stoffelijk voertuig 
tijdens de, 398; proces van dema
terialisatie tijdens de, 401; status van 
het Vijfde Ras op de, 409; verhou
ding tussen de - en de Ronden, 442.

STILLE WACHTER, def., 89, 101; 
van de mens is de monade, 56; over 
een ronde, 113.

STOFFELIIK LICHAAM, geboorte 
van astraal gaat vooraf aan geboor
te van, 182; was eens etherisch, 183; 
uitleg over de „schepping” van, 183- 
184; van mens, plant en dier samen
gesteld uit levens, 201; ondergaat 
iedere zeven jaar een totale ver-
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wustzijn, 268-269 v.n.; is de toestand 
van dromen, 473.

SVAR-LOKA (Sans.), def., 239; en 
bijbehorend tala, 242.

SVASAMVEDANA (Sans.), def., 117; 
paranishpanna wordt genoten door 
het bereiken van, 117.

SVASTIKA (Sans.), betekenis van de, 
313.

SVAYAMBHO (Sans. orthogr. svayarn 
- zelf; bhü - bestaand; benaming van 
Brahman, die beschouwd wordt als 
de ene zelf-bestaande); betekent zelf
bestaan en zelf-bestaand, 608; be
tekent zowel Brahma en mens, 608. 

SVAYAMBHUVA (Sans. - orthogr. 
afgeleid van svayambhü, zie aldaar); 
def., 628; benaming voor de eerste 
manu of de eerste ronde, 454, 628.

SVETA-DVÏPA (Sans.), def., 355.
SYMBOLEN, geheimen der natuur op

getekend in, 95.
SYMBOLOGIE, sleutel tot de studie 

van de, 227.
SYRISCH hiërarchisch stelsel van het 

heelal, 95-98.

T
TAAL, ontwikkeling van de, 399-400; 

een-lettergrepige, 399; agglutinatieve, 
400; verbuigende, 400; van de At- 
lantiërs, 400; Sanskrit, 400.

TAIJASA-TATTVA (Sans.), def., 247; 
ontvouwen door emantie, 247.

TAIJASI (Sans.), def., 478; en de toe
stand van wording, 499 e.v. (zie 
Manas-Taijasï);.

TALA(S) (Sans.), def., 239; en lokas, 
239 e.v.; opsomming van de zeven - 
met bijbehorende lokas, 242; ema
natie van, 242; tweepoligheid van, 
243; leer van - en talas, 294 e.v.; 
symbool van, 295; opsomming van - 
in verband met element-principes, 
298; verhouding van ras ontwikke
ling tot lokas en, 299.

TALATALA (Sans.), def., 241; en bij
behorend loka, 242.

TAM AS (Sans.), een van de drie gunas, 
297 v.n..

TAMMUZ (Babylonisch-Assyrisch), 
verhaal van Ishtar en, 509-510.

TANHA (Pali), def., 512; of Trishna, 
512; gebruikt als symbool voor de 
12 nidanas, 512.

TANMATRA(S) (Sans.), def., 246; uit
leg over, 245-246; vijf - gelijk aan 
de vijf zintuigen, 246; de oorspron
kelijke noumena, 246; en de zeven 
emanaties van de Logos, 246.

TANTALUS (Gr.), verhaal van - in

begin- en eindeloze ruimte, 632; is 
latent in elk atoom van het heelal, 
632; het heelal is de periodieke 
openbaring van, 632; wordt het best 
beschreven als noch geest noch stof, 
maar beide, 632.

SUKHAVATI (Sans.), def., 489.
SUKRA (Sans.), def., 364; of USanas- 

Sukra, de planeet Venus, 304, 364; 
allegorie omtrent - uit het Harivan- 
sa, 312; voorgesteld als de leraar 
van de Daityas van het vierde ras, 
313; licht komt door - naar de aarde, 
313; is de Dhyani die waakt over het 
derde ras, 304, 364.

SÜKSHMOPADHI (Sans.), def., 267; 
gelijk aan vijnanamaya en manomaya 
kosas ? 69

SÜRYA’ (Sans.), def., 61; zichtbare 
weerkaatsing van - vertoont de 
zevende toestand van materie, 228; 
zeven stralen van. 231.

SUSHUMNA (Sans.), een van de zeven 
stralen van de zon, 229; is de straal 
die de maan verlicht, 229.

SUSHUPTI (Sans.), def., 269 v.n.; een 
van de vier toestanden van bewust
zijn, 268-269 v.n.; of toestand van 
diepe slaap is analoog aan de toe
stand na de dood, 473.

SUTALA (Sans.), def., 240; en bij
behorende loka, 242.

SÜTRA (Sans.), def., 54.
SÜTRATMAN (Sans.), def., 54; sche

matisch weergave van, 53; en de 
persoonlijkheden, 54-56; de draad 
van zijn, die de mens belevendigt, 
ofwel het, 258.

SVA (Sans.), def., 132.
SVABHAVA (Sans.), def., 132.
SVABHAVAT (Sans.), def., 91, 585; 

gelijk aan akasa, 67, 585, 586; is 
Vader-Moeder van de stanzas, 67, 
91, 585; gelijk aan Maha-Buddhi, 
168; is de straling van de onver
anderlijke duisternis die in eeuwig
heid onbewust blijft, 584-585; bij 
iedere nieuwe wedergeboorte van de 
Kosmos gaat - over tot een staat 
van krachtige werkzaamheid, 585; 
is gelijk aan de oerwateren in Ge
nesis, 585; alle wezens en werelden 
komen voort uit, 585; wanneer - 
zich openbaart in de wereld der ver
schijnselen wordt hij Fohat genoemd, 
594; is geest-stof vóór de differentia
tie, 604; is de kneedbare essence 
die het heelal vult, 624; is de wortel 
van alle dingen, 624.

SVAH (of Svar) (Sans.), def., 239. 
SVAPNA (Sans.), def., 268-269 v.n.; 

een van de vier toestanden van be-
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de onderwereld, 491-492.
TANTR1SCHE WERKEN noemen de 

6 vaker van de 7, 296.
TANTRIKA DIENST, een gedegene

reerde vorm van maha-vidyü, 582.
TAPAR-LOKA (Sans.), def., 240; ver

blijfplaats van de Vairajas, 240; en 
bijbehorend tala, 242.

TAPAS of Tapar (Sans.), def., 242.
TARAKA RAJA-YOGA (Sans.), stel

sel van hindu wijsbegeerte, drie upad- 
his van, 190; classificatie van de 
menselijke beginselen, 267 e.v.

TARTARUS (Gr.), def., 491 v.n.
TAT (Sans.), def., 245; vedische woord 

voor het onbegrensde onverandcr- 
lijkc beginsel, 596; gebruikt als mid
del om datgene aan te geven waaruit 
idam ontstond, 598; is het naam
loze DAT van de Vedas, 631.

TATHA (Sans.), def., 567 v.n.
TATHAGATA (Sans.), def., 567 v.n.; 

benaming voor Gautama Buddha, 
567 v.n.

TATTVA(S) (Sans.), def., 245; uitleg 
over, 244-245; verhandeling over, 
245; opsomming van de zeven, 247; 
correspondenties van, 246-247; ont
vouwen door emanatie van, 247; 
een ronde is nodig voor de volledige 
ontwikkeling van een, 246; ieder - 
varieert volgens de bol waarop het 
werkzaam is, 247; noodzaak van een 
juist begrip van, 248; ieder - kan 
onderverdecld worden in 7 element- 
principes, 446.

TEJAS (Sans.), def., 478.
TELESPHOROS (Gr. let. eind-bren- 

ger), getal 7 wordt door de Pytha- 
goreeën - genoemd, 260.

