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WOORD VOORAF 

 

Dit boek beschrijft de wording van de Kosmos, vanuit een esoterisch standpunt bezien. Het boek werd 

gedicteerd aan Dion Fortune (1890-1946) in de jaren 1923 en 1924. Tezamen met “De mystieke Kabbala” 

vormde het de belangrijkste leerstof in de “Society of the Inner Light”, een esoterische school in de 

Westerse Traditie. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het boek vrijgegeven voor het grote publiek. 

“De Kosmische Leer” is in eerste instantie bedoeld voor training van het bewustzijn. Meditatie op 

kosmische werkelijkheden brengt je tot die werkelijkheden.  

Daarnaast geeft het boek een allesomvattend beeld van de wording van de kosmos en van kosmische 

principes die op elk niveau werkzaam zijn, tot in ons dagelijks leven. Bij elke herlezing van het boek lichten 

er diepere betekenislagen op. 

De schrijftrant is wetenschappelijk, met af en toe een hoge mate van abstractie. Het boek leent zich voor het 

unificeren van verschillende levensbeschouwingen. Zo sluit het verrassend goed aan bij hedendaagse 

chaostheorie en religiewetenschap. 

 

Voornaamste reden voor deze vertaling is de moeilijkheidsgraad van het boek. Het is compact geschreven in 

een wat ouderwets Engels. Hopelijk versnelt deze vertaling het begrip. 

Het boek kruiste mijn pad in 1973. Sindsdien is het bij mij gebleven. Ik heb het vele malen herlezen, er over 

gemediteerd en er cursus over gegeven. Ik hoop dat dit voldoende is geweest om tot een juiste vertaling te 

komen. Als u wilt dan kunt u bij mij een versie opvragen met daarin parallel de Engelse en de Nederlandse 

tekst. 

 
Gert Jan van der Steen 

gert@palstar.nl  
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0 H0. Introductie 

0.1 Dit geheel van onderricht werd ontvangen gedurende 1923 en 1924 vanuit de Innerlijke Gebieden. 

Degene die haar gaf is een menselijk wezen dat is geëvolueerd tot een zeer hoog niveau. De 

Persoonlijkheid van zijn laatste incarnatie is bekend maar wordt niet onthuld. Er kan echter worden 

gezegd dat het die was van een wereldberoemde filosoof en leraar. In de terminologie die in de 

esoterie wordt gebruikt is dit individu een van de “Grotere Meesters”. 

0.2 Het doel van deze leringen is het induceren van een dieper begrip van Kosmische Wetten, en om 

bewustzijn zo te verruimen dat het gedachten verheft tot de bron waaruit zij ontstaan. Deze leringen 

zullen ook ervaren worden als een basis waarop aanzienlijke esoterische kennis kan worden gebouwd, 

en de verklaring te bevatten van veel dat tot nu toe onbereikbaar was voor de algemene lezer. Ten 

behoeve van de omvangrijkheid van het concept, dat ligt voorbij de begrenzingen van ons concrete 

verstand, is het noodzakelijk om uitgebreid gebruik te maken van metaforen. De lezer wordt 

geadviseerd om te volharden in zijn pogingen om het uiterste uit deze leringen te trekken door studie 

en meditatie. 

0.3 Het woord “Meester” dat in esoterie wordt gebruikt heb ik niet gekozen vanwege zijn associatie met 

“meester en leerling”. We erven echter de uitdrukkingen die gestandaardiseerd werden door hen die in 

het Westen de zoektocht naar “Oude Wijsheid” nieuw leven inbliezen. We moeten daarvan het beste 

maken hoewel het mogelijk en wenselijk is om vreemde woorden (meestal Sanskriet of Hindi) zoveel 

mogelijk te vermijden en in plaats daarvan onze eigen Engelse (Nederlandse) equivalenten te 

gebruiken. “Logos” is in de tekst aangehouden omdat het een duidelijk gedefinieerde toepassing heeft 

terwijl “God” neigt om tamelijk vaag te zijn en moeilijk te scheiden van sektarische conventies. 

0.4 Voor wat betreft de “Meesters” of Adepten van de Innerlijke Gebieden zou ik duidelijk willen maken 

dat deze van een veel hoger niveau van ontwikkeling zijn dan die geëxcarneerde doorgevers die de 

“zomerlanden”, persoonlijke “hemelwerelden”, etc., beschrijven van hun eigen subjectieve staat op de 

Innerlijke Gebieden. De laatsten hebben weinig van waarde te vertellen aan de gemiddeld 

welopgevoede mens; de eersten heel veel; maar zij werken gewoonlijk alleen door zorgvuldig gekozen 

en zeer getrainde individuen, afgezien natuurlijk van de “kontakten” die elk van ons voor zichzelf 

weet te maken en die resulteren in intuïtief begrip. Dit moet echter met grote reserve worden 

gehanteerd en, tenzij de gegeven materie gezond is, niet als authentiek worden genomen.  

0.5 De Adepten op de Innerlijke Gebieden hebben van tijd tot tijd de vraag aangeroerd over hun toestand 

en condities. Drie citaten worden hierna gegeven die van waarde kunnen zijn voor de lezer die niet 

vertrouwd is met het onderwerp. Deze grote intelligenties hebben zich ontwikkeld voorbij de 

noodzaak om te incarneren en alle ervaringen van hun levens op aarde zijn in hun essentie 

geabsorbeerd in hun huidige gestel. Onnodig te zeggen dat zij niet langer geïncarneerd zijn en dat de 

verhalen over hun levens op aarde ongegrond zijn: voor iedereen die weet wat een “Meester” is is het 

normaal zich te realiseren dat zij op dit moment niet op aarde leven. Er zijn, natuurlijk, hoge adepten 
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(hoog ontwikkelde en verlichte mensen) maar deze zijn nog geen “Meesters”. Het is mogelijk dat in de 

toekomst bij voortschrijdende evolutie “illuminati” van de graad van Meesters op aarde kunnen 

verblijven in plaats van over te gaan naar de Innerlijke Gebieden, in volledig contact met Innerlijke en 

Uiterlijke Gebieden teneinde bepaald werk te verrichten zolang als het fysieke voertuig efficiënt blijft 

functioneren.  

Aanhalingen:  

0.6 (1) 

0.7 “Wanneer een mens zich opmaakt om het Pad te zoeken dan toont hij een verlangen. Dat verlangen 

wordt opgemerkt door hen die waken op de Innerlijke Gebieden en hij zal worden ‘geplaatst in een 

klas’ overeenkomstig zijn temperament. Nadat hij een bepaalde weg onder die leiding is gegaan zal hij 

worden geplaatst onder de hoede van wat wordt genoemd een “gids”; dit is het eerste werk waarvoor 

zielen worden aangesteld wanneer zij aan deze zijde werk op zich nemen. De gids zal proberen om 

door telepathie de lering die hij wenst over te dragen in te prenten op de ziel van zijn leerling, en de 

leerling moet proberen te vatten wat wordt ‘gezegd’. 

0.8 In een later stadium zal de leerling in contact worden gebracht met een van de Lagere Meesters en 

deel uitmaken van een aantal leerlingen waarvoor die Meester verantwoordelijk is. Een gids heeft 

alleen één leerling tegelijk maar een Meester heeft er vele. Als de leerling verder voortgaat zal hij 

worden overgedragen aan Meesters van een hogere graad. Zijn probleem zal altijd zijn om te vatten 

wat zijn Meester zegt. Hoe hoger de graad van de Meester des te verder weg hij is van de Aarde.” 

0.9  (2) 

0.10 “Wat zijn de Meesters? Menselijke wezens zoals uzelf, maar ouder. Zij zijn geen Goden, noch 

Engelen, noch Elementalen maar dié individuen die dezelfde taak hebben uitgevoerd en voltooid die u 

zichzelf stelt. Wat u nu bent dat waren zij eens. Wat zij nu zijn, kunt u worden. 

0.11 Hebt u zo weinig geloof in de overleving van de lichamelijke dood dat u zich het bestaan van de 

Meesters niet kunt voorstellen? Hebt u zo weinig geloof in de leer van evolutie dat u zich geen 

voorstelling kunt maken van menselijke wezens die zo superieur zijn aan uzelf als uzelf bent tot de 

dieren? Hebt u zo weinig kennis van de kracht van de geest dat u niet gelooft in de mogelijkheid van 

de communicatie tussen u en hen? Als er niets hogers is dan uzelf welke hoop hebt u dan? En wanneer 

u het probeert waarom zou u dan niet verwachten dat uw eerste resultaten rudimentair zullen zijn en 

imperfect en inaccuraat? Maar wanneer u nooit een begin maakt dan zult u nooit een voltooiing 

bereiken. U moet tevreden zijn met het spreken in gebroken tongen voordat u vloeiend kunt spreken. 

Als u het zo niet probeert dan zult u nooit leren om te spreken. Wij zullen u de taal leren.” 

0.12  (3) 

0.13 “’De Meesters zoals u zich die voorstelt zijn alleen maar verbeelding.’ Merk goed op dat ik niet zei dat 

de Meesters verbeelding zijn. Ik zei ‘De Meesters zoals u zich die voorstelt’. Wat wij zijn kunt u zich 

niet realiseren en het is een verspilling van tijd om dat te proberen. Maar u kunt zich ons voorstellen 
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op het astraal gebied; we kunnen contact met u maken door onze imaginatie, en hoewel uw mentale 

beeld niet reëel of actueel is, zijn de resultaten er van reëel en actueel. 

0.14 De Meesters zoals zij verondersteld worden te zijn in populaire would-be esoterische gedachte zijn 

pure fictie; maar zolang als u een ‘concreet’ bewustzijn bent zult u het astrale nodig hebben om het 

abstracte te bereiken. Het zijn de wetten van de astrale gedachtevorm die onderwezen worden in 

occulte wetenschap. 

0.15 Het verschil tussen de mens die alleen astrale verbeelding aanraakt en de mens die door astrale 

verbeelding geestelijke actualiteiten aanraakt, is dat de eerste in zijn concepten niet hoger kan rijzen 

dan de astrale verbeelding en dat de laatste in zijn ziel geestelijke realisatie en aspiratie heeft die hij 

door astrale imaginatie brengt naar het “hersenbewustzijn”. 

0.16 De Meester die verantwoordelijk is voor de lering die in dit boek wordt uiteengezet gaf aan zijn eerste 

lezing het volgende voorwoord mee: “Ik ben geïnteresseerd in en betrokken bij onderwijs en ik ben 

altijd betrokken geweest bij studenten. Het is geen eenvoudig iets om een geordende kosmogonie en 

Wetenschap van de Mens te geven en ik zal best enigszins afstandelijk overkomen; maar het is genoeg 

wanneer u het materiaal hebt. Er zijn verschillende tekstboeken over de Oude Wijsheid beschikbaar 

maar deze boeken zijn hoofdzakelijk voor hen die hun eigen lijn van ontwikkeling volgen, want 

boeken spreken niet alleen tot het objectief bewustzijn maar ook tot het subjectief bewustzijn. Zij 

heffen gedachten op tot de bron van de concepten. 

0.17 Kennis valt uiteen in twee onderverdelingen - de verzameling van feiten en de verklaring daarvan. 

Kennis kan alleen bestaan uit datgene wat aanwezig is in het bewustzijn. Dat wat het bewustzijn niet 

binnengaat kan niet worden gekend. Daarom kun je alleen datgene kennen waarvoor je zintuigen hebt 

om voor jou te interpreteren. Wanneer nieuwe zintuigen zich openen dan kunnen meer gebieden van 

bestaan gekend worden. Er is echter een grens aan de mogelijke kennis - het eindige. Waarneming 

houdt op bij de grens van manifestatie. Van datgene wat daarachter ligt kunnen we alleen maar weten 

door analogie.” 

0.18 Bij zulke diepzinnige zaken moet elke lezer toegeeflijk zijn voor moeilijkheden in communicatie en 

moet men voor ogen houden dat de doorgever probeert om de meest passende metaforen te vinden om 

transcendente ideeën over te brengen. Ieder zou bij het lezen zijn eigen verbeelding en intuïtie moeten 

gebruiken, want dit is niet een eenvoudige formulering van de oplossing van een elementair theorema 

maar een poging om heel abstracte ideeën over te dragen in een redelijk concrete vorm aan hen die 

nog steeds in incarnatie zijn door iemand die reeds lang geen fysiek lichaam meer nodig heeft. 

0.19 De Society of the Inner Light, gesticht door Dion Fortune, heeft cursussen voor hen die serieus een 

studie van de Westerse Esoterische Traditie willen nastreven. Vragen moeten worden geadresseerd 

aan: - The Secretary, The Society of the Inner Light, 3, Queensborough Terrace, London W.2, 

England. 
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1 H1. De dageraad van manifestatie 

1.1 Het Ongemanifesteerde is pure existentie. We kunnen niet zeggen dat het niet is. Hoewel het niet is 

gemanifesteerd, is het. HET is de bron van alles wat ontstaat. HET is de enige “Realiteit”. HET is de 

enige substantie. HET is het enige dat stabiel is; al het andere is een verschijningsvorm en is in 

wording. Van dit Ongemanifesteerde kunnen we alleen zeggen “HET IS”. HET is het werkwoord 

“zijn” terugverwijzend naar zichzelf. HET is een staat van puur “zijn”, zonder kwalificaties en zonder 

historie. Alles wat we kunnen zeggen van HET is dat het niets is wat wij kennen, want als we iets 

weten dan moet het in manifestatie zijn om het te kunnen weten, en wanneer het in manifestatie is dan 

bewijst het dat het niet het Ongemanifesteerde is. Het Ongemanifesteerde is de Grote Ontkenning; 

tezelfdertijd is HET de oneindige potentie die nog niet plaats heeft gevonden. Het kan het beste 

worden beschouwd als het beeld van de interstellaire ruimte. 

1.2 In deze occulte leringen zullen u zekere beelden worden gegeven met behulp waarvan u wordt 

geïnstrueerd om aan bepaalde dingen te denken. Deze beelden zijn niet beschrijvend maar symbolisch, 

en zijn bedoeld om de geest te trainen, niet om haar te informeren. Daarom kunt u denken aan het 

Ongemanifesteerde als interstellaire ruimte, en aan de Logos als een Zon die omringd wordt door Haar 

Zonnestelsel van Planeten, en aan de emanaties van de Logos als Stralen. Het Ongemanifesteerde is de 

enige Eenheid. Manifestatie begint wanneer dualiteit plaats vindt. De primaire dualiteit is “ruimte” en 

“beweging”. De eerste manifestatie was een beweging in ruimte – de metafoor die ik moet gebruiken 

zegt u misschien niets. Al wat ik kan zeggen is dat “ruimte” in beweging was: u zult deze woorden 

ervaren als de clue tot vele dingen.  

1.3 Nu, wanneer ruimte beweegt dan heeft het deze bijzondere kwaliteit –wrijvingsloos zijnde verliest zij 

nooit momentum, maar gaat door met stromen. Wanneer ruimte beweegt dan zijn er twee krachten aan 

het werk: -  

1.4 (a) De kracht die haar veroorzaakt te bewegen, zijnde het verlangen van ruimte naar momentum.  

1.5 (b) De kracht die haar tot nu toe veroorzaakte om niet te bewegen, zijnde het verlangen van ruimte 

naar inertie.  

1.6 Deze twee factoren zijn aanwezig in alle beweging, maar het verlangen naar beweging, dat sterker is, 

overwint het verlangen naar inertie, en het verlangen naar inertie continueert als een rem op de 

beweging. Daarom wordt er licht aan de beweging getrokken. Dat is de reden waarom er niet zoiets is 

als een rechte lijn in de Kosmos. Alle beweging heeft daarom een lichte curve in haar projectie; 

daarom zal zij mettertijd terugkeren naar het punt waarvandaan zij startte, en vormt zij een draaiende 

ring.  

1.7 Welnu, de primaire beweging is gewoon een bewegen van ruimte, die na lange eonen terugkeert naar 

haar begin, en dan haar reis vernieuwt. Dit spant een draaiende band op met een enorme omtrek. Deze 

band draait in een vlak gedurende  immense eonen van tijd, draait met een onveranderlijke draaiing. 

Maar haar neiging is om haar beweging mee te delen aan de ruimte om haar heen, wat meer ruimte in 
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de draaiing doet stromen. (Dit alles, herinner u, is een metafoor.) Het draaien in één vlak gaat door 

totdat de spanningen die het genereert een nieuwe beweging oproepen, en een tweede stroming in 

ruimte wordt opgezet met een rechte hoek op de eerste, en hetzelfde proces wordt herhaald.  

1.8 We hebben nu twee draaiende vlakken, de een binnen de ander, en het is opmerkelijk dat het tweede 

vlak buiten het eerste wordt gevormd, en daarom groter in diameter is. Gedurende talloze eonen 

spinnen deze vlakken loodrecht op elkaar, en de hele evolutie draait om het verschil in grootte tussen 

de vlakken. Wanneer het grotere vlak dezelfde snelheid als het kleinere en oudere heeft bereikt, begint 

het één aspect ervan aan te trekken, met als gevolg dat de oudere cirkel naar de nieuwere wordt 

getrokken.  

1.9 Nu moet de eerste cirkel worden opgevat als boven en onder een oppervlak te hebben. Het bovenste 

oppervlak van de uitstromende boog kan worden opgevat als positief te zijn, en het onderste als 

negatief. Het omgekeerde is het geval voor de instromende boog. Dit geldt evenzo voor de tweede 

cirkel die ontstaat.  

1.10 Deze cirkels trekken elkaar wederzijds aan en stoten elkaar af; daarmee kun je het bovenste oppervlak 

van de uitstromende boog (van de eerste cirkel) opvatten als zijnde positief, oprijzend tot zijn 

complementaire aspect in de tweede cirkel, en het onderste oppervlak in de terugkerende boog als naar 

beneden drukkend, zodat je een tweede beweging krijgt die wordt uitgeoefend op de draaiende schijf. 

Wanneer deze tweede beweging haar eerste circuit heeft voltooid en haar regelmatige omwenteling 

inzet, dan is de nieuwe Kosmos tot bestaan gekomen. Dat is het eerste begin van een Kosmos 

uitgedrukt in de dichtstbijzijnde metafoor.  

1.11 De secundaire draaiing van het eerste circuit is de Ring-niet-verder, en het circuit van de tweede 

formatie is die sfeer die een grens stelt aan Chaos. Op de buitenste sfeer bestaat ook een secundaire 

afleiding, en hoewel zij een draaiende cirkel van beweging is vertegenwoordigt zij, voor die Kosmos, 

de primaire stilte, de onbeweeglijkheid waarin zij is geworteld. Zij is het stootblok van de kracht van 

de Kosmos, dat wat weerstaat, dat het op zichzelf mogelijk maakt om momentum te verkrijgen, en u 

kunt haar noemen de Ring-Chaos - het “Primaire Kwaad”. Zij is voortgekomen uit de reactie van de 

primaire kracht teneinde haar weerstand te vormen. Zij draait loodrecht op de primaire draaiing. Zij 

streeft het tegen. Zij was de aantrekking van de Ring-Chaos die de Ring-Kosmos in zijn tweede gang 

zette, en aldus die tweede draaiing vormde die we de Ring-niet-verder noemen, de voornaamste 

beperking. Daarom, op de keper beschouwd, is het het Primaire Kwaad dat de Kosmos mogelijk 

maakt om tot stand te komen. 
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2 H2. De krachten van (negatief) kwaad 

2.1 Alvorens verder te gaan moeten we het concept van het kwaad uitleggen. Terugkijkend zult u 

ontwaren dat de eerste beweging aanleiding gaf tot een tweede beweging, volgens de wetten van 

reactie, en dat de tweede beweging, in oppositie tot de eerste, stabiliteit produceert. Het is altijd de 

functie van oppositie om stabiliteit te produceren.  

2.2 Op deze manier gezien is kwaad alleen oppositie volgens het gezichtspunt van de eerste stroom. Het is 

een tweede draaiing die ontstaat als een reactie op de eerste. U zult later meer horen over het ware 

concept van kwaad. Kwaad houdt in eindigheid – beperking, en concentreert daarom; en kwaad moet 

op de juiste manier worden begrepen, want dan kunnen zijn krachten worden gebruikt in hun juiste 

functies als een stootblok. 

2.3 Het is pas wanneer de positie wordt omgedraaid en een poging wordt gedaan om de krachten van de 

Ring-Chaos dynamisch te laten werken dat kwaad optreedt in de populaire betekenis van de term. 

Kwaad moet esoterisch gezien opgevat worden als een beperking die het mogelijk maakt dat druk 

wordt opgewekt – zoals de afwijzing die het mogelijk maakt om concentratie te verkrijgen.  

2.4 Ik zal u een voorbeeld geven. “Sensualiteit,” zegt u, ”is kwaad en moet vermeden worden”, daarom 

worden de levenskrachten geconcentreerd op de hogere niveaus omdat hen een bepaalde expressie 

wordt ontzegd. Wanneer er geen ontkenning was, maar de vrije stroom van perfecte harmonie dan zou 

er geen concentratie zijn, en daarom geen werk.  

2.5 Je kunt geen werk laten gebeuren door stoom die uit een open vat opstijgt. Deze functie van het kwaad 

moet heel zorgvuldig begrepen worden. Je zult altijd je drijfkracht krijgen uit het kwade. Elke 

voortgang naar een hoger gebied is een reactie op kwaad. Als er geen kwaad zou zijn dan zou er geen 

reden zijn voor verbetering; dan zou er geen groei zijn en geen evolutie.  

2.6 Ter recapitulatie: We hebben de eerste draaiing van de Ring-Kosmos; de reactie veroorzaakt de Ring-

Chaos; de aantrekking van de Ring-Chaos induceert een tweede draaiing in de Ring-Kosmos die de 

Ring-niet-verder vormt.  

2.7 Welnu, die beweging in de Ring-Kosmos, draaiend in een vlak en roterend terwijl hij draait, als om 

een as, bepaalt de grenzen waarbuiten de wezens van die sfeer niet kunnen gaan, zelfs niet in 

gedachte. Maar deze bol wordt omringd door twee krachtlijnen – de Ring-Kosmos en de Ring-Chaos, 

loodrecht draaiend ten opzichte van elkaar. De rotatie van de Ring-Kosmos is de bron van kracht 

waaraan evolutie haar dynamiek ontleent; en de rotatie van de Ring-Chaos is de bron van kracht 

waaraan devolutie haar macht ontleent.  

2.8 Evolutie is een voortstuwingskracht vanaf de omtrek richting het centrum. Devolutie, of ontbinding, is 

een zuigkracht naar buiten-ruimte. De Ring-Chaos behoort niet tot de sfeer die het omsluit, maar tot de 

buiten-ruimte. Dit is een belangrijk punt.  

2.9 De Ring-Kosmos heeft zijn verlangens gericht op de sfeer die hij omcirkelt. De Ring-Chaos heeft zijn 

verlangens gericht op de ruimte die hem omcirkelt. De Ring-Kosmos wil het centrum uitbreiden. De 
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Ring-Chaos wil de omtrek uitbreiden. De Ring-Kosmos heeft de neiging om door samentrekking 

steviger te maken. De Ring-Chaos heeft de neiging om terug te keren naar het Ongemanifesteerde 

waaruit hij voortkwam. Daarom, wanneer zijn invloed niet gecontroleerd zou zijn, zou hij de neiging 

hebben om de sfeer die hij omcirkelt te reduceren tot niets.  

2.10 De Ring-Kosmos zou, wanneer zijn invloed niet gecontroleerd zou worden, statisch zijn in het 

onmiddellijke heden. Deze twee invloeden zijn de bron van alle kracht in de Kosmos. De Ring-

Kosmos bouwt op omdat hij concreet maakt. De Ring-Chaos groeit nooit - omdat hij verspreidt.  

2.11 Welnu, deze twee Ringen zullen we Goed en Kwaad noemen; Leven en Dood; Licht en Duisternis; 

Geest en Materie; Zijn en Niet-Zijn; God en Duivel, omdat elk van deze potenties haar wortel heeft in 

haar respectieve Ring.  

2.12 Maar laat het duidelijk zijn dat de Ring “Goed” en de Ring “Kwaad” niet “goed” en “kwaad” zijn 

zoals u deze termen verstaat, maar alleen maar draaiende cirkels van kracht loodrecht op elkaar, en 

daarom in oppositie; en het is slechts de hoek van de eerste die verschijnt die “goed” wordt genoemd, 

en de hoek in oppositie tot het eerste vlak die “kwaad” wordt genoemd, en het is goed mogelijk dat in 

een andere Kosmos het eerste vlak zou beginnen te draaien onder een andere hoek – de hoek van uw 

“kwaad”. Het zou nog steeds “goed” zijn voor haar Kosmos omdat “goed” en “kwaad” niet afhangen 

van enige hoek of vlak, maar gewoon relatief zijn ten opzichte van elkaar.  

2.13 De eerste kracht die ontstaat wordt “goed” genoemd, omdat van haar uit de lijn van kracht ontstaat die 

evolutie wordt genoemd. Alle latere secondaire krachten worden gemeten naar die standaard. Voor 

zover zij bewegen onder dezelfde hoek worden zij gerekend “goed” te zijn.  

2.14 In zoverre zij naderen in een rechte hoek worden zij beschouwd in oppositie te zijn, en worden zij 

“kwaad” genoemd. Kwaad is eenvoudig dat wat beweegt in oppositie tot evolutie. Kwaad is datgene 

wat het vlak van beweging nadert van de Ring-Chaos, en daarom de neiging heeft om terug te keren 

naar het Ongemanifesteerde.  

2.15 Alle kwaad dat wordt opgebouwd in een universum wordt aangetrokken tot de Ring-Chaos en is 

zelfvernietigend, omdat het hele idee “kwaad” een kracht inhoudt die neigt tot niet-bestaan. Aldus kun 

je kwaad opvatten onder twee aspecten: - (a) Datgene wat het u mogelijk maakt om de krachten van 

het goede op te sluiten door oppositie, en zo stabiliteit te verzekeren – een bruggehoofd; kwaad maakt 

het je mogelijk om een houvast te vinden in de ruimte. (b) Kwaad, wanneer het wordt toegestaan om 

zonder oppositie te functioneren, is de Aaseter van de Goden. 

2.16 Daarom zei een Grote, “Weersta het kwade niet”. Wanneer je het kwade weerstaat dan sluit je het 

goede op, je sluit de kracht van het goede op die het kwaad beteugelt. Dit dient geen nuttig doel, tenzij 

je een overdaad aan goed hebt die op het aldus gevormde platform zal staan en vandaar omhoog 

springt naar grotere hoogten.  

2.17 Daarom is het niet genoeg om haat met liefde te beantwoorden – kwaad met goed: dit doet de 

onwetende, en de reden waarom exoterische religie zo weinig indruk in de wereld heeft gemaakt. Je 
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moet haat voldoende met haat beantwoorden teneinde de kracht op te sluiten. Je moet de haat haten en, 

als het kwaad onbeweeglijk is gemaakt door oppositie, kan de liefde haar plaats innemen op het 

stevige platform en het gebruiken als een stootblok.  

2.18 Daarom weersta je kwaad alleen wanneer je constructief werk wilt doen – wanneer je iets nieuws wilt 

maken. Je weerstaat nooit het kwaad dat je wilt vernietigen. Je maakt er een vacuüm omheen. Je 

verhindert de oppositie om het aan te raken.  

2.19 Als het geen oppositie ontmoet is het vrij om de wetten van haar eigen natuur te volgen, dat is om zich 

te voegen naar de beweging van de Ring-Chaos. Het zal daarom verder gaan naar de omtrek van het 

universum totdat het de draaiing van de Ring-niet-verder tegenkomt waar het niet door heen kan gaan; 

maar het is gegaan naar een plaats van zulke primitieve eenvoud dat het probleem is opgelost in zijn 

eigen elementen, en deze elementen worden getrokken in de aantrekkingskracht van de 

dichtstbijzijnde beweging, wat de aard van de Ring-Kosmos is, wat de aard van het goede is.  

2.20 Daarom zal het kwaad, wanneer het niet weerstaan wordt, zichzelf oplossen in het ongedifferentieerde 

materiaal van bestaan – de eerste vorm van manifestatie. Het houdt op georganiseerd te zijn. Het heeft 

geen kwaliteiten meer. Het start fris vanaf het begin, getransmuteerd door neutraliteit, in het goede. 

Het is de draaiing van deze twee Ringen die de invloeden geven die bij schepping spelen.  

2.21 U bent nu in een positie om te weten waarom het mysterie van het kwaad het geheim is van de 

Ingewijden, omdat het buitengewoon nuttig is om kwaad te begrijpen. Maar de ongedisciplineerde 

mens zou, wanneer hij wist van het nut en de goedheid van kwaad, het dynamisch gebruiken aan de 

positieve kant van haar manifestatie, niet statisch door de negatieve kwaliteiten te gebruiken zoals de 

Ingewijde doet. (Voetnoot: Waar in dit boek het woord “Ingewijde” wordt gespeld met een hoofdletter 

“I” dan wordt een verlichte adept begrepen.)     
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3 H3. De twaalf stralen en de zeven kosmische gebieden 

3.1 U moet de Kosmos, in zijn meest primitieve aspect, zien als te bestaan uit drie draaiende bewegingen. 

Al wat is is slechts beweging – beweging in ruimte – pure beweging; en de eerste beweging die 

aanleiding geeft tot al wat is, begint voordat er iets is om te bewegen. De Kosmos wordt begrensd 

door de beweging die de Ring-niet-verder genoemd wordt. Maar naast de Ring-niet-verder zijn er 

bewegingen in twee richtingen. 

3.2 Dit zijn de Ringen Kosmos en Chaos, “goed” en “kwaad”, en zij zijn de bronnen van kracht die u met 

deze naam kent. Maar hoewel deze krachten datgene beïnvloeden wat binnen de Ring-niet-verder is, 

kan wat binnen deze Ring is niet naar buiten treden.  

3.3 Deze drie bewegingen zijn de drie “eersten” van de Kosmos – de eerste Drie-eenheid. Dat is de reden 

waarom het Opperwezen in deze manifestatie altijd wordt opgevat als een Drie-eenheid, en drie is het 

fundamentele getal. Alles is uiteindelijk herleidbaar tot deze drie invloeden. Alle daaropvolgende 

spanningen kunnen worden geanalyseerd als het balanceren van deze drie krachten: - (a) De kracht 

van de Ring-Kosmos, die neigt naar het centrum. (b) De kracht van de Ring-Chaos die neigt naar de 

buitenruimte. (c) De kracht van de Ring-niet-verder die de balans tussen hen houdt en verhindert dat 

één van deze krachten tot het uiterste gaat.  

3.4 De Ring-niet-verder is echter afgeleid van de Ring-Kosmos, en neemt daarom deel aan haar natuur en 

niet aan die van de Ring-Chaos. De Ring-Chaos moet altijd worden gezien als een affiniteit te hebben 

met de ruimte van het Ongemanifesteerde, en een neiging om terug te keren naar niet-manifestatie. 

Het kijkt naar het verleden en zoekt de condities van het verleden. De Ring-Kosmos spant zich in om 

te concentreren, zoals de Ring-Chaos zich inspant om te verspreiden.  

3.5 De neiging van de Ring-Kosmos is naar de toekomst. De Ring-Chaos kan nooit iets bouwen, want 

welke krachten het ook zou voortbrengen, zij zouden zich onbeperkt verspreiden in de buitenruimte. 

Maar de Ring-Kosmos, in vereniging met de Ring-niet-verder, spaart haar krachten. Want de krachten 

die de Ring-Kosmos in de ruimte binnen zijn omtrek straalt kunnen niet opnieuw naar buiten gaan 

omdat zij beperkt zijn door de invloeden van de Ring-niet-verder. Daarom acteren en interacteren zij 

onder elkaar, steeds grotere en grotere actualisaties van invloeden producerend. 

3.6 Laat ons nu terugkeren naar het tijdstip waarop de Ring-niet-verder zijn eerste omwenteling heeft 

voltooid, en de Kosmos tot bestaan is gekomen.  

3.7 Elke vorm van kracht die de maximale dynamiek van dit type van beweging heeft bereikt geeft 

aanleiding tot secundaire bewegingen die dienen om de overmaat aan kracht die wordt gegenereerd af 

te voeren; want kracht brengt kracht voort wanneer zij beweegt onder wrijvingloze omstandigheden.  

3.8 De eerste activiteit is BEWEGING. De tweede activiteit is LICHT. De derde activiteit is GELUID. De 

beweging van de Ring-Kosmos veroorzaakt afgeleide wervelingen binnen het gebied van haar 

invloed; haar neiging is om meer en meer ruimte te trekken in haar draaiing. Zij kan niet extern 

worden uitgebreid omdat zij wordt beperkt door het gebied van de Ring-Chaos, zij breidt daarom naar 
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binnen uit, zodat de draaiende band ten slotte een draaiende schijf wordt met een onbeweeglijk 

centrum.  

3.9 De draaiende schijf, rondgedraaid door de tweede beweging die de Ring-niet-verder is, wordt de 

draaiende bol. De interactie van de twee vormen van beweging is op een natuurlijke manier 

neutraliserend, vandaar dat er een opdeling is van de eenvoudige beweging van de schijf in een reeks 

van compromissen. Het belangrijkste punt van activiteit houdt op de omtrek te zijn en wordt het 

centrum.  

3.10 Hoewel de Ring-Kosmos, de Ring-Chaos en de Ring-niet-verder elk voortgaan in één vlak en 

ronddraaien in hun eigen plaats, leidt de synthese van hun bewegingen tot een reeks van 

ronddraaiende spaken. Deze spaken zijn de Stralen.  

