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Theosofie de oude wijsheid-religie.
Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Pāramitā’s) in praktijk brengen is de tweede.
H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.

Beëindiging van de Dualiteit is noodzakelijk.
Het tweevoudige Aspect van Manas.
Vraag.
Manas of de denker is het reïncarnerende wezen. Zijn aard wordt tweevoudig zodra het zich aan
een lichaam hecht. Mijn vraag is: Wat wordt er bedoeld met het gehecht worden aan een lichaam
en wat wordt er bedoeld met ‘zodra’?
Dit is een interessante vraag, omdat de leer over manas als een functie of orgaan van het denken
of het bewustzijn een heel diepgaande en geheimzinnige leer is. Door sommige theosofische
leraren is gezegd dat manas als het ware het denkvermogen is. Maar volgens de technische
theosofie is het strikt genomen onjuist er zo over te spreken.
Manas is zowel een denkorgaan als het vermogen om de gedachten van het kosmische
bewustzijn te denken, die via dit mānasische orgaan tot ons komen. Uit deze korte beschrijving
moet duidelijk zijn dat een orgaan onontwikkeld, gedeeltelijk ontwikkeld en volledig ontwikkeld
kan zijn; en in de mensheid van deze tijd is het ongeveer halverwege ontwikkeld tot wat we
betrekkelijke volmaaktheid kunnen noemen.
De vraag die hier wordt gesteld doelt op de tijd, zo begrijp ik, toen manas in het mensenras actief
werd. Zijn aard wordt tweevoudig zodra het zich aan een lichaam hecht. Het begint te
functioneren in een bepaalde periode in de geschiedenis van de mensenrassen. Te zeggen dat
het aan het lichaam wordt gehecht is slechts een gemakkelijke, aanschouwelijke manier van
spreken.
Strikt genomen is het mānasische vermogen evenmin als de geest aan een lichaam gehecht;
maar het eerstgenoemde werkt door het lichaam via een ondergeschikt orgaan dat we het brein
noemen. Men kan niet zeggen dat het bewustzijn met gevoelige vingers rechtstreeks de
substantie van de hersenen bespeelt, want het bewustzijn is een van de fijnste energieën en
daarmee vergeleken is de substantie van de hersenen buitengewoon grof.
Maar tussen het bewustzijn, het mānasische bewustzijn, en de fysieke substantie van de
hersenen zijn er
trappen of graden van steeds minder etherische substantie, die als het ware een kleine
hiërarchie of ladder van uiteenlopende etherische substanties vormen; en het is via deze ladder,
via deze verschillende gebieden of graden van substantie, vanaf het zuivere manas-beginsel tot
aan het stoffelijke brein, dat de mānasische straal werkt. Is dit antwoord tot dusver bevredigend?
Vraagsteller – Brein slaat dus op het lichaam?
Natuurlijk heeft het brein betrekking op het lichaam, want ik kan me niet voorstellen dat manas
door middel van mijn teen functioneert; maar het mānasische beginsel doordringt het lichaam
door middel van het brein. Zoals het brein het leidende mentale orgaan van het stoffelijk

Dhanus 4243

De essentie van alles is onbegrensde liefde, harmonie, wijsheid en onbeperkt bewustzijn:
dat is de kern van ieder individueel wezen. "de Bron van het Occultisme" blz. 96-97.

Theosofie – Noordwest
www.theosofie-noordwest.nl

Theosofie de oude wijsheid-religie.
Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Pāramitā’s) in praktijk brengen is de tweede.
H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.

lichaam vormt, zo is het mānasische deel van de constitutie het leidende denkbeginsel van die
constitutie. Het brein is een deel van het lichaam. Ik dacht dat uw vraag ook op tijd doelde. U
benadrukte het woord ‘tijd’.
Vraagsteller: De baby heeft hersenen voordat de mens tweevoudig wordt.
Ik geloof dat ik nu begrijp wat u bedoelt. Alle dingen zijn tweevoudig. Zelfs elektriciteit is
tweevoudig in haar werking. De wetenschapper spreekt van de positieve pool en de negatieve
pool. Er is een positieve kant van bewustzijn en een tegenovergestelde kant van bewustzijn.
Elektriciteit herhaalt slechts in de elektrische sferen van werkzaamheid
wat overal gebeurt.
Het denken is bipolair; daarom is de mānasische werking bipolair, maar ze wordt pas bipolair als
ze dit gebied van bipolaire werking bereikt; en dat gebeurde in wat we het derde wortelras van de
huidige vierde ronde van deze bol D noemen. Begrijpt u? Als u het niet begrijpt en u niet geheel
overtuigd bent door dit antwoord, vraag dan opnieuw.
Vraagsteller – Wanneer wordt manas tweevoudig bij zijn intrede in het brein?
Zodra het zich als denken begint te manifesteren. We weten allen dat een klein kind niet denkt
als een volwassen mens. Geen enkel klein kind kan de prachtige toneelstukken van Shakespeare
schrijven. Dat komt na verloop van tijd. Maar zodra het mentale vermogen begint te functioneren
via de hersenen van het kind, wordt het tweevoudig omdat dualiteit tot dit gebied behoort. Er is
het hogere en het lagere. Zodra het kind begint te denken, begint het op te merken wat goed en
wat verkeerd is, wat hoog en wat laag is, wat geheim of verborgen en wat openlijk of duidelijk
is. Manas functioneert dualistisch zodra het kind begint te denken en dat komt omdat in onze
tijdsperioden in deze vierde ronde op deze bol D manas dualistisch, op dualistische wijze,
functioneert.
Aspecten van de Occulte filosofie blz. 529-31
© 1999 Theosophical University Press Agency.
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

Dhanus 4243

De essentie van alles is onbegrensde liefde, harmonie, wijsheid en onbeperkt bewustzijn:
dat is de kern van ieder individueel wezen. "de Bron van het Occultisme" blz. 96-97.

