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Algemene instructieaanwijzingen.
Elk esoterisch stelsel is van oorsprong samengesteld bestaande uit zeven esoterische
sleutels. Als een musicus een muziekstuk speelt in een andere muzieksleutel dan de
componist het heeft geschreven, dan klinkt dit muziekstuk heel anders dan de componist
het heeft bedoeld. De toepassing van de esoterische sleutels is vergelijkbaar. De zeven
esoterische sleutels in de esoterische leringen zijn: Kosmogonische, Theogonische,
Astrologische en Astronomische, Metafysische en Psychologische, Antropologische,
Geometrische en Nummer logische en de laatste de Fysieke sleutel. In vele gevallen
bevatte de zinnen meerdere esoterische sleutels.
Ten aanzien van de Astrologische sleutel moet worden opgemerkt dat deze niets te
maken heeft met de hedendaagse Astrologie wat zich heeft ontwikkeld sinds de val van
Rome. Dit is niets anders dan waarzeggerij. De esoterische Astrologische sleutel verwijst
naar de Astrologie zoals die door de oudere Volkeren werd gebruikt, als de sleutel die
verwijst naar de hemellichamen, de “voertuigen” van de Geestelijke bestuurders van ons
zonnestelsel” die met hun verschillende energie-karakters invloeden op al het Aardse
leven uitoefenen.1
Door onwetendheid, illusie, en dogmatisme van de mens in deze fase van de evolutie,
zijn vele oorspronkelijke wijze esoterische leringen al lang gedegenereerd tot een “dode
fysieke letter”.
*******

Door de studiegroepen van het Theosofische Genootschap (Pasadena) wordt de volgorde
wijze van de studie in de Geheime leer aangehouden zoals door H.P. Blavatsky
aangegeven aan haar persoonlijke leerlingen en opgetekend door P.G.B. Bowen
Commander Royal Navy, een van haar leerlingen. Deze staan vermeld in het boekje
“Introductie tot de Geheime Leer “.
Grace Knoche, de vorige Leader van The Theosophical Society (Pasadena) heeft
gedurende de 11-jarige studie in de Geheime Leer voor Stafmedewerkers en vrijwilligers
1

In Chaldea, Egypte, Mexico en Peru, Wales, IJsland en India keek men met eerbied naar de astrologie. De
diepere leringen ervan werden in het oor gefluisterd, zo heilig en diep spiritueel beschouwde men ze toen.
Alleen maar de toekomst voorspellen en andere soortgelijke trivialiteiten getuigden in de ogen van de
hierophanten van slechte smaak. De erkende invloeden van de zon en planeten op mensen zagen zij niet
als slechts mechanische reacties die iemand tot dit of dat gedrag of karakter dwong. Men begreep dat die
uitwisseling van de levensenergieën van de planeten en de zon met die van aardse wezens plaatsvond op
basis van een gemeenschappelijk galactisch erfgoed. Bij het beschouwen van de zevenvoudige natuur van
de mens hield men rekening met de zevenvoudige natuur van de planeten. Daarom behoort de uitwisseling
van levensatomen uit de verschillende planeetstelsels met die van de aarde, en omgekeerd, tot de
voornaamste onderwerpen van studie in de esoterische astrologie.
Grace F.Knoche in: “De Mysteriescholen door de eeuwen heen.” Uitgave TUPA – Den Haag. 1e druk 2001
blz 52-53, 2e druk 2015 blz. 41.
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aan het Theosofisch Hoofdkwartier 2 in Pasadena een aantal wijzigingen en aanvullingen
hierop gegeven om de Geheime Leer in de onderstaande volgorde te bestuderen, niet
direct met de Stanza’s te beginnen maar eerst een overzicht van het geheel te maken.
Zoals men vanaf de top van een Berg het onderliggende landschap geheel kan overzien
en dan vervolgens af te dalen om de details en wetenswaardigheden van de afzonderlijke
steden en dorpen te kunnen beschouwen.

1. Deel I.
a. Voorwoord van de schrijfster blz. IX
b. Inleiding blz. 1 - 30
c. Proloog blz. – blz. 31 - 53
d. Samenvatting blz. 296 – 326
2. Deel II.
a. Inleidende opmerkingen blz 1 – 12.
b. Conclusie blz. 494 – 505.
3. Hoofdstuk XV in Deel I. Goden, Monaden en Atomen blz. 675 t/m 702.
4. Deel I Afdeling I Studie van de Stanza’s van Dzyan – Kosmische evolutie blz. 55
t/m - 295.
5. Deel I Afdeling II Symboliek en Ideografie blz. 327 t/m 519
6. Deel II Afdeling I Studie van de Stanza’s van Dzyan – Het ontstaan van de Mens
blz 23 t/m 493
7. Deel II Afdeling II. De Archaïsche symboliek van de Wereld Religies blz. 507 t/m
730
8. Deel I Afdeling III Een confrontatie van de wetenschap met de Geheime Leer.
Naar keuze een selectie van onderwerpen voor zover deze actueel zijn. Tijdens de
studies in de afdelingen I en II worden onderwerpen uit afdelingen III als
referentie opgenomen in de studie.

2

Deze studiebijeenkomsten zijn op het Hoofdkwartier begonnen in 1988 ter gelegenheid van het 100 jarig
jubileum van het Boek “de Geheime Leer” door H.P. Blavatsky in 1888 gepubliceerd. Zij vonden elke
zondagmorgen plaats met uitzondering in de maanden juli en augustus.
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9. Deel II Afdeling III Een confrontatie van de wetenschap met de Geheime Leer.
Hiervoor geldt hetzelfde als punt 8.
De beiden delen van Geheime Leer vormen het verslag over het verschijnen van onze
kosmos, ons zonnestelsel, onze planeetketen, de mens op deze planeet, de mensenrassen
die al zijn geweest en nog zullen komen.
De Meesters en H.P. Blavatsky verwijzen ons in de Geheime leer dat de bewijsvoeringen
hiervoor zijn te vinden in de teksten, tekens, gebruiken en ceremonieën van de huidige en
oude religieuze en filosofische stelsels van alle volkeren in de wereld. Door H.P. Blavatsky
zijn deze opgetekend in de beide delen van de Geheime Leer. De opvolgers van H.P.
Blavatsky, in het bijzonder Gottfried de Purucker, hebben meer gedetailleerde toelichtingen
en verwijzingen hieraan toegevoegd.
Het meest verwarrende en nutteloze voor een beginnende student in de Geheime leer is,
om al deze verschillende stelsels alleen te vergelijken met behulp van de Fysieke sleutel.
Wat men moet onthouden, is dat de oorspronkelijke boodschap gebracht door een
goddelijke leraar, een Boeddha, Avatara, Tulku, Shaberon of welke naam dan ook, of een
boodschapper in naam van deze voorgenoemde, door het fysiek mentale denken van het
huidige en voorgaande mensenrassen de lering al lang geleden is gedegenereerd tot een
dode letter.
Maar er is niet alleen “kaf tussen het koren”, er is ook nog “koren tussen het kaf te
vinden”. Dat is wat de Geheime leer aangeeft, gebruik niet alleen de Fysieke sleutel,
maar gebruik alle esoterische sleutels bij het bestuderen van de teksten in de Geheime
Leer.
Jelle Bosma, Revisie III. november 2017.
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Inleiding Geheime Leer I.
1. De noodzaak van een boek als dit.
2. De hoge ouderdom van documenten en handschriften.
3. De bedoeling van een boek als dit.

1. Blz.1. De noodzaak van een boek als dit.
‘Esoteric Buddhism’ was een voortreffelijk boek met een heel ongelukkige titel,
hoewel deze niet méér betekende dan de titel van dit boek, de ‘GEHEIME LEER’.
Hij bleek ongelukkig, omdat mensen altijd de gewoonte hebben zaken meer naar
hun uiterlijk dan naar hun betekenis te beoordelen en omdat de fout nu zo
algemeen is geworden, dat zelfs de meeste leden van de Theosophical Society het
slachtoffer zijn geworden van dezelfde misvatting. Vanaf het begin werd echter
door brahmanen en anderen tegen de titel geprotesteerd, en ter rechtvaardiging
van mijzelf moet ik eraan toevoegen dat ‘Esoteric Buddhism’ mij werd
aangeboden als een voltooid boek en dat ik mij in het geheel niet bewust was van
de manier waarop de auteur van plan was het woord ‘Budh-ism’ te spellen.
Dit moet rechtstreeks voor de voeten worden geworpen van degenen die,
hoewel zij de eersten waren die het onderwerp onder de algemene aandacht
brachten, nalieten het verschil aan te geven tussen ‘boeddhisme’ – het ethischreligieuze stelsel dat werd gepredikt door Heer Gautama en werd genoemd naar
zijn titel Boeddha, ‘de Verlichte’ – en budha, ‘wijsheid’ of kennis (vidya), het
kenvermogen, van de Sanskrietwortel ‘budh’, kennen. Wij theosofen van India zijn
zelf de ware schuldigen, hoewel wij indertijd ons best deden de fout te herstellen
(zie Theosophist, juni 1883).
Het was gemakkelijk deze betreurenswaardige onjuiste benaming te vermijden; de
spelling van het woord behoefde alleen te worden veranderd en het laatste met
algemene instemming te worden uitgesproken en geschreven als ‘boedhisme’ in
plaats van ‘boeddhisme’. Het laatste woord wordt evenmin juist gespeld en
uitgesproken, omdat men het in het Engels ‘Buddhaïsm’ zou moeten noemen en
zijn aanhangers ‘Buddhaïsts’.
Deze uitleg is beslist nodig bij het begin van een boek als dit. De
wijsheidsreligie’ is het erfdeel van alle volkeren in de wereld, hoewel in ‘Esoteric
Buddhism’ (voorwoord bij de oorspronkelijke uitgave) werd verklaard dat ‘twee
jaar geleden (d.i. in 1883), noch ik, noch enige andere levende Europeaan het
alfabet van de wetenschap kende, dat hier voor het eerst in wetenschappelijke
gedaante werd gehuld’, enz. Deze fout moet er door onoplettendheid in zijn
geslopen. Want de schrijfster van deze regels wist alles wat in ‘Esoteric Buddhism’
wordt ‘onthuld’ en veel meer – en wel vele jaren vóór het haar plicht werd (in
1880) een klein deel van de Geheime Leer mede te delen aan
twee Europese heren, van wie er één de auteur was van ‘Esoteric Buddhism
Aanvulling: In het hoofdstuk Theosofisch misvattingen GL 1: 182, gaat HPB inhoudelijk in
op deze misvattingen en geeft correctie aan.
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2. De hoge ouderdom van documenten en handschriften.
3. De bedoeling van een boek als dit.
a. Blz. 7 “en zoals gewoonlijk misvormd weergegeven”
Aanvulling JB: Het misvormd weergeven is veelal het gevolg van onwetendheid dan door
boze opzet, hoewel dit laatste ook meerdere malen aantoonbaar heeft plaats gevonden.
Deze onwetendheid is het gevolg door het verlies van de verloren esoterische sleutels.
In de evolutie fase van de materie en involutie van de geest gedurende een cyclus,
worden gekristalliseerde en gematerialiseerde zielen aangetrokken volgens de wet van
gelijkheid. Zij kunnen de esoterische sleutels niet begrijpen en daardoor worden de
teksten alleen letterlijk geïnterpreteerd.
b. Blz 13. Een wetenschappelijke behandeling van een onderwerp is geen
garantie voor zijn historische basis. Vanaf blz 13 t/m blz. 19 worden
verhandelingen beschreven die actueel waren tijdens het schrijven van de
GL ( 1886-1888), maar nu in onze tijd niet meer.
c. Blz. 19. Er waren gedeelte die ontelbare eeuwen verborgen moesten
blijven voor de blikken van de oningewijde. Dit verwijst ook naar de
bovenstaande cyclussen die door Plato als hoge ingewijde Adept worden
beschreven als de onvruchtbare geestelijke tijden.
d. Blz. 22. De zeven esoterische sleutels
Over de sleutels tot de geheimen van de Dierenriem, die bijna voor de wereld verloren
zouden zijn, merkte de schrijfster ongeveer tien jaar geleden in ‘Isis Ontsluierd’ op dat
‘de genoemde sleutel zeven keer moet worden omgedraaid vóór het hele stelsel is
onthuld. Wij zullen hem maar eenmaal omdraaien en zo de oningewijde één vluchtige
blik in het mysterie toestaan. Gelukkig is hij die het geheel begrijpt!’
Hetzelfde kan men zeggen van het hele esoterische stelsel.
De volgende esoterische sleutels kunnen in de Theosofische literatuur worden gevonden.
1. Fysische of geologische
2. Astrologie en astronomie
3. Geometrie of numerologie
4. Psychische of Psychologisch
5. Antropologie
6. Kosmologie (het ontstaan van de ruimte en de sferen hiervan) en Theogonie (“de
Bewoners”, de goden en godinnen van de ruimte en de verschillende sferen)
7. Metafysica.
De gegeven volgorde is van geen enkel belang en zijn onderling uitwisselbaar.
Elk van deze sleutels zijn op zich zoals alles in het gemanifesteerde universum
zevenvoudig, wat de betekenis is van wat HPB bedoelt met het zevenmaal omdraaien van
de sleutels. In zekere zin kun je Esoterische leringen vergelijken met een muziekstuk,
verander de muzieksleutel en de toon van het muziekstuk klinkt anders dan de
componist het heeft bedoeld.
Blz.2 van 5
Universele broederschap is de kern van de Theosofie.

JB 072015

blz. 4 van 44

Studie a

Theosofisch Genootschap (Pasadena)

Studiegroepen. | Skype studiegroepen. | Correspondentie cursussen.
Opgedragen door ”H. P. B.” Aan al haar Leerlingen opdat zij mogen leren en op hun beurt onderrichten.
Studie aanwijzingen in de Geheime Leer.

