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DE BETREKKING VAN DEN MENSCH
TOT GOD.
De volgende studie over de Theosofische opvatting
van God, de Drieëenheid en de betrekking van den
mensch tot God, kan er in geen enkel opzicht aanspraak
op maken oorspronkelijk te zijn. Het is de bedoeling
een overzicht te geven van de grondleeringen over
deze altijd terugkeerende vraagstukken, samengesteld
uit onze beste Theosofische schrijvers, en als zoodanig
moet zij een zekere waarde en belang hebben. Niets
is hier beproefd als het geven van een blooten omtrek,
die, indien h ij slaagt, de volgende detailstudie des te
gemakkelijker en leerzamer moet maken.
DE OPVATTING VAN GOD.

"Laat ons eerst het vraagstuk der vraagstukken
nemen, dat van het bestaan van God en de opvattingen
die de mensch zich van de Godheid heeft gevormd.
Er is één hoofd-beginsel, dat moet worden erkend,
wanneer men dit vraagstuk gaat bespreken - de eenheid van bestaan. Als God en de mens eh worden beschouwd als in den grond verschille1;l.d, gescheiden
door een breeden niet-overbrugden afgrond, dan schijnt
het vraagstuk van het Goddelijk bestaan en de betrekking
van den mensch daartoe ons af te schrikken door zijn
onoplosbaarheid. Maar als God en de mensch worden
beschouwd als van één natuur, de menschheid als een
loot van den éénen Levensboom, en als één van myriaden
looten, meer of minder hoogstaande dan de mensch één schitterende rij van wezens, elk bezield met godde-
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lijk leven - dan schijnt de vraag, voor zoover zij den
mensch aangaat, volstrekt niet hopeloos.
Het Westen, dat naar de eerste opvatting overhelde
_ die van een volkomen verschil in aard tusschen den
Schepper en 't geschapene - h~~ft h~en en weer geslinaerd tusschen de onaannemelij ke UItersten van een
onrijp, anthropomorphisch monotheisme .. en een .wijsgeerig agnosticisme. Het Oostcn, dat zIJn 'godsdlenst
op de tweede opvatting g rond vestte ~ d i.e van een.heid
_ heeft met tevredenheid ecn godsdienstIg panthelsme
aanvaard, als noodzakelijk voor hl!t verstand en voldoening gevende aan h et gemoed. Het Pantheisme i-s
tot nu toe in het W esten een vreemdeling geweest en
heeft alleen op verstandelij k h oog ontwikkelden indruk
gemaakt; zijn God is een koude abstactie gebleven,
verheven voor h et verstand maar kil voor het gemoed.
In het Oosten ging het "Eéne Bestaan", hoewel het
door de bevestiging der algemeenheid van dat Bestaan
_ God is alles en alles is God - aan alle verstandelijke moeielijkheden tegemoet kwam, t eh op natuurlijke wijze over in de erkenning. van eindclooze opvolgingen van wezens, zeer verschlliend: graden van het
Goddelijk Leven uitdrukkende, sommige zoo verheven
van aard, zoo machtig, zoo vèrreikend in h un bewustzij n,
dat zij elk element omvatten, dat het Chri stclij l~. MO.~lO
theisme noodig heeft gevonden voor een gcItJkdlJke
voldoening van verstand en van h~.rt. Het O~sterse h e
Pantheisme erkent, dat het GoddehJk L even zich openbaart in wijzen van bestaan, pie den afgrond overbruggen
tusschen den menseh en Cod, zich openbarende als
God. Het neemt het bestaan aan van mach tige wcz 11S,
die de zichtbare en onzichtbare werelden regecrcll, de
aan het hoofd staande Goden, die de natuur besturen
en het lot der menschen bewaken, de W erktuigen van
den Oppersten Wil in iedere afdeel!ng van h et. le~cn,
de geschikte voorwerpen voor eerbied en aanblddlOg.

Naarmate het bestaan van deze Groote Wezens wordt
erkend en feitelijk invloed heeft op het menschelijk
leven - hoe ook de n aam moge zijn, die hun wordt
gegeven is de godsdienst krachtiger opgewassen
tegen de aanvallen van .agnosticisme en ongeloof. Want
deze rijen van Geestelijke Wezens, zich verheffende in
stijgende hierarchiën die haar toppunt vinden in den
oppersten God van het stelsel waartoe zij behooren,
geven den mensc:h begrijpelijke idealen van Goddelijkheid, die stijgen wanneer zij stijgen, zich uitbreiden met
de uitbreiding van hun bewustzijn en op iederen trap
der evolutie tegemoet komen aan het smachten van
het menschelijk hart naar het een of ander hooger
wezen, dat het kan liefhebben, vertrouwen, vereeren,
aanbidden en om hulp aanroepen wanneer menschelijke
hulp verre is. Naarmate de mensch stijgt op de ladder
der evolutie, wordt zijn ideaal van God breeder en dieper,
op ieder punt van zijn groei schijnt zijn ideaal aanlokkend
boven hem, op het laagste punt klein genoeg om den
behoeften van het meest beperkte verstand te voldoen,
op een hooger groot genoeg om het verstand van den
grondigsten denker moeite te geven.
Dat "Eéne Algemeene Bestaan" waarvan in bovenstaand uittreksel uit Annie Besant's "Problems of Religion" 1) wordt gesproken als de bron van elke openbaring
en van alle wezens, is in de Theosofische letterkunde
onder verschillende namen bekend: "Parabrahman, Dat,
Volstrektheid, de Oorzaaklooze Oorzaak, de Wortellooze
Wortel, de Eene Werkelijkheid, de Eéne zonder een
Tweede" , en wordt in het archaisch handschrift, waarop
Mevrouw Blavatsky haar "Secret Doctrine" grondde,
verzinnebeeld door een witte schijf op een donkeren
achterg rond, 0 2).
1) TheosojJhical Review, Vol. 22, pp. 530- 534.
~) Seen! Doctrille, Vol. I. p. 3 I.
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"Parabrahman is een alom-tegenwoordig, eeuwig, grenzenloos en onveranderlijk Beginsel, waarover alle bespiegeling is uitgesloten, daar het boven het vermogen ~an
het menschelijk begrip gaat en door een menscheltJke
uitdrukking of vergelijking slechts kan worden verkleind.
Het is buiten den omvang en het bereik der gedachte;
in de woorden van de Mandûkya 'ondenkbaar en onuitsprekelijk' .
.
Deze oneindige en eeuwige oorzaak, vaag uItgedrukt
in het 'Onbewuste' en 'Onkenbare' der Europeesche
wijsbegeerte, is de 'Wortellooze Wortel van al wat. was,
is, of ooit zal zijn'" 1).
,
"Het is de Wortel van al zijne openbaringen, onafscheidbaar daarvan, ofschoon het grootcr is dan zijn
openbaringen. Zooals in de Bhagavad Gîti wordt gezegd,
alle wezens hebben hun wortel in God, ofschoon God
in geen zijn wortel heeft. Dit oorspronkelijke begrip
(als het woord begrip gebruikt m~g worden, wanneer
wij van het onbeo-rensde spreken) IS de grondslag van
ons denken; hoe:el boven de gedachte, is het de wortel
van ons denken; hoewel boven ons weten, 'kon er geen
kennis bestaan, als Dat er niet was'. Maar als geopenbaarde God, verschijnt de Eéne voor ons als drie. Een
Drieëenheid is altijd verklaard als de geopenbaarde God,
niet de Ono-eopenbaarde en de Onkenbare, boven iedere
menschelijke gedachte, maar God, zooals hij geopenbaard
is aan het heelal, God als het leven Zijner werelden,
God als het Zelf in den menschelijken geest, God als
de dràger, ondersteuner, h~t begj~ e? het ein~: van
het bestaan - als een Dneëenhetd IS God altijd geopenbaard en alleen door middel van die Drieëenheid
wordt Hij gekend" 2).

1) Secret Doctrine, Vol. 1. p. 42.
.
2) Esote1'isch Christendom, door Anme Besant.

DE DRIEËENHEID.

Het is belangrijk op te merken, dat al de groote godsdiensten deze openbaring van God als een Drieëenheid
hebben geleeraard, terwijl de eigenschappen aan elk der
drie aanzichten toegekend, in alle godsdiensten dezelfde
zijn; in deze algemeenheid hebben wij, zooals door
Annie Besant is opgemerkt, een toets voor geestelijke
waarheden. "Er is een oude stelregel, dat, wat altijd,
overal en door iedereen is geloofd, Katholiek is - niet
Katholiek in den engeren zin van het woord, maar in
zijn ruime en juiste beteekenis van algemeen en dit
algemeen voorkomen van een geestelijke waarheid is,
kunnen wij zeggen, één der kenmerken van haar bestaan.
Alles wat éénig is, alles wat excentriek is, alles wat
geen verleden kan aantoonen, geen uitgestrekt verleden,
is waarschijnlijk veeleer een eigenaardigheid ontwikkeld
door een bijzonder type, ontwikkeld door een bijzonder
soort beschaving, ontwikkeld door de een of andere
gewoonte van denken, dan een deel van den algemeenen
wijsheidsgodsdienst." 1)
In het Hinduisme hebben wij de Drieëenheid onder
de namen S~t, Ananda, Chit; of Shiva, Vishn u, Brahma;
Shiva, de bron van alle leven; Vishnu, de bewaarder
van al wat bestaat; Brahma, de Schepper, die de werelden in geopenbaard bestaan bracht. In het Zoroastrianisme hebben wij Ahuramazda, de Croote, de ééne
geopenbaarde God, de eerste; vervolgens de tweelingen,
Spento-Mainyush eu Angro-Mainyush, zooals het tweede
aanzicht genoemd wordt, Leven en Vorm, Geest en
Stof, de twee groote tegenstellingen in de wereld, en
de derde, Armaiti, Algemeene Wijsheid. In Egypte
vinden we ook weer de Drieëenheid: Ra, de Opperste
God; dan Osiris, weer dubbel van aard, vereenigd met
I) t. a. p ..
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Isis, en eindelijk Horus, de God der Wijsheid. In het
Buddhisme hebben we Amitabha, het eerste, het grenzenlooze Licht; dan Hij, die altijd de bron van incarnatiën is, Hij, die "van omhoog neerziet", Avalokiteshvara, ~n ?an het Algemeene Denkvermogen of Wijsheid,
MandJusn, de Schepper. In de innerlijke geschriften
der Joden lezen wij van de Drieëenhcid, hoe er eerst
was de Oude, "de Oude van dagen", voorgesteld als
de Kroon; dan uit deze de Stem en daaruit Wijsheid.
In het Christendom zien we nog eens de afkondio-ing
der Drieëenheid in de uiterlijke leer. De eerste~ de
Opperste Vader, de bron en het eind van het leven'
da~ .uit Hem de Zoon, tweevoudig van aard, en dan d~
Heilige Geest, de Geest der Wijsheid 1). In de "Secret
Doctrine" spreekt Mevrouw Blavatsky van de Drieëenheid als de eerste Logos, de Onpersoonlijke of Ongeopenbaarde, de eerste oorzaak; de tweede Logos, Geeststof, ~urusha en Prakriti, en eindelijk de derde Logos,
Kosmische Voorstelling, Mahat of Kennis, de Alrremeene
Wereld-Ziel, het kosmische Noumenon der b stof, de
grondslag der verstandelijke werkingen in en van de
natuur 2).
"Uit den eersten Logos, die onmiddellijk op het volstrekte volgt,. vloeit .~e "Tweede" of Tweeledige Logos
voort, waarUit op Zijn beurt de Derde voortkomt. Uit
dezen Derden Logos komen de Zeven Groote Logoi
voort, die soms de "Zeven Geesten voor den troon
~ods" .geno:md worden; en naarmate de Goddelijke
Uitstorting Zich steeds verder naar buiten en naar beneden beweegt, hebben we van elk dezer op het volgende
gebied ook zeven Logoi, samen 49 op dat gebied makende."
"Men zal opmerken, dat we al menigen stap achter

