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Het is niet moeilijk om de oorsprong van alle menselijke ellende te herleiden tot het 
fenomeen van het ‘ik’ in het menselijk individu. Hier begint de hele misère. Oorlogen, 
geweld en uitbuiting vinden daar hun ultieme oorsprong. Dus is het probleem van 
wereldreorganisatie het probleem van de regeneratie van het individu.
In de nieuwe context van veilige globalisatie zijn oude doelen, op individueel of op 
gemeenschappelijk vlak, niet langer toepasbaar; ze moeten opnieuw definieerd 
worden als we willen overleven. Dit vereist begrip van de spirituele aard van de mens, 
aangezien hij degene is die de doelen stelt: waarom houdt hij niet op bij ‘noodzaak’, 
maar verandert dit in ‘hebzucht’.

Geologische kalender
Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat de aarde ongeveer 4500 miljoen jaar 
geleden vast werd. Fig. 1 laat dit in verhouding zien op een schaal van 24 uur. In het 
begin was er geen zuurstof in de oceanen noch in de atmosfeer, maar alleen stikstof, 
CO2, etc. Er was geen leven op aarde tot ongeveer 2600 miljoen jaar geleden. 
Daarom wordt dit tijdperk azoïsch genoemd.

Rond deze tijd verschenen er 
blauwgroene algen die met behulp 
van zonlicht begonnen H2O om 
te zetten in zuurstof door middel 
van fotosynthese. Zij brachten het 
atmosferische zuurstofniveau naar 
de huidige waarde van 21 %, nood-
zakelijk voor volgende levens-
vormen. Wat niet altijd beseft 
wordt is dat deze oorspronkelijke 
eencellige organismen die zuur-
stof produceerden, zelf het 
meest efficiënt floreerden op een 
zuurstofniveau van bijna de helft 
daarvan. Als ‘het overleven van de 

sterkste’ het enige leidende principe was van de evolutie van biologisch leven, zouden 
zij nooit het niveau van 21 % geproduceerd hebben. Het lijkt dat zij een omgeving 
schiepen die beter geschikt was voor latere levensvormen. Op veel punten in de 
evolutie van leven lijkt het alsof een groot plan werd gevolgd dat op planetaire schaal 
eerder werkte door co-evolutie dan door concurrentie. 

Toen kwamen de archaeozoïsche en de proterozoïsche tijdperken die in totaal 1450 
miljoen jaar duurden, gevolgd door het paleozoïcum (350 miljoen jaar geleden) 
van ongewervelden en amfibieën. De grote reptielen kwamen en gingen in het 
daarop volgende mesozoïcum (140 miljoen jaargeleden). Zoogdieren verschenen 
in het volgende cenozoïsch tijdvak (60 miljoen jaar geleden). De homo sapiens is 
verschenen in de laatste paar miljoen jaar.

Inleiding
Vooruitgang in communicatiesystemen, informatietechnologie en transportmiddelen 
hebben menselijke gemeenschappen op een ongeëvenaarde manier dichter tot elkaar 
gebracht. Dit heeft onder andere ons vermogen om het milieu en alle levensvormen 
(en ook onze eigen leefomgeving) in gevaar te brengen dramatisch doen toenemen.

De aloude wijsheid geeft aan dat er, tegelijk met de evolutie van vormen van 
organismen, die als enige door de wetenschap worden bestudeerd, een evolutie 
bestaat van leven en van bewustzijn dat zich uitdrukt in deze evoluerende vormen. 
Hoe geavanceerder de vorm is, hoe groter de potenties van bewustzijn die zich erdoor 
kunnen manifesteren. In feite is het de stuwkracht van het evoluerende leven die de 
evolutie van de vormen van de organismen voortdrijft.

