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De doelstellingen van de Theosofische Vereniging zijn: 

• Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van 
ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur 

• Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerten en wetenschappen 
• Het onderzoeken van de onverklaarbare wetten die in de natuur besloten liggen en van de 

vermogens die in de mens sluimeren 

De vereniging is niet-sektarisch en bestaat uit zoekers naar inzicht. 
 Haar eenheid berust niet op een gezamenlijk beleden geloof of wereldbeschouwing  

maar op een gezamenlijk streven naar waarheid. 
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De zon, een kloppend hart   

 

      Boris de Zirkoff   

 

De zon is het levenskrachtig centrum van het 

zonnestelsel. Vanuit daar stromen alle energieën 

en krachten die het gehele rijk levend houden en 

leveren de krachten die nodig zijn voor de evolutie. 

In het huidige jaar (2015) ervaren we een maximum 

van de 11-12-jarige cyclus van zonnevlekactiviteit 

en sommige van de oude occulte leringen die 

verband houden met de aard van de zon 

overwegen zelf voor een zorgvuldige observatie. 

De tegenwoordige astronomen hebben veel 

ontdekt wat slechts een paar jaar geleden 

speculatie was, maar zijn nog steeds niet in staat 

om beperkte materialistische ideeën los te laten 

die betrokken zijn bij hun studies en moedig de 

sfeer van de occulte gedachte ingaan. 

Zonnevlekken zijn kanalen waardoor sommige 

machtige zonnekrachten van tijd tot tijd 

verschijnen als een fase van de onmisbare 

circulatie van het zonneplasma, reikt naar het 

grensgebied om uiteindelijk dan naar de zon 

terugkeert. Het reinigt, zuivert, bezield alles wat 

leeft en evolueert binnen dat systeem, verzamelt 

onzuiverheden die later worden verwerkt in de 

structuur van de zonneketen en de vele niveaus 

van zijn spirituele hiërarchie. 

De zon trekt samen zoals een menselijk hart, min 

of meer om de elf jaar, volgens zijn eigen ritme en 

ontspant tussen zijn contracties. Trouwens, 

volgens de leringen van de occulte traditie is de 

zon het hart van het zonnewereldsysteem en zijn 

hersenen zijn verborgen achter de ‘zichtbare’ zon.  

Vanaf dat moment wordt het gevoel in elk 

zenuwcentrum van het grote lichaam uitgestraald 

en stromen de golven van de levensessentie 

(plasma) in elke slagader en ader. De planeten zijn 

de ledematen en polsslag. 

H. P. Blavatsky schrijft in de Geheime Leer, deel 1, 

blz. 596: Het occultisme plaatst dit ‘mysterie’, of 

de oorsprong van de levensessentie, in hetzelfde 

centrum als de kern van de prima materia van ons 

zonnestelsel want ze zijn EEN. 

‘De zon is het hart van de zonnewereld (het 

zonnestelsel) en zijn brein is verborgen achter de 

zichtbare zon. Vandaar worden gewaarwordingen 

uitgezonden naar ieder zenuwcentrum van het 

grote lichaam, en de golven van de levensessentie 

vloeien in iedere slagader en ader. De planeten 

vormen zijn ledematen en geven zijn ritme aan. 

Elders (in The Theosophist) werd uiteengezet dat 

de occulte filosofie ontkent dat de zon een 

verbrandende bol is, maar deze eenvoudig 

omschrijft als een wereld, een gloeiende bol, 

terwijl de echte zon erachter is verborgen en de 

zichtbare zon alleen zijn weerkaatsing, zijn schil 

is. De wilgenbladeren van Nasmyth, die Sir J. 

Herschel ten onrechte aanzag voor ‘bewoners van 

de zon’, zijn de reservoirs van de levensenergie 

van de zon, het levens elektriciteit die het hele 

stelsel voedt.  

De geheime zon is dus de voorraadschuur van 

onze kleine Kosmos, wekt zelf zijn levensfluïdum 

op en ontvangt altijd evenveel als hij uitzendt. En 

de zichtbare zon is slechts een raam dat is 

uitgehakt in het werkelijke paleis en de 

tegenwoordigheid van de zon, dat echter 

nauwgezet het interieur weerkaatst. 

Het huidige modern wetenschappelijk idee van 

zonneplasma, waarvan de aard ionisch en 

elektronisch is, benaderd dicht de occulte traditie, 

vooral als het in aanraking komt met stromingen 

en krachten van een andere trillingsfrequentie dan 

die welke worden herkend als uitgeputte 

materialisme, een geleidelijke herkenning van 

subtielere vormen van materie. 

De theosofische beweging, die deze term in de 

breedste zin gebruikt, is een universele kracht die 

geworteld is in het occulte leven van de planeet. 

Het is onvergelijkbaar veel groter dan eender 

welke theosofische organisatie die van tijd tot tijd 

https://nl.wikipedia.org/wiki/James_Nasmyth
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zou kunnen verschijnen en zich opnieuw zou 

terugtrekken in de verzamelde schaduwen van 

voorbije geschiedenis.  

Gevoed door de eeuwig levende fonteinen van 

zonne-energie en leven, pulserend op het ritme 

van het universele wezen, zwanger van nog 

ongeboren werelden, manifesteert de beweging 

zich in ontelbare tijdelijke vormen en draagt in 

haar cyclische getijden alle beloften van een 

nobelere toekomst. Alle visioenen van nooit 

eindigende verworvenheden, alle rijkdom van 

spirituele vervulling, harmonie en vrede.  

De historische manifestaties van deze algemene 

beweging zijn natuurlijk nauw verbonden met het 

idee van periodieke reïncarnaties van sommige van 

de eerdere werkers en leraren die aan eerdere 

aspecten van occult werk hebben deelgenomen en 

komen van tijd tot tijd terug om hun onderbroken 

taak te hervatten en ze herbevestigen de leringen 

in nieuwe talen waardoor de menselijke evolutie 

tot stand komt, terwijl de tijdperken van de 

geschiedenis zich ontwikkelen in een of ander deel 

van de totale menselijke evolutionaire fase. 

Het lijkt geloofwaardig om aan te nemen dat de 

huidige manifestatie van de Theosofische 

beweging, geïnitieerd door H.P.B. en haar 

medewerkers, nauw verbonden zijn met zowel het 

gnosticisme als het neoplatonisme, hun leringen, 

disciplines en spirituele inspanningen. 

Soms vraagt men zich af waar die bepaalde 

individuen uit die voorbije dagen zijn. Hoe zit het 

met Basilides, Bardaisan, Valentinus, Simon 

Magus, Satornilos en Marcion? Zijn ze al bij ons, of 

moeten ze nog steeds in een of ander tijdperk op 

de wereld komen, terwijl ons werk zich verder 

ontwikkelt en verbreedt tot andere strekkingen 

van het menselijk leven?  

Waar zijn Ammonius Saccas, Plotinus, Iamblichus, 

Porphyrius en Proclus? Hebben we ze toevallig 

ontmoet en niet herkend? Zullen sommigen van 

hen opduiken naarmate de tijd voorbijgaat en het 

huidige occulte werk toeneemt in een 

wedergeboren mensheid?  

Sommige voormalige leden van de beweging 

hebben we hoogstwaarschijnlijk ontmoet als 

vrienden en collega's. De meeste hiervan zijn 

waarschijnlijk mensen die de vreselijke dagen van 

de Katharen, Albigenzen en Waldenzen hebben 

meegemaakt, mannen en vrouwen die vandaag 

een levendige herinnering aan die dagen hebben 

en wiens kennis van de leringen duidelijk een 

levendige herinnering is aan een vorig leven. 

De vraag kan nog steeds worden gesteld: waar zijn 

Johannes Scotus Erigena, Meister Eckhart, Arnald 

de Villanova, Pico della Mirandola, Raymond Lully 

of John Dee? Hebben ze naar ons al uitgezien? Het 

'klimaat' van de huidige beweging zou natuurlijk 

veel gemakkelijker voor hen zijn en helpen om hun 

latente krachten en kennis te ontplooien. 

Het zou goed zijn als we af en toe bij deze 

gedachtegang zouden stilstaan. 

De hogere leden van de Broederschap van het Licht 

hebben voornamelijk te maken met ideeën, een 

visie die niets te maken heeft met het gewone 

denken. Ideeën zijn vanuit een bepaald standpunt 

de stoicheia van oude Griekse mystici, de 

onstoffelijke principes van de planetaire wereld, 

geïndividualiseerde abstracties die enigszins lijken 

op de gnostische eeuwigheden. Het is met hen dat 

de meest geavanceerde leden van de Hiërarchie 

nauw verbonden zijn. 

