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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. 

 

 

 

 

Activiteiten deze maand 

Studieavonden iedere maandag (behalve de 5de) van 19.30u tot 21.30u in het Kollekasteel te 9030 Gent-Mariakerke, 
Groenestaakstraat 66-68. Deelname is gratis en volledig vrijblijvend. Meer info op www.theosofiegent.be en 
https://www.ts-belgium.be/nl/ 

Maandagen   oktober 2018 

01/10 Cursus Theosofie: ‘Het astraal of 

emotioneel lichaam’. 

08/10 De ziel, en de stem van de ziel.  

M. Eeckman 

15/10 Lezing: ‘Paulus en het initiële 
Christendom I. De Wilde 

22/10 Boekbespreking: ‘Het Goddelijk Plan’.  

Barborka deel 1 

Bescherming persoonsgegevens: de persoonlijke gegevens die door u worden meegedeeld, zijn bestemd voor de 

ledenadministratie van de Belgische theosofische vereniging vzw. Zij kunnen ook aangewend worden om u op de hoogte te 

brengen van de activiteiten en publicaties van onze vereniging. Alle info, over de Belgische wet bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 en de avg (algemene verordening gegevensbescherming) Eu, te bekomen via 

email: info@ts-belgium.be 

In dit nummer 

Geheim van zonde en lijden. – Clara M. Codd 2 

Drievoudige Evolutie - Els Rijneker. 4 

Eeuwige cyclussen in de natuur – M. Eeckman 11 

Missie van de Theosophical Society (Adyar) 

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht 

in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelfrealisatie en de eenheid van 

alle leven. 

http://www.theosofiegent.be/
mailto:info@ts-belgium.be


 
2 

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

Geheim van zonde en lijden.   

 
       Clara M. Codd  

 

De problemen van het leven die zelfs vaag wordt 

begrepen, moet gezien worden vanuit een groter 

standpunt. De mens is geen nieuw gecreëerd 

willekeurig begiftigd wezen. Hij is een wezen in 

een proces van evolutie, en niet alleen in een leven, 

maar in veel levens in de grote levensschool van 

de wereld, dat is het terrein voor zijn groei en 

ontwikkeling. 

Tegenovergesteld – keuze - groei 

Soms zouden wij wensen dat we de wereld anders 

konden vormen en alle kwaad en pijn weglaten. 

Maar dan, in plaats van zelfbepalende, 

zelfsturende intelligenties, zouden menselijke 

wezens louter automaten zijn. Het kwaad maakt 

deel uit van het goddelijk doel. 

‘Ik formeer het licht en schep de duisternis; ik maak de 

vrede en schep het kwaad, ik, de heere, doe al deze 

dingen.’ (Jesaja 45: 7).  

Voor de evolutie van zelfbewustzijn is het een 

noodzaak dat de goddelijke kansen in ons zouden 

komen bij paren van tegenstellingen. Alles heeft 

zijn tegendeel: zwart en wit, dag en nacht, vreugde 

en verdriet, activiteit en rust, en tenslotte, goed en 

kwaad. Tenzij we ervaring hebben opgedaan met 

de nacht, moeten we niet weten dat het dag was; 

tenzij we ongelukkig zijn geweest, moeten we niet 

weten dat we gelukkig waren; tenzij we het kwade 

hebben ervaren, zouden we niet moeten weten 

waar het goede werkelijk ligt.  

Het leven is een voortdurende kring van keuzes. 

Vaak kiezen we onverstandig, maar dat is omdat 

we nog niet over voldoende ervaring beschikken.  

De ‘erfzonde’ van onwetendheid bezoedelt ons 

allemaal. Als sommigen vragen waarom het leven 

ons onwetend heeft gemaakt, kunnen we alleen 

maar antwoorden dat het een universele wet lijkt. 

Wordt een kind volwassen geboren? Ontspringt 

een boom in een keer? 

Hoe moet onze oer-onwetendheid worden 

verwijderd? Hier komen we tot de echte oorsprong 

van leed en zonde. 

Wat is zonde? Dr. Hastings schrijft in zijn lexicon 

van de Bijbel: 

Drie verwante vormen in het Hebreeuws, met geen 

verschil in duidelijke betekenis brengt zonde tot 

uitdrukking als het missen van het doel en komt 

overeen met de Grieken en zijn verwanten in het 

Nieuwe Testament. De etymologie suggereert niet 

een persoon tegen wie de zonde is gepleegd en 

betekent niet noodzakelijkerwijs opzettelijk 

verkeerd doen. Het duidt op een kwaliteit van 

acties in plaats van een handeling zelf en 

veronderstelt het bestaan van een wet. 

Universele onveranderlijke wet  

Het is duidelijk dat ‘zondigen’ een schending is 

van de natuurwet, een overtreding, een beweging 

tegen de stroming van het evolutionaire getij in 

plaats van vooruitgang. Het leven evolueert onder 

de heerschappij van verheven onveranderlijke 

wetten, dit zijn de indrukken van de goddelijke 

geest op de materie.  

Dit zijn de echte goddelijke geboden die handelen 

volgens hun aard met een weelderige 

onverschilligheid van onze persoonlijke 

voorkeuren en afkeer, misschien omdat hun doel 

precies voor onszelf direct gericht zijn op 

onpersoonlijke kosmische grenzen. 

Dus, onze gedachten, groot en lieflijk, eerloos en 

bekrompen, hebben niet alleen in onze nabijheid 

invloed op de geest, maar zijn ons ook innerlijk 

aan het vormen en te veranderen waardoor we 

karakter en vermogen creëren voor toekomstige 

levens. 

Onze verlangens en intenties oefenen magnetische 

druk uit op het omringende universum en brengt 

uiteindelijk dat wat voor ons nodig is, waar we naar 

verlangen of naar streven. 
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 Onze acties vormen onze omgeving; deze 

resultaten zijn makkelijk te zien, want we weten 

dat elk woord en elke daad een verschil maakt voor 

de rest van de wereld. Zelden stoppen we om ons 

af te vragen welk soort verschil. Het moet een van 

de twee zijn.  

Elk woord en elke handeling voegt aan de som van 

het geluk en de vooruitgang van de wereld toe of 

doet er afbreuk aan. Wat het ook is, deze zullen op 

een dag terugkeren naar onszelf en hulp of letsel 

veroorzaken, de vrienden en vijanden van het 

dagelijks leven. 

Deze fundamentele wet wordt beschreven in de 

woorden van de Christus:  

‘Alles wat gij wilt dat de mensen u zouden doen, 

doet u hun ook, want dit is de wet’ (Mattheüs 

7:12).  

We leren die wet gehoorzamen door de reacties 

van het leven die we verdriet en pijn noemen, want 

de grote wet is het goddelijk leven in actie.  