Dit leert ons ook dat het doel van de schepping, voor zover het menselijk denkvermogen 
dat kan bevatten, de evolutie van bewustzijn is: van een staat van onbewuste 
volmaaktheid via bewuste onvolmaaktheid naar de staat van bewuste volmaaktheid.
De nieuwe generatie moet ervan op de hoogte worden gebracht dat alle leven één 
organische eenheid vormt; dat samenwerking en niet wedijver haar levenswijze moet 
zijn.

Doelen en de doelensteller
De voornaamste uitdagingen waarvoor de mensheid tegenwoordig geplaatst is, 
komen niet voort uit een gebrek aan opleiding. Zij worden in het leven geroepen 
door hoogopgeleide professionals: advocaten, zakelijk bestuurders, wetenschappers, 
economen, militaire bevelhebbers, diplomaten, enzovoort. Wij brengen scheef-
gegroeide mensen voort, die heel slim zijn, heel capabel qua intellect, maar bijna 
primitief in andere aspecten van het leven: topwetenschappers en ingenieurs die 
mensen naar de maan kunnen sturen, maar die hun echtgenotes harteloos kunnen 
bejegenen; mensen die een verregaand begrip hebben van de manier waarop het 
universum werkt, maar weinig begrijpen van zichzelf en van hun eigen leven. 

Menselijke evolutie: 
het goddelijk plan
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bewustzijn’. In deze tijd is het menselijke bewustzijn nog niet gestegen tot een hoogte 
waarop de alomtegenwoordige overkoepelende controle van het mondiale bewustzijn 
gevoeld kan worden door het individuele bewustzijn dat er een deel van is. Maar dat 
dit mondiale bewustzijn al bestaat en dat meer en meer individuen gevoelig worden 
voor en zich aanpassen aan dit volgende stadium van bewustzijnsontwikkeling 
is uitvoerig aangetoond door het uitgebreide onderzoeksprogramma ‘Princeton 
University Engineering Anomalies Research’ (PEAR).

Bewustzijn is relatief latent 
in het mineralenrijk. Het 
krijgt het vermogen om met 
gevoelens te reageren in 
het plantenrijk. Het voegt 
een nieuwe dimensie, die 
van het denken, toe in 
het dierenrijk. Pas in het 
mensenrijk begint het op 
te bloeien tot de dimensie 
van creatieve activiteit en 
intuïtie. Rechtstreekse er-
varing van de eenheid van 
alle leven, orde (ṛta) in de 
natuur en zuivere liefde 
karakteriseren deze nieuwe 

dimensie van bewustzijn wanneer zij is ontwikkeld. Wij noemen dit het bewustzijn van 
de ‘ethische mens’. 

De ethische mens
Op dit moment heeft de evolutie ons aan de rand gebracht van het volgende 
ontwikkelingsstadium van het menselijk bewustzijn. Nog maar enkele individuen 
vertonen tekenen van deze ontwikkeling. Zij zijn de voorlopers. De meerderheid van 
de mensheid is nog in het stadium van loskomen van de controle van het dierlijk 
denkvermogen (waar hartstochten en drijfveren overheersen) en het ontwikkelen van 
het abstract denkvermogen. Instinctieve emotionele respons speelt nog steeds een 
dominante rol bij het beslissen over de handelwijze van de mens, in tegenstelling tot 
de ‘juiste’ handelwijze.

Ook al is deze overgang naar het volgende stadium nog niet voltooid, toch toont een 
steeds toenemend aantal mensen enig bewustzijn van coherentie, schoonheid en 
goedheid, hetgeen een bewijs is voor het dagen van het nieuwe bewustzijn. Dat is niet 
alles: dit volgende evolutiestadium wacht op onze bewuste deelname. Enig begrijpen 
van de samenstellende principes van het menselijk zelf (individu) is daarom op zijn 
plaats, aangezien het dient om ons een visie met perspectief te geven van het Grote 
Plan, onze directe rol daarin en de richting waarin wij moeten werken.

De monade (turiyatma), die bestaat op het anupadaka gebied, zendt een afspiegeling 
van zichzelf uit en verkrijgt voertuigen op de lagere gebieden om ervaring op te doen. 