ons hebben op den grooten weg benedenwaarts naar
de stof; en toch wanneer we de tusschenliggende hierarchiën in bijzonderheden weglaten, zegt men, dat tot
elk dezer 49 millioenen van zonnestelsels behooren, elk
van kracht voorzien en bestuurd door zijn eigen zonneLogos. Hoewel op hoogten, zoo verheven als deze, verschillen in glorie en macht slechts weinig voor ons
kunnen beteekenen, kunnen wij toch ons in zekere mate
indenken, hoe groot de afstand is tusschen de drie Groote
Logoi en den Logos van een enkel stelsel en zoo een
fout vermijden, waarin onoplettende studeerenden voortdurend vervallen" 1).
"Van beneden af ziende, zien wij de werelden om
ons heen in verschillende tijdperken van ontwikkeling
en gegroepeerd in een opklimmende reeks. Onze eigen
planeet maakt deel uit van een groep planeten die hun
gemeenschappelijk middelpunt hebben in de Zon; ons
zonnestelsel maakt deel uit van een groep stelsels, die
hun gemeenschappelijk middelpunt hebben in een verwijderde ster; waarschijnlijk heeft deze groep van stelsels
weer een middelpnnt gemeen met andere gelijksoortige
groepen van stelsels en zoo voort. Op die wijze ziet men
het Heelal als samengesteld uit afdeelingen, terwijl iedere
opvolgende eenheid een deel uitmaakt van een grootere
afdeeling - opklimmende hierarchiën van vormen. De
overeenkomst in de natuur leidt ons er toe te zoeken
naar gelijkelijk opklimmende hierarchiën van levende
wezens, die de vormen besturen en aldus komen we
van aangezicht tot aangezicht te staan tegenover de
Goden. Het Occultisme leert, dat over iedere afdeeling
der natuur een geestelijk Wezen regeert; om dit in een
duidelijken vorm te kleeden: over ons zonnestelsel regeert een machtig Wezen, de Logos, de geopenbaarde
God van dat stelsel. Hij wordt door de Christenen Vader,

1) Vergelijk Esoterisch Chrz'st~ndom, door Annie Besant, Hoofdstuk IX.
2) Secret Doctrine, Vol. I, p. 44.
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1) De Christelijke Geloofsbelijdenis, door C. W. Leadbeater, blz. 31.
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door de Hindu's Ishvara, door de Mahomedanen Allah
genoemd. Zijn bewustzijn is werkzaam op ieder punt
van Zijn Kosmos, Zijn leven schraagt hem, Zijn macht
leidt hem; overal daarbinnen is Hij tegenwoordig, krachtig
om ~ te helpen, machtig om te redden. Vaag weten we
dat er behalve Hem nog grootere zijn, maar voor ons
is het gemakkeldijker ons de macht voor te stellen,
die ons stelsel handhaaft, met wien wij bepaald verbonden zijn, dan het wijdere bewustzijn, dat myriaden
van stelsels binnen Zijn Rijk omsluit. Iedere Logos is
voor zijn eigen heelal .het voornaamste voorwerp van
aanbidding en zijn schitterende Dienaren worden terecht
vereerd door hen, die zich niet kunnen verheffen tot
het begrip dezer centrale Godheid." 1)
DE LOGOS VAN ONS ZONNESTELSEL .

IV

v
VI

Nu we eenig denkbeeld, hoe oppervlakkig ook, hebben gekregen van de plaats, die de Logos of God van
ons zonnestelsel in de geheele wereldorde inneemt en
van de groote menigte Goddelijke hierarchiën, die zich
boven hem uitstrekken door de zeven groote kosmische
gebieden van stof, beperken wij onze aandacht tot de

VII

VERKLARING DER TEEKENS.
Christendom.
Hz1zduisme. Vedanta.
Geheime Leer.
Aanzichten.
<:) Vader.
Shiva.
Sat.
le Logos, de Ongeopenbaarde.
Bestaan.
Zoon.
Vishnu.
Chit.
ze Logos, Geest-Stof.
Zaligheid.
EB Heilige Geest. Brahma. Ananda. 3e Logos, Scheppende Wijsheid. Verstand.
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I, II, lil, IV, V, VI, VII: de zeven Kosmische gebieden, waarop de goddelijke Hier-

archieën zijn voorgesteld. De onderverdeelingen moeten door al
de zeven Kosmische gebieden als ad infinitum voortgaande gedacht worden. Het zevende Kosmische gebied (het Kosmisch
Prakritische) moet men zich als op dezelfde grootte als de andere
gebieden voorgesteld denken. De zeven ondergebieden van dit
laagste Kosmische gebied zijn de zeven groote gebieden van ons
Zonnestelsel, waarvan elk weer zeven ondergebieden heeft.
A. Zomustelsels (de Logos van ons eigen Zonnestelsel ons doel).
B. Zeven Planeetketens van ons Zonnestelsel.
C. Zeven Planeten van onze Aardketen.
D. Zeven Wortelrassen.
E. Zeven Otlderrasse1t.

1)

Problems of Relt:r;ion, by Annie Besant, p. 533, Theosophicat

Review, Vol.

2Z.
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ontwikkeling van ons eigen zonnestelsel. De Logos van
ons zonnestelsel richt, naar ons gezegd wordt, zijn rijk
in op het laagste der zeven groote kosmische gebieden,
dat soms het kosmisch-praktische genoemd wordt 1). Wij
kunnen ons Hem voorstellen als een eeuwig middelpunt
van Zelf-bewustzijn, dat in staat is op te gaan in Bovenbewustzijn en zich weer te beperken tot Zelf-bewustzijn,
wanneer een nieu w heelal moet worden geschapen. Ishvara
ingewikkeld in Maya brengt een heelal voort en wordt
als het ware besloten in het heelal, waarvan hij het
licht is. Wanneer de schaduw breekt, schijnt het licht
in iedere richting uit. Wanneer het heelal vergaat, blijft
Hij toch bestaan. Het middelpunt blijft, maar de omtrek, die het omgaaf, is weg. De Maya, waarin Hij weer
opstaat gedurende openbaring, is Zijn eigen opnieuw
belevendigde herinnering, die nooit van Hemzelf kan
worden gescheiden. Wanneer een heelal eindigt, wordt
gebied na gebied opgelost, beginnende met het laagste,
dat opgaat in dat daarboven, terwijl dit op zijn beurt
opgaat in daarboven en zoo voort tot het geheele
geopenbaarde heelal is verdwenen. Alle vormen en
trillingen verdwijnen, maar het bewustzijn, dat deze
vormen bezielde, vergaat niet. Wijzigingen in bewustzijn, die in staat zijn soortgelijke trillingen te doen
ontstaan, blijven, tot eindelijk, wanneer Ishvara - wiens
bewustzijn het ééne bewustzijn was in het heelal, wiens
leven het ééne leven was, die iederen vorm onderhield,
die de mogelijkheid schiep van ieder afzonderlijk bestaan - Zijn heelal in zichzelf opneemt voordat Hij
opgaat in Het Eéne; alles is verdwenen wat wij kennen
als vorm maar vermogens om op bijzondere wijzen te
trillen blijven in deze fij.ne wijzigingen bewaard in dat
onveranderlijke middelpunt in de macht van het Eéne
Leven. Wann..eer Ishvara zich weer beperkt tot Zelfbe-

wustzijn, zijn aandacht richtende op den inhoud van dat
Zelf-bewustzijn, ontwaken de krachten daarvan tot werkzaamheid en dat is Maya 1).

1) Vergelijk De Christelfjke Geloofsbelfjdettis, blz. 32.

DE EERSTE LOGOS.

Zooals wij hebben gezien ontvouwt Ishvara tot het
doel van openbaring den ren, zen en 3en Logos. De
Ie Logos wordt zinnebeeldig voorgesteld door een punt
in den vlekkeloozen cirkel, die Parabrahman voorstel, 8,
"waarin de punt het begin van versplitsing voorstelt.
Het is de punt in het Wereld-Ei, de kiem daarin, die
het heelal zal worden, die grenzenlooze, periodieke Kosmos, een kiem, die geregeld om de beurt verborgen
en werkzaam is" 2).
De eerste logos is de wortel van Zijn, de bron en
zooals we zullen zien het einde der ontwikkeling; het
begin wat de Goddelijke openbaring betreft, het einde
wat het geopenbaarde Heelal aangaat 3).
Hij wordt somtijds de Ongeopenbaarde genoemd,
omdat de eerste Logos, voorzoover den kosmos aangaat onaeopenbaard is; Hij kan alleen openbaar worden
aan denb Geest in den mensch, die één is met hemzelf4).
"Gedurende den tijd van Mahapralaya - wanneer alle
zichtbare en onzichtbare dingen weer zullen worden verzwolgen in datgene, waaruit zij voortkwamen; wanneer
zelfs de Tweede en Derde Logos zelf en alles wat
tot hun wezen behoort tijdelijk in slaap moeten ververzinken en verdwijnen -- zelfs in dat tijdperk ::an
alaemeene rust is er één Wezen, dat onaangedaan b11Jft;
d: Eerste Logos, de Ongeopenbaarde Logos blijft nog,
als altijd, in den boezem van het Oneindige. En daar
1) Evolutio1t of Lift, and Form, by Annie Besant, pp. 19· 20.
Secre! Doctrille, vol I, p. 3 I.
3) Esoterisch Ch1'istmdom.
.
.,.
4) Buildin/{ of the Kosmos, by Anme Besant, IndJan EdJtlOn, p. I I.