De straalstromen van het Atma-Buddhisch niveau 

van wereldwijd bewustzijn dragen hun spirituele 

stromingen naar elk deel van de globale structuur, 

innerlijk en uiterlijk. 

Deze stromingen moeten worden verminderd in 

hun trilsnelheden voordat ze kunnen worden 

waargenomen zelfs op de hoogste delen van de 

mensheid. Minder gevorderde leden van de 

Broederschap kunnen dat doen, omdat ze dienen 

als transformatoren van de hoogste energieën 

naar iets lagere niveaus. 

Hun activiteit is geworteld in het gebruik van 

Kriyisakti, het creatieve vermogen van zelfbewust 

denken, waardoor het externe, waarneembare, 

fenomenale resultaten kan produceren door zijn 

eigen inherente energie. 

De broederschap van ingewijden hebben overal ter 

wereld agenten. Geen enkel land hoeft te worden 

vrijgesteld, omdat hun werk universeel is en de 

mensheid als een familie omvat. *  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elementen_van_Euclides
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* Een uitstekend voorbeeld van dit feit is de School 

van occulte leringen onder de Berbers in Noord-

Afrika. 

Sommige van hun voorschriften zijn vertaald door 

PG Bowen van een lidstaat in de Isinzu-taal onder 

begeleiding van een van hun leraren genaamd 

Mehlo Moya en uitgegeven door Rider & Co., 

Londen, 1935, onder de titel ‘De stem van de 

Ouden’, praktisch identiek met wat we vinden in 

‘Licht op het Pad.’ 

Sommige van deze agenten zijn zelf hoge 

ingewijden die met hun eigen discipelen werken, 

anderen zijn alleen geavanceerde Chela's 

(leerlingen) met verschillende niveaus van 

kennisverwerving, anderen zijn aspirant en 

toegewijde studenten wiens levens toegewijd zijn 

aan de hoogste idealen.  

Sommige van de vertegenwoordigers hebben 

voortdurend persoonlijk contact met de Leraren; 

anderen alleen bij gelegenheid. Anderen zijn zich 

misschien nog niet bewust agent te zijn, maar zijn 

open kanalen voor de een of andere soort Leraar 

die spirituele ideeën en idealen soms ten goede 

kan gebruiken om te communiceren naar het 

menselijk ras * 

* Een uitstekend voorbeeld hiervan is het geval van 

De Robigne Mortimer Bennett (1812-82), de 

beroemde Amerikaanse vrijdenker.  

Een boodschap aan AP Sinnett van Mahatma Koot 

Hoomi die zegt dat hij een van onze agenten is (die 

hij zelf niet kent) en uitgezonden werd om een 

plan uit te voeren naar bevrijding van bijgelovige 

geloofsbelijdenissen van westerse gedachten. 

Het werk van de Broederschap gaat over spirituele 

en intellectuele bezigheden, het zaaien van zaden 

in een progressieve en veelbelovende geest. Het is 

nooit politiek of sektarisch, hoewel dit niet 

betekent dat zaden van spiritueel denken niet zijn 

gezaaid bij gelegenheid in de geest van intuïtieve 

staatslieden en grote leiders van wie de stem te 

horen was boven de onnadenkende menigte of 

waarvan uitspraken kunnen blijven en herhaald 

worden voor volgende generaties. 

Wat dan ook een open kanaal mag zijn, kan op elk 

moment gebruikt worden door degenen waarvan 

het enige doel en motief de verbetering is van de 

mensheid van langzaamheid naar actie en van 

duisternis naar licht. We zijn ons allemaal min of 

meer bewust van de grote verwachting binnen de 

georganiseerde theosofische beweging van 

vandaag over het verschijnen van een andere 

directe boodschapper van de broederschap of 

adepten, vergelijkbaar met H.P. Blavatsky.  

Dit is nooit een belofte van haar kant of van haar 

leraren geweest. De mogelijkheid bestaat, maar de 

waarschijnlijkheid ervan is nogal twijfelachtig. De 

ideeën die verband houden met deze 

gedachtegang zijn op zijn zachtst gezegd soms 

heel eigenaardig.  

Wordt er van hem verwacht dat hij van 

Angelsaksische of Slavische afkomst is? Waarom 

zou hij dat zijn? India, Afrika en China vormen 

vandaag de grote meerderheid van de mensheid in 

incarnatie. Is het niet denkbaar dat een persoon 

van dat type kan verschijnen en werken tussen 

totaal andere etnische groepen dan de onze en 

voor ons onbekend blijven?  

De overgrote meerderheid van de huidige 

theosofische literatuur is in het Engels. Een ander 

tijdperk van occulte ontwikkeling kan een totale 

verschuiving in deze situatie ervaren, en de nieuwe 

aflevering van leringen kan worden opgesteld in 

talen waarmee we totaal onbekend zijn. 

Broers en vrienden! Sursum corda, verheft uw hart! 

Observeer de wereld om je heen, maar wees niet 

ontredderd! Het leven is een manifestatie van de 

WET. Er is constante begeleiding achter de 

uiterlijke sluier van illusies. De beschaving waar we 

een integraal onderdeel van zijn, staat niet op het 

punt om te breken tot gruzelementen; het is niet 

om te verdwijnen in een zee van totale 

vergetelheid en ontkenning.  

We zijn getuige van een wereldwijde totale 

verandering van het denken, een fundamentele 

verandering van opvattingen en idealen. Versleten 

tradities moeten worden weggevaagd, om ruimte 

te maken voor nieuwe opvattingen, nieuwe 

onderlinge relaties tussen alle mensen, en deze 

nieuwe opvattingen zullen te zijner tijd op zijn 

minst in mindere mate oude idealen weerspiegelen 

waarvan de tijd voor een nieuwe manifestatie nu is 
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aangebroken in de cyclische rotatie van de 

eeuwen. 

De theosofische beweging waaraan we ons leven 

en werk hebben opgedragen is slechts een aspect 

van de Zonneactiviteit. Het heeft eeuwenlang 

bestaan en zal in vele vormen en veranderingen in 

de verre toekomst blijven bestaan.  

Als een van zijn manifestaties dogmatisch wordt of 

hun vitale kracht verliest, zal een nieuwe generatie 

studenten een rebellie leiden tegen de verkalkte 

traditie en uitdrukking geven aan de oude 

denkprincipes in andere dan de afgezaagde zinnen 

die mogelijk hun effectieve kracht verloren 

hebben. De enige permanente kracht in het 

universum is de kracht van verandering; laten we 

dit nooit vergeten! De Theosofische beweging is 

een jeugdige beweging. Dit heeft niets te maken 

met de ouderdom van het lichaam. Jeugd is een 

gemoedstoestand, een veerkracht van het denken, 

een dynamiek van de vitale stromen, een 

bereidheid tot spiritueel avontuur, een zoektocht 

naar grotere werkelijkheden, een onsterfelijke 

hoop en vertrouwen in de onwrikbare grondslagen 

van de WAARHEID.  

Laten we daarom dromen van een edeler en 

grotere wereld; laten we namens hem werken, 

NOOIT de droom zelf uit het oog verliezen, de 

droom die nooit sterft! 

 

Artikel uit de Amerikaanse Theosofische 

Vereniging. 

The sun a beating haert. Gepubliceerd in 2015. 

Vertaling: E.M. 

 

 

 

Boris de Zirkoff:  (Sint-Petersburg, 7 maart 1902–Point Loma, 4 maart 1981) was een 

Amerikaanse schrijver, redacteur en theosoof.  

De Zirkoff werd geboren uit een welstellende familie. In zijn geboorteland, Rusland, 

kreeg hij zijn eerste onderwijs. Hij leerde talen, dankzij het aandringen van zijn 

grootmoeder. De Februarirevolutie in 1917 maakte een einde aan het Tsarenrijk en de 

familie vluchtte naar Finland. In het huis van een zeer goede kennis van zijn stiefvader 

zag de Zirkoff voor het eerst het boek, De Geheime Leer, geschreven door zijn 

tante Helena Blavatsky. 