TERMEN, LIJSTEN VAN GELUK
WAARDIGE: namen voor de maan- 
pitris, 180 e.v.; namen voor de zon- 
ne pitris, 196; van toestanden van 
voor de openbaring (of het onge
openbaarde), 596 e.v.; van de stadia 
van openbaring, 597; m.b.t. de sa
menvatting van de eerste grondstel
ling, 613.

TESHU-LAMAS (Tib.), uitzonderlijke 
gevallen zoals - reïncarneren voor de 
vastgestelde tijd van de monade, 
485 v.n.

TETRAGRAMMATON (Gr. vorm van 
Kab. - let. vier-letterig), def., 94; 
uitleg van, 354.

TETRAKTYS (Gr.: „vier-symbolig”), 
def., 94 e.v.; een andere kijk op de, 
95; in verband met de emanatie van 
de drie Logi, 615.

THEOPHANIA (Gr.), def., 564; per
manente of levenslange, uitleg, 563-

564.
THEOS (Gr.), def., 564.
THEOSOFISCHE VERENIGING, ze

gel van de - en de betekenis van de 
zespuntige ster, 143.

THO-OG (Tib.), def., 67.
THOTH (Egyp. Tehuti), def., 505; de 

scriba van de onderwereld, 70.
THUMOS (Gr.), def., 495.
THYAN-KAM (Tib.), def., 585; de 

gezegende werkers hebben - ontvan
gen, 585.

TIEN-SIN (ook wel Tien-Hsin) chinees 
woord voor het grenzeloze onver
anderlijke beginsel, 596; wordt ver
taald met hemel van het verstand, 
601.

TIJD, symbolische weergave van de - 
in de Atharva-Veda, 231-232; en 
ruimte zijn één, 231; zon, maan en 
planeten zijn de nimmer falende 
meters van de, 233; de drie tijd
perken van de —, heden, verleden en 
toekomst zijn een samengestelde tijd, 
600; bestaat alleen in verband met de 
wereld der verschijnselen, 600; in de 
wereld der noumena heeft - geen 
geldigheid, 600.

TIPHERETH (Kab.), de zesde sephira, 
92-93.

TITANEN van de griekse mythologie, 
393.

TOELICHTINGEN op het Boek van 
Dzyan of de Stanzas van Dzyan, ci
taten uit de over de draad van glans 
en Nirvana, 61; over Beweging ge
durende de pralayas, 66; over het 
Ene Leven of het Aanvankelijke Be
staan, 137-138; over de werkzaam
heid van het Ene Leven in de Na
tuurrijken, 137-138; over Beweging 
die eeuwig is, 155; over iedere vorm, 
die het voorbeeld van de Hemelse 
Mens nastreeft, 171; over zeven men
sengroepen op zeven delen van de 
aardbol, 180; over de schepping van 
de eerste mensen, 183-184; over wie 
de mens vormt en wie hem vervol
maakt, 199; over de vurige levens, 
200; over het Eene Leven, 200; over 
Geest en Stof, 200-201; over de Ver- 
slinders, 200; over de bol in de Eer
ste Ronde; over het heelal van stof 
dat voortgebracht wordt door de ze
ven orden van Dhyanis, 201; over de 
Genesis van het Heelal - samengevat 
in een getallenstelsel, 227; over de 
zevenvoudige aard van de Zon en 
haar zeven stralen, 228-229; over de 
zevenvoudigheid van de Stof, 229; 
over de Zon en haar weerspiegeling, 
229; over de Zeven Wezens in de
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Zon en de Zeven Stralen, over het 
Oorspronkelijke Bestaan en het Ene 
Leven, 257; over de 49 Vuren, 257; 
over het ontvouwen van de zeven 
beginselen, 257; over de drie hogere 
beginselen, 259; over de drie en de 
vier beginselen, 259; over de open
geslagen Kubus, 259; over de oor
sprong van de Adem (Atman) en zijn 
Schaduw-Zoon (Buddhi), 296; over 
het midden beginsel (Manas) in de 
mens, 296; over millioenen en billi- 
oenen van werelden die in elk Man- 
vantara tot stand gebracht worden, 
278; over nucleolen en kernlichaam- 
pjes (symbool voor het innerlijk hart 
en de uiterlijke vormen van stelsels), 

284; over het oer-Licht - gelijk aan 
de Logos, 284; over de oorsprong 
van de hiërarchieën van Scheppende 
Krachten, 284; over de ene Absolute 
Upadhi voor ontelbare middelpunten, 
284; over hoe de zonen van Bhümi 
de Zonen van de Deva-lokas zien, 
291; over de Asvattha en de twee 
verstrengelde slangen (de caduceus), 
293; over de Aarde die levenskrach
ten krijgt middels de 7 planetaire 
Dhyanis, 300-301; over de Zeven 
Rassen die geboren worden onder de 
Dhyanis van de Zeven Heilige Pla
neten, 304; over de Zeven hogere 
die de Zeven Lhas de wereld doen 
scheppen, 306; over de vader-ster en 
zuster-planeet van iedere wereld, 
312; over de verhouding tussen Ve- 
nus en de Aarde, 312, 313; over de 
middelzon, die Fohat de oer-stof 
doet vergaren, 314; over de Zonen 
des Lichts, die zich kleden in het ge
waad van Duisternis, 315; over de 
opeenhoping van wereldkiemen, die 
kometen vormen, 316; over de ware 
substantie van de verborgen Zon, 
319; over het Zevende Inwezen, 319; 
over de Zon die het hart is van het 
zonnestelsel; de hersenen zijn ver
borgen achter de zichtbare zon, 320; 
over de golven van levens-essence 
die in iedere slagader en ader vanuit 
de Zon vloeien, 320; over de plane
ten, die de ledematen en de polsklop 
van het stelsel zijn, 319; over de 
Monaden, die zielen der atomen zijn, 
323; over de Monadische Essentie, 
die door de rijken gaat, 323; over 
God, Monade en Atoom, komen 
overeen met Atman, Manas en Sthü- 
la-sarira, 323; over de oorzakelijke 
Hiërarchieën, die de Element-Prin- 
cipen doen ontstaan, 326; over het 
Ene dat niets te maken heeft met

menscndragende bollen maar met on
zichtbare Sferen, 327; over de Zelf- 
Bestaandcn, 349; over de Hemelse 
rGpa die de mens naar zijn eigen 
vorm schept, 352; over de wezens 
die de mens scheppen in het nieuwe 
Manvantara, 353; over de Dubbele 
Draak (de Monade) zonder Manas, 
354; over de poolster die waakt 
over het Heilige Land, 355; over het 
Tweede en zijn verhouding tot het 
Eerste (Ras), 357-358; over het vroe
ge Tweede Ras en de Zweetgebore- 
nen, 363; over de Zonen van Pas
sieve Yoga en hun nakomelingen, 
365-367; over de helling van de as 
van het Wiel en het derde pralaya 
van de Rassen, 374; over de geeste
lijke opvattingen omtrent de esote
rische leringen, die passen bij die
genen, die zien zonder ogen, 377; 
over de Zonen van de Zon en van de 
Maan, 380; over de Zonen van Ma- 
hat als levengevers, 380; over de 
noodzaak van het Manas beginsel, 
382; over de vier vlammen en drie 
vuren, 382; over het inwezen van de 
49 vuren. 382; over de Dubbele 
Draak, 382; over de drie die één zijn 
in de hoogste werelden, 383, 498; 
over de heilige Jongelingen die wei
gerden zich te vermenigvuldigen, 
385; over vierarmige mensen, 389; 
over mensen met drie ogen en gees
telijk gezichtsvermogen, 389; over de 
nakomelingen van de Atlantiërs, 402; 
over de Atlantiërs die het linker pad 
volgden. 403; over de magische be
zweringen die de Atlantiërs gebruik
ten, 403; over de ondergang van 
Atlantis, 404-406; over de verge
lijking tussen het menselijk Jïva en 
de Aarde, 443; over de oorsprong 
van de Element-Principes, 444-445; 
over iedere mens in de mens (prin
cipe), 459; over het Geestelijk Ego 
dat opnieuw de oorden moet bezoe
ken die het verlaten heeft bij zijn 
laatste ontlichaming, 512; over de 
Avatarische Boodschapper die alleen 
diegenen tot zijn Avataras kiest, die 
de Zeven Deugden bezaten, 565; over 
Oeaohoo, 601; over een heldere ster 
die uit het hart van de Eeuwigheid 
viel, 635; over het vuur of de kennis 
die alle handeling verbrandt, 636.