~)

12

13

het onmiddellijk uitvloeisel van dezen, den Goddelijken
Vader van alles, den geest van den mensch samenstelt,
wordt door die oneindige macht zijn onsterfelijkheid
verzekerd" 1).

Viertal uitmaakt, waarvan we zoo dikwijls lezen 1).
"In de Christelijke geloofsbelijdenis (Geloofsbelijdenis
van Nicaea) wordt dit tweede aanzicht van den Logos
genoemd "de eenig gewonnen Zoon van God, gewonnen
door zijn Vader vóór alle werelden, gewonnen, niet gemaakt, daar hij van één zelfstandigheid is met den
Vader door wien alle dingen werden gemaakt." Groot
aewicht wordt daar gehecht aan het feit "dat niets
~nders in het heelal ontstaat op dezelfde wijze als de
Tweede Logos, in 't leven geroepen als hij is door den
enkelen wil van den Eersten, werkende zonder tusschenkomst. Volgens Mead 2) "is er echter geen twijfel meer,
dat de term, die steeds wordt vertaald als 'eenig gewonnen', niet dit beteekent m;lar 'alléén geschapen', dat
is te zeggen, geschapen uit één grondbeginsel en niet
uit een koppel of paar, een naam waarop in waarheid
alleen de Tweede Logos recht heeft, want de wijze
waarop hij uit den Eersten is voortgekomen moet klaarblijkelijk verschillen van alle andere en latere processen
van voortbrenging, die steeds het gevolg zijn van onderlinge inwerking" 3).
In "The Se1f and its Sheaths" wijst Annie Besant er
op hoe een kiemcel van een plant of een dier een
hoogstmerkwaardige voorstelling geeft in het konkrete
van de versplitsing in den Allerhoogste; hoe men onder
een mikroskoop een klein vlekje stof kon zien en in
dat vlekje een enkel punt, waarin langzamerhand en
onmerkbaar een scheiding plaats grijpt, totdat er, als
deze verandering voltooid is, in plaats van één punt
twee zijn en deze twee gescheiden aan de polen zooals zij genoemd worden - van deze kleine massa
stof. Uit dezelfde zelfstandigheid - want er was slechts

DE TWEEDE LOGOS .

Uit den eersten Logos komt de tweede voort, die de
aanzichten va.c. leven en vorm vertoont, de oorspronkelijke tweevoudigheid, die de twee polen der natuur
vormt, tusschen welke het web van het heelal moet
worden · geweven, Leven, vorm; Geest, stof; positief,
negatief; werkend, ontvankelijk; Vader, Moeder van de
werelden, zinnebeeldig voorgesteld "door een middellijn
in den cirkel, G, om de scheiding aan te duiden tusschen
Geest en Stof' 2). Uit den éénen Eeuwige komt deze
tweeledige openbaring voort, leven aan den éénen kant,
vorm aan den anderen en hetzij gij spreekt van leven
als geest, als bewustzijn of als kracht doet er niet toe,
het is drievoudig in zijn openbaringen; hetzij gij spreekt
van stof of haar beschouwt als het vrouwelijke aanzicht
in de natuur het ontvankelijke, het voedende of voedzame, doet er niet toe; het is noodig opdat het leven
zich kan openbaren. En in den eersten Logos vinden
wij deze twee polen ongescheiden, in den tweeden
vinden wij ze beginnend te scheiden en daarom is het
tweede aanzicht altijd tweeledig, hetzij als de Zoon in
de Christelijke Drieëenheid of als de tweede in alle
andere Drieëenheden" 3). Deze vrouwelijke zijde der natuur wordt altijd gevonden in verband met de Drieëenheid, gevoegd bij de drie en een vierde oorspronkelijke
openbaring vormende, welke met de drie het Hemelsche
1) De Christelijke Geloofsbelijdenis, blz. 43.
2) De Oude Wijsheid, door Annie Besant, blz. 53.
3) Esoterisch Christendom.

1) Vergelijk Esote1'isch Christendom.
2) Theosophical Review, vol XXI, p, 141.
3) De C1tristelijke Geloofsbelijdenis, blz, 49.
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hebben zich twee afzonderlijke en toch niet creschei~en lichamen gevormd, het ééne positief, het and~re
negatief en door de wisselwerking tusschen die twee
geschiedt alle vorming en wordt de komende plant opgebouwd. Aldus wordt tusschen de twee polen een
heelal gebouwd en uit tweevoudigheid komt de heele
verscheidenheid voort; daarom lezen we dat nadat de
Eéne geboorte heeft gegeven aan de Twee,' nadat het
leven Naam en Vorm is geworden, Geest en Stof eindelijk d.~ Derde Logos komt, het Verstand, Voorst~lling,
Goddelijke Gedachte, het tafereel van alles, dat zal zijn,
en het beeld van het heelal, dat nog niet in het leven
is geroepen 1).
DE DERDE LOGOS.

De derde Logos wordt zinnebeeldig voorO'esteld door
een kruis in den cirkel, EB; het kruis verbe~ldt dan het
leven, dat, van het middenpunt naar buiten schietende
twee mi~dellijnen maakt, werkzaam leven geeft binne~
dezen kr~ng van het ~eelal en de ontwikkeling mogelijk
maakt, dIe van het mIddelpunt uit langzamerhand moet
voortgaan 2).
Hij is het Algemeen Denkvermogen dat waarin
alles in oervorm bestaat, de bron van ~ezen;, de wel
van vormende krachten, de schatkamer waarin al de
oervormen zijn opgeborgen, die moeten worden voortgebracht en uitgewerkt in lagere soorten van stof gedurende de ontwikkeling van het heelal. Deze zijn de
vruchten van vroegere werelden, overgebracht als zaden
voor de tegenwoordige 3).
1) Vergelijk Tlte Seif alld its Sheaths, by Annie Besant Indian
Edition, pp. 9, II.
'
2) The Building of the Kosmos, Indian Edition, p. 77.
3) De Oude Wijsheid, blz. 53.

/

ONS ZONNESTELSEL.

Uit den Derden Logos dan komen het geopenbaarde
heelal, de menigvuldige vormen die een heelal uitmaken
en de groote menigte van wezens voort, onder-menschelijke, menschelijke en boven-menschelijke, die deze
vormen bezielen en die overgebracht worden uit vroegere werelden om hun eigen ontwikkeling te vervolgen
en in de ontwikkeling van het nieuwe heelal te helpen.
De hoogsten onder de Geestelijke Wezens zijn de zeven
bijkomstige Logoi, ieder van welke het middelpunt is
van een afzonderlijke afbeelding in ons zonnestelsel,
zooals de Logos het middelpunt is van het geheel en
de zon als zijn grof-stoffelijk lichaam heeft 1). De zeven
bijkomstige Logoi zijn de middelpunten der zeven Planeetketens die ieder uit zeven bollen bestaan - gedeeltelijk
grof-stoffelijk en daarom zichtbaar, en gedeeltelijk bovenstoffelijk (gebouwd van alstrale en manasische stof) en
bijgevolg onzichtbaar voor het stoffelijk gezicht - die
om de zon draaien. Wanneer we deze planeet-ketens
noemen naar hun grofstoffelijke bollen, zijn het:
1. De Neptunus keten met 3 grof-stoffelijke planeten.
2.
"Uranus
"
"I"
"
planeet.
3. " Saturnus"
"I"
"
planeet.
4. " Jupiter
"
"
"
.,
planeet.
5. "Aard
"
"Mars en Mercurius, die er
bij behooren.
6. De Venus keten met I grof-stoffelijke planeet.
7. " V u l c a n u s " " "
,,2)
1) Vergelijk De OZ/de Wijsheid, blz. 419 en vlgg. en De Groei der
Ziel, door A. P. Sinnett, blz. 236 en vlgg ..
2) Sinnett's opsomming van de 7 planeetketens is niet geheel in
overeenstemming met Mevrouw Blavatsky's Secret Doctrine, die
van het schijnbare verband van Neptunus met onze zon en ons
stelsel als mayavisch spreekt en niet toegeeft dat Mars en Mercurius tot onze aardketen behooren. Zie Secret Doctrine Deel I,
blz. 129 en 188.

16

17

Onder elk dezer bijkomstige Logoi komen de afdalende hierarchien van Wezens, die het besturende
lichaam van Zijn rijk vormen. Onder deze hooren wij
van de Lipika, die de geschiedschrijvers zijn van Karma
(de groote oorzakelijkheidswet waaronder wedergeboorten
plaats hebben) van dat rijk en van al de wezens daarin;
de Mahàrajas of Devaràjas, die het oppertoezicht hebben
over het uitwerken der karmische wet; en dan de groote
scharen van Bouwers, die alle gedaanten vormen en fatsoeneeren volgens de denkbeelden, die zich in de schatkamer van den Logos, in het Algemeen Denkvermogen,
bevinden, en die van Hem gaan naar de Zeven, ieder
van welke zijn eigen rijk uitdenkt onder die allerhoogste
leiding en dat alles-bezielende leven 1), er tegelijk zijn
eigen individueele kleur aan gevende. Het zou leerzaam
zijn deze planeten-ontwikkeling, waarover vele mededeelingen in Theosofische werken zijn te vinden, meer in
onderdeelen te behandelen, maar voor het doel van onze
schets moet dit kijkje in vogelvlucht voldoende zijn en
wij richten nu onze aandacht op de menschelijke ontwikkeling.

schrijver heeft gezegd, dat de wortel van stof voor den
Logos zichtbaar is als een sluier, geworpen over het
Eene Bestaan, het Hoogste Brahman (Parabrahman). Het
is deze sluier, dien de Logos aanneemt tot het doel van
openbaring, hem gebruikende voor de zelf-opgelegde begrenzing die werkzaamheid mogelijk maakt. Hieruit bewerkt 'Hij de stof van Zijn heelal, waarvan Hijzelf het
onderrichtende, leidende en beheerschende leven is" 1).
"Wanneer de levens-adem met zijn drievoudige trillende kracht op deze wortel-stof valt, brengt zij die in
drie wijzigingen of eigenschappen: Tamas, traagheid, of
beter bestendigheid; Rajas, werkzaamheid of kracht;
Sattva, harmonie. Zonder harmonie kan nergens vreugde
bestaan. Alle vreugde is te danken aan harmonische
trilling en die eigenschap van harmonische, onderling
tot elkaar betrokken trillingen is de eigenschap die
Sattva aan de stof verleent. Deze drie oorspronkelijke
eigenschappen der stof overeenkomende met drie
oorspronkelijke wijzigingen in het bewustzijn van Ishvara
- traagheid, werkzaamheid en harmonie, deze zijn de
bekende drie gunas, zonder welke Prakriti zich niet kan
openbaren. Oorspronkelijk, onmisbaar en onveranderlijk
zijn zij aanwezig in ieder deeltje van het heelal en
overeenkomstig hun verbinding onderling is de aard van
ieder deeltje. Dan komt de zevenvoudige verdeeling der
stof. Deze wortel-stof met haar drie gunas is nu gereed
om een volgenden stoot te ontvangen van den levensadem en die adem komt voort uit den derden Logos
in zeven groote golven, waarvan elke de stof wijzigt
en die welke haar volgen ontwikkelt en bezielt" 2).
Van wat er op de twee hoogste gebieden van het
heelal, het zevende en zesde, voorvalt (op het I e en
2e wanneer we van boven af rekenen) kunnen we ons

ONTWIKKELING DER STOF.

