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Esoterische Traditie ( Theosofie) in de 14e – 18e eeuw
Robert Fludd ( 1574 – 1637) Engelse Vuur filosoof, Alchemist en volgeling van
Paracelsus
Vuur Filosofen, filosofen van het middeleeuwse Europa die vuur beschouwde als het
hoogste beginsel. Hun ideeën kwamen grotendeels van de Oosterse occulte of semi-occulte
organisaties; vandaar dat worden omschreven als de Perzische Magie, of de Europese
volgelingen van Robert Fludd (1574-1637), een leerling van Paracelsus, die de analogie
onderwees van macrokosmos en microkosmos en de vier elementen.

"Deze naam is gegeven aan de Hermetischen en Alchemisten uit de Middeleeuwen, en ook
aan de Rozenkruisers. De laatste, de opvolgers van de Theurgisten, beschouwde vuur als
het symbool van de Godheid. Het was de bron, niet alleen van materiële atomen, maar
geheel omvattende de geestelijke en psychische energie krachten. In grote lijnen
samengevat, vuur is een drievoudige beginsel; esoterisch zevenvoudige net als de rest van
de Elementen. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam, plus een viervoudige aspect: het
Vuur. Net als in de werken van Robert Fludd (de Fluctibus) een van de beroemde
Rozenkruisers, Vuur bevat (1) een zichtbare vlam (lichaam), (2) een onzichtbare astraal vuur
(de ziel), en (3) de Geest. De vier aspecten zijn warmte (het leven), licht (geest), elektriciteit
(kamisch, of moleculaire bevoegdheden) en de synthetische Essence, achter de geest, of de
directe oorzaak van haar bestaan en manifestatie. Voor de Hermetischen en de
Rozenkruisers, wanneer een vlam is uitgedoofd op de objectieve sfeer, is het alleen over
gegaan van de zichtbare naar de onzichtbare wereld, uit het kenbare naar het onkenbare in
"(TG 119-20).
Vertaald uit : Encyclopedia Theosophical Glossery
********

Al eeuwenlang wordt de selectie van Chela’s, buiten de opvolginggroep binnen de gonpa (tempel), gemaakt door de Himalaya Mahatma zelf uit de klasse in Tibet, een
aanzienlijk aantal zijn van nature mystici. De enige uitzonderingen zijn in gevallen van
westerse mannen als Fludd, Thomas Vaughan, Paracelsus, Pico della Mirandola, graaf
de Saint-Germain, enz., die door hun temperamentvolle affiniteit met deze hemelse
wetenschap, de verre adepten min of meer dwingen om in een persoonlijke betrekkingen
met hen te komen, om hen de gelegenheid te geven om een klein of groter deel van de
hele waarheid, als mogelijk is onder hun sociale omgeving, te ontvangen .
Blavatsky Collected Writings Vol. IV blz. 607
********
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Volgens de leer van de rozenkruisers, zoals die door de niet-ingewijden deze keer op de
juiste manier wordt behandeld en verklaard, hoewel maar gedeeltelijk, ‘zijn licht en duisternis
op zichzelf genomen identiek, en alleen te scheiden in het menselijke verstand’. Volgens
Robert Fludd ‘nam de duisternis verlichting aan om zich zichtbaar te maken’ (On
Rosenkranz). Volgens de stellingen van het oosterse occultisme is DUISTERNIS de ene
ware werkelijkheid, de basis en de wortel van het licht, zonder welke dit laatste zich nooit zou
kunnen manifesteren, zelfs niet bestaan. Licht is stof en DUISTERNIS zuivere geest. De
wezenlijke metafysische grondslag van de duisternis is subjectief en absoluut licht, terwijl dit
laatste in al zijn schijnbare pracht en glorie alleen maar een groot aantal schaduwen is,
omdat het nooit eeuwig kan zijn en eenvoudig een illusie of Maya is.
H.P.Blavatsky in De Geheime Leer 1:101
© 1988 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

