Theosofie – Noordwest
www.theosofie-noordwest.nl

Theosofie de oude wijsheid-religie.
Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Pāramitā’s) in praktijk brengen is de tweede.
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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 SLANG.
Dit symbool omvat net als de anderen symbolen een aantal betekenissen, een van deze
betekenissen hebben we al aangestipt in het artikel van “de Cirkel”. We hebben er vermeld
dat een slang vaak wordt getoond die zijn eigen staart inslikt, als een symbool van de
terugkeer van cycli op zich, en de vereniging van uiteinden en begin. Tevens werd
beschreven dat indien de uiteinden van de cirkel elkaar passeren in plaats van aan te sluiten,
hier een spiraal curve mee wordt aangeduid.
Deze spiraalvormige curve wordt vaak aangegeven als een slangsymbool wat het verloop
van de evolutie weergeeft. Zoals elk symbool heeft het symbool van de slang ook een
dubbele betekenis. Kennis van dit feit vermijdt veel onduidelijkheden in de interpretatie van
de symbolen, zoals we bijvoorbeeld eerder hebben gezien dat het kruis kan staan voor de
interactie van kosmische geest en kosmische stof op het hoogste gebied, of de vereniging
van fysieke krachten op het aardse gebied.
We kennen ook de begrippen van goede of slechte slangen, zoals in de bijbel: in het ene
geval wordt verteld, wijs te zijn als de slangen, wordt op andere plaatsen verteld om op te
passen voor die oude slang van een duivel. We moeten in het achterhoofd rekening houden
met deze dubbele natuur om te voorkomen dat er een verwarring optreedt, zowel in de
theologie de slang in genesis die de mensheid in werkelijkheid wijsheid onderwees, als met
de duivel die de verpersoonlijking is van de mens zijn lagere passies.
We lezen in De Geheime Leer dat fohat, de goddelijke boodschapper, de intelligente
kosmische elektriciteit, die op het goddelijk Woord overgaat tot het creëren van werelden en
de wezens daarop, als een slang beweegt en natuurlijke spiralen voortbrengt, en dat dit plan
van spiralen de evolutie wordt nagebootst van de kosmische nevel spiralen tot in de
spiraalvormige groei in planten.
De slang betekent goddelijke wijsheid, creatieve intelligentie, Meesters van Wijsheid worden
slangen genoemd, dat geeft een nieuwe betekenis aan de uitspraak: "Wees wijs als
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slangen." Hermes of Mercurius draagt de caduceus, een staf met twee slangen in elkaar
verbonden, de Chinezen maakte, de slang het symbool van hun keizers, de Druïden
noemden zichzelf slangen, slang - emblemen worden Dracontia en waren eens over de hele
wereld verspreid, en worden nog steeds gevonden; Quetzalcohuatl was de slangen - god
van de oude Mexicanen; draken worden gevonden door de hele symboliek van de klassieke
oudheid, allen met dezelfde betekenis.
Maar er wordt ook van kwade slangen gesproken. De gnostici spraken van een
Agathodaimon en een Kakodaimon, of een goede en een kwade godheid, voorgesteld als
slangen; Hercules doodt Python; Apollo overwint een slang bij de geboorte, maar doet dat
door middel van een andere slang, het symbool hoe de hogere wijsheid dat in de mens het
lagere overwint.
De twee knooppunten van de maan, Rahu en Ketu, worden de Draken kop en staart
genoemd. Dus de slang kan staan voor de dualiteit van de menselijke natuur,en dat is een
kopie van de dualiteit in de kosmos. Een dubbele geometrie kan worden gebaseerd op de
linker en rechter schuine lijnen.
Er is de slang van de geest en de slang van de materie, de hemelse wijsheid van boven,en
de aardse wijsheid van onder, waarvan Paulus zo vaak sprak. Deze polaire krachten in
de hele schepping zijn de eeuwige contrast, waardoor de groei wordt bevorderd en het
evenwicht gehandhaafd.
De laagste slang, de materie, is niet het kwaad op zich, maar wordt het kwaad in de mens
wanneer hij zichzelf in een verkeerde relatie opstelt. De mens zijn samengestelde natuur
stelt hem in staat de krachten van de natuur met intelligentie te verkrijgen en dus kwade
slangen zelf te creëren die zijn vooruitgang tegenhouden, maar op de lange duur hem een
overwinnende kracht geeft, en kosmisch gesproken, de afdaling van de geest in de materie
heeft geleid tot angstaanjagende wezens die op elkaar jagen, en dodelijke vergiften en
epidemieën.
Dus de slang of de duivel is een goed symbool voor de lagere natuur van de mens, dat
(Zoals wij die kennen) is een onheilspellende en de mistroostige realiteit, is een spook dat
we zelf hebben voortgebracht en mee moeten leven. De redder van de mens, de slang van
de goddelijke wijsheid is het symbool voor de redder van de mens, de goddelijke wijsheid
van het hogere. Maar laten we ons niet te personifiëren met een Jehova of een Satan, en
laten we niet vergeten dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest, ook al hebben
we het heiligdom misschien ontheiligd.
De slang is nauw verbonden met de boom - soms met het kruis, en zoals gezegd in ons
laatste artikel, weergeeft het de creatieve krachten die door de sferen van de materie
cirkelen. De kinderen van Israël worden gebeten door slangen, wat een pest veroorzaakt, en
worden genezen door Mozes (een Magiër door het opzetten van een koperen slang. De
slang is de leraar van de mens, net als de Christos, Prometheus, Lucifer, en de Heiland
onder diverse andere namen.
Maar hij is ook de verleider,of beter gezegd, iemand die de mens test en beproeft. Want hoe
kan de mens met het goddelijke voorrecht vrije wil uit oefenen tenzij hij een vrije keuze heeft?
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Daarom wordt de leraar terecht een verleider genoemd, maar niet in een kwaadaardige zin.
Met betrekking tot Pasen is het van belang om de relatie van de slang en het ei te
vermelden. Op verschillende plaatsen op de aarde worden slangenterpen gevonden, vaak
een terp die een ei voorstelt vlak bij de bek van de slang. Deze twee symbolen zijn van
nature verbonden, want het ei symboliseert de baarmoeder van de natuur. Haar vorm is
bolvormig, wat hetzelfde voorstelt als de cirkel, maar het heeft een kiem er in van waaruit het
wezen zal voortkomen, fase na fase ontvouwend tot de voltooiing.
Voor sommige mensen kan dit slechts een "analogie" te zijn, weinig meer dan een van de
cijfers van de retorica in de rug van het grammatica boek. Maar analogie is de grote sleutel
tot de interpretatie van de kosmische en menselijke mysteries. Het gewone kippenei is een
trouwe miniatuur van het grote kosmische ei, het is mogelijk de meest wonderlijke
analogieën te achterhalen in alle stadia van het embryo dat de biologen onderzoeken.
De gewoonte van het uitwisselen van eieren op het moment bij de wedergeboorte van het
nieuwe jaar was een gangbaar gebruik door vele naties en door het Christendom
geadopteerd zoals veel andere “heidense” gebruiken.
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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