Wij keeren terug tot Ishvara, den Logos, die willend
zich te openbaren en een nieuw heelal voort te brengen,
zich beperkt van Boven-bewustzijn tot Zelf-bewustzijn;
dan komt uit den Eénen Eeuwige de tweeledige openc
baring van Geest en Stof voort, niet stof zooals wij die
kennen, niet zichtbare stof, maar de wortel van stof,
Mulaprakriti genaamd.
"De verschijnings-geest en stof van ieder heelal zijn
eindig in hun omvang en voorbijgaand van duur maar
de wortels van geest en stof zijn eeuwig. Een diepzinnig
1) De Oude Wijsheid, blz. 419.

1) D e Oude Wijsheid, blz. 53, 54.
2) Evolutirm of Life and Form, pp. 23, 24.
2
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VERKLARING DER TEEKENS.

Logos: Twee Polen van Geest-stof olll:escheiden, onversplitst.
CD ze Logos: Scheiding in Geest en Stof.
EB 3e Logos: Deelt de drie gunas (eigenschappen) mede aan de Wor~elstof: Tamas
Standvastigheid; Rajas, Werkzaamheid; Sattva, Harmome.
Ishvara, de Logos, zendt vervolgens de eerste tanmatra (I) uit, een vermogen of
Ie

slechts een zeer zwakke voorstelling maken. Ishvara
zendt als Brahma of de derde Logos een kracht uit,
een trilling (alles hangt van trilling af), een tanmatra
genoemd, het gevolg van een wijziging van zijn bewustzijn. Deze kracht van den Logos als een draaiende
beweging van onbegrijpelijke snelheid "graaft gaten in
de ruimte", in deze wortelstof en deze draaikolk van
leven, besloten in een omhulsel van den wortel van stof,
is een oer-atoom, in de Hindu Shriften Aditattva genaamd. Deze en hun opeenhoopingen verspreiden zich
door het geheele heelal en vormen al de onderverdeelingenvan geest-stof van het hoogste gebied van ons
zonnestelsel. Dan wordt een nieuwe kracht of tanmatra,
gevolg van een wijziging van bewustzijn, door Ishvara
uitgezonden, die veroorzaakt, dat sommige van de ontelbare myriaden dezer oer-atomen in de grofste verbindingen van hun eigen gebied een draaikolk teweegbrengen
en dit oer-atoom, omgeven door spiraalvormige vlechten
van de grofste verbindingen van het zevende gebied,
wordt de fijnste eenheid van geest-stof of atoom (de
Anupadakatattva genaamd) van het zesde gebied. Deze
trilling, gevolg van een wijziging van zijn bewustzijn. Deze kracht
van den Logos, als draaiende beweging van onbegrijpelijke snelheid
"graaft gaten in de ruimte", in de Wortel-Stof en deze draaikolk
van leven, gehuld in een vlies van Wortel-Stof, is het oeratoom,
Aditattva genoemd. Dit is in de teekening voorgesteld door een
bol op het hoogste gebied (VII). Door verbindingen van deze
atomische stof worden de zes lagere ondergebieden van het
hoogste gebied gevormd.
VII, VI, V, IV, nr, II, I: de zeven gebieden; op elk gebied is
de bijbehoorende tattva door een bolletje voorgesteld.
I, Z, 3, 4, 5, 6, 7: de zeven tanmatras, door hunne inwerking
op een tattva de tattva van het volgende gebied voortbrengend.
De tattva of atomische stof van een gebied is het voortbrengsel
van een draaikolk, door de tattva van het naast hoogere gebied
teweeggebracht in de grofste verbindingen van dat naast hoogere
gebied; deze draaikolk wordt veroorzaakt door een nieuwe tanmatra,
door Ishvara uitgezonden.
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atomen van het zesde gebied en hun eindelooze samenstellingen vormen de onderafdeelingen van de geest-stof
van het zesde gebied, Een derde levens-adem of tanmàtrà
van Ishvara, tengevolge van een wijziging van bewustzijn,
veroorzaakt dat de oer-atomen van het zesde gebied
een draaikolk teweegbrengen onder de grofste samenstellingen van hun eigen gebied, waardoor de oer-atomen
van het vijfde gebied worden gevormd. Op deie wijze
wordt de geest-stof van gebied na gebied gevormd, tot
wij de zeven gebieden va n ons zonnestelsel hebben,
ieder gebied met zijn tattva, oer-atoom of oer-element
en samenstellingen dezer oer-atomen, de ondergebieden
van elk gebied vormende 1). De volgende namen zijn
aan de zeven gebi ede n, tattvas en oer-elementen gegeven:

worden - in de vormen van de hoogste wezens te
treden. Inderdaad kan ontwikkeling in ééne uitdrukking
worden samengevat - het zijn verborgen mogelijkheden
die werkzame krachten worden 1).
In verband met deze ontwikkeling van geest-stof
moeten wij ons de volgende feiten herinneren:
(r) " H et woord geest-stof sluit het feit in, dat zoo
iets als doode stof niet bestaat; er is geen stof zonder
kracht en geen kracht zonder stof; zij zijn tezamen gehuwd in een onverbreekbaar huwelijk door alle eeuwen
heen van h et leven eens heelals, en niemand kan hen
uit elkaar rukken. Stof is vorm en er is geen vorm,
die niet een leven uitdrukt; geest is leven en er is geen
leven, dat niet begrensd is door een vorm. Zelfs de
Logos heeft, gedurende openbaring, het heelal als Zijn
vorm en zoo gaat het naar beneden tot het atoom toe 2).
(2) "Elk der zeven gebieden van ons Zonnestelsel is
verdeeld in zeven ondergebieden en de stof van het
hoogste ondergebied in elk kan als atomisch worden
beschouwd, wat zijn bijzonder gebied aangaat, dat is te
zeggen, zijn atomen kunnen niet verder worden onderverdeeld zonder van dat gebied tot dat onmiddellijk
daarboven over te gaan 3).
Om het stoffelijk gebied als voorbeeld te nemen, de
hoogste of zevende onderverdeeling van stoffelijke geeststof is samengesteld uit gelijksoortige atomen, de Prithivîtattva; het zesde is gevormd uit vrij eenvoudige
ongelijksoortige samenstellingen van deze, terwijl iedere
samenstelling optreedt als een eenheid; het vijfde is
gevormd uit meer ingewikkelde samenstellingen van
deze, het vierde uit nog meer ingewikkelde, en zoo'
voort, maar in alle gevallen treden deze samenstellingen
op als eenheden 4).
.

Gebied.
Zevende Gebied : Mah a Pamnirvanisch
P ara Nirvanisch
Zesde
"
Nirvanisch
Vijfde
"
Vierde
Buddhisch
"
Manasisch (Gedachte)
Derde
"
Kamisch (Astraal)
Tweede
"
Eerste
Stoffelijk

"

Tattva.
Aditattva
Anupadakattva
Akäsh atattva
Vayutattva
Agnitattva
Apastattva
Prithivïtattva

Oerelement.
Ether.
Lucht.
Vuur.
Water.
Aarde.

Deze inwikkeling van het leven van den Logos als
de leven-gevende kracht in ieder deeltje en zijn opvolgende inwikkelingen in de geest-stof van ieder gebied,
zoodat de bestanddeelen van ieder gebied in verborgen
~~ sluimerenden toestand al de vC\rm- en krachtsmogehJkheden, zoowel van al de hoogere gebieden boven hen
als van hun eigen gebied in zich hebben, deze twee
feiten maken ontwikkeling zeker en geven.aan het allerlaagste deeltje de verborgen mogelijkheden, die het geschikt zullen maken - wanneer zij werkzame krachten
1) Samengesteld uit "De Oude Wijsheid" blz. 54 en 55 en uit
"EvolutiOIl of Life and Form" blz. 25 en 26.

.\.

1) D e Oude Wijsheid, blz. 57.
2) D e Oude Wijs/zeid, blz. 55
3) De Christelijke Geloofsbelijdenis, blz. 32.
4) De Oude Wijsheid, blz. 59, 60.