Hiërarchie van biologische niveaus
De aloude wijsheid, gegeven in de 
esoterische literatuur van alle grote 
religies, beproefd en gestaafd door de 
wijzen, wijst erop dat er tegelijk met 
de evolutie van vormen, die als enige 
door wetenschappers bestudeerd 
wordt, een evolutie van leven en 
bewustzijn plaatsvindt. De levende en 
de niet-levende systemen vormen een 
hiërarchie van organisatieniveaus. Hoe 
geavanceerder de vorm, hoe meer 
potentieel vermogen van bewustzijn 
zich erdoor kan manifesteren. In feite 
is het de stuwende kracht van het 
evoluerende leven die de evolutie van 
de vormen van de organismen aandrijft. 

In deze lange geschiedenis van biologische evolutie kunnen wij een geleidelijke 
opbouw zien van structurele complexiteit en daarbij een toename van functies. Fig. 2 
toont de opeenvolgende organisatieniveaus van materie. Zij vormen een hiërarchie, 
waarin ieder niveau alle lagere niveaus als componenten in zich heeft en zelf een 
component is van alle hogere niveaus. Opeenvolgende niveaus zijn structureel 
complexer dan lagere niveaus, aangezien een gegeven niveau de hoedanigheden 
van alle lagere niveaus combineert en een bijkomende complexiteit van zichzelf heeft. 
Op ieder organisatieniveau bestaat niet alleen een bepaalde autonomie, maar ook de 
noodzaak om die te overstijgen om te voldoen aan de vereisten van een groter geheel 
waarvan het deel uitmaakt.
Op ieder volgend organisatieniveau gebeurt iets volkomen nieuws dat niet verklaarbaar 
is vanuit het lagere niveau. Weefsel bijvoorbeeld, is meer dan de som van zijn cellen. 
Er vinden sprongen of transcendenties plaats in het evolutionaire proces. Hier is 
geen zuiver logische verklaring voor; met de huidige kennis is de relatie tussen de 
niveaus niet te voorspellen. Nobelprijswinnaar Ilya Prigogine noemde dit ‘het proces 
van zelforganisatie’. 

Er is nog een implicatie van de manier waarop leven georganiseerd wordt. Waar 
hogere niveaus lagere niveaus coördineren, beïnvloeden alle niveaus elkaar. Dit 
is geen controlerende hiërarchie op de wijze van een ‘top-down’ (van boven naar 
beneden) zakelijke organisatie. De interacties en informatiestromen gaan zowel 
omhoog als omlaag. 

Evolutie van bewustzijn
In de procesorganisatie van levende systemen wordt een dynamisch evenwicht 
gehandhaafd tussen het voor zichzelf opkomen, autonomie, en het zich onderwerpen 
aan de vereisten van het volgende hogere geheel in de hiërarchie. In het geval van 
menselijke individuen wordt het volgende hogere niveau van organisatie-hiërarchie, 
afwisselend genoemd de ‘hemelse mens’, ‘de mensheid’ of gewoon het ‘mondiale 

De hiërarchie van biologische niveaus 
en hun structurele complexiteit
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de biologische productiviteit van de biosfeer op zijn best constant bleef. Dus is het 
aarde-aandeel tegenwoordig maar 1,6 hectare voor ieder mens op de planeet. Toch 
komt de gemiddelde voetstap op 2,8 hectare en groeit snel.