Dus wanneer een mens kiest wat voor zijn evolutie 

het beste helpt zal met deze verlichte keuze 

vreugde brengen. Maar wanneer hij datgene kiest 

voor hem alleen, zonder rekening te houden met 

de vooruitgang en het welzijn van allen, zal ellende 

en duisternis hem dicht op hielen volgen. De 

oorzaak en het onvermijdelijke resultaat zijn niet 

te scheiden. 

Aanwijzing voor levenslessen  

Te vaak beschouwen we onze zorgen en frustraties 

enkel als een vergelding. Ze zijn niet zozeer 

vergelding als opvoeding. Zoals een zaad in de 

grond wordt geplant, leeft en groeit de 

goddelijkheid in ieder van ons opwaarts. Het wordt 

door de zon beschenen van menselijke vreugde en 

wordt gevoed door regen van menselijke tranen.  

Ieder heeft een andere functie in het beheer van de 

natuur. Geluk is de groeiende kracht, verdriet de 

zuiverende kracht, of om een meer moderne term 

te gebruiken, de 'sublimerende' kracht. Als we 

onszelf niet verbitterd laten groeien, zal verdriet 

ons gevoeliger en verfijnder maken. De oude 

Kelten zeiden van een man die veel leed: ‘die man 

maakt zijn ziel.’  

Soms lijkt het alsof vriendelijkheid en het goede 

meer krijgen dan hun aandeel in verdriet, terwijl 

de zelfzuchtige en onverschilligen openbloeien als 

een groene laurierboom!  

Dit is omdat een mens hier in het leven is om te 

leren en niet meer zal krijgen (Karma) wat hij 

aankan. Vaak komt de les lang daarna, wanneer de 

mens is ontwikkeld en zoals goud in de oven 

smelt, wordt hij verfijnd maar niet vernietigd. Dit 

is de echte vergeving van zonden. 

We kunnen nooit aan de gevolgen van onze daden 

ontsnappen. Maar juist door die gevolgen worden 

we gezuiverd en bevrijd, de Onsterfelijke Ene die 

boetedoening maakt bij al zijn persoonlijkheden in 

leven na leven van zijn zonden. 

Eens op een dag zal alles tot de uiteindelijke 

gelukzaligheid en verlossing komen. Als we dit 

begrijpen, laten we dan proberen de lessen van 

verdriet en problemen te leren. Hebben we een 

zwak lichaam of zwakke gezondheid? Laten we het 

als een kans beschouwen om ons bewust te 

worden dat wij zielen zijn en niet alleen maar 

lichamen. Onze beste plannen gaan mislukken 

wetend dat onze verlangens levende wezens zijn, 

wij buigen om opnieuw te bouwen, mogelijks met 

versleten werktuigen. Iemand berokkent ons 

kwaad, hij is slechts de onbewuste 

vertegenwoordiger van de wet. Zoek nooit wraak, 

want dat hoort niet bij die wet. 

Een verachtte liefdespijn is onze eigen ontkenning 

van liefde die naar ons terugkomt. Huichelarij 

keert terug door anderen als een onverdiende 

smaad en misverstand. En wanneer blinde woede 

of zelfzuchtige wreedheid het lichaam van een 

broer of een zuster besmeurd, komt daarvan in de 

toekomst naar ons terug als een misvorming of 

vreselijke ziekte. Het meest vreselijke is de reactie 

veroorzaakt door wreedheid van een meer verfijnd 

type: de opzettelijke marteling van andermans 

geest en hart.  

Nogmaals kansen ontzegd, wat zijn ze anders dan 

mogelijkheden die we aan de andere zijde op 

andere momenten ons laten voorbijgaan? Zo zal 

frustratie ons uiteindelijk leren hoe we luiheid 

kunnen veranderen in kracht van wil en 

inspanning. 
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Doel van het leven 

In een verre toekomst zal alles naar ons toekomen: 

onze verlangens waar we naar streven en het 

herstel die we moeten maken. Laten we 

ondertussen blij zijn om te lijden voor de beloning 

van wijsheid en mededogen die pijn kroont door 

moedig gedrag. Want als we de ware innerlijkheid 

van het leven zouden kennen is het alleen die 

kracht om de last van een ander te dragen, een 

begrip voor mededogen en volharding. 

 

Uit ‘The Theosophist’, April 1940  

Vertaald uit het Engels E.M. 

 

 

 

De drievoudige evolutie   

 

      Els Rijneker 

Helena Petrovna Blavatsky schrijft in deel 2 van de 

geheime leer op blz. 121, over: ‘het mysterie van 

de evolutie, die drie wegen volgt’: de geestelijke, 

de psychische en de stoffelijke. 

Zij schrijft in deel 1 van de geheime leer op blz. 

210:  

Het wordt nu duidelijk, dat er in de Natuur een 

drievoudig evolutieplan bestaat voor het vormen 

van de drie periodieke upadhi’s (voertuigen; 

stoffelijk lichaam), of liever drie afzonderlijke 

evolutieplannen, die in ons stelsel op elk punt 

onontwarbaar zijn dooreen geweven en vermengd. 

Dit zijn de monadische of geestelijke, de 

verstandelijke en de stoffelijke evolutie. Deze drie 

zijn de eindige aspecten of de weerspiegelingen op 

het gebied van de kosmische illusie van ATMA, het 

zevende beginsel, de ENE WERKELIJKHEID. 

1. De monadische evolutie heeft, zoals de naam al 

zegt, te maken met de groei en ontwikkeling van 

de monade tot nog hogere stadia van activiteit, en 

gaat samen met: 

2. De verstandelijke evolutie, vertegenwoordigd 

door de Manasa-Dhyani’s (zonnedeva’s, of de 

Agnishwatta pitri’s), die de mens verstand en 

bewustzijn geven  

3. De stoffelijke evolutie, vertegenwoordigd door 

de chhaya’s (astrale lichamen) van de maanpitri’s, 

waaromheen de Natuur het huidige stoffelijke 

lichaam heeft geconcretiseerd. Dit lichaam dient 

als voertuig voor de ‘groei’ (om een misleidend 

woord te gebruiken) en voor de omzetting door 

middel van Manas en ten gevolge van de 

opeenstapeling van ervaringen, van het eindige in 

het ONEINDIGE, van het voorbijgaande in het 

EEUWIGE EN ABSOLUTE. 

Elk van deze drie stelsels heeft zijn eigen wetten, 

en wordt bestuurd en geleid door verschillende 

groepen van de hoogste Dhyani ’s of ‘logoi’. Elk is 

vertegenwoordigd in de constitutie van de mens, 

de microkosmos van de grote macrokosmos; en de 

vereniging in hem van deze drie stromingen maakt 

hem het samengestelde wezen dat hij nu is.  