TOESTANDEN DIE AAN DE OPEN
BARING VOORAFGAAN: woor
den die slaan op het ontstaan van 
een heelal (of het ongeopenbaarde), 
596-597; ook van toepassing op pra
laya, 596; zoals genoemd in een
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samenvatting van de eerste grond
stelling, 613; een voorbeeld uit de 
stanzas van Dzyan, 623-625.

TRAILOKYA (Sans.), def., 448; uitleg 
over de drie lokas of, 448.

TRETA (Sans.), def., 48.
TRETA-YUGA (Sans.), def., 48.
TRI (Sans.), def., 561.
TRIADE. DE METHAFYSISCHE, die 

de wortel is waaruit alle geopenbaard 
zijn voortkomt: geest (of bewustzijn), 
stof en het absolute (parabrahman), 
606.

TRIKAYA (Sans.), def., 551; kunnen 
beschouwd worden als drie bewust
zijnstoestanden, 556; wijsgerig aspect 
van de, 556-558; van toepassing op 
de wijsgerige opvatting omtrent de 
drie Logoi, 557.

TRILLING, iedere - is een skandha, 
519; exoterische skandhas hebben te 
maken met stoffelijke atomen en, 
519; de laatste - van de zevende 
eeuwigheid, uitleg, 624; snelt voort 
en raakt met haar snelle vleugel het 
gehele heelal, 624.

TRI-LOCHANA (Sans.), def., 390.
TRIMORTI (Sans. — orthogr.: tri - 

drie; mürti - vorm, gestalte) symboli
seert de drie krachten, 297 v.n.; de 
esoterische grondslag voor de Brah- 
maanse, 557.

TRIRATNA (Sans.), def., 557 v.n..
TRISARANAS (Sans.), def., 557 v.n.; 

zoals weergegeven in het Pali, 557 
v.n.

TRISHNA (Sans.), def., 512; gelijk aan 
tanha, 512; gebruikt als vertegen
woordiger van de 12 nidanas, 512; 
met upadhana bewerkstelligt - het 
einde van devachan, 512.

TRYUPADHIS (Sans.), def., 271; de 
Taraka Raja-Yoga classificatie van 
de constitutie van de mens, 267, 268 
e.v.

TSON-KHA-PA, Gautama incarneerde 
op aarde als, 120; bereikte de hoog
ste vorm van adeptschap, 169; her
vormer van esoterische en gewoon 
lamaïsme, 169; boek van de Aforis
men van, - geciteerd over de wet 
van ontstaan, 585.

TURIYA (Sans.), def., 630; de vierde 
bewustzijnstoestand, 268 v.n., 630; 
beschrijving van —avastha, 268-269 
v.n., 630.

TURIYA-SAMADHI (Sans.), def., 630; 
de hoogste van de vier bewustzijns
toestanden, 268, 630; bijna een nir- 
vanische toestand, 269 v.n.; de - 
avastha, 630; is een toestand van de 
hogere drieheid, 630; Sanskaracha-

rya’s beschrijving van de, 630.
TWEEDE DOOD, de tweede toe
stand in de toestanden na de dood of, 
494 e.v.; Plutarchus over de, 495; 
het Egyptische verslag over de, 495- 
496; Proclus over de, 497; over de - 
en de toestand van wording, 499 e.v.

TWEEDE LOGOS, def., 160; of de 
ongeopenbaarde Logos Geopenbaard, 
160, 597; zelfde als geest-stof of 
purusha-prakriti, 613; de eerste, de 
- en de derde Logos, 614 e.v.; werkt 
als een brug tussen het ongeopen
baarde en het geopenbaarde, 617; in 
de stanzas van Dzyan wordt de - 
genoemd de Straal (St. III, él. 2), 
625.

TWEEDE RONDE, evolutie van de 
rijken gedurende de, 436-437; status 
van de mens gedurende de, 440; 
brengt tweede element-principe tot 
ontwikkeling, 448; vanaf de - begon 
de aarde haar ware bestaan, 448.

TWEEDE WORTELRAS, geboren on
der de Dhyani van Jupiter, 304; oor
sprong en beschrijving van, 357 e.v.; 
samenvloeien van eerste wortelras en, 
357 e.v.; beschouwd als niet-geslach- 
telijk, 359; genaamd het beenderloze, 
362; ontwikkelde het tweede zintuig 
of tastzin, 362; beschrijving van het 
tehuis van, 362-363; de vorm van, 
363; ook genoemd de zweet-gebore- 
nen, 363; proces van voortplanting 
had zeven stadia, 363-364.

TWEELINGZIELEN, uitleg over de, 
336.

TZON-KHA-PA (zie Tson-Kha-Pa).

u
UITVERKOREN RAS, Het, def., 375; 

werd voortgebracht d.m.v. Kriya- 
éakti. 375.

UNIVERSEEL BEWUSTZIJN, trilt 
van de ene eeuwigheid tot de andere, 
278

UNIVERSEEL EGO, niet-afgeschei- 
denheid van het ego van het, 236.

UNIVERSEEL DENKVERMOGEN, 
def., 119; Dhyani-Chohans weerkaat
sen de ideatie van het, 108; samen
gesteld uit talloze scharen scheppen
de machten, 160; is eindig vergeleken 
met de ongeboren ruimte, 160-161; 
Mahat is de periodieke openbaring 
van, 252-253; van de onbekende, ene 
of eindeloze totaliteit emaneert het 
geopenbaarde ene of de periodieke 
manvantarische godheid, die is het, 
591; van het standpunt van de god
delijke gedachte symboliseert het -
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42,
190,

de scharen van de hogere scheppende 
Dhyan-Chohans, 591; was niet, want 
er waren geen Ah-hi om het te bevat
ten, 605; vormt de basis van de sub- 
ject-zijde van het geopenbaarde, 619- 
620; is de bron van alle openbarin
gen van individueel bewustzijn, 620; 
is samengesteld uit talloze scharen 
van scheppende machten, 626; hoe
wel oneindig is - in de geopenbaarde 
tijd toch eindig wanneer het verge
leken wordt met de ongeboren en 
onvergankelijke ruimte, 626.

UNIVERSEEL PRAYALA, gelijk aan 
maha-pralaya, 50; vindt plaats bij 
het beëindigen van de eeuw van 
Brahma, 50.

UNIVERSEEL ZONNESTELSEL, 
def., 307; de leer van het, 307 e.v.; 
onze zon is ondergeschikt aan, 307; 
Uranus, Neptunus en Pluto maken 
deel uit van het, 307.

UNIVERSELE BROEDERSCHAP, be
tekenis van de, 126.

UNIVERSELE GEEST, def., 44; of 
paramatman, 44, 57, 215.

UNIVERSELE MONADE, def., 628; 
bij het begin van iedere nieuwe cos- 
mische activiteit straalt de - al die 
cosmische monaden uit die middel
punten van werkzaamheid worden, 
628.

UNIVERSELE ZIEL, def., 118.
UPA (Sans.), def., 42.
UPADANA (Sans.), def., 512; bewerk

stelligt met trishna het beëindigen 
van devachan, 512.