Dreigende globale crisis
Wij naderen de uiterste grens van het vermogen van de planeet om het menselijk leven 
te onderhouden. De disciplines van algemene systeemtheorie en systeemecologie 
wijzen erop dat het leven op de grens gevaarlijk is, omdat ecosystemen niet stukje 
bij beetje ineenstorten. Moderne samenlevingen hebben steeds gewerkt met de 
onjuiste aanname dat in de natuur oorzaak en gevolg proportioneel zijn: een extra ons 
vervuiling zorgt voor een extra ons schade. Dit is echter niet zo. Ecosystemen kunnen 
vele jaren vervuild zijn zonder enige verandering en dan plotseling omslaan in een 
volkomen andere toestand. Geleidelijke veranderingen accumuleren kwetsbaarheid 
totdat één enkele schok in het systeem, zoals een overstroming of droogte, het 
systeem in een andere toestand doet tuimelen, minder aangepast om menselijk leven 
en economische activiteit te onderhouden. Observaties door wetenschappers van 
bijvoorbeeld tsunami’s geven aan dat de wereld nu op weg is naar zo’n crisis. Zij 
wijzen er ook op dat een visie van een vredige en duurzame samenleving en het 
aannemen van een eenvoudige levensstijl een heel eind in de goede richting gaan 
om een positieve eco-feedback, die dit ongeluk kan afwenden, tot stand te brengen. 

De twee hersenhelften
Hersenonderzoek toont aan dat de twee hersenhelften van het menselijk brein (de 
cerebrale cortex) gespecialiseerd zijn in verschillende functies. Spraak en verbale 
activiteit zijn gelokaliseerd in de linker hersenhelft terwijl artistieke en muzikale 
talenten in de rechter hersenhelft zitten. Intellectuele activiteit hoort bij de linkerhelft, 
terwijl creativiteit en intuïtie (rechtstreeks waarnemen van waarheid veeleer dan die 
beredeneren) rechts thuishoren.

Jammer genoeg is de overheersende manier van het aanleren van 
mentaal functioneren verbaal geweest en heeft dus de nadruk gelegd op 
het overcultiveren van het functioneren van de linker hersenhelft. Terwijl 
dit past bij het leren van analytische en logische vaardigheden, worden de 
eigenschappen behorend bij de rechter hersenhelft niet in gelijke mate ontwikkeld.
Deze scheve ontwikkeling van het menselijk brein in onze huidige cultuur is gemakkelijk 
te herkennen aan de hand van een paar voorbeelden. Neem bijvoorbeeld cricket. 

Wij genieten niet meer alleen van 
het spel, maar raken opgewonden 
van intellectuele discussies zoals 
over het aantal runs, het aantal 
voltooide ‘centuries’ (honderd runs) 
en andere soortgelijke informatie 
die door de computer gegenereerd 
wordt. Precies zo waarderen we 
niet langer concertmuziek per se. 
Wij blijven de raga’s e.d. analyseren 
(wat interrumperend werkt). 

De permanente atomen en principes raken gehecht aan de monade met behulp van 
de zeven creatieve hiërarchieën.

De vier lagere principes vormen 
de vergankelijke persoonlijkheid, 
die bij elke incarnatie vernieuwd 
wordt. Het ware individu, het 
Zelf (jivātmā) blijft gedurende het 
gehele menselijk stadium in het 
causaal lichaam bestaan.

Het menselijk Zelf heeft zichzelf 
een programma en een doel 
gesteld. Dat is: als ethische mens 
in de volledig ontwaakte staat van 

bewustzijn, de goddelijkheid van zijn oorsprong weer te bereiken. Hij volbrengt dit 
door met zijn ‘persoonlijkheid’ ervaring op te doen in de wereld van tijd en ruimte. 
De persoonlijkheid zelf bestaat uit vier principes of bewustzijnsvoertuigen die 
werken op nog ‘lagere’ bestaansniveaus, waarvan de laagste de fysieke wereld die 
wij waarnemen is. Deze vier principes zijn respectievelijk de psycho-emotionele 
lichamen waardoor gedachten en emoties ervaren worden; het etherisch dubbel 
dat het voertuig is van de vijf typen prana’s (vitaliteit) en zenuwenergieën; en het 
grove fysieke lichaam waarmee gewaarwordingen worden ervaren. Gedurende lange 
evolutieperioden heeft de persoonlijkheid een voorliefde voor zijn eigen doelen in het 
leven. Die zijn misschien niet in overeenstemming met de doelen van het menselijk 
Zelf (dat wil zeggen de ethische mens) die spiritueel zijn. Maar voortdurende ervaring 
en het verwerven van kennis maken ons bewust van ons ware spirituele doel. Vanaf 
die tijd werkt de persoonlijkheid samen en in harmonie met het Zelf, waardoor de 
wereld voor iedereen een prachtige en goede plek wordt om te leven. 