Als een esoterische lering met de verkeerde sleutel wordt geïnterpreteerd dan wordt het
stuk onbegrijpelijk voor ons zoals de meeste boeken in de Bijbel in zijn huidige status.
Diepzinnige metafysische, astrologisch en antropologische onderwerpen zijn hier
geïnterpreteerd op het stoffelijke en fysieke vlak en daardoor onbegrijpelijk en tot een
dode letter geworden. HPB noemt dit dat de geestelijke leringen zijn vervallen tot een
“fallische” begrip.
Hierdoor lijkt het alsof de leringen tegenstrijdig zijn maar wie de sleutels goed gebruikt zal
al snel leren dat het hierom paradoxen gaat waarbij de ene keer het onderwerp in de
fysieke zin wordt bedoeld terwijl het een andere keer in de astrologische of geometrische
zin wordt bedoeld
Voorbeeld. Het begrip “dood” heeft in de oude literatuur van de volkeren rondom het
Oostelijk deel van de Middellandse zee een totaal andere betekenis dan wat we in het
Westen eronder verstaan. Het begrip “dood” in deze oude literatuur betekende niet meer
aanwezig zijn, waarmee fases van evolutie mee bedoeld werd. “De dood” van de baby, is
het bestaan van de kleuter, de dood van de kleuter is het bestaan van de jongeling”. De
baby is niet gestorven, de fase van baby is niet meer aanwezig. Het vertalen van deze
teksten vereist veel meer dan alleen kennis van een vreemde taal.
Ander voorbeeld: de Parabel over Salomo uit de Bijbel. Deze wijze bouwde een Tempel
van Cederhout zonder het geluid van gereedschap. En voor hij de tempel inwijdde
slachtte en offerde hij 120 000 Stieren en 22 000 Rammen.
De Adepten van de Druzen worden Ceders genoemd, Salomo bouwde zijn Tempel met de
wijsheid van de Adepten van de Druzen. Zonder geluid van gereedschap, in zijn geest en
denken.
Stieren is het symbool voor bruutheid en de Ram voor koppigheid en halsstarrigheid.
Salomo offerde deze lage menselijke eigenschappen eerst op alvorens hij de tempel kon
inwijden.
120 000 +22 000 = 142 000. Volgens de eenvoudigste nummelogie kun je de cijfers
van dit getal bij elkaar optellen, wat 7 vormt. 7 is het getal van de ware mens. Deze
parabel beschrijft de geestelijke evolutie van de mens.
Er worden geen echte dieren geslacht, helaas door het letterlijk opvatten van deze
parabelen gebeurd het wel dat dieren worden geslacht en geofferd “tijdens heilige
religieuze gebeurtenissen”. Afschuwelijk resultaat door het verkeerd begrijpen van
teksten.
e. Blz. 25. “Inderdaad heeft de duivelse geest van fanatisme van het vroege
en middeleeuwse christendom en van de Islam vanaf het begin graag in
duisternis en onwetendheid willen wonen en beiden maakten:
De zon als bloed, de aarde tot een graf
Het graf tot een hel, en deze zelfs tot een nog zwartere duisternis.
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Aanwijzing, het diepste punt van de materialistische Vissen cyclus, vlak
voor de Renaissance. De nacht is het donkerste, vlak voor Zon opkomst.
f. Blz. 25. Boven de poort van de eerste eeuw van onze jaartelling vlamden
als een noodlot de onheilspellende woorden “het KARMA VAN ISRAEL”.
Aanvulling:
Het Karma van Israël.
Zoals al deze aspecten van de wet van karma de individuele mens beïnvloeden, zo
werken ze ook op rassen, volkeren en families. Elk ras als geheel heeft zijn karma. Als dat
goed is, gaat het ras vooruit; is het slecht, dan gaat het ten onder – en wordt als ras
vernietigd – hoewel de zielen die het betreft hun karma in andere rassen en lichamen
weer opnemen. Naties kunnen niet aan hun nationale karma ontkomen, en elk volk dat
slecht heeft gehandeld moet er eens, vroeg of laat, voor boeten.
Het karma van de 19de eeuw in het Westen is het karma van Israël, want zelfs een
beginneling kan zien dat de mozaïsche invloed het sterkst is in de Europese en
Amerikaanse volkeren. De oude Azteken en andere oude Amerikaanse volkeren stierven
uit, omdat hun karma – het resultaat van hun eigen leven als naties in het verre verleden
– hen trof en vernietigde.
Deze hevige werking van karma vindt bij volkeren altijd plaats door middel van
hongersnood, oorlog, natuurrampen en de onvruchtbaarheid van de vrouwen van dat
volk. Laatstgenoemde oorzaak komt aan het eind en vaagt alle overgeblevenen weg. En
het individu in een ras of volk wordt door deze machtige leer gewaarschuwd dat als hij
onverschillig wordt in zijn denken en handelen, en zich zo vormt naar het gemiddelde
karma van zijn ras of natie, dit ras of nationale karma hem ten slotte zal meeslepen met
het algemene lot. Daarom riepen de leraren uit de oudheid: ‘Kom tevoorschijn en maak u
van hen los.’
Samen met reïncarnatie verklaart de leer van karma de ellende en het lijden van de
wereld, en het is dan uitgesloten om de natuur van onrechtvaardigheid te beschuldigen.
De ellende van een volk of ras is het onmiddellijke gevolg van de gedachten en daden
van de ego’s waaruit dat ras of volk bestaat. In het grijze verleden hebben ze kwaad
gedaan en nu lijden ze. Ze deden de wetten van harmonie geweld aan. De onwrikbare
regel is dat harmonie moet worden hersteld als ze wordt verstoord. Daarom lijden deze
ego’s, terwijl ze hun fouten goedmaken en het evenwicht in de occulte kosmos
herstellen. De hele groep ego’s moet in het volk of in het ras blijven incarneren en
reïncarneren, totdat voor iedereen de door hem in werking gezette oorzaken tot het eind
toe zijn uitgewerkt. Hoewel een volk enige tijd fysiek kan verdwijnen, verlaten de ego’s die
het samenstelden de wereld niet, maar verschijnen als de scheppers van een nieuw volk
waarin ze hun taak moeten voortzetten en, overeenkomstig hun karma, straf of beloning
zullen krijgen.
De oude Egyptenaren zijn een voorbeeld van deze wet. Ze stegen ongetwijfeld tot een
hoog ontwikkelingsniveau, en even zeker werden ze als volk uitgewist. Maar de zielen –
de oude ego’s – leven verder en ondergaan nu in onze tijd als een ander volk het door
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henzelf geschapen lot. Ze zijn misschien het nieuwe Amerikaanse volk, of de joden,
gedoemd om in de wereld rond te zwerven en door anderen veel te lijden. Dit proces is
volkomen rechtvaardig. Neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de indianen.
Laatstgenoemden zijn door dat land schandelijk behandeld. De indiaanse ego’s zullen
worden wedergeboren in het nieuwe en veroverende volk en zullen als leden van die
grote familie zelf het middel zijn om de passende gevolgen op te roepen van wat hen
werd aangedaan toen ze rode lichamen hadden. Zo gebeurde het vroeger en zo zal het
opnieuw gebeuren.
Oceaan van Theosofie, blz. 110 111
© 2013 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

Aanvulling: Dit artikel is door William Q. Judge geschreven in 1893.
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Proloog blz. 31
Van belang is te beseffen dat de Proloog en in het bijzonder de drie fundamentele grondstellingen
door de volgende Esoterische sleutels Metafysica, Kosmologie( Ontstaan van de kosmos en de
structuren van de kosmos, de sferen –Loka;s in Sanskriet en ólam in Hebreeuws) en Theogonie (
de wezens van de Loka;s : Dhyāna Chohans, Manus, Rhisis, Goden en Godinnen) zijn
samengesteld
Elke letterlijke interpretatie leidt tot misverstanden en verkeerde conclusies.

1.
a. Het wereld ei. Blz. 31 zie voor een gedetailleerde toelichting GL 1:. 392-393.
b. Voetnoot 1 blz. 31 Verstandelijk proces van denken, het mentale conceptuele
dualistisch denken van de gemiddelde mens. Omdat de mens als een
zevenvoudig samengestelde eenheid ook in staat kan zijn om met het buddhi
manas beginsel te denken, kan het zich voorstellingen maken van deze
metafysische begrippen.
2. Blz 33. De op blz 32 beschreven ongeopenbaarde godheid is: Als een eeuwige abstractie
is zij de ALTIJD-AANWEZIGE.
3. Blz. 34 De boeddhisten beweren dat er geen schepper is, maar een oneindig aantal
scheppende machten, die samen de ene eeuwige werkelijkheid vormen, waarvan de
essentie ondoorgrondelijk is – en daarom voor een echte filosoof geen onderwerp voor
speculatie. Steeds weigerde Socrates te debatteren over het mysterie van het universele
zijn, en toch zou niemand er ooit aan hebben gedacht hem te beschuldigen van atheïsme,
behalve degenen die uit waren op zijn ondergang.

4. Blz 37.Wanneer dus de pantheïsten de Upanishads herhalen, die evenals de Geheime

Leer verklaren dat ‘dit’ niet kan scheppen, dan ontkennen zij niet een schepper, of liever
een verenigd totaal van scheppers, maar zij weigeren slechts, heel logisch, om
‘schepping’ en in het bijzonder ‘vorming’, iets eindigs, aan een oneindig beginsel toe te
schrijven. Voor hen is Parabrahmam een passieve, want een absolute oorzaak, het
onvoorwaardelijke mukta. Alleen beperkte alwetendheid en almacht worden aan het
laatste ontzegd, omdat dit nog eigenschappen zijn (zoals die worden weerspiegeld in de
voorstellingen van de mens) en omdat Parabrahm, het ‘allerhoogste AL’, de altijd
onzichtbare geest en ziel van de Natuur, onveranderlijk en eeuwig, geen eigenschappen
kan hebben.

5. Blz. 37 Omdat er noch twee ONEINDIGHEDEN noch twee ABSOLUTEN kunnen zijn in een
Heelal dat wordt verondersteld grenzeloos te zijn, kan men zich nauwelijks voorstellen dat
dit zelf-bestaan persoonlijk scheppend is.
6. Blz. 37 Voor het gevoel en de waarnemingen van eindige ‘wezens’ is DAT niet-‘bestaand’,
in de zin dat het HET enige ZIJN is, want in dit AL ligt zijn eeuwig bestaande en gelijktijdige
uitstraling of inherente radiatie verborgen die, wanneer zij periodiek Brahma wordt (het
mannelijk-vrouwelijke vermogen), zich tot het gemanifesteerde Heelal uitbreidt, dus dit
Heelal wordt. Narayana, die zich beweegt op de (abstracte) wateren van de Ruimte, wordt
veranderd in de concrete wateren die worden bewogen door hem, die nu het
gemanifesteerde WOORD of de logos wordt.,
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Aanvulling punten 5, 6 en 7
Men hoeft maar even na te denken om te beseffen dat het volslagen onmogelijk is aan ruimte te
denken los van de tijd, of aan tijd, of beter gezegd duur, als iets dat los van de ruimte bestaat,
want als aan ruimte geen tijd was verbonden, zou ruimte geen twee seconden kunnen bestaan;
en evenzo bestaat tijd alleen op basis van de ononderbroken ruimte die de tijd geboren doet
worden. Ook is het zo dat kosmisch denkvermogen niet alleen de ruimte vult, maar ruimte en tijd
is; en omdat kosmisch denkvermogen is en voortdurend is in de eindeloze duur, daarom bestaat
het in de eindeloze duur, en is het zelf die duur.
Als we deze gedachtelijn volgen, beseffen we ook dat abstract denkvermogen of bewustzijn, of
wat soms geest of het goddelijke wordt genoemd, tijd of duur moet hebben om te kunnen
voortbestaan, en ruimte moet hebben om in te bestaan. Omdat we geen drie oneindigheden
kunnen hebben – namelijk kosmisch denkvermogen, kosmische ruimte en oneindige duur – wat
logisch gesproken een onmogelijkheid zou zijn, zijn ze in essentie niet drie verschillende,
afzonderlijke dingen, maar slechts drie aspecten van de ene fundamentele en altijddurende
Werkelijkheid.
Bron van het occultisme, blz. 90-91
© 2006 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

7. Blz. 42. “Dat de Occulte wetenschap zeven kosmische elementen kent, vier geheel
stoffelijke en het 5e half stoffelijk.

De ontwikkeling van de beginselen van de mens in de ronden
Het onderwerp dat ik nu ga bespreken benader ik schoorvoetend. Het is een moeilijk en netelig
onderwerp en zo verweven met andere leringen dat ik bijna wanhoop over hoe ik er een betrekkelijk
helder beeld van kan geven. Ik bedoel dat ik wanhoop dit te kunnen doen zonder meer van de
mysteriën te onthullen dan waartoe ik het recht heb. Want de volledige verklaring van wat ik heel
eenvoudig probeer uit te leggen, zover ik dat aandurf, het laatste woord, wordt alleen gegeven aan
hen die hun derde graad hebben behaald. Laat dat duidelijk zijn.
Het is geen wonder dat H.P.B. eraan voorbijging met nauwelijks meer dan een vingerwijzing. Het
gaat om zaken die te maken hebben met de ronden en rassen en met de bollen van een planeetketen
en misschien komen die u heel eenvoudig en gemakkelijk voor en vindt u dat iedereen het recht heeft
ze te kennen. Maar in werkelijkheid is het allemaal heel moeilijk. Iedereen die bewezen heeft dat
recht te hebben, heeft het recht te weten. Recht heeft iedereen die zich dat waardig heeft getoond.
Maar het is in de positie die ik bekleed niet aan mij over iemand te oordelen.
Ik zal dus zover gaan als ik kan. Er is heel veel waarop ik zelfs niet zal wijzen; denk dus niet dat wat
ik nu ga zeggen de hele kwestie bestrijkt. Dat is niet zo. Ik wil alleen proberen u een beknopt beeld te
geven en enkele wenken. Meer kan ik niet doen.
We hebben hier een diagram dat voor onze bespreking nuttig kan zijn, en dat ik zelf heb uitgewerkt.
Maar vergeet niet dat diagrammen, hoe nuttig ook, heel misleidend kunnen zijn. Ze geven
aanwijzingen waarop wij met ons denken kunnen voortborduren; maar het zijn geen afbeeldingen,
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het zijn geen foto’s, geen afschilderingen van wat ze voorstellen. Het gebruikelijke schema van de
zeven beginselen zoals H.P.B. dat gaf, heeft alleen ten doel te laten zien dat âtman het hoogste en
meest verhevene is (aan de bovenkant van het diagram), en dat de beginselen vandaar ‘afdalen’ langs
een schaal van afnemende belangrijkheid, kracht en betekenis. Het doel is niet het denkbeeld over te
brengen dat de beginselen boven elkaar liggen als de lagen van een taart. De enige waarde van dit
schema is dat het de elementen of beginselen weergeeft in de volgorde waarin wat is ingevouwen van
begin tot einde evolueert; en om te laten zien dat het vierde het kritieke element of tattva is, waar de
neergaande boog stopt en de opgaande begint. Dat is praktisch de enige waarde van dit diagram;
maar het is heel belangrijk van die ene gedachte een helder beeld te krijgen.