3.11 U moet hen beschouwen als een reeks van ronddraaiende spiralen die het centrum met de omtrek 

verbinden, en zie: - (a) De invloed van de Ring-Chaos in de kracht die de uitgaande stroom naar de 

omtrek laat gaan. (b) De invloed van de Ring-Kosmos in de kracht die de stroom naar het centrum laat 

gaan. (c) Het centrum is de synthese van alle krachten, en hun balancering.  

3.12 U zult dan begrijpen dat op het Kosmische vlak de Stralen de Centrale Zon doen ontstaan. We hebben 

nu het punt bereikt waar, in aanvulling op de drie grote “eersten” die strikt genomen extern zijn aan de 

Kosmos die zij hebben voortgebracht, we een louter kosmische beweging hebben – de beweging van 

de stromende Stralen – de Stralen die uitstromen en terugkeren.  

3.13 Nu moeten deze Stralen – deze circulaire Stralen, die terug worden gereflecteerd door de Ring-niet-

verder – in paren worden gedacht, elk in bijzondere associatie zijnde met zijn tegenovergestelde 

nummer, zodat de werkelijke beweging een figuur is, waarvan de uitgaande stroom boven in één helft 

van de cirkel is, en beneden in de tegenover gelegen helft. Hierin schuilt een zeer diepe waarheid, 

nauw verwant met praktisch occultisme.  

3.14 Deze nieuwe bewegingen wekken spanningen op tussen elkaar die aanleiding geven tot een serie van 

concentrische ringen van beweging, zodat de Kosmos wordt opgedeeld in segmenten van invloed. De 

bewegingen van de draaiende Stralen en de concentrische Cirkels staan bekend als de grote 

“secundairen”. Er zijn twaalf Stralen en zeven concentrische Cirkels.  

3.15 Binnen de segmenten worden de bewegingen opgewekt die bekend staan als “Tangentiëlen”. De 

dichtstbijzijnde analogie voor hen is de Brownse beweging van atomen. De doorsnede van de Cirkels 

met de Stralen doet “hoeken” ontstaan, en de scherpe tangentiële beweging die zo ontstaat introduceert 

een nieuwe factor in de Kosmos.  

3.16 U ziet nu dat we drie soorten beweging hebben bestudeerd. (a) De interactie van de primaire Ringen. 

(b) De interactie van de secundaire Stralen en Cirkels. (c) De tangentiële bewegingen veroorzaakt door 

de oppositie van de hoeken in de secundairen.  

3.17 In deze tangentiële bewegingen kruisen de krachtlijnen elkaars pad continue, beperkt tot kleine 

segmenten van de Kosmos. Waar zij kruisen wordt een wervel opgezet door de tegengestelde 
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invloeden die elkaars acties wijzigen.  

3.18 Daarom, in plaats van voort te gaan in deze lichte krommen die enorme cirkels laten ontstaan, worden 

zij afgebogen in een nieuwe beweging en, om elkaar heen draaiend, worden zij relatief statisch, aldus 

een samengestelde eenheid vormend – twee krachten, die niet langer onafhankelijk worden beïnvloed 

door de aantrekkingen van de grotere krachten, maar tezamen worden beïnvloed. Aldus worden 

atomen gevormd – twee elkaar opsluitende krachten die een wervel opzetten en om elkaar heen 

draaien in plaats van langs de grenzen van de Kosmos te cirkelen.  

3.19 Ik heb de vorming van het “primaire atoom” beschreven. Deze atomen, die fungeren als eenheden, 

ervaren op dezelfde manier de aantrekking van de bewegingen om hen heen en beginnen op hun beurt 

te bewegen, en hetzelfde proces vindt opnieuw plaats. Atomen in beweging ontmoeten en draaien om 

elkaar, en aldus wordt het proces voortgezet. De tendens van de samengestelde atomen is om naar de 

periferie te reizen, en van de eenvoudige atomen om in de buurt van het centrum te blijven.  

3.20 Aldus worden de gebieden van Kosmische materie ontwikkeld. Recapitulerend hebben we: - 1. De 

beweging van de Ringen. 2. De beweging van de Stralen en concentrische Cirkels. 3. De beweging 

van de Tangentiëlen binnen de segmenten. 4. De beweging van de wervelingen. 5. De beweging van 

de samengestelde Atomen.  

3.21 U zult deze getallen opnieuw ontmoeten. 1. verwijst naar Het Absolute. 2. verwijst naar Het 

Gemanifesteerde. 3. verwijst naar Evolutie. 4. verwijst naar Vorm. 5. verwijst naar Leven. 

3.22 U werd de typen van beweging beschreven die de Kosmos samenstellen. De primaire Ringen en de 

secundaire Stralen en Cirkels. Nu zijn deze de basis van een Kosmos, en hun invloeden zijn de 

onderliggende invloeden van die Kosmos. Het is hun omwenteling die de grote cycli maakt – de 

“Dagen” en “Nachten” van manifestatie – een Dag zijnde de tijd wanneer een aspect van de Kosmos 

binnen wat u zou noemen het positieve deel van het magnetisch veld is dat gegenereerd wordt door de 

draaiende Ringen; en een Nacht wanneer het in het negatieve deel is.  

3.23 Door een kennis van deze Kosmische getijden kan de verlichte mens een beroep doen op hun 

krachten. Vandaar de kracht van kennis van de getallen van de geheime kalender. Dit zijn de 

oorspronkelijke invloeden; zij kunnen worden beschouwd als het raamwerk van de Kosmos.  

3.24 De tangentiële krachten, binnen de segmenten van hun interactie, zetten wervelingen op; deze 

wervelingen zijn de Primaire Atomen. U kunt bemerken dat in de bouw van een atoom dezelfde 

wetten aan het werk zijn die de Ring-Kosmos en de Ring-Chaos mogelijk maakten om de Kosmos te 

bouwen. Het is de Wet van de Tegengestelde Krachten die stabiliteit produceert.  

3.25 Als de tegengestelde krachten atomen hebben geproduceerd dan worden de atomen zélf krachten, 

omdat zij op hun beurt bewegen; en aldus treden er verschillende typen van tangentiële reacties op – 

bewegingen die door meer dan één aantrekking worden beïnvloed. Daarom worden, vanuit de 

eenvoudige rechthoekige beweging, geproduceerd door een simpele tegengestelde kracht, wervelingen 

beschreven van een polyhedraal type. U kunt de gematerialiseerde vorm van zulke reacties zien in de 
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verschillende typen van kristallen die ze op uw planeet opleveren.  

3.26 Daarmee verkrijgt u atomen waarvan het tangentiële pad alles kan zijn, van een driezijdige tot een 

polyhedrale figuur.  
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4 H4. De bouw van het atoom 

4.1 U moet duidelijk beseffen dat het primaire atoom bestaat uit twee tegengestelde bewegingen die om 

elkaar draaien. Dit zijn gewoon wervelingen, maar de wervelingen kunnen door ruimte bewegen zoals 

een waterhoos kan bewegen over de oceaan, en deze wervelingen kunnen worden geïnduceerd tot het 

aannemen van een secundaire beweging. Het zijn deze secundaire bewegingen die ik een “hoekig” pad 

noem. 

4.2 Aldus kun je vanuit het primaire atoom, dat alleen een spinnen is, verschillende typen van atomen 

krijgen, tot het draaiend atoom dat beweegt in een driehoek; het type dat een vierkant maakt, een vijf- 

of zeszijdige figuur, etc.  

4.3 Deze atomen trekken elkaar aan, en kunnen samenballen en bij elkaar blijven door wat ik figuurlijk 

noem de facetten van hun banen. Daardoor kunnen zij onderling allianties vormen.  

4.4 Aldus ontstaan in de Kosmos verschillende soorten atomen die zich beginnen te verzamelen in 

samengestelde lichamen. Elk samengesteld lichaam, wanneer het in omvang toeneemt, vergroot ook 

zijn aantrekkingskracht, zodat de neiging van de Kosmos is om te aggregeren, en de aggregaten 

vormen onder elkaar aanpassingen, zodat regelmatig nieuwe krachten ontstaan. Deze zullen we op hun 

beurt beschouwen.  

4.5 U zult bemerken dat we nu, naast de grote krachten van de Ringen van de Kosmos, de vorming 

hebben beschreven van een ontelbare hoeveelheid minuscule centra van stabiliteit van verschillende 

typen, en de voortdurende organisatie van de reacties tussen deze centra.  

4.6 U zult ook gewaarworden dat er grote fasen werden doorlopen in de loop van deze ontwikkeling, want 

iedere nieuwe kracht die ontstond moest door de gehele Kosmos stralen tot zij in haar baan werd 

teruggestuurd door de Ring-niet-verder, en zij zou pas een constante invloed in de Kosmos worden 

wanneer zij was teruggekeerd tot het punt waar zij ontstond en daarmee haar cirkel had voltooid. 

4.7 Binnen de grenzen van de Stralen en de Cirkels zouden de nieuw gebouwde atomen eonen lang 

kunnen botsen en terugkaatsen voordat enige coördinatie op hen zou worden uitgeoefend. Maar door 

kans zouden ook twee of meer van hen parallel kunnen bewegen. Waar dit gebeurde zouden hun 

krachten elkaar versterken en meer van hen in de baan van hun activiteit trekken, zodat de loutere 

terugkaatsing aanleiding zou geven tot een geordende herhaling van invloeden, en daarom tot 

definitieve paden. 

4.8 In de Kosmos zijn al uitgewerkt de grote lijnen van kracht die we de Stralen noemen, en de stromen 

van de Stralen zullen geleidelijk aan de grote oceanen van terugkaatsende atomen induceren om in hun 

spoor te stromen. Zodat geleidelijk aan de ongecoördineerde krachten worden gecoördineerd in de 

grote getijden van de Kosmos, en, hoewel hun eigen tangentiële actie uitvoerend, ook bewegen met de 

grote getijden.  

4.9 Ik ga u nu een concept voorleggen dat u vreemd zal voorkomen, maar wat de basis is van veel in 

praktisch occultisme. In het begin van deze leringen zei ik tot u “Ruimte bewoog”. Wanneer een 
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beweging in ruimte heeft plaatsgevonden zal de stromende actie die daarmee is opgezet blijven 

bestaan.  

4.10 Ruimte, wanneer in beweging gezet, stopt nooit met stromen, omdat zij wrijvingloos is. Een kracht is 

gegenereerd die blijft. Deze kracht kan worden gemengd met andere krachten, zodat voor alle 

praktische doeleinden zij ophoudt om een afzonderlijke eenheid te zijn, maar toch behoudt zij haar 

oorspronkelijke karakter. Zou je de eenheid waarvan zij deel uitmaakt kunnen analyseren dan zou je 

het karakter intact vinden.  

4.11 Onthoud dit punt – ruimte, in beweging gezet, stroomt voor altijd. Dus als je, metaforisch gesproken, 

je pen een centimeter over het papier beweegt, dan zou deze beweging aanleiding zijn tot een stroom 

in ruimte die in haar positieve vorm in één aspect van de beweging zou stromen, en in haar negatieve 

vorm zou terugkeren in haar andere aspect. 

4.12 Die zou blijven bestaan; en wie die beweging in ruimte zou kunnen onderscheiden, zou de actie 

kunnen onderscheiden die er aanleiding toe gaf. Dit is de basis van geheugen, en dit is de reden dat het 

eenvoudiger is om een beweging te herhalen die al eerder is uitgevoerd dan om een originele 

beweging tot stand te brengen. Hoe meer zij wordt uitgevoerd des te eenvoudiger de herhaling is, 

omdat het momentum van ruimte cumulatief is en uiteindelijk baat zal hebben om de beweging in haar 

baan te houden. U zult ervaren dat dit veel verklaart.  

4.13 Voor u ligt een Kosmos uitgespreid die ontstaan is uit ruimte door beweging, die beweging is en niets 

anders; en u hebt gezien hoe de spanningen van krachten die door deze bewegingen worden 

gegenereerd aanleiding hebben gegeven tot een oneindig aantal wervelingen, gebouwd op exact 

hetzelfde principe als de Grote Wervel die de Kosmos is, omdat dezelfde wetten op elke schaal van 

manifestatie gelden, zijnde wetten van verwantschap. U zult dan zien dat er verwantschap is tussen de 

nieuwe centra van kracht die zo gebouwd zijn, en zij neigen ertoe om onderling nieuwe Kosmossen te 

vormen, gebouwd op dezelfde principes.  

4.14 Dansen van atomen geven aanleiding tot nieuwe Ringen-Kosmos, en het verhaal begint opnieuw: deze 

nieuwe universa, zoals zij genoemd worden, omdat zij dezelfde wetten hebben als de Kosmos die 

hiervoor is beschreven, worden ook beïnvloed door dat raamwerk van de Kosmos dat was gebouwd 

voordat zij begon, en u zult zien dat deze wet voor alle manifestatie geldt.  

We zullen het onderwijs met betrekking tot de Stralen, de Cirkels en de Wervelingen recapituleren.  

4.15 De Stralen en de Cirkels zijn deel van de primaire beweging van de Kosmos. Deze, samen met de 

Ringen, blijven constant in de Kosmos, en worden aangeduid als de Kosmische Stromen. De 

Wervelingen zijn van een andere natuur. De primaire bewegingen zijn circulair. De Wervelingen 

beginnen als rechte bewegingen, die, geconfronteerd met oppositie, een tweede circulaire beweging 

aannemen.  

4.16 Er is daarom altijd een paar van krachten betrokken bij de creatie van een primair atoom, en deze 

fundamentele dualiteit breidt zich uit tot alle combinaties waarvan het atoom de basis is. U zult 
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opmerken dat wanneer een bepaalde opeenvolging of reeks van eenheden optreedt in het ritmisch 

functioneren van een beweging, deze reeks handelt als het conditionerende raamwerk van wat voor 

latere uitwerkingen en combinaties dan ook die op dat fundament gebouwd worden.  

4.17 Bijvoorbeeld, stel dat een primaire beweging van een atoom een driezijdige tangentieel is - A naar B, 

B naar C en C terug naar A. Welke secundaire bewegingen ook optreden (en onthoudt dat beweging in 

een rechte lijn nooit zo wordt volgehouden nadat de originele impuls wegsterft), conflicterende 

krachten reduceren hen tot een wijziging van het primaire circuit, zodat het atoom, dat in haar 

beweging origineel een driehoekige loop nastreefde, uiteindelijk zal uitkomen op een beweging die 

bestaat uit drie spiralen gerangschikt in een driehoek.  

4.18 Elke spiraalbeweging zal worden uitgevoerd onder de condities die het A naar B segment regeren, dan 

het B naar C segment, dan het C naar A segment. Daarom, als u zou weten wat de invloeden van het A 

naar B segment zijn, dan zou u de natuur kennen van de primaire beweging die ten grondslag ligt aan 

de spiraal, de spiraal die als enige verschijnt aan de oppervlakkige waarnemer. Dit is een beginsel dat 

ten grondslag ligt aan de astrologie, en dit is de reden waarom de Wetenschap van Getallen een 

belangrijke rol speelt in alle praktische toepassingen van Kosmische principes.  

4.19 De primaire beweging van een atoom is een wervel – niets anders; een louter draaien rond een kern 

van bewegingloos vacuüm. Het atoom dat u is beschreven is niet een primair atoom maar een 

uitgebreide en complexe structuur. Alleen wanneer de primaire atomen samen combineren worden 

dergelijke secundaire bewegingen ingesteld.  

4.20 Welnu, een atoom dat een driehoekige structuur heeft kan verbindingen vormen met evenzovele 

atomen als het facetten heeft. Wanneer elk facet is gehecht aan een atoom dan is de groep voltooid, en 

heeft een staat van evenwicht van spanning binnen zichzelf bereikt. Het kan niet langer groeien door 

accretie maar moet fungeren als een eenheid, en kan alleen een vereniging aangaan met andere 

eenheden van hetzelfde type waarvan de hoeken van spanning vergelijkbaar zijn.  

4.21 Het primaire atoom is, zoals gezegd, een eenvoudige wervel, en de samengestelde atomen van 

verschillende typen ontstaan volgens het aantal tangentiële hoeken waarin de omstandigheden van 

tegeninvloeden de wervelingen kunnen trekken.  

Het zij opgemerkt dat de wervelingen voor het eerst optreden in de hoeken waar de Stralen 

convergeren in de Centrale Stilte. Het is de nauwe juxtapositie van krachten die de secundaire stromen 

opzet. 

4.22 Daarom worden in het gebied rond de Centrale Stilte de primaire atomen aangetroffen. Deze nemen 

echter spoedig de secundaire tangentiële bewegingen aan en vormen aldus onderlinge allianties door 

samenvoeging, zoals hiervoor beschreven.  

4.23 Zoals eerder gezegd bestaat er, naast de beweging van de Stralen, de beweging van de Cirkels rond de 

Centrale Stilte. Deze beweging geeft aanleiding tot centrifugale actie, en de atomen neigen tot 

uitzwaaien naar de periferie.  



 

Cosmic Doctrine EN-NL            21-11-2018 21 

  

4.24 Hoe complexer het atoom, hoe sterker het de centrifugale actie zal voelen, zodat u zult inzien dat de 

Cirkels atomen bevatten van geleidelijk toenemende complexiteit naarmate zij elkaar opvolgen. Deze 

atomen, die ontstaan in de hoeken van de Stralen, gaan, wanneer zij de invloed voelen van de 

centrifugale kracht, uit langs de lijn van een Straal. Elk atoom heeft dan in zichzelf krachten van twee 

Stralen die de primaire wervel instellen, en gaat dan uit langs het pad van één van deze Stralen.  
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5 H5. Atomaire evolutie op de kosmische gebieden 

5.1 EVOLUTIE op de Kosmische gebieden kan als eerste worden waargenomen als het geleidelijk vullen 

van de cirkel van de ruimte met atomen gedurende immens lange eonen. Dus de primaire atomen 

bezetten Cirkel Een. De eerste vorm van samenstellingen - Cirkel Twee. Combinaties van deze 

samenstellingen – Cirkel Drie, en zo voort.  

5.2 Deze typen van materie, zoals we ze nu kunnen noemen, zijn dus overal in de Kosmos verspreid in 

concentrische gebieden, tot aan de grens van de Ring-niet-verder, uitgaande volgens de lijnen van de 

Stralen, zodat, terwijl de eerste cirkel alleen atomen bevat van het eigen type, elke daaropvolgende 

cirkel in haar atomen inter-atomaire bewegingen kent die vertegenwoordiger zijn van elk van de 

binnencirkels, waarbij de bouw van de buitenste atomen zeer uitgebreid wordt.  

5.3 Wanneer de atomen de buitenste sfeer bereiken wordt een verse kracht werkzaam; de atomen hebben 

de oppositie ontmoet van de Ring-niet-verder. De atomen in de buitenste cirkel zijn een buitengewoon 

complex systeem van bewegingen binnen bewegingen. Gekomen uit de Centrale Stilte met een 

centrifugale kracht worden zij nu teruggezonden door de Ring-niet-verder en keren, als gevolg van het 

terugzenden, met een spiraalbeweging terug. 

5.4 Dit is het wat hun eigenaardige formatie aan de Stralen geeft. Als zij het centrum hebben bereikt gaan 

zij naar buiten met een rechte centrifugale beweging langs de lijn van de tegenoverliggende Straal van 

die volgens welke zij het centrum zijn binnengegaan, om op dezelfde manier terug te keren, maar 

volgens een licht verschillende hoek, die hen noopt om, bij het volgende uitgaande pad, de volgende 

Straal te volgen ten opzichte van de voorafgaande, en aldus volgen zij hun pad rond de cirkel. 

Wanneer zij teruggekaatst worden door de Ring-niet-verder maken zij een circulaire beweging in het 

vlak van de buitenste cirkel, aldus haar kracht vanuit alle hoeken voelend. Als zij terugkeren herhalen 

zij deze beweging op elk vlak.  

5.5 Welnu, zoals u al is verteld blijft elke beweging in ruimte als een beweging bestaan, daarom wordt 

elke invloed die op deze atomen wordt uitgeoefend geregistreerd in de reactie van spanningen binnen 

hun structuur, zodat elk atoom na elke reis oneindig meer complex terugkeert naar de Centrale Stilte; 

elke Straal die de cirkels onder een verschillende hoek doorsnijdt zorgt er voor dat het atoom dat op 

haar pad reist tijdens zijn reis verschillende invloeden ervaart; daarom is de uiteindelijke complexiteit 

van deze atomen, wanneer het complete circuit is beschreven - hoewel het mogelijk is een 

mathematische expressie te geven - niet te begrijpen voor het eindige intellect; maar als u de 

geometrie van deze atomen zou kunnen bevatten, als u hun numerieke berekening zou kennen dan zou 

u de sleutel bezitten tot de verklaring van de Kosmos. 

5.6 Deze structuren worden nog steeds aangeduid als atomen – niet zoals in het geval van de scheikunde 

onder de hypothese dat zij niet kunnen worden opgelost in enige simpeler structuur, homogeen zijnde 

– maar op de basis dat zij, hoewel samengesteld, niet kunnen worden opgelost wanneer zij eens 

gevormd zijn maar permanente eenheden zijn.  
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5.7 Op deze manier kan worden gezien dat het uitstromen van de atomen naar de omtrek en hun terugkeer 

naar het centrum een fase van evolutie van de Kosmos markeert; en het voltooien van het circuit van 

de Stralen door een atoom een fase markeert in de evolutie van het atoom.  

5.8 Wanneer het dit circuit heeft voltooid dan heeft het alle krachten ervaren die de Kosmos hem kan 

bieden, en wanneer alle ontwikkelde atomen het circuit hebben voltooid (en de evolutie van atomen op 

zulk een getijde is beperkt, omdat wanneer een zekere hoeveelheid van kracht een tangentiële vorm 

heeft aangenomen een toestand van evenwicht binnen de Kosmos wordt bereikt, want evolutie schrijdt 

voort vanaf de eerste beweging van een toestand van ongecompenseerde kracht totdat evenwicht is 

bereikt) dan is dit het voltooien van een evolutie – een staat van evenwicht, en daarom een relatieve 

stilte.  

5.9 U zult zien dat we nu drie fasen van Kosmische evolutie hebben beschreven. De ontwikkeling van de 

Ringen was de eerste fase. Zij lieten elkaar ontstaan en acteerden en reageerden op elkaar totdat een 

toestand van evenwicht was bereikt.  

5.10 Vervolgens, hoewel zij statisch waren ten opzichte van elkaar (dat wil zeggen, hoewel zij in constante 

beweging binnen zichzelf waren hielden zij hun relatie constant ten opzichte van elkaar en moeten zo 

voor altijd blijven doen omdat er niets is wat hen verstoort) gaven de wervelingen opgezet door de 

bewegingen van de Ringen aanleiding tot secundaire bewegingen – de Stralen en Cirkels. 

5.11 Deze, beginnend op hun respectieve banen, ontwikkelden hen totdat ook zij statisch werden ten 

opzichte van elkaar, en een tweede fase van evolutie werd doorgemaakt. Ten derde gaven deze op hun 

beurt aanleiding tot de tangentiële bewegingen die de atomen bouwden.  

5.12 Daarmee kan worden ingezien dat een fase van ontwikkeling wordt gevolgd door een fase van 

evenwicht tijdens welke dat wat ontwikkeld is wordt gehandhaafd, maar niets wordt, de status blijft 

ongewijzigd. Deze fasen kunnen bij u worden gekend onder de namen van de “Dagen” en “Nachten 

van God” - de Dag van evolutie – de Nacht van statisch evenwicht, en vervolgens het overwinnen van 

de éne set van krachten door een andere, waardoor de balans langzaam overhelt naar het opnieuw 

onderdompelen in manifestatie. 

5.13 Het evenwicht is dan voorbij en nieuwe krachten worden in gang gezet. Deze krachten zijn gebaseerd 

op de relatie tussen de eerder opgebouwde eenheden, en worden beïnvloed door de voornaamste 

determinanten – de Ringen, de Stralen en de Cirkels. Binnen deze grenzen, en onderworpen aan de 

aard van de eenheden waarop zij handelen, kunnen zij verse combinaties vormen, permutaties en 

ritmes van actie en reactie, totdat de nieuwe krachten hun evenwicht hebben gevonden; en in hun 

uiterste voltooiing en ontwikkeling, wanneer de uiteindelijke combinatie is bereikt, worden zij weer 

statisch in het Kosmische evenwicht tot de periode wanneer de balans opnieuw zal overhellen.  

5.14 Het overhellen van de balans wordt veroorzaakt door dezelfde krachten die de primaire Ringen 

vormden – het feit dat beweging beweging genereert en een sfeer van werveling veroorzaakt buiten 

haar eigen pad. Dat is waarom, hoewel elke verse verzameling van krachten in beweging een 
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uiteindelijk evenwicht moet bereiken bepaald door de factoren in hun aard, zulk een evenwicht, dat 

alleen een handhaving is van positie van bewegingen relatief ten opzichte van elkaar en aldus een 

“relatieve” stilte is, altijd moet overbalanceren en uitvloeien in een nieuwe fase van evolutie, omdat dit 

een Kosmos is die gebouwd is op beweging, en beweging genereert beweging. 

5.15 U hebt, denk ik, een helder concept gekregen van wat genoemd wordt het raamwerk van de Kosmos – 

de Ringen, de Stralen en de Cirkels. Dezen, die al lang geleden hun evolutie hebben voltooid, hebben 

zich gevestigd als een statische conditie, waarbij de enige verandering die optreedt is dat de Kosmos 

door de positieve en negatieve sferen van invloed gaat, vier in een cyclus. Deze vormen grote fasen – 

de fase waarin de constructieve invloed wordt versterkt, en de fase waarin de destructieve invloed 

wordt versterkt. De Cirkels en de Stralen stromen gestaag in hun banen, maar wanneer de positieve 

fase actief is worden de uitgaande stromen versneld, en wanneer de negatieve fase actief is worden de 

binnenkomende stromen versneld.  

5.16 De grote Ringen – drie in getal – vormen de Primaire Drievuldigheid, aan u bekend als het 

“Absolute”, hoewel de implicatie van het woord Absolute aan weinigen bekend is, dat wil zeggen, de 

term Absolute werd gebruikt in onderwijs aan leerlingen zonder dat zij zich het volledig belang 

realiseerden. Omdat er drie Ringen zijn is het “Absolute” een Drievoudige Kracht. Deze drie, 

samenwerkend met een onlosmakelijke interactie, zijn de Drie die Een zijn, en de Ene die Drie is. 

Betrek de woorden van de Athanasische geloofsbelijdenis bij deze Drie-eenheid en u zult de bedoeling 

begrijpen van de Ingewijde die haar dicteerde.  

De Stralen vormen tezamen een complex systeem waarnaar zal worden verwezen onder de naam 

Zodiak.  

5.17 De Cirkels zijn de Kosmische Gebieden. De Centrale Zon is dat punt in de ruimte dat zou worden 

bereikt wanneer een lijn van de zon van uw systeem zou worden getrokken naar de ster bekend als 

“Alfa Centauri” en vandaar zou worden geprojecteerd.  

5.18 U hebt gezien hoe de atomen ontstaan – als wervelingen in de hoeken van de Stralen; hoe, in hun 

eenvoudige vorm, zij op de eerste van de Kosmische Gebieden verblijven waarin ze zijn ontstaan. 

Wanneer zij echter onderling allianties vormen en samengesteld worden, neemt hun gewicht, 

metaforisch gesproken, toe, dat wil zeggen hun vatbaarheid voor invloeden is toegenomen, en 

vatbaarheid voor invloeden is alles wat esoterisch gewicht heeft. 

5.19 Dit feit vormt de basis van beperking en vlucht door ruimte. Snij uw vatbaarheid voor invloeden af en 

u kunt vrij bewegen. Wanneer de atomen samengesteld worden dan drijven centrifugale krachten hen 

naar buiten. Wanneer zij de paden van de stromende Stralen bereiken dan volgen zij die, als zijnde 

lijnen van minste weerstand. Wanneer zij de volgende cirkel bereiken dan blijven zij daar omdat zij 

hun niveau van zwaartekracht hebben gevonden. Alsdan vormen sommige samengestelde atomen 

aanvullende associaties en worden opnieuw weggeslingerd langs het pad van een Straal. Daarom zul je 

zien dat alleen wanneer de extreem ontwikkelde atomen, van de Zevende Cirkel, allianties vormen dat 
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zij langs de spiraal beginnen terug te keren naar de Centrale Zon. 

6 H6. Het begin van een zonnestelsel 

6.1 Er is besproken hoe deze atomen tijdens hun reizen voortgaan langs de Stralen, want zij zijn té 

geëvolueerd, té samengesteld om op enig gebied te blijven. Wanneer een atoom echter het circuit van 

de Stralen heeft voltooid en opnieuw naar buiten wil gaan, dan vindt het zijn plaats ingenomen door 

atomen van latere ontwikkeling. Het kan die stroom niet binnengaan omdat zij vol is; het moet daarom 

in de Centrale Stilte blijven. Geen enkel atoom gaat twee keer rond het circuit, en díe atomen die thuis 

zijn gekomen rusten uit van hun pelgrimstocht. Wanneer het laatste atoom is thuis gekomen verzinkt 

de gehele schepping in slaap, en de Kosmische Getijden gaan naar binnen wanneer de Ring-Kosmos 

in haar negatieve fase overgaat. 

6.2 Intussen stromen de Stralen en keren terug en draaien de Cirkels op hun pad, maar de atomen roeren 

zich niet, hoewel elk binnen zichzelf een oneindigheid van gebalanceerde beweging bevat. Wanneer 

echter de Ring-Kosmos [vertaler: moet zijn Ring-Chaos, zie par. 6.5] een nieuwe fase ingaat dan zijn 

er verse aantrekkingskrachten die naar de periferie trekken. 

6.3 De invloeden van de Ring-Kosmos en de Ring-Chaos moeten nu goed begrepen worden. Wanneer de 

invloed van de Ring-Chaos overheerst dan is er een uit evenwicht brengende kracht, dat wil zeggen, 

de Ring-Chaos is in zijn positieve fase; en wanneer de invloed van de Ring-Kosmos overheerst dan is 

er een compenserende kracht; het verzoent de buitensporige kracht van Chaos. 

6.4 Aldus trekt Chaos buitenwaarts in de ruimte, en Kosmos balanceert en compenseert totdat een 

statische conditie wordt voortgebracht. 

6.5 We hebben gezien dat de eerste fase van atomaire evolutie is afgesloten met alle atomen die zijn 

geëvolueerd tot hun uiterste complexiteit, teruggetrokken uit de buitenste cirkels en geclusterd rond de 

Centrale Zon. De Ring-Kosmos heeft haar werk gedaan. Alles is gebalanceerd, statisch, en slaapt.  

Maar als de cyclus verder gaat dan krijgt de Ring-Chaos haar beurt en brengt het evenwicht dat is 

bereikt uit balans, en de meest samengestelde atomen voelen het eerst de centrifugale krachten die hen 

aansporen om opnieuw voorwaarts te gaan. Aldus komen de grote eenheden opnieuw langs de lijnen 

van de Stralen, maar zij gaan nu niet door lege ruimte, want elke Cirkel is bevolkt met atomen van een 

verschillende graad van complexiteit, waarvan de specifieke zwaarte hen op bepaalde afstand houdt 

van de Centrale Stilte. 

6.6 Deze samengestelde organismen vinden zichzelf dus omringd door inferieure organismen, trekken hen 

naar zich toe door de kracht van hun wervelende omwenteling en worden aldus, bij hun voortgang 

naar buiten, elk omgeven door een sfeer van de materie van elk gebied die het met zich meedraagt. 

6.7 Welnu, de Grote Organismen die tevoorschijn komen zijn opgebouwd rond de primaire atomen van 

verschillende tangentiële hoeken. Deze, volgens hun numerieke samenstellingen, verschillen in grootte 

en ook in gewicht, en vinden daarom hun juiste plaats op verschillende gebieden of Cirkels waar zij 

vastgehouden worden door hun relatieve soortelijk gewicht. De Straal kan hen niet verder brengen. 
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6.8 De eerste fase van atomaire evolutie was in wezen betrokken bij de Stralen, maar bij het tweede 

uitgaan van de Grote Organismen spelen de Cirkels hun rol. Deze Grote Organismen gaan niet uit en 

terug, maar draaien met de Cirkels, elk in zijn aangewezen spoor. 

6.9 Daarmee heeft evolutie nu, in aanvulling op de primaire statischen - de Ringen, de Stralen en de 

Cirkels - nog twee statische verzamelingen opgebouwd - de atomen, elk in hun gebied volgens hun 

type, die, dankzij hun aard, zich volgens hun specifieke positie hebben gevestigd, en de Grote 

Organismen, die zich ook gevestigd hebben, elk  volgens zijn straal van beweging. De atomen 

bewegen onderling tangentieel, en de Grote Organismen draaien rond de centrale Zon, passeren de 

invloeden van de Stralen terwijl zij draaien en zijn daarom relatief statisch, slechts onderworpen aan 

de cyclische veranderingen die geproduceerd worden door de fasen van de Ringen, en de invloeden 

van de Stralen wanneer zij deze passeren. 

6.10 Elk van deze Grote Organismen kan zoveel van de materie van elk gebied, dat hij passeert op zijn weg 

bij het begin van de tweede fase van zijn evolutie, aantrekken als hij kan vasthouden door de 

aantrekking van de eigen massa. Hij kan zover uitgaan als zijn massa toestaat, weg van de Centrale 

Zon. Daarom wordt zijn positie bepaald door de hoeken van de facetten van het primaire atoom 

waarop het is gebouwd. Dat wil zeggen, als de wervel die is opgezet in de hoeken van de Stralen 

beweegt in een driezijdig pad, dan kan het niet verder gaan dan het eerste gebied voorbij de Centrale 

Stilte. Het zou een tienzijdige figuur nodig hebben om het zevende gebied te bereiken en daar te 

ontwikkelen (zie einde van hoofdstuk 5). U zult daarmee zien dat elk van deze Grote Organismen als 

sleutel het aantal hoeken heeft in het pad van de originele wervel die het liet evolueren. Dit vormt zijn 

limiet en bepaalt de omtrek van zijn invloed. Dit is wat zijn eigen Ring-niet-verder bepaalt. 

