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Doelstellingen van de Theosofische Vereniging: 
1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van 

ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur 
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerten en wetenschappen 
3. Het onderzoeken van de onverklaarbare wetten die in de natuur besloten liggen en van de ver-

mogens 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. 

 

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. 

 

Activiteiten Tak Vrede: iedere maandag van de maand (behalve de 5de)  
                                               van 19.30u tot 21.30u.  

Deelname is gratis en volledig vrijblijvend. 
Locatie:   Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68 te 9030 Mariakerke 

Meer informatie:  https://ts-belgium.be -- www.theosofiegent.be 

V.U. : Marcel Eeckman, p/a Geuzenplein 8, 1000  Brussel - Email: tak.vrede@ts-belgium.be 

Bescherming persoonsgegevens: Alle informatie over de Belgische wet bescherming van de persoonlijke  levenssfeer van 8 december 

1992 en de AVG EU, te bekomen via email: info@ts-belgium.be 
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03/01:  geen bijeenkomst 
10/01:  Voordracht: Een Leven in een Leven - Tim Boyd 

                                    Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83234615661  

17/01:  Rondetafelgesprek - thema: Ongehechtheid, Vrije wil 
24/01:  Het Goddelijk Plan - Deel 1 - G. Barborka 
31/01:  geen bijeenkomst - 5de maandag van de maand 
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Zij die het pad van het Grote Dienen betreden, vre-
zen soms dat zij niet voldoende geestelijke reserves 
bezitten om voortdurend te geven. Zij weten wel 
dat de gevende hand niet uitgeput raakt, doch het 
is moeilijk voor hen dit in zijn geestelijke betekenis 
toe te passen. Maar ditzelfde wordt ook van de vo-
gelen des hemels gezegd, die rijkelijk voedsel hebben 
voor de volgende dag. Werkelijk, in samenwerking 
met de Hiërarchie zal de geestelijke voorraad nooit 
uitgeput raken. Het hart dat het Beeld van de Heer 
koestert, zal niet verstommen. Daarom behoeft men 
niet te vrezen de geestelijke voorraad aan te spre-
ken - deze is onuitputtelijk. Men kan deze schatten 
uitstorten - houdt u alleen stevig vast aan de zilve-
ren draad. 
 

Agni Yoga 
Hart - p 27/52 
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Ik heb niet de intentie te pretenderen dat wat ik hier naar voren zal brengen waar is, maar het 
kan misschien de inzichten verruimen in een zoektocht naar waarheid. Ook het laatste is weer 
een woord waar we over na kunnen denken. 

Om dit woord waarheid goed te begrijpen kunnen we 
naar de grondbeginselen in de Proloog van De Geheime 
Leer van H.P. Blavatsky kijken die zeggen dat zowel het 
waarneembare als het onwaarneembare Universum 
een manifestatie is van een Goddelijke Werkelijkheid 
of Geest die er in huist en die de uiteindelijke oorzaak 
en bron is van alles wat er gebeurt in termen van tijd-
ruimte. De Bowen Brochure, Madame Blavatsky over de 
studie van de Theosofie zegt: “neem De Geheime Leer ter 
hand zonder enige hoop te koesteren de definitieve 
waarheid van het bestaan van haar te vernemen, of 
zonder enig ander idee dan maar te zien in hoeverre zij 
kan leiden in de richting van de Waarheid.” De uitwerking van de planetaire krachten, waarin de the-
osofische begrippen vervat zijn van evolutie, karma, reï ncarnatie, maar bovenal het inzicht in ver-
houdingen tussen leven en vorm, tussen geest en stof, verschaft de bestudeerder een kostelijke bron 
van gegevens om tot enig begrip te komen van het waarom en waardoor. H.P. Blavatsky heeft op as-
trologisch gebied in haar standaardwerk De Geheime Leer vele onderwerpen uitvoerig toegelicht. Zo 
geeft ze de wordingsgeschiedenis die ons de sleutel geeft tot het vinden van de krachten die dit uni-
versum hebben gevormd en die werkzaam blijven zolang dit universum blijft bestaan. 

Daar de zon, de maan en de planeten de nimmer dwalende tijdmeters zijn, waarvan vermogens en 
periodiciteit welbekend zijn, worden zij onderscheidenlijk genoemd als de grote heerser en heersers 
van ons kleine stelsel in al zijn zeven gebieden of sferen van werking. Voor alle duidelijkheid: de Ou-
de Wijsbegeerte geeft aan dat de zon een centrale ster is en geen planeet. Deze staat in een meer oc-
culte en geheimzinnige relatie met zijn zeven planeten van onze bol dan algemeen bekend is. De zon 
wordt daarom gezien als de grote vader van alle zeven ‘vaders’ of planeetgeesten , de medewerkers 
voor het plan van openbaring van het Ene beginsel. In De Geheime Leer III blz 500 [452] vinden we 
diagram II waarop deze inleiding gebaseerd is. Het diagram geeft het volgende aan: het Universele 
geestbeginsel Â tma  is geen getal en komt met geen zichtbare planeet overeen. Dit zou kunnen bete-
kenen dat de oude wijsbegeerte leert dat de werkzaamheid van het universele geestbeginsel met zijn 
kracht en energie, het heel-al tot ontwikkeling brengt, door zich te manifesteren in alles wat bestaat. 
Die universele werkzaamheid uit zich in drie geestelijke en vier stoffelijke beginselen die samen de 
werkzaamheid bepalen en zo de hele kosmos in stand houden. 