In 1923 vertrok de familie de Zirkoff naar Baden-Baden in Duitsland. Een ontmoeting met een Russische 

Amerikaan, Nikolai Romanoff, zou zijn leven veranderen. De Zirkoff vernam dat er zich in Point Loma, nabij 

San Diego(Californië), een Theosophical Society bevond. Hij schreef een brief aan Katherine Tingley, Leider 

van het Theosofisch Genootschap.  

Toen Tingley een bezoek bracht aan Finland, ging de Zirkoff zelfs daarheen om haar te ontmoeten. Tingley, 

die vernomen had dat de Zirkoff een verwante was van Blavatsky, beloofde hem alle nodige hulp te bieden 

bij zijn overtocht naar Amerika. 

Eind 1923 lukte het de Zirkoff om, via Londen, naar New York te reizen. Eens daar aangekomen zou het toch 

nog een maand duren vooraleer hij in Californië aankwam. 

Zirkoff bleef in Point Loma tot aan zijn dood in 1981. Gedurende 18 jaar was hij werkzaam als leraar, 

secretaris en schrijver. 
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Zijn we dood als we dood zijn? 

   

 

         

Als we doodgaan? Zijn we dan dood? 

Wat is de dood? Sommige mensen denken dat de 

dood een totaal uitdoven is; het leven en het 

bewustzijn eindigen op het moment dat het 

stoffelijk lichaam ophoudt te functioneren.  

Anderen beschouwen het heel goed mogelijk dat 

er een of andere vorm van leven na de dood is. Ook 

al kunnen ze het niet bewijzen, toch zijn veel 

mensen er persoonlijk van overtuigd dat er leven 

na de dood bestaat. Deze overtuiging kan 

gebaseerd zijn op een bepaalde religieuze 

achtergrond, maar dat hoeft niet zo te zijn.  

Als het waar is dat een deel van ons niet sterft, dan 

kun je de zogenaamde ‘dood’ eerder beschouwen 

als een overgang van de ene toestand naar een 

andere dan als een einde op zich. Het proces van 

geboren worden, opgroeien, volwassen zijn, 

ouderdom en dood is een van de grote cycli die je 

vindt op elk niveau in de Natuur, van atoom tot 

universum.  

Iets van de angst die meestal verbonden is met 

doodgaan begint te wijken, als het sterven wordt 

gezien als een onderdeel van een steeds weer 

optredende cyclus en, in feite, als een nieuw begin 

in een andere toestand van bewustzijn. 

De boodschap dat het leven altijd doorgaat en niet 

ophoudt bij de stoffelijke dood is overgeleverd uit 

de verzamelde spirituele wijsheid van het verleden. 

De hier volgende denkbeelden worden ons ter 

overweging aangeboden en zijn afkomstig van de 

tijdloze spirituele leringen die tegenwoordig 

bekend staan als Theosofie. 

Wie ben ik? 

Diep in onszelf voelen velen van ons intuïtief dat 

we méér zijn dan dit stoffelijk lichaam, dat we 

méér zijn dan een persoon die leeft om te eten, te 

slapen en om de menselijke soort in stand te 

houden. Het is heel natuurlijk om jezelf vragen te 

stellen zoals WIE BEN IK? En ben ik méér dan alleen 

mijn lichaam? 

Theosofische leringen geven aan dat mensen meer 

zijn dan een stoffelijk lichaam en dat we 

functioneren op drie hoofdgebieden: 

➢ Een inwonende Geest die bestond vóór onze 

geboorte en die zal blijven bestaan na de dood. 

➢ Een ziel die ook al bestond vóór onze geboorte 

en die zal blijven bestaan na onze dood. 

➢ Een stoffelijk lichaam. 

Ter overdenking ligt hier de gedachte dat onze ziel 

een projectie of het ‘voertuig’ is van de inwonende 

Geest. De ziel evolueert over een lange periode 

door het opnemen en verwerken van de 

levenservaringen, waarbij zij geleidelijk kwaliteiten 

verwerft als mededogen, zuivere intelligentie, 

inzicht en wijsheid.  

Zij doet dat door zich periodiek te hullen in een 

nieuw lichaam met een nieuwe persoonlijkheid. 

Hierbij wordt echter gesteld dat voor onze 

menselijke evolutionaire reis vele levens nodig zijn 

om ons volle menselijke en spirituele potentieel te 

ontwikkelen. Als dat zo is, dan is het logisch dat 

wij allemaal vele malen door het proces van 

geboren worden en sterven zijn heengegaan. 

Belangrijker evenwel is het intuïtieve besef van ons 

eigen voortbestaan. Velen van ons kennen dit. We 

voelen dat in ons andere diepere lagen van 

bewustzijn liggen. Degenen die regelmatig aan 

meditatie doen, bijvoorbeeld, kunnen toestanden 

ervaren die anders zijn dan het dagelijkse 

waakbewustzijn. 

Andere bewustzijnsgebieden 

Overal rondom en door de fysieke stof heen 

bestaan andere gradaties van stof. Vandaag de 

dag, nu we röntgenstralen en televisie kennen, is 

het voor ons makkelijker om de werkelijkheid van 

het bestaan van een onzichtbare wereld te 

accepteren. De wetenschap hanteert steeds 

ruimere begrippen als het gaat om het beschrijven 

van de aard van de materie en we zijn beter in staat 

om denkbeelden te vatten waarin het zowel om 
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zichtbare als onzichtbare krachten gaat.  

Daarom is het ook niet al te moeilijk om je voor te 

stellen dat mensen andere aspecten of ‘lichamen’ 

hebben die van fijnere stof zijn gemaakt. 

Wat is het verschil tussen slaap en 

dood? 

Uit theosofische leringen komt naar voren dat 

dood en slaap niet veel van elkaar verschillen. 

Wanneer we gaan slapen, wordt het bewustzijn 

tijdelijk uit het lichaam teruggetrokken, maar we 

hebben nog steeds emotionele en mentale 

ervaringen die we ons bij het wakker worden vaak 

ook nog herinneren.  

In onze droomtoestand kunnen we hoogten 

bereiken die erop duiden dat er 

bewustzijnsgebieden zijn buiten die welke we 

ervaren wanneer we wakker zijn. 

Stel je voor dat bij de fysieke dood ons bewustzijn 

een reis begint naar gebieden die veel verhevener 

zijn dan die welke je in je slaap betreedt. In de 

droomtoestand is ons bewustzijn nog steeds 

verbonden met ons stoffelijk lichaam en kan 

ernaar terugkeren.  

Bij de dood wordt deze verbinding echter definitief 

verbroken en sommige helderzienden kunnen 

werkelijk zien hoe de levensenergie het lichaam 

verlaat via de kruin in de vorm van een fijn zilveren 

koord of stroom. 

Wat gebeurt er na de dood? 

Aloude leringen vertellen ons dat we na de 

stoffelijke dood een wereld van licht binnentreden 

waarin we een steeds grotere vrijheid ervaren 

naarmate het bewustzijn steeds meer wordt 

losgemaakt van de zwaardere trillingen van de 

dichte fysieke stof.  

Er wordt gezegd dat die wereld onze stoffelijke 

wereld doordringt. Dan vindt er een 

zuiveringsproces plaats voordat de ziel verder kan 

gaan naar de diepe en gelukzalige toestand die zij 

heeft verdiend. 

Tijdens het aardse leven identificeren we onszelf 

voornamelijk met de verlangens van de stoffelijke 

wereld. Men zegt dat deze verlangens ook na de 

dood blijven bestaan en zelfs tijdelijk nog sterker 

kunnen worden. Zij moeten echter worden 

achtergelaten voordat de ziel de volgende fase van 

haar reis kan voltooien. Misschien kan een 

vergelijking helpen om dit duidelijk te maken.  

We weten dat wanneer zout uit zeewater wordt 

gewonnen het verdampende water een bezinksel 

achterlaat dat geen zuiver zout is. De 

onzuiverheden moeten er nog worden uitgehaald. 

We zouden kunnen zeggen dat iets dergelijks ook 

plaatsvindt wanneer de ziel het lichaam verlaat, zij 

moet nog een zuiveringsproces ondergaan. 

Hiervoor is tijd nodig, vooral wanneer de emoties 

intens zijn geweest en weinig constructief van 

aard.  

We worden na de dood niet opeens volmaakt, want 

voor de menselijke reis zijn vele levens nodig. 

Onze angsten, begeerten, vreugden en zorgen 

blijven bestaan en moeten in het leven na de 

fysieke dood worden begrepen. Geleidelijk aan 

echter vindt het proces van verfijning plaats en in 

een nieuwe toestand van vrijheid begint de ziel de 

stralende wereld waarin zij nu woont te waarderen.  