Ecologische voetstap
In het midden van de negentiende eeuw groeide de wereldbevolking tot een miljard 
mensen, en het grondstoffenverbruik steeg drastisch. Zowel de bevolking als het 
grondstoffengebruik bleven doorgroeien gedurende de hele twintigste eeuw. In de 
afgelopen vijftig jaar heeft de mensheid meer natuurlijke hulpbronnen gebruikt dan in 
alle voorgaande millennia samen. 
De ‘ecologische voetstap’ geeft een kwantitatieve schatting van de menselijke 
overbelasting van de natuur: hij definieert het aandeel van de biologische productiviteit 
van de planeet die gebruikt wordt door een individu, een stad, een natie of de hele 
mensheid. Als de voetafdruk van een nederzetting groter is dan het gebied ervan, dan 
is die nederzetting niet onafhankelijk duurzaam. Een stad is intrinsiek niet duurzaam 
doordat erg weinig van de natuurlijke hulpbronnen, gebruikt door haar inwoners, 
van binnen haar grenzen komen. In 1996 had de biosfeer van de aarde 12,6 
miljard hectare biologisch productieve ruimte, samen ongeveer een kwart van het 
planeetoppervlak. Gelijkelijk verdeeld bracht dit met een populatie van 5,7 miljard een 
‘aarde-aandeel’ op van 2,18 hectare per persoon. Tegenwoordig is het aarde-aandeel 
gekrompen: er zijn meer mensen, 6,3 miljard (in 2009, in 2021 ruim 7,8 miljard), terwijl 
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en evolutie een belangrijke rol. Diegenen van ons die zo’n wetenschap aan het 
ontwikkelen zijn dragen hierbij een grote verantwoordelijkheid. 

Opvoeding en onderwijs in de 21e eeuw moeten zich niet bezighouden met meer 
‘vooruitgang’, maar met de innerlijke transformatie van het menselijk bewustzijn. Het 
volgende zou een globale schets kunnen zijn:
1. Creëer een wereldomvattend denken en geen nationalistisch denken. Wij zijn 

allemaal burgers van één wereld en delen de aarde als onze habitat. Wij werken 
misschien aan lokale problemen maar het is belangrijk om dat te doen met een 
mondiaal begrip.

2. Benadruk menselijke ontwikkeling, niet alleen economie. Wij moeten kinderen 
niet beschouwen als ruw materiaal om de economische vooruitgang van de natie 
te bereiken. Onderwijs moet zich primair bezighouden met de ontwikkeling van 
alle aspecten van een mens: fysiek, emotioneel, intellectueel en spiritueel, zodat 
hij of zij creatief en gelukkig leeft als deel van het geheel.

3. Moedig onderzoek aan, geen conformisme. Het kind moet vrij zijn om fouten te 
maken en voor zichzelf te leren zonder de voortdurende angst terechtgewezen te 
worden door een volwassene. Zo’n denkvermogen is rationeel, flexibel en open 
voor verandering en niet irrationeel gebonden aan een mening of een geloof. Dit 
impliceert de afwezigheid van alle propaganda. ‘Ons land is het beste land, onze 
cultuur is de beste cultuur’ is niet waar: het is propaganda die mensen verdeelt.