6.11 Aldus hebben we een aantal Grote Organismen ontwikkeld die, blootgesteld aan de invloed van de 

Ringen, de Stralen en de Cirkels, zichzelf volgens dezelfde lijnen ontwikkelen. Dat wil zeggen, elk 

van deze aggregaten van atomen sorteert zich uit volgens de aard van de samenstellende atomen. Deze 

atomen, ontwikkeld onder hun primaire invloeden, die zij in hun naturen verankerd hebben door de 

actie en interactie die zij opzetten, vormen miniaturen van de Grote Kosmos. Deze Grote Organismen 

van het zevende gebied zijn u bekend als Zonnestelsels. 

6.12 Dat is in het kort de geschiedenis van het ontstaan van een Zonnestelsel, of Zonnestelsels in het 

algemeen – van het uwe in het bijzonder. 

6.13 Er zijn vele andere Zonnestelsels op het zevende gebied naast het uwe. Sommige zijn u bekend als de 

sterren, maar de weinigen die u kent zijn slechts een oneindig klein deel van hen die u niet kent, zelfs 

alleen in uw eigen gebied. Er zijn stelsels in andere gebieden die niet waarneembaar voor u zijn in uw 

huidige fase van evolutie. U zult zien dat elke fase van evolutie aanleiding geeft tot een grote eenheid, 

hoewel een complexe eenheid. 

6.14 Eerst is er het systeem van de Ringen, wat is het “Absolute”. 

6.15 Dan het systeem van de Stralen en Cirkels, wat is de Kosmos. 



 

Cosmic Doctrine EN-NL            21-11-2018 27 

  

6.16 Verder de Grote Organismen die wij de Universa noemen, ook volgens hun gebieden. U hebt dan de 

numerieke reeksen. Als u hen nummert dan zult u zien hoe de getallen uitwerken. De Universa van 

Zonnestelsels zijn van de vierde Kosmische fase van evolutie. 

6.17 Welnu, deze Universa ondergaan een interne evolutie volgens dezelfde lijnen als de Kosmos, en deze 

fasen van interne evolutie gaan door totdat ook zij statisch worden binnen zichzelf en hun 

samengestelde atomen in de Centrale Zon stromen, elk van zijn eigen systeem, en daar rusten. 

6.18 Dan breken de invloeden van de Ring-Chaos opnieuw de Kosmische balans op. De Grote Organismen, 

ontwikkeld in elk zonnestelsel, gaan uit en barsten door de Ring-niet-verder van dat zonnestelsel en 

cirkelen daar omheen als satellieten. Waarop het zonnestelsel, dat desintegratie onderging, opnieuw 

een nieuwe fase van evolutie start, waarvan de eenheden de samenstellende atomen zijn die 

geëvolueerd zijn in zijn vorige evolutie. Het gaat opnieuw door alle fasen van evolutie en werpt het 

“sterrenzaad” opnieuw uit. 

6.19 Intussen herhalen de grote Organismen, die eerst verspreid zijn, het proces, elk op zijn beurt, zodat de 

zonnestelsels op hun beurt Kosmossen worden voor die Grote Organismen waaraan zij geboorte 

gaven. Op deze manier gaat dit proces, dat ik “De Sterrenevolutie” zal noemen, verder totdat een 

statische conditie is bereikt tussen de Grote Organismen en hun nakomelingen. Dan komt de invloed 

van de Ring-niet-verder in actie, een groot systeem wordt teruggezonden naar de Centrale Stilte om 

opnieuw tevoorschijn te komen wanneer de invloeden van de Ring-Chaos hen roepen. Dit proces gaat 

verder tot dat tijdstip dat de organisatie van de Kosmos zó machtig wordt in de kracht die het heeft 

voortgebracht dat het door de Ring-niet-verder barst, en de Grote Organismen voortsnellen in het 

Ongemanifesteerde en door hun wervelende beweging “ruimte” om zich heen verzamelen en, op hun 

beurt, nieuwe "Kosmossen" bouwen. Dit is het verhaal van Kosmische Evolutie. 

6.20 U zult bemerken dat elke fase van evolutie een georganiseerd systeem van krachten verwekt. Deze 

krachten reageren op alle invloeden die op hen spelen. Zij registreren de reactie in de bewegingen van 

de ruimte die onder hun invloed is. Zij zijn daarom wezens met gevoel, omdat zij reageren en door 

ervaring registreren. Daarmee zijn zelfs de drie Primaire Ringen wezens met gevoel en staat van 

ontwikkeling. Maar zij zijn zó groot, deze Ringen, en zó eenvoudig (omdat er zo weinig invloeden zijn 

die op hen werken) dat de Individualiteit, hoewel de omvang elke verbeelding tart, buitengewoon 

primitief is. Toch is het zo dat op dit uitgestrekte en eenvoudige type uw Individualiteit is gebouwd. 

Daarom is het dat u – klein als u bent – uw aantrekking hebt tot deze Kosmische Wezens en wordt 

beïnvloed door hun fasen, van het “Absolute” tot aan het atoom van uw eigen Aarde. Dit is in essentie 

de Geheime Wijsheid. Want de niet-ingewijde mens wordt door deze krachten bewerkt, maar de 

Ingewijde, door zijn kennis, overstijgt hun invloed, en gebruikt hen voor zijn eigen doeleinden. Als hij 

zich Kosmische evolutie ten doel stelt dan groeit en ontwikkelt hij door alle fasen totdat hij dié 

statische conditie bereikt die compleetheid is en, de wetten volgend van de Grote Organismen waarvan 

hij er nu één is, zelf een systeem voortbrengt. 
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7 H7. De ontwikkeling van een zonnestelsel 

7.1 Begin tweede deel 

7.2 U hebt het eerste deel van het werk naar behoren ontvangen. Uw geest moet grondig met de eerder 

genoemde principes worden doordrenkt teneinde het hierna volgende te kunnen begrijpen. 

7.3 Ik zal kort herhalen. Beweging in ruimte is het Allereerste. Wanneer het circuit is voltooid dan vormt 

het de Ring-Kosmos, die aanleiding geeft tot de Ring-Chaos, welke, door haar secundaire invloed, de 

Ring-Kosmos de Ring-niet-verder laat vormen. Dit is de Drie of Drie-eenheid. 

7.4 De instromende invloeden, convergerend in het centrum en uitstralend naar de periferie, zijn de 

Stralen - de Twaalf. 

7.5 De bewegingen van de Kosmos geven aanleiding tot de Zeven – de Cirkels of gebieden. 

7.6 De convergerende hoeken van de Stralen geven aanleiding tot de tangentiële bewegingen. Deze geven, 

wanneer in oppositie, aanleiding tot de Primaire Atomen. 

7.7 De atomen, die op hun beurt bewegen langs de paden met verschillende hoeken, vormen de complexe 

atomen waarvan de centrifugale kracht hen sorteert in hun gebieden. 

7.8 In het buitenste gebied combineren de atomen tenslotte opnieuw. Omdat zij niet verder kunnen keren 

zij terug naar het Centrum. Dit worden de “reizende atomen” genoemd. De anderen zijn de statische 

atomen omdat zij zich gevestigd hebben. Aldus heb je in de Centrale Stilte geen atomen, maar alleen 

de Primaire Kosmische krachten. 

7.9 Op het eerste gebied hebt u atomen waarvan het pad driehoekig is; daarom is het Getal op dit gebied 

gebaseerd op drie; het eenvoudigste atoom presenteert drie aspecten, en het meest complexe is een 

samenstel van drie. De atomen van het tweede gebied hebben vier als hun Getal, het derde gebied 

heeft vijf, het vierde gebied zes, en zo door tot op het zevende gebied dat er negen heeft. Deze worden 

aangeduid als Secundaire Getallen, terwijl de Getallen van de Kosmische Krachten de Primaire 

Getallen zijn. U hebt dan, als Primairen - één, drie, zeven en twaalf; en als Secundairen drie tot en met 

negen. 

7.10 De Eerste Tertiaire is tien. Tien is het Getal van evolutie, omdat het de atomen met tien hoeken zijn 

die evolueren. 

7.11 U zult vanuit het voorgaande inzien dat de Primairen aanleiding gaven tot elkaar en dat zij zijn 

gevestigd in stabiliteit, cyclus na cyclus in geordende ontwikkeling. Zij hebben hun loop volbracht en 

hebben de maximale complexiteit bereikt waartoe zij in staat zijn. Onder invloed van de veranderende 

fasen van de Primairen streven de secundaire bewegingen hun loop na. De secundaire bewegingen 

gehoorzamen aan de wetten van hun eigen aard, die zijn onderworpen aan de wetten en condities van 

de Primairen. 

7.12 Evenzo vervolgt bij de tertiairen elk gebied van bestaan zijn eigen loop, onderhevig aan de invloeden 

van de fase die haar tot stand deed komen.  
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7.13 Bijvoorbeeld, de Ring-Kosmos doorloopt haar positieve en negatieve fasen. De Stralen stromen 

daarom soms sneller bij de negatieve en uitgaande boog wanneer de negatieve fase van de Ring 

Kosmos op zijn segment overheerst; en soms wordt het instromende of positieve aspect versneld, 

wanneer hun segment van het universum onderhevig is aan de positieve fase. 

7.14 Elk segment van een Straal wordt beïnvloed door de cirkel in wiens gebied het ligt. Daarom zie je dat 

een reizend atoom op een gegeven moment onderhevig zal zijn aan de invloed van de Straal waarop 

het reist; aan zijn positie op die Straal, of het op het uitstromende of instromende aspect verkeert; aan 

het gebied dat het passeert; en aan de fasen van de Ring-Kosmos. 

7.15 Daarom, als u de omstandigheden van een bepaald reizend atoom wilt begrijpen, is het niet genoeg om 

de facetten van zijn pad te kennen; u moet ook de fasen kennen van de invloeden waarop zijn natuur 

reageert. Dit heet “Siderische Astrologie”, maar de fasen van deze astrologie zijn zo uitgestrekt dat zij 

alleen betrekking hebben op het leven van Zonnestelsels, net zoals de planetaire astrologie de fasen 

van de planeten betreft. Het dichtstbijzijnde punt van contact dat u hebt met Siderische Astrologie is 

aan u bekend als de Zodiak. Het is dan duidelijk dat, wanneer u kijkt naar het leven van een mens, u 

het moet bekijken in relatie tot het zonnestelsel waarvan het deel uitmaakt, en u moet ook de relatie 

van het zonnestelsel met de Kosmos overwegen. Siderische Astrologie zal u de fasen van evolutie 

geven. 

7.16 U ziet dan dat er atomen van specifieke typen zijn die zich permanent gevestigd hebben op elk gebied 

en met constante afstanden van de Centrale Stilte bewegen, op dezelfde manier als een vloeistof die 

verschillende stoffen in oplossing bevat, in een glazen buis die snel wordt rondgeslingerd aan het eind 

van een koord, duidelijk de substanties laat uitsorteren volgens hun soortelijk gewicht, de zwaarste of 

meest samengestelde aan het uiteinde, zodat aan het einde van het proces u de afzonderlijke banden 

van verschillende soorten stof kunt ontwaren. Deze atomen zijn zover gevorderd als hun essentiële 

natuur hen toelaat om te evolueren. U zult inzien dat elke nieuwe fase van evolutie de uiterste 

complexiteit bereikt die zijn factoren toestaan, en zich dan vestigt in een ritmische herhaling van de 

loop die is bereikt. 

7.17 De nieuwe fase van evolutie, die begint wanneer de volgende fase van de Ring-Chaos de bereikte 

stabiliteit doorbreekt, start waar de laatste fase eindigde, omdat het alles al in zijn natuur heeft wat in 

de laatste fase is bereikt. U ziet nu de betekenis van het gezegde "zo boven, zo beneden, maar op een 

andere wijze". De Kosmos is het raamwerk waarop alles is gebouwd, u start waar God ophoudt; 

daarom, wat in God is is in u, plus iets van uzelf wat wordt genoemd “vrije wil”, hoewel dat een 

ongeschikte naam is. 

7.18 Welnu, wat betreft de evolutie van de reizende atomen: deze geven aanleiding tot Zonnestelsels. 

7.19 U zult zich van de vorige lezingen herinneren dat deze zonnestelsels ontstonden op verschillende 

gebieden van het universum volgens hun Kosmisch soortelijk gewicht. Dat wil zeggen, zij beginnen 

hun evolutie in verschillende fasen van Kosmische ontwikkeling. Maar u zult zich herinneren dat de 
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uitgaande atomen materie verzamelen van elk gebied dat ze passeren, om hun universum te bouwen. 

7.20 Ik zal in deze studiecursus geen details geven over díe systemen die zijn ontwikkeld op andere 

gebieden dan de uwe, want zij zijn te ver verwijderd voor onze onmiddellijke doelen. 

7.21 Ik zal echter de fasen van ontwikkeling beschouwen waardoor systemen gaan die ontstaan op het 

zevende Kosmische gebied, waarvan uw zonnestelsel een voorbeeld is. Laten we daarom het leven 

volgen van een bepaald reizend atoom dat uw zon zal worden, tezamen met zijn systeem van planeten. 

7.22 U zult zich herinneren dat het rond het circuit is gegaan van de Kosmische Stralen en Hun twaalf 

invloeden heeft ondergaan, zowel positief als negatief en dat het in zijn samenstelling materie heeft 

van de zeven Kosmische gebieden. Zijn Getallen zijn daarom:  

7.23 Drie omdat het onder invloed is van de drie Ringen. 

7.24 Zeven omdat het materie heeft van zeven typen. 

7.25 Twaalf omdat de Twaalf Stralen er op hebben ingewerkt; en elk van de zeven gebieden van materie 

zal zijn specifieke Getal hebben, van drie tot en met negen. 

7.26 Dit atoom, dat door de kalme gebieden van Kosmische materie is gegaan en van elk gebied zoveel als 

mogelijk heeft meegenomen, arriveert uiteindelijk op zijn eigen gebied waar een evenwicht is 

gevestigd tussen de centrifugale en centripetale krachten van de Kosmos en zijn eigen massa. Het 

vestigt zich dan in zijn baan. 

7.27 De Kosmische invloeden waaraan het is blootgesteld kunnen worden berekend in een ordelijke 

volgorde, omdat zij definitief zijn gevestigd. Het atoom zal rondgaan door de twaalf Stralen en zal de 

veranderingen ervaren van de fasen van de Ringen; en, in aanvulling hierop, zullen de invloeden van 

de Grote Organismen van de andere gebieden, steeds wanneer hun banen hen in de buurt van elkaar 

brengen (want zij bewegen met verschillende snelheid op verschillende gebieden), de materie 

beïnvloeden die van dat gebied is getrokken bij het samenstellen van dat systeem. Dat is een 

belangrijk punt. 

7.28 (U kunt zien dat er tijden zijn waarop het Lagere Astrale een stimulans ontvangt en tijden waarop het 

Bovenste Spirituele een stimulans krijgt; hoewel deze niet zo sterk is omdat het corresponderende 

Kosmische gebied niet zo dichtbij is. Dat is één van de dingen die ingrijpen in evolutie en vaak 

problemen veroorzaken in een systeem.) 

7.29 Dit Grote Organisme dat wij behandelen heeft zich in zijn baan gevestigd. Je kunt het beschouwen als 

een kern van het oorspronkelijk reizend atoom omgeven door grote wolkachtige, vormloze, 

ongeorganiseerde klonten materie van de verschillende gebieden. Deze worden bij hem gehouden door 

de aantrekkingskracht van zijn massa. De limiet en omvang van zijn aantrekking markeert de omvang 

van het systeem. Net als al het andere in de Kosmos heeft deze massa een roterende beweging die is 

afgeleid van het originele centrale atoom. 

7.30 De beweging van dat atoom in zijn baan verbindt geleidelijk, in de loop van onnoemelijke eeuwen, 
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zijn beweging met het geheel. De massa vervlakt tot een draaiende schijf. Vervolgens worden de 

bewegingen doorlopen die u zag bij de vorming van een Kosmos, omdat de wetten van beweging op 

elk gebied hetzelfde zijn. Het zonnestelsel sorteert zijn materie uit in zeven gebieden vanwege 

specifiek soortelijk gewicht. 
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8 H8. De evolutie van een Grote Entiteit 

8.1 Beschouw nu de ervaring van bestaan zoals zij wordt waargenomen door het dagende bewustzijn van 

een Grote Entiteit. 

8.2 Tot nu toe hebben we van buitenaf gekeken naar de evolutie van punten van manifestatie; nu zullen 

we de zaak van binnenuit overwegen, zoals deze subjectief verschijnt aan die Kosmische eenheid van 

manifestatie die wordt aangeduid als een Grote Entiteit. 

8.3 Ten eerste, beschouw de sensatie van een werveling en géén enkele andere sensatie. Beschouw uzelf 

als zó gewend te raken aan die werveling dat haar stopzetting een sensatie zou veroorzaken, maar niet 

haar voortzetting.  

8.4 Beschouw een tweede beweging in ontwikkeling, eerst waargenomen vanwege haar nieuwheid, en dan 

haar stimulerende kracht verliezend vanwege gewenning, zoals bij de eerste, en zo doorgaande. 

8.5 U zult nu bemerken dat bewegingen die gewoon zijn moeten worden gehandhaafd wanneer een 

afwezigheid van afleidende sensatie, die de basis vormt voor attentie, moet worden bereikt. Daarom 

zijn de gebruikelijke bewegingen impliciet in het “wezen” van dat waarop het is gebaseerd. Wanneer 

het tot manifestatie wordt gewekt zal het altijd proberen om die bewegingen voort te brengen als basis 

van zijn bestaan. 

8.6 Herinner u nu de fasen van beweging waaraan de Grote Entiteiten gewend raakten in de loop van 

Kosmische evolutie die leidden tot hun ontwikkeling en u zult zien dat al deze bewegingen impliciet 

zijn geworden in hun aard en gereproduceerd zullen worden wanneer zij, op hun beurt, zich zetten tot 

de innerlijke uitwerking die de volgende fase van Kosmische evolutie vormt – de fase van de evolutie 

van de Grote Entiteiten; daarbij in acht nemend dat op welk gebied of Ring van de Kosmos ook de 

Entiteiten zich vestigen voor een cyclus van evolutie, de numerieke waarden van de evolutie daardoor 

zullen worden bepaald. 

8.7 Wij zullen nu de evolutie van de Grote Entiteit beschouwen waarbij wij in het bijzonder betrokken 

zijn. 

8.8 Impliciet in zijn natuur zijn de fasen van de Kosmos, vandaar het belang van het gezegde - “Zo boven, 

zo beneden, maar op een andere manier." 

8.9 Wat ook onder een bepaalde set van condities is ontwikkeld reproduceert deze condities in de 

recapitulatie waar het voorafgaand aan de onderneming van oorspronkelijke ontwikkeling doorheen 

gaat. 

8.10 De Grote Entiteit, die deze basis van kosmisch geëvolueerde factoren als werkmateriaal heeft, 

combineert en recombineert hen in de oneindige verscheidenheid van een gemanifesteerd universum. 

Daarom kan de oneindige verscheidenheid van een gemanifesteerd universum worden opgelost in de 

primaire eenvoud van het Kosmische begin. Elke fase of aspect van het universum heeft zijn 

oorsprong in een soortgelijke fase of aspect van de Kosmos. 
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8.11 Een Grote Entiteit die zich heeft gevestigd in haar Kosmische baan gaat voort in haar werk van 

evolutie. Zij heeft de Kosmische factoren door ervaring in haar natuur geïmplanteerd gekregen en gaat 

onafhankelijk van de Kosmische impuls voort om ze te laten functioneren in zijn eigen dynamiek, 

welke dynamiek kan worden genoemd “een Kosmische Wil”. 

8.12 U zult zich realiseren dat wij nog steeds spreken in termen van dynamiek. Pas wanneer een hoge graad 

van evolutie is bereikt kunnen we spreken in termen van psychologie. Maar er is een ononderbroken 

lijn van ontwikkeling van beweging naar gedachte. Tangentiële beweging is een eenvoudige vorm van 

reactie. Gedachte is een oneindig complexe vorm van reactie. Het is een kwestie van verschil in graad, 

niet van verschil in soort. Fundamenteel is er geen verschil in soort van wat ook, omdat alles terug 

gebracht kan worden tot de eerste Centrale Stilte. Op de gebieden van manifestatie zijn er echter 

verschillen van soort, omdat de Stralen die uit de Centrale Stilte komen uit elkaar gaan als zij verder 

gaan. 

8.13 Bewustzijn is beperkt in zijn objectieve functioneren tot één gebied tegelijk. Daarom kan een eenheid 

van het binnenste gebied niet worden waargenomen behalve door het bewustzijn dat daarin aanwezig 

is. De overgang van één gebied naar een ander van enige Straal of krachtlijn gemarkeerd door een 

onderverdeling van die Straal, betekent zoals u zult inzien een verschil van soort van manifestatie, 

hoewel er een fundamentele eenheid is. Verschillen van graad treden op langs de lengte van dezelfde 

Straal; verschillen van soort treden op in de opeenvolging van Stralen rond de cirkel. (Deze 

uitweiding, die strikt genomen behoort tot een andere sectie van dit onderwerp, wordt hier gemaakt 

teneinde duidelijkheid van begrip in de argumentatie na te streven.)  

8.14 Een Grote Entiteit begint haar evolutie met het ontwikkelen van niet de Kosmische Ringen, maar de 

concepten van die Ringen. Dat wil zeggen, zij brengt in beweging de herinneringen aan de ervaringen 

die zij onderging toen dat wat achteraf in haar substantie condenseerde deel uitmaakte van de 

oorspronkelijke wervelingen. Zij kent “goed” en “kwaad” en is daarom een God. 

8.15 Het is de kennis van goed en kwaad die haar in staat stelt om zich te manifesteren, omdat het “goede” 

een dynamiek is en het “kwade” een stootblok. De Ring-niet-verder van een universum is de 

beperking van de aandacht van de Grote Entiteit die dat universum formeert. Zij is vastbesloten om 

haar aandacht te concentreren op de taak die zij zich heeft gesteld. 

8.16 Een reizend atoom dat door alle fasen van Kosmische evolutie is heengegaan, tot aan die waarvan zijn 

productie de kroon en voltooiing is, maakt een laatste reis naar de Centrale Stilte. Vervolgens, door de 

overbalancering van het evenwicht, treedt het tevoorschijn, maar met dit verschil dat het zélf een 

centrum van aantrekking is geworden, dankzij zijn ontwikkeling. Daarmee trekt het naar zich toe een 

zeker aantal van de atomen van elk gebied dat het passeert, totdat het aankomt bij de kosmische gordel 

die voor Hem is bepaald als zijn verblijfplaats vanwege zijn eigen soortelijk gewicht ten opzichte van 

de centrifugale krachten van de Kosmische wervelingen. In deze nieuwe organisatie die aldus 

gevormd wordt zal er dan een centrale kern zijn die bestaat uit het reizend atoom. Deze centrale kern 
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zal impliciet de modi bevatten van reactie waaraan hij gewend raakte tijdens zijn ervaring met de 

fasen van Kosmische evolutie. 

8.17 Om de afwezigheid van sensatie te bereiken die alléén mogelijk is door de aanwezigheid en 

voortzetting van gewoon geworden reacties in hun gebruikelijke volgorde, blijft dit nucleair atoom 

aangepaste reacties maken, dankzij de dynamiek van zijn deeltjes. Op hun beurt induceren deze acties 

de corresponderende reacties van de losse samenvoegingen van materie van elk Kosmisch gebied die 

er omheen verzameld zijn. Aldus wordt een miniatuurkosmos opgebouwd. 

8.18 Door wat na te denken kan worden ingezien dat in deze miniatuur Kosmos, waarin het nucleair atoom 

overeenkomt met de Centrale Stilte in de grotere Kosmos die alle reacties in acties transmuteerde, 

dezelfde functie wordt uitgevoerd door het nucleair atoom. Tegelijkertijd is het gehele organisme 

onderworpen aan de fasen van de Kosmische krachten – waarvan het synthetische aspect een impuls 

ontvangt tijdens de fasen van de “Kosmische Dag”, díe segmenten van de cirkel waarin de positieve of 

stimulerende krachten overheersend zijn; en het analytisch aspect een stimulans ontvangt wanneer het 

door die segmenten van de cirkel gaat waarin de negatieve krachten domineren. Evenzo, wanneer het 

de invloedssfeer van elke Straal passeert, zullen de overeenkomstige krachten in zijn eigen aard een 

extra stimulans krijgen. 

8.19 U kunt dan begrijpen dat dit Grote Organisme rond een cirkel reist die in vier kwadranten is verdeeld 

– afwisselend positief en negatief - en dat aanvullend elk kwadrant is onderverdeeld in de 

invloedssferen van drie stralen. U hebt nu de sleutels tot de zogenoemde “Dagen” en “Nachten van 

God” en tot de periodes van evolutie; maar omdat dit Grote Organisme dat we beschouwen zelf een 

miniatuur Kosmos is, zult u bemerken dat een snellere cyclus zal worden uitgevoerd binnen zijn eigen 

natuur. In aanvulling op deze invloeden is er een andere set van invloeden te beschouwen. Dit zijn de 

zwaartekracht aantrekkingen van andere Grote Organismen op andere gebieden van de Kosmos.  

8.20 De betrekkingen tussen één Groot Organisme en anderen op zijn gebied zijn gefixeerd en bepaald 

voordat verdere evolutie begint, en behoeven, omdat ze constant zijn, niet verder te worden 

beschouwd. Maar de omwentelingen van Grote Entiteiten op andere gebieden van de Kosmos worden 

met verschillende snelheden uitgevoerd en zonder verband met Entiteiten van andere gebieden dan die 

van henzelf. Daarom zullen zij elkaar periodiek passeren, tijdelijk de aantrekkingskracht van de 

organismen blokkeren die verder weg liggen, en ook een zwaartekrachtaantrekking hebben op alle 

deeltjes van hun eigen gebied en gebieden boven hun eigen gebied in de massa van een Groot 

Organisme op een verder gelegen pad. 

8.21 Het tijdelijk afsluiten van de centrale aantrekking verstoort het evenwicht van het Organisme dat 

verder weg ligt, en haalt de centripetale controle op de middelpuntvliedende kracht weg. Maar de 

neiging van bepaalde typen van moleculen om naar binnen te vliegen richting het aantrekkende 

lichaam biedt hieraan een tegenwicht. Ook de gehele wil van het nucleair atoom van dat Organisme is 

om de gebruikelijke condities constant te houden die de wetten van zijn natuur zijn geworden. Deze 
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gewende condities zijn, tussen haakjes, onder andere díe reeksen die de mens “Natuurlijke Wetten” 

noemt wanneer hij ze ontdekt. 

8.22 Evenzo neigen de krachten van de Kosmos naar het handhaven van evenwicht, elkaar compenserend. 

Maar er vinden echter, met onregelmatige tussenpozen, condities plaats die om compensatie vragen, 

en deze geven aanleiding tot verschillende graden van onregelmatigheden in de beweging van Grote 

Entiteiten, en vandaar de aanwezigheid van “positief kwaad”, zonde en ziekte binnen hun sferen. 

8.23 De Kosmos zélf moet streven naar aanpassing bij het begin van elke fase van haar ontwikkeling. De 

onregelmatigheden die zich voordoen voordat aanpassing plaatsvindt en die rechtgetrokken moeten 

worden in de loop van evolutie zijn de oorsprong van kwaad in de zin waarin het woord in de 

volksmond wordt gebruikt. 

8.24 “Kosmisch kwaad” is een beperking – een oppositie, en is de eerste voorwaarde van manifestatie; het 

is wat we hebben genoemd “negatief kwaad”. Dit Kosmische kwaad, het “Goddelijk kwaad”, de 

“Goddelijke dood”, is impliciet aanwezig in elke Grote Entiteit, en is de basis van haar manifestatie en 

evolutie. 

8.25 Want zonder beperking – eindigheid – kan er geen manifestatie zijn, en zonder dood of het weggooien 

van het achterhaalde, kan er geen vooruitgang zijn. 

8.26 Deze elementen van Kosmische oppositie zijn altijd aanwezig in een gemanifesteerd universum; maar 

het universele kwaad, onder zijn twee aspecten van zonde of pervers geweld en ziekte of perverse 

vorm, zijn te wijten aan de onregelmatigheden van baan veroorzaakt door het voorbijgaan van Grote 

Organismen in verschillende gebieden van de Kosmos. Deze worden altijd in hun extreme vorm 

aangetroffen bij het begin van een evolutie en worden geleidelijk aangepast in de loop van een 

evolutie wanneer compensaties worden gemaakt. Totdat, op het einde van een evolutie, een perfect en 

ritmisch evenwicht van de gehele Kosmos is bereikt – een synthese van actie en reactie die stabiliteit 

handhaaft. 
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9 H9. De schepping van een Universum 

9.1 "De aarde was zonder vorm en leeg en duisternis was op het oppervlak van de diepte." 

9.2 We hebben nu, zoals u zult bemerken, twee sets van fasen van evolutie gevolgd – de Kosmische fasen 

en de snellere recapitulatie van de fasen van ontwikkeling van een Grote Entiteit. We hebben die 

Grote Entiteit bestudeerd in Haar relatie tot de Kosmos die Haar omgeving is, en tot de Centrale Stilte 

die de compensatie is van alle krachten van de Kosmos, die Haar God is. We zullen nu het leven 

beschouwen van een Grote Entiteit ten opzichte van het universum waarvan zij zelf de God is – de 

Schepper – de Beïnvloeder – en de Onderhouder. 

9.3 U zult bespeuren dat een Grote Entiteit uit de Centrale Stilte komt en Haar plaats inneemt op de haar 

toegewezen ronde. Zij construeert haar organisme onder de invloed van de negatieve of destructieve 

fase van de Kosmos. Dit lijkt misschien vreemd voor u, dat schepping plaatsvindt onder invloed van 

een vernietigende kracht van de Kosmos, of van enige andere organisatie die, door overbalancering 

van de synthese van krachten die is bereikt in een fase van evolutie, hen noodzaakt om aan een nieuwe 

fase van ontwikkeling te beginnen teneinde hun harmonie te herstellen. Zij beginnen deze fase met de 

ervaring van de vorige fase impliciet in hun natuur. Zij beginnen waar de laatste fase eindigde; zij 

“klimmen op zijn schouders” waardoor evolutie stijgt tot een grotere complexiteit, want het is nu een 

organisatie van organismen geworden. U zult dit principe zien in alle dingen, groot en klein, boven en 

beneden. Het is een van de Kosmische principes en een die weinig bekend is, als het al bekend is. 

9.4 Evenzo zijn de fasen van ontwikkeling gedurende welke een Grote Entiteit zichzelf organiseert intern 

en daarom subjectief. Zij worden niet uitgevoerd onder de stimulans van sensaties die voortkomen uit 

externe omstandigheden, maar onder de stimulans van gevoelens als gevolg van interne 

omstandigheden en de fasen die overeenkomen met de fasen van bestaan waar een menselijke ziel 

doorheen gaat tussen dood en geboorte. Als deze fasen voltooid zijn dan is een Grote Entiteit 

aangekomen bij de grootste mate van organisatie waartoe zij in staat is onder de condities die haar ter 

beschikking staan en kan niet verder gaan. Geheel en al georganiseerd wordt elk deel beïnvloed en 

beantwoord door veranderingen in elk ander deel. Zij is daarom volledig bewust, want bewustzijn is 

slechts gewaarzijn, en gewaarzijn is slechts een reactie op een stimulans. De condities van haar natuur, 

waarvan de opeenvolging een gewoonte is, geven niet langer aanleiding tot bewuste stimuli. De Grote 

Entiteit heeft daarom een bewustzijn, maar niets waarvan zij zich bewust kan zijn behalve van 

zichzelf. Het zij opgemerkt dat de gehele Kosmos gewoon is voor deze Grote Entiteit. Zij vormt de 

achtergrond van de conditionering van haar bewustzijn, dat vergelijkbaar is met het menselijke 

onderbewustzijn op het automatische niveau. 

9.5 De Grote Entiteit heeft dan, door de sensaties van Haar eigen natuur, een concept van zichzelf, 

waarvan zij gewaar is. Hier is dan een nieuwe sensatie, en zij gaat zich daarmee bezig houden. Dit is 

het zelfbewustzijn van een Grote Entiteit. Dit is schepping. “En God maakte de mens naar Zijn beeld 

en gelijkenis”. Een universum is een concept in de geest van een Grote Entiteit. Het wordt geschapen 
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door de zelfcontemplatie van een Grote Entiteit. 

9.6 Het bewustzijn van de Grote Entiteit, zich bewust van dit beeld van zichzelf als één geheel, wordt nu 

bewust van de veranderingen in de verhoudingen van de krachten van Haar eigen aard, veroorzaakt 

door de Kosmische invloeden door welke zij is gepasseerd, aldus aanleiding gevend tot nieuwe 

concepten over zichzelf. Deze concepten worden toegevoegd aan de bestaande concepten, hen 

daarmee historisch conditionerend. Dit zijn andere uitstromingen van creatieve kracht dan waarover u 

hebt gehoord. 