De mens is ‘de levende schakel tussen hemel en 

aarde’. (Geheime Leer deel 2, blz. 417.) 

De drievoudige evolutie wordt ook door G. 

Barborka besproken in deel 1 van Het Goddelijk 

Plan op blz. 189-210.  

In het kader van mijn zoektocht door De Geheime 

Leer, het thema van deze zomerschool, wil ik van 

die drievoudige evolutie vooral de ontwikkeling 

van het menselijk denkvermogen, de schakel 

tussen geest en stof, nader uitdiepen. 

Els Rijneker was voorzitter van de Nederlandse theosofische Vereniging Amsterdam van 2009-2015. Dit artikel is een 

weergave van een inleiding gehouden voor de zomerschool van de Theosofische Vereniging Naarden op 10-07-2004. 
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Graag wil ik eerst duidelijk benadrukken dat wij, 

zoals wij hier samen bijeen zijn, allemaal zoekers 

naar waarheid zijn. 

Niemand van ons kan ooit het ‘definitieve 

antwoord’ hebben op welke vraag dan ook, zeker 

daar waar wij ons willen bezighouden met 

nauwelijks te verwoorden abstracte begrippen, 

met zaken die ons begripsvermogen eigenlijk te 

boven gaan. De waarheid kan men alleen diep van 

binnen ervaren en vaak niet in woorden 

weergegeven worden.  

Bij mijn onderzoek en studie is het eigenlijk altijd 

zo gegaan dat ik steeds slechts een deel kon 

opnemen, maar dat ik hetzelfde verhaal 

langzamerhand in allerlei situaties begon te 

herkennen, overigens zonder dat ik daar direct 

concreet de vinger op kon leggen.  

We nodigen u van harte uit om in dit weekend 

samen de naar voren gebrachte punten nader te 

onderzoeken, om er in de gespreksgroepen dieper 

op in te gaan, zodat wij mogelijk een glimp kunnen 

opvangen van de essentie ervan en dit kunnen 

integreren in ons dagelijks leven. 

Wat is evolutie? 

Deze term komt uit het latijn: evolvere= naar 

buiten doen rollen, ontwikkeling. In de Van Dale, 

groot woordenboek der Nederlandse taal: 

geleidelijke ontwikkeling tot iets anders, tot iets 

hogers of beters.  

Wijsheidstradities wijzen erop dat ontwikkeling in 

feite steeds te maken heeft met bewustzijn. Als het 

stoffelijke aspect zich ontwikkelt, dan is dit 

inwikkelen (= involutie) van het geestelijke aspect 

dat dan als het ware met stof bekleed wordt.  

Geest en stof zijn in feite EEN; het zijn twee 

aspecten van het ene die elkaar doordringen (over 

dit alomvattende ene is gisteren gesproken).  

Geoffrey Farthing (onlangs overleden) vermeldt in 

zijn brochure Theosofie: zijn potentieel vermogen. 

In 6 delen vertaald in de Theosofia verschenen in 

2005). 

’Evolutie is het proces van het steeds verder 

verbeteren van levensvormen die zich geschikt 

maken om de mogelijkheden van de geest meer en 

meer uit te drukken.’ 

Monadische evolutie wordt ook wel geestelijke 

evolutie genoemd. Het begrip monade is abstract 

en moeilijk te vatten. In het schema van de 

zevenvoudige samenstelling van de mens wordt de 

monade geplaatst bij het onsterfelijk deel, bij 

Atma, universele geest en bij Buddhi, geestelijke 

ziel. In het Grieks is monas, monados het begrip 

EEN en ONDEELBAAR ZIJN.  

De monade is een straal een adem van het 

ABSOLUTE. Daarom heeft de monade, behalve de 

bouwstof, voor haar toekomstige menselijke vorm 

nog nodig:  

• Een geestelijk model of prototype, waarnaar 

die bouwstof zich zal voegen en  

• Een verstandelijk bewustzijn om haar evolutie 

en vooruitgang te leiden. 

 

 

Met deze passage wordt de onderling verbonden, 

onontwarbare verwevenheid van de drie 

evolutiewegen, als stromen in een rivier, goed 

weergegeven.  

Mw. Blavatsky schrijft in de Theosophical Glossary:  

Monade: DE EENHEID, maar in het occultisme 

betekent het vaak de verenigde drie-eenheid, 

Atma-Buddhi-Manas, of de dualiteit, Atma-

Buddhi, dat onsterfelijke deel van de mens dat 

reïncarneert in de lagere rijken, en geleidelijk 
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doorgaat naar de mens en dan naar het 

uiteindelijke doel, Nirvana. 

De monade gebruikt dus als het ware de vorm, 

‘voertuigen’ om zich op het stoffelijke gebied te 

manifesteren, om in elk rijk en in iedere klasse 

ervaring op te doen.  

Het is afhankelijk van de staat van bewustzijn van 

de gebruikte lichamen in hoeverre deze neer 

getransformeerde energie zich kan uiten.  

De monadische of geestelijke evolutie heeft te 

maken met de groei en de ontwikkeling van de 

monade naar nog hogere toestanden van 

werkzaamheid. In de mensheid gaat de 

monadische evolutie samen met de verstandelijke 

evolutie, wanneer het denken kan overgaan naar 

het universele Buddhisch gebied van liefde- 

wijsheid.  

Het bewustzijn functioneert dan vanuit Eenheid; 

het denkvermogen, Buddhi - Manas, is het 

instrument geworden van het geestelijk inzicht dat 

ligt op het gebied van de monade. 

Stoffelijke evolutie: bij het begrip ‘evolutie’ denken 

we eigenlijk meteen aan de wetenschappelijke 

constateringen van uiterlijke verschijningsvormen 

die zich aanpassen aan de omgevingsfactoren. De 

wetenschap houdt zich over het algemeen vooral 

bezig met het concreet meetbare, dus met de 

fysieke materie. Vanuit de theosofie wordt ons 

aangereikt dat materie niet te scheiden is van het 

geestelijk aspect. 

Als wij bijvoorbeeld in ons dagelijks leven iets 

willen vormgeven of maken, bedenken we eerst 

een plan van wat we precies willen maken, hoe het 

er moet uit zien, hoe we het zullen aanpakken, met 

andere woorden, er gaat iets aan vooraf. Er wordt 

verondersteld dat dit ook gebeurde bij het 

ontstaan van de wereld; er werd een 

denkvermogen actief.  