22

23

Aldus brengen de eindelooze samenstellil1o-en van de
oorspronkelijke gelijksoortige stoffelijke ato~en de zes
lagere ongelijksoortige onderafdeelingen van het stoffelijk gebied teweeg, drie soorten ether, gassen, vloeistoffen
en vaste stoffen. In haar artikel over "Occulte Scheikunde" 1) heeft Annie Besant doen zien, hoe door verschillende samenstellingen van stoffelijke oeratomen,
verschillende zelfstandigheden, zooals waterstof, zuurstof,
stikstof, enzoovoort worden ontwikkeld. De bouw van
het stoffelijk oeratoom is dezelfde voor alle en het verschil in de "elementen" is het gevolg van de verschillende wijzen, waarop deze stoffelijke oeratomen zich
met elkaar verbinden.
"Het stoffelijk gebied kan dienen als model "waaruit
wij naar analogie ons een denkbeeld kunnen vormen
van de onderafdeelingen der geeststof van andere aebieden. Wanneer een Theosoof spreekt van een gebi~d,
bedoelt hij een sfeer waar overal geest-stof aanwezig is
welker samenstellingen alle zijn afgeleid van een bepaalde groep atomen; deze atomen zijn op hun beurt
eenheden, die gelijksoortige bewerktuiging bezitten, welker leven is het leven van den Logos, gewikkeld in
meer of minder bekleedsel overeenkomstig het gebied,
en welker vorm bestaat uit de vaste, of laagste onderafdeeling van het gebied onmiddellijk daarboven 2).
. (3) De zeven.. levens-golven, gevolg van de wijzigingen
III het bewustzIjn van den Logos, verlcenen verschillende
eigenschappen of kenmerken aan de,zeven gebieden van
stof. Ishvara geeft aan de stof de eigenschap om weerklank te geven op bijzondere trillingen; bijvoorbeeld,op het 2e of astraal gebied geeft Hij aan de stof de
eigenschap om weerklank te geven op genot en smart
en wij geven aan deze trillingen den naam van gevoelstrillingen ; op het derde of Manasisch gebied worden

de trillingen waarop die stof weerklank geeft gedachte
of verstands-trillingen genoemd. Zoo heeft gebied na
gebied zijn eigenaardigheden. het leven is één. maar
vertoont een verschillend aanzicht overeenkomstig de
soorten van stof, waarin het is gekleed 1).
(4) Binnen de grenzen van ons stoffelijk gebied kunnen overeenstemmingen van al de hoogere zes atomische
vormen worden gevonden. De onderafdeelingen van het
stoffelijk gebied, gevolg van samenstellingen van de
Prithivitattva, vertoonen de eigenaardigheden van de
groote sferen, die het Heelal vormen, zoodat wij in
onze vaste en vloeibare stoffen, gassen, drie ethers, en
atomen, overeenstemmingen hebben met de zes hoogere
tattvas, maar wij hebben deze alle in hun stoffelijken
vorm, zij zijn wijzigingen van Prithivi, die op een lager
gebied de groote oorspronkelijke elementen weergeven 2).
(5) "Aan het einde van een heelal gaan de tattvas
in elkaar op door ontbinding. Wanneer Prithivitattva
in atomen is uiteengevallen, worden deze atomen zelf
opgelost en de tanmàtrà die hen vormde, houdt, daar
zij niet langer in staat is zich uit te drukken bij gebrek
aan behoorlijke grondstof, op een kracht te zijn en blijft
slechts vertegenwoordigd door een wijziging in bewustzijn, een blijvende mogelijkheid. Op die wijze wordt
Apastattva de laagste openbaring en houdt op te bestaan
door een herhaling van bovengenoemd proces. Op gelijke
wijze verdwijnt achtereenvolgens elk gebied en slechts
wijzigingen in bewustzijn blijven, die zich uitdrukken
als trillingsvermogens, niet trillingen maar het vermogen
om op een bepaalde wijze te trillen, wanneer de Logos
een nieuw heelal wil doen ontstaan 3).

1) Lucifer Vol XVII blz. 216. ~) De Oude Wijsheid, blz. 60, 6r.

•

1) Evolution of Life and Form, blz. 129-132.
2) EvolutioJt of Lift and For m, blz. 29.
3) Evolution of Lift and Form, blz. 29-30.
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ONTWIKKELING VAN VORM.

Het voorgaande is een schets van de ontwikkeling
der stof, het werk van de eerste groote levensgolf,
komende uit d.e n 3 den Logos. Wij komen nu aan de
tweede groote levensgolf, de uitstrooming van Monadische kernstof voortkomende uit den zen Logos en den
stoot gevende tot de ontwikkeling van vorm, zoodra de
ontwikkeling van de bouwstoffen een voldoende gevorderden staat had bereikt. Hier, als overal in de ontwikkeling merken wij den neergaanden en den opwaartsgaanden boog op, daar de werkingen der drie Logoi
in tijd na elkander geopenbaard worden in omgekeerde
volgorde van hun openbaring als Godheid. Uit den eersten Logos ontvouwde zich de tweede en uit den tweeden
de derde in de Goddelijke openbaring, maar om het
heelal te doen ontstaan wordt de derde het eerst geopenbaard (ontwikkeling der stof), dan de tweede (ontwikkeling van den vorm), eindelijk de eerste (uitstorting
van den geest), en daarom zegt men dat de eerste Logos
het begin is en het einde. 1)
De ontwikkeling van den vorm beschouwende, moeten
wij vooropstellen (I) dat onze tegenwoordige ontwikkeling
slechts betrekking heeft op 5 gebieden van de zeven,
zoodat ons overzicht begint met het derde gebied van
boven, het nirvanisch gebied; (2) dat het manasisch
gebied, dat het middengebied vormt onzer vijfvoudige
ontwikkeling, twee groote afdeelingen heeft, de arûpavlakte (vlakte zonder vormen) en de rûpavlakte (vlakte
met vormen); de eerste beslaat de 3 hoogere ondergebieden, de laatste de vier lagere ondergebieden van
het Manasisch gebied; en (3) de ontwikkeling van vormen is een geleidelijk proces door zeven rijken n.l. 3
elementalenrijken, het delfstoffen-, planten-, dieren- en
1) Esoterisch Christendom, blz. 11.

\
menschenrijk, die achtereenvolgens lil de opgenoemde
volgorde ontstaan.
Er kan niets worden gezegd omtrent dat, wat op het
Nirwanische en het Buddhische, de 2 geestelijke gebieden,
voorvalt, gedurende de nederdaling van deze ze levensgolf. Op de hoogste vlakte van het Manasisch gebied
(de hoogste arûpa-vlakte), vertoont zij zich in zeven
stroomen of stralen, waarvan "elk zijn eigen kleur of
bijzondere eigenschap heeft, welke kleur bestaan blijft
door den heelen éeonischen kringloop der ontwikkeling
heen, al de groepen levende wezens die erdoor worden
bezield, beïnvloedende. Het allereerste begin der ontwikkeling van den vorm heeft hier plaats, de zeven
stralen trekken eerst rondom zich eenige atomische en
naderhand eellige moleculaire stof van de arûpa-vlakten
van het Man3sisch gebied en wij hebben de geleidelijke
ontwikkeling van het eerste elementalenrijk." 1) Gedurende de nederdaling bereikt de Monadische stroom
vervolgens de vier rûpa-vlakten van het Manasisch gebied en ontwikkelt, gekleed in de stof dezer vier vlakten,
het 2 e elementalenrijk : dan wordt het Astraal gebied
bereikt en op gelijke wijze wordt het derde elementalenrijk gevormd op de zeven onderafdeelingen van het
Astraal gebied. De volgende stap is het bezielen van
de stof van het grofstoffelijk gebied, die de vorming van
het delfstoffenrijk ten gevolge heeft. Dit vormt het keerpunt van de Monadische ontwikkeling, die nu het laagste
punt van haar bestemde vastlegging in de stof heeft
bereikt en zich omwendt om, door het planten-, dierenen menschenrijk dep grooten opwaartsehen zwaai der
ontwikkeling tot Goddelijkheid te beginnen. 2)
De volgende hoofdbeginselen zijn belangrijk in verband
met deze Monadische ontwikkeling:
1) D e Oude Wfjs/zeid, blz. 247.
') Christelijke Geloofsbelfjdmis blz. 35, 36.
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(r) Er is voortduring van leven zoowel als voortduring
van vorm en het is het voortdurende leven (de Monade)
met altijd meer en meer van zijn sluimerende vermogens werkzaam gemaakt door de prikkels, opgedaan
door opeenvolgende vormen - dat in zichzelf de ervaringen verzamelt, verkregen door zijn inhulling in de
stof; want wanneer de vorm vergaat, heeft het leven
(de Monade) het verslag dezer ervaringen in de vermeerderde vermogens, door deze opgewekt en is gereed
zich uit te storten in de nieuwe vormen, afgeleid uit de
oude, met zich nemende dezen verzamelden voorraad. I)
(2) In ieder der zeven grondsoorten van de Monade
heeft dadelijk van het begin af een proces van onderverdeeling plaats, een proces dat zal worden voortgezet,
verdeelencle en verdeelende, tot het Individu bereikt is.
Deze onderafdeelingen worden onder-monaden of groepzielen genoemd, welke laatste naam zeer geschikt het
feit uitdrukt dat een bepaalde soort of familie van planten of dieren, bijvoorbeeld, een gemeenschappelijke
groepziel heeft, die ten alle tijde een groot aantal lichamen, behoorende tot die soort, kan bezielen. Als
deze lichamen sterven, vloeit het leven terug naar de
groepziel, de verworven ervaringen met zich nemende
en daar deze dikwijls niet met elkaar overeenstemmen,
wordt een neiging tot scheiding in de monade geboren,
waardoor de overeenstemmend trillende krachten zich
te zamen groepeeren tot een als het ware gemeenschappelijke overlegde werking. Op deze wijze worden kleinere groepzielen of onder-monaden gevormd, die in het
planten- en dierenrijk overeenkomen met de vorming
van families, geslachten en soorten en in de elementalen rijken met de verschillende soorten elementale kernstof; naarmate het aantal dezer onder-monaden toeneemt
neemt het aantal der door elk bezielde vormen af, tot
1) De Oude Wijsheid, blz. 246.
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het in de hoogst ontwikkelde dieren tot een eenheid
wordt en een opeenvolging van enkelvoudige vormen
bezielt, daardoor het dier voorbereidende tot den stap
naar het menschenrijk. 1)
(3) Wij moeten het verschil opmerken tusschen Monadische en Elementale kernstof, beide uitdrukkingen,
die veel in Theosofische literatuur worden gevonden.
Wanneer de 2e levensgolf, de Monade van vorm, op haar
nederdaling van gebied tot gebied zich slechts kleedt
in de atomische stof van ieder gebied, wordt zij Monadische kernstof genoemd; maar wanneer zij verder
rondom zich moleculaire stof verzamelt noemt men haar
Elementale kernstof.
"Dit zal nog duidelijker worden, als wij letten op de
wijze van nederdaling van de Monadische kernstof door
de verschillende rijken. Bijvoorbeeld, nadat zij het derde
elementalenrijk is binnengetreden (wat zij doet door
zich in de atomische astrale stof te hullen), gaat zij
langzamerhand naar beneden naar al de andere ondergebieden, tot zij vormen van de allerlaagste astrale stof
bezielt en op de grens der grofstoffelijkheid is. Toch
begeeft zij zich niet van die laagste onderafdeeling van
het astrale naar de hoogste van het grofstoffelijke, die
zoo na schijnt te liggen; inplaatst daarvan trekt zij zich
langzaam terug in de astralen, antomischen toestand,
met zich dragende al de verkregen ervaringen of ontwikkelde eigenschappen, en dan schiet zij van het
hoogste astrale, recht naar beneden in het hoogste
grof-stoffelijke, langs een andere verbindingslijn - als
het ware in een andere afmeting 2)."
Derhalve is de Monadische kern stof de tweede levensgolf gekleed in de atomische stof van elk gebied en de
gebieden daarboven. Derhalve zal de Modanische kern-