9.7 Dit onderricht over de subjectieve en objectieve aspecten van een Grote Entiteit is de sleutel tot de leer 

van het pantheïsme, die in het algemeen als een halve waarheid wordt begrepen. Want een Groot 

Organisme houdt in Haar geheugen de Kosmische condities, hoewel zij zelf niet de Kosmos bevat, 

waar het een deel van is. Ook weerspiegelt het mentale beeld dat de Grote Entiteit van zichzelf 

projecteert de Grote Entiteit in haar geheel, het product zijnde van geperfectioneerd bewustzijn. Maar 

het is niet die Entiteit waarvan het de emanatie is, hoewel het volledig geconditioneerd is door de aard 

en de ervaringen van die Entiteit. Het heeft géén andere oorsprong, en is niet blootgesteld aan andere 

invloeden, want het heeft geen ander bestaan behalve in het bewustzijn van de Entiteit die het vormt. 

Daarom wordt het niet direct beïnvloed door Kosmische condities, van een andere orde van schepping 

zijnde dan de Grote Entiteiten die de soortgenoten zijn van zijn schepper en waarvan elk, in de loop 

der tijd, een concept van zichzelf projecteert. Het wordt echter, indirect, beïnvloed door de Kosmische 

fasen, omdat de Grote Entiteit die de basis vormt van zijn bestaan door hen wordt beïnvloed. Het is dit 

feit dat een universum beveiligt tegen verstoringen en geen tussenliggende invloed toestaat in de 

betrekkingen tussen hem en zijn Schepper en Onderhouder - zijn God.  

9.8 Zijn God is daarom almachtig, zover als Hij betrokken is, maar is Zelf geconditioneerd door de 

condities van de Kosmos. 

9.9 Zijn God is oneindig zover als Hij betrokken is, want Hij is voor hem “alles dat is”. Wat Hij niet is, is 

er niet, voor zover het de schepping betreft. Maar Hijzelf is eindig ten opzichte van de Kosmos, die 

oneindig is voor zover als het Hem betreft, zijnde “al dat is” voor Hem, hoewel zelf eindig ten 

opzichte van het Ongemanifesteerde. 

9.10 “Almacht” betekent hier vrijheid van de invloed van elke conditionerende macht, en “Oneindig” 

betekent de totale som van de invloeden waarop een organisme in staat is te reageren. Een universum 

is dan een gedachtevorm geprojecteerd door de geest van God, Die voor Hem almachtig en oneindig 

is. 

9.11 Zoals we al hebben gezien projecteert een Grote Entiteit haar concept van zichzelf. Dit is echter niet 

het begin van objectivering in een universum, hoewel het hier om didactische redenen als eerste 

behandeld wordt. Want de Grote Entiteit, toen zij een beeld van zichzelf projecteerde, verkreeg 

substantie van dezelfde aard als de projectie, in afwachting van de organisatie die die projectie zou 

teweegbrengen. 
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9.12 Zoals eerder gezegd verzamelde de Grote Entiteit om zich heen atomen van elk Kosmisch gebied, 

waaruit zij haar lichaam vormde. Deze atomen zelf zijn entiteiten, maar van een mindere graad van 

ontwikkeling dan de Grote Entiteit waarvan zij deel uitmaken. Omdat zij van een mindere 

ontwikkeling zijn is hun volledige recapitulerende groei eerder bereikt. Elk atoom dat zichzelf 

gerealiseerd heeft, heeft een concept van zichzelf gemaakt. Deze concepten, geprojecteerd door de 

atomen, zijn geen atomen, maar evenzovele eenheden van kennis van manieren waarop reactie 

mogelijk is. Zij zijn daarom niet gesorteerd in concentrische banden, want er is niets in hen waarop 

zwaartekracht kan aangrijpen. Zij zijn slechts vormen van reactie.  

9.13 Het bewustzijn van een Grote Entiteit is zich niet bewust van de individuele reacties van haar atomen, 

evenmin als een mens zich bewust is van het individuele bewustzijn van de cellen die zijn lichaam 

samenstellen. Daarom, wanneer hij probeert een beeld van zichzelf te vormen, moet hij de reacties van 

de verschillende soorten van atomen in hun respectievelijke aggregaten nemen. Hij is afhankelijk van 

de atomaire concepten voor het creëren van de nodige atomaire beelden. 

9.14 Daarom moet de Grote Entiteit haar concept van zichzelf creëren in objectieve substantie, en is 

daarom beperkt en gebonden door condities van de aard van de reeds gemaakte beelden die het 

gebruikt. Aldus verrichten de atomen die hun eigen beelden vormen de primaire scheppingsdaad.  

9.15 De eerste scheppingshandeling komt voort uit het lichaam van God, en is slechts een massa van 

ongeorganiseerde eenheden. – “Duisternis was over het oppervlak van de Diepte”. Deze eenheden 

hebben geen enkele organisatie en hebben bijgevolg geen onderlinge relatie. Zij kunnen niet tot 

objectief bewustzijn komen. Maar het concept van de Grote Entiteit, gebaseerd op Haar Kosmische 

ervaringen, organiseerde hen in relaties zodra het concept van de Grote Entiteit geprojecteerd werd. 

Zij werden vervolgens van elkaar bewust en kregen onderlinge affecties. 

9.16 Daarmee zult u zien dat de Kosmische atomen de atomen schiepen van elk eerste ondergebied van een 

gebied van manifestatie, en dat de aldus geschapen atomen de ondergebieden ontwikkelden, doordat 

zij met elkaar in verbinding werden gebracht, ieder met zijn eigen soort, door actie van de Grote 

Entiteit. 

9.17 Het eerste ondergebied van elk gebied heeft daarom een directe relatie met zijn overeenkomstige 

gebied van Kosmische substantie en wordt bijgevolg beïnvloed door de Grote Entiteiten op dat gebied. 

Daarom is er altijd een bepaald verzet tegen de Grote Entiteit van een universum van de zijde van de 

atomen die haar materie vormen. Dit is een zeer belangrijk punt. 

9.18 We hebben dan, als eerste, de projectie van de atomaire concepten.  

9.19 Dan later, de projectie van de conceptie van de Grote Entiteit van zichzelf die deze atomen organiseert 

in een miniatuurkosmos, die hier universum wordt genoemd, ter onderscheiding van die fasen van  
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10 H10. Het begin van bewustzijn 

10.1  “En de Geest Gods zweefde over de wateren, en God zei ‘Laat daar zijn Licht’, en daar was Licht”. 

10.2 U hebt in vorige lezingen gehoord hoe de atomen, of eenheden van manifestatie van een universum, 

worden gevormd, en ook hoe de stromen en getijden van Goddelijke Macht worden ingesteld die via 

hen stromen, zodat een exacte replica van de Kosmos in miniatuur wordt gevormd - de 

correspondenties zijn exact, behalve dat de cycli van een universum, die bewegen in een kleinere 

straal, een sneller ritme hebben. (Merk op dat een ritme alleen maar een rij van herhalingen is.) 

10.3 Twee fasen van Logoïsche  evolutie zijn aangeduid: 

10.4 De fase van de ontwikkeling van de materie van een universum. 

10.5 De fase van de ontwikkeling van de Getijden en Stralen. 

10.6 Het ene is de grondstof waaruit een universum is gemaakt. Het andere is het skelet – het raamwerk - 

waarop het is gebouwd. 

10.7 We hebben dan enorme hoeveelheden atomen die alleen onderscheiden zijn in gebieden en 

ondergebieden van gebieden. Zeven verschillende types en zeven subtypes van elk type. 

10.8 We zullen nu de derde fase van Logoïsche  evolutie beschouwen.  

10.9 Bij het begin van een evolutie is de Logos alleen in díe sfeer die later zijn universum wordt. Hij is 

alleen bewust van zichzelf, want er is geen bestaand object binnen die sfeer waarvan Hij bewust kan 

zijn.  

10.10 Daarom zult u zien dat de Logos de volgorde omdraait van het concept van de psycholoog van de 

evolutie van bewustzijn. Er is eerst Kosmisch bewustzijn, dan zelfbewustzijn en dan objectief 

bewustzijn. 

10.11 De Logos is nu gewaar dat een gedachtenvorm is geprojecteerd vanuit Zijn bewustzijn in Zijn aura. 

Want onder één aspect kan het universum worden gezien als de aura van God. 

10.12 Dit bewustzijn van een object produceert een reactie in het Logoïsch bewustzijn. Er is een subject-

object aanpassing, en deze aanpassing produceert een overeenkomstige wijziging in het gereflecteerde 

universum, dat in staat wordt om een object-subject reactie te vormen. Aldus wordt een relatie, of 

wederkerigheid, tot stand gebracht tussen de Logos, of Grote Entiteit, en dat geprojecteerde beeld van 

het Logoïsch bewustzijn, dat het beginnende universum is. 

10.13 Het moet echter niet zo worden gezien dat het Logoïsch bewustzijn beperkt is tot gewaarzijn van Zijn 

geprojecteerde universum. Het door de Logos geconcentreerde bewustzijn, of het bewuste bewustzijn 

is aldus beperkt omdat het alleen kan worden gebouwd uit gewaarzijn van reacties op objecten; maar 

het onderbewustzijn van de Logos is zich bewust van de Kosmos, en het bewustzijn wordt beïnvloed 

door het onderbewustzijn dat zijn basis en achtergrond is. Wanneer de Kosmische getijden ebben, 

stromen en bewegen rond de cirkel worden de corresponderende aspecten van het Logoïsche  

onderbewuste gestimuleerd door hun invloeden. De sensaties die aldus veroorzaakt worden in het 
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Logoïsch bewustzijn worden dan onmiddellijk opgenomen in de zelfprojectie die het universum is. 

Het bewuste bewustzijn van de Logos ontwaart hen daar, zodat een oneindige serie van reacties en 

wijzigingen van reacties plaats vindt. Eerst in brede en eenvoudige bewegingen maar geleidelijk aan 

zich vermenigvuldigend in een onvoorstelbare complexiteit. 

10.14 Al deze wijzigingen beïnvloeden de atomaire materie van het beginnende universum en bepalen de 

aard en kenmerken van zijn componenten. Het zijn deze karakteriseringen die vervolgens door de 

mens worden ontdekt als Natuurlijke Wetten, of geobserveerde reeksen. Aldus worden de naturen van 

dingen bepaald, zij worden in hen ingebouwd door de Logoïsche  reacties op de condities van zijn 

Kosmische milieu en deze wijzigingen gaan steeds door. Zij duren niet alleen gedurende een fase en 

stoppen dan, maar gaan door zolang als de atomaire ondergebieden waarmee zij overeenkomen 

bestaan. Aldus gaat een elementaire evolutie voort los van de evolutie van Leven en Vorm zoals wij 

die kennen. 

10.15 U hebt in de loop van deze lezingen gezien dat elke fase van evolutie, zij het Kosmisch of Logoïsch, 

begint met een nieuw type van actie en reactie, en elke mogelijkheid van nieuwe reacties op reacties 

die er al zijn. Het schema lijkt op het mogelijke aantal van veranderingen die kunnen worden gespeeld 

op een klokkenspel van klokken, en de toevoeging van één klok aan een klokkenspel maakt een grote 

toename mogelijk van het aantal variaties dat kan worden uitgevoerd. Aldus doet elke nieuwe 

ontwikkelingsfactor de complexiteit van manifestatie toenemen. Wanneer de grootste diversiteit is 

bereikt van datgene wat die factor bijdraagt aan het universum dan is er een pauze in het proces waarin 

het Logoïsch bewustzijn merkt wat heeft plaatsgevonden en “ziet dat het goed is”. Door absorptie in 

Zijn bewustzijn ontstaat een nieuwe reactie die op haar beurt geprojecteerd wordt in het 

gemanifesteerde universum. Daarmee lijkt die evolutie op een reeks van weerkaatsende spiegels 

waarin het bewustzijn van de Logos zijn eigen beeld projecteert, daarvan bewust wordt en reageert op 

het geprojecteerde beeld. De reactie beïnvloedt de projectie, en zo blijft de cyclus eeuwigdurend 

ronddraaien. 

10.16 U zult bemerken dat de Logos, of subject, bewust is geworden van een object. Dat object is een 

gereflecteerde projectie, of replica, van het subject. 

10.17 Bewustzijn van een extern object van de kant van het subject moet worden gereproduceerd als een 

overeenkomstige reflectie van bewustzijn in het object; zó dat het object gelijkwaardig capabel is in 

het gewaarzijn van een extern object. Maar het object, van een verschillende orde van manifestatie 

zijnde als het subject, kan niet bewust zijn van het subject maar kan alleen bewust zijn van zichzelf en 

van de invloeden die van het subject komen. Vandaar het gezegde “Geen mens heeft ooit God gezien”. 

God kan niet worden gezien door enige eenheid van het gemanifesteerde universum gedurende een 

manifestatie. Hij kan slechts worden afgeleid. 

10.18 Het objectieve gewaarzijn is niet beperkt tot één enkel punt van het gemanifesteerde universum, maar 

is een diffuus gewaarzijn rond wat kan worden opgevat als, metaforisch gesproken, de Centrale Ring; 
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of, nauwkeuriger, maar in meer abstracte termen, díé typen van atomen die het meeste lijken op 

atomen van het Kosmische Centrum, die van het eenvoudigste type zijn en daarom het minst 

gebonden door complexiteit. Díe typen vormen de basis van dit gewaarzijn. Maar laat het duidelijk 

zijn dat het gewaarzijn geen atomaire reactie is, maar volledig van de “kracht” of “leven” kant van de 

dingen is. Het is een wijziging van het Logoïsch bewustzijn, niet van het geprojecteerde atomaire 

bewustzijn. Het is de eerste reactie in een universum die alléén aan dat universum is verwant, en niet 

ontstaat in, en terugkeert naar, de Logos. Een subject is verschenen in het object. 

10.19 Bewustzijn kan worden gedefinieerd als reactie plus geheugen. Dat wil zeggen, een reactie vindt 

plaats in een bijzonder type stof, en die reactie produceert een secondaire reactie in een ander type van 

bestaan dat gerelateerd is aan de eerste, op dezelfde manier als de atomen van universa gerelateerd zijn 

aan de atomen van een Kosmos, of de “vorm” van een universum is gerelateerd aan het bewustzijn 

van de Logos. 

10.20 Dat wil zeggen, het subject ontvangt ideeën over zichzelf, en deze reageren met elkaar, en de reactie, 

om een metafoor te gebruiken, laat een “spoor in ruimte” achter waaromheen de beweging van zijn 

reactie doorgaat te stromen als pure beweging, los van elke feitelijke overgang in ruimte van de 

objecten die de beweging uitvoeren. Dat stromen van pure beweging is Geheugen – de reproductie van 

een beeld van een actie in een andere fase van manifestatie; en bewustzijn is gebouwd vanuit 

geheugen, als onderscheiden van gewaarzijn dat een vorm van reactie is tussen twee gebieden. 

10.21 Op deze manier valt te zien dat de vorm of het raamwerk waarop het universum is gebouwd tot basis 

is gemaakt van een derde type van manifestatie – de manifestatie van auto-reacties. 

11 H11. De evolutie van bewustzijn 

11.1 Het is zeer noodzakelijk dat er een duidelijk concept wordt gevormd van de betekenis van 

“bewustzijn”. Dit punt zal derhalve worden uitgewerkt. 

11.2 U zult zich herinneren dat in het onderwijs over de aard van een Grote Entiteit werd uitgelegd dat 

bewustzijn bestaat dankzij de volledige wederzijdse reacties van alle aspecten van de factoren en 

capaciteiten voor reactie die werden ontwikkeld in de loop van een Kosmische evolutie. Bewustzijn is 

een integratie van reacties, zo dat elke verandering in elk deel wordt beantwoord door de 

overeenkomstige aanpassingen van het geheel. Het is een principe van compensatie dat hierbij 

betrokken is, en deze alles omvattende compenserende aanpassing kan worden aangeduid als de basis 

van Kosmische Persoonlijkheid. 

11.3 In zijn vroegste fasen vormt het de synthese van de latente reactiecapaciteit van een Entiteit. Het is in 

wezen een verzameling van relaties, niet van mechanica, en is daarom abstract. Maar met de 

ontwikkeling van externe objecten die de Entiteit beïnvloeden worden nieuwe invloeden op de 

compenserende aanpassingen actief, en nieuwe compenserende reacties worden zodoende in het spel 

gebracht.  

11.4 We onderscheiden daarom twee niveaus van bewustzijn: 
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11.5 Het basis bewustzijn van de inherente constitutie 

11.6 De compensaties die opgeroepen worden door invloeden uit de omgeving. 

11.7 Een Grote Entiteit start dan met het ontwikkelen van een basisnatuur, projecteert Haar eigen beeld en 

wordt dat beeld gewaar. Haar gewaarzijn van dat beeld in zijn veelsoortige aspecten bouwt het tweede 

aspect van Haar bewustzijn. Deze twee fasen komen overeen met dié aspecten van een menselijk 

wezen die bekend staan als de Individualiteit en de Persoonlijkheid (deze termen worden gebruikt als 

gelijkwaardig met "Hoger Zelf" en "Lager Zelf" in de esoterische literatuur). 

11.8 Een Individualiteit, óf van een Grote Entiteit óf van de microkosmos die de mens is, is dié serie van 

georganiseerde reacties die een evenwicht hebben bereikt in de voorgaande fasen van evolutie. Deze 

fasen zijn voorbijgegaan, niets van hen is overgebleven behalve de capaciteiten voor reactie die zijn 

verkregen door die Entiteit.  

11.9 Een Individualiteit is dan een verzameling van stereotiepe reactiecapaciteiten.  

11.10 Een Persoonlijkheid is dié set van reactiecapaciteiten die door de toevoeging van een nieuwe factor in 

de evolutie mogelijk werd gemaakt.  

11.11 “Individualiteit“ en “Persoonlijkheid“ verwijzen dan naar stadia van ontwikkeling en hebben een 

historische betekenis. Zij verwijzen naar “tijd”, niet naar “vorm”. Dat wat de Persoonlijkheid vandaag 

is zal deel uitmaken van de Individualiteit van morgen. 

11.12 Een Grote Entiteit bouwt dan Haar eerste Persoonlijkheid op uit Haar reacties op de Kosmische fasen. 

Zij wordt bewust van het “zelf” dat aldus ontwikkeld wordt wanneer wederzijdse actie van al haar 

aspecten tot stand is gebracht. Dat bewustzijn dat Zij aldus ontwikkelt is zélf een bestaan, objectief 

voor de geest die het beschouwt. Zodra bewustzijn het heeft geconcentreerd als een gedachtevorm is 

het geschapen en bestaat het zelfstandig en is tot een object van bewustzijn geworden. In deze 

gedachtevorm, aldus geschapen, wordt hetzelfde samenspel van krachten ingesteld dat in de Kosmos 

de Grote Entiteiten deed ontstaan, en het proces gaat verder.  

11.13 Zoals de Kosmos in miniatuur is gereproduceerd in het grote gezelschap van Entiteiten, door middel 

waarvan zijn evolutie nu verder gaat, zo gaf de gedachtevorm, geprojecteerd door een Grote Entiteit, 

op zijn beurt aanleiding tot entiteiten. Maar deze entiteiten beginnen hun evolutie op het punt dat de 

Grote Entiteit, die hen projecteert, heeft bereikt op het moment van hun projectie. Want, net zoals de 

Grote Entiteit latent in zichzelf alle fasen van de Kosmos heeft, zo hebben zij latent in zichzelf alle 

capaciteiten van de Grote Entiteit. 

11.14 Wij zien dan in deze geprojecteerde gedachtevorm van een Grote Entiteit, die wij een universum 

noemen: 

11.15 1. De atomen die in een baan om dat reizende atoom, dat een Grote Entiteit wordt, zijn gekomen  

11.16 2. De krachtlijnen en vloeiende stromen die het geprojecteerde bewustzijn van die Grote Entiteit zijn. 

11.17 3. Uit de coördinatie die door deze tweede-type krachten is bewerkstelligd op de eerste-type krachten 



 

Cosmic Doctrine EN-NL            21-11-2018 43 

  

van de atomen, krijgen we het opzetten van stromen van pure beweging in ruimte, die de analogieën 

zijn van de eerste beweging in ruimte die aanleiding gaf tot de Ring-Kosmos. Aldus voert de evolutie 

haar cyclus uit en keert terug op een hogere boog naar de deur waardoor zij werd gezonden. 

11.18 Het zijn deze stromen van pure beweging, duidelijk te onderscheiden van de beweging in ruimte van 

enig object, die de basis vormen van bewustzijn in het geprojecteerde universum. 

11.19 Zoals eerder gezegd, actie en reactie vormen geen bewustzijn. Het is reactie plus geheugen dat de 

basis is van bewustzijn; en de stromen in ruimte van pure beweging zijn de basis van geheugen. Zij 

zijn wrijvingloos omdat zij geen substantie hebben. Daarom blijven zij bestaan. 

11.20 Wij hebben dan actie en reactie van manifeste acties; en het voortduren van de reflectie van die reactie 

in een toestand die, relatief ten opzichte van het gebied waarop de reactie plaatsvond, 

ongemanifesteerd is. Vandaar het gezegde “vanuit Chaos ontstaat Schepping”. Het Ongemanifesteerde 

raakt georganiseerd. Iets bestaat dat daarvóór niet bestond. Schepping heeft plaatsgevonden. Deze 

reacties beïnvloeden elkaar snel en worden aldus onderling georganiseerd, en deze wederzijdse reactie 

is de basis van Persoonlijkheid. Aldus is de eerste ontwikkeling van bewustzijn in een universum één 

grote en uitgebreide Overziel. 

11.21 De sporen van reactie die werden ontwikkeld in deze Overziel door actie op de gebieden van de 

atomen vormen onzichtbare “slierten” die, wanneer een bepaald atoom hun spoor kruist, het nopen tot 

het volgen van die loop tot díe tijd dat de aantrekking of druk van andere invloeden die invloed 

overheerst. 

11.22 Probeer het eerste moment te ervaren dat een atoom een sliert maakt in “kracht”, dat andere atomen in 

deze sliert worden gevangen en haar curve een tijdlang volgen, daarna er uit breken om de impulsen 

van hun eigen natuur te volgen, en andere atomen hun plaats innemen. En ervaar het proces opnieuw 

zoals gezien vanuit het gebied  van de atomen; u zou de myriaden atomen ontwaren die zich 

bezighouden met hun tangentiële dans en van tijd tot tijd zou u zien dat een atoom plotseling de 

manier van zijn bewegen wijzigt, de nieuwe modus voor een tijd volgt alsof het gevangen is onder de 

invloed van een onzichtbare dwang, en dan er uit zou breken en terug zou keren tot de 

oorspronkelijkeDmanier van bewegen. Als u de sliert dan opnieuw zou bekijken dan zou u merken dat 

zij dieper is uitgesleten. Het volgende atoom zal er langer in worden vastgehouden voor het zou 

uitbreken.  

In aanvulling op het pad dat is bepaald door de sliert zou elk atoom dansen met een beweging van 

zichzelf. De beweging van het atoom zou in de sliert veranderingen produceren, en met elk atoom dat 

het vangt en dwingt om haar pad voor een tijd te volgen zou de sliert worden aangepast. 

Dit is de eerste en eenvoudigste fase van de ziel en het lichaam. De sporen, gevormd in ruimte door 

ronddraaiende atomen, vangen andere atomen en produceren secundaire bewegingen, en bijgevolg 

groeit het spoor. De atomen die deze sporen vormen zijn analoog aan de reizende atomen van de 

Kosmos. 
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12 H12. Het begin van Denkvermogen 

12.1 We gaan ons nu bezighouden met het begin van “denkvermogen”, en het is noodzakelijk dat deze 

grondbeginselen duidelijk worden begrepen.  

12.2 Er is u al verteld dat beweging van elk object een spoor in ruimte achterlaat. Het object komt tot rust, 

maar de beweging, los van het object, gaat door als pure beweging.  

12.3 Het is pure beweging – beweging in het abstracte – die aanleiding gaf tot de Kosmos. Deze beweging 

deed uiteindelijk de opgesloten knooppunten van tegengestelde krachten ontstaan die de primaire 

atomen zijn. Het is de beweging van deze atomen die de basis vormt van manifestatie.  

12.4 Manifestatie is, zoals u weet, geassocieerd met de beweging van objecten, maar “Leven”, “Geest”, 

“God” zijn abstract, en zij zijn gebaseerd op pure beweging die geen verband houdt met enig object. 

12.5 In onze studies hebben we het punt bereikt waar de reflecties van de Kosmische atomen, verzameld 

rond een Grote Entiteit, de primaire materie van een universum heeft gemaakt. Deze primaire materie 

is geordend en georganiseerd in een miniatuur Kosmos door de reflectie van de microkosmische 

reproductie van de Kosmische macrokosmos in een Grote Entiteit.  

12.6 U zult zich herinneren dat in de evolutie van de Kosmos de eenvoudiger soorten atomen zich 

vestigden in hun gebieden, maar dat de meer complexe typen van atomen zich niet konden vestigen 

omdat hun grotere omvang hen noopte om te reageren op de centrifugale krachten van de Kosmos met 

een overeenkomstige kracht. In plaats van vastgehouden te worden op het zevende gebied door de 

synthese van krachten, vervolgden zij hun uitgaande pad totdat zij botsten tegen de Ring-niet-verder 

en werden teruggestuurd naar de Centrale Stilte. 

12.7 Evenzo trekken in een universum de atomen van elk gebied hun sporen in ruimte, maar omdat er geen 

vasthoudendheid van actie is heffen zij elkaar wederzijds op. Deze sporen vormen de elementaire 

essentie van elk gebied. Maar díe atomen die té complex zijn in structuur om zich te vestigen op een 

gebied zijn uitgegaan naar het buitenste gebied en keren vandaar terug, niet naar een Centrale Stilte 

maar naar een centraal punt waar het Ongemanifesteerde “opwelt” en manifest wordt. Dat wil zeggen, 

het is in déze fase van zich ontwikkelende manifestatie, waarin nieuwe aspecten van het Logoïsch 

bewustzijn worden gerealiseerd, dat deze reizende atomen hun dichtstbijzijnde affiniteit vinden. 

12.8 U zult zich herinneren dat eerder is gezegd dat de beweging van een object een spoor van pure 

beweging in het Ongemanifesteerde achterlaat (en vergeet niet dat de Kosmische toestand 

ongemanifesteerd is wanneer bekeken vanuit het oogpunt van een universum). De Logoïsche  beelden 

moeten daarom overgaan van een Kosmische naar een manifeste conditie. In die overgang gaan zij 

door een fase die identiek is met die staat van bestaan van de sporen in ruimte die worden getrokken 

door de beweging van een object. Daarom, van dezelfde natuur zijnde, kunnen zij de sporen in ruimte 

beïnvloeden die aldus getrokken zijn. 

12.9 Deze sporen in ruimte zijn altijd van de aard van een gesloten figuur – zoals de tangentiële sporen van 

atomen. Wanneer de verschillende Logoïsche concepten extern worden gemaakt dan worden deze 
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atoomsporen door hen beïnvloed en reproduceren zo in miniatuur de Logoïsche fasen. Aldus zie je 

grote aantallen reizende atomen terugkeren naar het creatieve centrum. Zij worden als het ware gebaad 

in de invloeden van de Logoïsche ideeën. 

12.10 Deze Logoïsche  ideeën bouwen natuurlijk het raamwerk van het universum op en creëren aldus een 

enorme replica van de Grote Entiteit die zelf een replica is van de Kosmos; maar binnen dat universum 

zijn de sporen in ruimte van de reizende atomen – niet de atomen zelf – ook replica’s van de Logos, 

om de gegeven redenen. 

12.11 Aldus heb je op het zevende gebied van een universum, verzameld rond het creatieve centrum, grote 

aantallen van entiteiten met twee naturen. 

12.12 Een reizend atoom dat, omdat het door alle gebieden is gegaan, de reacties heeft ervaren van alle 

gebieden en daarom kan reageren op elke respectievelijke manier wanneer onderworpen aan de stimuli 

die die reactie produceert. 

12.13 Er is ook, toegevoegd aan dit atoomlichaam, het spoor in ruimte dat het beschreef in zijn atoomdans. 

Alle andere atomen hebben ook zo'n spoor, maar, in het geval van een reizend atoom dat teruggekeerd 

is naar het originele creatieve punt, is dit spoor in ruimte beïndrukt met het Logoïsch beeld, en dit 

onderscheidt het van wat nu mag worden genoemd de “niet-levende” atomen. 

12.14 Deze atomen zijn onder invloed gekomen van het Logoïsche zelfbewustzijn en hun sporen in ruimte 

werden genoopt om te reageren op die invloed door de sympathische inductie van trilling, zodat zij 

miniatuur reflecties zijn geworden van de Logos.  

Eerder hadden zij slechts een tangentiëel spoor van beweging gegenereerd dat een eenvoudig ritme 

had van de herhaling van die circulaire beweging.  

Nu hebben zij echter een afdruk gekregen van de Logoïsche trillingen met hetzelfde ritme als waarmee 

de Logos vibreert. 

12.15 Herinner u nu dat een herhaling van cirkelvormige bewegingen aanleiding geeft tot een ritme en dat 

een vibratie gewoon het afdrukken is van een ritme op één gebied op de substantie van een ander. De 

Logoïsche ritmes laten daarom de reizende atomen van het universum die hun invloed ervaren met 

hetzelfde ritme vibreren.  

12.16 Het is daarom dat de reizende atomen van een universum de mogelijkheden van reactie bevatten 

waartoe de aard van de Logos in staat is. Dat wil zeggen dat de Logos – of Grote Entiteit – in de loop 

van Zijn Kosmische Evolutie bepaalde typen van reactie heeft verworven die zijn gebouwd in 

samengestelde ritmes, en deze samengestelde ritmes zijn gebouwd in grote akkoorden. Deze 

akkoorden zijn een reeks van ritmes binnen ritmes – loops in loops, om een andere metafoor te 

gebruiken. Het zijn deze samengestelde ritmes die worden afgedrukt op de reizende atomen van het 

universum wanneer zij die fase van bestaan naderen waar het Ongemanifesteerde tot manifestatie 

komt. En door de ontwikkeling van hun eigen aard zijn zij in staat om contact te maken met dat wat 

relatief ongemanifesteerd is in hun fase van bestaan. 
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12.17 Nu zet het concrete bewegen van een atoom een abstract bewegen van pure beweging op. Pure 

beweging is het kenmerk van de Kosmos en is daarom van hetzelfde type van bestaan als een Grote 

Entiteit of Logos. Zodat elk bewegend atoom in het universum, door zijn beweging, een tegenhanger 

van zichzelf creëert, van hetzelfde type van bestaan als dat wat de Kosmos vormt, dus van dezelfde 

aard als de Logos van zijn universum, en daarom in staat tot wederzijdse reactie met die Logos. De 

atomen van de gebieden, als zij zich gevestigd hebben op hun gebieden, komen niet in rechtstreekse 

aanraking met de “mind” van de Logos in zijn realisatie van concepten; de reizende atomen echter, 

omdat zij niet gevestigd zijn op een gebied, zijn niet gebonden aan hun vormen – zijn niet 

gestabiliseerd – en keren daarom terug naar een primitieve conditie nadat zij een hoge geëvolueerde 

toestand hebben bereikt, en de krachten van die primitieve conditie kunnen hen niet beïnvloeden zoals 

zij de atomen van hun eigen gebied wél kunnen beïnvloeden. 

12.18 Deze reizende atomen zijn daarom ontsnapt aan de wetten van het gemanifesteerde universum dat in 

vormen bindt (want het universum zelf is een gedachtenvorm) en zijn daarom blootgesteld aan 

dezelfde wetten die de Logoïsche natuur conditioneren, en ontvangen daardoor een afdruk die identiek 

is aan die welke de Kosmos heeft ingeprent in de Logos – “God maakte de mens tot Zijn beeld en 

gelijkenis”.  

12.19 Na deze afdruk te hebben ontvangen gaan deze atomen verder met om zich heen andere atomen te 

verzamelen, omdat het spoor in ruimte dat een duidelijke ritmische cirkelvormige beweging kreeg 

afgedrukt en niet langer een schietende tangentiële Brownse beweging uitvoert, een wervel opzet. De 

wervel trekt andere atomen in de sfeer van zijn beweging en houdt hen ronddraaiend bij zich. 

12.20 U hebt dan deze conditie: een atoom, de reflectie van een Kosmisch atoom, dat te complex is om zich 

te vestigen op een gebied van manifestatie, keert terug naar het Centrum. Het heeft door zijn beweging 

een circuit van pure beweging ontwikkeld dat van een Kosmisch type van manifestatie is. Zijn 

Kosmisch aspect is gestempeld met de afbeelding van het Logoïsch beeld, afgestemd op het Logoïsch 

ritme door het beschreven proces. Dit abstract aspect van het atoom, aldus met kwaliteiten 

geconditioneerd, zorgt er voor dat zijn concrete aspect beweegt met een cirkelvormig ritme van een 

overeenkomstig type. Dit circulaire ritme, aldus constant gehouden, en te onderscheiden van de 

tangentiële bewegingen van de atomen van de gebieden, zet een wervel op, en de atomen om hem 

heen worden in die wervel getrokken. 

12.21 Aldus hebben we een Kosmische trilling van pure beweging die een reizend atoom in een bepaald type 

van beweging houdt. Het reizend atoom, door zijn beweging, trekt andere atomen van het gebied 

waarop dit plaats vindt aan in zijn baan, en houdt hen daar. 

12.22 Deze drie aspecten zijn: - 

12.23 (a) De Vonk van Kosmische of Goddelijke bezielende Geest die eerder was beschreven als een spoor 

in ruimte gemaakt door het atoom. 

12.24 (b) Het atoom, dat het begin is van een voertuig en aan u bekend is als het zaadatoom. 
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12.25 (c) De atomen van het zevende gebied die in de baan van het zaadatoom zijn getrokken en die zijn 

lichaam van het zevende gebied vormen. 
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13 H13. De evolutie van de Goddelijke Vonken 

13.1 We hebben de ontwikkeling gevolgd van een driedelige eenheid van evolutie, en u zult zien dat drie 

opnieuw het getal is van manifestatie – drie Ringen voor de Kosmos; drie aspecten van een 

universum; en ook drie factoren voor een eenheid van bewustzijn.  