UPADHKS) (Sans.), def., 42, 190; 
buddhi is - van atman, 190, 270; 
vergelijking met electriciteit: de 
transformator werkt als een, 190; er 
zijn drie onderscheiden - in de mens, 
266 e.v.; de drie - kunnen door de 
adept van elkaar gescheiden worden, 
271; het ene absolute - in de geeste
lijke zin, 284.

URAEUS (Eegypt. urhek), def., 495 
v.n., 496; esoterische betekenis van 
de, 496; van de vlam is gelijk aan 
atma-buddhi, 496; onderscheid tus
sen de - en de - van de vlam, 496.

URANOS is niet een van de zeven 
heilige planeten, 301; verband met 
ons zonnestelsel, 307; verbonden met 
het universele zonnestelsel, 307.

URD (Skand.), def., 78.
USANAS-SUKRA (Sans.), of Sukra - 

de planeet Venus, 304; weergegeven 
als een godheid die acht paarden 
ment, 312, 313; iedere zonde op aar
de wordt gevoeld door, 313.

VA (Sans.), def., 218.
VADER IN DE HEMELEN, beteke

nis van, 57.
VADER-MOEDER, gebruikt in de 

Stanzas van Dzyan, gelijk aan Akasa, 
67, 597; of Gecst-Stof, 625; spint 
een web (St. III, él. 10), uitleg, 625. 

VADER-VUUR, wat de Adepten het - 
noemen, 539 wordt gezien bij de 
laatste en hoogste inwijding, 539.

VAH. (Sans.), def., 381.
VAHANA (Sans.), def., 381; in ver

band met het jivatman, 43; Fohat 
wordt het - voor de Oer-Zeven, 120; 
de vonk is het - van de vlam, 216; 
buddhi is het - van atman, 216, 269, 
381.

VA1RAJAS (Sans.), def., 384; zelfde 
als de nirmanakayas in de esoteri
sche wijsbegeerte, 240; worden nir
manakayas genoemd, 384; weigerden 
te scheppen, 384; bereikten de ze
vende poort en verzaakten nirvana, 
384.

V AIS VAN ARA (Sans.), def., 629; 
(orthogr. vaisva, afgeleid van visva, 
hetgeen betekent alle, iedere, univer
seel; nara - mens; dus de universele 
of collectieve mensheid); Manu zegt 
van zichzelf dat hij geschapen is 
door Viraj of, 629.

VAIVASVATA-MANU (Sans.), de 
wachter van de vierde ronde, 453; 
waarom - de zevende manu genoemd 
wordt, 453.

VAMANA-AVATARA (Sans.), def., 
561.

VANA (Sans.), def., 218.
VARAHA-AVATARA (Sans.), def., 

561.
VARUNA (Sans.), een vedische god

heid, 231, 332; wordt een Asura ge
noemd, 332.

VASITVA (Sans.), def., 157.
VASTELANDEN, ZEVEN, de Magi 

geloofden in, 232.
VAYU-TATTVA (Sans.), def., 247; 

ontvouwen door emanatie, 247.
VEDANA (Sans.), def., 516; een van 

de vijf buddhistische skandhas, 
516.

VEDANA-SKANDHAS (Sans.), ver
bonden met de - zijn gewaarwordin
gen van de organen, 516.

VEDANTA, def., 64 v.n..
VEDANTIJNSE CLASSIFICATIE 

van de beginselen van de mens 
(paftchakosas), 267.

VEDAS (zie Rig-Veda en Atharva- 
Veda); reden waarom er slechts vier
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VIDYA (Sans.), def., 582; de vier - : 
yajna- maha- guhya- atma—,
582

VIER WAARHEDEN, (zie ook onder 
Waarheden), 415.

VIERDE RONDE, grondtypen aftak
kingen van de mensontwikkeling, 
207; menselijke foetus herhaalt in 
het kort de levensvormen op aarde 
tijdens de derde en de, 208; slechts 
de 4 lagere beginselen van de mens 
zullen volledig ontwikkeld zijn aan 
het eind van de, 418, 458; mense
lijke levensgolf doorloopt de - op 
de vierde bol, 430; status van de 
mens tijdens, 440-441; brengt ele- 
ment-principe van aarde tot ontwik
keling, 449; zet de gasvormige vloei
stoffen en kneedbare vorm van de 
aarde om in de harde stoffelijke bol, 
449.

VIERDE WORTELRAS, def., 397; 
geboren onder de Dhyani van de 
Maan en van Saturnus, 304; of de 
Atlantiërs gebruikten het oog van 
wijsheid, 391; derde oog verdween 
niet geheel tot het einde van het, 
391; verhaal van het, 397 e.v.; oor
sprong van het, 397; 4 aspecten van 
het, 397-403; ontwikkeling van het 
stoffelijk lichaam in het, 398; waren 
reuzen van lichamelijke schoonheid 
en kracht, 398; bereikt zijn hoogte
punt in het vierde onderras, 398; 
ontwikkelde de spraak, 399; taal 
van het, 399-400; vooruitgang van 
het - in de menselijke fase van de 
ontwikkeling, 401; de grote keus van 
het, 403; Atlantis of het tehuis van 
het, 403-404; zesde onderras van het 
- gebruikt magische bezweringen, 
403; ondergang van het, 404-406.

VIHARAS (Sans.), def., 410 v.n.
VIJFDE RONDE, zal 5de element- 

principe, Akasa-Tattva ontwikkelen, 
450; doordringbaarheid zal eigen
schap worden van de stof in de, 451.

VIJFDE RONDERS, def., 463 e.v.; 
worden beschouwd als ontijdig ont
wikkelde verstandelijke vermogens, 
463; zijn voorbeeld van het proces 
van ontwikkeling van het hoger as
pect van het Manasbeginsel, 463; 
Confucius en Plato beschouwd als, 
463; hoe de ontwikkeling van - tot 
stand gebracht wordt, 463-464; kun
nen bestaan omdat wij in de tweede 
helft van onze zevenvoudige aard
kring zijn, 464; enkele druppels zijn 
niet de moesonregen, 465; kunnen 
bewust functioneren op de bollen 
van de stijgende boog, 469.

- zijn, 274.
VEDISCHE WERKEN noemen de 6 

vaker van de 7, 296.
VENUS, een van de zeven heilige pla

neten, 300; het derde ras geboren 
onder de Dhyani van, 304; bol C 
geboren onder de Dhyani van, 304; 
verhouding aarde - in de rotsin
scripties van Asoka, 311-312; en de 
aarde in de Toelichtingen, 312, 313, 
314; cosmische allegorieën omtrent, 
312; en aarde zijn tweelingzusters, 
313; betekenis van het astronomische 
teken van 313-314.

VERANDERING, voortdurende, be
tekenis van de, 155-156.

VERBORGEN PAD, def., 530; het 
open en het, 548; wordt gevolgd 
door de Buddhas van Mededogen, 
548; leidt tot zelf-offering (uitleg), 
549; leidt tot verzaking, 550; houdt 
in het aantrekken van het nirmana- 
kfiya kleed, 558-559.

VERBUM (Lat.), def., 160; geopen
baarde - of de ongeopenbaarde Lo
gos, uitleg, 159-160; betekent spraak, 
woord, of Logos, 617.

VERNIETIGING, is Nirvana v.?, 217; 
van toepassing op het laagste hulsel 
en niet op de Monade, 218.

VERSCHIJNSELEN, uitleg over het 
teweeg brengen van, 130; hoe - tot 
stand komen, 156-157.

VESHIN (Sans.), def., 556.
VERSLINDERS, def., 200; betekenis 

van, 200; beschrijving van de werk
zaamheden van de, 447.

VERSNELLING, WET VAN, 
klaard, 436.