Dit zijn haast niet te bevatten abstracties: er wordt 

een ‘goddelijk’ denkvermogen actief en de gehele 

natuur zou daar deel van uit maken, dus de 

mensheid ook, in een hechte verbinding van 

‘universele broederschap’. Dat universele 

denkvermogen is dus niet iets buíten ons, maar 

nemen er aan deel!  

Ontwikkelingsstadia van de 
mens/wortelrassen 

Let op: overal waar in theosofische geschriften de 

term ‘wortelras’ wordt genoemd, wordt steeds een 

stadium van bewustzijnsontwikkeling van de 

GEHELE levende mensheid bedoeld!  

Het eerste mensenras komt voort uit de 

zogenaamde Maanvaders of Maanpitri’s (= 

voorouders of scheppers van de mensheid). Deze 

vormen, in een fase dat onze planeet nog niet vast 

van substantie is, een stoffelijk lichaam, ijl-

etherisch van samenstelling, seksloos en zonder 

intellect. Geestelijk gezien is die ‘mens’ volmaakt, 

zij het onbewust.  

Mw. Blavatsky zegt in de Geheime Leer, (deel 1, blz. 

217), over niet verstandelijk, maar heel geestelijk. 

Er is namelijk weliswaar een universeel 

groepsbewustzijn, maar nog geen individueel 

bewust denkvermogen. 

In elk van de daaropvolgende rassen en 

onderrassen groeit hij meer en meer tot een 

omhuld of geïncarneerd wezen, maar nog altijd 

overwegend etherisch. Hij is geslachtloos, en 

evenals het dier en de plant, ontwikkelt hij 

monsterachtige lichamen, in overeenstemming 

met zijn grovere omgeving. 

Tweede Ronde. Hij (de mens) is nog altijd 

gigantisch en etherisch, maar hij wordt lichamelijk 

steviger en verdicht zich tot een meer stoffelijke 

mens. Toch is hij nog steeds minder verstandelijk 

dan geestelijk want de evolutie van het verstand 

verloopt langzamer en moeilijker dan die van het 

stoffelijke omhulsel. 

Derde Ronde. Hij heeft nu een volkomen vast of 

stevig lichaam en eerder de vorm van een 

reuzenaap; hij is nu meer verstandelijk, of liever 

sluw, dan geestelijk. Want op de neergaande boog 

heeft hij nu een punt bereikt waar zijn 

oorspronkelijke spiritualiteit door zijn opkomende 

verstandelijkheid wordt verduisterd en 

overschaduwd.  

In de laatste helft van de derde Ronde wordt zijn 

reuzengestalte kleiner en verbetert het weefsel van 

zijn lichaam, en hij wordt een redelijker wezen, 

hoewel nog steeds meer een aap dan een Deva. Dit 
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alles wordt vrijwel precies herhaald in het derde 

Wortelras van de vierde Ronde. 

Vierde Ronde. In deze Ronde maakt het verstand 

een enorme ontwikkeling door. De tot nu toe 

stomme rassen verkrijgen onze (tegenwoordige) 

menselijke spraak op deze bol, waarop vanaf het 

vierde Ras de taal wordt vervolmaakt en de kennis 

toeneemt. Halverwege de vierde Ronde (vanaf het 

vierde Wortel- of Atlantische Ras) passeert de 

mensheid het keerpunt van de kleinere 

Manvantarische cyclus terwijl de wereld vol is van 

de gevolgen van intellectuele activiteit en 

verminderde spiritualiteit.  

Verstandelijke evolutie: Dan is er, halverwege het 

derde wortel ras, het moment dat bij de 

toenmalige mensheid het denkvermogen wordt 

ingebracht. Dit gebeurt, zo lezen wij, door het 

ingrijpen van de Zonnepitri’s wiens karma en 

dharma het is om op aarde herboren te worden. 

Vaders van de zon, ziet u de symboliek? Zoals de 

maan symbolisch de vormzijde aangeeft, zo 

verwijst de zon meestal naar geestelijke principes. 

In de Theosophical Glossary staat:  

De voorouders of scheppers van de mensheid. Ze 

zijn van zeven klassen, waarvan drie onstoffelijk 

zijn, Arupa (vormloos) en vier stoffelijk. In de 

populaire theologie wordt gezegd dat ze zijn 

geschapen aan de kant van Brahma. Ze zijn 

verschillend geanalogiseerd, maar in esoterische 

filosofie zijn ze zoals gegeven in de Geheime Leer. 

In Isis ontsluierd wordt van hen gezegd: over het 

algemeen wordt aangenomen dat de hindoe-term 

de geesten van onze voorouders, van onstoffelijke 

mensen betekent, vandaar het argument van 

sommige spiritisten dat fakirs (en yogi's) en andere 

oosterse wonderwerkers medium zijn. Dit is in 

meer dan een opzicht onjuist.  

De pitri's zijn niet de voorouders van de huidige 

levende mensen, maar die van de menselijke soort, 

of Adamische rassen; de geesten van menselijke 

rassen, die op de grote omvang van de dalende 

evolutie voorafgegaan zijn aan de mensenrassen.  

Ze waren fysiek, maar ook geestelijk, veruit 

superieur aan onze moderne pygmeeën.  

In mânava dharma shâstraze* worden ze de maan-

voorouders genoemd. De geheime leer heeft nu 

uitgelegd wat voorzichtig in de eerdere 

theosofische delen naar voren werd gebracht 

* De wetten van Manu (ook wel de mânava dharma 

shâstraze genoemd) wordt traditioneel geaccepteerd als 

een van de aanvullende armen van de Veda's. Het is een 

van de standaardboeken in de Hindoe-Canon en een 

basistekst waarop leraren hun leringen baseren. Deze 

'geopenbaarde schrift' bestaat uit 2684 verzen, verdeeld 

in twaalf hoofdstukken over de normen van het huiselijk, 

sociaal en religieus leven in India (omstreeks 500 v. Chr.) 

• De zonnepitri’s geven het denkvermogen aan 

de mensheid ten tijde van de tweede helft van 

het derde wortelras. Dit gebeurde op drie 

manieren:  

• Door direct in de dan levende mensheid te 

incarneren (dit worden de zogenaamde 

ingewijden); 

• Door als het ware een vonk van het 

denkvermogen dóór te geven, net genoeg om 

het Kama-Manas, het begeerte/denken wakker 

te maken bij de gemiddelde mensheid; 

Een deel van de Zonnepitri’s wacht echter met de 

overdracht van het denkvermogen, omdat zij zien 

dat de lichamen van de zogenaamde enghoofdigen 

nog niet voldoende ontwikkeld waren om dit te 

ontvangen. Dit heeft desastreuze gevolgen: de 

mens paarde met vrouwelijke dieren en bracht 

monsters voort. Daarna gaven de zonnepitri’s ook 

de enghoofdigen een vonk van het intellect.  