Die zevenheid van drie en vier vinden we in alles terug, in elk gebied, 
zowel in de zevenvoudige mens, als op onze planeet aarde, en in de ver-
bintenis met de cosmos. 

De Geheime Leer spreekt van “cosmos” als het gaat over periodieke ma-
nifestatie van het Ene Beginsel en van “kosmos” als de idee le kosmos in 
de onveranderlijke Goddelijke gedachte (zie De Geheime Leer voor-
woord van de vertalers blz 1). Om kennis te verkrijgen omtrent de 
structuur van een zonnestelsel is niet alleen het fysieke aspect belang-
rijk, maar zijn de occulte aspecten belangrijker die voor het oog verbor-
gen zijn. Terugkomend op het diagram II, zien we Â tma  aangeduid als 
geen zichtbare planeet, maar voortkomend uit de geestelijke zon, zich 
uitdrukkend op verschillende niveaus do o r de verschillende gebieden 

De zeven heilige planeten 
Rotha Bangma  
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van het Zonnestelsel, die elkaar doordringen en e e n geï ntegreerd geheel 
vormen. Deze krachten of energiee n die zich uitdrukken op de verschil-
lende niveaus kunnen we onder andere de zeven heilige planeten noe-
men. In het diagram II vinden wij de volgende indeling: Mars, de planeet 
der voortbrenging, onder de menselijke beginselen ingedeeld als Ka ma 
Ru pa, betekent begeerte lichaam, het voertuig of de zetel van dierlijke 
instincten en hartstochten. De zon, stoffelijk de schenker van het leven, 
geestelijk en esoterisch de plaatsvervanger van de binnen-mercurische 
planeet, bij de ouden een heilige en een geheime planeet, is ingedeeld bij 
de menselijke beginselen als Pra na of Jiwa, levensbeginsel. Mercurius, de 
boodschapper en tolk der Goden, is ingedeeld bij de menselijke beginse-
len als Buddhi, de geestelijke ziel of a tmische straal, het voertuig van 

Â tma . Saturnus, het lagere denkvermogen of de dierlijke ziel, is ingedeeld bij de menselijke beginse-
len als Ka ma Manas. Het naar materie verlangende denken, Jupiter, is ingedeeld bij de menselijke be-
ginselen als Âurisch Omhulsel. Venus, de morgen- en avondster, is bij de menselijke beginselen het 
manas of het hoger denkvermogen, ook wel: de menselijke ziel. De maan, de moeder van de aarde, 
staat bij de menselijk beginselen als Linga Sharï ra, het astrale etherische dubbel van de mens, de 
voorvader van de stoffelijke mens. In de werking van het veld van openbaring werken Geest- subjec-
tief en Stof- objectief, de twee aanzichten van het Âbsolute. Âfgescheiden van cosmische substantie 
zou cosmische ideatie zich niet kunnen openbaren als individueel bewustzijn, daar het alleen door 
middel van een voertuig van stof is, dat er bewustzijn opwelt zoals ‘ï k ben ik,’ want een stoffelijke 
grondslag is nodig om een planeetstraal van het universele denkvermogen samen te trekken op een 
zekere trap van samengesteldheid. In afgescheidenheid van cosmische ideatie zou een cosmische 
substantie een lege abstractie blijven en er zou dan ook geen bewustzijn kunnen oprijzen. 

