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Universele Mysterie Taal en haar
betekenis.
De betekenis van deze Universele symbolen zijn door Katharine Tingley mondeling uitgegeven
aan haar studenten van “The School for the Revival of the Lost Mysteries of Antiquity” (SRLMA)
in Point Loma.
Dr. Henry T. Edge heeft aan de hand van de stenografische verslagen van deze bijeenkomsten
een serie artikelen over deze symbolen samengesteld en gepubliceerd in The Theosophical
Forum van januari 1936 t/m maart 1937.

DE ARK
De Ark van Noach en de Ark van het verbond zal diegene die de bijbel lezen voorkomen
als verschillende dingen maar toch zijn ze verwant en bijna identiek in symboliek. Beide
waren heilige vaartuigen en in die definitie kunnen we de sleutel tot hun identiteit vinden.
Degenen die menen dat de bijbel uniek is zal ontgoochelt zijn als ze ontdekken dat het
verhaal van een zondvloed en een Ark wereldwijd is gevonden in de mythologieën en
religies van elk volk van China tot Peru en van de poolcirkel tot de Polynesische
eilanden.
Het is daarom nodig om ver terug te gaan in de oudheid om de gemeenschappelijke bron
te vinden van waaruit al deze verschillende volkeren het verhaal zo uniform in al zijn
essentiële kenmerken zoals deze universele zondvloed mythe hebben ontvangen. In al
deze verhalen
is een volk dat door slechtheid is doordrongen en vernietigt wordt door overstromingen.
Een
Ark wordt gebouwd waarop een selecte groep wordt gered, en die landde nadat de
wateren zijn teruggetrokken en zij de oorsprong van een nieuw ras vormde.
De oude geschiedenis van onze aarde is geschreven in onuitwisbare letters op de rotsen
van zijn samengestelde korst, zodat de nederige geoloog met zijn pikhouweel het weer
leesbaar kan maken De stratigrafische verslagen vertelt het verhaal hoe periodieke
rampen grote continentale gebieden overweldigde, het rijzen en zinken van het land, van
het wassende en opdrogen van water,en op grote schaal ravage veroorzaakt door
ondergrondse branden. Het zoekend oog van de astronoom leest dezelfde verslagen in de
hemel, en verbindt het
verhaal van grote cyclische verschuivingen van de aardas met het verhaal van
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de geologische rampen.
Deze bestaande gegevens vormt zich automatisch in boeken dat hij die dit doorloopt het
gemakkelijk kan lezen, maar het is ook onuitwisbaar geregistreerd in het astrale licht,
waar het kan worden gelezen door zieners zoals andere mensen het gedrukte boek of
het Braille schrift lezen, volgens hun visuele mogelijkheden. Vandaar dat het natuur
prentenboek aansluit aan de geheime leer, het traditionele verslag van de kosmische
evolutie en het drama van de mens bewaard in mythen, allegorieën en symbool taal van
de religies van de wereld.
We hebben gezegd dat een symbool een wereld van betekenis in een kleine vorm
gecondenseerd omvat, zodat indien verschillende interpretaties aan hetzelfde symbool
wordt gegeven, dit geen tegenstelling betekent maar juist een aanvulling. Wij geven
verschillende
betekenissen aan het Ark symbool. Het verwijst naar zondvloeden in het algemeen en het
vergaan van oude rassen en de geboorte van nieuwe, het verwijst met name naar de
laatste grote vloed, toen het vierde ras continent Atlantis verzonk en de eerste
onderrassen van het vijfde ras opkwamen in nieuwe landen, voortgekomen uit de geredde
groepen van het oude ras.
Tot zover de geofysische toepassingen van het symbool. Maar de meest ruime betekenis
van de Ark is de baarmoeder van de natuur, de Grote Moeder, de Wereld - Ziel, de
container van al wat is. Deze grote vrouwelijke potentie staat aan het hoofd van iedere
theogonie als
haar mannelijke tegenhanger de zon of de cirkel, de Al-Vader wordt het actieve creatieve
beginsel. Maar met het gebruik van deze benamingen moeten we oppassen deze niet in
een letterlijke betekenis toe te passen op basis van hun analogieën op de laagste niveaus
van fysieke voortplanting 1. De Ark was Isis, de Maan, Venus, Diana, de kuise emblemen
van eeuwige overvloed en in de zeven beginselen van de mens is het Buddhi. We hebben
er ook iets over gezegd in artikel. "Zon en maan."
Prescott vertelt over de verrassing van de Jezuïeten missionarissen toen ze het zondvloed
verhaal bij de Peruanen vonden die dat al kende en in Daniël Brinton's Mythen van de
Nieuwe Wereld vinden we een groot aantal versies van het zondvloed verhaal onder de
Indianen van Noord, Midden en Zuid-Amerika, het is bekend bij de oude Scandinaviërs in
het noorden en Polynesiërs in het zuiden, in India, China en Afrika. Welke theorie kan er
voor deze universele verspreiding zijn, zoals de gelijke overeenkomsten in de gegevens
aantonen? Alleen de theorie van een gemeenschappelijke traditie teruggaande tot ver in
de Archaïsche oudheid naar de tijd waarop de nu verspreide mensen nog een waren, en
er een universele kennis leer, De Geheime Leer was.
In de Griekse mythologie hebben we het verhaal van Deucalion en Pyrrha, die vertelt
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hoe Zeus vastbesloten was om de wereld te vernietigen vanwege zijn goddeloosheid,
en deze twee gered werden vanwege hun vroomheid, en hoe ze de aarde herbevolkte
door het gooien van stenen achter hen die mannen en vrouwen werden. Vluchtelingen
uit het zinkende Atlantis vestigden zich in verschillende plaatsen en brachten met hen
de tradities van de grote ramp mee.
Maar zoals gezegd, het Ark symbool verwijst naar meer dan geologische rampen, want
het betekent een heilig vaartuig dat het zaad bewaart voor een nieuwe groei na de
vernietiging van het oude. Er zijn vele verhalen over zuigelingen die op boten of vlotten
drijvend op het water wegvoeren en daar waar ze zijn gered de stichters van nieuwe
rassen werden; het verhaal van de baby Mozes is een voorbeeld hiervan.
De ark is het symbool van de baarmoeder van de natuur, vertegenwoordigd door de
sikkel van de maan, door de zonneboot van Egypte, de hoorns op het hoofd van
verschillende vrouwelijke godheden.
1

Het mannelijke en vrouwelijke, de goden en godinnen hebben in de kosmologie en theogonie de betekenis van het actieve
en passieve beginsels zoals bekend van het magnetisme of een elektrische lading. Ze hebben geen enkele betrekking op de
geslachtelijke geaardheid van mensen of dieren. Als dit laatste wel wordt toepast degenereert een esoterische lering vaak in
een fallisch ceremonie. (toevoeging vertaler)

Gods geest ruste op de wateren, de zaden van het leven zijn verspreid in de grote
vergaarbak van primordiale materie. De Hebreeuwse Ark van het Verbond betekende
hetzelfde idee, want het was het heilige schip van de Godheid, maar in latere tijden werd
deze originele sublieme betekenis verbasterd tot antropomorfe opvattingen.

Vertaald uit The Theosophical Forum met toestemming van de uitgever The Theosophical University Press.

Deel dit artikel met een vriend of vriendin.
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