Met dit aanmaken van het denkvermogen komt er 

een basis onder de twee zijden van de driehoek 

(enerzijds geest, anderzijds stof) die gevormd 

wordt door het beginsel van het denkvermogen. 

De fijnste geest kon in contact gebracht worden 

met de grofste materie door middel van het 

denken. Dit is een buitengewoon belangrijk punt 

in de ontwikkeling, want nu kan de mens zelf gaan 

denken. Hij krijgt hierdoor een vrije wil en wordt 

verantwoordelijk voor zijn handelingen.  

Nu wordt de wet van herstel en evenwicht, de wet 

van karma, ook van kracht voor de handelingen 

van de mens. Dit aanmaken van het denkvermogen 

is het punt van omkering van de dalende boog 

(waarbij het lichaam zich steeds verder uitbreidde 

https://www.thoughtco.com/what-are-vedas-1769572
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en een vastere vorm aannam) naar de opgaande 

boog. Vanaf deze omkering zal de mensheid, 

wederom in niet te bevatten tijdsbestekken, de 

weg terug maken. 

Geoffrey Farthing schreef hierover een brochure 

‘de goddelijke wet ‘, die te verkrijgen is bij de 

Theosofische Vereniging in Naarden. (Website: 

http://www.theosofie.nl) 

In het ontwikkelingsstadium ten tijde van het 

vierde wortelras wordt het intellect ontwikkeld op 

het fysieke vlak. (Geheime leer deel 1, blz. 219). In 

deze ronde is het verstand reusachtig ontwikkeld. 

De (tot nog toe) stomme rassen verkrijgen onze 

tegenwoordige menselijke spraak en de wereld is 

vervuld van de uitkomsten van verstandelijke 

werkzaamheid en vermindering van geestelijkheid. 

De mensheid komt tot een hoge beschaving en 

beschikt over veel vermogens, onder andere het 

zogenaamde ‘derde oog’, maar gaat ten onder 

door zelfzucht.  

Nu bevinden we ons in het vijfde wortelras en in 

het vijfde onderras waar we steeds meer 

denkvermogen kunnen gebruiken om licht te 

werpen op onze begeertes. Ons stoffelijk lichaam 

en dat van deze planeet zal naar men zegt weer 

etherisch worden, met een verhoging van het 

bewustzijn. In zekere zin zal de stof weer net zo ijl 

worden als in de eerste ontwikkelingsstadia, met 

het essentiële verschil van bewustzijn. 

De mens zal dus te zijner tijd geestelijk volmaakt 

worden, maar dan in vol bewustzijn. Hij zal dan 

handelen volgens de wetten van de natuur, niet 

meer als een afgescheiden individu, maar 

wederom een met alles en iedereen. 

 Onze huidige mensheid ziet méér en méér in 

hoezeer de natuur (het milieu, de aarde, de dieren, 

de mensen) geëxploiteerd en geweld wordt 

aangedaan. Sommigen beseffen werkelijk hoe 

verantwoordelijk wij in feite zijn voor alles en 

iedereen op deze planeet, waar wij deel van uit 

maken en EEN mee zijn.  

We zullen in ons leven steeds vaker voor 

fundamentele keuzes komen staan om ofwel te 

kiezen voor egoïstische of materiële belangen, 

ofwel te kiezen voor het geheel, voor het ENE. Dit 

is de essentiële vraag die ons steeds weer wordt 

voorgelegd, desnoods onder gruwelijke 

omstandigheden die ons bijzonder schokken: we 

zijn nog steeds in het stadium dat emoties en 

begeerten sterk naar voren komen.  

In de Theosofia van mei 2004 schrijft Mw. Radha 

Burnier, toen internationaal presidente van de 

Theosophical Society:  

‘Men begrijpt inmiddels goed dat het universum 

geleid wordt door wetten die allesdoordringend en 

onveranderlijk zijn. De mens heeft deze simpelweg 

te aanvaarden, te begrijpen en ermee te werken 

om zijn einddoel te bereiken (to fulfill his destiny), 

namelijk om van lagere stadia van kennis over te 

gaan naar de transcendentale, perfecte kennis van 

hen die bevrijd zijn.’ 

Het denkvermogen is 

absoluut een bijzonder 

interessant gegeven. 

Auguste Rodin (1840-

1917) maakte het 

buitengewoon 

indrukwekkend beeld, Le 

Penseur, de denker, en 

beeldde daarmee die 

eigenschap van dit zo wonderlijke wezen uit. Niet 

voor niets staat een afbeelding van dit beeld op de 

buitenkant van ‘Het Goddelijk Plan van G. 

Barborka’, want hier ligt de verbinding tussen 

geest en stof. Het is de spil, het midden principe 

waar we de omslag kunnen maken.  

We zijn er zelfs naar vernoemd, Manas, 

denkvermogen, mens! Dit vermogen tot 

bespiegeling en abstract denken is naar mijn idee 

de meest kenmerkende eigenschap van de mens.  

Het geestelijk principe is aanwezig in elke cel, in 

elk atoom, als een levende kern. Er is geen 

levenloze materie, wordt ons gezegd. Die levende 

geestelijke kern (de monade, Atma- Buddhi) 

beweegt zich in eindeloze tijdseenheden door de 

diverse natuurrijken heen (mineraal, plant, dier, 

mens). We kunnen het menselijk lichaam zien als 

het resultaat van die enorme ontwikkelingsfasen 

tot nu toe: de mens integreert al die natuurrijken 

in zijn organisme.  



 
9 

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

Zoals gezegd is de mensheid als het ware op zijn 

weg terug, bezig met het aanpassen van zijn vorm 

om die geestelijke kern de mogelijkheid te geven 

meer en meer naar buiten te treden. In zekere zin 

dient ons lichaam als een eerder zeer grove, maar 

in de loop van gigantische tijdsbestekken steeds 

verfijnder afgestelde transformator van die 

enorme geestelijke energie. 

J. Krishnamurti sprak aan het einde van zijn leven 

over die enorme energie, die immense intelligentie 

die als een twaalf-cilinder machine door zijn 

lichaam ging. Want, innig daarmee verbonden, kan 

het geestelijke uitsluitend naar buiten komen via 

het stoffelijke. In het schema van de zevenvoudige 

samenstelling wordt deze omvorming en afstelling 

van het inmiddels gevormde fysieke lichaam (deze 

ongelooflijk intelligente soepel lopende machine!) 

aangegeven door de opwaartse pijl.  