De zon, ingedeeld bij de menselijke beginselen als Pra na of Jiwa – Leven, dus geestelijk en stoffelijk, is 
verbonden met Fohat. Fohat is de essentie van de cosmische elektriciteit. In Het Goddelijk Plan deel II 
blz. 607 van G. Barborka, is te vinden dat men Fohat kan zien als een brug tussen het ongeopenbaar-
de en het geopenbaarde, want wanneer Fohat eenmaal ergens ten tonele verschenen is en tot werk-
zaamheid komt, beginnen de gebeurtenissen zich te ontrollen! Ook in Het Goddelijk Plan deel II staat 
over Fohat, dat in de oude wijsbegeerte als leven en elektriciteit als e e n wordt gezien. In zekere zin 
kan men Fohat de levenskracht van het heel-al noemen; en in dit opzicht komt het overeen met de 
pranische werking op alle zeven gebieden van de menselijke constitutie, die in het diagram wordt 
aangegeven onder “Getallen” twee. Geestelijk leven en stoffelijk leven wordt bij de planeten aangege-
ven als de Zon en bij de menselijke beginselen als Prana of Jiwa – Leven. Het sluit aan op het volgen-
de, dat iedere monade zijn eigen ster heeft tijdens het geopenbaarde manvantara, die de verschillen-
de persoonlijke incarnaties nodig heeft ter totale ontwikkeling. Monade is het onsterfelijk geestelijk 
beginsel dat nï et incarneert. De monade die zich door middel van de persoonlijkheid manifesteert is 
aan verandering gebonden ter ontwikkeling van de verschillende aspecten van bestaan. Ongetwijfeld 
kunnen wij de nodige verbindingen leggen als wij nagaan dat de krachtvelden van de zeven heilige 
planeten hun werkzaamheid en daadkracht van Mars krijgen. Mars 
als aantrekkingskracht en uitdrukking in de materie geeft de moge-
lijkheid tot indaling van geestelijke krachten ten aanzien van de im-
pulsen achter het voertuig. Zo kunnen de verbindingen naar de gees-
telijke krachten van Venus begrepen worden die het hoger denkver-
mogen of de geestelijke ziel van binnen uit tracht te ontwikkelen. De 
belangrijke plaats van de geestelijke achtergrond van Mars als voer-
tuig van ka ma of begeerte is te vinden in de Rig-Veda. Hier volgt de 
beschrijving vanuit Het Goddelijk Plan deel II, blz. 611: “Ka ma (N.B. 
hier wordt Mars bedoeld) geeft de grondtoon aan van wat hij zinne-
beeldig voorstelt; Ka ma, is de eerste, alles omvattende begeerte naar 
universele goedheid en liefde en naar alles wat leeft en voelt, hulp en 
vriendelijkheid nodig heeft, het eerste gevoel van oneindig teder me-
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dedogen en genade, dat oprees in het bewustzijn van de scheppende ENE KRÂCHT, zo gauw deze tot 
leven en zijn kwam als een straal uit het ÂBSOLUTE”. Mars is in de mythologie dan ook te vinden als 
een vernietiger en een schepper; beide zijn nodig om tot een geestelijk inzicht te komen en daarom 
zo belangrijk als een kracht die als het ware ten strijde trekt. Weer uitgaande van het diagram II zien 
we de geestelijke planeetkracht Saturnus onderverdeeld in de menselijke beginselen bij Ka ma 
Manas, het lagere denkvermogen. Het hoger denkvermogen valt onder de geestelijke planeetkracht 
van Venus als manas. Het Goddelijk Plan vermeldt op blz. 535 het volgende over een geliefde beeld-
spraak die H.P. Blavatsky veelvuldig gebruikte in De Geheime Leer. 

De koning van Kreta eiste ieder jaar zeven jonge mannen en vrou-
wen op als schatting om zo tenslotte alle Âtheners e e n voor e e n 
binnen de muren van een labyrint te krijgen. In het labyrint zat de 
Minotaurus, een monster. De zoon van de koning van Âthene, The-
seus genaamd, besloot een einde te maken aan dit offeren van 
Âtheense jongens en meisjes en voegde zich bij de groep die als 
eerste het labyrint moesten betreden. Âriadne, de dochter van de 
koning van Kreta, die verliefd was op Theseus, besloot hem van 
een gewisse dood te redden. Zij gaf Theseus een zwaard en een 
kluwen draad om af te rollen terwijl zij de kluwen vast hield. The-
seus versloeg het monster en kon toen de weg terug vinden uit de 
wirwar van gangen door middel van de draad die vastgehouden 
werd door Âriadne die op hem wachtte. De symboliek van het ver-
haal begint bij de zeven jonge vrouwen, symbool voor de zeven 
ronden en rassen van de kringloop van noodzakelijkheid. Daar zij 
niet weten te ontsnappen aan de valstrikken van het labyrint, wat staat voor de levens door de nood-
zakelijke kringloop van incarnaties, worden zij gedood door de Minotaurus en bereiken zij niet de 
bevrijding uit het levenslabyrint. De Minotaurus is het symbool voor de lagere natuur in de mens. Het 
is het lot van de stervelingen dat zij naar de onderwereld moeten gaan, waar Minos rechter is. Het 
oordeel is terugkeer in het labyrint, de arena van het leven op aarde waar de mens doorheen moet. 
Âriadne symboliseert het hoger zelf. De draad symboliseert de brug naar geestelijke kennis. 

Het heerschappij krijgen over de lagere aard wordt verzinnebeeld door het meenemen van een 
zwaard, symbool het hogere, geestelijke kennis. Saturnus zien we in het diagram II bij de menselijke 
beginselen als Ka ma Manas. Saturnus kan als geestelijke kracht gezien worden als de vormgever van 
de schakel tot een hogere bewustzijnsvorm, een van de  belangrijkste schakels van bouwers aangaan-
de het ontwikkelingsproces van bewustzijnsverruiming. In het schema van de zevenvoudige samen-
stelling vinden we Ka ma als begeerte lichaam, waar volgens het diagram II de planeet Mars, het voer-
tuig van dierlijke hartstochten, zijn werkzaamheid en daadkracht krijgt. Het is van belang de ver-
schillen enigszins te verduidelijken ten aanzien van Ka ma Manas, het voertuig waar bewustzijnsas-
pecten van Saturnus spelen, en Ka ma Rupa als het voertuig waar de bewustzijnsaspecten van Mars 
heersen. Rupa betekent vorm lichaam. Saturnus wil zich hieruit bevrijden, en in De Geheime Leer is 

Saturnus dan ook te vinden als de vader der goden, als intelligen-
tie of de beheersing, en ook wel als de stoffelijke mens en ziel. Het 
blijkt een van de belangrijkste planeetgeesten qua besturende 
krachten die een sleutel- of brugfunctie inneemt waardoor de 
Kring en Karmische Wet mogelijk wordt. 