13.2 Deze eenheden van bewustzijn zijn elk los van elkaar, voor zover het de zaadatomen betreft en díe 

atomen van zevende gebiedsmaterie die hen omringen. 

13.3 Het zaad-atoom en zijn omringende enveloppe vormen een definitief systeem van spanningen en 

reacties die elkaar compenseren. In hun reacties op elkaars spanningen hebben zij een evenwicht 

bereikt en zijn daardoor een eenheid geworden.  

13.4 Een eenheid is een verzameling van op elkaar inwerkende krachten die een evenwicht hebben bereikt 

en aldus worden gestabiliseerd. 

13.5 Zulk een gestabiliseerde verzameling van op elkaar inwerkende krachten, die een definitief ritme van 

compensatie hebben bereikt, zal als een eenheid reageren op elke invloed van buitenaf. Geen 

onderdeel van zulk een compenserend systeem kan beïnvloed worden zonder de rest te beïnvloeden en 

deze te laten reageren. U zult inzien dat zo’n samenstel fungeert als een eenheid.  

13.6 Echter, met betrekking tot de sporen in ruimte, die de Logoïsche afdruk hebben ontvangen en nu 

Goddelijke Beelden genoemd kunnen worden – Reflecties – Vonken van het Kosmisch Vuur, en die 

zullen worden aangeduid als “Goddelijke Vonken”, is het een ander geval. 

13.7 Laten we een enkele Goddelijke Vonk nemen en zijn natuur bestuderen.  

13.8 Hij is blootgesteld aan 3 soorten invloeden: - 

13.9 De ervaringen overgedragen door zijn zaadatoom 

13.10 De invloeden van zijn collega Goddelijke Vonken 

13.11 Hij is “en rapport” met de Logos. Hij is zich bewust van de Logos, en de Logos is zich van hem 

bewust. 

13.12 Deze invloeden veranderen voortdurend in ritmes van verschillende golflengten, en de Goddelijke 

Vonk probeert door middel van compenserende spanningen al deze golflengten te mengen in een vaste 

melodie. De Logoïsche invloeden veranderen met de Kosmische getijden die heel groot zijn; maar de 

invloeden van het zaadatoom zijn oneindig veel sneller, en de Goddelijke Vonk en zijn metgezellen 

reageren allen zonder correlatie op elkaar. 

13.13 De Kosmische fasen die worden gereflecteerd door de Logoïsche Geest vormen de eerste grote 

stabiliserende invloeden. De strijdende Vonken vestigen zich op de getijden van de positieve en 

negatieve fasen, en geleidelijk aan worden relaties tot stand gebracht, spanningen aangepast en 

gecompenseerd. Alle Goddelijke Vonken worden met elkaar gecorreleerd in een “geven en nemen” 

van reacties. Wanneer dit gebeurt heeft evolutie haar hoogtepunt bereikt. 

13.14 Abstract gezien vertegenwoordigen zij een perfecte replica van de Logos in dat stadium van Zijn 
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evolutie; en op de “vormzijde” van dingen wordt een geometrische vorm gepresenteerd, opgebouwd 

uit de atomen die zijn gegroepeerd rondom de nucleaire zaadatomen. Deze vorm is datgene waarnaar 

de krachtlijnen leiden, net zoals het kristal een geometrische vorm is die gebouwd is door 

materiedeeltjes die gegroepeerd worden langs krachtlijnen. En, zoals de Kosmos werd opgebouwd uit 

drie door elkaar draaiende Ringen, zo is het symbool van de Logos bolvormig; en zoals het getal van 

primaire manifestatie drie is, zo is het symbool van de eerste bol een driezijdige figuur – een 

driezijdige piramide binnen een bol. U zult aldus bemerken dat de eerste planetaire vorm is 

ontwikkeld. Kosmisch gezien hebben we het punt bereikt waar een Grote Entiteit een satelliet heeft 

ontwikkeld. 

13.15 De Grote Entiteit is zich bewust van Haar satelliet. Haar bewustzijn conditioneert Haar satelliet, en de 

satelliet is zich bewust van de Grote Entiteit; maar hoewel het collectieve bewustzijn van de satelliet 

beïnvloed is door de Grote Entiteit, en er daarom een reactie is tussen Entiteit en satelliet, is het niet 

bewust van de Grote Entiteit met haar collectief bewustzijn, maar met ontelbare geïndividualiseerde 

bewustzijnen waarvan het collectief bewustzijn slechts weet dat zij zich bewust zijn, wat een heel 

andere zaak is. 

13.16 Er bestaat dan in de satelliet een collectief bewustzijn dat zelfbewust is, zich bewust van de condities 

van zijn eigen bestaan als een satelliet; en talloze individuele bewustzijnen, die zich bewust zijn van 

de condities in de groepen van atomen die verzameld zijn rond de zaadatomen waarmee zij verbonden 

zijn maar die zich niet bewust zijn van de condities van groepen atomen verzameld rond andere 

zaadatomen, en die ook elk en afzonderlijk zich bewust zijn van de Grote Entiteit. 

13.17 Het bewustzijn van de Grote Entiteit naar Haar satelliet toe lijkt op het gezicht van het menselijk oog, 

maar het bewustzijn van de satelliet naar de Grote Entiteit toe lijkt op het gezicht van het oog van een 

spin – talloze facetten als gevolg van talloze beelden die moeten worden gebundeld binnen de 

hersenen - de hersenen hier correlerend met “groepsbewustzijn”. 

13.18 Wanneer alle Goddelijke Vonken perfect zijn aangepast aan elkaar zodat er een perfecte 

wederkerigheid van reactie in hun massa is, dan is er een collectief bewustzijn dat de beelden van de 

facetten bundelt. Wanneer dit bereikt is is er wederzijds bewustzijn tussen de satelliet en de Grote 

Entiteit, omdat zij elkaar op gelijke voet ontmoeten. 

13.19 De vorm van de satelliet is bepaald door het concept van de Grote Entiteit van Zichzelf, los van het 

constructieve bewustzijn van de eenheden die het samenstellen. De Goddelijke Vonken die 

wederzijdse reactie hebben bereikt, hebben een collectief gericht bewustzijn bereikt, en dit bewustzijn 

functioneert als een eenheid en is daarom in staat tot objectief bewustzijn, en het enige object van zijn 

eigen gebied binnen zijn sfeer is de Grote Entiteit. 

13.20 De Grote Entiteit is zich nu bewust van het bewustzijn van Haar satelliet, is zich bewust van díe 

inhoud van bewustzijn die de som is van de ervaringen van de satelliet in ontwikkeling, wat reeds is 

verteld. 
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13.21 De Grote Entiteit is dan bewust geworden van de evolutie van een satelliet, en dit introduceert een 

nieuwe factor in het bewustzijn van de Logoïsche  Geest, en deze factor moet worden geassimileerd in 

de rest van de inhoud van bewustzijn. Wanneer stabiliteit door de satelliet is bereikt en het een 

regelmatig ritme heeft bereikt, dan veroorzaakt de monotonie van de stimulans dat de aandacht van de 

Grote Entiteit van haar wordt teruggetrokken, en bijgevolg bevrijd is om zich exclusief te wijden aan 

de assimilatie van de nieuwe factor die het in Zijn bewustzijn heeft ontvangen. De satelliet die aldus 

zonder externe prikkel is, verzinkt in subjectief bewustzijn en maakt daardoor zijn reacties stereotiep. 

13.22 De Grote Entiteit is dan verzonken in subjectief bewustzijn en is actief betrokken bij het assimileren 

van de nieuwe factor, en bereikt opnieuw een synthese van bewustzijn. Tijdens dit proces worden al 

Haar krachten naar binnen getrokken. Zij straalt niets uit. Zij houdt niet langer Haar Universum in 

bewustzijn. Daarom wordt het Universum alleen bijeen gehouden door het zelfbewustzijn dat dat 

universum zelf heeft bereikt tijdens het naar binnen keren van de aandacht van de Grote Entiteit in het 

proces van assimilatie van het nieuwe idee dat aan Haar wordt gepresenteerd door Haar universum. 

13.23 Het universum wordt aan zichzelf overgelaten en maakt daarom geen vooruitgang of verandering, 

maar herhaalt voortdurend het ritme dat het heeft bereikt, en maakt het daardoor stereotiep, zodat het 

evenwicht van krachten dat het heeft bereikt ten tijde van het terugtrekken van de attentie van de Grote 

Entiteit verschijnt in een vorm. 

13.24 De Grote Entiteit heeft het nieuwe idee dat aldus is gepresenteerd grondig begrepen en geassimileerd 

(in dit geval, het idee van een drievoudige eenheid – van een reizend atoom, met een bewustzijn op 

één zijde, en een omhullend lichaam op de andere). Het wekt Zichzelf uit Haar introspectie tot de 

contemplatie van een universum dat volgens dit model is vormgegeven. 

13.25 De eenheden van bewustzijn die in de satelliet zijn ontwikkeld zijn zich opeens bewust van de nieuwe 

prikkel. Zij zijn zich bewust van het idee van actie en reactie tussen een sturende mind en een 

toegevoegd lichaam, en volgens dit archetypische concept vervolgen zij hun evolutie. 

13.26 Aldus wordt een nieuwe verzameling van spanningen ingesteld die het evenwicht verstoort dat in de 

groepsgeest van die satelliet is gevestigd. Daarom worden alle eenheden die de satelliet samenstellen 

verspreid. Zij gaan opnieuw het pad volgen van de reizende atomen, maar met een Goddelijke Vonk 

van bewustzijn en een zevende gebieds lichaam.  

13.27 De vorm van de archetypische satelliet, die stereotiep werd tijdens het naar binnen keren van de 

Logos, blijft echter bestaan als een archetypische vorm. U kunt deze beschouwen als cirkelend rond de 

Logos op het zevende gebied. 

13.28 De Goddelijke Vonken zijn naar buiten gevorderd zover als het zesde gebied. Door hun roterende 

beweging verzamelen zij rond zichzelf nieuwe lichamen van zesde gebieds materie. Het proces wordt 

herhaald precies zoals daarvoor: - 

13.29 De resynthese van de Vonken. 

13.30 Het instellen van compenserende reacties die groepsbewustzijn vormen. 
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13.31 De wederzijdse reacties van het groepsbewustzijn en het Logoïsch bewustzijn. 

13.32 Het inkeren van de Logos om het nieuwe idee te assimileren. 

13.33 Het stereotiep maken van de reacties van de satelliet door herhaling. 

13.34 Maar in dit geval is er een verschil. Gedurende de tijd dat de evolutie van de eerste satelliet voortging 

was er niets in bestaan in het universum behalve de Logos, de satelliet en de gebieden met atomen. 

Maar gedurende de evolutie van de tweede satelliet onderging de eerste een nieuwe fase van 

ontwikkeling. De Logos heeft Zich de mogelijkheid gerealiseerd van begiftiging van atomen met de 

Logoïsche  gelijkenis. Hij denkt aan de atomen op deze manier, en de atomen worden op deze manier 

begiftigd. 

13.35 Nu ondergaan de atomen van het zevende gebied, net zoals alle andere gebieden, voortdurend een 

heen en weer gaande getijdeachtige beweging. Want de positieve Logoïsche fasen trekken hen naar 

het centrum en de negatieve duwen hen naar buiten. Wanneer de aandacht van het gedimde bewustzijn 

van de atomen wordt verhoogd naar de Logos in Zijn positieve fase (want, herinner u, dat “plaats” in 

een geprojecteerd gedachtevorm-universum werkelijk betekent “toestand”), ontvangen de atomen de 

afdruk van het concept dat de Logos van hen heeft. Zij worden aldus genoopt om met dezelfde 

ritmische melodieën te trillen als de eerste evoluerende atomen deden ten tijde dat de Logos bewust 

werd van hun inhoud van bewustzijn – dat wil zeggen, bij de voltooiing van hun ontwikkeling. 

13.36 De nieuw evoluerende atomen beginnen dus waar de oude eindigden. Door de archetypische krachten 

van de eerste satelliet worden zij snel gesorteerd in dezelfde formatie als hun voorgangers, snel hun 

ontwikkeling recapitulerend. Zij moeten dan alleen nog een synthese van reactie bereiken, wat 

collectief bewustzijn is, om bewust te worden van de Logos, en hetzelfde proces wordt herhaald zoals 

in het vorige geval. 

13.37 De eerste zwerm van atomen, die hun evolutie op de tweede satelliet hebben voltooid zoals reeds is 

beschreven, gaan voorwaarts en ondergaan een derde evolutie op het vijfde gebied.  

13.38 De tweede zwerm, in de eerste satelliet, gaat op dezelfde manier volgens hetzelfde pad verder naar het 

zesde gebied en wordt daar gevangen en georganiseerd door de reeds aanwezige verzameling van 

archetypische krachten die werden achtergelaten door de eerste zwerm. Ondertussen, wanneer een 

derde zwerm van atomen door de Logos is gezonden om de eerste satelliet te bevolken, denkt de 

Logos nu over atomen als twee omhullende schillen te hebben, en aldus worden de nieuwe atomen 

begiftigd met een capaciteit om materie van twee gebieden om zich heen te verzamelen. 

13.39 Zo gaat het proces verder totdat de eerste zwerm van reizende atomen, elk omringd door een 

enveloppe van de materie van elk gebied waarop zij zijn ontwikkeld, een satelliet op het eerste gebied 

heeft opgebouwd, en elke voorgaande satelliet is bevolkt door grote groepen Goddelijke Vonken, 

waarvan elk een omhulsel of een reeks van omhulsels heeft gebouwd volgens de staat van evolutie die 

hij heeft bereikt. 

13.40 Maar als de eerste zwerm van Goddelijke Vonken, door de inherente krachten van hun aard, zelf 
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vormen hebben ontwikkeld, is de Logos daarvan bewust geworden en heeft elke daaropvolgende 

zwerm uitgezonden met de resultaten van de eerste zwerm als archetypische ideeën ingeplant in hun 

bewustzijn. Dat wil zeggen dat elk ritme dat werd bereikt wordt ingeplant als trillingen in elke 

opvolgende zwerm. 

13.41 Dit is wat wordt bedoeld met involutie. Evolutie is hiervan de uitdrukking in de materie van welk 

gebied dan ook waarop evolutie verloopt. 

13.42 Uit het voorgaande valt te zien dat in de loop der tijd alle zesde gebieds atomen dit proces zullen 

ondergaan.  

13.43 U zult opmerken dat, juist zoals het symbool van de satelliet op het zevende gebied een bol was met 

een driezijdige solide figuur – een piramide met driehoekige zijden, het zesde gebied een vierzijdige 

figuur is, een kubus en zo verder langs de gebieden naar beneden. 

13.44 Het vijfde gebied heeft een vijfzijdige figuur. 

13.45 Het vierde gebied heeft een zeszijdige figuur. 

13.46 Het derde gebied heeft een zevenzijdige figuur. 

13.47 Het tweede gebied heeft een achtzijdige figuur. 

13.48 Het eerste gebied heeft een negenzijdige figuur. 

13.49 U zult zien dat de getallen optellen tot tien en dat negen het Getal is van de zijden van de facetten die 

de figuur vormen die de krachten van het eerste gebied symboliseert. Drie vermenigvuldigd met drie is 

het perfecte getal in het eerste gebied. 

13.50 Tien is het Getal van de krachten in manifestatie voor ons universum, maar negen is het Getal van de 

Kosmische Kracht die dat universum tot aanzijn riep toen die kracht werd gemanifesteerd op het eerste 

gebied. 
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14 H14. De evolutie van een Planetair Wezen  

14.1 (In de originele particulier gedrukte uitgave werd Het Planetaire Wezen genoemd De Planeetgeest: de 

hier gemaakte wijziging geeft een meer nauwkeurige naam.) 

14.2 In de vorige lezing werd de evolutie van de Goddelijke Vonken nagegaan vanaf de tijd waarin allen 

die van hetzelfde type waren zich bijeen verzamelden en een groepsbewustzijn vormden. Vervolgens 

gingen wij de fasen na van de ontwikkeling van deze groepen van één gebied naar een ander op elke 

planeet, een schil van de atomen van dat gebied toevoegend aan de concentrische lagen van atomen 

die draaien rond de kern van het oorspronkelijk reizende atoom, tot we ten slotte op het eerste gebied 

de zeven schillen aantreffen rond de centrale kern van de Goddelijke Vonken. 

14.3 De relatie van het zaadatoom, het reizende atoom en de zeven schillen is complex, en moet, voordat 

we verdergaan, verdere opheldering krijgen. 

14.4 Het reizend atoom is een projectie, niet van de Logos, maar van de Kosmos. Het is dus tegelijkertijd 

meer primitief en nauwer verwant met de ultieme bron van bestaan dan een projectie van de Logos 

kan zijn. 

14.5 De Logos projecteert het algemene raamwerk van krachten en fasen die het universum als geheel 

conditioneren. 

14.6 De kosmische atomen, die onder invloed zijn gekomen van de Logos, projecteren de ontelbare 

eenheden die het Logoïsche concept bindt in een aggregaat. 

14.7 Kosmische atomen zijn echt jongere broers van de Logos - zelf Kosmische eenheden die niet de 

ontwikkeling hebben bereikt die de Logos heeft bereikt, maar die van hetzelfde type zijn. Daarom is 

elk atoom van een Logoïsch universum, om deze reden, een potentiële Godheid. 

14.8 Onthoud nu dat beweging de basis is van alle dingen. Abstracte bewegingen die in oppositie zijn 

sluiten kracht op en maken haar statisch, gefixeerd. Het zijn deze opgesloten krachten die “vorm” 

worden. Een vorm is gewoon een kracht die niet vrij is om te bewegen. 

14.9 Elke reeks veranderingen die volledig compenserend zijn vestigt zich in een cyclus van actie en 

reactie. 

14.10 Zodra een dergelijke cyclus gevestigd is kan zij haar manier van bewegen niet veranderen. Daarom 

wordt een kracht opgesloten, niet in een roerloos punt, maar in een draaiende ring. De punten zijn 

eenheden. De ringen zijn organismen. Een eenheid of een ring, wanneer eens ingesteld, kan als geheel 

bewegen, en wanneer deze beweging van een object plaatsvindt zijn er twee factoren aanwezig - het 

object dat beweegt, en de beweging die het maakt. 

14.11 De beweging, los van het object, is van dezelfde aard als de beweging die aanleiding gaf tot het object. 

14.12 Wanneer je een ongecoördineerde beweging hebt, zoals de tangentiële beweging van de atomen 

voordat ze gecoördineerd worden, is er geen voortduren van ritme en daarom wordt er geen vorm 

gemaakt. Maar zodra compenserende coördinatie is bereikt worden vormen van abstracte beweging 
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gebouwd. 

14.13 Dit beginsel is van toepassing op vele overwegingen, en wordt hier daarom uitgewerkt opdat het 

beschikbaar zal zijn voor toekomstige referentie. Zodat, wanneer naar de abstracte archetypen van om 

het even wat wordt verwezen, u zult weten dat wordt verwezen naar déze replica van een ritme die een 

ander gebied beïnvloedt als een trilling. Dit is de sleutel tot de aard van het geheugen. 

14.14 Voordat we verdergaan met de studie van de evolutie van de Goddelijke Vonken, zullen we ons bezig 

houden met de evolutie van de archetypen van de bollen of satellieten waarvan de oorsprong is 

beschreven. 

14.15 De vereniging van de Goddelijke Vonken in een groepsbewustzijn gaf, zoals gezegd, aanleiding tot de 

organisatie van hun bijbehorende atomen in de overeenkomstige geometrische vorm. Na de 

verspreiding van de atomen blijft de archetypische vorm bestaan, volgens de hierboven beschreven 

wet. 

14.16 Deze vorm is een miniatuur replica van de Logos, onder dat aspect waarin Hij wordt gepresenteerd 

aan Zijn universum, dat wil zeggen als een systeem van spanningen.  

14.17 Dit systeem van spanningen organiseert de atomen van de gebieden waarin het verkeert in een 

raamwerk en verschaft zichzelf daarmee een definitieve vorm. Er zal dan, toegevoegd aan de 

evolutionaire zwerm van Goddelijke Vonken, een Planetair Wezen bestaan met een bolvormig 

lichaam, opgebouwd op een raamwerk van spanningen, en dit Planetair Wezen zal diep doordrongen 

zijn van het soort activiteit en organisatie die het kenmerk was van de zwerm van de Goddelijke 

Vonken tijdens die fase van hun ontwikkeling toen zij zijn gebied bezetten. 

14.18 Wanneer de volgende zwerm in deze fase komt zullen zij bemerken dat hun evolutie moet 

plaatsvinden in relatie met het Planetaire Wezen dat Heer van die sfeer is, omdat Hij daarop de 

dominerende invloed is. Zij zullen daarom de kant-en-klare condities aantreffen die hun voorgangers 

moesten ontwikkelen, en zij zullen van daaruit hun eigen ontwikkeling beginnen. 

14.19 Elk van hen zal, voorzien van een schil van de materie van dat gebied, vanuit die basis voortgaan om 

rondom zich een schil te verzamelen van de materie van het volgende gebied. Want herinner u dat, 

hoewel in de Kosmos de gebieden in ruimte zijn uitgestrekt - gebaseerd zijnde op beweging – in een 

universum de atomen van de gebieden niet zijn uitgestrekt in ruimte, de produkten zijnde van een 

beeld dat in bewustzijn wordt gehouden, maar verschillen in type. 

14.20 Aldus zult u zien dat de Goddelijke Vonken hun plaats in Ruimte niet hoeven te veranderen teneinde 

atomen van een ander type om zich heen te verzamelen (omdat atomen van alle typen overal zijn) 

maar zij moeten alleen maar hun wijze van bewegen wijzigen teneinde een type van beweging voort te 

brengen waarin de atomen van een ander gebied kunnen deelnemen. Altijd wanneer de coördinatie van 

bewegingen plaatsvindt die een statische eenheid verandert in een spinnende ring met een cyclisch 

ritme, dan vindt zulk een verandering plaats, en een cyclisch ritme verzamelt altijd rondom zich 

atomen van het gebied beneden zich, omdat zijn beweging de hunne benadert. 
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14.21 Bijvoorbeeld, zodra een primair atoom zich beweegt langs een tangentiëel pad dan wordt het een 

tangentiëel atoom. Maar stel dat een organisatie van primaire atomen zich verplaatst langs een 

tangentiëel pad, dan zouden zij een tangentiëel molecuul worden, en dit zou, omdat het groter is dan 

tangentiële atomen, een centrum van attractie vormen voor deze atomen, en zou een schil van 

aangetrokken atomen rond zich verzamelen. Dat is hoe alle schillen worden gebouwd. 

14.22 Om echter op de evolutie van een Planetair Wezen terug te komen: het zal, in aanvang, slechts een 

georganiseerd systeem bezitten van de atomen van het gebied waarop het ontstond, en wanneer de 

nieuwe evolutionaire zwerm van Goddelijke Vonken het bereikt, zouden ze zich met zevende gebieds 

lichamen bevinden op de zevende gebieds planeet. Maar in de loop van hun evolutie op die planeet 

zullen zij voor zichzelf zesde gebieds schillen bouwen, en zij zullen hun bewustzijn van die schillen 

coördineren in een groepsbewustzijn, en wanneer zij vertrekken op hun evolutionaire reis dan laten ze 

dit groepsbewustzijn als een archetypische vorm achter in het bewustzijn van het Planetair Wezen, en 

deze archetypische vorm zal zesde gebieds atomen verzamelen langs haar spanningslijnen, daarmee 

een tweede lichaam vormend voor het Planetaire Wezen. 

14.23 Dit proces wordt herhaald met elke nieuwe fase van evolutie, totdat elk Planetair Wezen haar 

volledige aanvulling van lichamen heeft bereikt, en daarom in staat is om een zwerm door het 

volledige circuit van evolutie te geleiden. Maar omdat elk Planetair Wezen diep is doordrongen van 

het type activiteit waarbij de zwerm was betrokken toen zijn vorm werd gebouwd, vertegenwoordigt 

elk Planetair Wezen een andere fase in de evolutie. Ze zijn dus allemaal verschillend in karakter, en de 

evoluties die uitsluitend op hen worden uitgevoerd hebben elk een corresponderende dominante noot. 

14.24 Bijvoorbeeld, op een zevende gebieds planeet zullen de kenmerken van het zevende gebied alle 

vormen domineren die daarop worden ontwikkeld. Het belangrijkste ritme van dat gebied zal de 

grondtoon zijn, en alle latere ritmes zullen daarvan veelvouden worden. 

14.25 Op deze manier zal op een planeet op het eerste gebied het belangrijkste ritme dat van het eerste 

gebied zijn, maar van dat ritme, een maximaal ritme zijnde, zullen alle volgende variaties een fractie 

zijn, en op de tussengelegen gebieden zullen de belangrijkste ritmen als decimalen zijn. 

14.26 U zult bemerken dat een zwerm in evolutie op een planeet begint met hetzelfde aantal lichamen als die 

planeet heeft, en in de loop van zijn evolutie een extra lichaam bouwt, daarmee een ander lichaam 

schenkend aan die planeet, tot het maximum van zeven bereikt is, en vervolgens devolutie inzet, 

waarin planeten en Vonken zich van lichamen ontdoen. Dat onderwerp zal later worden behandeld. 

14.27 U zult ook waarnemen dat de volgorde van evolutie in een universum het tegenovergestelde is van de 

volgorde van evolutie in de Kosmos, omdat een universum wordt weerkaatst door het 

spiegelbewustzijn van een Grote Entiteit. In een Kosmos leidt abstracte beweging tot vorm. In een 

universum geven vormen aanleiding tot abstracte beweging. en verbinden zich daardoor met de 

Kosmos, waarover later meer. 

14.28 In een universum is het daarom essentieel om een vorm te hebben teneinde tot een Kosmisch niveau te 
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evolueren. Het doel van een universum is om elk atoom tot een Kosmisch niveau te verheffen, om zich 

daardoor te verbinden met de Kosmische atomen die hen deden ontstaan. Daardoor worden deze 

Kosmische atomen Grote Entiteiten. Aldus evolueren de atomaire gebieden van de Kosmos. 

14.29 Dit is het geheim van de goddelijkheid van de mens. Hij is in eerste instantie niet verbonden met de 

God van zijn universum die zijn Conditioneerder is, maar met zijn schepper die een corresponderend 

atoom in de Kosmos is, dat schept maar geen macht heeft om te conditioneren, omdat het zelf 

geconditioneerd wordt door de Grote Entiteit waarvan het deel uitmaakt. Maar wanneer het 

gereflecteerd atoom van een universum een corresponderend aspect ontwikkelt volgens de aard van 

zijn schepper en zich daardoor met hem kan verenigen, dan ontvangt dat Kosmisch atoom in zichzelf 

alle condities van het universum dat was geprojecteerd door de Grote Entiteit van Wiens lichaam hij 

deel uitmaakt. 

En zoals dat universum wordt geconditioneerd door de Grote Entiteit, wordt het Kosmisch atoom 

aldus een replica van de Grote Entiteit; en op deze manier volledig door Haar geconditioneerd zijnde, 

wordt het niet langer geconditioneerd maar is geconditioneerd geweest en daarom is zijn 

conditionering verleden tijd, en is het daarom in het heden ongeconditioneerd door de Grote Entiteit, 

omdat het een toestand heeft bereikt waarin het zichzelf conditioneert, en aldus onafhankelijk is. Het 

wordt vrijgemaakt van de Kosmische gebieden, het is niet langer gebonden aan de dienst van een 

Grote Entiteit, maar door middel van deze aanhechting door een geëvolueerd atoom van een 

geprojecteerd universum wordt het verheven boven de status van de atomen van zijn gebied en wordt, 

op zijn beurt, een reizend atoom, en tezamen met zijn aangehechte Goddelijke Vonk van het 

gereflecteerde universum, maakt het de ronde van de Stralen van de Kosmos en wordt zo, op zijn 

beurt, een Grote Entiteit en ontwikkelt een universum. 

14.30 Dit is het doel van de evolutie van elk gereflecteerd atoom in een universum - om een Goddelijke 

Vonk te ontwikkelen - de evolutie te voltooien van het menselijke naar het Goddelijke in een 

gereflecteerd universum, en om zich te verenigen met zijn Kosmische schepper, om zo het Kosmisch 

atoom mogelijk te maken om te evolueren door de fase van een reizend atoom naar een Grote Entiteit. 

14.31 Het is dit schema van evolutie dat wij nu beschouwen. Deze laatste details zijn nooit eerder onthuld. 

Menselijke gedachte is nooit voorbij de Conditionerende Logos gegaan, maar het wordt nu onthuld 

dat, hoewel de Logos de Schepper is van een universum, elk atoom in dat universum afzonderlijk is 

geschapen door een afzonderlijk Kosmisch atoom, dat streeft, door middel van dat weerspiegelde 

leven, om een toestand te bereiken waarbij het zijn eigen evolutie kan voortzetten. 

14.32 Daarom kan van de mensen worden gezegd dat zij, door het eten van de Boom der Kennis, als Goden 

zullen worden. 

14.33 Deze kennis is achtergehouden op de uitgaande weg van evolutie opdat zielen niet in de verleiding 

zouden komen om terug te keren en hun doel te verzaken, maar voor degenen die het nadir zijn 

gepasseerd kan zij nu worden onthuld. 
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15 H15. De evolutie van de Heren van Vlam, Vorm en Verstand 

15.1 Wij zijn nu in een positie om in meer detail de evolutie van de Goddelijke Vonken opnieuw te 

overwegen. 

15.2 Neem er, om te beginnen, nota van dat de eerste zwerm van Goddelijke Vonken op velerlei manieren 

verschilt van zijn opvolgers.  

15.3 Om te beginnen bestaat de eerste zwerm uit de reizende atomen van het universum. 

15.4 Anderzijds zijn deze Goddelijke Vonken onderworpen aan geen andere invloeden dan die van de 

Logos Zelf, omdat satellieten nog niet zijn ontwikkeld en zij daarom niet zijn blootgesteld aan de 

invloeden van de Planetaire Wezens.  

15.5 Daarom hebben de Vonken van de eerste zwerm de Goddelijke Afbeelding in alle puurheid op zich 

afgedrukt, niet verzwakt door andere invloeden. 

15.6 Er is een afwezigheid van tegenstromen in de invloeden die op de eerste zwerm inwerken waardoor ze 

het goddelijke ideaal met veel minder spanning en inspanning bereiken dan hun opvolgers. 

15.7 In hun samenstelling overheersen de invloeden van de Kosmos. Elke daaropvolgende zwerm voert 

echter haar evolutie uit in een hoger ontwikkeld universum, en daarom vinden de invloeden van de 

Kosmos een krachtige rivaal in de invloeden van het universum. 

15.8 Een ander punt waarin de evolutie van de eerste zwerm verschilt van de evolutie van elke latere 

zwerm is dit - de eerste zwerm verzamelt het materiaal waaruit hun lichamen zijn gemaakt uit de 

ongedifferentieerde atomen van het gebied waarop zij evolueren; zij dragen deze atomen dus mee naar 

de volgende bol van hun ontwikkeling, en zo door alle gebieden heen. Zodat op elke bol waarop zij 

evolueren de mogelijkheden van reactie corresponderend met alle gebieden daarboven in het 

universum worden bepaald door de eerder beschreven methoden. 

15.9 Deze Goddelijke Vonken laten, gaande langs de gebieden, een reeks van archetypen achter zich. Als 

zij terugkeren langs de gebieden worden zij, door een methode die hierna beschreven wordt, de 

Krachten en Machten die de evolutie uitvoeren van hun opvolgers. Dit zijn de "Heren", "Vorsten" en 

"Overheden" waarvan u hebt gehoord. 

15.10 De methode van evolutie van de volgende zwerm verschilt van de archetypische Vonken. De Logos 

krijgt van de archetypische Vonken het concept van hun evolutionaire prestaties. Hij beïnvloedt 

daarmee de Goddelijke Vonken van de tweede zwerm door de methode van vibratie zoals eerder 

beschreven, zodat ze hun evolutie beginnen met de aangeboren capaciteiten voor reactie, moeizaam 

opgebouwd door hun voorgangers. Zij bevinden zichzelf onder de invloed van een sfeer van krachten 

die de activiteiten van het atomaire deel van hun voorgangers hebben gevormd in de sfeer van een 

satelliet.  

15.11 Ze verzamelen op hun beurt schillen van de materie van het gebied rond hun wervelingen in de loop 

van hun evolutie. 
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15.12 Maar er is dit punt van verschil - zij hoeven niet een groepsziel te bouwen vanuit hun bewustzijn. Zij 

hoeven zich slechts af te stemmen op één die al bestaat. Zij moeten één worden met hun sfeer, die de 

invloeden bevat van de vorige zwerm zowel als van hun eigen zwerm, en niet zozeer één worden met 

henzelf. 

15.13 Wanneer deze eenheid is bereikt en de Logos het resultaat heeft overwogen en zich naar binnen heeft 

gekeerd in Zijn subjectieve meditatie dan gaan deze Vonken niet verder in de sfeer van de satellieten, 

zoals hun voorgangers van de eerste zwerm deden. Maar omdat de aantrekking van de Logos wordt 

teruggetrokken trekt de massa van de bol op het volgende gebied hen aan. Zij worden daardoor 

ontkoppeld van de middelpuntzoekende krachten van de bol waarop zij zijn en gaan verder. Op de 

volgende bol nemen zij de volgende fase van hun evolutie op zich op precies dezelfde manier als hun 

voorgangers, en herhalen opnieuw het gedrag van hun voorgangers tot aan het punt van vertrek naar 

de bol van het vijfde gebied. 