Men zegt dat we uiteindelijk verder ontwaken in 

een gelukkige toestand van hemelse zaligheid en 

beloning waarin geen pijn of verdriet is, slechts 

vreugde en vervulling. 

Het is belangrijk om te onthouden dat we nu bezig 

zijn die ‘hemelse’ ervaring te scheppen. Wat is de 

drijfveer voor ons bestaan? Zijn we vooral bezig 

met de onbelangrijkheden van het dagelijks 

bestaan of denken we ook dieper na?  

Zijn we egoïstisch of steken we graag de helpende 

hand naar een ander uit? Zijn we snel van ons stuk 

gebracht of zijn we in staat rustig en 

geconcentreerd te blijven, ondersteund door 

ogenblikken van rustige overpeinzing en 

meditatie?  

Men zegt dat als we zulke oefeningen regelmatig 

doen, het overgangsproces naar de ‘hemelse’ 

wereld gemakkelijker zal zijn na de stoffelijke 

dood. Het leven dat we nu leiden, zo wordt 

gezegd, bepaalt wat voor soort toestand we na de 

dood zullen ervaren. 
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Er bestaan allerlei gezichtspunten over de duur van 

ons verblijf in de hemelwereld. Maar het is 

waarschijnlijk dat deze per individu verschilt en 

niet in aardse tijd kan worden gemeten, want het 

is een toestand die geen relatie heeft met de tijd 

zoals wij die kennen.  

Nadat we helemaal zijn uitgerust en vernieuwd, zo 

wordt in de theosofische leringen gesteld, voelen 

we weer de drang om ervaringen op te doen in de 

stoffelijke wereld. We beginnen dan met het proces 

van geboren worden in een nieuw stoffelijk 

lichaam, om opnieuw de cyclus te beginnen, 

teruggeplaatst in omstandigheden die we zelf 

hebben geschapen. 

Bewijs dat het leven bij de dood 

niet ophoudt 

Hoewel het moeilijk is om te bewijzen dat het 

menselijk bewustzijn buiten het stoffelijk lichaam 

blijft voortbestaan, groeit het bewijs voor deze 

gedachte binnen de disciplines van 

wetenschappelijk onderzoek naar 

buitenzintuiglijke waarneming en uittredingen. 

Empirisch bewijs, zou je kunnen zeggen, voor het 

idee van reïncarnatie of meerdere levens, wordt 

geleverd door de herinneringen die mensen 

beweren te hebben aan vorige levens. Hoewel deze 

niet in objectieve zin kunnen worden bewezen, 

lijken ze niettemin zeer oprecht en eerlijk, en in 

sommige gevallen is inderdaad bewezen dat 

beweringen over vorige levens op waarheid bleken 

te berusten. 

Bijna-dood ervaringen 

Zeer belangrijk hierbij zijn de getuigenissen in de 

afgelopen jaren van honderden mensen die een 

‘klinische doodervaring hebben gehad; deze 

ervaringen zijn verzameld en gepubliceerd door 

onderzoekers als Dr. Raymond Moody, Dr. 

Elisabeth Kübler-Ross en de Australische auteur 

Dr. Cherie Sutherland. 

De ervaringen van mensen die weer tot leven 

werden gewekt en die verslag deden over wat er 

met hen gebeurde toen zij als klinisch dood 

werden beschouwd, lijken opmerkelijk veel op die 

welke in de theosofische literatuur worden 

beschreven. Voor de meesten van hen bestond de 

eerste ervaring uit het gaan door een donkere 

afgesloten ruimte of tunnel, voordat hun 

bewustzijn weer scherper werd en zij zich bewust 

werden van een spiritueel ‘lichaam’.  

Vanuit dit lichaam zagen ze op afstand hoe hun 

fysieke lichaam weer tot leven werd gewekt, 

bijvoorbeeld op een operatietafel of wanneer ze uit 

een autowrak waren gered. Velen bevonden zich 

dan in een wereld van licht en vrijheid waarin zij 

een ‘lichtwezen’ ontmoetten die het toonbeeld was 

van volmaakt begrip en volmaakte liefde.  

Gewoonlijk beleefde men een diep gevoel van 

vrede en welzijn. Vaak ervoeren deze mensen een 

levendige terugblik op hun leven en begrepen ze 

dat ze moesten terugkeren om de nog niet 

voltooide zaken van hun incarnatie af te maken. 

Velen die onwillig waren om terug te keren, 

getuigden dat deze ervaring hun leven volkomen 

had veranderd. Zij waren totaal niet bang meer 

voor de dood, omdat zij zich realiseerden dat zij, 

hoewel zij dachten dat zij waren gestorven, in een 

andere toestand bleven voortleven.  

Deze mensen keerden terug naar het stoffelijk 

bewustzijn met een verlangen om liefde voor 

anderen te ontwikkelen. Zij beseften ook hoe 

belangrijk het was te leren en te groeien in 

wijsheid door middel van de ervaringen van dit 

speciale leven. 

Hulpverlening op het moment van 

sterven 

Een belangrijke boodschap van de bestudeerders 

van wijsheid leringen is dat de aanwezigen rond 

een stervende de vertrekkende ziel behulpzaam 

kunnen zijn door de overgang zo rustig en zo 

vredig mogelijk te laten plaatsvinden. De laatste 

jaren is er veel vooruitgang geboekt doordat er 

overal ter wereld tehuizen zijn gesticht waar 

speciaal getraind personeel de stervenden 

liefdevolle zorg en vertrouwen biedt. 

Is verdriet wel nodig? 

Stel je voor hoe het moet voelen om rustig weg te 

glijden, uit een door pijn geteisterd lichaam 

wellicht, om jezelf in vrijheid te hervinden, eerst 

enigszins verward zelfs, misschien zonder te 

https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Moody
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross
http://www.nde.net.au/research.htm#NDErs
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beseffen dat het bewustzijnsgebied dat je zojuist 

hebt betreden niet de stoffelijke wereld is waaraan 

je gewend bent.  

In Het Tibetaanse Dodenboek en in andere teksten 

die dit onderwerp behandelen, wordt uitgelegd dat 

de aanpassing voor de persoon die is overgegaan 

wordt bemoeilijkt als degenen die de gestorvene 

liefhadden alsmaar blijven rouwen en verdriet 

hebben. 

Het is normaal om verdriet te voelen en 

hedendaagse psychologen zouden kunnen 

beamen dat het ongezond is om je verdriet weg te 

drukken. Velen echter die de dood beschouwen als 

een onderdeel van een periodieke cyclus van 

geboorte en dood, en die overtuigd zijn van het 

bestaan van een leven na de dood, zeggen dat hun 

verdriet daardoor minder groot is geworden.  

Zij zien de dood als een vast cyclisch proces en er 

is voor hen minder reden tot angst over een 

onzekere toekomst voor hun overleden geliefden. 

Hoe bereid je je voor op je eigen 

dood? 

Wanneer er een kind geboren gaat worden, 

bereiden we de geboorte voor. Aangezien we 

uiteindelijk allemaal sterven kunnen we onszelf 

helpen door ook deze overgang voor te bereiden. 

Het hele proces wordt vergemakkelijkt als we een 

leven leiden waarin rekening wordt gehouden met 

de diepere aspecten van de mens. 

Informatie is beschikbaar 

Er zijn vele boeken beschikbaar over 

gebeurtenissen vóór, tijdens en na de 

doodservaring. Sommige zijn gebaseerd op 

nuchtere observaties van het stervensproces; 

andere zijn verslagen van degenen die dachten dat 

zij stervende waren, maar dan weer terugkeerden 

naar het leven. Weer andere, zoals de theosofische 

literatuur, zijn verslagen van tijdloze leringen over 

de dood en de wereld daarna. 

Leren om je aan te passen 

De dood vormt een ingrijpende verandering, 

daarom moeten we verschillen verwachten. We 

kunnen onszelf beter voorbereiden als we ons 

aanpassingsvermogen aan nieuwe situaties 

welbewust leren vergroten. 

Ontdekken wie we zijn 

Een belangrijk gevolg van de dood is dat we ons 

gevoel van wie en wat we zijn moeten aanpassen. 

Normaal, in het dagelijks leven, identificeren we 

ons met ons lichaam, onze zintuigen, instincten, 

emoties en gedachten.  