Door harmonie van de geestelijke Venus kan deze in haar liefdes-
aspect een vorm aannemen. Zo kunnen Mars en Venus elkaar ont-
moeten en een zuiveringsproces bewerkstelligen. De planeetgeest 
Venus is beschreven als Lucifer, de lichtdrager en beschermer, in 
het Diagram II ingedeeld bij de menselijke beginselen als manas, 
het hoger denkvermogen. De Geheime Leer III blz.[209] of 235, 
vermeldt het volgende: “Het is niet het Ene en Onbeperkte 
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‘Beginsel’ noch zelfs de weerkaatsing daarvan, dat schept, maar slechts de zeven Goden (N.B. of de 
Zeven Heilige Planeten) zijn het die het heelal vormen uit de eeuwige stof, tot objectief leven gewekt 
doordien de Ene Werkelijkheid zich daarin weerspiegelt”. 

Dat alle bouwers van de sferen in het universele hogere denk-
vermogen met elkaar verbonden zijn, is, denk ik, een wetma-
tigheid in de uitdrukkingen van de Wetten van Bestaan. In 
Stanza III sloka 10 van De Geheime Leer is die verhouding tus-
sen ster en mens zeer poe tisch verwoord: “Vader- Moeder 
spinnen een web, waarvan het boveneind bevestigd is aan 
geest – het licht der ene duisternis - en het benedeneinde aan 
haar schaduwachtige uiteinde ervan, materie (stof), en dit web 
is het heelal, gesponnen uit de twee substantie n, welke tot een 
gemaakt zijn.” In het diagram II wordt Jupiter als menselijk 
beginsel ingedeeld bij aurisch omhulsel, Linga Sharï ra. Jupiter wordt vanuit de Gnosis gezien als de 
andere vorm van Eva, die Âdam de appel van de boom van kennis aanbiedt, zie de noot op blz [129] 
van De Geheime Leer I. Jupiter is een expansieve kracht die de verbreding bewerkstelligt van het be-
wustzijnsprincipe. Kosmisch gezien en op het psychische vlak is Jupiter de boom der kennis, de hoog-
ste intelligentie, de zonnestraal waar de hoogste van de zeven stralen zetelt. Mystiek gezien is Jupiter 
de occulte kracht in de maan, of maanplant, Saptaparna, of de zevenvoudige en de drank die ervan 
gemaakt wordt, zie de noot op blz. [523] van De Geheime Leer I. In Jupiter komen alle bewustzijns-
principes samen ter volmaking van de indalende geestelijk kracht in de materie. In het symbool voor 
Jupiter worden de maan en het kruis verzinnebeeld. In De Geheime Leer III op blz 513 [463] staat 
een duidelijke uitleg van Diagram II. Er staat aangegeven dat de stoffelijke planeten alleen het stoffe-
lijk lichaam en de zuivere stoffelijke functies beheersen. Âlle verstandelijke, emotionele, psychische 
en geestelijke vermogens staan onder de invloed van de occulte eigenschappen van de trapsgewijs 
gerangschikte oorzaken die uit de hie rarchiee n van de geestelijk bestuurders der planeten voort-
vloeien en niet onder die van de planeten zelf. Deze trapsgewijze rangschikking zoals in het schema 
is weergeven leert de beoefenaar in de volgende volgorde waar te nemen:  
1. kleur,  
2. geluid,  
3. het geluid verstoffelijkt zich tot de geest der metalen, d.w.z. de metallische elementalen, 
4. deze verstoffelijken zich wederom tot stoffelijke metalen,  
5. daarna gaat het harmonische en trillende stralende inwezen over in de planten en geeft haar kleur 

en geur, welke beide “eigenschappen” afhangen van het aantal trillingen van deze energie per 
tijdseenheid,  

6. het gaat van planten in dieren over, en  
7. bereikt ten slotte zijn toppunt in de “beginselen” van de mens. Zo zien wij dat het goddelijk inwe-
zen van onze voorvaderen in den hemel een kringloop beschrijft door zeven trappen: de geest 
wordt stof, en de stof keert tot geest terug. De Meesters en H.P. Blavatsky legden een sterke nadruk 
op een juist inzicht in de theosofische leringen zodat die zeven beginselen van het heelal en de 
mens begrepen worden. Tussen het goddelijke en het gemanifesteerde heelal moeten schakels lig-
gen, omdat volmaaktheid zich niet kan inlaten met onvolmaakte werken. 