stof van het grof-stoffelijk gebied als buitenste ~~kleed~ng
slechts de atomische stof van het grofstoffelIjk gebied
hebben' daarbinnen zal haar volgend astraal gebied zijn,
maar zij zal in haar omhulsels geen van de versc~il
lende moleculaire samenstellingen van het astraal gebied
hebben die de verschillende ondergebieden van het
astrale vormen. Het volgende omhulsel naar binnen toe
zal gevormd zijn van de hoogste soort stof, die behoort
tot de hoogste der vier onderafdeelingen van het Manasische gebied (daar dit Manasisch gebied twee ve~~
schillende zich ontwikkelde rijken omvat); dan zal ZIJ
als haar volgend omhulsel de atomen hebben van de
hoogste der drie arûpa-vlakten van het gedachtegebied,
dan atomen van het Buddhisch gebied enzoovoorts.
Aan den anderen kant is elementale kernstof Monadische kernstof
een omhulsel van de moleculaire
stof van het gebied of: de tweede levensgolf
atomische stof van 't gebied in quaestie en van alle gebieden
daarboven
moleculair omhulsel 1).
(4) Er is een groot verschil tusschen den neergaanden
boog, de eerste helft van den cirkel en den opgaand:n
boog, de tweede helft van den cirkel, van de ontwikkeling van vorm. In den benedenwaartschen boog neemt
de stof eigenschappen en kenmerken aan; in den opwaartschen boog wordt de stof gevormd tot voertuige~,
of omhulsels of lichamen; terwijl zulk een voertUlg
optreedt als een georganiseerde eenheid, om te dienen
als een verblijf voor het Zelf 2).
De elementale kern stof is, wanneer zij door geen
enkelen uitwendigen invloed wordt aangedaan (een .toestand die zich bijna nooit voordoet), zonder eemgen
bepaalden vorm (In Leadbeater' s "Verstandsgebied"
wordt zij in dezen toestand beschreven als een vorme-

2)
1)

De Oude Wijsheid blz. 250 en 258.
Tlteosophical Rrt.licw. Deel XXIII, p. 555.

+

+

1) The VahalZ. Vol. IX, No. 1, blz. 8.
') Evolu/ion of Life aud Form, blz. 126.

+
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looze ope.enhooping van dansende oneindig kleine ato~en, bezIeld met een verwonderlijke levenskracht); zij
1S echter verbazend gevoelig voor den meest vluchtigen gedachtestroom (van het menschelijk verstand of
van andere wezens - Deva's - behoorende tot het
astrale en het gedachtegebied) en wordt voortdurend
tot vormen van allerlei soorten gekneed die ontstaan,
van vorm veranderen en uiteenvallen met de snelheid
der gedachte. 1)
In het eerste elementalenrijk wordt de elementale
kern stof door gedachten gevormd tot schitterende flikkeringen, gekleurde stroomen en stralen van levend vuur,
inplaats van tot bepaalde vormen; als het ware haar
eerste lessen nemende in gezamenlijke werking maar
nog niet de duidelijke begrenzingen van vormen aannemende.
In het Ze en 3e elementalennjk heeft een gedachte
tot gevolg het vormen van de elementale kernstof tot
bepaalde ?edaanten, waarvan de kleur wordt bepaald
d?.o~ de e1genschap der gedachten (verstandelijke, toew1Jdlllgsvolle, hartstochtelijke), de gedaante zelve door
den aard der gedachten en de duidelijkheid van omtrek
door de bepaaldheid der gedachten 2).
Deze gedachte-vormen, gebouwd van elementale kernstof kun~en zeer gauw verdwijnen of eenigen tijd duren,
afhanke.bJk van de kracht der gedachte, die hen in het
leven nep, maar de algemeene karaktertrek in de benedenwaartsche boog door de 3 elementalenrijken is
het snel verdwijnen der vormen, verbonden met kneedbaarheid.
;'Toen de monade, ontwikkeld door deze 3 rijken,
het grofstoffelijke gebied bereikte, begon zij de ethers
samen te trekken en hield deze in vliezige gedaanten
1) Astraal Gebied.
') De Oude Wijsheid, blz. 78 en Lucifer, Vol XIX, blz. 65-75.

vast, waarin de grovere bestanddeelen werden ingebouwd,
die de eerste delfstoffen vormden". In het delfstoffenrijk maken de kneedbaarheid en de spoedige verdwijning
van vormen, die in de 3 elementalen rijken werden opgemerkt, plaats voor stijfheid en bestendigheid, die in
de verdere ontwikkeling leiden tot kneedbaarheid en
bestendigheid der vormen, het eerst merkbaar in het
plantenrijk. "Deze eigenaardigheden vinden een nog
meer evenwichtige uitdrukking in de dierenwereld en
bereiken hun toppunt van evenwicht in den mensch,
wiens grofstoffelijk lichaam is samengesteld uit bestanddeel en van zeer onstandvastig evenwicht, wat er een
groot aanpassingsvermogen aan geeft, en toch samen
gehouden wordt door een verbindende centrale kracht,
die het geheel uiteenvallen weerstaat zelfs onder de
meest verschillende omstandigheden 1).
(s) "De nederdaling van de levensgolf in grover en
grover stof door rijk na rijk, tot zij ten laatste komt
bij de delfstoffelijke vormen, waar het leven het meest
beperkt is in zijn werkingen, waar het bewustzijn het
meest beperkt is in zijn gezichtsveld, wordt de inwikkeling van het leven in de stof genoemd, de nederdalende
boog. Van dit laagste punt stijgt het leven opwaarts,
meer en meer van zijn kracht openbarende en hier begint de gewone westersche ontwikkeling. Het leven, bedolven in de stijve bouwstoffen der delfstoffen, leert
langzaam en geleidelijk van binnen uit te antwoorden
op de zware trillingen en stooten van buiten (de heele
werking van het leven kan worden samengevat als het
ontvangen van trillingen van de stof van buiten af en
het antwoorden van trillingen van binnen uit van zich
zelf, tot de tegenstand van den stijven vorm verminderd
is en een trap van kneedbaarheid wordt bereikt, waarop
het begin van de plantenwereld, tot ontstaan kan wor1) De Oude Wijsheid, blz. 64.
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den aebracht". In het plantenrijk ontvangt het leven
(de ~onade) trillingen van buiten af gemakkelij~er en
antwoordt krachtiger, daaraan verder het eerste begin
toevoegende van een vermogen van bewustzijn, dat in
de delfstof niet aanwezig was 1), het vermogen om genot en pijn te voelen, de voorboden van verlangen en
gewaarwording, zich in de hoogere leden van het plantenrijk ontwikkelende tot wat de westersche psycholoog
"verspreide" gewaarwordingen van genot en pijn zou
noemen. Planten genieten vagelijk van de lucht, den
regen en den zonneschij n en zoeken die al tastende,
terwijl zij ineenkrimpen voor schadelijke omstandigheden; zij antwoorden op prikkels en passen zich aan
uitwendige omstandigheden aan, terwijl sommige duidelijk een gevoelszin vertoonen" 2).
Dit vermogen van gewaarwording wordt verder ontwikkeld in het dierenrijk en is te danken aan het ontwaken uit den sluimerenden toestand van de astrale
stof, die betrokken is bij den bouw van de atomische
en moleculaire bestanddeelen der grofstoffelijke lichamen.
Toen deze astrale stof op zeer beperkte wijze begon te
trillen in de delfstoffen, trok de monade van vorm, haar
organiseerende kracht uitoefenende, materialen uit het
astraal gebied naar zich toe en deze werden tot een los
samengestelde massa, het delfstoffelijke astrale lichaam,
opbouwd.
In de plantenwereld zijn de astrale lichamen een weinig meer georganiseerd en hun . bijzondere eigenschap
"gevoel" begint zich te vertoonen.
In het dierenrijk is het astrale lichaam nog meer ontwikkeld, in zijne hoogere leden een voldoend bepaalde
samenstelling bereikende om eenigen tijd na den dood
van het grofstoffelijk lichaan samenhangend te blijven
1) E voluti01z of Lije and Form, blz. 98-IOO.
2) De Oude Wfjslteid, blz. 254 en 89-
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en een onafhankelijk bestaan te leiden op het astraal
gebied 1).
In de hoogere leden van het dierenrijk vinden wij
verder, dat de gedachtestof, meegebracht door de ~onade
(betrokken bij den bo uw van h~t astrale ltchaam)
gevoelig begint te worden voor 111drukken van ~~t
uedachteaebied en wanneer de Monade ter zelfder tIJd
het punt van vollediae individualisatie heeft bereikt
b
• I
en daardoor niet lanab er deel uitmaakt van een
groepzIe
,
•
_
is het dier gereed om de derde groote Ultstorttng van
het leven van den Logos te ontvangen het omhulsel is gereed voor de ontvangst van de menschelijke
Monade 2).
DE UITSTORTING VAN DEN GEEST.

Deze derde uitstorting van het Goddelijk Leven, die
Atma, het menschelijke Zelf of den Geest, vormt, komt
uit het hoogste beginsel van den Logos, de~ I ~n Logos
Zelf. Van de hoogere gebieden werkt ZIJ zIch naar
beneden door het Buddhische naar de hoogere vlakten
van het Manasisch gebied, waar zij de 2de levensgolf
ontmoet de Monade die, zooals wij gezien hebben,
zich naa~ boven gewerkt heeft naar de lagere Manasische
vlakte en door de vereeniging dezer twee wordt een
nieuw' lichaam of voertuig, het embryonisch oorzakelijk
lichaam, het voertuig van het reïnkarneereI!-d Ego, .gevormd op de arûpa vlakten van het Manaslsch geble~:l.
Er waren van dat oogenblik af niet twee monaden 111
den mensch - de één, die het menschelijk omhulsel had
gebouwd en de ander die in dat omhulsel neerdaalde
- de tweede straal vermengde zich met den eersten,
er slechts nieuwe kracht en schittering aan toevoegende;
1) De Oude WijS/leid, blz. 932) De Oude Wijsheid, blz. 258.
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en de men.schelijke Monade begon, als een eenheid,
haar machtige taak van het ontvouwen van de hooerere
vermo~~ns in den mensch van dat Goddelijk Le~en,
waar hij vandaan kwam. Dit is de individualisatie van
den Geest, het inhullen daarvan in een vorm en deze
gees~, ?e.kleed met het oorzakelijk lichaam, is de ziel,
het llldlVldu, de werkelijke mensch 1).
In het dier ontbreekt deze derde LevensO"olf en
hierin bestaat het groote verschil tusschen de twee
rijkel~.; het dier ontwikkelt bewustzijn, maar de menschehjke Monade ontwikkelt zelfbewustzijn en is erereed
den cirkel van ontwikkeling te voltooien op t: eraan
. d
L
' eeuwio- 0midIII
en .ogos als een
levend, zelfbewust
,
0
depunt,
1
III staat het bewustzijn van God te deelen.
et het neerdalen van de derde levensgolf, hebben
WIJ de zeven beginselen van den mensch voltallig,
hoewel volsterkt nog niet volledig ontwikkeld. Atma,
de Geest in den mensch, is gedurende het aardsche
leven bekleed .met een reeks van omhulsels oflichamen,
opge~ouwd UIt de stof der verschillende gebieden en
hem III staat stellende, in aanrakino- te komen "met en
ondervind~~g op te doen op alle 0 gebieden, van' het
grofstoffehjke tot het Nirvanische, het gebied van
Atma toe.
Deze lichamen zijn:
Op het Buddhisch Gebied .. Zaligheidslichaam.
Op de Arûpavlakte van het Manasisch Gebied .
Oorzakelijk Lichaam
Op de Rûpavlakte van het Manasisch Gebied . . .
Gedachtelichaam.
Op het Astraal Gebied . . . . Astrale Lichaam.
Op het Grofstoffelijk Gebied . Etherisch Dubbel en
Grofstoffelijk Lichaam.
Zij vormen de bewustzijnsbrug, waarlangs alle aan-