Op het moment van sterven of spoedig daarna, 

zullen we ons gevoel van zelfbewustzijn echter 

moeten aanpassen. Dit kan ons onaangenaam 

verrassen, tenzij we erop voorbereid zijn. 

Regelmatig mediteren stelt ons in staat om in 

contact te komen met ons ware innerlijke Zelf en 

kan deze overgang vergemakkelijken. 

Dagelijks de balans van jezelf 

opmaken 

Er wordt gezegd dat we op het moment van 

sterven een terugblik krijgen op het zojuist 

beëindigde leven. Op die ervaring kunnen we ons 

voorbereiden door iedere avond zo onpartijdig 

mogelijk de balans op te maken van de activiteiten 

van de afgelopen dag.  

Dit kan leiden tot positieve veranderingen in onze 

reacties op de uitdagingen van het leven. Het is 

een goed idee om een dagboek bij te houden voor 

het vastleggen van indrukken en het evalueren van 

onze dagelijkse ervaringen. 

Het verwerven van een 
gemoedsgesteldheid die de 

alledaagse ervaringen te boven 

gaat 

Bepaalde bekrachtigende spreuken of mantra’s 

kunnen helpen bij dit proces. Sommige mensen 

vinden steun in de volgende woorden: 

O verborgen leven, trillend in elk atoom. 

O verborgen licht, stralend in ieder wezen. 

O verborgen liefde, alles omvattend in één zijn. 

Moge ieder die zich één voelt met u. 

Zich daarom ook één weten met elk ander. 

 

Mensen uit verschillende tradities reageren 
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verschillend op zulke passages. Christenen 

bijvoorbeeld kunnen ervoor kiezen om een gebed 

uit te spreken of de rozenkrans te bidden. 

Het leven beschouwen in een 

grotere context 

Als de denkbeelden in deze brochure je 

aanspreken, kan het nuttig zijn te bedenken dat 

ons huidige leven slechts een fase is in de grote 

cyclus van ons bestaan, een van de vele 

incarnaties, allemaal geleid door de wet van karma 

of harmonie. Wat wij nu zijn is het gevolg van onze 

gedachten en daden in het verleden. Hoe wij dag 

in dag uit denken en handelen bepaalt de kwaliteit 

van ons leven na de dood en in toekomstige 

levens. 

Jezelf visualiseren als één met het 

universum  

Stel jezelf voor, badend in een zuiver wit licht dat 

door het hele universum circuleert, door je heen 

stroomt en je verbindt met alles wat leeft. De grote 

spirituele tradities verwijzen allemaal naar een 

fundamentele toestand van eenheid, één zijn of 

heelheid, een gemeenschappelijke spirituele 

essentie die alles wat leeft doordringt. 

De grootste reis 

Om de betekenis van zulke leringen over het leven 

na de dood ten volle te kunnen doorgronden, is 

het noodzakelijk om het denkbeeld te omarmen 

dat we ons allemaal op reis hebben begeven. 

Volgens de tijdloze leringen zijn we individuele 

vonken van de Ene Vlam, de bron waaruit we 

tevoorschijn kwamen en waarnaar we terug aan 

het gaan zijn. We hebben vele levens geleefd; we 

zijn vele doden gestorven. Uiteindelijk zullen onze 

zielen terugkeren naar die grote bron of 

inwonende Geest. 

Als de denkbeelden die hier zijn gepresenteerd je 

aanspreken, dan zul je het ook als logisch 

beschouwen dat de stoffelijke aspecten van onze 

reisgelegenheden verschaffen om ervaringen op te 

doen. Deze ervaringen worden na de dood in de 

mentale wereld en in de wereld van de emoties 

verfijnd tot grotere capaciteiten en krachten, 

waarmee we onze reis voortzetten.  

Wat wij als de ‘hemel’ ervaren is het resultaat van 

de goede gedachten en daden tijdens ons leven op 

aarde. De zogenaamde hemel is niet een 

eeuwigheid, maar een periode van verwerking en 

rust.  

Elk leven op aarde brengt ons dichter bij het einde 

van de reis, wanneer de individuele ziel zichzelf zal 

hebben bevrijd van het rad van wedergeboorte. Sir 

Edwin Arnold beschrijft dit prachtig in zijn boek 

Het Licht van Azië, waar hij zegt dat de ziel het 

voorbeeld zal volgen van alle verlichte zielen door, 

zoals een dauwdrop weer één wordt met de 

oceaan, uiteindelijk weer één te worden met haar 

goddelijke bron. 

 

Uitgegeven in een brochure door de Nederlandse 

Theosofische Vereniging Amsterdam. 

Bevat het artikel: ‘Are we dead when we die’? Van 

The Theosophical Society in Australia. 

Vertaling Louis Geertman. 

© Nederlandse vertaling 2002 TVN Amsterdam 

Eerste druk 2002 - Tweede druk 2005. 

Website: www.theosofie.nl 
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Theosofie en Wetenschap. 

   

 

 De weg die we te gaan hebben.  H. Murdoch  

 

 

 

 

Het voornaamste doel van HPB was wetenschap, 

religie en filosofie te doen samensmelten, zoals 

blijkt uit de ondertitel van De Geheime Leer. Dit 

doel vindt men bovendien exact terug in het 

tweede Doeleinde van de Society. Ik raakte 

geïnteresseerd in de zeer actieve Science Group 

van het Theosophical Research Centre in London 

tegen de tijd dat in 1957 begonnen werd met het 

uitgeven van het Science Group Journal. Al heel 

lang voor ik astrofysicus was, werd mijn 

belangstelling gewekt voor de oorsprong en de 

evolutie van het heelal, zoals dit geschetst wordt 

in de Proloog en de oude Stanza’s van De Geheime 

Leer, en ik zag hierin een overeenkomst met 

moderne wetenschappelijke denkbeelden. 

 

 

In De Geheime Leer bespreken we het ontstaan van 

een afzonderlijke manifestatie van het heelal. De 

wetenschap was een tijdlang geïnteresseerd in een 

trillend heelal, in overeenstemming met het 

Hindoe concept van ‘de dagen en nachten van 

Brahma’.  

De eerste stanza spreekt heel beeldend over de 

toestand voor de dageraad van het heelal met 

uiteenzettingen zoals ‘tijd was niet’ en ‘niets was’. 

De taal is poëtisch en er is ruimte voor 

verschillende interpretaties met betrekking tot 

wetenschappelijke concepten.  

Er bestaat bovendien een aanzienlijk probleem bij 

de poging de uiteenzettingen van Blavatsky over 

het heelal met behulp van hedendaagse 

wetenschappelijke begrippen te interpreteren, 

aangezien in haar tijd al wat bekend was over het 

heelal, de sterren en de toenmalige raadselachtige 

nevelvlek waren. 

Nevelvlek 

Het bestaan van melkwegstelsels was onbekend. 

Vandaar dat men geen kennis had van de Melkweg 

Temidden van talloze andere melkwegstelsels. Dat 

vormt een probleem in het begrijpen van al haar 

uiteenzettingen over het heelal. Wanneer men 

hiervan uitgaat is het niettemin opmerkelijk dat de 

oude stanza’s ons zo aanspreken. 

Blavatsky spreekt van het uitzetten en 

samentrekken van ruimte, ofschoon verschillende 

mededelingen over dit thema tegenstrijdig zijn. In 

de Proloog spreekt ze duidelijk over het uitzetten 

van de universele ruimte, lang voordat Einstein dit 

uit zijn vergelijkingen opmaakte en hij probeerde 

er een draai aan te geven om dat idee te vermijden. 

We weten nu dat het Ruimte zelf is die uitzet, zoals 

naar ik veronderstel Blavatsky beweerde.  

Anderen, echter, maken uit verscheidene citaten 

uit De Geheime Leer op dat zij het niet in die 

betekenis bedoelde. Dit is kenmerkend voor een 

ernstige moeilijkheid als men probeert speciale 

verbanden met De Geheime Leer te leggen. Ieder 

van ons kan uit relevante passages putten om 

steun te vinden voor zijn/haar eigen stokpaardjes. 

Dr. Murdoch is gepensioneerd en bekleedde een leidinggevende academische functie bij de vakgroep 

Astrofysica aan de Universiteit van Sydney.  
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Op een terrein scoort Blavatsky heel goed zonder 

ruimte voor discussie. Het gaat om haar helder 

betoog over het ontstaan van het zonnestelsel 

zoals ook Laplace dat heeft voorgesteld: d.w.z. de 

geleidelijke rotatie en samentrekking volgens de 

wet van de zwaartekracht van in een nevelachtige 

toestand verspreide stof, waaruit de zon en de 

planeten ontstaan.  