Deze schakels worden o.a. de Zeven Heilige Planeten genoemd, de scheppende krachten, arbeidend 
aan haar nimmer voltooide taak van omzetting. In de Inleiding van De Geheime Leer I, blz. XXII is te 
vinden dat het eeuwen zal duren vo o r er veel meer wordt gegeven. Over de sleutels tot de Geheimen 
van de Dierenriem, die bijna voor de wereld verloren zouden zijn, merkte H.P. Blavatsky in Isis Ont-
sluierd op dat “de genoemde sleutel zeven keer moet worden omgedraaid vo o r het hele stelsel is ont-
huld. Wij zullen hem maar e e nmaal omdraaien en zo de oningewijde e e n vluchtige blik in het myste-
rie toestaan. Gelukkig is hij die het geheel begrijpt!” 

Theosofia april 2005 
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Wat heeft de theosofie het onderzoekende menselijk denkvermogen te bieden over de oor-
sprong, de aard en het uiteindelijke doel, als dat er al is, van het universum rondom ons? 
 
De eerste en belangrijkste grondstelling van de theosofie is dat alles wat wij zien aan materie le mani-
festatie (en wanneer het gaat over ‘materieel’ wordt dit niet beperkt tot fysieke materie) alleen maar 
het voertuig is waardoor het leven, of de geest, tracht zichzelf steeds vollediger uit te drukken; dat 
samen met de evolutie van stoffelijke vormen (of ze nu die zijn van de rotsen of stenen, of planten, of 
dieren, of mensen, of zelfs de zonnen en planeten die wij om ons heen zien – die allemaal aan het 
‘evolueren’ zijn) het bloeien van het leven dat die vormen bezielt, plaatsvindt. Een compleet beeld 
van de evolutie is alleen te zien wanneer wij rekening houden met allebei deze kanten van de evolu-
tie. 

Âldus bestaat er, vanuit theosofisch oogpunt bezien, geen ‘dode mate-
rie’ en drukt elke vorm e e n of andere levensvorm uit, in welk evolu-
tiestadium dit zich ook bevindt. Zo hebben wij de notie van, bijvoor-
beeld, ons zonnestelsel als een wezen, een persoon, een individuele 
eenheid van bewustzijn, waarvan het stoffelijk voertuig het systeem is 
dat bestaat uit onze centrale zon en de planeten die eromheen draai-
en, inclusief onze aarde – elk een cel in het fysieke lichaam van die 
‘persoon’, elk een bewustzijnseenheid die anders is dan elke andere, 

maar die tegelijkertijd deel heeft aan het ene leven dat het leven is van de zonnelogos. 

Twee grote waarheden 

De theosofie aanvaardt twee grote waarheden in de natuur die de wetenschap nog volledig moet ac-
cepteren – de waarheden van reï ncarnatie en karma. 

De theosofische notie van reï ncarnatie is veel grootser en toch veel nauwkeuriger dan te vinden is in 
de religies die deze waarheid bekend gemaakt hebben. De wet van reï ncarnatie, zoals geformuleerd 
door de theosofie, is dat leven, of het nu mineraal, plantaardig, dierlijk, menselijk of bovenmenselijk 
is, voortdurend geï ncarneerd wordt, dat wil zeggen gekleed in materie; dat het ontplooien van het  
leven bereikt wordt door het herhaaldelijk opbreken van de voertuigen die zij voor zichzelf bouwt bij 
haar pogingen om zichzelf steeds beter uit te drukken. Âangezien zelfs de meest volmaakte materie le 
vorm vanwege zijn aard een beperking aan die uitdrukking moet opleggen, zal er geen eind komen 
aan het bouwen van vormen zo lang manifestatie duurt. 

Een andere belangrijke bijdrage van de theosofie aan de verheldering van de reï ncarnatietheorie is 
dat de Grote Wet niet alleen de mens regeert, maar zelfs diegenen die het doel van de mensheid be-
reikt hebben en wat in de religies bevrijding, mukti of nirvana genoemd wordt. Het is het doel van de 
menselijke evolutie om niet volledig uitgedoofd te worden tot niets, zoals een kaarsvlam, want zelfs 
in dat verheven stadium opent zich een nieuwe evolutiecyclus voor de bevrijde menselijke ziel waar-
in hij een Meester is van een stelsel, een planetaire of zonnelogos waarvan het bewustzijn het hele 
systeem omvat dat zijn uitdrukkingsvoertuig is. Wij hebben het idee dat er zonnelogoi geboren wor-
den, hun leven uitleven in sferen waarvan wij geen notie kunnen hebben en zich tenslotte terugtrek-
ken in pralaya, om vervolgens herboren te worden als een nieuw zonnestelsel, totdat ook het einde 
van die evolutie bereikt wordt – de goddelijke evolutie op kosmische gebieden waar de theosofie het 
over heeft. 