15.14 Hier treedt een verandering op. De tweede zwerm, aangekomen op de tweede bol van hun evolutie, 

gaat niet onmiddellijk door naar de derde, maar wordt nu blootgesteld (de Logos is opnieuw 

teruggetrokken in een subjectieve staat) aan twee verzamelingen van planetaire invloeden - die van de 

eerste en van de derde bollen (de eerste zwerm blijft hen altijd een bol voor). Zij worden daarom twee 

kanten opgetrokken, en deze conflicterende invloed is voldoende om de aantrekkingskracht van de 

afzonderlijke atomen voor hun atomaire schillen te overwinnen. De atomaire schillen vallen dan in 

stukken uiteen en keren terug naar hun oorspronkelijke toestand als atomen van het gebied waartoe zij 

behoren. Maar, hoewel ze zijn bevrijd van de invloed van de Goddelijke Vonken, worden zij 

onmiddellijk ingehaald door de invloeden van de krachten van de sfeer waarin die evolutie heeft 

plaatsgevonden, en blijven daarin behouden. 

15.15 Dus op het zesde gebied zal een Planetair Wezen niet alleen de zesde gebieds atomen hebben die langs 

de lijn van zijn krachten worden gehouden, maar ook de zevende gebieds atomen die afgeworpen 

worden door de Goddelijke Vonken. Het zij opgemerkt dat een Planetair Wezen echt de 

conditionerende invloed is van het leven dat in zijn gebied evolueert. 

15.16 De Goddelijke Vonken die daarmee beroofd zijn van hun atomen, zijn nu gereduceerd tot hun 

originele staat van een zevende gebieds atoom dat is gehecht aan een Goddelijke Vonk, en bijgevolg 

gaan zij in deze staat opnieuw het gebied binnen van de manifestatie van het ongemanifesteerde, die in 

het universum overeenkomt met de Centrale Stilte van de Kosmos, en ontvangen daarin opnieuw de 

afdruk van het Beeld van de Logos, plus de vruchten van de evolutionaire verworvenheden van de 

archetypische Vonken - die altijd een gebied verder zijn in hun evolutie. 

15.17 De tweede zwerm Vonken begint op hun nieuwe ronde altijd met mogelijkheden van reactie van een 

extra gebied. Als ze uitgaan door de gebieden verzamelen ze daarom rondom zich de materie van elk 

gebied dat ze passeren, en vormen haar in concentrische schillen, zoals eerder beschreven, totdat ze op 

het vijfde gebied aankomen. Daar bouwen zij een schil van vijfde gebieds materie met de invloed van 
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de planeet van het vijfde gebied, en herhalen de processen van assimilatie met de groepsgeest, het 

afwerpen van de schillen, en de terugkeer naar het centrum. 

15.18 Nu zal duidelijk worden dat er een fundamenteel verschil is tussen elke zwerm. De eerste zwerm 

houdt zich uitsluitend bezig met magnetische actie en reactie en trillingen, en ze worden in de 

technische termen van het occultisme genoemd “De Heren van Vlam”. De tweede zwerm is betrokken 

bij de bouw van materie in vormen van de Planetaire Wezens, en ze worden genoemd "De Heren van 

Vorm." 

15.19 We zullen ons nu bezighouden met de derde zwerm. Zij brengt voort, zoals voorheen, zevende gebieds 

atomen, gestempeld met de Afbeelding van de Logos, maar van een meer geëvolueerd type dan elk 

van hun voorgangers, omdat de Logos zich ontwikkeld heeft door middel van de evolutie van hun 

voorgangers. Ze gaan verder naar de planetaire sfeer van het zevende gebied, en hierin wordt het 

verschil duidelijk van hun evolutie met die van hun voorgangers, want zij verzamelen niet het 

materiaal van de bol om een lichaam te vormen, maar gebruiken alleen dié materie die onder invloed 

van het Planetaire Wezen is in wiens gebied zij evolueren, en omdat deze materie gewend is om te 

reageren op een bezielende Goddelijke Vonk, is zij veel gemakkelijker te manipuleren dan de materie 

van de ruimte. Daarom is deze evolutie sneller. Maar omdat deze Goddelijke Vonken niet voort 

kunnen gaan naar de bol voorbij die waarop zij evolueren totdat de voorgaande zwerm is verder 

gegaan, zijn ze gedwongen om op de bol van hun evolutie te blijven, nadat zij zijn mogelijkheden van 

reactie hebben uitgeput; en de uitbundige energieën, waarvoor het evolutionaire kanaal is gesloten, 

spelen onder elkaar. Dit is het eerste geval van "vrije wil" binnen de Kosmos, en de daaruit 

voortvloeiende activiteiten die individuele reacties in de atomen bouwen, worden genoemd 

“Epigenese”. Dit is de eerste gelegenheid waarbij de atomen zich van elkaar onderscheiden, en dit 

leidt tot het toekennen aan deze zwerm van de naam “Heren van Verstand” omdat geïndividualiseerde 

ervaring de basis is van persoonlijkheid. 

15.20 Hier zal worden ingezien dat een nieuw evoluerend beginsel wordt geïntroduceerd - dat de remming 

van vooruitgang in één richting een kracht mogelijk maakt om het originele type grondig te 

overdenken, en het op te heffen of te sublimeren naar een nieuw aspect.  Wanneer echter de remming 

te lang zou worden voortgezet dan zou dat leiden tot het terugkeren naar een meer primitief type (dit 

kan echter in het huidige stadium niet optreden omdat de synthese van krachten op deze gebieden 

perfect is, maar wordt alleen vermeld opdat de correspondentie kan worden gezien). Het proces van 

het ontwikkelen van een nieuw aspect van een geremde kracht wordt "sublimatie" genoemd. 

15.21 Het proces van de terugkeer naar een eenvoudiger soort evolutie wordt "degradatie" genoemd, en is 

altijd schadelijk omdat de capaciteiten van reactie die zijn verworven op een meer geavanceerd niveau 

niet kunnen worden beheerst of gecontroleerd door de heersende krachten van een meer primitieve 

staat; ze zouden een extreem individualisme ontwikkelen, aldus de synthese van kracht opbrekend op 

het gebied waarop zij zich bevinden. 
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15.22 U zult, uiteraard, bemerken dat het hetzelfde type proces is waarin een reizend atoom wordt 

vrijgemaakt voor zijn evolutie naar een hogere staat van bestaan. Maar een reizend atoom heeft het 

circuit voltooid voordat het deze ervaring ondergaat, en kan worden genoemd ''het Kind van de 

Kosmos" - of van het "Universum" - al naar het geval is - voldragen geboren; en het regressieve of 

gedegradeerde atoom is er één geboren uit een miskraam - een abortus. Als het al leeft dan leeft het als 

een monster. Dit is de oorsprong van bepaalde soorten van duivels. 

15.23 Gelukkig is de balans in de fase van evolutie die we bespreken perfect aangepast, omdat de invloed 

van de Logos de enige invloed in het universum is. Daarom kan een dergelijke achteruitgang onder de 

primaire zwermen niet plaatsvinden. De oorsprong van het kwaad in een universum is te wijten aan 

epigenese in een overgangsstaat. 

15.24 Dus gaan de zwermen verder; de Heren van Vlam laten achter zich galvanische spanningen van alle 

typen, de Heren van Vorm laten achter zich een bezinksel van atomen die door de galvanische 

spanningen zijn gebouwd in grote sferische schillen. Zodat elk gebied wordt gedomineerd door een 

verzameling van galvanische spanningen die zich ontwikkelen tot een Planetair Wezen en een 

verzameling van schillen van de materie van andere gebieden die door dat Planetair Wezen in een 

vorm of lichaam worden gehouden, dat zich ontwikkelt tot een planeet zoals bekend in de astrologie. 

Maar het zij opgemerkt dat elke planeet, hoewel zij uiteindelijk materie bevat van alle zeven gebieden, 

een Planetair Wezen heeft dat is gevormd uit de spanningen van het gebied waarop zij verkeert. 

15.25 Het Planetaire Wezen van het vijfde gebied zou dus een abstracte mentaal zijn; en het Planetaire 

Wezen van de Aarde is een etherisch dubbel. 

15.26 We hebben nu de drie primaire zwermen van de uitgaande boog opgespoord, en u zult zien hoe ieder 

van gebied naar gebied een nieuwe factor draagt. 

15.27 De eerste zwerm - de Heren van Vlam - keren pas terug naar het centrale punt van manifestatie als zij 

de gehele ronde heeft voltooid, langs de gebieden zijn afgedaald en langs de gebieden zijn 

opgeklommen, en aldus hun evolutie hebben voltooid. 

15.28 De tweede zwerm - de Heren van Vorm - keert pas terug naar het centrale punt van manifestatie nadat 

zij hun evolutie hebben gerecapituleerd en een extra gebied onder de knie hebben gekregen. Dat wil 

zeggen dat in hun eerste uitgaan zij twee globes doorlopen en terugkeren. In hun tweede uitgaan - 

langs drie globes en terugkeren, enzovoort, altijd volgend in de nasleep van de eerste zwerm, met 

wiens evolutie zij synchroniseren omdat, zodra de eerste zwerm een nieuwe factor heeft bereikt de 

Logos hem assimileert en om dit te doen een subjectieve fase binnengaat.  

15.29 Tijdens die fase, zoals eerder gezegd, is het universum aan zichzelf overgelaten. De eerste zwerm, op 

zijn bol, vestigt zich om zijn reacties stereotiep te maken, en het is de invloed van die georganiseerde 

bol in een overigens ongeorganiseerd universum die de schillen van de tweede zwerm in de 

voorgaande globe opbreekt, en haar zo terugstuurt naar het centrale punt van manifestatie. 

15.30 De voortgang van de derde zwerm is eveneens gesynchroniseerd, omdat ze moet wachten op de 
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tweede zwerm die zich moet terugtrekken van een planeet voordat zij daarheen verder kan gaan. 

15.31 De evolutie van de eerste zwerm is het langzaamst omdat het voor hen allemaal origineel werk is. De 

tweede zwerm gebruikt voor hun evolutie veel tijd omdat zij voortdurend recapituleren, zich 

verzamelen en opbreken in nieuwe materie van de verschillende gebieden en daarom voldoende met 

de voortgang van de eerste zwerm synchroniseren. Maar voor de derde zwerm is al veel evolutionair 

werk gedaan, en deze moet daarom langer wachten dan de tijd die nodig is voor recapitulatie. Vandaar 

dat zij aan zichzelf werkt. 

15.32 Aan zichzelf werken betekent differentiatie, en differentiatie betekent persoonlijkheid. 
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16 H16. De invloeden van de Heren van Vlam, Vorm en Verstand 

16.1 Nu we de evolutie hebben getraceerd van de Heren van Vlam tot aan de zevende bol die zij op het 

eerste gebied vormen, gaan we nu de loop van hun terugkeer naar het centrum traceren. 

16.2 Het zal worden opgemerkt dat, naar hun aard, zij díe systemen van magnetische spanningen hebben 

gebouwd die het raamwerk vormen van de bollen en naderhand worden uitgewerkt tot Planetaire 

Wezens. Op hun terugreis maken zij voortgang volgens de lijn van bollen waarlangs zij heen gingen. 

Er is echter dit verschil: in plaats van voor zichzelf een vorm te bouwen in de materie van het gebied 

vinden zij de vorm reeds gebouwd, maar zij vinden haar ook bewoond door de opvolgende zwerm van 

Goddelijke Vonken die daar evolutie ondergaan. 

16.3 Aldus worden er op de zesde bol twee soorten levens geleefd: de tweede zwerm op de uitgaande boog, 

en de eerste zwerm op de boog van terugkeer. De eerste zwerm, die de reeds voorbereide groepsgeest 

binnengaat, heeft objectief bewustzijn. 

16.4 De tweede zwerm, betrokken bij de opbouw van een groepsgeest, heeft alleen subjectief bewustzijn. 

Daarom zijn de Vonken zich niet bewust van hun metgezellen van de eerste zwerm die ook deze bol 

bewonen, hoewel zij in hun invloed leven wat het effect heeft van het meegeven aan de schillen van de 

materie van dat gebied, die zijn gevormd rond de Goddelijke Vonken, van hetzelfde type van vibratie 

als die waarmee de zaadatomen van de eerste zwerm vibreren. Dit is het bekende fenomeen van de 

impactatie van een cyclisch ritme dat een trilling induceert. 

16.5 Wanneer deze toestand is bereikt wordt de tweede zwerm in staat om op het hetzelfde ritme te trillen 

als de eerste, zich bewust van de leden van de eerste - niet door directe perceptie, maar door de 

perceptie van de veranderingen van de buitenste schil veroorzaakt door de aanwezigheid van de eerste. 

Dit gebeurt echter niet tot het einde van de periode van evolutie, waarna beide zwermen die planeet 

verlaten - de tweede om voort te gaan naar de zevende bol, en de eerste om terug te keren naar de 

vijfde. In aanvulling op de invloed die ze uitoefenen op hun collega afzwaaiers op een bol heeft de 

eerste zwerm voor zichzelf bepaalde evolutie te ondergaan. Op hun heenreis hebben ze voor zichzelf 

schillen van elk gebied verzameld, die zij niet hebben afgeworpen maar met zich hebben 

meegedragen. En op de terugreis vormt elke schil een manier van reageren op de materie van elk 

gebied waarop ze zich bevinden. Zij zijn in staat tot zowel actie als reactie en vormen voertuigen van 

manifestatie en middelen van waarneming. 

16.6 Dus de inwonende Vonk is in staat om te handelen in, en te reageren op de materie van elk gebied 

waarop zij zich bevindt, en hoewel zij haar evolutie uitvoert in de sfeer van aantrekking van de bol van 

dat gebied kan zij nu haar activiteiten op een bepaalde manier uitbreiden buiten de sfeer van de 

invloed van die bol. Dit is een punt waarvan de betekenis later zal worden gezien. 

16.7 Op elke bol op de terugreis oefenen de Vonken van de eerste zwerm hun invloed uit op de schillen die 

zijn verzameld rond de Vonken van welke zwerm dan ook die zij hier tegenkomen. Op de zesde bol 

ontmoeten zij de tweede zwerm: wanneer zij zelf vertrekken naar de vijfde bol gaat de derde zwerm 
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verder naar de zesde bol, en zo verder. Dit zorgt ervoor dat de eerste en de derde zwerm elkaar net 

missen. Daarom wordt de derde zwerm onderscheiden door deze eigenaardigheid - zij ontmoet nooit 

de Heren van Vlam: zij ontmoet nooit een evolutie die hoger is dan zichzelf, en daarom is haar 

overheersende invloed die van het Beeld van de Logos, en van de productie van zijn eigen 

“epigenese”. Dat is de reden waarom "Verstand" zo veel vrijheid heeft, in vergelijking met "Vorm" of 

"Kracht." 

16.8 U zult zien dat wanneer elke zwerm, behalve de derde, de Heren van Vlam ontmoet op een andere 

planeet, het een verschillende schil is die wordt beïnvloed door deze Heren. Dit verklaart de 

verschillen in de organisatie van de voertuigen op de verschillende "Levensgolven". Het is een punt 

dat nauw verbonden is met praktische magie, omdat welk lichaam dan ook de indruk van de Heren 

van Vlam heeft ontvangen, dat lichaam ook zal worden gebruikt voor het werken met de 

Natuurkrachten. 

16.9 Op dezelfde manier oefenen de Heren van Vorm, wanneer zij op een bol ontwikkelen, een soortgelijke 

invloed uit op hun collega-afzwaaiers aldaar, maar omdat zij typisch en intiem verbonden zijn met die 

bol, is hun interactie met de schillen van de Vonken van de junior zwerm bijzonder intiem. Wanneer 

echter de Heren van Verstand het nadir zijn gepasseerd en terug beginnen te keren op hun bollen, 

worden de omstandigheden van evolutie veel gecompliceerder, omdat de vrijheid van individuele actie 

van hun Goddelijke Vonken enorm is ontwikkeld door opeenvolgende perioden van “epigenese”, en in 

hun diversiteit van reacties ontwikkelen zij de verscheidenheid van ontwikkeling in de zwermen 

waarmee zij contact maken. 

16.10 We hebben de voortgang van de eerste drie Zwermen van Leven nagegaan tot aan het eerste gebied. 

Wij zullen nu de wijze van hun terugkeer langs de gebieden volgen. U zult zich herinneren dat de 

Heren van Vlam de volledige cyclus voltooien alvorens terug te keren naar de sfeer van goddelijke 

invloed waarvan zij zijn uitgegaan. 

16.11 De Heren van Vorm ontwikkelden zich door middel van een zich geleidelijk verlengende reeks van 

reizen. Tijdens de eerste reis vorderden zij zover als het zesde gebied en keerden terug naar de sfeer 

van goddelijke invloed. Tijdens de tweede reis maakten zij vooruitgang langs twee bollen tot het 

vijfde gebied, en zo langs de gebieden verder omlaag totdat zij op de zesde reis het eerste gebied 

bereikten. Aldus zal worden opgemerkt dat op de laatste reis van hun uitgaan zij binnen zichzelf al de 

reactie capaciteiten van alle gebieden hebben, en zich in dat opzicht verder niets hebben te verwerven. 

Zij moeten echter de lessen leren van de terugreis, die later op hun eigen plaats zullen worden 

behandeld. 

16.12 De evolutie van de Heren van Verstand lijkt op die van de Heren van Vlam in zoverre het een continue 

reis is, maar bij elke pauze, terwijl zij op hun beurt voor vooruitgang wachten, maken zij originele 

toevoegingen aan de som van factoren van hun reactionaire complex. 

16.13 Er zal zijn opgemerkt dat, vanaf het moment dat de eerste zwerm zich opmaakt voor haar terugreis, er 
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altijd tezelfdertijd twee typen van evolutie voortgaan op een bol, en de senior ontwikkeling beïnvloedt 

diepgaand dat aspect van de junior evolutie dat overeenkomt met zijn eigen aard. Dit is het prototype 

van het proces bekend als inwijding. 

16.14 Deze zaken kunnen niet in detail worden behandeld totdat andere aspecten van het onderwerp zijn 

overwogen. Alsdan zal er op worden teruggekomen. 

16.15 U zult zich herinneren dat de Goddelijke Vonken op elk gebied een nieuwe wijze van reactie 

verwierven. Ze leerden van een gebied, maar werden beperkt door de voorwaarden van dat gebied. Op 

de boog van terugkeer streven zij er niet naar om door te dringen in, en meester te worden van, de 

condities van een vers gebied als een middel voor evolutie, maar om zich terug te trekken uit een 

gebied en zich aldus te bevrijden van zijn beperkingen terwijl tegelijkertijd de capaciteiten voor 

reactie worden behouden die zij daarop geleerd hebben. Deze vrijheid kan alleen worden verkregen 

nadat de complete synthese van reacties van dat gebied door de groepsgeest van de zwerm is bereikt. 

16.16 De synthese is zo volledig dat de reacties, die elkaar wederzijds compenseren, automatisch worden en 

geen individuele compensatie vragen. Gewoonte maakt ze subjectief bewust, en omdat het bewustzijn 

van de Vonken wordt gericht op de reacties van een hoger gebied, functioneren zij volgens het type 

van dat gebied, en hun reacties zijn zodanig dat de atomen van het lagere gebied zich daar niet langer 

aan kunnen aanpassen en daarom verspreid worden. Op deze manier trekken de Heren van Vlam zich 

terug uit de gebieden. 

16.17 De Heren van Vorm vorderen door een ander type van evolutie. Elke les die zij leren onderwijzen zij 

aan het Logoïsch Bewustzijn alvorens verder te gaan, en zij wachten op de werking van het Beeld van 

de Logos die de evolutionaire impuls is die hen op hun volgende reis zendt. Wanneer ze zijn uitgegaan 

naar het uiterste gebied en voor de zesde keer teruggekeerd zijn, hebben zij hun laatste boodschap 

gegeven aan het Logoïsch Bewustzijn; en de zevende reis die, wat hen betreft, een herhaling is, kan 

niets nieuws toevoegen aan het Bewustzijn van de Logos. Hun functie is echter om op elke bol een 

bijdrage te leveren aan de vormkrachten van het gemanifesteerde universum. Hun essentiële type van 

reactie is het stereotiep maken van vormen, en zij beïnvloeden grondig de atomen die zijn gebouwd in 

het lichaam van het Planetaire Wezen van elke bol. 

16.18 De Heren van Vlam beïnvloeden de evoluerende levensvonken van elke bol waar ze op verkeren. De 

Heren van Vorm laten hen onberoerd, maar beïnvloeden de bol zelf. Als het niet zo was dan zou deze 

stereotypering van vorm evolutie in de Goddelijke Vonken verhinderen. Het is zo dat de 

stereotypering van vorm in de voertuigen van de Planetaire Wezens in hen het meest primitieve soort 

voertuig van manifestatie heeft bepaald - de bol - een anorganische uitscheiding van materie rond een 

kern van aantrekking. Het zijn de Heren van Verstand die de belangrijkste invloed op de zwermen 

uitoefenen waarmee zij op elk gebied in contact zijn, omdat, vanwege het feit dat zij individualisering 

hebben bereikt, zij in staat zijn te handelen op individuele Vonken en niet alleen verplicht zijn om een 

groepsgeest te beïnvloeden door middel van een algemene atmosfeer. 
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17 H17. De Heren van Verstand als inwijders 

17.1 Het is een eigenaardigheid van alle vibrerende objecten dat ze de neiging hebben om met hun eigen 

trillingen alle objecten van een trager ritme dan zichzelf op zich af te stemmen. Zij worden in deze 

activiteit alleen beperkt door de vibrerende capaciteit die aldus beïnvloed wordt. Terwijl de Heren van 

Vlam in hun vermogen om de vibrerende activiteiten te verhogen werden beperkt door de totale som 

van de groepsreactie, zijn de Heren van Verstand in staat om, mochten afzonderlijke junior Vonken 

speciale reactionaire capaciteiten tonen, hen individueel op te heffen. De Vonken die zo ontwikkeld 

worden oefenen een grote invloed uit op de Levenszwerm waarvan zij deel uitmaken, want zij zijn 

ingewijden. 

17.2 Op de uitgaande boog van evolutie wordt inwijding uitgevoerd door contact met het leven van een 

zwerm op de terugkerende boog. 

17.3 Aldus maakt inwijding op de uitgaande boog het de ingewijde mogelijk om dwars door de boog van 

de evolutie heen te snijden, en de reactionaire capaciteiten door sympathische inductie te verkrijgen, in 

plaats van door het langdurige proces van ervaring. Inwijding op de terugkerende boog is echter een 

ander proces dat te zijner tijd zal worden beschouwd. 

17.4 De functie van ingewijden op de uitgaande boog is om hun zwermen zich sneller te laten aanpassen 

aan de condities van een nieuw bereikt gebied, omdat ze zich enige concepten hebben verworven van 

de aard van deze condities. 

17.5 Aldus maakt inwijding op de uitgaande boog het een ingewijde mogelijk om zich sneller in materie 

onder te dompelen. 

17.6 Laten we nu de condities beschouwen van de eerste zwerm wanneer zij eens te meer terugkeert naar 

de sfeer van goddelijke invloed. Zij kwam tevoorschijn als een wolk van Vonken. Zij keert terug als 

een georganiseerde verzameling van magnetische, capillaire, centrifugale, centripetale en wervelende 

krachten, met een massamoment. 

17.7 Daarmee wordt de Logos geconfronteerd met een organisatie die qua invloed de Zijne benadert. 

Welke reacties de Logos nu ook moge opleggen aan Zijn universum, zij zouden geconfronteerd 

kunnen worden met de georganiseerde oppositie van de eerste zwerm. De Logos werkt echter niet in 

oppositie met dat wat Hijzelf heeft geschapen, maar fungeert als een synthesizer tussen de Kosmos 

door wie Hij wordt beïnvloed en de organisatie die nu een conditionerende invloed vormt in Zijn 

universum. Door Zijn perceptie van deze organisatie rijst een corresponderend beeld op in Zijn 

bewustzijn, en de Grote Entiteit wordt aldus geconditioneerd door de condities van Haar universum. 

Daardoor worden alle Kosmische invloeden getransmuteerd onder invloed van die conditionering 

voordat zij worden gecommuniceerd aan het universum. 

17.8 De Logos heeft nu dezelfde reactionaire capaciteiten verworven, door contemplatie op de 

geëvolueerde zwerm, als de zwerm verwierf door ervaring van de gebieden. Daarom vibreren de Grote 

Entiteit en Haar manifestatie nu synchroon en zijn als één. Na een periode van compenserende actie en 
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reactie ontwikkelen zij een ritme. De Logoïsche vibraties worden uitgestrekt tot de Groepsgeest van de 

zwerm en de Groepsgeest van de zwerm wordt geabsorbeerd in het bewustzijn van de Grote Entiteit. 

De geïndividualiseerde Vonken behouden echter hun individualiteit, maar hun Groepsgeest is niet 

langer een aparte entiteit, omdat het bewustzijn van de Grote Entiteit er één mee is geworden, en het 

daarom één is met het bewustzijn van de Logos, zodat de Overziel van de zwerm de Logos zelf is. Dit 

is het doel van de evolutie van een Levenszwerm: de assimilatie van de Groepsgeest in het Logoïsch 

bewustzijn waardoor de Logos de vruchten van de evolutie ontvangt. De vraag kan nu worden gesteld 

“Waar gaan de Vonken naar toe”? In het geval van de Heren van Vlam worden zij zó volledig 

teruggetrokken uit het gemanifesteerde universum dat zij niet langer op de gebieden van manifestatie 

zijn, maar verblijven op het centrale punt van beïnvloeding, een gebalanceerde actie en reactie 

handhavend tussen het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde. 

17.9 Sommigen slagen er echter in contact te maken met hun corresponderende atomen, en deze gaan uit de 

sfeer van Logoïsche evolutie om het leven van een reizend atoom in de Kosmos te ervaren. Degenen 

die niet op die manier voortgaan blijven als conditionerende invloeden in het universum, en, één 

zijnde met de Geest van de Logos, zijn zij in staat om de Wil van de Logos uit te voeren. De vormen 

die zij bouwen in de loop van hun evolutie maken deel uit van het raamwerk van het universum, en 

zijn aldus stereotiep. Maar wanneer de Logos wenst om compenserende acties te bewerkstelligen in 

reactie op de ongecoördineerde spanningen van een evoluerend universum, is het door middel van de 

Heren van Vlam, aldus bevrijd van de banden van manifestatie, dat dit wordt bereikt. "En Hij maakte 

zijn dienende Geesten een vlam van vuur", en "vlammen van vuur waren zijn dienende Geesten". De 

Heren van Vlam houden zich bezig met de fundamentele krachten van de natuur. 

17.10 De Heren van Vorm ondergaan bij het voltooien van hun evolutie op dezelfde manier soortgelijke 

aanpassingen, en wanneer de Logos na het ontvangen van een nieuw concept van een evoluerende 

zwerm, wenst om een archetypisch concept af te drukken op een zwerm in het proces van evolutie, 

zijn het de Heren van Vorm die voor het proces worden gebruikt. Hun methode zullen wij later 

bestuderen. 

17.11 De Heren van Verstand worden op dezelfde manier bij hun terugkeer geassimileerd door het 

Goddelijk bewustzijn, en worden werkzaam als bemiddelaars tussen de Logos en Zijn universum. 

17.12 Herinner u nu dat de Heren van Verstand individualisering bewerkstelligden, en ze gaan in wezen als 

individuen om met individuen, terwijl de Heren van Vorm met Groepszielen omgaan. 

17.13 De Heren van Verstand zijn de inwijders van onze huidige evolutie en als zodanig zullen zij veel 

worden genoemd in de loop van deze leringen. 

17.14 Zij zijn het die kunnen reageren op alle gebieden, omhoog en omlaag gaande, aanpassingen makend 

door de uitoefening van compenserende spanningen wanneer door epigenese de evolutie uit balans is 

geraakt. 

17.15 Op het gebied waar zij functioneren zijn zij eenvoudigweg centra van kracht en worden daarom niet 
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door de bewoners opgemerkt. Zij kunnen echter, met behulp van een voertuig van dat gebied, 

bepaalde elementen loskoppelen om kernen te vormen voor het bouwen van voertuigen in de materie 

van dat gebied; vandaar het concept van de “Maagdelijke Geboorte”. En het is daarom dat zij die 

bekend zijn als de “Verlossers” altijd worden voorgesteld als te zijn geboren uit agamogenesis 

(ongeslachtelijke voortplanting). Zij brengen hun eigen levensimpuls; voor hun manifestatie is niets 

anders nodig dan het bijeen brengen van materie. 

17.16 In dit overzicht hebben we de ontwikkeling van een gemanifesteerd universum gevolgd tot aan het 

punt waar de Goddelijke Vonken van de eerste zwermen teruggekeerd zijn naar de Logos - vereniging 

bereikten en functioneren als tussenpersonen tussen de Logos en Zijn universum. 

17.17 U zult zich herinneren dat de Logos drie hoofdaspecten heeft. Elk van de drie eerste zwermen werd in 

manifestatie geprojecteerd onder een impuls van één van de drie hoofdaspecten van de Logos en kan 

daarom worden beschouwd als de vertegenwoordiger van dat aspect van het universum. Deze drie 

hoofdmanifestaties zijn van een verschillende graad dan alle andere. 

17.18 Zo zult u zien dat elk van de Primaire Zwermen, nadat zij in het werk van evolutie eenheid hebben 

bereikt met de Logos, het deel uitvoert van “Compensator” of “Tegenwicht”, want, met de komst van 

epigenese, komt ook het risico van ontwikkelingen van disharmonie met de natuur van de Logos. 

Evenzo worden deze geëvolueerde zwermen gebruikt om aan de uitgaande Vonken de vruchten van 

evolutie over te brengen die zijn bereikt, en zo een onnodige recapitulatie van reacties die al stereotiep 

zijn in het universum te voorkomen. 

17.19 Volgende Zwermen van Leven ontwikkelen zich onder invloed van de Logos plus de Regenten. De 

eerste drie aspecten werden afgeleid van de Ringen van de Kosmos. De Logos reageert nu ook op de 

invloed van de twaalf Kosmische Stralen, zodat alle daaropvolgende evoluties worden gekenmerkt 

door de invloed van de Stralen die overheersten ten tijde dat zij, de latere zwermen, de impuls van de 

Logos kregen. 

Deze kosmische impulsen worden door de Logos ontvangen door middel van Zodiakale inwijdingen. 

Daarom zijn de Groepsgeesten van de aldus ontwikkelde zwermen bekend als de "Stralen 

Vertegenwoordigers" (genoemd "Sterren Logoï" in de originele uitgave; hier veranderd omdat de term 

Vertegenwoordiger meer passend is). Deze zijn nauw betrokken bij typen in de zich ontwikkelende 

Vonken.  

17.20 We hebben nu een overzicht afgesloten van de evolutie van de Logos en Zijn Regenten die alle 

volgende evoluties conditioneren.  
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18 H18. Invloeden op de menselijke evolutie 

18.1 Wij nemen nu in beschouwing de invloeden waaronder menselijke evolutie plaatsvindt. 

18.1.1 1.Invloeden van de Logos 

18.1.1.1 a. Kosmische invloeden die werken op de Logos – de Ringen, de Stralen zoals geïllustreerd door de Zodiak en andere 

Grote Entiteiten. 

18.1.1.2 b. Wijzigingen van het Bewustzijn van de Logos geproduceerd door reacties op de evolutie van het gemanifesteerde 

universum. 

18.1.2 2. Invloeden van het Gemanifesteerde Universum 

18.1.2.1 a. Condities van de gebieden 

18.1.2.2 b. Invloeden van de Stralen Vertegenwoordigers. 

18.1.2.3 c. Invloeden van Planetaire Wezens. 

18.1.2.4 d. Invloeden van andere evoluties die dezelfde planeet delen. 

18.1.3 3. Factoren van het Gemanifesteerde Universum. 

18.2 Deze factoren zijn stereotiepe typen van reacties die altijd functioneren bij passende gelegenheden. 

Opgebouwd door voorgaande evoluties, vormen zij de erfenis van elke volgende evolutie en zijn 

aangeboren capaciteiten. Er zijn er heel veel van. Wij zullen sommigen van de belangrijkste 

opsommen: - 

18.3 1. Wet van actie en reactie - gelijk en tegengesteld. 

18.4 2. Wet van de aspecten van kracht, of polariteit 

18.5 3.Wet van impactatie, of overdracht van actie van het ene gebied op het andere. 

18.6 4. Wet van de aantrekking van het Centrum. 

18.7 5. Wet van de aantrekking van buitenste ruimte. 

18.8 6. Wet van beperking. 

18.9 7. Wet van de Zeven Doden. 

18.10 Onder de invloed van deze factoren, waarvan de bovenstaande enkele van de belangrijksten zijn, 

vordert evolutie, en tot deze factoren kan zij worden gereduceerd. 

18.11 De invloed van de Logos die overheerst op het moment dat een nieuwe fase wordt ontwikkeld bepaalt 

het type van leven of voertuig dat evolueert. 

18.12 Kosmische Invloeden 

18.13  U bent vertrouwd met de concepten van astrologie die de planetaire invloeden afbakent die de 

Persoonlijkheid raken. Het onderwerp van onze discussie is de Kosmische invloeden die de 

Individualiteit raken, die siderische astrologie kan worden genoemd ter onderscheiding van planetaire 

astrologie. 

18.14 Het universum evolueert onder de bepalende invloed van het Logoïsch bewustzijn, en het Logoïsch 

bewustzijn ervaart op haar beurt de invloed van de Kosmische Getijden. Daarom wordt het universum 

indirect gewijzigd door de actie van de Kosmische Getijden. 