.!Vl

') De Oude Wijsheid, blz. 258, 265.
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driften van het Ego het grofstoffelijke gebied kunnen
bereiken en alle indrukken van de buitenwereld hem
kunnen bereiken, en het is het doel der ontwikkeling
deze elk op hun beurt te ontwikkelen om als een
zonderlijk voertuig van bewustzijn te dienen, onafhankelijk van die daar beneden 1) tot de mensch in
onafgebroken bewustzijn op alle gebieden kan werken.
Het doel der omhulsels is het verzamelen van kennis
op ieder gebied, het leeren der wet van genot en smart,
het bevrijd worden van begeerte, zonder hetwelk er
nooit onuitsprekelijke zaligheid en vrede kunnen bestaan
en het leerell van medegevoel door lijden, zoodat wij,
wetende wat het zeggen wil, in ellende te zijn, hulp
kunnen brengen aan onzen medemensch die de les
niet heeft geleerd 2).
Dit doel wordt bereikt door een lange reeks inkarnaties
(tevens op aarde), gedurende welke het oorzakelijke
lichaam altijd blijft bestaan als het betrekkelijk blijvend
tehuis van het Ego, terwijl het gedachte-lichaam, het
astrale en het grof-stoffelijke lichaam na een inkarnatie
uiteenvallen, en weder worden opgebouwd voor ieder
nieuw leven. Wanneer elk op zijn beurt vergaat, geeft
het zijn oogst van ondervinding over aan dat boven
hem en op deze wijze wordt de geheele oogst ten
laatste opgeborgen in het oorzakelijk lichaam om te dienen als oorzaken voor toekomstige levens, die alle aan
elkander zijn geschakeld als oorzaak en leiden tot volmaking 3)
De ontwikkeling dezer lichamen heeft plaats van beneden naar boven. Door rein te leven, rein te denken,
onze begeerten te onderdrukken en onzen verstandelijken
aanleg te oefenen, worden de 3 lagere lichamen langzamerhand, door vele inkarnaties en ondervindingen,
') De Onde Wijsheid blz. 294. 2) Seif and z"ts Sheatlts, blz. 83.
3) De Oude Wijsheid, blz. 174.
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zoowel aangenaam als pijnlijk, ontwikkeld en onder gezag gebracht, maar niet voordat de mensch volkomen
bewust is in zijn oorzakelijk lichaam, en zijn brein in
staat is te trillen in antwoord op de vlugge en fijne
trillingen, uitgezonden door het Ego, kan hij op zijn
grofstoffelijk brein de herinnering indrukken van zijn
vroegere levens en aldus de geheele reeks zijner vroegel e inkarnaties overzien. Het onsterfelijk Ego, bekleed
met het voortdurende oorzakelijk lichaam, wordt de
individualiteit genoemd, terwijl de persoonlijkheid bestaat uit de vergankelijke voertuigen (mentaal, astraal
en grofstoffelijk lichaam) die de individualiteit uitzendt
met het doel ondervinding te verzamelen op de lagere
gebieden. Iedere persoonlijkheid is een nieuwe rol voor
den onsterfelijken speler en hij betreedt het levenstooneel telkens weer, maar in het levens-drama is ieder
persoon, die hij voorstelt, het kind van de daaraan
voorafgaande en de vader van die, welke nog moeten
komen, zoodat het levensdrama een doorgaande geschiedenis is, de geschiedenis van den speler die de opeenvolgende rollen speelt 1).
Wanneer het astrale en het gedachtelichaam voor
onafhankelijke werking ontwikkeld worden, worden
nieuwe zintuigen en vermogens van kennis en nut ontsloten en de eerste stappen worden gedaan naar de
verwezenlijking van de Broederschap der menschheid,
de vereeniging van het Zelf in den mensch met al de
andere Zelven, de erkenning van het ééne Zelf, dat
gelijkelijk in allen woont. Zelfs op het astraal gebied is
stof in veel mindere mate een scheiding dan hier beneden. Wanneer de mensch reist in zijn astraallichaam,
b eweegt hij zich zo.o snel door de ruimte, dat de tijd
feitelijk overwonnen is, en de afstand zijn vermogen om
vriend van vriend te scheiden, verliest. Wanneer hij
1) D e Oude Wijsheid, blz.

216.

opstijgt naar het gedachtegebied krijgt hij weer een
ander vermogen. Wanneer hij denkt aan een plaats, dan
is hij daar; wanneer hij denkt aan een vriend, staat die
vriend voor hem; ieder voorwerp wordt gezien op het
oogenblik, dat de aandacht daarop wordt gericht; alles
wat men hoort, wordt gehoord bij één enkelen indruk;
ruimte, stof en tijd, zooals die in de lagere werelden
bekend zijn, zijn verdwenen; opeenvolging bestaat niet
langer in h et eeuwige nu. Wanneer hij nog hooger
stijgt, vallen afscheidingen binnen het bewustzijn ook
weg - hij weet dat hij zelf één is met het bewustzijn
van anderen, met andere levende wezens. Hij kan denken
zooals zij denken, voelen zooals zij voelen, weten zooals
zij weten. Hij kan hunne beperkingen voor het oogenblik tot de zijne maken, opdat hij nauwkeurig zal kunnen
begrijpen, hoe zij denken en toch zijn eigen bewustzijn
hebben. Binnen dezen kring van ontwikkeling is er niets
voor hem verborgen, wanneer hij zijn aandacht erop
richt; niets is er, dat hij niet kan begrijpen en daarom
niets waarbij hij geen hulp kan bieden 1).
Deze laatste stappen behooren tot de ontwikkeling
der 3 hoogere beginselen, het drievoudige Zelf in den
mensch. Zooals de geopenbaarde God drie aanzichten
heeft (Bestaan, de bron en de wortel van alle zijn, het
aanzicht van den eersten Logos; dan Vreugde of Zaligheid, geopenbaard in Liefde, het aanzicht van den
tweeden Logos; en ten laatste Verstand, zich vertoonende als Scheppende Wijsheid, het aanzicht van den
derden Logos) 2), zoo heeft het Zelf in den mensch,
een straal van den Logos, en deel hebbend in Zijn eigen
innerlijk Wezen, de drievoudige natuur van den Logos
zelve, en de ontwikkeling van den mensch bestaat in
de geleIdelijke openbaring dezer drie aanzichten, hun
1) De jJ.fensch. en zijn L ichamm ,
Esoterisch. Christmdom, De Drieéimheid, blz. 8.

~)

\
ontwikkeling van verborgenheid tot werkzaamheid, zoodat de mensch aldus in het klein de ontwikkeling van
het heelal herhaalt 1).
Het derde aanzicht, Verstand, wordt het eerst geopenbaard, beginnend met de ontwikkeling in het gedachtelichaam van de verstandelijke vermogens, oordeel
redeneering, vergelijking, herinnering, het maken van
gevolgtrekkingen, het vermogen om logisch te denken .
Wanneer dit zeer ver gevorderd is, zullen de hoogere
verstandelijke eigenschappen zich beginnen te ontwikkelingen op de vormlooze (arûpa) gedachtegebieden ;
het Ego zal zijn eigen bizonder werk van afgetrokken
denken aanvangen en de hoogste verstandelijke eigenschappen zullen dan worden ontwikkeld in het oorzakelijk lichaam ~). Het overheerschende element van
bewustzijn in dit lichaam is kennis en ten slotte wijsheid, aldus het derde aanzicht van den Logos openbarende. Dan komt het tweede aanzicht, Gelukzaligheid,
Liefde, dat de ontwikkeling aanduidt van het Zaligheidsof Buddhische lichaam, een trap die voor het grootste
deel van de menschheid behoort tot een toekomstig
tijdperk van ons ras. De eenige wijze, waarop de mensch
kan bijdragen tot het bouwen van dit glansrijke lichaam
is door het aanweken van zuiver, onzelfzuchtige, allesomvattende liefde, liefde die "niet zichzelven zoekt",
dat is liefde die noch partijdig is, noch eenige weder
gave vraagt voor hare uitstorting'. Dit vrijwillig uitstorten
van liefde is de meest opvallende der goddelijke eigenschappen, de liefde die alles geeft en niets vraagt,
Wanneer het Buddhisch lichaam belevendigd is, tot
een voertuig van bewustzijn, treedt de mensch in de
gelukzaligheid van niet-afgescheidenheid en kent in
volle en levendig besef zijn eenheid met al wat is 3).
1) De Oude Wfjsheid, blz. 218.
') Emotion, Intellect alld Spirituality, by Annie Besant, blz. 19.
B) De Oude Wijsheid, blz. 302 .
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Wij hebben gezien, dat het gedachtegebied het middelpunt is van onze tegenwoordige vijfvoudige ontwikkeling en we moeten nu een duidelijke betrekking
opmerken, die bestaat tusschen de gebieden beneden
en die er boven, tusschen het kàmisch of astrale gebied
en het Buddhische, en tusschen het grof-stoffelijke, het
laagste en het Nirvanische, het hoogste; er is geen
weerkaatsing van h et verstand, het derde aanzicht van
het Zelf, omdat het de middelste eigenschap is. De
tweede openbaring , die welke liefde is op het Buddhisch
gebied, neemt, zich weerkaatsende op het astrale gebied,
het aanzicht van begeerte en hartstocht aan en wordt
kàma. Die, welke Bestaan is, het eerste aanzicht van
het Zelf, dat tot het Nirvanisch gebied behoort, vertoont,
zich weerkaatsende in het grof-stoffelijk gebied, wat wij
noemen objectieve werkelijkheid. Wanneer wij het afbeeldsel nemen van een berg, weerkaatst in een meer,
is de oever de scheidslijn tusschen voorwerp en beeld
en verbeeldt het verstand; daaronder, halfweg naar
beneden, zal komen de weerkaatsing van liefde, die
zich vertoont als aandoening en begeerte; dan zien wij
den hoogsten top weerkaatst in de diepste diepte van
het meer; het bestaan boven, de macht van het Werkelijke Wezen, wordt beneden in het gebied der grove
stof weerkaatst als dat bedriegelijke bestaan, dat de
mensch werkelijk noemt 1).
Wanneer wij zien naar het Kàmische on het Buddhische gebied, vinden wij, dat in beide gevallen het
bewustzijn uitdrukking zoekt door vereeniging, maar op
het Kàmische gebied doet het dit door bezit te nemen
van het voorwerp als "het mijne", door het te houden
en het zich eigen te maken, terwijl liet op het Buddhisch
gebied zichzelf uitstort om het andere in te sluiten, en
terwijl het niet het gevoel van verschil heeft tusschen
1) Evolution of Life and Form, bb.