Waar de wetenschap de geboorte en groei en uiteindelijke teloorgang van de sterren of de planeten 
van een zonnestelsel alleen maar vanuit het fysieke gezichtspunt observeert, biedt de theosofie ons 
het doel van zo’n geboorte, groei en uiteindelijk uiteenvallen van de materie van deze stelsels, name-
lijk de evolutie die de ‘persoon’, de Zonnelogos, voltooit door middel van deze voertuigen die hij voor 
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zichzelf bouwt. Deze visie is volledig in overeenstemming met de hindoe-opvatting van onze zon, Su-
rya Narayana, die voorgaande levens doorgemaakt heeft voordat ons huidige stelsel geboren werd, 
met misschien wel nog vele levens vo o r zich, lang nadat ons stelsel is teruggebracht tot de ‘blaasjes 
van leegheid’ waaruit het is samengesteld. 

De theosofie zet ook de theorie van karma voor ons in een voller licht. Niet alleen wordt de individu-
ele mens bestuurd door de resultaten van zijn eigen handelingen, maar dit gebeurt ook bij groepen 
mensen, hetgeen leidt tot groepskarma – het nationale of raciale karma waarin de natie als geheel, of 
het ras als geheel, de terechte gevolgen van zijn handelen als groep individuen incasseert. Karma be-
stuurt ook de stelsels die ontstaan en zelfs de zonnelogos raakt onderworpen aan deze grote wet zo-
lang hij in manifestatie is en een zonnestelsel bezielt. 

Onzichtbare Sterren en Planeten 

De theosofie onthult dat ons zonnestelsel niet alleen bestaat uit de fysieke zon en planeten die wij 
zien, maar uit andere planeten die onzichtbaar zijn omdat zij geen fysieke tegenhangers hebben. Ma-
terie zoals de moderne wetenschap die kent bestaat in vaste, vloeibare, gas- en etherische toestand. 
De theosofie heeft het echter over drie ijlere staten van fysieke materie, het superetherische, het sub-
atomische en het atomische; en daarna over materie die fundamenteel anders is, veel ijler dan de ijl-
ste fysieke materie, die ‘astraal’ genoemd wordt. Dit is de materie waarin emoties werken. Âstrale 
materie bestaat ook uit zeven ondergraden net als de fysieke. Dan is er mentale materie, waarin het 
denken werkt – veel ijler dan de meest subtiele astrale materie, die ook weer bestaat uit zeven on-
dergraden. In deze drie hoofdgraden van de materie werkt het normale menselijke bewustzijn. Maar 
hierachter liggen nog vier hoofdgraden van materie, elk met zijn zeven ondergraden, die de theosofie 
‘intuï tief’, ‘spiritueel’, ‘monadisch’ en ‘goddelijk’ noemt. 

Ook in het universum zijn er zonnestelsels die geen fysieke of zelfs maar astrale of mentale tegenhan-
gers hebben. In ons eigen zonnestelsel hebben wij minstens zeventig planeten, waarvan er maar elf 
of zo fysiek zijn. Er zijn minstens tien evolutiesystemen die tegelijkertijd in werking zijn in ons stel-
sel, elk met zeven planeten, waarvan twee schema’s – het Âardeschema en het Neptunusschema – 
ieder drie fysieke planeten omvatten. Mercurius en Mars zijn de twee andere fysieke planeten die 
horen bij ons Âardeschema. 

De schema’s van Vulcanus, Venus, Jupiter, Saturnus en Uranus omvatten elk e e n fysieke planeet. Ee n 
van de schema’s heeft de asteroï den als zijn fysieke tegenhanger. De andere schema’s hebben hele-
maal geen fysieke planeten. 

Ons Zonnestelsel 

De wetenschappelijke visie in het algemeen is dat 
‘leven’, zoals bekend is bij de wetenschap, een buiten-
gewoon verafgelegen mogelijkheid is. Condities met 
betrekking tot atmosfeer, temperatuur, druk, de be-
schikbaarheid van zuurstof, koolstof en andere ele-
menten die essentieel zijn voor het bouwen van organische materie – zij alle bepalen de mogelijkheid 
van leven. Ofschoon de planeet Mars nog restanten bevat van leven, wordt zij beschouwd als een 
stervende wereld. Zij is veel van haar atmosfeer kwijtgeraakt en het meeste van haar vocht. De Âme-
rikaanse astronoom Percival Lowell, de stichter van het Lowell Observatorium, eindigt zijn boek, ge-
titeld Mars as the Abode of Life, met de volgende woorden:  

‘Het uitdrogen van de planeet gaat zeker dóór totdat er helemaal geen leven meer mogelijk is op 
haar oppervlak. Langzaam maar zeker zal de tijd dit doen uitdoven. Wanneer de laatste vonk ge-
doofd is, zal de planeet als een dode wereld door de ruimte rollen waarvan de evolutionaire loop-
baan voor altijd beëindigd is.’ 