VERSTANDELIJK(HEID), - -geeste
lijke ontwikkeling van het vijfde ras 
werd vertraagd, 408; er is slechts 
een - in het heelal, 194; trilt in elk 
atoom, 194.

VERSTANDELOZE RASSEN, 
eerste en tweede ras. 354 e.v.

VERSTAN DSBEGINSEL, over 
ontwaken van het, 375 e.v.; het ont
waken van het - is het hoogtepunt 
in de evolutie van de mensheid, 376 
e.v.

VERSTANDSWEZENS, 
van bezielende, 279.

VERSTOFFELIJKING, proces van - 
van de mens, 350-351.

VERTRAGING, DE WET VAN, uit
leg, 436.

VERWOESTERS, en scheppers, of 
„De Levens", 200-202.

VICHARABHÜ (Sans.), def., 70 v.n. 
VICHARATI (Sans.), def., 70 v.n. 
VID (Sans.), def., 582.
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hangt neer van, 56, 192; de vonk 
tracht de - te worden, 165, 214, 
215, 216, 331-332; de vonk is weer de 
— geworden wanneer de pelgrim zijn 
doel bereikt heeft, 215; of Atman, 
216; gesprek van de - met de vonk, 
216; verklaring van de drie-tongige, 
256 e.v., 478; de mens heeft 4 - en 
3 vuren nodig, 459; met de drie pit
ten in het Egyptisch Dodenboek. 
256, 478; de Oer (gelijk aan de Oer- 
Zeven, zie aldaar), 636.

VOGEL DES LEVENS, def. 293; rust 
tussen de vleugels van de -, 293; 
het bereiken van de rust tussen de 
vleugels van de Grote Vogel of de, 
637.

VOGELS,

VIJFDE WORTELRAS, geboren 
onder de Dhyani van Mercurius, 
304; verhaal van het, 407 e.v.; voort
gebracht uit de Heilige Stam van 
het vierde ras, 407; half-universele 
zondvloed 200.000 jaar na het begin 
van, 407; heeft als ras sui generis 
een millioen jaar bestaan, 407; ge
boren en ontwikkeld in het hoge 
noorden. 408; karma van het, 409; 
verhouding van het - tot de Stijgen
de Boog, 409-410; ontwikkelde het 
vijfde zintuig, 411; tehuis van. 411; 
laatste grote verandering van het te
huis van - 12.000 jaar geleden, 411; 
zal het zesde ras vele duizenden 
overlappen, 412.

VIJNANA (Sans.), def., 269; ook een 
van de vijf buddhistische skandhas, 
515-516; door de Buddhisten be
schouwd als de faculteit van bewust
zijn of denken, 516; duidt i.v.m. de 
skandhas de mentale, fysieke en 
morele eigenschappen aan, 516.

VIJNANAMAYA KOSA (Sans.), def., 
269.

VIJNANA-SKANDHAS (Sans.), nauw 
verbonden met de samskara-skand- 
has, 516; betrekking op de mentale 
vermogens, 516.

VIMANAS (Sans.), def., 405; de lucht
voertuigen van de Atlantiërs, 405- 
406.

VIRAJ (Sans.), allegorie van - die te
voorschijn komt uit Brahrna, 384.

VISHNU (Sans.), de goddelijke incar
naties van - of avataras van, 561; 
niet het zelfde als Maha-Vishnu, 562; 
is zowel saguna als nirguna, 562; 
—aspect van avatarisme, 564; ener
gie waaruit zonnen voortkomen 
wordt door sommigen - genoemd, 
586.

VISHNU-PURANA (Sans.), voorspelt 
wat gebeuren zal aan het eind van 
kali-yuga, 414.

VISHNU’S ZEGEL, tekening 
295; betekenis van, 295 e.v.

VISISHTADVAITA (Sans.), def., 622 
v.n.; leringen van de advaita en — 
scholen omtrent mahat en prakriti, 
619; verschil tussen de - en de ad
vaita school, 622 v.n.

VISSEN, voortgebracht in de derde 
ronde, 208.

VISVAKARMAN (Sans.), def., 176; in 
de Vedas is - gelijk aan prajapati of 
Brahrna, 176.

VITALA (Sans.), def., 240; en bijbe
horend loka, 242.

VLAM, de monadische essentie wordt 
gesymboliseerd door, 56; de vonk

producten van de derde 
ronde, 208.

VOLKEREN, het lot van de moderne 
- over ongeveer 16000 jaar, 416.

VONK, def., 56; atman is een - van 
paramatman, 164; verplichte pel
grimstocht van de, 164-165; evolutie 
van de, 195; wordt opnieuw de vlam 
door middel van de draad van glans, 
214, 216; gesprek van de vlam met 
de, 216 (stanza VII); tracht de vlam 
te worden, 331-332; beschrijving van 
de - die het vuur wordt, 636-637.

VOOR-COSMISCHE IDEATIE, woord 
gelijk aan adi-buddhi of universeel 
denkvermogen, 597; woord van toe
passing op toestanden voor de open
baring, 602; is de bron van de leiden
de verstandelijkheid van het grote 
plan van cosmische evolutie, 602; is 
de wortel van alle individueel be
wustzijn, 606.

VOOR-COSMISCHE WORTELSUB- 
STANTIE, letterlijke betekenis van 
het vedantijnse woord mülaprakriti, 
597; of oorspronkelijke wortelstof, 
602; moet men niet zien als afge
scheiden van geest, 603; niet geopen
baard, 603; het aspect van het Ab
solute dat ten grondslag ligt aan alle 
objectieve gebieden in de natuur, 
606; is de basis van de stof in ver
schillende gradaties van differentiatie, 
606.

VOORTPLANTING, methoden van - 
in de eerste mensenrassen, 366-367. 

VOORZIENIGHEID, verklaring van 
de occultisten van, 79.

VORM, iedere - wordt gebouwd over
eenkomstig het daarvoor bestaande 
model, 88; wereld van - is een im
mense keten, 109; de ideële vorm is 
onvergankelijk, 206; iedere - is - 
was - zal zijn - tot in eeuwigheid, 
206; waarom iedere ideële - bestaat
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W
WAARHEDEN, de zeven, 274; vier

tot in eeuwigheid, 206; van mens, 
dier, plant of steen zijn nooit gescha
pen, 207; mcnsclijke - bestond in de 
Eeuwigheid als een oerbeeld, 207; 
alle - op aarde is een variatie op 
een grondtype, 207.

VOTAN (Quiche), betekenis van, 166; 
half-god uit de Popol Vuh, 166; was 
een draak van wijsheid, d.w.z. een 
ingewijde, 166.

VUREN, de 49 (zie onder Negcn-en- 
veertig Vuren); de mens heeft 4 
vlammen en 3 - nodig, 459; er zijn 
twee, 122, 636; eerste - of zuiver 
vormloze en Onzichtbare - verbor
gen in de Centrale Zon, 122, 636; 
tweede - of de geopenbaarde Kos
mos is zevenvoudig, 122, 636; of 
kennis branden alle handeling op het 
gebied van begoocheling weg, 122, 
636; zij die bevrijd zijn worden ge
noemd, 122,636.

VURIGE ADEMEN, of Vurige Leeu
wen of Leeuwen des Levens, ver
borgen in het zodiacteken Leo, 325. 

VURIGE LEVENS, def., 200-202; be
tekenis van, 200; ook genoemd bou
wers en verwoesters, 202; afbraak en 
onderhoud van het lichaam te dan
ken aan, 202; zijn de zevende onder
afdeling van het gebied van stof, 202; 
ook genoemd Ontelbare Levens en 
Onzichtbare Levens, 361; Leven ver
tegenwoordigd in ontelbare myriaden 
van, 362.