Kent u het diagram van de zeven bollen zoals H.P.B. dat in De Geheime Leer geeft? 1 Dat
schema kan ook worden gezien als een voorstelling van de kosmische elementen of
tattva’s op de vier rūpagebieden van de kosmos; zoals er twee bollen staan afgebeeld op
het hoogste rūpagebied, twee op het volgende daaronder, twee op het daaropvolgende en
één op het laagste, zo kunnen de tattva’s op dezelfde manier worden gerangschikt zoals
u in dit diagram ziet. De natuur is overal volgens één methode opgebouwd. Omdat dat zo
is kunnen we zien, zoals uit dit diagram blijkt, dat elk gebied van de natuur of elk van de
elementen van de natuur, waartoe ook de elementen van de mens behoren, of het nu
hoog is, zoals wij dat noemen, laag, of ertussenin, zelf uit zeven ondergeschikte of
subgebieden bestaat.
1

Geheime Leer 1: 228
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De hier vermelde tattva’s hebben ongeveer de volgende betekenis: ādi-tattva is de
oorspronkelijke of eerste tattva; anupapādaka: dat wat uit zijn eigen essentie is geboren;
ākâsa kan men ‘ruimte’ noemen; vāyu-tattva werd volgens de elementen van de Ouden
‘wind’ of ‘geest’ genoemd. Misschien interesseert het u te weten dat het Latijnse woord
‘spiritus’ [waarvan ons woord spiritueel is afgeleid] bij de Ouden oorspronkelijk ‘wind’
betekende; in Griekenland was anemos ‘wind’, maar het betekende oorspronkelijk ook
‘geest’. Tejas-tattva, het vijfde kosmische element, betekent ‘vuur’, het schitterende,
stralende, brandende, verblindende vuur. Āpas betekent ‘water’; prithivī betekent ‘aarde’.
Maar denk er wel aan dat deze vier lagere kosmische elementen niet de lucht zijn die we
inademen of het vuur waarop ons voedsel wordt gekookt, of het water dat we drinken of
waarin we baden, of de aarde waarop we lopen. Het zijn de betrekkelijk geestelijke
elementen van het heelal waaraan die namen zijn gegeven.
Aspecten van de Occulte Filosofie, blz. 94-95
© 1999 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

We spreken hier niet over vuur, lucht, water en aarde in stoffelijke zin, zoals we die om
ons heen zien; we doelen op de elementen of zaden ervan. Aarde, water, lucht en vuur
zoals wij die om ons heen zien, zijn als het ware slechts de stoffelijke
vertegenwoordigers of eindproducten van de elementale zaden waaruit deze
respectievelijk zijn voortgekomen.
‘Vuur’ deed ‘æther’, zijn schaduw, ontstaan, zijn eigen schaduw. ‘Æther’ gaf het aanzien
aan zijn schaduw, of ‘lucht’, zijn omhulsel of lichaam; ‘lucht’ aan ‘water’; en ‘water’ aan
‘aarde’. De stoïcijnen leerden verder dat al deze dingen respectievelijk in
elkaar kunnen worden omgezet – de droom van de alchemist, en ook de
droom, psychologisch, van ingewijden die ernaar streven het onedele in
het zuivere, het stoffelijke in het geestelijke om te zetten.
Beginselen van de Esoterische Filosofie, blz. 139
© 1998 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

8. Blz. 43. De lezer moet bedenken dat de gegeven stanza’s alleen de kosmogonie van onze
eigen planeetstelsel behandelen en wat daaromheen na een zonnepralaya zichtbaar is.
9. Blz 43. Eerste Grondstelling: Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk
BEGINSEL, waarover elke speculatie onmogelijk is, omdat het menselijke
begripsvermogen te boven gaat en door menselijke uitdrukkingen of vergelijkingen alleen
kan worden verkleind. Het ligt buiten het gebied en het bereik van het denken – met de
woorden van Mandukya, ‘ondenkbaar en onuitsprekelijk’
en verder: Om te bereiken dat deze denkbeelden duidelijker voor hem worden, kan de
lezer van de vooronderstelling uitgaan dat er één absolute realiteit is die voorafgaat aan
al het gemanifesteerde voorwaardelijke zijn.
Dit abstracte begrip wordt in Metafysische zin gebruikt om te voorkomen dat de
menselijke geest verdwaalt in de miljarden gemanifesteerde vormen.
De volgende parabel kan dit verhelderen: De Boeddha verklaart op een vraag van zijn
discipelen dat ons heelal (Melkwegstelsel) deel uitmaakt van een Super Heelal met net
zoveel Heelallen als ons Heelal, gelijk er zandkorrels zijn in de rivier de Ganges.
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En ons Super Heelal deel uitmaakt van een Super-Super Heelal met net zoveel Super
Heelallen als ons Super Heelal, gelijk er zandkorrels zijn in de rivier de Ganges, enz. enz.
want bewustzijn is oneindig en manifesteert zich overal in elke vorm.
Deze oneindige samengestelde gemanifesteerde vormen voorbij ons Heelal ( Melkweg)
was bekend bij meeste volkeren en allen gaven ze een eigen abstracte benaming hieraan:
Adi (Boeddhisme) Parabrahman ( Vedanta), Ain Soph (Chaldeeuws – Hebreeuwse
kabbalisten) Tao ( Lao Tzu Chinezen), Ra (Egypte).
Blz. 44. Parabrahm (de ene Werkelijkheid, het Absolute) is het gebied van het absolute
bewustzijn, dat is die essentie die geen enkel verband heeft met het voorwaardelijke
bestaan en waarvan het bewuste bestaan een voorwaardelijk symbool is. Maar zodra wij
in gedachten afstappen van deze (voor ons) absolute ontkenning, treedt er
tweevoudigheid op in de tegenstelling van geest (of bewustzijn) en stof, subject en object.
Aanvulling Parabrahman is een abstractie en geen entiteit.
Blz 45. Geest (of bewustzijn) en stof moeten echter niet als onafhankelijke
werkelijkheden worden beschouwd, maar als de twee facetten of aspecten van het
Absolute (Parabrahm), die de basis vormen van het voorwaardelijke Zijn, hetzij subjectief
of objectief.
Evenals vóórkosmische verbeeldingskracht de wortel is van ieder individueel bewustzijn,
is vóórkosmische substantie de grondslag van de materie in de verschillende graden van
haar differentiatie. Het zal dus duidelijk zijn dat de tegenstelling tussen deze twee
aspecten van het Absolute essentieel is voor het bestaan van het ‘gemanifesteerde
Heelal’
Blz. 46 De volgende samenvatting zal de lezer een helderder inzicht geven.
(1.) Het ABSOLUTE, het Parabrahm van de Vedantaleer of de ene Werkelijkheid, SAT,
dat zoals Hegel zegt, zowel het absolute Zijn als Niet-zijn is.
(2.) De eerste manifestatie, de onpersoonlijke en in de filosofie
de ongemanifesteerde logos, de voorloper van het ‘gemanifesteerde’. Dit is de ‘eerste
oorzaak’, het ‘onbewuste’ van de Europese pantheïsten.
(3.) Geest-stof, LEVEN, de ‘geest van het Heelal’, purusha en prakriti, of
de tweede logos.
(4.) Kosmische verbeeldingskracht, MAHAT of intelligentie, de universele wereldziel,
het kosmische noumenon van de stof, de grondslag van de verstandelijke werkingen in en
van de Natuur, ook genoemd MAHA-BUDDHI.
10. Tweede grondstelling De eeuwigheid van het Heelal in toto als een grenzeloos gebied,
periodiek ‘het toneel van talloze Heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en weer
verdwijnen’ en die ‘de zich manifesterende sterren’ en ‘de vonken van de eeuwigheid’
worden genoemd. ‘De eeuwigheid van de pelgrim2’ is als een oogwenk van het
Zelfbestaan (Boek van Dzyan). ‘Het verschijnen en verdwijnen van werelden is als een
regelmatig getij van eb en vloed.’ (Zie Afdeling II, ‘Dagen en nachten van Brahma’.)
Deze tweede stelling van de Geheime Leer betreft de algemene geldigheid van die wet
van periodiciteit, van eb en vloed, van neergang en opkomst, die de natuurwetenschap op
alle gebieden van de natuur heeft waargenomen en beschreven. Een afwisseling zoals
tussen dag en nacht, leven en dood, slapen en waken is een feit dat zo gewoon is, zo
volkomen algemeen en zonder uitzondering, dat het gemakkelijk is te begrijpen dat wij er
2

Zie voetnoot blz. 46
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een van de werkelijk fundamentele wetten van het heelal in zien.
11. Derde Grondstelling. De fundamentele gelijkheid van alle zielen met de Universele
Overziel, die zelf een aspect is van de Onbekende Wortel; en de verplichte pelgrimstocht
voor iedere ziel – een vonk van eerstgenoemde – door de cyclus van incarnatie (of
‘noodzakelijkheid’) in overeenstemming met de cyclische en karmische wet gedurende
het hele tijdperk. Met andere woorden, geen zuiver geestelijke buddhi (goddelijke ziel)
kan een onafhankelijk (bewust) bestaan hebben voordat de vonk die voortkwam uit de
zuivere essentie van het universele zesde beginsel – of de OVERZIEL – (a) door iedere
grondvorm van de verschijnselenwereld van dat manvantara is heengegaan en (b)
individualiteit heeft verkregen, eerst door een instinct en daarna door zelf
teweeggebrachte en zelf bedachte krachtsinspanningen (beperkt door haar karma),
terwijl zij zo opklom door alle graden van intelligentie heen, van het laagste tot het
hoogste manas, van delfstof en plant tot aan de heiligste aartsengel (Dhyani-Boeddha).
De kernleer van de esoterische filosofie erkent geen voorrechten of bijzondere gaven van
de mens, behalve die zijn eigen ego heeft verkregen door persoonlijke inspanning en
verdienste gedurende een lange reeks van zielsverhuizingen en reïncarnaties.
Aanwijzing: Elke Pelgrim Monade begint als een onbewuste goddelijke monade, een
Kumāra (maagdelijke jongeling) aan de lange reis door de materie. De “Val in het stof “
volgens een christelijke uitdrukking) De Kumāra en Lucifer zijn identiek. In zeven
planeetronden doorloopt de “pelgrim” één van de natuurijken, te beginnen als
elementaal. In de volgende nieuwe planeet manvantara herhaald het deze reis in een
hoger of verder geëvolueerd rijk, bijvoorbeeld plantenrijk.
Het eerste deel van deze evolutie reis van de monade wordt instinctieve evolutie
genoemd, na het verkregen inzicht en zelfbewust wat de menselijke fase is, verloopt de
evolutie volgens de intuïtie evolutie omdat het wezen dan zelf de beslissingen neemt.
Na de menselijke fase volgen nog 3 planeet manvantara ’s waarin de monade de 3 klasse
van Dhyan Chohans doorloopt en hierna in de Arūpa werelden (vormloze werelden) van
het zonnestelsel de reis vervolgt, eindeloos verder door steeds hogere geestelijke
werelden.
Blz. 50. Beiden zijn gelijkwaardig aan onze één, drie en zeven klinkers.
Aanwijzing: deze komen overeen met de zeven donderslagen uit het Johannes evangelie.
In het Nieuwe testament.
Toelichting vindt u in de volgende teksten : De meest uitgebreide tekst is te vinden in GL
2: 641 – 642.”De Upanishads in de Gnostische literatuur. De meest verhelderende en
duidelijke toelichting in GL 1 Stanza 3 sloka 8 op blz. 104. Voetnoot 1. Nog een verdere
toelichting GL 1: 450 het laatste deel van de Boom, Slang en Krokodil verering.
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GL 1. Samenvatting. de Kern van de Geheime Leer blz.296 – 311.
1. Blz. 296. Er is geprobeerd het eerste van deze zeven hoofdstukken te schrijven
en het is nu gereed. Hoe onvolledig en zwak de uiteenzetting ook is, deze is in
ieder geval een benadering – in wiskundige zin – van de oudste grondslag van
alle latere kosmogonieën. Het is een gewaagde poging om in een Europese taal
het grootse panorama weer te geven van de periodiek steeds terugkerende wet
– ingeprent in de ontvankelijke denkvermogens van de eerste rassen die
bewustzijn bezaten, en wel door hen die dit bewustzijn vanuit het universele
denkvermogen weerkaatsten, want geen enkele menselijke taal behalve het
Sanskriet, dat de taal van de goden is, is ook maar enigszins voor die taak
berekend. Zie de volgende tekst van GL 1: 294:
En die leer zegt, dat de Dhyani-Boeddha’s van de twee hogere groepen,
namelijk de ‘Wachters’ of de ‘Architecten’, de vele en verschillende rassen
voorzagen van goddelijke koningen en leiders. Deze laatsten leerden de
mensheid hun kunsten en wetenschappen; de eersten onthulden aan de
geïncarneerde monaden, die juist hun voertuigen van de lagere rijken hadden
afgeworpen – en die dus elke herinnering aan hun goddelijke oorsprong
hadden verloren – de grote geestelijke waarheden van de transcendentale
werelden. (Zie Deel II, ‘Goddelijke dynastieën’ GL 2: 412)
2. Zes Indiase filosofische scholen.
a. Volgens theosofen vertegenwoordigen de zes darśana's de zes
verschillende vormen of methoden waarin de menselijke filosofie door
de eeuwen tot uitdrukking is gebracht, en ze verenigen ze alle in de
hoogste of zevende, die de wijsheid religie of theosofie is – of, beter
gezegd, uit de godswijsheid of Wijsheid religie zijn al deze zes
verschillende darśana’s voortgekomen als zes speciale vormen of zes
specialisaties van de filosofie, elk op haar eigen manier, de
wetenschappelijke, de mystieke, de logische, de wetenschappelijkmystieke, de objectief-idealistische, noem ze zoals u wilt.
Aspecten van de Occulte Filosofie blz. 654.
© 1999 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

b. Voor hen die bijzonder geïnteresseerd zijn in de verschillende scholen
van de hindoefilosofie, kan het volgende daarbij te pas komen. Er zijn in
werkelijkheid zes scholen of darśana’s, een Sanskrietwoord dat letterlijk

Universele broederschap is de kern van de Theosofie.