*******
De moderne theorie van generaal Pleasonton1 komt opmerkelijk overeen met de opvattingen
van de vuurfilosofen. Zijn opvatting over de positieve en negatieve elektriciteit bij man en
vrouw, en de onderlinge aantrekking en afstoting van alles in de natuur schijnen
overgenomen te zijn van Robert Fludd, grootmeester van de rozenkruisers in Engeland. De
vuurfilosoof zegt:
Wanneer twee mensen elkaar naderen is hun magnetisme passief of actief, d.w.z. positief of
negatief. Indien de emanaties die ze uitzenden, gebroken of teruggeworpen worden, ontstaat
er antipathie. Maar wanneer de emanaties van beide kanten door elkaar heengaan, dan is er
positief magnetisme aanwezig, want de stralen gaan van het middelpunt naar de omtrek. In
dit geval hebben ze niet alleen invloed op ziekten, maar ook op ethische gevoelens. Dit
magnetisme of deze sympathie wordt niet alleen bij dieren aangetroffen, maar ook bij planten
en mineralen.2
Isis ontsluierd, 1:241
© 2010 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

********

Alchemisten. Van al en chemi, vuur, of de god en aartsvader Kham, dat ook de naam van Egypte is. De
rozenkruisers uit de middeleeuwen, zoals Robertus de Fluctibus (Robert Fludd), Paracelsus, Thomas Vaughan
(Eugenius Philalethes), Van Helmont en anderen waren allen alchemisten, die in de anorganische stof zochten
naar de verborgen geest. Sommige mensen, zelfs de grote meerderheid, hebben de alchemisten van
1
2

Zie The Influence of the Blue Ray, etc.
Robert Fludd, Philosophia Mosaica, 1638, geciteerd door Ennemoser, History of Magic, deel 2, blz. 257.
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kwakzalverij en valse voorwendsels beschuldigd. Maar mannen zoals Roger Bacon, Agrippa, Heinrich Khunrath
en de Arabier Geber (de eerste die enkele geheimen van de scheikunde naar Europa heeft gebracht) kunnen niet
als bedriegers worden behandeld, en zeker niet als dwazen. De wetenschappers die de natuurwetenschap
herzien op basis van de atoomtheorie van Democritus, zoals die door John Dalton opnieuw is geformuleerd,
vergeten voor het gemak dat Democritus van Abdera alchemist was, en dat iemand die in staat was in de ene
richting zover in de geheime werkingen van de natuur door te dringen, goede redenen moet hebben gehad om
de hermetische filosofie te bestuderen en deze te aanvaarden. Olaus Borrichius zegt dat de wieg van de
alchemie in het verre verleden moet worden gezocht.

Isis ontsluierd, 1:26
© 2010 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag
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Hargrave Jennings citeert het volgende uit Robertus de Fluctibus (Robert Fludd):
Zo hebben alle mineralen in deze levensvonk de rudimentaire mogelijkheden van planten en
groeiende organismen; zo hebben alle planten rudimentaire gewaarwordingen die hen (in de
loop van de eeuwen) misschien in staat zullen stellen zich te vervolmaken en zich om te
vormen tot nieuwe zich voortbewegende wezens, lager of hoger van graad, edeler of
onedeler in hun verrichtingen; zo zouden alle planten en alle gewassen (via zijwegen) als het
ware op belangrijker hoofdwegen van onafhankelijke, meer volledige vooruitgang kunnen
komen, door hun oorspronkelijke vonk zich te laten uitbreiden en met een grotere en
levendiger kracht te laten trillen, en vooruit te stuwen met een ruimer, verder ontwikkeld doel,
alles tot stand gebracht door planetaire invloed, bestuurd door de onzichtbare geesten (of
werkers) van de grote oorspronkelijke architect.3
Isis ontsluierd, 1:342
© 2010 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag
********

3

Hargrave Jennings, The Rosicrucians, 1870, blz. 204.
" Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap " H.P. Blavatsky
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