Ze geeft in feite een heel goede beschrijving van 

het proces, waarbij ze treffend van de zon en de 

planeten spreekt als broeders uit een schoot, 

d.w.z. in wezen gevormd op hetzelfde moment. De 

veel verbreide wetenschappelijke theorie in haar 

tijd was dat de planeten uit gloeiendheet materiaal 

waren gevormd, afgescheiden van een al 

bestaande zon door het toevallig passeren van een 

ster.  

Dit werd door Blavatsky onomstotelijk van de hand 

gewezen, door te zeggen dat de zon de oudere 

broer van de planeten was en niet hun vader. De 

theorie over het afscheiden van de zon is lang 

geleden verlaten en de huidige opvattingen zijn 

erg nauw verwant aan die van Laplace en Blavatsky.  

Er is, hoe dan ook, een ernstig probleem. 

De planetaire satellieten inclusief onze maan 

maken ondubbelzinnig deel uit van hetzelfde 

proces, zoals dit bevestigd is door het 

onderzoekprogramma van de maan. 

Maar ondanks haar heldere uiteenzetting over 

broers uit één schoot, betoogt Blavatsky dat de 

maan veel ouder dan de aarde is en tot een 

vroegere evolutionaire tijdkring behoort. Dit is niet 

een op zichzelf staand standpunt maar een 

hoofdthema.  

Er wordt soms, met enige klem, beweerd dat veel 

uiteenzettingen in De Geheime Leer eerder 

symbolisch dan letterlijk geïnterpreteerd moeten 

worden. Dit is een voorbeeld die zo’n interpretatie 

vraagt, maar hoe moeten we in het algemeen 

besluiten wat letterlijk of symbolisch moet worden 

opgevat? Ieder van ons moet proberen zijn/haar 

intuïtie te gebruiken, ondersteund door de kennis 

die we hebben. 

 

De Theosophical Society is ontstaan 

in een tijdperk waarin de 
materialistische wetenschap de 

alleenheerschappij had en een van 
haar doelen was, en is nog steeds, 

het materialisme te bestrijden 

 

Het vinden van een antwoord op het 

wetenschappelijk materialisme is altijd een 

belangrijke zorg van de Theosophical Society 

geweest. De Theosophical Society is ontstaan in 

een tijdperk waarin de materialistische 

wetenschap de alleenheerschappij had en een van 

haar doelen was, en is nog steeds, het 

materialisme te bestrijden. 

De geleerden zijn zeer bedreven in het ontdekken 

van de gedetailleerde processen die werkzaam zijn 

in de materiële wereld, en over het algemeen moet 

hun werk op deze gebieden, gebaseerd op 

indrukwekkend bewijsmateriaal, verkregen uit 

experimenten en waarnemingen, aanvaard 

worden. Tegenwoordig onderzoeken zij met veel 

succes de opvattingen over de grondbeginselen 

van het functioneren van de hersenen en de fysieke 

stofwisselingsprocessen in het lichaam die het 

leven zoals we dit kennen mogelijk maken. Dat dit 

te zijner tijd zal leiden tot het begrijpen van het 

wezen van bewustzijn valt hoe dan ook te 

betwijfelen. 

Op deze vraag wordt door Lester Smith ingegaan 

in zijn boek ‘Intelligence Came First’. Ik 

veronderstel dat, als hij tegenwoordig zou 

schrijven, dan de titel ‘Consciousness Came First’ 

geweest zou zijn.  

De wetenschap maakt ook grote vorderingen in het 

begrijpen van de genetische code van levende 

organismen (met inbegrip van die van onszelf) en 

de stofwisselingsprocessen die door de genen 

geregeld worden.  

(Neem er nota van dat Lester Smith bij het 

schrijven van een herziene tweede uitgave van zijn 

boek met een bioloog samenwerkte).  

Maar het is onze taak onder de aandacht te 

brengen dat de ware aard van het leven de 



 

 
13 

Belgische Theosofische Vereniging, afdeling Gent ‘Tak Vrede’. Secretariaat: Eeckman Marcel, 9000 Gent, Sisalstraat 1. 

biologische processen in de lichamelijke vormen 

transcendeert. 

We moeten de wetenschap waarderen voor dat 

waartoe zij in staat is en wat zij bereikt, maar ook 

erkennen dat het materialisme momenteel een 

subtielere vorm aanneemt dan bij het ontstaan van 

de Theosophical Society. We kunnen de aandacht 

vestigen op die geleerden die de noodzaak inzien 

boven het materialisme uit te stijgen.  

Davies en Gribbin zeggen bijvoorbeeld in hun boek 

The Matter Myth:  

Veel mensen hebben wetenschappelijke waarden 

verworpen omdat zij het materialisme beschouwen 

als een steriele en troosteloze filosofie, die 

mensen reduceert tot automaten en geen ruimte 

overlaat voor vrije wil of creativiteit. Deze mensen 

kunnen moed vatten: het materialisme is dood. 

En nog eens:  

We leven niet in een kosmisch klokmechaniek, 

maar in een kosmisch web van krachten en velden, 

van niet aan plaats gebonden 

kwantumverbindingen en niet-lineaire creatieve 

materie. 

Kwantumfysicus David Bohm is wellicht verder dan 

welke wetenschapper ook gegaan in zijn bewering 

van ‘een nieuw begrip van fysieke realiteit, waarin 

we een onafgebroken geheel van een 

allesomvattend heelal’ als vertrekpunt nemen. Hij 

beschouwt de doordringende onderlinge 

verbondenheid van alles in het heelal als de 

fundamentele werkelijkheid. 

Het is goed om op het belang van dergelijke 

zienswijzen van prominente wetenschappers de 

nadruk te leggen. Het is echter ook belangrijk dat 

we niet doorgaan met het geruzie over 

wetenschappelijke kwesties uit de negentiende 

eeuw, zoals een allesomvattende oppositie tegen 

de evolutietheorie van Darwin, die men vaak 

tegenkomt in theosofische voordrachten. 

Er heeft na de tijd van Darwin veel vooruitgang 

plaatsgevonden. Voor Darwin waren genen 

onbekend, laat staan de structuur van DNA. Het 

basisconcept van fysieke evolutie dat zich voltrekt 

door natuurlijke selectie kan niet ontkend worden, 

evenmin als het belang van onze genetische code. 

Zoals de vooraanstaande bioloog Richard Lewontin 

echter benadrukt, vormen genen niet de enige 

factor die onze blauwdruk bepaalt.  

Vanaf de prenatale fase spelen de omgeving en 

onze levenservaring, naast waarschijnlijk 

toevallige factoren, een belangrijke rol, maar er 

blijft niettemin veel ruimte voor andere meer 

subtiele invloeden. Het is ook duidelijk, dat 

ofschoon eeneiige tweelingen veel identieke 

fysieke kenmerken hebben, zij zeker geen 

identieke personen zijn, zelfs al zijn zij genetische 

klonen van elkaar. 

Sedert Blavatsky hebben theosofen belangrijke 

bijdragen geleverd aan het concept van evolutie als 

een universeel proces over een veel langere 

tijdschaal dan in het Westen en door geleerden in 

de negentiende eeuw beseft werd. 

Blavatsky introduceerde het concept van 

geestelijke evolutie van individuele zielen 

gedurende uitgestrekte tijdperken, tegenover de 

fysieke evolutie bestudeerd door de wetenschap.  

We worden in onze opvattingen bevestigd door 

enkele vooraanstaande biologen zoals Stuart 

Kauffman, een expert in de hedendaagse 

complexiteits-theorie. Hij betoogt in zijn boek ‘At 

Home in the Universe’, op basis van uitgebreide 

computerstudies aan het Santa Fe Instituut, 

afdeling voor complexiteitswiskunde, dat Darwin 

altijd de natuurlijke tendens tot complexiteit ten 

dienste stond, die ervoor zorgt dat de blijkbaar 

willekeurige processen van natuurlijke selectie 

onherroepelijk leiden tot ontwikkelde bewuste 

wezens.  

Zijn leuze is ‘We zijn hier niet toevallig maar zijn 

verwacht’. Kosmoloog Paul Davies herhaalt dit als 

hij zegt, in navolging van Kauffman, ‘We zijn 

waarlijk voorbestemd hier te zijn’. 