Blz.1 van 26
Revisie JB december 2015

blz. 14 van 44

Studie a

Theosofisch Genootschap (Pasadena)

Studiegroepen. | Skype studiegroepen. | Correspondentie cursussen.
Opgedragen door ”H. P. B.” Aan al haar Leerlingen opdat zij mogen leren en op hun beurt onderrichten.
Studie aanwijzingen in de Geheime Leer.

zienswijze betekent. Dit zijn de Nyāya, gesticht door Gotama; de
Vaiśeshika, gesticht door Kanāda; de
Sānkhya van Kapila; de Yoga van Patańjali; en de Kleine en de Grote
Vedānta, gesticht door Vyāsa.
Van de Grote Vedānta is de meest verbreide school de Advaita, dankzij
de leer van Śankarāchārya. Alle bevatten in niet geringe mate waarheid;
maar ook is elk slechts één enkele tak van de alles-verenigende
moederschool die, erkend of niet, de esoterische filosofie is.
Deze zes grote stelsels zijn logisch herleidbaar tot drie paren:
(a) de Nyāya en Vaiśeshika, die men de atomistische school zou kunnen
noemen, die overeenkomt met de Ārambha;
(b) de Sānkhya en Yoga, die zich bezighouden met de emanatie-evolutie,
gecombineerd met oefeningen
in aspiratie en zelf-training, overeenkomend met de Parināma;
(c) de Kleine en Grote Vedānta, die men de idealistische school zou
kunnen noemen, en die overeenkomt met de Vivarta.
Bron van het Occultisme, blz. 723. Aantekening 5.
© 2006 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

3. Dvija (Sanskriet) [van dvi twee + de wortel jan om geboren te worden] De term
tweemaal-geboren; tegenwoordig in India gebruikt voor iemand die een
bepaalde ceremonie van de eerste drie van de vier kasten heeft ondergaan; in
het bijzonder voor een Brahman (Dvija-Brahmana) waarvan wordt gezegd te zijn
herboren na inwijding met de Heilige draad, maar in de oudheid werd deze term
alleen gebruikt voor de ingewijden Brahmanen.
In de Theosofische literatuur, in het algemeen gebruikt voor een ingewijdde in
de oorspronkelijke zin van het woord: degene die echt en daadwerkelijk
tweemaal-geboren--het eerst fysiek is, de tweede maal geestelijk en
intellectueel via inwijding. De moderne puur ceremoniële en rituele uitvoering
van "de doorgang door een zilveren of gouden koe" is een trouwe maar puur
fysieke symbolische ceremonie waarvan zelfs onder de meest moderne
Brahmanen de echte en originele betekenis volkomen verloren is gegaan
Vertaald uit de Encyclopedic Theosophical Glossary. Theosophical University Press. Pasadena
CA – USA.

4. Kasten stelsel blz. 297. In het oosten zijn er sinds onheuglijke tijden vier
paden* die volgens de oude theorie van Hindoestan door de vier klassen of
typen mensen worden gevolgd.
 Het eerste is karma mārga, het ‘pad van activiteit’ – verlossing door
werken.
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Het tweede is bhakti mārga, het ‘pad van toewijding’ – verlossing door
geloof. Deze beide paden, of deze twee stelsels om het hart en het
denken van de mens te verbeteren, zijn ook in het westen min of meer
bekend en worden respectievelijk verlossing door werken en verlossing
door geloof genoemd. Maar deze twee paden zijn niet de hoogste.



Het derde pad is rājayoga mārga, het ‘pad van rājayoga’: het pad dat de
strevende mens volgt om vrijheid en licht te verwerven; om door eigen
inspanning die ware vereniging met het innerlijke zelf te bereiken.



En het vierde pad, dat men ziet als het pad voor de besten onder de
mensen, werd jńāna mārga genoemd, het ‘pad van wijsheid’: het pad
van de grote zieners en wijzen en, in het algemeen gesproken, van het
edelste deel van de mensheid.

*Deze vier paden komen nauwkeurig overeen met de vier maatschappelijke en
politieke standen van de oude beschavingen van Hindoestan in de vedische
periode: de śūdra, de landbouwer; de vaiśya, de zakenman; de kshatriya, de
bestuurder, krijger, koning, vorst, kortom de wereld van de openbare ambten,
enz.; en de vierde, de brāhmaņa de filosoof, de wijze.
Gottfried de Purucker.
Levensvragen, in het licht van de esoterische wijsheid blz. 6 -7
© 2002 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68 | 2565 AG Den Haag

Aanvulling.
De Vedische periode is veel ouder dan het huidige Brahmaanse Priesterstelsel
Krishna Sastri Godbole bewijst door astronomische en wiskundige
berekeningen dat de Veda's tenminste 25.000 jaar geleden zijn onderwezen
(zie Theosophist 2: 238). Hindoes beweren dat de Veda mondeling werd
onderwezen voor duizenden jaren, en de Veda-Vyasa 3.200 jaar geleden
uiteindelijk werd samengesteld aan de oevers van het heilige meer Manasasarovara buiten de Himalaya in wat nu Tibet is.
Vertaald uit Theosophical Glossary blz. 362.

*******
Brahmana (Sanskriet) ook Brahman, brahmaan. Als zelfstandig naamwoord, lid
van de hoogste van de vier orthodoxe Hindoe kasten tijdens de Vedische en
post-Vedische perioden. De andere drie Hindu kasten zijn Kshattriya, Vaisya en
Sudra. Oorspronkelijk werd een individu een brahmaan door persoonlijke
verdienste en inwijding. Maar geleidelijk werd door het priesterdom graden
ingevoerd in, zodat de zoon van een brahmaan een brahmaan werd door
rechten en bescherming van het gezin, en vervolgens ook de nakomelingen. De
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edele rechten van echte verdienste werden vervangen door rechten van
bloedlijn nakomelingen, en zo ontstond de starre kaste van de Brahmanen
Vertaald uit de Encyclopedic Theosophical Glossary. Theosophical University Press.
Pasadena CA – USA.

Zie ook Geheime Leer 1: 238.
5. Blz. 298
a. Toen kwam Gautama, de prins van Kapilavastu. Nadat de leerling van
de brahmanen de hele brahmaanse wijsheid uit de Rahasya of
de Upanishads had geleerd en bemerkte dat de leringen weinig of niets
verschilden van die van de ‘leraren van het leven’, die de besneeuwde
bergketens van de Himalaja bewonen1, was hij verontwaardigd omdat
de heilige wijsheid zo werd onthouden aan allen behalve de brahmanen,
en nam hij het vaste besluit de hele wereld te redden door haar te
verbreiden onder het volk. De brahmanen, die zagen dat hun heilige
kennis en occulte wijsheid in handen van de ‘Mlechchha’s’ viel,
verkortten toen de teksten van de Upanishads, die oorspronkelijk drie
keer zoveel omvatten als de Veda’s en de Brahmana’s samen, echter
zonder er ook maar één woord in te veranderen. Ze lieten eenvoudig uit
de handschriften de belangrijkste gedeelten weg, die het laatste woord
bevatten over het Mysterie van het Zijn. De sleutel tot de brahmaanse
geheime code berustte van toen af alleen bij de ingewijden en de
brahmanen waren zodoende in staat om openlijk de juistheid van
Boeddha’s leringen te ontkennen door zich te beroepen op
hun Upanishads, waaraan voor altijd het zwijgen was opgelegd over de
voornaamste vragen. Zo luidt de esoterische traditie aan de andere kant
van de Himalaja. Sri Sankaracharya blz. 298
*******
b. Enige tijd nadat Gautama Boeddha overleed, werd in het zuiden van
India een man geboren die later in de Indische wereld grote bekendheid
kreeg. Zijn naam was Sankarāchārya. āchārya is een Sanskrietwoord dat
‘leraar’ of ‘meester’ betekent; en de naam van de man zelf was
Sankara; de twee woorden vormen samen Sankarāchārya, ‘Sankara de
leraar’, zoals de hindoes van de Advaita-Vedānta of de niet-dualistische
school het zeggen. Ook hier is er sprake van iets heel interessants,
waarop we al eerder kort hebben gezinspeeld. Sankarāchārya was een
avatāra, dat wil zeggen een incarnatie van een ‘god’ en toch was hij
minder hoog dan de Boeddha (Gautama) die hem was voorafgegaan,
hoewel laatstgenoemde een mens was. Hoe moeten we dat wonder
verklaren? Heel eenvoudig. De Boeddha Gautama werd een
Boeddha door eigen inspanning, na verloop van ontelbare eeuwen;
1

Zie voetnoot op blz. 298.
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Sankarāchārya daarentegen was, in een mystiek opzicht, wat men
vanuit het esoterische standpunt over het mens-zijn feitelijk een illusie
zou kunnen noemen. Sankara was een mens, er was een stoffelijk
lichaam, er was ook de grootse geestelijke innerlijke essentie; maar er
had niet eerder een Sankarāchārya bestaan. verschaffen waardoor de
goddelijke straal zich voor en in de wereld van de mens kon
manifesteren.
Beginselen van de esoterische filosofie, blz. 303
© 1998 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

Aanvulling 5a +b. In veel religieuze stelsels bestaan groepen mensen die uit
zelfzuchtigheid en trots op hun verkregen kennis, anderen uitsluiten en houden zo een
grote massa mensen onwetend. Elke poging die wordt gedaan om de ware leer uit te
brengen zal door hun onmiddellijk worden aangevallen. Er zijn twee methode om de
lering te wijzingen. Door verdraaiing van teksten is de meest bekendste en de tweede
methode die de Brahmanen uitvoerde was het verwijderen van sleutels uit de lering
die daardoor onbegrijpelijk werden. In de strijd tussen het licht en de duisternis van
onwetendheid wint het licht het op de duur altijd omdat de evolutie voorwaarts is
gericht. Sankarāchārya, een straal van de Boeddha zelf, heeft een Bhaśā, een
handleiding, samengesteld waarbij de verloren sleutels weer in de Upanishads terug
zijn gezet en begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen was geworden.
GL 1.Kern van de Geheime Leer blz.299-311
Aandachtspunten en aanwijzingen.
6. De Geheime Leer is de verzamelde wijsheid van de eeuwen. De Geheime leer,
niet de titel van dit boek, maar de Gupta Vidya, de verborgen of esoterische
leer. blz. 299
7. Duizenden generaties van zieners blz. 299. Deze wijzen of zieners zijn in
voorgaande manvantara ’s mens geweest en hebben alle ervaringen verzameld
en opgeslagen op voor ons nu ontoegankelijker plaatsen.
8. De fundamentele wet van dat stelsel blz. 300. Punt 2.
9. Het Heelal is een periodieke manifestatie blz. 300. Punt 3.
10. Het Heelal met alles daarin wordt Maya genoemd, illusie vanuit het ENE
eeuwige beschouwd, werkelijkheid voor de bewoners van dit “tijdelijke en
eindigend Heelal”. Blz. 301 punt 4.
11. Alles in het Heelal is bewust. Blz. 301 punt 5.
12. Het Heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Blz. 301.punt 6.
13. De kosmos wordt geleid, beheerst en bezield door een eindeloze reeks
hiërarchieën van bewuste wezens. Blz. 301 - 302
14. Engelen zijn mensen van een hoger soort GL 1. Blz. 303
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c. Aanwijzing: Er zijn 2 soorten Engelen of soms Goden benoemd. De
eerste categorie zijn de onbewuste goddelijke geestelijke wezens
(Kumara’s) die nog moeten beginnen aan de cyclus door de materie. De
tweede categorie zijn de Kosmisch en geleidgoddelijke geestelijke
bewuste wezens (Agnisvatta’s) die de cyclus door de materie hebben
voltooid. De huidige mensheid bevindt zich nu in de 4e planeetronde
halverwege de cyclus en is nog materialistische zelfbewust.
d. De eerste categorie heeft nog geen elementen van persoonlijkheid, de
tweede categorie heeft de verkregen persoonlijkheid bedwongen, terwijl
de mens in de huidige tussenfase de verkregen persoonlijkheden nog
niet heeft bedwongen en daarom nog door de persoonlijkheden
grotendeels wordt gedomineerd.
e. Zie toegevoegd diagram Aurisch Ei van de mens.

15. Het Aurisch Ei van de Mens, toegevoegd om de mens als een zevenvoudig
samengestelde eenheid tijdens een incarnatie te kunnen begrijpen. Rechts de
opsomming van de ego’s, het knooppunt of focuspunt van een beginsel of
energie, de bron van het beginsel en daarom het mannelijk beginsel. Links de
vrouwelijke uitstraling van deze focuspunten die de zielen worden genoemd. De
uitstraling van de zielen worden door het samengestelde wezen waargenomen,
de ego’s niet. De drie verticale lijnen weergeven Paramatma, de hiërarch van
onze kosmos (Melkweg stelsel). De verticale lijn vanuit Paramatma door alle
beginselen, geeft aan dat alles een deel van deze hiërarch is.
De drie horizontale lijnen van Paramatma worden hypostasen genoemd;
Universeel denkvermogen, Kosmische substantie en Scheppend vermogen.
Tijdens de conceptie zijn als eerste beginselen Atma bij de man en het Chhāya
compleet in microvorm bij de vrouw aanwezig. Na de vereniging van deze beide,
in prozavorm weergegeven: “de Hemel kust de Aarde”, rollen de andere
beginselen een voor een uit als een boekenrol. (Chhāya zie Occulte woordentolk
blz. 38) of woorden tolk op website.
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Beginselen van de esoterische filosofie, blz. 234
© 1998 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag
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16.
De zeven beginselen waaruit de mens is samengesteld worden in de theosofische
literatuur gewoonlijk als volgt opgesomd:

De Goddelijke

Monade

1. Âtman, het
Zuiver bewustzijn per se. Het essentiële of
essentiële zelf: fundamentele beginsel of element of vermogen in ons
dat aan ons (en ook aan ieder ander wezen of iedere
andere entiteit) onze kennis geeft of gewaarwordend
bewustzijn van zuivere zelfheid. Dit is niet het ego.*
*De âtman is het ‘ik ben’ of de essentie van het zelf
in elk individu, terwijl het ego, het ‘ik ben ik’, een
ondergeschikt vermogen is; want het is de
weerkaatsing of het terugslaan van het bewustzijn van
het essentiële zelf op zichzelf. Het ego schijnt bij een
eerste onderzoek misschien het hogere te zijn, maar
dit is een oppervlakkig inzicht in het vraagstuk, omdat
zonder het ‘ik ben’ het ‘ik ben ik’ niet bestaat; want het
‘ik ben’ is eeuwig en is ongeacht of er een ‘ik ben ik’ is
om het te weerspiegelen of niet. Om een beeldspraak
te gebruiken, het ‘ik ben’ is het zonlicht of de
zonnestraal; wanneer dit wordt weerspiegeld vanaf de
maan wordt het het maanlicht of een lager soort licht.
2. Buddhi:

Het vermogen of geestelijk orgaan dat zich als intuïtie,
begrip, oordeel, onderscheidingsvermogen, enz.,
manifesteert. Ze is de onafscheidelijke sluier of het
kleed van de ātman.