Let u op de uitdrukking ‘zijn evolutionaire loopbaan voor altijd bee indigd’. Hierin hanteert de theoso-
fie een andere mening, want zoals we straks zullen zien, duurt dit fenomeen van het voorbijgaan van 
het leven van een planeet niet voor altijd, maar slechts voor een bepaalde periode (hoe lang die peri-

9 

 



ode ook mag zijn) en keert het leven wel terug naar die planeet. Het hele theosofische denkbeeld van 
evolutie in het zonnestelsel is gebaseerd op dit proces van het herhaaldelijk inblazen van energie in 
de planeten door levensstromen die zich terugtrekken en doorgaan naar andere planeten en weer 
terugkeren naar de planeten die tijdelijk in een slaaptoestand waren achtergelaten. 

Laten we nu eens teruggaan naar de resultaten van het onderzoek van studenten, gebaseerd op de 
wijsheid die belichaamd is in de symbolische en geheime tradities die aan ons zijn overgeleverd uit 
het heel verre verleden. Zoals wij gezien hebben is de oorsprong van ons zonnestelsel, net als de mil-
joenen andere systemen in het universum, de reï ncarnatie van dat machtige wezen, de zonnelogos. 
Uit de oermaterie van de ruimte die hij voor zichzelf omschreef binnen het voertuig van het nog 
machtiger wezen, de kosmische logos, vormde onze zonnelogos zijn voertuig van expressie in mani-
festatie, hetgeen wij waarnemen als het zonnestelsel, met onze zon als het hart van het stelsel. 
Zoals hierboven al gezegd werd, heeft ons Zonnestelsel niet alleen de fysieke planeten die bekend 
zijn bij de wetenschap, maar planeten, of ‘bollen’ zoals ze genoemd worden in de theosofie, die geen 
fysieke tegenhangers hebben; en sommige die geen astrale of zelfs lager mentale tegenhangers heb-
ben. 

Op al deze bollen, hetzij fysiek of niet-fysiek, vindt er een of ander soort evolutie plaats. Wanneer de 
wetenschap zegt dat leven niet bestaat op andere planeten, kan zij alleen spreken over organisch le-
ven zoals wij dat kennen in het planten-, dieren- en mensenrijk op aarde. Maar het is gemakkelijk 
vast te stellen dat de voorwaarden die het meest geschikt zijn voor de evolutie van het leven in het 
mineraal liggen op planeten waar organisch leven onmogelijk moet zijn, want het mineraal behoeft 
zulke hoge temperaturen en druk voor zijn evolutie dat geen organische vorm kan overleven waar 
zulke toestanden heersen. Koolstof heeft misschien geen atmosfeer nodig voor zijn evolutie tot dia-
mant, maar het behoeft een druk die alleen diep onder het oppervlak van onze aardbol gerealiseerd 
wordt. Wij weten dat de reusachtige planeet, Jupiter bijvoorbeeld, beschikt over een overvloed aan 
zulke toestanden. Die voorwaarden zijn ideaal voor de evolutie van het leven in het mineralenrijk. 

De rassen van de mensheid 

Een ander belangrijk feit dat naar voren komt uit occult onderzoek is het 
belang van het getal ‘zeven’. Wij kennen de zeven dagen van de week, de 
zeven kleuren van het spectrum, de zeven belangrijkste muzieknoten, de 
zeven overheersende menselijke temperamenten enzovoort. Dus, of wij nu 
tijd, kleur, geluid of de subtielere uitdrukkingen van bewustzijn in fijnere 
materie in aanmerking nemen, het getal ‘zeven’ lijkt fundamenteel. Theo-
sofisch onderzoek heeft aangetoond dat er tot nu toe vijf hoofdrassen van 
de mensheid op onze aarde geweest zijn, waarvan elk bestaat uit zeven on-
derrassen, en ieder onderras heeft zeven vooraanstaande naties gekend. 
Deze naties, onderrassen en rassen zijn e e n voor e e n ontstaan, waarbij ie-
der zijn hoogtepunt bereikte en dan te gronde ging, zo plaats makend voor 
zijn opvolger. Ons wordt verteld dat er nog twee hoofdrassen moeten ont-

staan voordat onze wereldperiode voltooid zal zijn. Wij krijgen zeven van die wereldperioden. (Noot 
redactie: Âls in de theosofie gesproken wordt over ‘rassen’, wordt gewoonlijk het bewustzijnsniveau van de 
gehele mensheid op aarde bedoeld. Het gaat dus niet over fysieke uiterlijke kenmerken.) 