124.
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het "ik" en het "mijne", is het zich bewust van eene
eenheid, die alles wat zij aanraakt, ziet als een deel
van zichzelf en alles binnen zichzelf insluit.
Indien wij de groote kracht in onze begeerte-natuur,
die gebruikt werd ten behoeve van het persoonlijk zelf,
kunnen richten op den dienst van het algemeene zelf
van den mensch, dan gaat de hartstochtelijke liefde
over in de hoogere liefde, die toewijding is, en gaat
van het astrale gebied over naar het Buddhische, waar
crelukzaligheid de kenmerkende karaktertrek is, en wij
doen binnen het ontwikkelende zelf een trilling ontstaan
op het Buddhische gebied, die de ontwikkeling onzer
creestelijke natuur vooruit helpt. 1)
b
De laatste trap is de ontwikkeling in het menschelijke zelf van het . eerste aanzicht der Go~heid, Bestaan,
dat in zich sluit de openbaring der GoddelIjke vermogens,
het vermogen van het Werkelijke Wezen, dat zooals
wij gezien hebben, beneden op het gebied der grove
stof wordt weerkaatst als dat bedriegelijke bestaan, dat
de mensch werkelijk noemt.
Wanneer dit eerste aanzicht wordt geopenbaard, wanneer bij wijsheid en medegevoel wordt gevoegd de Goddelijke en kalme kracht, die de werking van Atma
kenmerkt, dan is de menschelijke ontwikkeling voltooid,
de menschheid is gekroond met goddelijkheid en de
God-mensch heeft zich geopenbaard in al de volheid
van zijn kracht, zijn wijsheid, zijn liefde. 2)
Met het bereiken der laatste twee trappen komt het
afleggen van d~ Individualiteit.
Door tallooze inkarnaties is het zelf in den mensch, dat,
onmiddellijk voortkomende uit den Eersten Logos in
het oorzakelijk lichaam was geplaatst, daarin ingesloten
gebleven als in een beschermend omhulsel. Het was daar
1) Emotion, Intellect and Spirituality, blz.
2) De Oude W'ijsheid, blz. 302.
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geplant als een zaadkorrel, niet als een volmaakt Ego;
als een zaadje met iedere goddelijke kracht in zich en
geschikt om zich te ontwikkelen. Het is het doel der
ontwikkeling om dat middelpunt, het Beeld van den
Logos, zelfstandig te maken en kolossale tijdperken zijn
noodig voor dit doel. Wanneer het oorzakelijk lichaam
de individualiteit - ontwikkelt, wordt dit middelpunt sterk en in staat een eigen bestaan te voeren, maar
niet voor dat het Zaligheids-lichaam (waarin het Ego
reeds zijn eenheid erkent met andere Ego's) volledig is
ontwikkeld, wordt de Individualiteit ontstegen en vergaat
het oorzakelijk lichaam, het meest standvastige onzer
lichamen, daar het niet langer noodig is als beschermend
omhulsel, terwijl het leven daarbinnen een krachtig
zelfbewust middelpunt is geworden, instaat zich uit te
breiden tot het bewustzijn van God en zelf het Buddhische gebied te boven gaande, om te leven zonder een
beperkenden omtrek in deze onbeschrijfelijke trillingen,
die, als wij er thans mede in aanraking kwamen, ons
slechts zouden verlammen en bewusteloos maken 1).
Wanneer men de betrekking van den mensch tot
God beschouwt, is de eenheid van bestaan van al wat
leeft het grondbeginsel, zooals in den beginne werd
opgemerkt. Alle Zelven worden binnen den Logos gevormd en zijn van denzelfden goddelijken aard, bestemd
om te groeien tot het beeld van God, zooals het zaad
groeit tot een gelijkenis van de plant, van welke het
kwam. Ter bereiking van dit doel is een lange ontwikkelingsgang noodig, gedurende een groot deel waarvan
dit gevoel van eenheid is uitgewischt en plaats maakt
voor het gevoel van afgescheidenheid, daar de lichamen, waarin de Zelven gekleed zijn, op de lagere
gebieden slagboomen vormen tusschen de Individuen
1) Evolution of Life and Form, blz. 90; en bzdividuality, by
Annie Besant, blz. 22.
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en her:' zelfs in strijd met elkander brengen. Binnen
deze lichamen ontwikkelt zich het levens-middelpunt,
leerende de vormen te beheerschen en eindelijk een
lichaamlijk bestaan teboven te komen, wanneer het
sterk ge~lOeg is geworden om zijn eigen plaats te behouden m het onbegrensde leven van het Eéne, zonder
beschermenden omtrek. Dan heeft het aanzicht van
afgescheidenheid, van verscheidenheid, op zijn beurt
plaats gemaakt voor vereeniging, temidden van de
geïndividualiseerde eenheden; het Zelf beseft in vol
bewustzijn de vereeniging met alle andere zelven; de
menschelijke outwikkeling is voltooid. Wanneer het
punt ~en .bol is geworden, beseft de bol, dat hij het
punt 1S; leder punt beyat alles en weet zelf dat het
één is met elk ander punt; het uiterlijke wordt bevonden slecht~. de. we.erkaatsin,g van het innerlijke te zijn;
de WerkelIJkheld 1S het Eene leven en het verschil een
begoocheling, die men teboven komt 1).
Dan komt de hoogere heerlijkheid, die schittert aan
de ov~:zijd~, wanneer deze levende middelpunten van
goddelIJkheld weer te voorschijn kunnen komen, wanneer hunne hulp noodig is, in staat om in werelden
en heelall~.n d~ geopenbaarde uitdrukking te zijn van
de goddelIjke hefde, de goddelijke macht en de volma~ing. Wanneer dit gebeurt spreken wij van het versch1Jnen als God, geopenbaard in het vleesch; dan is
werkelijk de individualiteit verdwenen, dan zijn werkelijk de grenzen weggevallen, doch dat levende, zelf bewezen vergaat nooit 2).
"Het leven, dat Zelf-bestaan heeft bereikt, is een
wezen, dat zich kan hullen in een kleed, door de Akàsha
er om. heen t~ verzamelen. Aldus kan het voertuig na
voertu1g ontw1kkelen tot de geheele menschelijke reeks
is opgebouwd voor gebruik, maar geen ervan is een
1)

De Mensclt en zijn Lichamm.

2) Individuality, blz. 22.

gevangenis vo~r beperking; dan zeggen wij, dat de
mensch een. J1v~nm~kta, een Meester is; Hij is vrij
en alle stof 1S ZlJn d1enares om te gebruiken wanneer
hij haar noodig heeft 1). Het bouwen van zulke zelfbewuste, eeuwige middelpunten is een doel van de
levensontwikkeling. Het is een langzaam g-roeien door
bep.erking en onvo:maak~h.eid tot volmakir~g, alle openbanng en vermel11?,vuld1gmg moet noodzakelijkerwijs
beteek~nen verdeelmg en derhalve beperking en die
beperklllg sluit noodzakelijkerwijs onvolmaaktheid in 2).
Slechts het geheel is volmaakt en niet voordat het bewustzijn van het Zelf in den mensch in staat is zich
uit te br~.iden to~ het b.ewustzijn van den Logos, niet
voordat h1J een mtdrukkmg is geworden van dat hoogste leven, met niets meer te winnen niets te leeren
niets te nemen wat eenige wereld hem 'kan geven, slech~
bestaande als een kanaal van het leven Gods, kan men
van hem zeggen, dat hij volmaaktheid heeft bereikt 3).
Lang en - moeilijk is de .opstijging van den ontwikkelden mensch, den wilde tot den Goddelijken mensch.
Genot en smart, kwaad en goed, mislukking en zeO'epraal, moeten gelijkelijk worden ondervonden, w~nt
het doel, dat moet worden bereikt, is niet om automaten te maken, · die blindelings een pad moeten volO'en
b
,
d at voor h en 1S ontworpen, maar om een weerkaatsing
te ~aken van den Loges zelf, om een machtige verzam ehng te maken van wijze en volmaakte menschen
die het beste kiezen omdat zij het kennen en beO'rij~
pen en die. he~ slechte moeten verwerpen omdat zij
door ondervllldlllg de onvoldoendheid en het verdriet,
dat het meebrengt, hebben geleerd. Zoodat in het
heelal van de toekomst evenals onder al den Grooten ,
3) E v olutio71 of Lije and F01'1n, blz. 152.
2) Evolzetiolt of Lije and Form, blz. 88.
1) Evolution of Lije a1zd Form, blz. 152.
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die het heelal van heden leiden, eenheid moet worden
verkregen door overeenstemming van de willen, die
weer één zijn geworden door kennis en keuze, die
zich met één enkel doel bewegen omdat zij het geheel
kennen, die verkiezen één te zijn met de wet, niet door
een uitwendigen dwang maar door een innerlijke berusting 1). Aldus worden zij gevormd, die de medewerkers
zijn van Ishvara in het voorthelpen der menschheid, die,
na alle lijden te hebben doorgemaakt, alles wat zij
hebben gewonnen werpen aan de voeten van den Heer,
die terugkeeren naar de aarde, zonder er ooit weer
door te worden gebonden, maar nog weerklank gevende
op het mededoogen, dat werkelijk het leven van Ishvara
zelf is 2).
1) H et pad van Leerlinl{schap, blz. 10.
2) EvolZttioll of Life alld Form, blz. 153.
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