3. Manas:

Dit is het centrum of orgaan van het ego bewustzijn in
de mens (en in elke andere half zelf bewuste entiteit);
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en is daarom de zetel of voortbrengende oorzaak van
het ‘ik ben ik’.
4. Kāma:

Het orgaan of de zetel van de vitale psycho- elektrische
impulsen, verlangens, aspiraties, beschouwd in hun
energetische aspecten, en daarom de elementaire of
drijvende kracht in de menselijke constitutie. Omdat
elk van de zeven beginselen zelf zevenvoudig is, is er
zowel een goddelijk en geestelijk kāma als een grof
emotioneel kāma, met alle tussenliggende stadia.

5. Prāna:

Of leven; maar nauwkeuriger de elektromagnetische
sluier of het ‘elektrische veld’ dat zich in het
menselijke individu als levenskracht manifesteert.

6. Lingasarīra:

Het astrale of modellichaam, iets etherische dan het
fysieke lichaam; het astrale raamwerk waaromheen
het fysieke lichaam is gebouwd, atoom voor atoom, en
waaruit het zich ontwikkelt naarmate de groei vordert.

7. sthûlasarîra: Het fysieke lichaam. Dit is strikt gesproken helemaal
geen werkelijk ‘beginsel’ of elementaire substantie,
maar doet dienst als de gemeenschappelijke ‘drager’
van heel de innerlijke constitutie van de mens tijdens
een leven op aarde.
De Esoterische Traditie, blz. 539
2001 © Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

17. De oorspronkelijke evolutie van geest-materie blz. 304.
f. Aanwijzingen. Elke Cyclus op kosmische, zonnestelsel, planetair niveau
of in de mens, begint met de evolutie van de materie en de involutie van
de geest ( de bouw van het voertuig) en vervolgens na een kentering
periode begint het omgekeerde verloop, de evolutie van de geest en
involutie van de materie. De ontplooiing van de geest vanuit het eerder
gevormde voertuig.
g. Zie bijlage: Door de poorten van de dood en Mineral Monad.
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Bron van het Occultisme, blz. 684.
© 2006 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag
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Uittreksel uit “ Five Years of Theosophy “ blz. 277

18. Ze kunnen geen menselijk bewustzijn bezitten voordat ze een persoonlijk en
individueel hebben verworven. Blz. 304
Zie aanwijzing 1a.
19. Ongemanifesteerde Logos. Blz. 305 (Grieks) ook wel 1e Logos of Mannelijke
logos genoemd, dus de bron of de hiërarch van een hiërarchie. De 2e of
vrouwelijke Logos is de kosmische Maagd of uitstraling vanuit deze
ongemanifesteerde logos. Te vergelijken met het Noordelijke Boeddhisme
Svabhavat (Vader-Moeder).
20. Blz 305. Drie verschillende voorstellingwijze van het Heelal. Het vóórbestaande,
het Altijd bestaande en de Fenomenale wereld van illusie. Zoals een
geprojecteerd beeld vanuit een projector een illusie op het filmdoek is, is de
gemanifesteerde wereld een illusie projectie van het ENE eeuwige. Dit woord
Maya = illusies moet worden opgevat dat de projecties op het filmdoek niet
zelfstandig zijn, maar hun bestaan ontlenen aan de projector. De gehele
gemanifesteerde wereld wordt door de wezens die in illusie leven zelf
geprojecteerd en in stand gehouden. Deze illusie verdwijnt als het non
dualistisch inzicht is verkregen dat object en subject één zijn.

21. Omdat dit boek echter, zoals al eerder toegegeven enz. blz 305.
Hij kan een Bacon of Aristoteles zijn wat kennis betreft, en toch zijn stroom voor
ons nauwelijks voelbaar maken, zolang zijn kracht tot Manas is beperkt. De
hoogste energie zetelt in Buddhi; latent, wanneer zij met Atma alleen
verbonden is, actief en onweerstaanbaar wanneer zij wordt gestimuleerd door
de essentie van “manas”. Manas op zich, is van een lagere graad en van de
aarde aards: en daarom zijn Uw grootste mannen slechts onbetekenend in de
arena, waar grootheid wordt gemeten naar de maatstaf van geestelijke
ontwikkeling.
De Mahatma Brieven. blz. 379.
© 1979 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

Intuition The working of the inner vision, instant and direct cognition of truth. This
spiritual faculty, though not yet in any sense fully developed in the human race, yet
occasionally shows itself as hunches. Every human being is born with at least the
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rudiment of this inner sense. Plotinus taught that the secret gnosis has three degrees
— opinion, science or knowledge, and illumination — and that the instrument of the
third is intuition. To this, reason is subordinate, for intuition is absolute knowledge,
founded on the identification of the mind with the object. Iamblichus wrote of intuition:
“There is a faculty of the human mind, which is superior to all which is born or
begotten. Through it we are enabled to attain union with the superior intelligences, to
be transported beyond the scenes of this world, and to partake of the higher life and
peculiar powers of the heavenly ones.”
From another point of view, intuition may be described as spiritual wisdom, gathered
into the storehouse of the spirit-soul through experiences in past lives; but this form
may be described as automatic intuition. The higher intuition is a filling of the
functional human mind with a ray from the divinity within, furnishing the mind with
illumination, perfect wisdom and, in its most developed form, virtual omniscience for
our solar system. This is the full functioning of the buddhic faculty in the human being;
and when this faculty is thus aroused and working, it produces the manushya or
human Buddha.
Encyclopedic Theosophical Glossary
Theosophical University Press Online Edition. A publishing arm of The Theosophical
Society International Headquarters — Pasadena, California. U.S.A.

22. Kennis verschilt veel van de zintuigelijke waarneming blz. 306.
23. blz. 306 -1 De Geheime leer, niet de titel van dit boek, maar de Gupta Vidya, de
verborgen of esoterische leer, verkondigt geen atheïsme.
Gupta-vidya (Sanskrit) [from gupta from the verbal root gup to conceal, preserve
+ vidya knowledge, wisdom] Secret knowledge, secret wisdom; the source of all
religions and philosophies known to the world: theosophy, the ancient wisdomreligion, the esoteric philosophy.
Encyclopedic Theosophical Glossary
Theosophical University Press Online Edition. A publishing arm of The Theosophical
Society International Headquarters — Pasadena, California. U.S.A.

Door Nederlandse theosofen vrij geïnterpreteerd als; Theosofie, Esoterische
leer, Verborgen leer.
24.
blz. 306 - 2 Zij erkent een logos of collectieve schepper,
blz. 307 - 3 De demiurg is tweevoudig van aard. Zie voetnoot 1.
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blz. 307 - 4 Materie is eeuwig, zij Upādhi, grondslag of voertuig
blz. 308 - 5 Het Heelal werd ontwikkeld volgens zijn ideële plan en werd
eeuwig in stand gehouden in het onbewuste van dat wat de aanhangers van de
Vedanta Parabrahman noemen.
blz. 309. Alles was, is en zal eeuwig zijn. En verder; Onze menselijke vormen
hebben daarom in de eeuwigheid bestaan als astrale of etherische prototypen.
Zie diagram: Geheime Leer 1: 228

25. Blz. 310 Yliaster van Paracelsus, is eenvoudige onze oude vriend, de vadermoeder van binnen uit. Dit komt overeen met Svabhavat volgens de Noordelijke
Boeddhisten Vader – Moeder.( mannelijk – vrouwelijk, geest en stof of energie)
Aanwijzing:
Svabhavat (Sanskriet)
Een woord samengesteld uit sva, ‘zelf’, en bhavat, de onzijdige vorm van het
tegenwoordig deelwoord van de wortelbhu, die ‘worden’ betekent in de zin van
groei, waarvan een secundaire betekenis ‘zijn’ is afgeleid.
Svabhavat is een toestand van kosmische bewustzijn-substantie, waarin geest
en stof, die in essentie één zijn, niet langer twee zijn zoals bij manifestatie,
maar één: dat wat noch alleen gemanifesteerde stof, noch alleen
gemanifesteerde geest is. Maar beide zijn de oorspronkelijke eenheid – het
spirituele akasa – waar stof opgaat in geest; en beide, die nu in feite één zijn,
worden ‘vader-moeder’, geest-substantie, genoemd. Svabhavat daalt nooit af
uit zijn eigen toestand of gebied, maar is het kosmische reservoir van het zijn,
en ook van wezens, en dus van bewustzijn, van het licht van het intellect, van
leven; het is de uiteindelijke bron van wat de wetenschap in onze tijd de
energieën van de universele natuur noemt.
De noordelijke boeddhisten noemen svabhavat met een meer mystieke term
adi-buddhi, ‘oorspronkelijke buddhi’, de brahmaanse geschriften spreken over
akasa, en het Hebreeuwse Oude Testament verwijst ernaar als de kosmische
‘wateren’.
Het verschil in betekenis tussen svabhavat en svabhava (zie aldaar) is heel
groot en wordt in het algemeen niet goed begrepen; de twee woorden zijn vaak
met elkaar verward. Svabhāva is de karakteristieke aard, de kenmerkende
essentie, de individualiteit, van svabhavat – van elk svabhavat, omdat elk
svabhavat zijn eigen svabhava heeft. Svabhavat is dus in feite de wereldsubstantie of stof, of, nog nauwkeuriger, datgene wat de wereldsubstantie veroorzaakt, en dit oorzakelijke beginsel of element is de geest en
essentie van kosmische substantie. Het is de plastische essentie van de stof,
zowel de gemanifesteerde als de ongemanifesteerde. (Zie ook akasa.)
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26. Als Moeders van alle schepselen hebben elementen een onzichtbare,
geestelijke aard en hebben zielen. Blz. 311.
Aanwijzing: Elementaal
Een natuurgeest of elf. In het theosofische taalgebruik worden echter die
wezens bedoeld die aan het begin van een weg van evolutionaire groei staan en
die in de elementale stadia van hun groei verkeren. Het is een algemene term
die gemakshalve wordt gebruikt voor al die wezens die in evolutionair opzicht
lager dan de mineralen staan. Niettemin zijn de mineralen zelf
uitdrukkingsvormen van één familie, menigte of hiërarchie van elementalen van
een meer ontwikkeld type. Het plantenrijk is eveneens slechts de
uitdrukkingsvorm van één familie of menigte van elementalen die zich in het
plantenstadium van hun evolutie op deze aarde bevinden. Dat geldt evenzo
voor de dieren. Dieren zijn, relatief gesproken, hoogontwikkelde elementalen.
Ook mensen waren in lang vervlogen eonen van het kosmische verleden
elementalen. Vanuit dit elementale stadium hebben we ons tot mens
ontwikkeld en geven we in meerdere of mindere mate, meestal heel zwak,
uitdrukking aan de aangeboren goddelijke krachten en vermogens die in de
diepste kern van ons wezen liggen opgesloten.
Een elementaal is een wezen dat ons heelal is binnengekomen op het laagste gebied
of in de laagste wereld, graad of sport van de levensladder; deze levensladder begint
in elk heelal in het laagste stadium en eindigt voor dat heelal in het hoogste stadium
daarvan — de universele kosmische geest. Het elementaal gaat dus bij het beklimmen
van de levensladder vanaf het elementale stadium door alle bestaansgebieden heen,
maakt het menselijke stadium door, wordt bovenmenselijk, halfgoddelijk — een
halfgod — om daarna een god te worden. Op die manier begonnen ook wij mensen in
dit huidige heelal.
Ieder volk op aarde heeft in deze menigten elementalen geloofd — waarvan sommige
zichtbaar zijn, zoals mensen, dieren en planten, en andere onzichtbaar. Aan de
onzichtbare entiteiten zijn verschillende namen gegeven: feeën, aardmannetjes, elfen,
kabouters, tovernimfen, watergeesten, dwergen, trollen, kobolden, kwelgeesten,
banshee’s, faunen, daeva’s, djinns, saters, enz.
De middeleeuwse mystici onderwezen dat er vier algemene soorten van deze
elementalen bestaan: de salamanders — die in het element vuur ontstaan en leven; de
sylfen — die in het element lucht ontstaan en leven; de undinen — die in het element
water ontstaan en leven; en de gnomen — die in het element aarde ontstaan en leven.
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GL 1. Vervolg samenvatting.
Opmerking algemeen: H.P.B, gebruikte in al haar literatuur de opmerking Oriëntalisten.
In haar tijd werden westerse wetenschappers en amateur onderzoekers in Oosterse
Talen, Religies en Culturen hier mee aangeduid.




Hermes in een Christelijke kleed blz.312-314
Enkele Occulte aforismen blz.315-318
De zeven krachten in de Natuur blz. 319-326

27. Blz. 313.Hermetic Fragments, door Dr.Anna Kingford.
Aanvulling: Zoals met elk esoterische stelsel is gebeurd, als de cyclus zich in de evolutie fase van
de materie en involutie van de geest bevind, zijn deze oorspronkelijke teksten verdraaid en
verminkt door gekristalliseerde en gematerialiseerde zielen. Dr. Anna Kingford heeft op
voortreffelijke wijze dit weer kunnen herstellen.
*******

Anna Kingford werd door de Mahatma;s als een 5e ronder erkent, d.w.z. zelf nog
niet in de 5e planeetronde bevind en lichamelijk nog geen grote verschillen
heeft met de huidige mensheid, maar het bewustzijn al heeft ontwikkelt als
iemand in de 5e ronde, het Buddhi–Manas denken. Zij zijn de voorlopers van de
huidige mensheid. Meester Koot Hoomi beschrijft haar als een geboren ziener
en helderziende, de grote adepten van welk land, genieën, hetzij op het gebied
van kunst, politiek of godsdienst hervorming.
De Mahatma Brieven. blz. 127.
© 1979 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

Toevoeging JB: Andere meer bekende 5e ronders en ingewijde Adepten waren
Confusius en Plato.
28. Blz. 313 God is geen denkvermogen, maar de oorzaak van het bestaan van het
denkvermogen. ( Divine Pymander IX v. 64.)
Aanwijzing; vergelijk dit met het volgende uit de Mahatma Brieven: Iswar is het
gevolg van Avidya (onwetendheid) en Maya (illusie). Onwetendheid gebaseerd
op illusie. Het woord “god ”werd uitgevonden om de onbekende oorzaak aan te
duiden die de mens bewonderde of vreesde zonder ze te begrijpen, en daar wij
Universele broederschap is de kern van de Theosofie.
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beweren en kunnen bewijzen wat we beweren, d.w.z. die oorzaak en oorzaken
te kennen, zijn we in staat te verklaren dat er geen God of Goden er achter
staan. Het Godsbegrip is geen aangeboren, maar een aangeleerd idee.
De Mahatma Brieven. blz. 59.
© 1979 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag

29. Blz 313. Het is duidelijk dat deze twee passages tegenspreken enz.. Zowel in
de Hermische, Chaldeeuwse, Kabbalistische, Hindoe, Boeddhistische en
Chinese stelsels kan men literatuur vinden die onder dezelfde namen zijn
geschreven, maar totaal van inhoud verschillen. Een goed voorbeeld hiervan is
Ārasangha, een Arhat en stichter van de Boeddhistische Yogacharya school wat
in grote lijnen met de Theosofie overeenkomt. In de 6e eeuw brengt een pseudo
Ārasangha een gedegenereerd stelsel gebaseerd op Tantrika. Tot vandaag zorgt
dit voor verwarring.
30. Blz. 313 Hiranyagarbha. Wereld ei, ook wel gouden of verlicht ei genoemd, het
gebied van ons Heelal. Zie voor gedetailleerde beschrijving Geheime Leer 1:
120.a.
31. Blz. 314. Werkelijk bestaat niet op aarde, mijn zoon. En verder Tatios: En wat is
dan de oorspronkelijke Werkelijkheid? Trismeg: Wat één en uniek is.
Dit begrip komt overeen met het Parabrahma van de Brahmanen, het Ainsoph
van de Chaldeeuwse en Hebreeuwse Kabbalisten, het Adhi Boeddha van de
Boeddhisten, Ra van de Egyptenaren en het Odin van de Noorse Germanen,
Alvader: het goddelijke beginsel op alle niveaus van het universele leven.
Aanvulling; de werelden van vormen zijn bedrieglijk, zoals eerder aangegeven
verdwijnt deze illusie als het wezen beseft dat object en subject feitelijk één is.
Dit komt het meest krachtigste tot uitdrukking in de Hart sutra.
De Hart sutra uit de Mahāmudrā.
Mahāmudrā: de kwintessens van de geest en meditatie, vertegenwoordigt de
geavanceerde leer en praktijk zoals bestudeerd, begrepen en gerealiseerd door
de Kagyüpa orde van het Tibetaanse Boeddhisme.
De Hart Sutra, de essentie van Prajñāpāramitā, is een opsomming van het nondualisme.
Vorm is onafscheidelijk van leegte;
Leegte is onafscheidelijk van vorm;
Geluid is onafscheidelijk van leegte;
Leegte is onafscheidelijk van geluid;
Smaak is onafscheidelijk van leegte;
Universele broederschap is de kern van de Theosofie.
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Leegte is onafscheidelijk van smaak;
Geur is onafscheidelijk van leegte;
Leegte is onafscheidelijk van geur;
Tastzin is onafscheidelijk van leegte;
Leegte is onafscheidelijk van tastzin;
Bewustzijn is onafscheidelijk van leegte;
Leegte is onafscheidelijk van bewustzijn

Vertaald uit: Mahāmudrā The Quintessence of Mind and Meditation. Page XXXVI. ISBN: 81-2081074-0 Takpo Tashi Namgal
Motilal Book Publishers. Delhi-India

32. Blz. 315. Voetnoot 1. Het hoger Manas in de mens is een aspect van de wezens
in zoals hier in verschillende culturen zijn beschreven.
Enkele Occulte aforismen blz.315-318
33. Blz 315. xvii Maha-Pralaya.
Het oorspronkelijke Bestaan bij het schemeren van het maha-manvantara
(na de MAHA-PRALAYA die op elk tijdperk van Brahma volgt) is een BEWUSTE
GEESTELIJKE EIGENSCHAP. In de
gemanifesteerde WERELDEN (zonnestelsels) is het in zijn OBJECTIEVE
SUBJECTIVITEIT als het waas van een goddelijke adem voor de blik van de
ziener in trance. Naarmate het uit LAYA2 te voorschijn komt, verspreidt het
zich over de oneindigheid als een kleurloze geestelijke vloeistof. In onze
planetaire wereld is het op het ZEVENDE GEBIED en in zijn ZEVENDE
TOESTAND3
Pralaya (Sanskriet)
Een samengesteld woord, gevormd uit laya, van de wortel li, en het
voorvoegsel pra. Li betekent ‘oplossen’, ‘wegsmelten’, ‘vloeibaar maken’, zoals
gebeurt wanneer men water op een zoutkorrel of suikerklontje giet. De
zoutkorrel of het suikerklontje verdwijnt in het water; het lost op en verandert
van vorm; dit kan als een beeld worden beschouwd, hoe onvolmaakt het ook is,
of als een symbool, van wat pralaya is: het wegbrokkelen, het verdwijnen, van
stof waarbij ze wordt omgezet in iets anders dat al in haar aanwezig is en haar
omringt en doordringt. Dat is pralaya, gewoonlijk uitgelegd als een toestand van
latentie, een toestand van rust, tussen twee manvantara’s (zie aldaar) of

1. Zie voetnoot 1 blz. 316
2. Zie voetnoot 2 blz. 316

Universele broederschap is de kern van de Theosofie.

Blz.17 van 26
Revisie JB december 2015

blz. 30 van 44

Studie a

Theosofisch Genootschap (Pasadena)

Studiegroepen. | Skype studiegroepen. | Correspondentie cursussen.
Opgedragen door ”H. P. B.” Aan al haar Leerlingen opdat zij mogen leren en op hun beurt onderrichten.
Studie aanwijzingen in de Geheime Leer.

levenscyclussen. Als de betekenis van het Sanskrietwoord ons duidelijk voor de
geest staat, zal ons denken zich in een andere richting ontwikkelen, een nieuwe
gedachtegang volgen. We zullen nieuwe ideeën krijgen en doordringen tot het
geheim van wat er plaatsvindt. Pralaya betekent dus oplossing, dood.
Er zijn veel soorten pralaya’s. Er is de universele pralaya, prakritika genoemd,
omdat het de pralaya is of het verdwijnen, het wegsmelten, van prakriti of
natuur. Dan is er de zonnepralaya. Zon is in het Sanskriet surya en het
bijvoeglijk naamwoord ervan is saurya; sauryapralaya is dus de pralaya van het
zonnestelsel. Ten derde is er de aardse of planeetpralaya. Eén Sanskrietwoord
voor aarde is bhumi en het hiermee overeenkomende bijvoeglijk naamwoord is
bhaumika: vandaar de bhaumikapralaya. Dan is er de pralaya of dood van de
individuele mens. De mens is purusha, waarvan het bijvoeglijk naamwoord
paurusha is: dus de paurushapralaya, of dood van de mens. Deze bijvoeglijke
naamwoorden zijn evenzeer van toepassing op de verschillende soorten
manvantara’s of levenscyclussen.
Er is nog een andere soort pralaya, die nitya wordt genoemd. De algemene
betekenis ervan is ‘voortdurend’ of ‘onafgebroken’; een voorbeeld daarvan is
de voortdurende of onafgebroken verandering – leven en dood – van de cellen
van ons lichaam. Het is een toestand waarin de inwonende en leidende entiteit
dezelfde blijft, maar haar verschillende beginselen en rupa’s voortdurend en
onophoudelijk verandering ondergaan. Daarom wordt deze nitya genoemd, dat
onafgebroken betekent. Het is van toepassing op het menselijk lichaam, op de
sfeer om de aarde, op de aarde zelf, op het zonnestelsel, en in feite op de hele
natuur. Het is de onophoudelijke, steeds optredende verandering van dingen
die bestaan – het overgaan van het ene stadium in het andere; het betekent
dat de pralaya of dood van het ene stadium wordt gevolgd door de
wedergeboorte van het daaropvolgende stadium. Er zijn nog andere soorten
pralaya ’s dan de hier genoemde.
Occulte woordentolk, blz. 162
© 2011 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag.

34. Blz. 316 XX
SURYA (de zon) toont in zijn zichtbare weerspiegeling de eerste of laagste
toestand van de zevende of hoogste staat van
de ALOMTEGENWOORDIGHEID.
Aanvulling: Dit is gezien vanuit onze situatie als bewoners van Bol D, de stoffelijke
wereld de laagste van de 4 gemanifesteerde gebieden en de 3 hogere gebieden. De
ware zon bevindt zich op het 1e gebied van de drie hogere gebieden. Zie diagram blz.
228.

35. Blz. 316 XXI
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De werkelijke substantie van de verborgen (zon) is een kern van
moedersubstantie, enz.
Aanwijzing: GL 1: 596, de tekst in cursief: De zon is het hart van de
zonnewereld, enz.
Vervolgens de tekst boven aan blz 597, de tekst beginnend: Tijdens de
Manvantara, enz. Van belang is om vast te stellen dat een levens circulatie
door het zonnelichaam trekt.
Moeder substantie =Mulaprakriti
36. Blz. 317 XXIII-voetnoot 2.
37. Blz. 317 XXV
Aanwijzing : Versluierd worden hier de 49 vuren of krachten weer gegeven die
op blz. 318 – punt D worden beschreven. Als de “pelgrim” alle 7 bollen van
de planeetketen in zeven planeet ronden heeft doorlopen zijn de 49 vuren in
het wezen actief en is het “mannelijke en het vrouwelijke, geest en stofenergie één geworden”. Zie verder XXVII en de 7 natuurkrachten blz 319.
38. blz. 317- 318 XXIX
De eerste is de…Moeder, terwijl zij zich scheidt enz. Tot ze zich in haar
LAATSTE beginsel GROVE STOF verdicht, draait zich zelf om enz.
Aanwijzing : Moeder = vrouwelijk, de energie stof, het eerste deel van een
cyclus, de evolutie van de stof en involutie van de geest. Draait zichzelf om
enz., het 2e deel van de cyclus, de evolutie van de geest en involutie van de
materie.
Als we volgen wat de grote wijzen en zieners van alle vroegere eeuwen ons
leerden, kunnen we deze schaal in zeven (of tien) stadia van evolutionaire
ontwikkeling verdelen:
a. Eerste
elementalenrijk
:

Etherisch en heel fluïdisch van aard, met
betrekkelijk ongemanifesteerde en niet
geïndividualiseerde monadische lichaampjes
of eenheden, met een gemeenschappelijk
levend organisch bestaan.

b. Tweede
elementalenrijk

scheiding in druppels van bijna afzonderlijke
entiteiten die niettemin verenigd bij elkaar
worden gehouden door een en dezelfde
levensstroom.
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c. Derde
elementalenrijk
:

Wezens, nog meer afzonderlijk, hoewel nog
samengehouden door en functionerend in
een gemeenschappelijk levend organisch
bestaan.
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Half geïndividualiseerde lichaampjes of deeltjes, die
in organische eenheid functioneren. Eenvoudig éénzijn als een lichaam.
2. Het plantenrijk:
Eenvoudige leefgemeenschap. De drang tot
individualisatie neemt toe.
3. Het dierenrijk:
Beginnend ontstaan van afzonderlijke
geïndividualiseerde eenheden.
4. Het mensenrijk:
Ontluiking van de individualiteit. Ontstaan van
gemeenschappelijk of algemeen bewustzijn.
5. De Groten:
Volgroeide individualiteit. Zelfbewust besef van
een verenigend algemeen en onderliggend
bewustzijn.
6. Half goddelijke wezens of lagere goden:
1. Het mineralenrijk:

7. Goden
Volmaakte individualiteit die zonder te verzwakken opgaat in het
algemene onderliggende bewustzijn. Beginnend ontstaan van
kosmisch bewustzijn.
Het bewust gaan beseffen van kosmisch bewustzijn zonder verlies van een
vervolmaakte onpersoonlijke individualiteit.
Esoterische Traditie blz. 533-34
© 2001 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag.

Aanvulling; de categorieën 5, 6 en 7 worden in het esoterisch stelsel Dhyan Chohans genoemd, resp. 3, 2
en 1 e klasse. In het kabbalistisch stelsel Elohim, Avestan (Perzië) Ahura Mazda, Griekenland
Kosmokratores en in China en Mongolië, Draken en Slangen van Wijsheid.

De zeven krachten in de Natuur blz. 319-320
39. Kanyā, het zesde teken van de Dierenriem en stelt sakti of mahamaya ( grote
illusie) voor.
1) Parasakti, aanvulling op de tekst in het boek; De gehele kosmos is
samengeteld uit zeven of tien prakriti ’s of sakties. In één opzicht is
Parasakti de hoogste en werkt door de andere sakties. In de fysiek sfeer is
haar eigenschap licht en warmte, in de metafysische sfeer de intelligente
activiteit van het Buddhi beginsel. Dit gecombineerd met de het subtiele
licht van deze sfeer vormt het goddelijke kama, goddelijke liefde.
2) Jnanasakti, aanvulling op de tekst in het boek; elke van deze sakties is
een energie van een Kosmische entiteit, elk heeft zijn eigen svabhāva of
Blz.21 van 27
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unieke karakteristieke energie, die wordt uitgedrukt zowel in een
universum als een individuele entiteit.
3) Itschasakti, aanvulling op de tekst in het boek; een adept met kennis van
deze wetten en sferen, kan met Itschasakti zijn wil in verschillende sferen
toepassen. Zoals de mens, nu nog met zijn bescheiden wil en
denkvermogen invloed heeft op de planten en dierenwereld.
4) Kryasakti, aanvulling op de tekst in het boek; Het eerste deel van het
derde ras, voor de scheiding der geslachten werd door de “Heren van
Wijsheid” door middel van Kryasakti geschapen. GL 2: 193.
5) Kundalini sakti, aanvulling op de tekst in het boek. Kundalini sakti is een
vurige Fohat energie werkzaam op elk niveau in het Aurisch ei van de
mens. Het hogere Kundalini is van nature werkzaam in de hoogste drie
beginselen van de mens. In de lager is in de prana’s actief. Ongetraind
proberen deze Kundalini energie uit de lagere beginselen te activeren kan
leiden tot krankzinnigheid of agressieve lichamelijke ziekten en klachten.
Aanvulling: Als de huidige mens in zijn/ haar denken altruïstische en
meedogend is en in broederschap leeft, zal de Kundalini energie van
nature in ons spontaan oprijzen tot de zonnevlecht en dan hebben we al
een behoorlijke prestatie in deze incarnatie verricht.
6) Mantrika sakti, aanvulling op de tekst in het boek; Aanvankelijk een
methode om de Hymne van de Brahmana en Upanishads in mystieke
religieuze vormen in klanken over te brengen. Deze methode is nu bijna
vergeten geraakt. Geluid is een van de krachtigste energieën in de
kosmos.
Zie de 2 hoofdstukken in de Bron van het Occultisme; kleur, getal en geluid blz. 229 en
het Magisch vermogen van geluid blz. 752-53. (Het boek kunt u in pdf gratis downloaden
van de website van het Theosofisch Genootschap (Pasadena).
Aanvulling: Alle zes krachten of vermogens hebben we in gebruik, we creëren ons zelf, we
zijn een reflectie ervan.