VURIGE WERVELWIND, 119.
VUUR, vormloos en onzichtbaar - is 

drievoudig, 122; van de geopenbaarde 
Kosmos is zevenvoudig, 122; Heilig 
- of Manas, 181; is Een op het ge
bied van de Ene Werkelijkheid, 200; 
element - gebruikt als voorbeeld 
van de activiteiten van de 7 elemen
ten, 248-249; eerste verschijnen van, 
248; openbaring van - op de zeven 
bollen, 249; het derde, 259; het le
vende - of het Manas-beginsel, 379; 
over de oorsprong van het geopen
baarde stoffelijke - (hete vlammen), 
445; waarom werd het ontwikkeld 
in de eerste ronde, aangezien het het 
vierde element-principe is, 446.

VUUR-ATOMEN, def., 200.
VUUR-LEVENS, bol in de eerste ron

de opgebouwd door de, 200.
VUUR-NEVEL, ZONEN VAN DE, 

def., 374, 375; of Arhans van de 
(zie onder Arhan).

van de zeven - zijn onthuld, 274.
WACHTERS, def., 109, 452; ieder ras 

en volk heeft zijn, 110; iedere bol 
staat onder toezicht van een, 204; 
iedere rijk heeft zijn, 204 v.n.; lijst 
van benamingen, 279, 452; van een 
bol is een Dhyani-Bodhisattva, 279; 
van een ronde is een Dhyani-Buddha, 
279; van een planeet is niet hetzelfde 
als zijn „woning”, 300-301; verhou
ding tussen ronden en, 451 e.v.; 
heersen over de mens gedurende 
satya-yuga, 452; gaven de verschillen
de rassen hun goddelijke koningen en 
leiders, 452; daalden op aarde neder 
en heersten over de mensen, 452; 
synoniemen voor - en hun functies, 
452.

WALHALLA van de Scandinavische 
Eddas gelijk aan devachan, 502 v.n.; 
500 deuren van, 502 v.n.

WARMTE, aantrekking en afstoting en
- zijn de 3 factoren van beweging, 
317.

WATER, het element-principe - of 
apas-tattva, 247, 444; over de oor
sprong van, 445; element-principe 
van - werd ontwikkeld in de derde 
ronde, 448; in een betekenis is — sym
bool voor akasa, 627.

WATEREN, zoals gebruikt in Genesis 
is - gelijk aan akaéa, 597, 627; een 
occulte catechismus beschrijft hoe de 
Moeder uitgestrekt ligt in de onein
digheid gedurende het pralaya op de 
droge - der ruimte, 626; worden nat 
na de scheiding en nadat Narayana 
erover bewogen heeft, 626.

WEDERBELICHAMING, proces van
- bij de mens, 51.

WEDERGEBOORTEN, goddelijke in
carnaties (zoals Sankara en Jezus) 
staan buiten en boven de kringloop 
van de gewone, 570; kunnen in 3 
klassen onderverdeeld worden: ava- 
taras, nirmanakayas, die van de ge
wone wet, 570; een reeks zonder be
gin of einde van cosmische - wordt 
door de esoterische wijsbegeerte ge
postuleerd, 631.

WEISSMANN, AUGUST, en zijn erfe
lijkheidstheorie over het kiemplasma, 
140 e.v.

WERELDEI, gevormd door het stollen 
van de kiem, die geraakt is door de 
Straal, 625; is het eerste stadium 
van uiterlijke openbaring, 625.

WERELDEN, geen begrijpbaar begin 
of voorstelbaar einde van, 39-40; ver
geleken met vonken die wegspatten 
van onder de hamer van de grote 
Bouwmeester, WET, 278; millioenen
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VII), 216; over de helling van de as 
van het, 374.

WILDEN, uitleg over de inferioriteit 
van, 346.

WISKUNDE, Lemuriërs waren zeer 
goed op de hoogte van, 372.

WONDERVOLLE WEZEN, HET, 
dcf., 574; de naamloze, 575; de in
wijden 574, 575; het grote offer, 575; 
de maha-guru, 575.

WOORD, een hard woord wordt niet 
vernietigd, 546; Horatius en Mat- 
theus, 546 v.n.; zelfde als het Griekse 
Logos, 617; de laatste van een drie- 
ecnheid van geest, stem en -, 617.

WORDING, TOESTAND VAN, en 
Bardo, 499 e.v.; is de tweede van de 
perioden waarin Bardo verdeeld kan 
worden, 499; tijdsduur van, 500; 
drievoudig doel van, 500-501; tijdens 
- wordt het beste van de persoon
lijkheid overgebracht naar hoger 
manas, 500-501.

WORTEL-INWEZEN, is akaia of sva- 
bhavat or mülaprakriti, 586; dat wat 
uitstraalt van - is purusha-prakriti 
(geest-stof) vóór de differentiatie, 
586.

WORTELLOZE WORTEL VAN HET 
AL, synoniem voor het onbegrensde 
onveranderlijke beginsel, 596; in een 
betekenis is Oeaohoo de, 596, 601; 
betekent zuivere kennis en eeuwige 
onbeperkte werkelijkheid of Sat, 601.

WORTELRASSEN, def., 341; (zie ook 
Rassen).

en billioenen van - worden in ieder 
manvantara voortgebracht, 278; staan 
alle onder de heerschappij van een 
wachter, 279; „andere” - doordrin
gen onze aarde, 290; millioenen -, 
voor ons zowel zichtbaar als onzicht
baar, 290; sommige - zijn stoffelijker 
dan de ozne, 291; uitleg over de on
zichtbare, 291-292; buiten ons zonne
stelsel kan niet gekend worden door 
de Dhyan-Chohans, 292; over de 
oorsprong van, 314-318; allegorische 
weergave van de oorsprong van, 
316-317.

WERELDKIEMEN, samenvoegen van
- vormt kometen, 316.

WERELDSTOF, def., 314.
WERKELIJKHEID, is niet onderhevig 

aan verandering, 57; er is een abso
lute - die voorafgaat aan alle ge
openbaard. beperkt zijn, 599; zelfde 
als Sat, 600; de Ene-de tweevou
dige aanzichten daarvan in het be
grensd heelal, 613; de twee aanzich
ten van de Ene - zijn universeel 
denkvermogen en oorspronkelijke 
cosmische substantie, 620.

WERVELWIND, in de esoterie is de
- gelijk aan beweging, 317.

WET, het goddelijk plan is een open
baring van goddelijke, 29; van occul
te dynamica, 81; de grondwet van 
het occultisme, 156; kennis van de - 
stelt de Arhat in staat siddhis te ver
krijgen, 156; de onwrikbare - van 
het heelal, 159-160; de ene absolute 
en immer werkzame, 184; inherent - 
van stijgende ontwikkeling, 188; de 
zevenvoudige -, 227 e.v.; is de grote 
Bouwmeester die alle lagere schep
pers regeert, 278; is eeuwig en onge
schapen, 283-284; de ene eeuwige - 
ontvouwt alles in de geopenbaarde 
natuur volgens een zevenvoudig be
ginsel, 283-284; voor de geboorte, 
groei en dood van alles in de kosmos 
is één, 480; de natuur is onderwor
pen aan een grote reeks onwrikbare, 
605; de onwrikbare - van de natuur, 
eeuwige beweging, 631; de grond
wet van de esoterische wijsbegeerte 
is de ene homogene goddelijke sub- 
stantie-beginsel die de ene allereerste 
oorzaak is, 632.

WETTEN verbonden met de leerstellin
gen van de esoterische wijsbegeerte, 
31-33; goddelijke, 29-33.

WETTEN DER NATUUR, de denk
beelden in de goddelijke gedachte 
worden afgedrukt op de cosmische 
substantie door Fohat als de, 608.

WIEL, def., (zoals gebruikt in stanza

Y
YA (Sans.), def., 530.
YADYAD ROPAM KAMAYATE... 