4. Cultiveer samenwerking. Teamwerk en het vermogen om harmonieus samen te 
werken met anderen is belangrijker dan individuele prestaties. Het is belangrijk dat 
ieder individu zijn best doet, maar dat hoeft niet speciaal beter te zijn dan het beste 
van iemand anders. Het idee van wedijver dat wij tegenwoordig aanmoedigen in 
kinderen leidt tot afgunst, jaloezie en rivaliteit en doet liefde en vriendschap teniet. 

5. Schep een lerend denkvermogen in plaats van een materialistisch denkvermogen. 
Het ontwaken van intelligentie is belangrijker dan het cultiveren van geheugen, 
zowel in het dagelijks leven als bij voortgezette studies. Het gevoel van liefde, 
respect, schoonheid en vriendschap kan niet worden onderwezen maar kan, net 
als gevoeligheid, wakker geroepen worden: dit zijn essentiele onderdelen van 
intelligentie. 

6. Schep een denkvermogen dat zowel wetenschappelijk als religieus is in de ware 
zin van het woord. Niet alleen moet op denken gebaseerde intelligentie worden 
ontwikkeld, maar ook intelligentie die op intuïtie is gestoeld. Een denkvermogen 
dat zuiver rationeel en wetenschappelijk is, kan bijzonder wreed zijn en gespeend 
van liefde en mededogen. Een denkvermogen dat alleen religieus is in de 
bekrompen zin van het woord, kan overmatig sentimenteel, bijgelovig en bijgevolg 
neurotisch zijn. Zonder dit onloochenbare evenwicht tussen emotie en intellect is 
een denkvermogen niet waarlijk ontwikkeld.

7. De kunst van het leven. Wij hebben de kwaliteit van leven op één lijn gesteld met 
de levensstandaard en wij meten dit in termen van het BNP of het inkomen per 
hoofd van de bevolking. Wanneer wij onderwijs geven, niet voor economische 
ontwikkeling maar voor menselijke ontwikkeling, houden wij ons bezig met het 
geluk van het individu als geheel waarin fysiek welzijn en comfort een klein maar 
noodzakelijk deel vormen. Levenskunst bestaat uit het genieten van alles wat 
men doet, ongeacht het resultaat ervan.

De ware menselijke eigenschappen zoals sympathie, liefde en altruïsme, die alle 
betrekking hebben op de rechter hersenhelft, ontbreken volledig in de mens van onze 
cultuur. In plaats daarvan is hij berekenend, tweedracht zaaiend en kil. Hij functioneert 
volledig met zijn linker hersenhelft. Hoe eerder sommigen van ons dit beseffen en 
onze opvoedkundige methoden herstructureren, te beginnen bij die voor het kind, 
hoe beter het zou zijn voor het voortbestaan van de mensheid. Een groot deel van de 
training zou non-verbale en directere technieken moeten behelzen. 

‘Ik’ en ‘niet-ik’ in dynamisch evenwicht
Systemen zijn geïntegreerde gehelen waarvan de eigenschappen niet kunnen worden 
herleid tot die van kleinere onderdelen. Individuele ‘dingen’ (planten, mensen, scholen, 
keerpunten) zijn zelf systemen en staan niet duurzaam los van de grotere systemen 
waarin zij bestaan. Het Center for Ecoliteracy erkent dat het leren van systematisch 
denken uiterst belangrijk is voor het opvoeden tot duurzaamheid. 

In de organisatorische hiërarchie van de natuur zijn de myriaden entiteiten waaruit 
de natuur bestaat levende eenheden die zowel onderling afhankelijk zijn als tot op 
zekere hoogte autonoom. Ze vormen zowel gehelen als delen van grotere gehelen. In 
zijn zelfbevestigende autonome rol is elke entiteit gericht op zijn zelf-vervulling, terwijl 
in zijn rol als onderdeel elke entiteit in staat is zichzelf te overstijgen in het belang van 
het grotere geheel. Er moet duidelijk een dynamisch evenwicht onderhouden worden 
tussen autonomie en onderwerping aan de behoeften van het volgende, hogere 
geheel in de hiërarchie.