7.
Daiviprakriti (Sanskriet)
Een samengesteld woord dat de betekenis heeft van ‘goddelijke’ of
‘oorspronkelijke ontvouwer’, of ‘oerbron’, van het heelal of van elk
opzichzelfstaand of hiërarchisch deel van zo’n heelal, zoals een
zonnestelsel. Daiviprakriti kan men daarom kortweg ‘goddelijke stof’
noemen, waarbij het woord stof hier in zijn oorspronkelijke betekenis van
‘goddelijke moeder-ontvouwer’ of ‘goddelijke oersubstantie’ wordt gebruikt.
Blz.22 van 27
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Omdat deze oersubstantie zich in de kosmische ruimten manifesteert als
oorspronkelijk kosmisch licht — licht is volgens de occulte esoterische
theosofische filosofie een vorm van oorspronkelijke stof of oersubstantie —
hebben veel mystici voor daiviprakriti de uitdrukking ‘het licht van de logos’
gebruikt. Daiviprakriti is in feite de eerste sluier of het eerste omhulsel of
het eerste etherische lichaam dat de logos omringt, zoals pradhana of
prakriti volgens de Sankhya-filosofie purusha of brahman omhult, en zoals,
op een onvergelijkbaar veel grotere schaal, mulaprakriti parabrahman
omhult.
Omdat daiviprakriti dus primitieve stof is, of – van de fysieke stof naar
boven gerekend – stof in haar zesde en zevende toestand, of, wat op
hetzelfde neerkomt, stof in het eerste en tweede stadium van haar evolutie
van bovenaf gerekend, kunnen we de wazige etherische lichtsluiers die we
aan de nachtelijke hemel waarnemen redelijk nauwkeurig als een fysieke
manifestatie van daiviprakriti opvatten, want als het geen werkelijk
oplosbare nevelvlekken zijn, zijn het werelden, of beter gezegd
wereldstelsels, in wording.
Als daiviprakriti een bepaalde staat of toestand van evolutionaire
manifestatie heeft bereikt, kunnen we er heel goed het Tibetaanse woord
fohat (zie aldaar) voor gebruiken. Fohat is in de woorden van H.P.
Blavatsky:
De essentie van kosmische elektriciteit. Het is een occulte Tibetaanse term voor
daiviprakriti, oorspronkelijk licht; in het gemanifesteerde heelal is het de altijd
aanwezige elektrische energie en de kracht die voortdurend afbreekt en opbouwt.
Esoterisch gezien is fohat hetzelfde, de universele stuwende levenskracht, tegelijk
de voortstuwer en de uitwerking ervan. – Theosophical Glossary, blz. 121

Dat is bijzonder goed geformuleerd, maar we moeten bedenken dat,
hoewel fohat de bezielende kracht is die in de gemanifesteerde
daiviprakriti of de oorspronkelijke substantie werkt en erop inwerkt,
zoals de ruiter zijn paard laat rijden door invloed op hem uit te
oefenen, het de kosmische intelligentie of, zoals Pythagoras zou
zeggen, de kosmische monade is – die door zowel daiviprakriti als
zijn gedifferentieerde energie, fohat, heen werkt – die het leidende
en beheersende beginsel is, niet alleen in de kosmos, maar in elk
van de secundaire elementen en wezens die in ontelbare menigten
de kosmos vullen.
Het hart of de essentie van de zon is daiviprakriti die als zodanig
werkt, en ook in haar verschijningsvorm die fohat wordt genoemd,
maar door daiviprakriti en het fohat-aspect ervan stroomt de
allesdoordringende en leidende intelligentie van de zonnegodheid.
De student moet echter nooit de fout maken deze leidende zonneintelligentie te willen scheiden van haar sluiers of voertuigen,
waarvan een van de hoogste daiviprakriti-fohat is.
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Occulte woordentolk, blz. 41.
© 2011 Theosophical University Press Agency
Daal en Bergselaan 68, 2565 AG Den Haag.
Benamingen voor Daivi Prakriti – Fohat in andere stelsel, zijn o.a. Eros (Grieks), Sophia (Gnosis), Isis
(Egypte), Shechinah of Sephirah (Kaballa) , Kwan-Yin ( Chinees). Raadpleeg voor uitvoerige beschrijvingen:
Encyclopedic Theosophical Glossary
Theosophical University Press Online Edition. A publishing arm of The Theosophical Society International
Headquarters — Pasadena, California. U.S.A.

Fohat zal uitvoerig worden behandeld in GL 1: Stanza V blz. 137 - 165
40. Blz. 320 Het bovenstaande werd aangehaald om de werkelijke Hindoe
denkbeelden over dit onderwerp aan te geven. Andere filosofische en religieuze
stelsel hebben deze kennis ook, b.v in het esoterische stelsel kan men Jnanasakti
met Buddhi Manas vergelijken.
41. Blz. 320. Aan het hoofd van elk van die krachten staat een levend bewust wezen,
waarvan de kracht een uitstraling is. Zie GL 1:175 -176, intelligente goddelijke werkers,
bestuurders, leidende intelligentie, Dhyan Chohans.

42. Blz. 320, onderaan, vervolgens bovenaan blz. 321:
a. Rondom hem zijn ontelbare koren van genii als een leger van satellieten.
Deze genii verblijven in de omgeving van de onsterfelijken en waken van
daar over menselijke zaken. Ze vervullen de wil van de goden (karma) door
middel van stormen, orkanen, uitbarstingen van vulkanen en
aardbevingen en ook door hongersnoden en oorlogen om ongeloof te
bestraffen. . .
Aanvulling: Zie voetnoot 1 op blz. 321. Deze Lipika’s, “optekenaars” behoren tot
de hoogste architecten van een Hiërarchie. Zie GL 1: 134.

Het hoofdstuk Lipika’s in de Bron van het Occultisme blz. 241- 44. Ze zijn
de karmische optekenaars en karmische agenten voor het uitwerken van
karma van alle wezens binnen een Galactische hiërarchie.
b. De vier Maharadja’s. De Lipika’s op de hoeken van de Aarde





Zie GL 1:153-158,
Bron van het Occultisme blz. 341,
de Dialogen blz. 650.
Het boekje “de vier Heilige jaargetijden ”

43. Blz. 322. Want of men nu genii en de machten van Hermes, enz. en verder: ze zijn
alle één en hetzelfde –ILLUSIE. Laten we dit echter niet begrijpen in de zin waarin
de grote filosofische leer van de Vedanta onlangs door westerse scholen is
verdraaid.
Zie GL 1: 436, 12e regel van boven waar de tekst begint” De Ouden leerde, enz.
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44. Blz. 322.
Alles wat is, vloeit voort uit het ABSOLUTE, dat alleen al door deze
eigenschap de ene en enige werkelijkheid is – en daarom moet alles buiten
dit Absolute, het voortbrengende en oorzakelijke element, ontegenzeglijk
een illusie zijn. Maar dit geldt alleen vanuit een zuiver metafysisch
gezichtspunt. Iemand die zichzelf als geestelijk gezond beschouwt en door
anderen ook zo wordt gezien, noemt de visioenen van
een krankzinnige medemens – met hallucinaties die het slachtoffer òf
gelukkig òf buitengewoon ellendig maken, al naar het geval is – eveneens
illusies en fantasieën.
45. Blz. 323 Het astrale licht 6e regel van onder en verder de volgende 8 regels op
blz. 324. en voetnoot 1. Op blz. 323.
46. Aandacht punten “Niets nieuws onder de zon”. Blz 324 - 325
Maar de WAARHEID heeft, hoe onaangenaam die ook is voor de gewoonlijk
blinde meerderheid, altijd haar voorvechters gehad die bereid waren voor haar
te sterven, en de occultisten zullen zich er niet tegen verzetten dat de
wetenschap deze aanneemt onder welke nieuwe naam ook. Maar veel occulte
waarheden zullen worden doodgezwegen tot de mensen van de wetenschap
beslist worden gedwongen om deze op te merken en aan te nemen.
Dit gebeurde met verschijnselen van de spiritisten en andere psychische
manifestaties, die de vroegere lasteraars zich tenslotte zonder de minste
erkenning of dankbetuiging hebben toegeëigend. Stikstof heeft de kennis van
de scheikunde aanzienlijk verrijkt, maar haar ontdekker, Paracelsus, wordt tot
op heden een ‘kwakzalver’ genoemd.
Er schuilt een diepe waarheid in de woorden van H.T. Buckle in zijn
bewonderenswaardige boek ‘History of Civilization’ (Deel I, blz. 256), waar hij
zegt:
‘Tengevolge van nog onbekende omstandigheden (karmische voorziening,
H.P.B.) verschijnen er van tijd tot tijd grote denkers, die hun leven aan één enkel
doel wijden en daardoor in staat zijn te anticiperen op de vooruitgang van de
mensheid, en die een religie of filosofie voortbrengen, waardoor uiteindelijk
belangrijke gevolgen worden teweeggebracht.
Maar als we de geschiedenis nagaan, zullen we duidelijk zien dat, hoewel de
oorsprong van een nieuwe opvatting zo te danken kan zijn aan een enkel mens,
de gevolgen van die nieuwe manier van denken zullen afhangen van de
toestand van de mensen waaronder deze wordt verspreid. Als een religie of een
filosofie een volk te ver vooruit is, heeft zij op dat moment geen nut, maar moet
zij de tijd4 afwachten tot het verstand van de mensen rijp is om haar te
ontvangen. . . . Iedere wetenschap, ieder geloof heeft zijn martelaren gehad.

4

Zie voetnoot blz 325
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De gewone gang van zaken is, dat er een paar generaties voorbijgaan en er dan een tijd komt
waarin juist deze waarheden als alledaagse feiten worden beschouwd. Later komt er weer een
andere tijd waarin ze als noodzakelijk worden verklaard en zelfs het traagste verstand zich
afvraagt hoe ze ooit konden worden ontkend.’

Laatste paragraaf 326.
Maar oude en ingeburgerde fouten – die elke dag meer in het oog springen en
vanzelfsprekender worden – staan nu evenals toen in slagorde opgesteld.
Aangevoerd door blind conservatisme, verwaandheid en vooroordeel, liggen ze
voortdurend op de loer, klaar om iedere waarheid te verstikken die, ontwaakt uit
haar eeuwenlange slaap, aanklopt om te worden toegelaten. Dit is steeds zo
gegaan sinds de mens een bezield wezen werd. Dat dit telkens de morele dood
betekent voor de onthullers die enige van deze heel oude waarheden aan het
licht brengen, is even zeker als dat het LEVEN en WEDERGEBOORTE brengt aan
hen die in staat zijn om zelfs uit het weinige dat nu aan hen is geopenbaard,
voordeel te trekken.
*******
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Goden, Monaden en Atomen GL 1: 675 – 703
Algemene opmerking.
Gedurende 11-jarige studie in de Geheime Leer, vanaf 1988 voor en door de medewerkers en
vrijwilligers van het Theosofische Hoofdkwartier in Pasadena, achtte de vorige Leader Grace
Knoche het van belang om dit hoofdstuk op te nemen in het raamwerk van introducties en
samenvattingen van de beiden delen van de Geheime leer vóór de studie van de Stanza’s.
Zij wees er op dat HPB koste nog moeite spaarde om te blijven beuken op de sceptische,
onwillige en zelfgenoegzame houding van de religie, wetenschap en samenleving in het
algemeen in de 19e eeuw. Zie 1
Het is in onze tijd bekend dat veel wetenschappers in verschillende disciplines wereldwijd een
exemplaar van de Geheime Leer in hun bezit hebben en deze leringen niet meer op voorhand
afwijzen. De huidige wetenschap is voor een groot deel opgebouwd op de archaïsche Griekse en
Latijnse leringen.
HPB beschrijft in dit hoofdstuk de universele symbolen als de Tetractys, Tetragrammaton en
Sephirot die overeenkomen in andere stelsels onder hun eigen namen. De volgende esoterische
sleutels worden hier gebruikt. Kosmogonie (het ontwaken van de Kosmos uit Pralaya), de
Theogonie (de goden en godinnen) die op alle loka’s of gebieden hun eigen bron en krachten of
uitstralingen zijn en antropologie (de mens en mensheid als samengestelde wezens van deze
krachten)
Interpreteer deze teksten daarom niet letterlijk!
1. Nogmaals samenvatting 1. Op blz 299-300 lezen.
2. Blz. 675 Sutrāman. Zie OW (Occulte Woordentolk) blz. 194
3. Blz 676. De tekst in eerste 7 regels van boven, worden vanaf de 15e regel van

boven op blz 680, te beginnen met: Het is onnodig de ontwikkelde enz. tot
onderaan de bladzijde verder toegelicht. Naar 523
4.

Blz. 678. Tetractys. De driehoek met de zeven punten van Pythagoras.

Diagram en bijbehorende tekst in “de Beginselen van
de Esoterische Filosofie” Blz. 88
Zie Chronologische reeks 1-2-3-4 van de
Pythagorische Tetractys blz. 114 in hetzelfde boek

Kubus in de Tetractys, is de mens een
samengesteld wezen uit kosmische energieën.
Beschouw de uitgeslagen kubus op 2:683.in het
Hoofdstuk: “Mysterien van het Zevental”

Uitvoerige beschrijving Tetractys GL 2: 681-689.
Tetractys gelijk aan Teragrammaton GL 2: 707 5e regel van onderaf op de bladzijde
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Dit hoofdstuk zal per paragraaf worden behandeld. Het is daarom niet zinvol om nu aanwijzingen
te geven omdat dit een te mechanische karakter zal geven en de theosofische, filosofische en
psychologische inzichten naar de achtergrond zal dringen.
Aanvullingen.
5. Blz. 680 onderaan en vervolg op 681. De linkerzijde van de driehoek of lijn is de duade.
Dit is Mulaprakriti de sluier van Parabrahman. Zie blz. 688 9e regel van boven en in Stanza
3. Blz 106 10e regel van boven.
6. Blz. 682. De ruimte is de werkelijke wereld, terwijl de onze kunstmatig is.
7. Blz. 684. Ain Soph ook geschreven als Eyn Soph (Hebreeuws) gelijk aan Parabrahman en
Adi-Buddha in het esoterische Boeddhisme. Het NIET – IETS, het ENE ONBEKENDE. Een
abstractie en geen entiteit (ook geen collectief) 13e regel van onder : In het domein, enz.
8. Blz. 685-86 Vanaf de 2e helft van de bladzijde 685 wordt het begrip Shekinah beschreven.
Zie voor toelichting het bijgevoegde uittreksel uit: “Theosofie in de Qabbālāh” van Grace
Knoche.
9. Blz. 686. 1e paragraaf. De Vonken zijn de zielen. In de esoterische lering is Vuur, de
goddelijke bron, de “Vlammen ”en in de Bijbel de “vurige tongen” genoemd, de Boeddha’s
, Avatara’s , Adepten, enz. kortom de wezens hoger dan de mens. De vonken, de zielen
van de mensen.
10. Blz. 687 8e regel van boven: “Deze evolutie, vanuit haar verschillende standpunten gezien
d.w.z. enz,
11. Blz 690 en meerder plaatsen wordt het woord Protyle gebruikt. Zie toelichting. Een
nauwkeurige beschrijving in het Nederlands is niet beschikbaar. De Purucker beschrijft in
de Bron van het Occultisme het slechts eenmaal op blz 197. HPB beschrijft in de GL het
diverse malen en in de ”Een toelichting op de Geheime Leer. Stanza I-IV “.
Protyle [from Greek protos first + hyle matter] Used by the English chemist Crookes (18321919) for a then hypothetical substance of which he believed the chemical elements to be
differentiations; used in this sense by Blavatsky and also in a general sense for rudimentary,
primordial, or undifferentiated matter. In this wider meaning, there are many protyles, each
being the matter of its own plane in the undifferentiated condition; so that the protyle of
Crookes would be the undifferentiated basis of physical matter, and therefore quasi-astral.
The fundamental cosmic protyle is pradhana or mulaprakriti.
Encyclopaedic Theosophical Glossary. Theosophical University Press Online Edition.
A publishing arm of The Theosophical Society International Headquarters — Pasadena, California. U.S.A.