18.15 De Kosmische Getijden bestaan uit de invloeden van de positieve en negatieve fasen van de Ringen. 

Deze fasen beïnvloeden de Kosmos als een geheel, zodat de twaalf Kosmische Stralen en de zeven 
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Kosmische Gebieden functioneren met hun positieve en negatieve aspecten die afwisselend 

overheersen. Dit betekent dat wanneer de positieve fase overheerst de krachten van actie - de apex 

zullen we zeggen - kunnen worden beschouwd als te zijn in het centrum. Wanneer de negatieve fase 

overheerst is de apex op de omtrek. 

18.16 Dus in een positieve fase zou een circuit bestaan uit een instroming en een uitstroming: in een 

negatieve fase uit een uitstroming en een instroming. De actie van een Straal verschilt daarom sterk, 

afhankelijk of zij wordt ervaren onder een positieve of onder een negatieve fase van de Ringen, zodat 

een Grote Entiteit kan worden opgevat als rond de Kosmos in Zijn baan te cirkelen, en de invloed van 

de Stralen te ontvangen als Hij door hun gebieden gaat, maar hen afwisselend ontvangt onder hun 

positieve en negatieve aspecten. 

18.17 De evolutie die in het universum voortgaat zal overeenkomstig worden gewijzigd, afhankelijk of die 

evolutie plaatsvindt wanneer de Logos een positieve of een negatieve Kosmische invloed ervaart. 

18.18 De berekening van deze invloeden vormt siderische astrologie. Dit is de astrologie die betrekking 

heeft op de levens en het lot van Groepszielen en Planetaire Wezens. Het betreft de geboorten van de 

hemellichamen zelf. De basis van deze berekening is de precessie van de equinoxen. 

18.19 De equinoxen en de fasen van de Kosmische Straal correleren en er zijn vier fasen in een fase van een 

Ring. Op die basis kunt u de siderische invloeden op evolutie berekenen. Onthoud echter dit, dat deze 

invloeden geen rechtstreekse invloed hebben op menselijke levens, maar de Planetaire Wezens 

beïnvloeden die, op hun beurt, invloed hebben op de mentale en "karmische" atmosfeer waarin een 

ziel reageert; en de Planetaire Wezens zelf worden gewijzigd door de sporen in ruimte die in hen 

beschreven worden door de evolutie van een groepsziel van elke levenszwerm die in hun sfeer 

voortgaat: zodat, hoewel de Logoïsche invloeden onveranderlijk zijn, wijzigingen worden 

geïntroduceerd in de loop van transmissie. 

18.20 Dus is de astrologie van de ouden, hoewel fundamenteel waar, heden ten dage niet strikt nauwkeurig. 

De ontwikkelingen die veroorzaakt worden door evolutie moeten er bij betrokken worden. Daarom 

mogen de aspecten die in primitieve tijden kunnen worden geïnterpreteerd als oorlog en 

bloedvergieten, op dit moment worden geïnterpreteerd als een Conflict van ideeën. 

18.21 Siderische astrologie zou altijd berekend moeten worden in relatie tot het ras, alvorens enige 

horoscoop van een individu van dat ras te trekken. Groepsgeesten en groepszielen zijn onderworpen 

aan siderische astrologie; natuurlijke personen aan planetaire astrologie plus siderische astrologie. 

18.22 Werk de posities van de equinox uit. Van daaruit kunt u de Ring invloeden berekenen. Dit zal het u 

mogelijk maken om te weten of het Hemelse Huis in haar positieve of negatieve aspect staat, en dit zal 

u vertellen welk aspect van de Logos in functie is. Het aspect dat aldus energie zal krijgen zal de 

bijbehorende aspecten in alle manifestatie stimuleren. 

18.23 Het afbreken en opbouwen van aspecten hangt af van de Kosmische Koningen, en de bijzondere vorm 

van vernietiging of opbouw hangt af van de Kosmische Straal. Deze eerste voorwaarden liggen ten 
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grondslag aan alle andere en doorkruisen vaak de allerbest gemaakte berekeningen. 

18.24 In aanvulling op deze regelmatige en berekenbare invloeden van de Kosmos zijn er de onregelmatige 

invloeden veroorzaakt door het voorbijgaan van andere Grote Entiteiten op andere gebieden van de 

Kosmos, zoals eerder aangeduid. U vindt de bijzonderheden over dit onderwerp in een vorig 

hoofdstuk. 

18.25 Er is geen voor u begrijpelijke methode waarmee dergelijke invloeden tot een berekenbaar systeem 

kunnen worden teruggebracht, maar zij komen overeen met de benadering van kometen. Sommigen 

zijn u daarom bekend, want voor sommige van de kometen zijn hun banen berekend. Sommigen zijn 

nog steeds onbekend voor menselijke gedachte, maar geven tijdig hun nadering aan door de 

verstoringen die opgewekt worden in andere hemellichamen. 

18.26 De astrologie van de kometen is maar weinig uitgewerkt en zou meer aandacht verdienen. De beste 

methode van berekening is via de spectroscopische tracering van een komeet. Hierdoor kan de 

chemische samenstelling worden afgeleid, en de verhoudingen van de elementen zullen de 

noodzakelijke sleutel geven tot haar natuur, met name het aandeel van de metalen, die, onder 

verwijzing naar hun juiste correspondenties, de sleutel zullen verstrekken tot het probleem van goed 

en kwaad, de vrucht van de Boom van Kennis. 

18.27 Zo kan worden gezien van welk aspect de kracht de steun of pijler is, want dat wat het steunt zal zijn 

activiteit intensiveren, zodat dat wat verwacht mag worden in een negatieve fase te zijn onverwacht 

positief kan worden. 

18.28 De basis voor berekening van siderische astrologie zijn dan de equinoxen, onderworpen aan de 

onregelmatige wijzigingen door andere Grote Entiteiten. 

18.29 De kometen, zo kan worden gezegd, zijn aggregaten van atomen die zijn samengetrokken door middel 

van de elektrische verstoring veroorzaakt door de invloed van Entiteiten op subtielere gebieden. Deze 

Entiteiten zijn grote kosmische wezens die geen materie van het zevende Kosmische gebied in hun 

samenstelling hebben en dus niet een universum kunnen vormen dat waarneembaar is voor de fysieke 

zintuigen van het eerste gebied van een Zonne-evolutie. 

18.30 De kometen genereren niet een groepsziel die zich kan ontwikkelen. Ze zijn "Siderische Idioten". 

Kunstmatige Elementalen zijn hun ziel, en ze zijn betrokken - sommigen van hen - bij Kosmische 

schoonmaak. Naar hen worden díe zeldzame eenheden van een evolutie gezonden die, door het 

voortdurende misbruik van epigenese, zich aan vernietiging hebben gewijd. De komeet in zijn baan 

neemt dergelijke zielen met zich mee tot aan de buitenste grenzen van de Kosmos waar geen 

invloeden zijn waarop zij kunnen reageren, en de beelden van Kosmische atomen die uitgaan naar het 

bouwen van hun samenstellende delen houden op gereflecteerd te worden. 

18.31 Dat is de "Onbekende Dood." Dergelijke eenheden houden volledig op te bestaan en er is geen 

reïncarnatie of nieuwe start. Zelfs hun karma is uiteengevallen en raakt de Groepsgeest niet. Er wordt 

van zulken gezegd dat zij hun planeet voor een komeet verwisselen. Ze kiezen er voor om ver en snel 
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te gaan, maar ze gaan te ver en te snel voor hun krachten van cohesie, en de komeet waaraan zij zich 

hebben gebonden blijkt zonder hen te zijn wanneer zij opnieuw terugkeert naar de sfeer van ons 

zonnestelsel. 

18.32 Zonne-evoluties die uitgaan van de Zonnelogos synchroniseren ongeveer met de Ring invloeden van 

de Kosmos. Dat wil zeggen dat onder de positieve Kosmische invloeden de Logos de stimulans geeft 

die een nieuwe zwerm op zijn reis zendt, maar de lengte en snelheid van die reis synchroniseren 

vandaaraf met niets anders omdat er zoveel tegenwerkende invloeden zijn, maar het zal zijn passage 

door het nadir maken op een moment waarop de Kosmische Getijden draaien. Maar er kunnen één of 

vele Kosmische fasen zijn op haar uitgaande boog. De verandering van een fase zal altijd een 

evolutionaire crisis veroorzaken, maar wanneer een evolutie de limiet nadert van haar 

ontwikkelingsvermogens zal zij niet over het dode punt gaan tot een Kosmische Getijdenverandering 

optreedt, maar zal zij epigenese uitvoeren en haar tijd verbeiden. 

18.33 Die wezens die de taak van het passeren van het nadir onder ongunstige invloeden beproeven en de 

overgang niet maken, gaan terug langs het oorspronkelijke pad wanneer het Kosmische Getijde later 

komt, en worden demonen en duivels. Vandaar het onderscheid van het "Linker Pad". 

18.34 Het Linker pad kan op twee manieren worden verworven - door opzettelijke overschrijding van de 

boog van rechts naar links nadat het nadir is gepasseerd, of door een terugkeer voordat het nadir is 

gepasseerd. 

18.35 U ziet hierdoor dat het noodzakelijk is om de Kosmische Getijden te observeren bij het ondernemen 

van enig regenererend werk met betrekking tot de spirituele begeleiding van de mensheid. 

18.36 De grote constructieve periode van de negentiende eeuw bood een waardevol uitgangspunt voor vele 

spirituele impulsen. Het eerste kwartaal van de twintigste eeuw was een fase van vernietiging. 
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19 H20. De relatie van de Logos met het gemanifesteerde universum 

19.1 Door de studie van de voorgaande hoofdstukken zult u zich realiseren dat de Logos onbewust 

verbonden is met de Kosmos en bewust met het universum. Als u zich ook herinnert dat de Logos 

beïnvloed wordt door de positieve en negatieve Kosmische fasen, dan zult u bemerken dat onder de 

negatieve invloed Zijn bewustzijn zal neigen naar subjectiviteit en daarom de Kosmische invloeden in 

het Logoïsch bewustzijn zullen overheersen. Tezelfdertijd zullen de Logoïsche invloeden voor een 

groot deel van het gemanifesteerde universum worden teruggetrokken, dat zal worden overgelaten aan 

de beheersing van de krachten die het zelf gegenereerd heeft in de loop van zijn evolutie. 

19.2 Deze perioden worden aangeduid als de “Dagen en Nachten van God”. Het zij echter opgemerkt dat er 

“Grotere” en “Kleinere” Nachten en Dagen zijn. 

19.3 De relatie van de Logos tot Zijn universum kan het beste worden gerealiseerd door te herinneren dat 

een fase van evolutie voor de Logos is wat een incarnatie is voor een mens. 

19.4 Het uitzenden en terugkeren van een evolutionaire levenszwerm draagt eenzelfde oogst aan ervaringen 

over aan het Logoïsch Bewustzijn als de Individualiteit van een mens ontvangt van de incarnatie van 

een Persoonlijkheid. 

19.5 De Logos Zelf komt overeen met de Goddelijke Vonk. 

19.6 Het Universum, in het Groepsziel aspect, komt overeen met de Individualiteit. 

19.7 De evolutionaire zwerm komt overeen met de Persoonlijkheid. 

19.8 Indachtig deze correspondenties zult u in staat zijn om de Logos te interpreteren in het licht van de 

mens, en de mens in het licht van de Logos. 

19.9 De vorming, ontwikkeling en devolutie van een universum komen overeen met de evolutionaire 

cyclus van de Logos, zodat de Logos ontwikkelt door middel van een reeks van incarnerende 

impulsen, die de evolutionaire levensgolven of zwermen zijn. 

19.10 Elke volgende golf van evolutie dringt dieper door in het “vormaspect” van het universum, maakt het 

meer complex in zijn organisatie, brengt het een fase verder in de ontwikkeling van die perfecte balans 

van krachten die het als een geheel beoogt te bereiken, en wanneer het gehele gemanifesteerde 

universum reageert als één geheel dan is het volledig zelfbewust. Zodra er zelfbewustzijn is gevestigd 

wordt objectief bewustzijn mogelijk. Het universum wordt dan bewust van de Logos en er wordt een 

wederzijds bewustzijn tussen Logos en universum gevestigd. 

19.11 We hebben dan, ten eerste, de zelfbewuste Logos. Ten tweede, opdat de Logos objectief bewustzijn 

mag vestigen, de noodzaak van een object waarvan Het bewust kan worden. De Logos projecteert 

daarom Zijn concept van Zichzelf en wordt daarvan bewust. 

19.12 Het concept, op zijn beurt, ontwikkelt zelfbewustzijn via opeenvolgende fasen van evolutie. De Logos 

is zich bewust van deze veranderingen als ze plaatsvinden, en wordt veranderd door de kennis. 

19.13 Uiteindelijk wordt het universum volledig zelfbewust, wordt objectief bewust en is zich bewust van de 
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Logos. Maar als het Logoïsch bewustzijn zich heeft ontwikkeld, stap voor stap met een universeel 

bewustzijn, zijn ze identiek, met als enig verschil dat de Logos een achtergrond heeft van Kosmische 

Condities, en het universeel bewustzijn een achtergrond heeft van wereldse condities. 

19.14 De Logos absorbeert vervolgens in Zichzelf het universele bewustzijn, omdat de Kosmische krachten, 

door hun aantrekkingskracht, de samenhang van de wereldse krachten overwinnen. 

19.15 Al deze systemen van georganiseerde reacties die de atomen van het gemanifesteerde universum bij 

elkaar hielden worden daarom teruggetrokken uit de gebieden van het gemanifesteerde universum in 

de Kosmische toestand van bestaan. De atomen waaruit het gemanifesteerde universum was 

samengesteld keren terug naar hun primaire conditie van tangentiële beweging, niet gecoördineerd 

door enige superieure kracht. Dit is de Kleinere Chaos, waarnaar beeldend wordt verwezen als “Oude 

Nacht” of de “Nacht der Eeuwen”. 

19.16 Zo valt dan in te zien dat het doel van evolutie de ontwikkeling is van een bewustzijn dat zich kan 

verenigen met het Logoïsch bewustzijn en overgaat van de fase van een gereflecteerd, of een 

geprojecteerd bestaan – een fenomenaal bestaan – in dat van een reëel, actueel of nominaal bestaan in 

de Kosmische toestand. Dat kan alleen worden bereikt wanneer het gehele gemanifesteerde universum 

perfect is gesynthetiseerd. Dit betekent de “Pralaya” of “Nacht van God”. Een mindere “Nacht” treedt 

echter op bij de voltooiing van elke fase van evolutie gedurende de tijd waarin de Logos mediteert 

over de concepten die Hem voorgelegd worden als de vruchten van die evolutie, daarbij Zijn eigen 

bewustzijn aanpassend. En elke daaropvolgende zwerm van Goddelijke Vonken ontvangt de indruk 

van het gewijzigde Logoïsch bewustzijn, zoals eerder uitgelegd, en start daarom zijn evolutie met een 

uitgebreide reactiecapaciteit die reeds ontwikkeld is. 

19.17 De materie van elk gebied, die is gebruikt om vormen van een bepaald type te bouwen, behoudt de 

reactiecapaciteit van dat type nadat de vormen zijn gedesintegreerd. De materie zal gemakkelijker 

soortgelijke vormen samenstellen, elke keer wanneer zij het proces moet herhalen totdat zij 

uiteindelijk de vormen vasthoudt door de zelf georganiseerde krachten. Opvolgende levensgolven 

zullen geneigd zijn om deze vormen aan te nemen; zij worden daardoor geconditioneerd. Dit is 

retrogressief omdat elke levensgolf, na epigeneses te hebben uitgevoerd, hoger is geëvolueerd dan zijn 

voorganger en daarom niet dezelfde vorm kan aannemen zonder deformatie. 

19.18 Men moet dan beseffen dat elke eenheid van een levenszwerm, inherent aan zijn aard, de 

reactiecapaciteiten van de Kosmos heeft in zijn eenvoud, en van alle voorgaande levenszwermen in 

hun complexiteit. Daarom, hoewel het fundamenteel een perfecte eenvoud van beginsel heeft, heeft 

het een oneindige complexiteit van reactiecapaciteit. 

19.19 De Kosmische principes zijn bekend en constant. Daaraan is elke menselijke ziel gehoorzaam zoals 

aan de fundamentele wetten van zijn natuur. Maar de reacties van epigenese kunnen niet berekend 

worden voor individuen vanwege hun complexiteit en het aantal mogelijke modificerende factoren. Zij 

kunnen alleen berekend worden in relatie tot evoluties, omdat het getal het gemiddelde geeft.  
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19.20 Vandaar dat epigenese het element introduceert dat bekend staat als “vrije wil”, en vrije wil, in het 

interval tussen de ontwikkeling en de synthese met de Logos, geeft aanleiding tot het "positieve" 

kwaad van het gemanifesteerde universum. 
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20 H20. Invloeden van het gemanifesteerde universum 

20.1 Het onderwijs van de laatste twee lezingen was gewijd aan een beschouwing van de invloeden van 

buiten het universum. We zijn nu in een positie om de intra-universele invloeden te overwegen. 

20.2 Laat niet vergeten worden dat de invloeden van buiten het universum van twee typen zijn. 

20.3 Ten eerste. De Kosmische invloeden die op de Logos werken, en waarop de Logos reageert, aldus 

wijzigingen ondergaand. Deze wijzigingen worden weerspiegeld in het gemanifesteerde universum als 

variaties en fasen van de Logoïsche invloeden. De Logoïsche invloeden zijn daarom niet constant, 

maar wel zodanig als van hen te verwachten valt. Dit is een belangrijk punt waarin esoterische 

theologie afwijkt van exoterische theologie die God als onveranderlijk opvat, terwijl esoterische 

theologie God opvat als Zichzelf te evolueren, en als onderworpen aan mutatie volgens de wet. 

20.4 Ten tweede wijzigen de invloeden van de Logos dankzij manifestaties in de aard van de Logos die 

worden geproduceerd door Zijn reacties op de evolutie van het universum. Dus kunnen we zeggen dat 

de invloeden van de Logos die op het gemanifesteerde universum spelen op deze twee manieren 

variëren, en daarmee moet rekening worden gehouden in alle berekeningen van de invloeden waaraan 

de evoluerende mensheid is onderworpen, en ze kunnen worden berekend: - 

20.5 (a) Voor het Kosmische type - door middel van de equinoxen en de kometen; en 

20.6 (b) In het evolutionaire reactie type door berekening van de curve en het bestuderen van de fasen van 

biologische geschiedenis. 

20.7 We zullen nu verder gaan met het behandelen van de condities in het gemanifesteerde universum 

waaraan de evoluerende mens is onderworpen. 

20.8 Uit een studie van de voorgaande hoofdstukken zal zijn waargenomen dat alle actie en reactie die 

regelmatig is cyclisch wordt, volgens de wet van universele kromming; en dat cyclische reactie een 

"spoor in de ruimte" maakt en dus stereotiep wordt. Daarom is het gemanifesteerde universum op een 

bepaald moment een verzameling van moleculen en atomen die bij elkaar gehouden wordt door een 

raamwerk van "sporen in de ruimte". Met andere woorden, de georganiseerde manifestaties van het 

"Éne Bestaan" zijn eenvoudig een verzameling van stereotiepe reacties waarvan de "sporen in de 

ruimte" de abstracte mal vormen. (Het idee van de "abstracte mal" is een belangrijk idee en zou in 

gedachten moeten worden gehouden.) 

20.9 Deze verzamelingen van stereotiepe reacties zijn van velerlei soorten, en zij kunnen worden 

onderscheiden volgens de wijze van hun oorsprong. Sommige waren achtergelaten door de Heren van 

Vlam in de loop van hun evolutie; andere door de Heren van Vorm; andere door de Heren van 

Verstand; en elk van deze verzamelingen van stereotiepe reacties vormt de Natuurlijke Wetten die de 

manifestaties regelen van die bepaalde soorten van vormen en activiteiten die zijn opgebouwd in de 

loop van die evolutie, en deze vormen de onderscheidingen tussen de ene en de andere soort. Maar 

zoals elke evolutie gebruik maakt van de creaties van zijn voorganger, worden de reactietypen van die 

voorganger inherent gevonden in de opvolgers, hoewel de analytische geest hen niet kan ontleden. Zij 



 

Cosmic Doctrine EN-NL            21-11-2018 76 

  

bestaan allen echter ook als onafhankelijke substrata, en het is de kennis van de methoden van het 

manipuleren van hen, de elementaire essences van elk koninkrijk, die de basis is van praktische magie. 

Vergeet niet dat elk type van manifestatie zijn elementaire essentie heeft. 

20.10 Zoals eerder gezegd: elke fase van het gemanifesteerde universum is op zijn beurt opgebouwd, en 

deze fasen vormen de velden van ontwikkeling voor volgende levensgolven. Daarom zal elke 

levensgolf, bij iedere fase van zijn evolutie, worden geconditioneerd door de condities van het gebied 

waarop die fase is ondergaan. Daarom is een begrip van de gebieden essentieel voor een begrip van de 

problemen van evolutie, en van Inwijding (die simpelweg gecondenseerde evolutie is). 

20.11 De wetten van het eerste of fysieke gebied worden uitgewerkt door middel van de vijf fysieke 

zintuigen die betrekking hebben op dat gebied, en zijn u wel bekend onder de soortnaam van 

Natuurwetenschappen, maar waarom de mens een van de gebieden van zijn bestaan als "natuurlijk" 

zou beschouwen en de rest "onnatuurlijk" is een vreemde vrucht van epigenese! Deze condities, voor 

zover de levenloze wereld betreffend, zijn goed en grondig waargenomen, en onderworpen aan deze 

wetten zal het leven doorgaan met haar evolutie op het fysieke gebied. Maar wetenschappelijk denken 

heeft een fout gemaakt door te geloven dat deze wetten de enige zijn die bestaan, en deze misvatting 

heeft de laatste honderd jaar van de wetenschap schade berokkend. De ouden waren wijzer, hoewel 

niet zo goed op de hoogte. Bepaalde scholen van religieuze filosofie maken echter de 

tegenovergestelde fout en geloven dat leven haar evolutie kan uitwerken ongeacht de wetten van het 

fysieke gebied. Dat is ook een vergissing. 

20.12 De krachten van een gebied zijn superieur op hun eigen gebied. Zij beheersen het gebied er onder en 

worden, op hun beurt, beheerst door het gebied er boven, wanneer daarmee contact is. 

20.13 Bijvoorbeeld: de wetten van de logica zijn superieur op het terrein van het verstand. De beelden van 

het verstand beheersen de vormen van de emotie, maar de beelden van het verstand worden zélf 

beheerst door de geestelijke krachten. 

20.14 Elk gebied kan zelfstandig functioneren, of functioneren in een circuit. Maar zodra de gebieden in een 

circuit worden gebracht is het noodzakelijk dat het circuit compleet wordt gemaakt door de boog tot 

op het zevende gebied te verenigen. Anders zal de open boog worden kortgesloten naar het Linker 

Pad. Bijvoorbeeld, zou de getrainde geest leren om het emotioneel lichaam te beheersen, en het 

emotioneel lichaam leren om het fysieke voertuig te beheersen, dan zou u een boog in functie hebben 

waarvan één helft bewust is, of negatief, en de andere helft onderbewust, of positief, en het 

onderbewuste geeft altijd de prikkel. Als die boog niet voltooid wordt in een circuit door verbinding 

met het Beeld van de Logos op het zevende gebied, dan zal zij kortsluiten van het bewuste naar het 

onderbewuste op de vierde of vijfde volgens het type; en het onderbewuste, zijnde het positieve of de 

stimulator, zal de beheersing op zich nemen. 

20.15 Nu werd het onderbewuste opgebouwd in het verleden. Daarom zal het verleden de controle op zich 

nemen. Zo iemand zal dan terugkeren naar een eerdere fase van evolutie en worden gedreven door 
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haar motieven met behoud van de vermogens van een latere vorm van evolutie.  

20.16 Hoewel deze motieven voldoende waren voor de beheersing van de eenvoudige vermogens van die 

fase, zijn ze ontoereikend voor de beheersing van de complexe faculteiten van een latere fase, en die 

mens wordt een gevaar voor de evolutie door het vernietigen van het evenwicht van de groepsziel 

waarvan hij lid is, en, zoals u zich herinnert, het een functie is van de Entiteiten die zijn geëvolueerd in 

eerdere levensgolven om het evenwicht van compenserende krachten van het universum aan te passen, 

zal hij worden aangepakt door de Vernietigers, en zal hij worden teruggebracht tot zijn kleinste 

gemene deler. Dat wil zeggen, zijn latere vermogens zullen hem ontnomen worden, en hij zal worden 

overgelaten met alleen díe vermogens die geschikt zijn voor zijn impulsen. Bepaalde soorten idioten 

die er plezier in scheppen om kwaadaardig te zijn werden op deze manier geproduceerd.  

20.17 De leer van de gebieden kan niet worden begrepen zonder de leer van de Planetaire Wezens. 

20.18 Herinner u dat een Planetair Wezen werd geëvolueerd tezamen met de ontwikkeling van elk gebied, 

maar dat zoals het Planetaire Wezen zelf werd ontwikkeld ten tijde dat het gebied evolueerde, Zijn 

hoogste zelf het subtielste aspect van de materie van dat gebied zal zijn. Het subtielste aspect van de 

Aarde is dus etherisch. Het is een gebied van vormen zonder intelligentie. 

20.19 Elk Planetair Wezen is dan het Archetype van het leven op zijn gebied en is de grote dominerende 

invloed van dat gebied. Echter, in de loop van de evolutionaire getijden wordt materie van de lagere 

gebieden verzameld rond dat Planetaire Wezen, en vormt voor hem aldus schillen of lichamen; maar 

materie van de gebieden daarboven wordt aldus niet verzameld. Voor deze elementen in zijn natuur is 

hij afhankelijk van de invloeden van superieure gebieden die handelen in zijn atmosfeer, en dat 

element in zijn atmosfeer wordt meer rechtstreeks geleverd door de corresponderende aspecten in de 

levens die zijn gebied bewonen. 

20.20 Daarmee is het Planetaire Wezen als een Groepsziel van het gebied waarop Hij functioneert, door de 

gebieden er onder tot aan het dichte fysieke waarmee het is voorzien; maar de elementen van het 

gebied boven hem, die Hem dienen als Individualiteit, worden geleverd door de levens die in Zijn 

sfeer evolueren, en deelnemen in de natuur van een Groepsgeest van het leven van die planeet. Dit is 

een subtiel maar belangrijk onderscheid, want het betekent dat het Hoger Zelf van het Planetaire 

Wezen afhangt van de levens die er voor hun ontwikkeling in verblijven. 

20.21 Een Planetair Wezen is een enorme kunstmatige elementaal voor wie de mensheid een Hoger Zelf 

bouwt, en terwijl het Planetaire Wezen de condities bepaalt van alle evolutie en alle functies binnen 

Zijn sfeer, behoren de hogere aspecten niet tot hem maar zijn zij gerelateerd aan die Planetaire Wezens 

die zijn senioren zijn.  

20.22 Daarom is het dat, met betrekking tot de Aarde, de mens die de maximale evolutie binnen haar sfeer 

zou bereiken - die de opperste menselijkheid van het dierlijke aspect zou bereiken - zichzelf één moet 

maken met de krachten van de Aarde en van haar subtiele zelf - de Maan. Maar het is alleen door de 

invloeden van de hogere planeten dat hij zijn bewustzijn kan verheffen tot de hogere gebieden, en op 
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de getijden van de planeten moet hij de overgang maken. 

20.23 Hij die de Aarde neemt als Zíjn planeet wordt aardegebonden en de tijd komt snel, gerekend volgens 

Kosmische tijd, dat de huidige menselijke evolutie zal worden teruggetrokken van het Aardse gebied, 

en daarom vinden de gevorderde zielen van die evolutie hun ontwikkeling niet in gemeenschap met de 

Ziel van de Aarde. Het is voor de kinderen van de Elementen dat de Aarde een Inwijder is, niet voor 

de mensenkinderen. De Inwijdingen van de Aarde en de Maan zijn fysieke Inwijdingen en betreffen 

de “val” in materie en voortbrenging. 

20.24 De planeten kunnen als volgt worden toegekend: - 

20.25 De Aarde aan het gebied van het dichte fysieke. 

20.26 De Maan, haar satelliet, aan dié afdeling van haar die bekend staat als het etherische. 

20.27 Mars domineert het gebied van de instincten en passies. 

20.28 Venus is de planeet van de abstracte emoties. 

20.29 Saturnus is de planeet van het concrete verstand. Saturnus, zij opgemerkt, is de vormende invloed. 

20.30 Mercurius is de planeet van het abstracte verstand. 

20.31 Jupiter is de planeet van het concreet geestelijke. 

20.32 De Zon zelf is het symbool van de Logos van het zevende gebied. 

20.33 Zie dan elke “planeet” als het Archetype van zijn gebied; als zijn invloeden uit te stralen op dat 

gebied, en dat gebied af te stemmen op zijn trillingen. En beschouw elke evolutie als de 

corresponderende factoren te ontwikkelen binnen zijn natuur wanneer zij afscheid neemt van een 

gebied op de uitgaande boog, en op de terugkerende boog te streven om die factoren binnen zichzelf te 

domineren en daarmee de conditie van het gebied te domineren door middel van de verbinding die 

aldus ontwikkeld wordt met zijn heersende invloed. De overheersing kan alleen volledig worden 

bereikt door het verkrijgen van de sympathische samenwerking met het Planetaire Wezen. 

20.34 Nu zijn, zoals reeds gezegd, de Planetaire Wezens grote maar geestloze Entiteiten, daarom is aan elk 

een Gids toegewezen; en deze Gidsen zijn van de eerste evolutie - zijnde Heren van Vlam ; en zij 

worden genoemd "Aartsengelen van de Sferen". Het is door hen dat de heerschappij van de gebieden 

veilig is gesteld. 

20.35 Deze Aartsengelen van de Sferen hebben hun eigen Ingewijden die de “medeklinkers van de Namen” 

kennen, en zij zijn betrokken bij de evolutie en regeneratie van de planeten waaraan zij zijn 

toegewezen - zoals de Meesters betrokken zijn bij het Aardse gebied. 

20.36 De Straalvertegenwoordigers zijn niet de planetaire wezens, maar vertegenwoordigen de Zodiakale 

invloeden van de Kosmos op het zonnestelsel. Deze invloeden zijn op dezelfde manier opgebouwd als 

Kunstmatige Elementalen waaraan Aartsengelen als Gids worden toegewezen. Maar de Stralen zijn 

ouder dan de Gebieden en zijn hoger ontwikkeld, en in plaats van te worden overschaduwd, zoals de 

Planetaire Wezens, is er in hun geval een complete identificatie. De Straalvertegenwoordigers zijn 
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Heren van Verstand. Het elementale aspect van elke Straalvertegenwoordiger wordt opgebouwd onder 

invloed van de evolutie die onder zijn invloed plaatsvindt, en een Straalvertegenwoordiger zou de 

Groepsgeest van die evolutie genoemd kunnen worden. Elke evolutie bouwt een 

Straalvertegenwoordiger en focust, stereotypeert en temt daarbij als het ware dat bijzondere aspect van 

de Kosmische invloeden waardoor het evolueert. 

20.37 Deze Straalvertegenwoordigers blijven in functie nadat het Kosmische Getijde dat hen tot bestaan riep 

is heengegaan, en daardoor blijven de Kosmische invloeden van dat type in functie in het universum 

waarvan de evolutie zich ontwikkelt in de vorm van een miniatuur Kosmos. 

20.38 Tot slot moeten de invloeden van andere vormen van leven beschouwd worden - evoluties van een 

vroegere of latere datum in het proces van ontwikkeling. Op de normale manier beïnvloeden deze 

elkaar in het geheel niet, omdat zij verschillende staten van bewustzijn hebben. Hoewel zij toevallig 

dezelfde globe bezetten hebben zij geen punt van contact; maar onder bepaalde condities kunnen 

contacten tot stand worden gebracht, en deze contacten zijn in de volksmond bekend als "psychisme". 

20.39 Psychisme is van twee typen: (a) de perceptie van dat wat lager is in evolutie; en (b) de perceptie van 

wat hoger is; en op de Aarde, die in het nadir is, kunnen deze twee manieren van zien worden opgevat 

als terugkijkend op het Linker Pad, of voorwaarts kijkend op het Rechter Pad. Het is toegestaan om 

vooruit te kijken zover als het oog kan zien, omdat dat de ziel voorwaarts zal leiden, want waarheen 

het oog kijkt zullen de voeten gaan. 

20.40 Wij mogen nooit achteruit kijken naar de gebieden; en we kunnen alleen langs de gebieden kijken 

vanuit de involutionaire naar de evolutionaire boog. Aldus geldt dat de Entiteiten die wonen op of hun 

bewustzijn verheffen tot, zullen we zeggen, het derde gebied, diegenen in hun gebied kunnen leiden 

die zich op dat gebied op de uitgaande boog bevinden, maar degenen op het fysieke gebied mogen niet 

kijken naar het involutionaire aspect van een subtieler gebied totdat zij haar evolutionaire aspect 

hebben beheerst. 

20.41 De Inwijders van het fysieke gebied zijn zij die perfectie hebben bereikt op het zevende gebied. 

Inwijders functioneren altijd over de diameter heen (op een diagram ziet u hiervan de betekenis) en de 

zevende initieert de eerste. Daarom is de mens op Aarde geboden om te aanbidden - niet de 

Natuurkrachten van het tweede gebied, noch de Heiligen van de derde, noch de Meesters van de 

vierde, noch de Engelen van de vijfde, noch de Aartsengelen van de zesde, noch de Christussen van de 

zevende, maar de Logos zelf, door Wiens Goddelijke Vonk hij leeft. 