De bovenvermelde opvattingen kunnen met 

zekerheid aanvaard worden als bewijs voor 

fundamentele theosofische concepten.  

Theosofische verklaringen in De Geheime Leer en 

elders omtrent de fysieke ontwikkeling van de 

mensheid als een afzonderlijke schepping, naast 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Lewontin
https://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Kauffman
https://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_Kauffman
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die van de mensaap die een afstammeling van de 

vroege mens met primitieve dieren zou zijn, zijn 

daarentegen heel wat anders.  

Zij zijn onmiskenbaar onjuist en in strijd met al het 

bewijsmateriaal, en wat ondersteund wordt door 

genetische studies, niettegenstaande de fossiele 

gegevens onthuld door geologen en antropologen. 

Het concept van onze fysieke evolutie die het 

dierenrijk doorloopt is niet langer aanstootgevend 

zoals in de dagen van Darwin en Blavatsky. Een 

geheel ander vraagstuk is onze geestelijke 

ontwikkeling.  

Aangezien we een nieuwe eeuw naderen, is het 

belangrijk dat we niet pogen Theosofie in een 

dogmatische religie te veranderen door vol te 

houden dat alles in onze literatuur zoals De 

Geheime Leer en de Mahatma Brieven 

onvermijdelijk letterlijk waar moet zijn.  

We hebben wat dit betreft enkele uitstekende 

raadgevingen van Annie Besant en ik haal hier 

enkele passages aan uit haar Adyar Pamphlet 

nummer 36 (1913, 1919). 

Een groot gevaar voor ons, zoals HPB zich 

realiseerde, is het gevaar in een sleur te vervallen, 

en op die manier verstard te geraken in 

geloofssystemen die velen van ons er vandaag de 

dag op nahouden.  

Het is absurd te zeggen dat de bijzondere vorm 

waarin we op dit moment onze overtuigingen 

gieten, de vorm is die na ons voor altijd blijft 

bestaan en geaccepteerd wordt door degenen die 

ons in tijd navolgen.  

Niets kan voor een Society, zoals die van ons, meer 

fataal zijn dan speciale ‘geloofsvormen’ als waar te 

bestempelen en deze proberen op te leggen aan 

degenen die na ons komen, en vervolgens iemand 

wantrouwend te bekijken die om uitleg vraagt.  

Als de Society in de toekomst een lang leven 

beschoren zal zijn, zoals ik geloof, dan moeten we 

nu bereid zijn, heel eerlijk en oprecht, te erkennen 

dat onze kennis fragmentarisch en eenzijdig is, 

vatbaar voor heel grote wijzigingen omdat we 

meer leren en beter begrijpen. 

We zijn evoluerende personen in een grenzeloos 

heelal. Het ergste dat iemand kan doen is onze 

onvolmaakte studies opvatten als ‘Aldus zei de 

Heer’.  

Er zijn in de Theosophical Society geen autoriteiten 

die absoluut en onfeilbaar zijn. Toekomstige 

generaties, wij in nieuwe lichamen zullen de 

grenzen van het bekende blijven overschrijden, en 

verder doordringen in het onbekende.  

We willen niet vleugellam worden door een beroep 

te doen op onze hedendaagse ontdekkingen die 

verafgood worden in geschriften, en evenmin 

willen wij dat onze opvattingen heiligverklaard 

worden en als het ware verstarren en zo een 

hinderpaal vormen voor verdere vooruitgang. 

 

Uit: The Theosophist, juni 2001 

Vertaling: Ton van Beek 

Theosofia 104/3 _ juni 2003 
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Voorspellingen uit de Geheime Leer, geschreven door Helena 

Petrovna Blavatsky in 1888. 

 
Wat is ervoor bijzonders aan De Geheime Leer dat 

deze blijft bestaan en nog steeds het denken van 

vandaag beïnvloedt, terwijl andere boeken allang 

zijn vergeten? Misschien is het boek in 

werkelijkheid een twintigste-eeuws werk, dat 100 

jaar vóór zijn tijd werd geschreven. Als de 

schrijfster van De Geheime Leer niet in staat was 

geweest toekomstige ontdekkingen te voorzien, 

zou het boek snel zijn verouderd in het licht van 

de voortgaande wetenschap. Toch deed HPB de 

voorspelling dat gedeelten, zo niet het geheel, van 

dit boek pas in de twintigste eeuw als waar worden 

erkend. (G.L. 2: blz. 499) 

De ware omvang, diepte, breedte en lengte van de 

geheimen van de Natuur vindt men alleen in de 

oosterse esoterische wetenschappen. Deze zijn zo 

uitgebreid en zo diepzinnig, dat maar weinig, heel 

weinig van de hoogste ingewijden van wie zelfs het 

bestaan slechts aan een klein aantal adepten 

bekend is, in staat zijn om deze kennis in zich op 

te nemen. Toch bestaat deze. De feiten en 

processen uit de werkplaatsen van de Natuur 

mogen een voor een hun weg vinden naar de 

exacte wetenschappen, terwijl maar aan enkelen 

op geheimzinnige manier hulp wordt verleend bij 

het ontrafelen van haar geheimen. 

Er worden zelden voorspellingen gedaan in De 

Geheime Leer. De volgende is bijzonder boeiend 

omdat er voor de vervulling ervan specifieke 

jaartallen werden gegeven (G.L.1: blz.677): 

Zulke onthullingen vinden gewoonlijk plaats aan 

het einde van grote cyclussen, die verband houden 

met de ontwikkeling van de rassen. We bevinden 

ons aan het eind van de cyclus van 5000 jaar van 

het huidige Arische kali-yuga. Tussen nu, 1888 en 

1897 zal er een grote scheur in de sluier van de 

Natuur worden gemaakt en de materialistische 

wetenschap zal een dodelijke slag krijgen. 

De voorspelling bestaat uit twee delen. Het eerste 

werpt de vraag op of er in de genoemde 

negenjarige periode enige opzienbarende 

ontdekkingen door de wetenschap werden 

gedaan. David Deitz geeft in zijn boek ‘The New 

Outline of Science’ een nuttig overzicht: 

De geschiedenis van de beschaving bevat weinig 

tegenstellingen groter dan het verschil in 

gezichtspunt van de 19de -eeuwse natuurkundigen 

en hun opvolgers in de 20ste eeuw. Toen de 19de 

eeuw ten einde liep, hadden de natuurkundigen 

het gevoel dat ze hun taak hadden vervuld. Een 

eminente wetenschapper uit die tijd zei in een 

toespraak in 1893 dat het waarschijnlijk was dat 

alle grote ontdekkingen op het gebied van de 

natuurkunde al waren gedaan. Hij schetste de 

geschiedenis en de ontwikkeling van de 

wetenschap en gaf tenslotte een samenvatting van 

de goed gegronde en, zoals hij dacht, volledig 

toereikende theorieën van de negentiende eeuw. 

De natuurkundige van de toekomst, zei hij 

bedroefd, zou weinig meer te doen hebben dan de 

experimenten uit het verleden te herhalen en te 

verfijnen en een atoomgewicht of een constante in 

de natuur te bepalen tot in een of twee extra cijfers 

achter de komma. * 

* De voorzitter van de faculteit voor natuurkunde van 

Harvard ontmoedigde het behalen van een titel, omdat 

er nog maar weinig belangrijke zaken onopgelost waren 

gebleven’ (Gary Zukav, De dansende Woe-Li meesters, 

blz. 350). 

Twee jaar later, op 28 december 1895, bood 

Wilhelm Conrad Röntgen echter zijn eerste 

geschreven rapport over zijn ‘toevallige’ 

ontdekking van röntgenstralen aan de secretaris 

van het natuurkundige medische genootschap van 

Würzburg aan. Op de eerste dag van 1896 verzond 

hij exemplaren van het gedrukte artikel per post 

naar wetenschappelijke vrienden in Berlijn en 

elders. Bij het artikel zond hij enkele afdrukken van 

de eerste röntgenfoto’s die hij had genomen, de 

meest opzienbarende liet de beenderen van een 

menselijke hand zien.  

Dit was precies wat volgens de spreker van 1893 

niet had kunnen gebeuren: er was een nieuwe 

ontdekking gedaan. Röntgen had geheimzinnige 
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stralen gevonden die even gemakkelijk door 

ondoorschijnende voorwerpen heengingen als 

zonlicht door een glazen raam. Er was niets in de 

19de -eeuwse natuurkunde dat dit schokkende 

verschijnsel kon verklaren. Niet alleen de 

natuurkundigen, maar overal waren de mensen 

opgewonden over het nieuws. Röntgen werd van 

de ene dag op de andere beroemd. In 1901 werd 

hem de eerste Nobelprijs voor de natuurkunde 

toegekend. 