Protyle
De manvantarische impuls begint met het opnieuw ontwaken van de kosmische
verbeelding (het ‘universele denkvermogen’), terwijl tegelijkertijd en parallel daarmee de
kosmische substantie voor het eerst tevoorschijn komt – deze laatste is het
manvantarische voertuig van het eerstgenoemde – uit haar ongedifferentieerde toestand
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van pralaya. Dan weerspiegelt de absolute wijsheid zich in haar eigen ideeën; dit
resulteert in kosmische energie (fohat) door een transcendentaal proces, dat het
menselijke bewustzijn te boven gaat en hiervoor onbegrijpelijk is. De schoot van de inerte
substantie doortrillend, brengt fohat deze tot activiteit en geleidt haar primaire
differentiaties op alle zeven gebieden van kosmisch bewustzijn. Zo zijn er zeven
protylen (zoals deze nu worden genoemd), terwijl ze in de Arische oudheid de zeven
prakriti of naturen werden genoemd; elk voor zich diende als de relatief homogene basis
die, terwijl de heterogeniteit (in de evolutie van het Heelal) toeneemt, zich differentieert
tot de prachtige samen gesteldheid die verschijnselen op de gebieden van waarneming
bieden. Het woord ‘relatief’ wordt met opzet gebruikt, omdat alleen al het bestaan van
zo’n proces, dat resulteert in de primaire scheiding van de ongedifferentieerde
kosmische substantie in haar zevenvoudige grondslagen van de evolutie, ons dwingt om
de protyle van ieder gebied te beschouwen als slechts een tussenfase die de substantie
doorloopt, terwijl ze op weg is van abstractheid naar volledige objectiviteit.
De Geheime Leer 1: 358 (Eng. 1: 328)
*******

12. Blz. 690. Want wat zijn de gemanifesteerde Moeder, de Vader-Zoon-echtgenoot, enz.
a. Ons zonnestelsel begon in de Ruimte, in de schoot van Aditi, de Eeuwige Moeder, als een
nevelvlek – niet toevallig, maar als een van de stadia van zijn nieuwe belichaming. Terwijl
deze nevelvlek zich langzaam door de ruimte bewoog, begon haar substantie zich in haar
kern te verdichten. Deze verdichting werd de zon, en wat later vonden er op verschillende
punten in deze nevelvlek soortgelijke maar kleinere verdichtingen van de materie van de
nevelvlek plaats, en dat werden de planeten.Let op het onderscheid, maar ook op de
overeenkomst tussen de woorden Ruimte en Aditi. Aditi wordt gebruikt voor dat
bijzondere deel van de ruimte dat de moeder-substantie of kosmische schoot is of wordt,
waaruit een ruimtelijke eenheid, zoals een zonnestelsel of melkwegstelsel, wordt
geboren. Al kan de term Ruimte in die beperkte zin worden gebruikt, hij kan ook het
grenzeloze betekenen; maar het zou de betekenis van Aditi geweld aandoen als we dit
het grenzeloze of de oneindige Ruimte zouden noemen, omdat noch van het grenzeloze,
noch van de oneindige Ruimte kan worden gezegd dat ze optreden als een
geïndividualiseerde of scheppende kracht. Over Aditi wordt vaak gesproken als
Devamatri, de moeder van de goden, omdat, zoals HPB zegt, ‘uit haar kosmische
moederschoot alle hemellichamen van ons stelsel – zon en planeten – werden geboren.
De Bron van het Occultisme blz. 129.
Zie ook : De Geheime Leer 1: 84, 1:130, 389, 580-1, en GL 2:599.
*******

b. Daksha, de ‘intelligente, de bekwame’. ‘Deze naam gaat meestal samen met het
denkbeeld van scheppende kracht.’ Hij is een zoon van Brahma en Aditi, en
volgens andere versies een zelf-geboren kracht, die evenals Minerva uit het
lichaam van zijn vader tevoorschijn kwam. Hij is het hoofd van de prajapati’s – de
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heren of scheppers van het Zijn. In het Vishnu Purana zegt Parasara over hem: ‘In
elke kalpa (of manvantara) worden Daksha en de rest geboren en weer
vernietigd.’ En de Rig Veda zegt dat ‘Daksha voortkwam uit Aditi en Aditi uit
Daksha’, een verwijzing naar de eeuwige cyclus van wedergeboorte van dezelfde
goddelijke essentie.
De Geheime Leer 2: 279. Voetnoot 1.
*******

13. Blz. 694. 3e regel van boven. Narayana.
Narayana (Sanskrit) [from nara human from nara man + ayana going] The mover on the
waters of space; a title of Vishnu in his aspect of the eternal breath or spirit; the highest
hierarchies of the dhyanis or gods moving in and on the waters of creation (cf Manu 1:10).
Here nara applies to the cosmogonical Logos, and ayana to the emanationary and evolutionary
activity of the Logos in the waters of space, which are really the manifested form of Nara or
Nara itself. In esoteric symbology Narayana stands for the primeval manifestation of the life
principle spreading in infinite space, or again the Isvara, the Logos, the inner guide of all
individual souls in the universe.
The opening verses of Genesis state that "the Spirit of God moved upon the face of the
waters": the waters are the great deep of infinite space, akasa; and the spirit is Narayana,
Vishnu, or the cosmic Nara. This spirit "is invisible Flame, which never burns, but sets on fire
all that it touches, and gives it life and generation" (SD 1:626).
Brahma is a permutation, so far as meanings go, of Narayana, the spirit of god entering into
and fructifying nature -- which indeed is itself. The cosmic Neptune or Poseidon, the Egyptian
Ra, and the Hindu Idaspati (the master of the waters) correspond with Narayana or Vishnu.
Encyclopaedic Theosophical Glossary. Theosophical University Press Online Edition.
A publishing arm of The Theosophical Society International Headquarters — Pasadena, California. U.S.A.

14. Blz. 694. Voetnoot 3. “Stenen, delfstoffen, rotsen en zelfs scheikundige atomen zijn
eenvoudig organischen eenheden in diepe lethargie. Hun coma heeft een einde en hun
inertie wordt activiteit.
Nee, dat is niet het geval. Over de leer van de sishta’s is heel weinig gezegd en u zult begrijpen
wat de reden voor deze terughoudendheid is. Ten eerste omdat ze heel moeilijk is uit te leggen en
ten tweede omdat ze nog veel moeilijker is te begrijpen.
Misschien maken het volgende voorbeeld en de conclusie die daaruit is te trekken het voor u iets
duidelijker. Ons hele mineralenrijk zoals dat tegenwoordig op aarde voorkomt bestaat uit de
minerale sishta’s van de minerale groepsgolf die verder is getrokken. De dieren kwamen daarna.
Ze waren geen mineralen, maar toch werden ze samengebracht met de minerale sishta’s. De
planten kwamen vóór de dieren, en de mensen volgden op de dieren – en hier bedoel ik niet de
zoogdieren, want de zoogdieren kwamen na de mens. Het plantenrijk zoals dit tegenwoordig op
aarde bestaat is bijna volledig een groep sishta’s, bijna maar niet helemaal. Het heeft nog iets
van de levensstroom van de levensgolf van de planten; ik bedoel dat de levensgolf van de planten
de aarde nog niet volledig heeft verlaten, maar wel bijna.
Het dierenrijk bestaat voor ongeveer vijftig procent uit sishta’s, d.w.z. dat de levensgolf of
familiegroep van dieren, wat hun evolutie betreft, tegenwoordig voor ongeveer vijftig procent
functioneert. Het mensenrijk is hier als evoluerende familiegroep bijna volledig.
U begrijpt nu ongetwijfeld wat dit betekent. Als u met uw huidige menselijke bewustzijn en
begripsvermogen zou kunnen zien wat er gebeurde toen bijvoorbeeld onze minerale levensgolf
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zijn hoogtij van evolutionaire groei doormaakte, dan zou u de meest merkwaardige dingen
hebben gezien – mineralen die zich over het oppervlak van de aarde voortbewegen; allerlei
bijzonder omvangrijke vulkanische en seismische verschijnselen. Richt uw gedachten nu op de
plantenwereld. Tijdens het hoogtepunt van hun evolutionaire ontwikkeling zou u planten hebben
kunnen zien die zich op een heel bijzondere manier gedroegen: bomen die met hun takken
zwaaiden op een manier die op intelligentie wijst, die hun bladeren dichtvouwden en die andere
vreemde dingen deden. Zelfs tegenwoordig zult u hoveniers en landbouwkundigen aantreffen die
u vertellen over het opzienbarende ‘instinct’ dat de wortels van bepaalde bomen vertonen, die
tijdens de groei van die bomen soms zes, twaalf of achttien meter en misschien zelfs verder
onder de aarde reizen recht op het water af dat zich op dat verafgelegen punt bevindt – de
wortels lijken instinctief tot het water te worden aangetrokken. Dit feit lijkt voor ons heel gewoon,
eenvoudig omdat we eraan gewend zijn.
Maar tijdens het hoogtepunt van de evolutionaire ontwikkeling van de levensgolf van de planten
zou u ze misschien naar het water voorover kunnen zien buigen, kennelijk om het op te drinken,
ongeveer zoals u dieren ziet drinken. Er zijn tegenwoordig bepaalde planten die voorbeelden zijn
van deze ongewone levensactiviteit.
Dialogen van G de Purucker blz.608-09

*******
GdeP – Er leven altijd sishta’s, die leiding geven, zelfs tijdens de obscuraties.
Vr. – Dat is juist wat ik niet begreep, dat deze sishta’s, zelfs al was de bol in obscuratie, toch
leefden en zich voortdurend voortplantten.
GdeP – Het mineralenrijk is nu slechts een geheel van sishta’s; daarom is het betrekkelijk stil en
rustig. Wanneer het mineralenrijk opnieuw zijn impuls tot leven krijgt, zou u, als u het zou kunnen
zien, niet alleen heel verbaasd zijn, maar waarschijnlijk zou u zeggen: ‘Lieve hemel, in wat voor
geheimzinnige en eigenaardige wereld ben ik terechtgekomen?’ U zou zien dat gesteenten leven
en uit zichzelf bewegen. De plantenwereld bestaat nu overwegend uit levende sishta’s. Maar als
u had geleefd in een tijd dat de planten de ‘meesters van de aarde’ waren, zou u gedurende dat
bijzondere tijdperk zien dat de planten de meest fantastische dingen deden: planten die tegen
elkaar aan leunen, zich buigen naar voorbijgaande entiteiten en proberen hun bladeren om hen
heen te werpen, zoals u dat zelfs nu ziet bij de venusvliegenvanger.
U zou vreemde dingen zien vegetatie zou onvergelijkelijk weelderig zijn, alles één massa
plantengroei die zich bijna gedraagt als quasi-zelfbewuste levende wezens.
Op een heel kleine schaal gebeurt dat zelfs nu nog in de tropen. Ook veel van de lagere dieren
zijn nu slechts sishta’s – bijvoorbeeld de insecten, de vissen en de schaaldieren. U zou het
helemaal niet leuk vinden als u alleen op aarde zou leven in een tijd dat bijvoorbeeld de reptielen
of de kreeften hun bloeitijd doormaakten! U zou heel alert moeten zijn om uit hun buurt te blijven!
Bovendien zijn de dieren, zelfs de zoogdieren – behalve de mensapen – nu bezig sishta’s te
worden, en dat gebeurt inderdaad nogal snel. Steeds meer verliezen ze, niet zozeer hun
levenskrachten, maar hun vechtlust. Ze worden steeds rustiger en sterven langzaam uit, en
tenslotte blijven alleen hun sishta’s over.
Wanneer de mensheid naar de volgende bol van onze planeetketen gaat, zullen de
mensenrassen in verval zijn geraakt, verdord door ouderdom; hun vechtlust zal zijn verdwenen. U
ziet voorbeelden hiervan zelfs bij volkeren die hun bloeiperiode op aarde hebben gehad. Hun
energie schijnt af te nemen, en het ras of volk verliest zijn kracht, en het blijft nog gedurende
enkele honderden of misschien een paar duizend jaar bestaan in een soort latente staat, waarin
bijvoorbeeld de Grieken in de Middeleeuwen verkeerden en waarin de Spanjaarden tot op zekere
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hoogte zelfs nu verkeren na het hoogtepunt van hun sociale en politieke macht een paar honderd
jaar geleden. De Noord-Amerikaanse indianen zijn een goed voorbeeld van een ras dat
daarentegen uitsterft. De menselijke sishta’s zullen natuurlijk nog mensen zijn, maar ze
zullen, relatief gezien, heel rustige ego’s zijn, want hoewel ze leven en reïncarneren, en de
hoogsten van de mensheid zijn, zullen ze in een soort rustperiode verkeren die eeuwen duurt. De
natuur houdt hen in de loop van de eeuwen in leven voor haar toekomstige doeleinden als
mensen die wachten op de binnenkomst van de nieuwe stroom van manasaputra’s in de vijfde
ronde.
Dialogen van G de Purucker blz. 864-65
Dialogen van G de Purucker
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