Deze ontmoet het geestelijk principe op het 

wrijvingspunt, bij het denkvermogen. Het 

denkvermogen, dat op zich EEN is, zoals alles met 

elkaar verbonden is in EENHEID kan zich richten 

naar twee kanten. En beide zijn ongelooflijk 

belangrijk, waardevol en noodzakelijk, want juist 

in dat denkvermogen ligt de mogelijkheid tot 

aansluiting bij de monadische, geestelijke 

evolutie. 

Enerzijds is er het lagere denkvermogen. Dit is 

verbonden met ons sterfelijk deel, de 

persoonlijkheid, in het schema aangegeven met 

een vierkant, ook wel eens het “lager viertal” 

genoemd. Het gaat hier onder meer om de 

alledaagse gedachten, vermengd met verlangens 

en begeerten, het zogenaamde kama- manas. Dit 

denkvermogen is verbonden met de hersenen, met 

het brein.  

Het lagere denkvermogen verwerkt de indrukken 

die wij vanuit de zintuigen binnenkrijgen, voelt 

aantrekking of afstoting, onderscheidt en herkent 

indrukken, benoemt ze, onthoudt ze, wil herhaling 

ervan of juist níet, stelt er vragen over, scherpt het 

onderscheidingsvermogen, vergaart daardoor 

kennis en vaardigheden, kortom het is het 

intellect, het concreet- analytisch, onderscheid 

makend denkvermogen.  

Dit denkvermogen is buítengewoon belangrijk in 

onze ontwikkeling met name de ontwikkeling van 

het onderscheidingsvermogen. Dit concrete 

denkvermogen is de oorzaak van conflicten in 

onszelf en in de wereld, want het is geneigd om 

zich te laten leiden door, soms overduidelijke, 

soms héél subtiele gevoelens van aantrekking en 

afstoting: het maakt deel uit van de wereld van de 

onderscheid makende tegenstellingen. 

Anderzijds is er het hogere denkvermogen. Het is 

niet gebonden aan het lichaam en wordt in het 

schema weergegeven als deel uitmakend van de 

driehoek van ons onsterfelijke deel.  

Dit denken overziet zaken van bovenaf; het zijn 

inzichten vanuit het gemeenschappelijke, vanuit 

eenheid, vanuit het grote geheel: holistisch 

denken, eenheids- denken, intuïtie. Hier liggen 

geen losse onderdelen, geen tegenstellingen, hier 

ligt de hele medaille, met keuze loze aanvaarding 

van beide kanten: iets is zoals het is.  

Hier kunnen we werkelijk ervaren dat we een deel 

zijn van het geheel waarin het Ene zich uitdrukt. 

Hier wordt het denken als het ware overstraald 

door het liefde- wijsheid aspect van het universele 

denkvermogen, Buddhi, de geestelijke ziel, die 

immense intelligentie (op het punt waar wij allen 

een zijn met alles en iedereen, waar het principe 

van onze broederschap ligt.  

Hier liggen begrippen als vrede, alomvattende 

liefde, de wet, waarheid; het doel van onze 

zoektocht naar waarheid, zoals verwoord in het 

motto van de Theosophical Society: Satyãn Nã’sti 

Paro Dharmah, geen godsdienst hoger dan 

waarheid. Direct contact met dit hogere denken 

hebben we gewoonlijk niet, ‘denken’ we. 

Toch wordt de mens in zijn dagelijks leven er 

regelmatig door geïnspireerd, mits zijn voertuig 

voldoende ontwikkeld is en open staat om deze 

impulsen te ontvangen: ’s nachts tijdens de slaap, 

als ons lichaam min of meer verlamd is; als we vol 

liefde de schoonheid en de puurheid van de 

natuur, van een mens of een dier ervaren; door 

eenheidsbelevingen in muziek en kunst; door 

plotseling ‘weten’, flitsen van inzicht, als we met 

een open denkvermogen problemen tegemoet 

treden. 
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Alleen met het menselijke of het lagere Manas kan 

het hogere denkvermogen (Buddhi- Manas) zich 

openbaren. (Geheime leer deel 3 blz. 575) 

Dat betekent dat we via ons concreet begeerte- 

denken, het intellect (kama- manas), de brug 

kunnen leggen naar het universele denkvermogen, 

intelligentie (Buddhi-Manas). Iets kan dus in het 

klein beginnen in het gewone hersen- denken, bij 

voorbeeld naar aanleiding van een gebeurtenis, 

een dichtregel, een tekst, kan de doorbraak 

betekenen naar een inzicht vanuit het hogere 

denken.  

In de TVN- brochure ‘Madame Blavatsky over de 

studie van Theosofie door R. Bowen’ wordt 

verwezen naar de aanpassingen en veranderingen 

die plaatsvinden in de stoffelijke hersenen door 

een nieuw soort mentale inspanningen.  

Tijdens studiebijeenkomsten gebeurt het wel dat 

er ineens iets begrepen wordt wat eerst voor 

iedereen volstrekt onduidelijk was: iedereen is dan 

kennelijk, alle mogelijkheden openlatend, zo 

geconcentreerd dat iets ineens helder kan worden. 

Om dóór te kunnen breken naar dat andere 

denkvermogen kunnen we onszelf in ons gewone 

dagelijks leven aanleren het denken te kalmeren, 

te richten en te zuiveren; we kunnen vanuit het 

besef van eenheid en universele broederschap een 

bescheiden en dienstbare levenshouding 

aannemen, in vol respect voor de weg die ieder 

moet gaan; we kunnen naar aanleiding van 

doodgewone gebeurtenissen steeds weer opnieuw 

kijken naar onze diepgewortelde 

vooronderstellingen, ideeën en motieven, zonder 

waardering of afwijzing.  

Begrip ervan kan de wortel van een conflict in ons 

denken direct verwijderen en dit heeft een enorm 

effect in de wereld waarin wij leven, zo legde 

Professor Krishna uit in het seminar in Naarden van 

mei 2004 ‘Exploring the Teachings of 

Krishnamurti ‘. 

Tot zover mijn naspeuringen naar de drievoudige 

evolutie zoals Mw. Blavatsky die aangaf, en dan in 

het bijzonder over het onderwerp dat mij zo na aan 

het hart ligt, namelijk de mogelijkheden van het 

denkvermogen van de mens. 

Mary Anderson zei tijdens haar seminar 

Fundamentals of Theosophy in mei 2000, hier in 

Naarden: Truth cannot be brought down. You have 

to ascend to it. Waarheid kan niet neergehaald 

worden. Je moet ernaar opstijgen. 

Dat lijken mij heldere woorden om mee af te 

sluiten. 

 

Uit: Theosofia december 2006. 