De volgende belangrijke ontdekking op het terrein 

van de atoomfysica was radioactiviteit. Deze werd 

in 1896 enkele weken na de aankondiging van 

Röntgen gedaan door Antoine Henri Becquerel in 

Parijs. De vader van Becquerel, eveneens 

natuurkundige, had onderzoek gedaan naar 

fluorescentie, het feit dat veel substanties, nadat 

ze aan zonlicht zijn blootgesteld, in het donker 

stralen. Becquerel herinnerde zich zijn vaders werk 

en vroeg zich af of er een overeenkomst was 

tussen fluorescentie en röntgenstralen. Daarom 

wikkelde hij een fotografische plaat in zwart papier 

en plaatste daarop een kristal uraniumzout dat zijn 

vader had gebruikt. Hij stelde het geheel bloot aan 

zonlicht. Toen hij de plaat ontwikkelde, ontdekte 

hij dat deze gesluierd of donker was geworden, 

waaruit bleek dat een straal inderdaad door het 

zwarte papier was gedrongen. Hij veronderstelde 

dat door de werking van het zonlicht het uranium 

röntgenstralen had afgegeven. Terwijl hij verdere 

experimenten voorbereidde, ontdekte Becquerel 

bij toeval niet de röntgenstralen waarnaar hij 

zocht, maar radioactiviteit. De natuurkundige 

Robert Millikan merkte op: 

Radioactiviteit betekende een revolutie voor het 

menselijk denken, want deze hield in dat sommige 

van de ‘eeuwige atomen’, namelijk die van 

uranium en thorium, onstabiel zijn en spontaan 

met grote energie stukjes van zichzelf afwerpen en 

zich zo tot andere atomen transformeren. Van alle 

nieuwe ontdekkingen was dit de schokkendste 

voor het menselijk denken en de meest 

stimulerende voor de menselijke verbeelding, want 

deze vernietigde het idee van de 

onveranderlijkheid van de elementen en liet zien 

dat de dromen van de alchemisten misschien toch 

uitkomen. 

De volgende ‘onthulling’ binnen de periode die in 

De Geheime Leer wordt voorspeld, was de 

belangrijkste van alle: de ontdekking van het 

elektron in 1897 door Sir J.J. Thomson. Dr. Karl 

Compton, de voormalige rector van het 

Massachusetts Institute of Technology, maakte in 

een toespraak in 1936 bij zijn afscheid als 

voorzitter van de American Association for the 

Advancement of Science deze opmerking: 

De geschiedenis van de wetenschap wemelt van 

voorbeelden waar een nieuw begrip of een nieuwe 

ontdekking heeft geleid tot enorme vooruitgang 

op uitgebreide nieuwe terreinen waarvan zelfs het 

bestaan tot dan toe niet werd vermoed. Maar bij 

mijn weten is geen voorbeeld zo dramatisch als de 

ontdekking van het elektron, het kleinste ding in 

het heelal, dat binnen één generatie een 

stagnerende natuurkunde, een beschrijvende 

scheikunde en een steriele sterrenkunde heeft 

getransformeerd tot zich dynamisch 

ontwikkelende wetenschappen, vol intellectueel 

avontuur en waarbij interpretaties en praktische 

waarden nauw met elkaar samenhangen. 

De ontdekking van Thomson vormde het 

hoogtepunt van een reeks experimenten, 

begonnen door Sir William Crookes, die zich had 

beziggehouden met de studie van elektrische 

ontladingen in een sterk vacuüm in een buis van 

Crookes, die door hem was uitgevonden. De buis 

werd het prototype voor de televisiebuizen en de 

fluorescerende verlichting die tegenwoordig nog 

in gebruik zijn. De experimenten van Crookes 

betekenden een vierde toestand van de materie, 

die hij stralende materie noemde en die twintig 

jaar later elektronen bleken te zijn! Het is 

interessant dat HPB in 1888 in De Geheime Leer 

(1:688) voorspelde dat Crookes’ ‘ontdekking van 

stralende stof een verdere opheldering tot gevolg 

zal hebben over de ware bron van het licht, en alle 

tegenwoordige speculaties zal omverwerpen’. 

De ontdekking van het elektron, zo merkte de 

beroemde Amerikaanse natuurkundige Robert 

Millikan op, was ‘de nuttigste voor de mensheid, 

met zijn talloze mogelijkheden en toepassingen op 
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het gebied van radio, op alle soorten 

communicatie, op films en op een reeks andere 

industrieën’. Ontdekkingen in de wetenschappen 

zijn in hoge mate versneld door het gebruik van 

elektronische instrumenten 

De voorspelling in De Geheime Leer die we hier 

beschouwen, bevestigde dat ten gevolge van de 

‘grote scheur in de sluier van de Natuur de 

materialistische wetenschap een dodelijke slag zal 

krijgen’.  

In Time, Matter and Values concludeert Millikan 

nadat hij verslag heeft gedaan van de nieuwe 

ontdekkingen in de natuurkunde:  

‘Het gevolg is: dogmatisch materialisme in de 

natuurkunde is dood. Raymond F. Yates verklaart 

in These Amazing Electrons: ‘De oude school blies 

de aftocht. De natuurkunde was volkomen in de 

war. Ze was tijdelijk verdoofd door een lawine van 

diepzinnige vragen. De laatste steen was uit het 

gebouw van het materialisme gevallen en het 

mooie kleine stelsel van categorieën en vakjes dat 

het zo vlijtig had samengesteld, was met een 

ellendige doffe dreun uiteengevallen.’ 

Volgens David Deitz was het tegen het eind van de 

negentiende eeuw duidelijk dat er een belangrijke 

omwenteling had plaatsgevonden op het gebied 

van de natuurkunde. Hij vervolgt: 

Vier belangrijke ontdekkingen: röntgenstralen, 

radioactiviteit, radium en het elektron, 

overtuigden wetenschappers ervan dat hun taak 

nog maar net was begonnen en niet ten einde liep. 

De tijd was aangebroken om het binnenste van het 

atoom binnen te dringen. Het valt echter te 

betwijfelen of iemand aan het begin van de 

twintigste eeuw de belangrijke vooruitgang 

voorzag die zou worden geboekt in theoretisch 

inzicht of de spectaculaire toepassingen die uit 

deze nieuwe kennis zouden voortvloeien. 

De cyclus van wetenschappelijk ontwaken die de 

ontdekking van het elektron vergezelde, 

ontwikkelde zich verder met twee aanvullende 

ontdekkingen, die de fundamenten van de 

materialistische leringen nog meer ondermijnden: 

1900 – Kwantumfysica. In 1900 legde Max Planck 

de basis voor de kwantumtheorie door waar te 

nemen dat materie straling uitzendt en absorbeert 

in afzonderlijke pakketjes of kwanta, later door 

Einstein fotonen genoemd, en hij toonde daarmee 

aan dat licht zowel het karakter van een golf als 

van een deeltje heeft. (Meer dan twee decennia 

later liet Louis de Broglie zien dat ook materie een 

golf-deeltje-dualiteit vertoont.)  

In 1913 stelde Niels Bohr dat elektronen van de 

ene baan naar de andere rond een atoomkern 

springen, door energiekwanta te absorberen of uit 

te zenden, zonder door de tussenliggende ruimte 

te gaan (met andere woorden, het maakt een 

kwantumsprong, een uitdrukking die 

tegenwoordig vaak in allerlei verband wordt 

gebruikt). Dit was een grote stap weg van de 

mechanistische leer. 

1905 – Einsteins vergelijking E = mc2. De theorie 

van Einstein ‘droeg bij tot de erkenning dat massa 

of substantie equivalent is aan energie en dat tijd 

en ruimte wezenlijk deel uitmaken van de opbouw 

van het heelal als een substantie/energie-

continuüm’. 

De Geheime Leer bevat veel leringen die door de 

wetenschap in de tijd van HPB werden ontkend, 

maar die later juist bleken te zijn; het is heel goed 

mogelijk dat deze zinspelingen andere waarheden 

bevat die nog moeten worden aanvaard. 

 

UIT: Het bijzondere leven en de 
invloed van Helena Blavatsky. 

Sylvia Cranston, Carey Williams 
 

 

 

 