(Sans.), aforisme van Yaska, 475 
v.n.

YAJNA (Sans.), def., 242.
YAJNA-VIDYA (Sans.), def., 582.
YAMA (Sans.), def., 70.
YAMAPURA (Sans.), de dodenwereld 

van de Hindus, 70.
YANA (Sans.), def., 530.
YETZIRAH, OLAM (Kab.), de wereld 

van vorm, 237.
YGGDRASIL (Skand.), def., 78.
YIH-SIN (Chin.), de ene vorm van 

bestaan, 594.
YIN SIN (Chin. - ook Yin Hsin), de 

ene kracht of de ene vorm van be
staan, 594; de ingewijde Brahmaan 
noemt - en Fohat Brahman en Sakti, 
594.

YOGA, Zonen van Passieve, 367 e.v.; 
Zonen van Wil en, 367; de achtste 
en laatste stadium van - is samadhi,
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630.
YOGI (of yogin) (Sans. - beoefenaar 

van yoga), waar het bewustzijn van 
de - geconcentreerd is, 242; voor
spoedige, 637.

YUGA (Sans.), def., 47; of cycli, 47- 
50.

YUH-KAI, het Tibetaanse woord voor 
kama-loka, 487.

YUJ (Sans.), def., 47.

z
ZEGEL van de Theosofische Vereni

ging, betekenis van de zespuntige 
ster in het, 143, 295; betekenis van 
de slang die in zijn staart bijt in het, 
257, 293; betekenis van het, 296- 
297.

ZELFBESTAANDEN, De, of engel
achtige, geestelijke inwezens, 349; 
wierpen hun bleke schaduwen uit, 
352.

ZELFGEBORENEN, de Zonen van de 
- of het eerste ras, 358; waren de 
chhayas - water noch vuur konden 
hen vernietigen, 364.

ZELFONTPLOOIING, WET VAN, 
129 e.v.

ZERUANA (Mazdeaans), betekent het
zelfde als akaéa, 597.

ZES, in verband met de kubus en de 
opengeslagen kubus, 260; betekenis 
van het getal, 260; in de vedische en 
tantrische werken meer gebruikt dan 
de zeven, 296.

ZESDE ONDERRAS (van het vijfde 
wortelras), Amerikanen zijn de kie
men van, 412.

ZESDE RONDE, zal het element-prin- 
cipe anapapadaka-tattva tot ontwik
keling brengen, 451.

ZESDE WORTELRAS, over het, 413 
e.v.; de voorbereidingen voor het, 
413; zal de banden van de stof en zelfs 
van het vlees snel ontgroeien, 413; 
zal het zesde zintuig ontwikkelen, 
414; en het gebruik van jftanasakti en 
helderziendheid, 414; en het oog van 
Dangma, 415; over de voorbereidin
gen voor het tehuis van, 416.

ZESDE ZINTUIG, zal ontwikkeld 
worden door het zesde ras, 414; kan 
normale helderziendheid genoemd 
worden, 414; resultaat van het be
wust verenigen van manas met het, 
414; is verstandelijke waarneming 
voor gebruik van de vijf zintuigen, 
419.

ZEUS (Gr.), Triopis (drie-ogige), 389; 
maakt de dochter van Akrisios het 
hof in een stortvloed van goud, 394.

ZEVEN, overheersend in het metafysi
sche zowel als in het stoffelijke heel
al, 228; het getal - komt in de Rig- 
Veda veelvuldig voor, 229; is het 
volmaakte en heilige getal van dit 
maha-manvantara, 230; cis-Hima- 
laya occultisme en het stelsel van, 
230; sleutels voor interpretatie van 
de esoterische leer, 230; gebruik van 
het getal - in de Rig-Veda, 230-231; 
getal - komt veelvuldig voor in de 
Atharva-Veda, 231; gebruik van het 
getal - bij de ouden, 232; verhou
ding van het getal zes tot het getal, 
260; werd door de Pyhagoreeën Te- 
lesphoros genoemd, 260.

ZEVEN BEGINSELEN, def., 250; 
ieder van de - heeft deel aan de - 
van de Grote Moeder, 138; de, 250 
e.v.; onsterfelijke en sterfelijke be
standdelen van de, 251; opsomming 
van de - van het heelal, 252; ge
symboliseerd als de saptapama, 255 
e.v.; in de stanzas gesymboliseerd 
als de vlam met de drie tongen en 
de vier pitten, 256; ontvouwen door 
middel van emanatie van de, 256- 
257; toelichting op de stanzas ge
citeerd omtrent de, 257; elk van de - 
heeft deel aan de andere -, 258; 
over de interpretatie van de, 258- 
259; een archaïsch geloof, 258; toe
lichting over de, — wanneer de drie 
en de elkaar kussen, 259; over de 
opengeslagen kubus, 260; opsomming 
van de, 261-266; hoe men de - niet 
moet zien, 260; geven aan hoe de 
mens is opgebouwd, 266; het functio- 
nerings-aspect van de menselijke con
stitutie, 266-272; vierde en vijfde 
van de - nodig voor een volledig 
aards bestaan, 270; zijn de weer
kaatsingen in de mens van de zeven 
krachten in de natuur, 271; zijn de 
weerkaatsingen van de zeven hiërar
chieën van het zijn, 271; de mens 
kan de - niet van elkaar scheiden, 
271; zijn de openbaring van één on
deelbare geest, 272; hebben elk de 
kracht werkzaam te zijn op een van 
de geopenbaarde gebieden, 272; ver
band tussen de - en het heelal, 272 
e.v.; verdeling van de - in drie be
ginselen en vier voertuigen, 273.

ZEVEN HEILIGE PLANETEN (zie 
Heilige Planeten).

ZEVEN LICHTEN (synoniem voor de 
Oer-Zeven, zie aldaar); de weerkaat
sing van de - zijn de onsterflijke 
menselijke monaden, 635.

ZEVEN MENSENGROEPEN, uitleg 
over, 179-182; geprojecteerd op ze-
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164; iedere diamand, ieder kristal, 
iedere plant en ster heeft zijn eigen, 
169; hiërarchie van, 169.

ZIEKTE, vatbaarheid voor een - is in
gebouwd in de Rüpa-skandhas, 518; 
kiemen voor een - zijn vanaf de ge
boorte in een mens aanwezig, 518 
v.n.

ZIJNHEID, de toestand van - ver
klaard, 46, 159-160; de toestand van, 
599-600; is gelijk aan het woord 
Sat, 599-600; wordt symbolisch 
weergegeven onder twee aspecten: 
Absolute Abstracte Ruimte en Ab
solute Abstracte Beweging, 600; het 
eerste fundamentele axioma van de 
Geheime Leer is de metafysische 
Ene Absolute, 600.

ZILVEREN KOORD, wordt tijdens de 
slaap niet verbroken, 483.

ZINTUIGEN, DE VIJF, gelijkgesteld 
met de vijf tanmatras, 246; op
somming van de ontwikkeling van - 
in de vijf rassen, 246; (zesde en 
zevende -, zie onder zesde zintuig 
en zevende zintuig).

ZODIAK, TEKENS VAN DE, def., 
323; alle mensen zijn geboren onder 
een van de, 72; hoofdpunten in het 
mensenleven zijn dikwijls in over
eenstemming met, 73; „ons lot staat 
in de sterren geschreven”, 74; gelijk 
aan de 12 grote orden, 325; verband 
tussen de 12 - en de zeven heilige 
planeten en de mensengroepen, 337- 
338; in verband met het begin van 
kali-yuga, 417; oorsprong en werke
lijke betekenis zijn nog steeds een 
mysterie, 417.