Alle menselijke wezens zijn geïntegreerde delen van één kenmerkend Zijn dat de 
volledige menselijke soort omvat. Met andere woorden, we horen allemaal tot één 
geheel, zoals de verschillende onderdelen van een organisme tot dat organisme 
behoren. Besef van dit bij elkaar horen kan diepgaande gevolgen hebben voor ons 
bewustzijn en gedrag, waarbij samenwerking, harmonie en vrede bevorderd worden.

Een wereldwijde samenleving hoeft verschillen tussen individuen, culturen en 
samenlevingen niet te onderdrukken. Maar niettegenstaande uitgesproken sociale 
en culturele diversiteit vereist een vredige en duurzame wereldwijde samenleving 
een grote mate van eenheid. De naties en culturen van de wereld moeten verenigd 
worden door gemeenschappelijke waarden en aspiraties, gericht op het scheppen 
van een sociaal en ecologisch milieu waarin alle mensen in waardigheid en welzijn 
kunnen leven. Eenvoudiger levensstijlen moeten de regel worden doordat mensen 
een dieper gevoel van verantwoordelijkheid hebben voor hun gemeenschappen en 
hun omgeving.

Een renaissance van spiritualiteit is evenzeer noodzakelijk. Met minder stress en 
zorgen in het dagelijks leven kunnen mensen de hogere en diepere dimensies van 
hun leven onderzoeken.
Tenslotte is het beslissende alternatief voor een wereld van ellende, conflicten en 
geweld een duurzame en gelijkmoedige wereld die inspireert tot vrede in de harten 
van mensen: de voorwaarde voor blijvende vrede in de wereld. Bij het scheppen van 
een visie van een dergelijke wereld speelt de holistische wetenschap van systemen 
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Tijdens de eerste helft van de jaren tachtig van de 
negentiende eeuw begonnen A. P. Sinnett en A.O. Hume, 
Britse theosofen die in India woonden, te corresponderen 
met een paar van H.P. Blavatsky’s leraar-adepten, bij 
ons bekend onder de pseudoniemen Koot Hoomi (KH) 
en Morya (M). In 1883 publiceerde Sinnett zijn boek 
Esoterisch Boeddhisme, waarin hij enkele van de leringen 
presenteerde die hij ontving van deze Mahatma’s via hun 
brieven. Het boek kreeg gemengde recensies. In de zomer 
van 1884 vroeg Sinnett aan Meester KH of hij de brieven 
mocht publiceren om zijn critici de bron te tonen van de informatie die hij weergaf. 
 
Het antwoord van de Meester was negatief. Na een paar van de redenen daarvoor 
uitgelegd te hebben (en die gaan we in dit artikel onderzoeken) besloot KH met: 
Kortom, de brieven werden niet geschreven om uitgegeven of in het openbaar 
besproken te worden, maar voor persoonlijk gebruik, en M noch ik zullen er ooit in 
toestemmen ze aldus te laten gebruiken. 1
Uiteindelijk ging Sinnett ermee akkoord dat het beter was om de brieven niet te 
publiceren en hij hield de meeste brieven vertrouwelijk, een paar uitgezonderd die hij 
had gedeeld met enkele theosofen. 

Sinnett stierf in Londen in 1921. Hij maakte Maud Hoffman, die hem tijdens zijn ziekte 
verzorgd had, tot erfgenaam en executrice van zijn nalatenschap en bezittingen, 
waaronder de brieven van de Mahatma’s. Een jaar later besloten M. Hoffman en A. 
Trevor Barker om deze correspondentie te publiceren. 

1 Zie V.H. Chin (ed.) The Mahatma Letters to A.P. Sinnett in Chronological Sequence, no. 128, p. 429 (hierna aangeduid 
als: ML x, p. x) en A.T. Barker, De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, no. 63, p. 396 (hierna aangeduid als: MB x, blz. x).
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