De zeven rijken 

Net als er zeven gebieden zijn in het zonnestelsel, zijn er zeven hoofdrijken die daarin evolueren, 
waarvan het menselijke er slechts e e n is. De zeven rijken zijn de eerste, de tweede en de derde ele-
mentalenrijken, die bovenfysieke materie bezielen, en de vier rijken met fysieke tegenhangers, na-
melijk het mineralen-, het planten-, het dieren- en het mensenrijk. Ieder duidt een bepaald stadium 
aan in de evolutie van bewustzijn. Het leven gaat terug naar steeds grovere materie door de eerste, 
de tweede en de derde elementalenrijken, waarbij de hele ketenperiode voor evolutie overgaat van 
e e n rijk naar een volgend. Het proces van inwikkeling in de materie gaat door tot in het mineralen-
stadium en dan begint het proces van het bevrijden van het leven door de planten-, dieren- en men-
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senrijken. Âangezien de levensstroom een hele ketenperiode nodig heeft om te evolueren van het 
ene rijk naar het volgende, moeten wij, de mensheid van de vierde keten, dit stelsel binnengegaan 
zijn als mineralen in de eerste keten, vervolgens het plantenrijk geworden zijn in de tweede keten, 
onze dierlijke evolutie voltooid hebben in de derde keten en geï ndividualiseerd zijn tot mensen in de 
vierde keten. Nadat wij al drie ronden van de keten voltooid hebben als mensen, eindigen wij onze 
menselijke evolutie op de normale manier tegen het einde van de zevende ronde van de huidige vier-
de keten, waarna onze bovenmenselijke evolutie begint. 

Wat de theosofie ons te vertellen heeft over de details van de evolutie zoals deze voortgaat in ons 
zonnestelsel en in de miljoenen en miljoenen van dergelijke stelsels die de basis vormen van ons uni-
versum is een bijzonder fascinerend studieonderwerp. Het beeld dat naar voren komt uit een gede-
tailleerde studie van het onderwerp is opwindend, nee, veeleer ontzagwekkend. 

Het is een visioen van de miljoenen sterren (elk een zonnestelsel) als grote wezens, ieder een god, 
evoluerend in tijd en ruimte waarvan wij ons geen voorstelling kunnen vormen; zij worden geboren, 
ze groeien en vervallen net als mensen; dan sterven zij en worden ze herboren als Meesters van gro-
tere en verfijndere stelsels, totdat zij hun doel bereiken, dat misschien alleen maar het begin bete-
kent van weer een ander en groter evolutieproces als supergoden. 
Heren van zonnestelsels beginnen misschien, nadat zij hun evolu-
tie voltooid hebben, een nieuwe evolutiecyclus als cosmische 
logoi, Heren van hele universums, waarvan ieder bestaat uit vele 
miljoenen zonnestelsels. Maar achter dit alles ligt de grootste pro-
clamatie van de theosofie, namelijk dat, ongeacht de vorm, het 
voertuig waarin de hoogste tot de laagste levensuitdrukking zich 
manifesteert, het leven e e n ondeelbaar geheel is: dat ons bewust-
zijn op de e e n of andere manier, op een zeer mysterieuze manier, 
e e n is met het Bewustzijn van onze Zonnelogos, die weer e e n is 
met het Bewustzijn van de Cosmische Logos die een oneindigheid aan Zonnelogoi omvat. 

Terwijl wij alle verschillen en de talloos miljoenen sterren en Universums om ons heen waarnemen, 
is het essentie le wat we niet moeten vergeten dat verdeling slechts vorm betreft en niet leven – dat 
werkelijk alle leven e e n is. Dit is de levende ervaring geweest van alle mystici van alle eeuwen, inclu-
sief de moderne mystici die zich theosofen noemen. 

Uit: The Theosophist, oktober 2004 

Vertaling: A.M.I. Theosofia juni 2008 
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Men beschouwt de Leer van het Hart als weinig gegrond.  

Maar kan men de stroom van de hartenergie als iets occults 
beschouwen?  

Integendeel, er is niets nauwkeuriger dan de hartslag.  

Het gevoelige hart leidt tot bewustzijnsvernieuwing.  

Toon tenminste eerbied voor de werking van het hart. 
Agni Yoga 
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door Shikhar Agnihotri 
Many a times we are caught up in situations that we are not able to decide with our mind what is the 

right thing to do. Ând we feel utterly helpless. Why? Because our mind is a thing of the past, and in-

stead of Wisdom it is full of memories of Past Experiences/ Prejudices & Conditionings but LIFE is 

EVER NEW. It brings to us every day or rather every moment new challenges and we face them with 

a mind that is old & so the mind finds itself utterly incapable of a Holistic Solution. It reacts instead of 

responding. Â Holistic solution is the one which is taken whole heartedly, without any regrets and 

which is for welfare of all because it has its roots in the understanding of Unity of Life. But to perceive 

this RIGHT ÂCTION / HOLISTIC SOLUTION we must follow the signal (Calling) which is present in all 

of us. The signal that radiates from HOME, connects us to the source and thereby resolve all conflicts 

and contradictions in life. What is it? How to do it? Let's come together and discuss more on 22 Jan 

2022.   

Wie tijdens deze voordracht graag aanwezig is op de Hoofdzetel, vragen we vriendelijk dit te 
melden via mail aan: president@ts-belgium.be of secretary@ts-belgium.be of per 

 GSM +32 486 631 997 ou +32 476 879 968. 

Deze voordracht, in het Engels (geen vertaling voorzien), kan ook per Zoom gevolgd worden. 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86940193067  

Follow 

the Homing Signal 

Within 
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