ZON, def., 301; waarom is een - een 
zon? 130; zevenvoudige aard van, 
228; zeven ganas in de, 228; zeven 
stralen van de, 228, 319; energie van 
de zeven stralen doet na pralaya 
zeven - ontstaan, 229; vertoont de 
hoogste toestand van de universele 
Tegenwoordigheid, 229; is de weer
kaatsing van haar oerbeeld, 229; op
somming van sanskrit namen van de 
zeven stralen van de, 229; betekenis 
van de zeven stralen van de, 231; 
gebruikt als substituut voor een ge
heime planeet, 301; beschouwd als 
de grote Vader van zeven Vaderen, 
301; geeft leven aan de zeven (pla
neten), 306; wordt gebruikt als stof
felijke uitdrukkingsmogelijkheid voor 
de centrale geestelijke, 309; wordt in 
de Gajatn toegesproken, 309, 309- 
310 v.n.; over de oorsprong van de, 
314-318; maakte zich eerder los dan 
de planeten, 314; is de oudere broe-

ven zones, 209; symbolisch voorge
steld als zeven stromen in de Rig- 
Veda, 231; gelijktijdige evolutie van, 
346; zijn niet de zeven rassen, 348; 
gelijk aan zeven groepen van mo
naden, 348; mensheid verdeeld in - 
en hun onderverdelingen - geestelijk, 
mentaal en stoffelijk, 539.

ZEVEN MIDDELPUNTEN, zijn de 
rechtstreekse weerkaatsing van het 
éne licht, 586.

ZEVEN SCHEPPENDE KRACHTEN 
VAN DE NATUUR, stralen uit van 
het wortel-inwezen, 585; beschre
ven als de zeven centra middelpun
ten, de rechtstreekse weerkaatsing 
van het ene licht, 586.

ZEVEN SLEUTELS voor de interpre
tatie van ieder symbool en allegorie, 
230, 303.

ZEVEN STRALEN (zie onder Stralen). 
ZEVEN ZONEN VAN LICHT (zie 

Zonen van Licht).
ZEVEN ZONES, zeven menselijke 

groepen ontwikkeld op, 179-182; ge
lijk aan zeven Dhyan-Chohanse mid
delpunten van kracht, 209; of region- 
nen van de aarde onder een speciale 
Dhyani, 304, 348.

ZEVENDE INWEZEN, def., 318, 319; 
atomen komen iedere elf jaar samen 
in hun, 319.

ZEVENDE RONDE, zal het element- 
principe adi-tattva tot ontwikkeling 
brengen, 451; aarde zal haar uitein
delijke ware vorm krijgen na de, 451; 
het ligt niet in de loop van de natuur
lijke wet dat de mens een volmaakt 
zevenvoudig wezen wordt voor het 
zevende ras in de, 458.

ZEVENDE WORTELRAS, over het, 
418 e.v.; toppunt van de menselijke 
evolutie zal plaatsvinden op de ze
vende bol van de zevende ronde van 
het, 418; zal het zevende zintuig ont
wikkelen, 419.

ZEVENDE ZINTUIG, gebruik van - 
zal plaats vinden wanneer buddhi 
bewust kan opgaan in het, 414; func
tioneren van het - in het zevende 
ras, 419, 582; resultaten van het ge
bruik van - in harmonie met het 
zesde zintuig, 419; kan gedefinieerd 
worden als directe waarneming, 
582

ZEVENVOUDIG, alles in het metafy
sische, zowel als in het stoffelijke 
heelal is, 228.

ZEVENVOUDIGE WET, hoofdstuk 
over de, 227 e.v.

ZIEL, betekenis van het woord, 164; 
identiteit van de - met de over-ziel,
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367; verbonden met Rishis uit vorige 
manvantaras, 375; bleven apart van 
de rest van de mensheid, 375; de 
geheime verblijfplaats van de, 374, 
375.

ZONEN VAN DE ZON 
MAAN, uitleg over, 380.

ZONNEDEVAS, def., 198; verband 
tussen de - en de evolutie van het 
verstand, 195, 198.

ZONNELOGOS, of geest van de zon, 
301.

ZONNEPITRIS (zie Pitris), def., 196- 
197; lijst van namen van de - in de 
G.L., 196-197; rol van de - in de 
G.L., 196-199.

ZONNESTELSEL, duur van het tijd
perk van een, 49; na het pralaya zal 
een nieuw - ontstaan, 50; bestaat 
uit zeven beginselen, 228; toestanden 
van zijn in het - worden door Fohat 
in het leven geroepen, 228; milliar- 
den van - gescheiden van de centrale 
zon, 311.

ZONNEVLEKKEN zijn het gevolg 
van het samentrekken van het zonne- 
hart, 321; cyclus van de, 321.

ZOOGDIEREN, de mens ging vooraf 
aan alle, 185 e.v., 349; hoe de eerste 
— voortgebracht werden, 187; terug 
te voeren tot de door de mens uitge
worpen prototypen, 208; eerste spo
ren van - zijn de buideldieren uit het 
secundaire tijdperk, 208; zijn ont
wikkeld uit astrale voorouders uit 
de tijd van het tweede ras, 208; wer
den eerder placentaal dan de mens, 
349; kunnen teruggevoerd worden 
tot de mensheid van het tweede 
wortelras van de vierde ronde, 438. 

ZWALUW, DE GODDELIJKE, Egyp
tisch symbool van toepassing op de 
mens in de toestanden na de dood, 
496.

ZWEET-GEBORENEN, def., 366; het 
latere tweede en vroege derde ras, 
366.

ZWERVELINGEN, wereldkiemen wor
den, wanneer zij samenklonteren, 
kometen of, 316; over het ontstaan 
van de kometen of, 445.

der van de planeten en niet hun 
vader, 314; de ware substantie van 
de - is een kern van moeder-substan- 
tie, 319; is het hart van de zonne- 
wereld en de hersenen ervan zijn ver
borgen achter de zichtbare, 320; de 
levenscssentie vloeit in iedere ader en 
slagader van het stelsel vanuit de, 
320; is niet een verbrandende bol, 
321; de ware - is verborgen, de 
zichtbare - is er de weerkaatsing 
van, 321; er is een circulatie van 
levensfluïde door ons gehele stelsel 
waarvan de - het hart is, 321; trekt 
zich, net als het menselijk hart, rit
misch samen, 321; uitleg over de 
cyclus van 11 jaren van de zonne
vlekken, 321.

ZONEN VAN AD, voortgebracht 
door kriyaiakti tijdens het derde ras, 
574; (zie Arhats van de Vuurnevel). 

ZONEN DES LICHTS, def., 119; of de 
Oer-Zevcn (zie aldaar), 119; of de 
eerste stralen, 273; bouwen het heel
al, 273; de zeven - worden genoemd 
naar hun planeten; 301; de Buddha 
was een rechtstreekse incarnatie van 
een van de oorspronkelijke zeven, 
562; de verwantschap tussen de ze
ven klassen van monaden stamt van 
de zeven, 562.

ZONEN VAN NOODZAKELIJK
HEID, heelallen worden genoemd, 
39.

ZONEN VAN PASSIEVE YOGA, 
def., 367; vroege derde ras werd ge
noemd, 367 e.v.

ZONEN VAN HET VERSTAND, uit
leg, 196-197.

ZONEN VAN DE VUURNEVEL, 
voortgebracht door kriyasakti tijdens 
het derde ras, 574; of Zonen des 
Vuurs, 633; (zie Arhats van de Vuur
nevel en Oer-Zeven).

ZONEN DES VUURS, of de Oer- 
Zeven (zie aldaar), 122, 633; voort
gekomen uit het oorspronkelijke 
vuur, 122, 633; zijn de eerste wezens 
(in de G.L. genoemd Denkvermo
gens), 122, 633.ZONEN VAN WIL EN YOGA, def.,

EN DE