 

 

 

Om alles te leren kennen over dit huidige heelal, deze huidige hiërarchie, 

moeten we door elk deel ervan heen gaan, van het meest spirituele tot het 

meest stoffelijke, om dan langs de opgaande boog te klimmen en weer te 
worden wat we eens waren en hierin ligt de betekenis van evolutie, de hele 

oogst van ervaringen die zijn opgedaan en verwerkt: de versterking van de 

innerlijke structuur, het openen van nieuwe schatkamers in ons essentiële 
wezen. 

Reïncarnatie is hiervan een voorbeeld. We hebben onze ervaringen in het 

leven, evolueren een paar stappen op het pad, brengen iets naar buiten van 
wat in ons ligt besloten, krijgen onze devachanische rust en beginnen dan aan 

een nieuwe periode van evolutie, een nieuwe incarnatie op aarde. 

Hier zien we precies dezelfde wet: een mens evolueert in een incarnatie niet 

eeuwig. Hij is daarin een nieuwe gebeurtenis, een nieuw product, met zijn 

begin en zijn einde.  

Uit: Bron van het Occultisme G. De Purucker 
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Eeuwige cyclussen in de natuur. 
 

        M. Eeckman 
 

In de Proloog van de Geheime Leer, deel 1 blz. 43-

47, formuleert H.P. Blavatsky drie grondstellingen 

waarop de hele Wijsheid leer over cyclussen 

berust. 

Eerste grondstelling: 

• Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en 

onveranderlijk BEGINSEL, waarover elke 

speculatie onmogelijk is, omdat dit 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’. (Mandukya 

Upanishad). 

Deze oneindige en eeuwige oorzaak, vaag 

omschreven als het ‘onbewuste’ en ‘onkenbare’ 

van de huidige Europese filosofie is de wortelloze 

wortel van ‘alles dat was, is, of ooit zal zijn’. Zij 

heeft natuurlijk geen enkele eigenschap en heeft 

in essentie geen enkel verband met het 

gemanifesteerde eindige ZIJN. Zij is eerder ‘HET 

ZIJN’ dan het zijnde (sat in het Sanskriet) en gaat 

alle denken en speculeren te boven. 

In dit Beginsel hebben we allemaal onze 

oorsprong. Van het kleinste atoom tot 

sterrenstelsels en daar voorbij en uiteindelijk 

keren we ernaar terug, de eeuwige bron en het 

doel van iedere cyclus van manifestatie en weer 

uiteenvallen. Dit ‘ZIJN’ wordt in de Geheime Leer 

gesymboliseerd vanuit twee gezichtspunten. 

Enerzijds als absolute abstracte Ruimte, die 

zuivere subjectiviteit voorstelt, het enige dat het 

menselijke verstand uit geen enkel begrip kan 

weglaten en evenmin op zichzelf kan beschouwen; 

anderzijds als absolute abstracte beweging die 

onvoorwaardelijk bewustzijn voorstelt. 

Tweede grondstelling  

• De eeuwigheid van het Heelal in zijn geheel 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 ‘pelgrim’ 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. 

Pelgrim is de benaming die wordt gegeven aan 

onze monade (de twee in één) gedurende haar 

cyclus van incarnaties. 

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. 

Deze drie grondstellingen geven aan ons bestaan 

een samenhang die ver uitgaat boven onze 

beperkingen als mens. Volgens oude leringen is er 

geen volstrekt begin of einde, alleen een periodiek 

van zijn en verdwijnen. Laten we proberen een 

glimp op te vangen van die ontzagwekkende 

kosmische wielen waarover de Ouden ons hebben 

verteld.  

De hier genoemde getallen zijn slechts een ruwe 

benadering, en geven niet zozeer precieze maten 

in menselijke jaren weer, maar meer het karakter 

of de lengte van een cyclus in verhouding tot 

andere cyclussen. Want deze universele ritmen 

worden door intelligente krachten en wezens 

teweeggebracht en kunnen op vele manieren 

worden beïnvloed. 

De gemiddelde levensduur van de mens is 72 jaar. 

Maar dit is alleen de levensduur van het fysieke 

lichaam, de minst ontwikkelde en meest stoffelijke 

kant van onze constitutie. Ons fysieke lichaam is 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mandukya_Upanishad
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandukya_Upanishad
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niet meer dan een werktuig dat voor het werkelijke 

zelf, de menselijke monade of het 

bewustzijnscentrum dienstdoet om zich op dit 

stoffelijke gebied tot uitdrukking te brengen. Toch 

kent ons lichaam tal van cyclussen die een 

weerspiegeling zijn van het ons omringende 

heelal. Er is bijvoorbeeld de menstruatiecyclus die 

overeenkomt met de omwenteling van de maan. 

Ons hart klopt ongeveer 72 keer per minuut, of 

4320 hartslagen per uur. De cijfers 4-3-2 met 

toegevoegde nullen komen, zoals we verder zien, 

in verscheidene belangrijke cyclussen van de mens 

voor. We ademen ook gemiddeld 18 keer per 

minuut, wat 25.920 ademhalingen per etmaal is. 

Dit belangrijke getal wordt herhaald in de 

precessiecyclus van de nachteveningspunten, ook 

wel een siderisch jaar genoemd, dat 25.920 van 

onze jaren duurt. Het wordt in twaalf gelijke delen 

verdeeld die overeenkomen met de tekens van de 

dierenriem, waarbij elk twaalfde deel een 

messiaanse cyclus van 2160 jaren vormt. 

Laten we wat dieper in onszelf kijken, naar de 

bouwstenen van het lichaam. In stoffelijk opzicht 

is een cel een samenstel van atomen en moleculen, 

maar ze is veel meer dan een verzameling 

chemische elementen. Volgens theosofische 

overleveringen zijn cellen net als wij opgebouwd: 

ze leven, hebben intelligentie en gevoelens die 

passen bij hun gebied, en scheppen hun eigen 

individuele lot volgens hun eigen innerlijke 

ontwikkeling.  

In het lichaam vervullen cellen verschillende taken 

die afhankelijk zijn van de hun toegewezen plaats. 

Ze onderwerpen zich aan het grotere geheel en 

dienen het hele lichaam; maar tegelijkertijd 

hebben ze hun eigen leven, bewustzijn en 

individuele evolutie. Ze houden hun energie in 

stand, beschermen zich tegen aanvallen, schutten 

zich af van en houden contact met hun omgeving; 

ze ontstaan en verdwijnen. 

Cellen vertonen een ander belangrijk kenmerk van 

het leven: als wezenlijk deel van een groter wezen, 

zelfs als ze zich daarvan niet bewust zijn, draagt 

iedere cel het algemene plan fysiek in de vorm van 

DNA in zich. Haar eigen evolutie bestaat eruit om 

dit ingewortelde plan van het geheel steeds meer 

naar buiten te brengen. Op die manier verzamelt 

ze steeds meer ervaringen en deze contacten van 

haar monadische bewustzijn met lagere gebieden 

leiden tot evolutie. 

Dit idee is ook op ons mensen van toepassing. Wij 

zijn cellen in een groter wezen, maar door de 

omvang ervan zijn we ons daarvan niet bewust. 

Toch hebben ook wij het plan van het geheel in 

ons. Hetzelfde beginsel kunnen we toepassen op 

een planeet, een zon, atoom of elektron, op de 

bewoners van een elektron – wat we maar willen. 

Alles wat leeft evolueert door middel van het 

cyclische worden en uiteenvallen, en achter iedere 

fysieke uiting staat een monadisch 

bewustzijnscentrum. 

Maar laten we een stap verdergaan en de atomen 

bekijken die cellen en andere substanties vormen. 

Wat zijn dat prachtige wezens! Hoe zouden we hen 

bewustzijn kunnen ontzeggen? Ze zijn constant in 

beweging. Ze hebben eigenschappen en 

kenmerken die ze in stand houden. Materie, zoals 

hout of steen, kan vast lijken, maar in 

werkelijkheid is ze slechts een voorbijgaande 

vorm, een illusie. Als we in gedachte de atomen 

van een stuk hout vergroten en de kernen ervan zo 

groot als tennisballen maken, zou de afstand 

tussen die atomen enkele honderden kilometers 

zijn. 

En de concentratie van massa in het atoom ligt heel 

dicht bij de condities die in het zonnestelsel 

worden aangetroffen. De kern bevat 99,946% van 

de massa van het atoom, terwijl onze zon 99,8% 

van de massa in het zonnestelsel bevat. 

De microkosmos lijkt inderdaad op de 

macrokosmos; alleen de duur van de trillingen – 

d.w.z. van de cyclussen – heeft een andere orde 

van grootte. De uiterlijke vormen zijn 

onophoudelijk aan verandering onderhevig, niets 

blijft zoals het is maar de bewustzijnscentra achter 

de vormen behouden hun individualiteit. Ze zijn de 

eindeloos veelvoudige menigten entiteiten die hun 

pelgrimsreis ondergaan evenals wij, van atoom tot 

sterrenstelsel. Als we van dichterbij kijken, 

herkennen we onszelf als de hiërarch van de 

ongelooflijk opmerkelijke kosmos van ons 

lichaam. Daarin vormen cellen de sterrenstelsels 

en supersterrenstelsels; atomen komen overeen 

met zonnestelsels en elektronen met planeten. Ze 
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zijn allemaal bewoond, op een onbegrijpelijke 

manier. Onze polsslag gaat door dit microheelal, 

onze gedachten en gevoelens beïnvloeden het. We 

drukken ons stempel op de cyclussen ervan: wij 

zijn de godheden die heersen over al het worden 

en uiteenvallen van de entiteiten die ons lichaam 

vormen – zonder ons van dit proces bewust te zijn. 

Al die myriaden levensvormen, al deze wielen 

binnen wielen, kleine wielen die zich 

aaneenvoegen om grotere te vormen! Van een 

mensenleven kunnen we doorgaan naar steeds 

kleinere cyclussen, steeds verfijnder en minder 

waarneembaar voor ons – waken-slapen; 

ademhalen, de hartslag; veranderingen van cellen, 

atomen en hun bouwstenen en bewoners. Wij zijn 

echter even raadselachtig voor die wezens als zij 

voor ons. Ons lichaam lost op tot niets als we 

voorbij het gebied van de cellen en atomen gaan 

naar dat van de bewoners van de elektronen die in 

de eindeloosheid van ons lichaam kijken, dat vol is 

met glanzende ‘sterren’.  

De overgang van de ene cyclus naar de volgende is 

altijd een kritiek punt. Als er een wisseling is 

tussen dag en nacht, als het ene jaargetijde volgt 

op het andere, als slapen en waken samensmelten, 

als yin en yang in evenwicht zijn, wanneer noch het 

mannelijke noch het vrouwelijke overheerst, alleen 

dan ontstaat het noodzakelijke levenspatroon, 

bewustzijn, inzicht en evolutie. We maken 

voortdurend zulke overgangen mee maar niet 

bewust. 

We ondervinden echter niet alleen de gevolgen van 

kleinere cyclussen, zoals het einde van een eeuw 

of millennium, of de precessie van de 

nachteveningen. Volgens de theosofie heeft de 

mensheid het meest stoffelijke punt van haar 

ontwikkeling bereikt, of is er een klein stapje 

voorbij, omdat de helft van de levensduur van de 

aarde is verstreken. Wij en de aarde bevinden ons 

in een langdurig overgangsstadium terwijl het hele 

ontwikkelingsproces op deze planeet van richting 

verandert. We beginnen weer de lichtende boog 

van de evolutie te beklimmen: een evolutie van de 

geest en een involutie van de stof. Sommige 

chemische elementen weerspiegelen al een 

geringe verfijning van de materie en zijn daarom 

radioactief geworden; ze veranderen in lichtere 

elementen om de stabiliteit te herstellen. 

Op haar evolutiereis is onze geestelijke monade 

voor deze cyclus afgedaald tot de diepste diepten 

van de stof en op een planetaire tijdschaal is ze 

pas een ogenblik geleden het kritieke 

evenwichtspunt tussen geest en stof gepasseerd.  

Het pasverworven vermogen van zelfbewustzijn is 

nu de drijvende kracht van onze evolutie. Onze 

verdere ontwikkeling biedt onbeschrijflijke 

perspectieven waarin we de meest goddelijke 

mensen kunnen worden. Langs deze lichtende 

boog kunnen we cyclus na cyclus vooruitgaan en 

onze ontplooiende vermogens broederlijk en 

onpersoonlijk gebruiken voor het welzijn van 

anderen. Naarmate we daarin slagen, zullen we 

steeds meer uitdrukking geven aan het grotere 

geheel waartoe we behoren. 

Hier is onze plaats in het heelal, en hier ligt onze 

taak en verantwoordelijkheid – niet meer en niet 

minder. Het beeld vóór ons onthult een 

majestueus evolutie pad, geregeld door cyclussen 

die elkaar opvolgen, aanvullen en overlappen.  

Door middel daarvan kunnen we beter leren 

omgaan met onze kleinere dagelijkse cyclussen; 

de veranderingen die we om ons heen zien, en die 

sommigen opvatten als dreigende rampen, kunnen 

in werkelijkheid noodzakelijke en nuttige fasen 

zijn van ontwikkelingscyclussen.  

Laten we deze uitdagingen aannemen en ervan 

maken wat we kunnen.  

 

Gebaseerd op het artikel van Armin Zebrowski uit 

het tijdschrift Sunrise van maart/april 2000. 

 

 

 

 