20.42 Door de bemiddeling van deze hiërarchieën bereiken allen het bewustzijn van de Kosmos, maar zij 

pauzeren nooit of eindigen niet op enig gebied van het gemanifesteerde universum, want er is geen 

finish in manifestatie. 

20.43 Het eerste gebied is het enige gebied waarop de Inwijding van de Logos wordt gegeven, maar het is 

deze Inwijding van de Logos die de overgang markeert van de involutionaire naar de evolutionaire 

boog, want zij wekt de Goddelijke Vonk, die waarlijk en goed de “God binnenin” wordt genoemd, en 
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die evolueert in de vereniging met de “God buiten”. 

20.44 Op de evolutionaire boog kijkt de mens, als hij langs de gebieden omhoog gaat, niet langer direct naar 

de Logos, maar naar zijn onmiddellijke hiërarchische superieuren; maar op de involutionaire boog 

kijkt hij noch terug naar de Logos, noch naar de materie, maar over de diameter van het gebied heen 

naar zijn goden die de geëvolueerde Entiteiten zijn die zich terugtrekken uit materialisatie, en in hun 

terugtrekking het gebied hebben bereikt waarnaar hij is gevorderd. 

20.45 Daarom is het dat de primitieve religies volgens polytheistische lijnen verlopen. Monotheïsme 

markeert het nadir van materialisme en de overgang van de involutionaire naar de evolutionaire boog. 

De Joden, die dit voor het eerst bereikten, zijn het meest materialistisch van alle volkeren. 

20.46 Op de evolutionaire boog zijn de religies niet polytheïstisch omdat, na het passeren van het nadir, de 

entiteiten van deze evolutie de Éne God kennen. Zij zijn in plaats daarvan gehoorzaam aan de 

hiërarchieën, want het Licht, dat als het is gedimd door de sluier van materie, draaglijk is, zou 

ondragelijk zijn wanneer materie niet langer beschermt. Daarom benaderen we de Schepper op de 

subtielere gebieden wanneer bewustzijn is bevrijd van het brein, nooit direct maar altijd door die 

bemiddelaars die de kracht overdragen en vertalen van gebied naar gebied, waarvan de Groepsgeest of 

Straalvertegenwoordiger van onze evolutie de ultieme is. 

20.47 Deze lering omarmt, zoals u zult bemerken, de symboliek van de Caduceus. U ziet het directe pad van 

de basis naar de Kroon, en u ziet dat de paden zich van kant tot kant van elk gebied winden als het 

omlaagstromende getijde van het leven bewust wordt gemaakt van het hogere aspect dat op zijn 

gebied inwoont, en het omhooggaande getijde moet zich bewust worden van, en raad geven aan, het 

omlaagstromende. 

20.48 De Straalvertegenwoordiger die over elke evolutie heerst is een Heer van Verstand, en omdat hij van 

de derde evolutie is zal hij de aspecten van de eerdere evoluties in zijn aard hebben. Daarom, omdat 

drie het belangrijkste symbool van deze evolutie is omdat zijn Christus drie aspecten heeft, is vier het 

ultieme symbool. Het Trinitaire aspect is de basis, maar het Tetragrammatische is de voltooiing. Dit is 

de aanwijzing tot veel. 

20.49 Herinner u om nooit te proberen iets in of uit manifestatie in statische termen uit te leggen, want alles 

is kinetisch. 
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21 H21. De Heren van de eerste drie zwermen en natuurwetten 

21.1 Invloeden die tegelijk op een planeet inwerken vallen in twee belangrijke klassen:- 

- Die van de involutionaire boog. 

- Die van de evolutionaire boog. 

21.2 Er zullen de invloeden zijn van complete entiteiten van eerdere evoluties. Deze zijn van de drie 

soorten die voor u al bekend zijn - de Heren van Vlam, van Vorm en van Verstand. Deze functioneren 

in hun sferen als Regenten. 

21.3 De Heren van Vlam zijn de levens achter de krachten van de natuur, waarnaar hieronder verwezen 

wordt, en hun beheerders. De Elementen van levenloze natuur zijn hun kinderen, geschapen door de 

conceptuele actie van hun intellecten, op dezelfde manier als de Logoïsche Geest het gemanifesteerde 

universum projecteert. Een Heer van Vlam stelt zich een functie voor en, geëvolueerd voorbij het punt 

waarop hij zich verder door deze werking kan ontwikkelen, trekt hij zich terug naar een hoger gebied 

en projecteert de concepten van dat functioneren teneinde die functie te behouden. Deze 

gedachtenvormen ontwikkelen door ervaring een Persoonlijkheid maar hebben nog geen 

Individualiteit bereikt, waarom van hen wordt gesproken als zijnde “zielloos”. 

21.4 U zult zien dat de Goddelijke Vonken eerst een ontluikende Individualiteit ontwikkelen en vervolgens 

een Persoonlijkheid. Maar de “schepselen van de geschapenen” ontwikkelen eerst een Persoonlijkheid 

en streven vervolgens naar Individualiteit. Daarom wordt over hen gesproken als “kwade geesten”, 

“familiars” (?), “demonen” en “genii”. Zij zijn echter niet opzettelijk kwaadaardig maar zijn niet in 

staat om een respons te geven anders dan volgens de lagere aspecten. Als zij op hun eigen gebied 

worden benaderd dan is hun enige link met het Goddelijke via het bewustzijn van hun Schepper. 

Daarom moeten zij die zich met hen bezighouden dat doen met de autoriteit van hun respectievelijke 

scheppers, want dan worden zij benaderd vanuit hun goddelijk aspect en de gereflecteerde 

Goddelijkheid binnen hen antwoordt; anders worden ze benaderd vanuit het demonische aspect en 

reageren ze in hun lagere aspect. Deze dienaren van de goden handhaven de gecoördineerde ritmes 

van de levenloze natuur. Zij zijn de beheersende krachten van warmte en licht, van zwaartekracht en 

van alle dynamische reacties. 

21.5 De Heren van deze evolutie (de “scheppers van het geschapene”) heersen op de zevende en zesde 

gebieden als Regenten van de Elementen, of “Heren van de Elementen” zoals ze soms worden 

genoemd. Volgens de werking van hun aard zijn zij de kinetische condities van het gemanifesteerde 

universum; aan hen onderworpen moet de mens de acties van zijn evolutie uitvoeren. Aan deze Heren 

moet de mens onvoorwaardelijke gehoorzaamheid geven, verering aan hun grootheid en de 

dankbaarheid die verschuldigd is aan hen die, zorgzaam, de condities ondersteunen van zijn wezen.  

21.6 Aan hun dienaren, of gedachtevormen – de Elementalen – is hij de dankbaarheid verschuldigd die toe 

te schrijven is aan degenen die, door hun aard, dienen maar niet intelligent dienen. Moet hij proberen 

ze te benaderen, dan doet hij dit door de bijbehorende aspecten van zijn eigen etherisch dubbel, maar 
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hij doet dat op eigen risico, want hoewel zij eerst die aspecten zullen belevendigen zullen zij hen 

daarna absorberen. 

21.7 Laat nu bekend zijn dat deze Elementalen naar boven toe evolueren, graad na graad door de 

Persoonlijkheid naar Individualiteit, en in het geval dat een mens contact met hen maakt zullen 

sommigen van hen mogelijk vallen voor de verleiding van zwarte magie waardoor evolutie 

ongeoorloofd versneld wordt, en proberen een reeds ontwikkelde Individualiteit te benaderen, en 

daardoor hun contact met het Goddelijke te bewerkstellingen. 

21.8 In een dergelijke situatie treedt het tegenovergestelde op van de gewone vorm van obsessie - de 

Persoonlijkheid wordt uitgeworpen en een Elementair bewustzijn neemt zijn plaats in, en van zulken 

kan gezegd worden dat zij een steen van de aarde, of een golf van de zee, of een wind van de hemel, of 

een vlam van vuur voor een hart zijn, want een menselijk hart hebben zij niet; en vanwege de sterkte 

van de Elementen roepen zij tot de Elementaal in de mens met een diepe roep en zulken hebben altijd 

de zonen en dochters van de mensen verontrust. Want ze komen als wezens van een vreemde en 

Elementaire macht die niet weet van de banden die de mensheid binden, en ze kunnen worden gekend 

door deze dingen - ze zoeken altijd hun eigen Koninkrijk en lijden daarvoor (want de mensheid is voor 

hen een kruisiging) en ze roepen altijd de corresponderende aspecten van mannen en vrouwen op, en 

zij die antwoorden vernietigen zij, want zij zijn voor hen te sterk. Het kan ook gebeuren dat iemand 

die contact heeft gemaakt met de Elementalen, in plaats van te worden geobsedeerd kan worden 

gepaard. Dan zal het Elementaire aspect van zijn karakter worden gekoppeld aan een Elementaal en 

snakken naar die onzichtbare minnaar die niet van menselijke aard is. Dan is er verdriet, want zij 

dorsten met een dorst die niet kan worden gelest in het vlees; en om hun geliefden te ontmoeten 

moeten zij in de etherische vorm verschijnen. Veel kan over dit onderwerp worden gezegd. 

21.9 Wanneer een menselijk wezen echter contact zou zoeken met de Heren van de Elementalen dan moet 

hij die aspecten van zijn aard zuiveren die overeenkomen met hun Koninkrijk totdat ze de verfijnde 

essentie van hun kwaliteiten worden. In de stabiliteit van de aarde is hij stabiel. In de mobiliteit van 

het water is hij mobiel. In de snelheid van de wind is hij snel en strevend. In de helderheid van de 

vlam is hij ijverig. Dan, heer zijnde van deze dingen binnen zichzelf wordt hij zelf een Heer van de 

Elementen in de microkosmos, en kan aldus aanspraak maken op verwantschap met de Heren van de 

Elementen van de macrokosmos en de Boodschappers van de Elementen zijn zijn dienaren. Er is geen 

andere manier dan deze. Zij die de Namen gebruiken zonder de Macht roepen hun eigen vernietiging 

in. 

21.10 De Heren van Vorm regelen alle fysieke en chemische affiniteiten, en op hen is alles van toepassing 

wat gezegd is over de vorige evolutie; door hun steun kunnen wij doordringen in de kennis van de 

atomaire en chemische wetten en relaties van dingen, want "Vorm" is slechts een gecoördineerde 

relatie. 

21.11 De interactie tussen de Heren van Vlam en de Heren van Vorm is erg belangrijk, want de Heren van 
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Vlam zijn de schenkers van leven, en de Heren van Vorm zijn de barmhartige gevers van de Dood. 

Het is van de Heren van Vorm dat wij de wetten van de Dood leren - de wetten van ontsnapping en 

vrijheid. Om de krachten van Vlam meester te worden roepen wij de machten van de Heren van Vorm 

aan. Om de machten van Vorm te beheersen roepen wij de machten van de Heren van Verstand aan. 

21.12 De Heren van Vorm zijn de Heren van wrijving; zij maken het kracht mogelijk om te functioneren 

door haar in te perken, maar door wrijving verspreiden zij haar. Daarom zijn de Heren van Vorm de 

Heren van de Dood, want ze brengen alle levende dingen tot een einde, en alle bewegende dingen tot 

stilstand; maar zij maken actueel wat potentieel was. Zij zijn de Opvoeders. Discipline berust bij hen 

hoewel "straf" berust bij de Heren van Verstand. 

21.13 De Elementalen van de Heren van Vorm bepalen de aard van alle chemische elementen, combinaties 

en reacties. 

21.14 De Heren van Vlam staan achter de wetten van de fysica. 

21.15 De Heren van Vorm staan achter de wetten van de chemie. 

21.16 De Heren van Verstand staan achter de wetten van de biologie. (Noot van de redacteur: de invloeden 

van de Derde Zwerm door de wetten van biologie zijn niet behandeld, maar het is niet moeilijk voor 

de lezer om hen voor zichzelf uit te werken volgens de lijnen die overeenkomen met de uitwerking 

van de invloeden van de Eerste en Tweede Zwermen.) 

21.17 De Heren van de Mensheid zullen staan achter de wetten van de sociologie. 

  



 

Cosmic Doctrine EN-NL            21-11-2018 84 

  

22 H22. Invloeden die de mensheid op zichzelf uitoefent  

22.1 Het is niet de bedoeling dat in deze lering bekende feiten over evolutie worden herhaald, maar meer 

om die kennis aan te vullen met de openbaring van grotendeels onbekende factoren, en de uitleg van 

de gevolgen van weinig bekende of verkeerd begrepen factoren. 

22.2 In vorige lezingen hebben we voormenselijke evoluties behandeld en hun invloed op de mensheid. In 

de huidige lezing zullen we ons bezig houden met bepaalde weinig bekende invloeden die de 

mensheid op zichzelf uitoefent. 

22.3 Bij de beoordeling van de vraag over andere evoluties die dezelfde planeet bewonen moeten we niet 

vergeten dat wanneer bewustzijn wordt verheven boven het fysieke gebied om in een andere staat te 

functioneren het daarbij wordt opgeheven uit de sfeer van de Aarde en onder het Regentschap komt 

van het Planetaire Wezen dat overeenkomt met het gebied waarin het functioneert. (Dit is een zaak die 

onthouden moet worden bij het trekken van horoscopen van paranormale mensen.)  

22.4 In deze lering zullen we ons echter alleen bezig houden met die invloeden die op de Aarde Sfeer 

opereren. Deze omvatten hen die functioneren op de etherische deelgebieden terwijl zij op de 

involutionaire boog naderen, en zij die de Aarde ook beïnvloeden op de evolutionaire boog.  

22.5 Gewoonlijk geldt dat wanneer schepselen van een evolutie terugkijken op de condities van een fase 

die zij zijn ontgroeid er sprake is van achteruitgang die ontraden moet worden. 

Hen die zojuist voorbij de Aardse atmosfeer zijn geraakt wordt niet toegestaan om terug te kijken 

opdat zij niet aardegebonden worden; vandaar het kwaad van interferentie met de geesten van pas 

gestorvenen, behalve voor de doeleinden van het geven van kwijtschelding.  

22.6 Er bestaat echter een merkwaardige wijziging van evolutie waarvan de effecten aan u bekend zijn 

onder de algemene term van het “Werk van de Grote Witte Loge” of “Werk van de Meesters”. In de 

normale loop van evolutie groeit het bos tezamen met de bomen. Dat wil zeggen dat het perfectioneren 

van de individuele zielen het groepsleven perfectioneert. Maar met de komst van zelfbewustzijn komt 

er een wijziging van het groepsleven, en bepaalde zielen kiezen het pad van de Verlosser in plaats van 

het pad van verlossing. Zij verkiezen om af te zien van de vruchten van hun inspanningen en hun 

goede karma wordt toegevoegd aan het raciale karma voor haar verandering. 

22.7 Vergeet niet dat alle evolutie een volgorde in tijd heeft – of, technisch gesproken, een volgorde in 

oorzaak en gevolg, en hoewel het pad van evolutie zo breed is dat velen tijdgenoten zijn, hebben de 

evolutionaire typen een goed gemarkeerde volgorde.  

22.8 Het gemiddelde van de huidige mensheid kan beschouwd worden als op tweederde van de weg rond 

de cirkel te zijn, en het moet ook worden onthouden, met betrekking tot het individu, dat net zo als alle 

verborgenheden van het verleden in hem aangeboren aanwezig zijn, zo ook alle mogelijkheden van de 

toekomst, en dat sommige van deze mogelijkheden op de drempel van de actualiteit staan.  

22.9 Het volle bereik van de mogelijkheden van de menselijke evolutie valt daarmee in drie secties uiteen - 

de vertragingen, de actualiteiten en de potenties. De doctrine van de "Groepsziel" is nauw verweven 
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met die van het Planetaire Wezen, want zoals eerder is aangetoond is het Planetaire Wezen de 

Persoonlijkheid van de planeet, die is opgebouwd uit haar ervaringen die zijn afgeleid van de 

bewustzijnen die functioneren binnen haar sfeer. 

22.10 Geen beschouwing van groeps- of individuele psychologie kan adequaat zijn tenzij de invloed van het 

Planetaire Wezen er bij betrokken wordt. Dit wordt soms genoemd “Aardetrek” en omdat zij in het 

verleden is opgebouwd en niets van de toekomst bevat, is zij noodzakelijkerwijs puur atavistisch, en 

daarom, relatief gesproken, kwaad.  

22.11 In tegenstelling tot het Planetaire Wezen moeten we niet vergeten dat er een Planetaire Entiteit bestaat. 

Dit is de realisatie van de Logos van het bestaan van een planeetsfeer, en het concept van de Logos 

van zijn missie en evolutie. Dit komt overeen met de Individualiteit, en ontwikkeling van beide 

aspecten vindt plaats totdat zij elkaar ontmoeten.  

22.12 Wat echter een Planetair Wezen betreft: dat is opgebouwd vanuit de realisatie van het bewuste leven 

van zijn sfeer, en omdat het niet mogelijk is om iets te realiseren totdat het plaats heeft gevonden is het 

Planetaire Wezen in zijn evolutie altijd een fase achter bij de mensheid in haar evolutie.  

22.13 Zo zult u inzien dat elke fase van ervaring van een zich ontwikkelende mensheid voorziet in een 

corresponderend niveau van Planetair bewustzijn. Dit is een reflectie, of projectie, van evolutionair 

bewustzijn, en net als alle reflecties is zij omgekeerd, zodat het laagste aspect op de oppervlakte 

verschijnt en het hoogste verborgen is in de diepten. Dit wordt bevestigd door ervaring want wanneer 

we de Ziel van de Aarde aanraken dan raken we de meest primitieve aspecten het eerst aan, en pas 

nadat we diep zijn doorgedrongen in haar sfeer realiseren we waartoe zij in staat is.  

22.14 Wanneer we deze zaken benaderen is het zeer noodzakelijk dat we hen niet zouden moeten 

onderzoeken totdat we volledig zelfbewustzijn hebben bereikt. Wanneer we hen door middel van 

onderbewustzijn benaderen dan maken we onszelf daarmee één, en het kleinere is onder de 

heerschappij van het grotere – het individu onder de massa.  

22.15 Het Planetaire Wezen kan worden opgevat als het massieve karma van de Aarde te bezitten, en alle 

leven op Aarde moet worden geleefd in relatie tot dat karma, want het maakt de mentale atmosfeer uit 

waarin wij leven en bewegen en ons bestaan hebben. 

22.16 Bij het maken van horoscopen wordt meestal onvoldoende aandacht gegeven aan de fasen van het 

fysieke gebied – aan de veranderende getijden van de Aarde en de Maan. Het is niet voldoende om de 

positie van de Maan te noteren. Geobserveerd moet worden of zij in haar negatieve of positieve fase 

verkeert. Ook moeten bij de Aarde de seizoenen van de Elementen worden geobserveerd. Deze spelen 

allemaal een belangrijke rol in menselijke zaken want, hoewel niet bepalend, zijn zij conditionerend. 

22.17 Het verleden, of biologisch bewustzijn, leeft in het karma van de Aarde en leeft ook in elke 

individuele entiteit; en de reactie tussen het individu en de collectieve atavistische lagen is heel 

belangrijk. Waar de ontwikkeling van een bepaald aspect ook haar zetel of “vorm” heeft gehad, dat 

aspect zal de atmosfeer van de plaats domineren.  
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22.18 Bijvoorbeeld, waar de culten van de Druïden hun krachten opbouwden zullen deze krachten merkbaar 

zijn en zullen dat aspect van een individu stimuleren waarvoor zij ontworpen waren om in functie te 

brengen; en terwijl deze methode van baden in de mentale atmosfeer waardevol is voor het aanpassen 

van het evenwicht van het individu dat in dit opzicht tekort komt, is het onverstandig voor hen die er 

al een overdaad van hebben; deze voelen zichzelf vreemdeling in de moderne beschaving en worden 

onweerstaanbaar aangetrokken door de oude culturen, en een verstoring van evenwicht kan het gevolg 

zijn.  

22.19  Elk ras onderhoudt haar culturele tradities. Elke cultus is ontworpen om vermogens te initiëren. De 

cultus overleeft totdat die vermogens de gewone erfenis van de soort zijn geworden. Dan houdt de 

cultus op esoterisch te zijn en wordt zij exoterisch.  

22.20 Cultussen sterven niet omdat zij zijn afgesneden van de mars der vooruitgang maar omdat hun 

spirituele principe volledig geabsorbeerd is in het leven van het ras. Dat wat zij willen leren wordt als 

vanzelfsprekend genomen en hun plicht tot onderwijs is voorbij omdat de leerling de les kent.  

22.21 Dat wat van zich af wordt geschud zijn slechts de slappe aanwassen van menselijke opinie die datgene 

proberen te verklaren wat hen overstijgt. Maar zo lang als er zielen zijn die de discipline nodig hebben 

zal de cultus voortleven. De cultussen van het verleden verkregen hun macht door contact te maken 

met de lagen van de Ziel van de Aarde waartoe hun Inwijdingen behoren.  

22.22 Laat nu bekend zijn dat deze lagen een nauwe band hebben met de Elementalen, die door hen worden 

gebruikt voor het bouwen van de gedachtevormen die hen in staat stellen om een soort van incarnatie 

aan te nemen. Daarom kunnen de contacten met een atavistische cultus vérstrekkend zijn. Deze dingen 

hebben hun plaats in het arsenaal van geestelijke wapens, maar moeten met de nodige voorzichtigheid 

worden benaderd want zij zijn tweesnijdend.  

22.23 Een kennis van hen is noodzakelijk in de studie van psychische pathologie, maar niet voor 

zelfontwikkeling. Deze faculteiten zijn normaal in ons en ontvangen een onnodige stimulans wanneer 

zij ten onrechte worden gekoesterd. Voor ieder mens is er zijn eigen meester. Selecteer niet een 

meester van een lager of ander type van evolutie.   
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23 H23. De wet van actie en reactie 

23.1 ACTIE en reactie zijn gelijk en tegenovergesteld. De gelijkwaardigheid van de reactie maakt haar 

berekenbaar wanneer de verhouding van overdracht bekend moet worden. Er zijn zeven 

ondergebieden in een gebied, zeven gebieden in een Universum van het Zevende Kosmische Gebied, 

en zeven gebieden in de Kosmos. Overdracht vindt plaats via ondergebieden.  

23.2 De potentie van elk ondergebied is het kwadraat van de potentie van het ondergebied er onder. Dit 

wordt, zoals u zult zien, verklaard door het feit dat de twee tegengestelde en gelijk gebalanceerde 

krachten een wervel opzetten die het primaire atoom vormt. Wanneer deze twee krachten elkaar 

ontmoeten dan neutraliseren zij elkaar en het resultaat is een centrum van stabiliteit dat verstoken is 

van kracht behalve in zijn subjectieve aspecten. Opgemerkt kan worden dat een statische kracht het 

subjectieve aspect is van een kracht.  

23.3 Als u daarom in staat zou zijn om de ronddraaiende stromen te scheiden die een primair atoom vormen 

dan zou u twee potenties hebben die gelijk zijn aan de latentie van dat atoom. Zodat u in plaats van 

één actuele latentie twee potenties hebt. Zodat het atoom met zichzelf is vermenigvuldigd en 

overgedragen van één gebied van manifestatie naar een andere; en wanneer een ding op deze manier 

wordt vermenigvuldigd dan wordt het vertaald naar een andere dimensie.  

23.4 Wanneer daarom van actie en reactie wordt gezegd dat zij gelijk zijn en tegenovergesteld, dan moet 

worden onthouden dat zij dat zijn in de gewone betekenis waarin de term wordt gebruikt, en alleen op 

het gebied onder beschouwing.  

23.5 Wanneer echter zulke condities zouden voorkomen waaronder de kracht zou worden getransmuteerd 

van een lagere naar een hoger gebied dan is de reactie in de gelijkwaardige potentie van dat gebied. 

Vandaar geldt dat wanneer u een kracht sublimeert u haar kwadrateert. Wanneer u een kracht 

degradeert dan reduceert u haar tot haar vierkantswortel.  

23.6 De term “degradatie” wordt hier gebruikt in haar technische betekenis als het tegenovergestelde van 

sublimatie, wat betekent de afdaling in materie. Op de involutionaire boog was degradatie het middel 

voor ontwikkeling. Daarom geldt dat in de loop van Inwijdingservaringen waarin de Ziel evolutie 

recapituleert zij haar diepten moet kennen. Elk atoom van materie bevat de vruchten van een involutie.  

23.7 Daarom zult u zien dat wanneer u de atomen van materie in een ons klei volledig zou kunnen 

desintegreren u de aardbol waarop u staat zou kunnen laten schudden, maar voordat u dat magische 

proces zou kunnen uitvoeren zou u, door de kracht van uw wil, de cohesie van de Kosmos moeten 

ontbinden. Daarom is het niet te verwachten dat dit experiment succesvol kan worden uitgevoerd in de 

onmiddellijke toekomst!  

23.8 Elke Goddelijke Vonk, tegen de tijd dat zij het dieptepunt van involutie heeft bereikt en klaar is om op 

te gaan op het pad van evolutie waarop zij kan worden gezien als typisch menselijk, beschikt over 

mogelijkheden die u zich weinig realiseert.  

23.9 Wanneer subjectief bewustzijn wordt verhoogd van het gebied van haar gewone werking naar het 
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volgende superieure gebied dan voldoet het aan de reeds opgesomde wetten en een traagheid wordt 

omgezet in twee kinetische energieën. Het is zelden dat de bewustzijnscentra van de lagere gebieden 

in staat zijn om deze kracht te dragen wanneer de omvorming plotseling is en totaal.  

23.10 Vandaar het gezegde “U kunt Mijn gelaat niet zien en leven”. Vandaar ook het feit dat wanneer een 

meer of minder gedeeltelijke vorm van omvorming plaatsvindt zij eenvoudig wordt ervaren als een 

verblindende flits van licht, en wanneer zo’n omvorming plaatsvindt in haar normale vorm dan wordt 

zij uitgevoerd door de methode van optelling in plaats van vermenigvuldiging.  

23.11 Dat wil zeggen, wanneer transmutatie wordt uitgevoerd van één gebied naar een andere door het 

proces van kwadratering, kan het resultaat worden beschreven in de woorden van de Schrift “Hij 

wandelde met God en was niet”. Wanneer het proces de vorm aanneemt van een vele malen herhaalde 

vermenigvuldiging dan hebt u het normale verloop van het Pad, elke graad van Initiatie een 

vermenigvuldiging zijnde. Maar wanneer u het proces hebt van optelling dan hebt u de normale gang 

van evolutie.  

23.12 Elke graad van Inwijding kan worden opgevat als een verblindende flits van licht, en door middel van 

deze flits wordt het beeld van het ondergebied waartoe zij behoort gefotografeerd op het 

onderbewustzijn, waaruit het bewustzijn haar op zijn gemak leest.  

23.13 Als kracht een gebied wordt verhoogd dan moet er een groep zijn die haar ontvangt. De vorm voor een 

kracht die verhoogd wordt van één gebied naar een andere wordt opgebouwd in de groepsgeest. 

Wanneer een kracht naar een tweede gebied wordt verheven dan hebt u een tweedegraads in uw groep. 

U hebt daarom een rang voor elk gebied. Wanneer, aan de andere kant, kracht een gebied wordt 

gedegradeerd, of een ondergebied, dan treedt een heel ander proces op. De kracht wordt als inert 

voortgebracht, het voertuig waardoor het functioneert is als een leeg kanaal dat open staat; om het 

even wat kan het vullen. Dit is de sleutel tot veel; het verklaart obsessie.  

23.14 Herinner u nu dat de term obsessie in haar populaire vorm onnauwkeurig wordt gebruikt, wanneer wat 

technisch gesproken “overschaduwing” wordt bedoeld. Overschaduwing is een controlerende invloed 

die uitgeoefend wordt door één entiteit over een andere. Obsessie vindt alleen plaats wanneer de Ziel 

is neergeslagen door het proces van de afbraak van bewustzijn. De term “neerslag” wordt gebruikt 

omdat de analogie precies is.  

23.15 Wanneer daarom een echt geval van obsessie moet worden behandeld dan is het niet alleen nodig om 

de bezoekende entiteit uit te werpen maar om de ziel te sublimeren. U vindt een verwijzing hiernaar in 

het verhaal van de man waaruit de duivel was uitgeworpen en waar zeven duivels introkken omdat ze 

het huis leeg vonden.  

23.16 De degradatie van de ziel vindt plaats door de activiteiten van de lagere typen van evolutie waarmee 

contact is gemaakt; zij vindt niet plaats als gevolg van een opzettelijke daad van de wil, maar eerder 

als gevolg van een remming van de wil. 

Dus wanneer u te maken hebt met een geval waarin de wil functioneert vanuit het remmende aspect in 
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plaats van het kinetische aspect, dan moet u altijd zorgen dat een dergelijke trek naar beneden niet 

wordt ingesteld. De geremde wil is gevaarlijker dan de perverse wil, omdat het de bezitter blootstelt 

aan de invloed van buitenmenselijke krachten. 

23.17 U zult dan zien dat de occulte betekenis van de stelregel dat actie en reactie gelijk zijn twee 

implicaties heeft – actie en reactie zijn alleen gelijk op één gebied, maar wanneer het functioneren op 

zeven gebieden wordt beschouwd dan zijn zij allesbehalve gelijk, en wanneer een actie die op één 

gebied gebeurt haar reactie heeft op een ander gebied dan is het resultaat een transmutatie van 

waarden. Deze waarden zijn al aan u uitgelegd.  

23.18 Het zal u ongetwijfeld zijn overkomen dat, wanneer een kracht die omgezet is van het ene gebied naar 

een andere haar invloed uitoefent op het tweede gebied en haar invloed terugtrekt van het eerste, dit 

zal leiden tot een wijziging van evenwicht. Dit is inderdaad het geval, en het is daarom noodzakelijk 

voor de Adept die deze operatie uitvoert om het passende evenwicht van spanningen te handhaven.  

23.19 Voor dit doel moet hij de methode kennen voor de juiste degradatie van een gelijkwaardige kracht. Dit 

is een buitengewoon belangrijk punt in praktisch occultisme, en betreft het gebruik van omgekeerde 

aspecten in hun juiste compenserende potenties.  

23.20 The Sephiroth zijn het omgekeerde van de Qliphoth. Daarin is de sleutel tot veel gelegen, en daarom is 

het dat in elke magische operatie waarin grote spirituele krachten worden ingeroepen, ook lagere 

entiteiten worden gebruikt in hun juiste aspecten, en wanneer wat u zou noemen een “Meester” wenst 

te werken op het fysieke gebied, zal hij noodzakelijkerwijs een entiteit van een lagere graad van 

evolutie dan zichzelf gebruiken, en hij zal genoodzaakt zijn om te werken door de Persoonlijkheid van 

die persoon. Teneinde het evenwicht te herstellen dat hij bezig is te verbreken, zal hij vervolgens, 

metaforisch gesproken, die entiteit in dienst nemen als het nadir van zijn boog. 

23.21 De kracht die hij doorgeeft zal worden ontvangen door het hoogste aspect van die entiteit en zal 

worden uitgedrukt door het laagste en meest concrete aspect van de Individualiteit van die entiteit, en 

de Persoonlijkheid zal worden gebruikt voor de terugkerende stroom van het fysieke gebied. 

23.22 Dit zou in schematische vorm worden uitgedrukt door de letter Y waarvan de twee takken zouden 

voorstellen de Individualiteit en de Persoonlijkheid en het basale deel het kanaal van uit- en instromen 

op het fysieke gebied. Als u op de Y een X plaatst krijgt u het symbool van uitgaande en instromende 

krachten, de X gevormd zijnde uit twee C’s met de rug tegen elkaar - de linkerkant gemarkeerd met 

een pijl van uitstroming, en de rechterkant met een pijl van instroming. 

23.23 U zult nu gewaarworden waarom sexuele onthouding vaak wordt gevraagd wanneer operaties van 

praktische magie aan de gang zijn. De terugkerende stroom moet plaats vinden door middel van de 

Persoonlijkheid in haar laagste en meest primitieve aspect, terwijl dat aspect naar boven gericht moet 

worden zodat de kracht van haar expressie kan terugkeren tot God Die haar gaf.  

23.24 Dit is slechts een andere manier om het gebruik van sublimatie uit te drukken voor het doel om kracht 

te genereren in de bovenste gebieden. De leerling die kracht ontvangt van zijn Meester op een hoger 
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gebied voor het doel van transmissie naar het fysieke gebied moet voorbereid zijn op de omvorming 

van de overeenkomstige hoeveelheid kracht in zijn eigen aard van een lager gebied naar een hoger 

teneinde het noodzakelijke evenwicht te behouden. Het is de verwaarlozing van deze operatie die 

zorgt voor de al te vaak voorkomende overheersing van de lagere aspecten van de occultist.  
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24 H24. De wet van beperking - deel 1 

24.1 BEPERKING is de eerste wet van manifestatie, daarom is het de eerste wet van macht. Dit wordt niet 

voldoende gewaardeerd. Veel mensen geloven dat een spirituele kracht oneindig is, wat verre het 

geval is. Als de Logos zich wil manifesteren dan moet Hij zich inperken. Maar een spirituele kracht is 

zoveel groter dan de potenties van de lagere gebieden dat wanneer zij op hen uitgeoefend wordt zij 

alle weerstanden overwint.  

24.2 Om een energie in manifestatie te brengen is het noodzakelijk om haar te voorzien van een vorm of 

voertuig. De vorm wordt gebouwd in de stof van het gebied onmiddellijk boven die waarop het 

gewenst is om een effect te produceren, en via dit kanaal wordt de kracht gericht waarvan gewenst 

wordt dat die wordt opgeroepen. Een kracht oproepen zonder haar te richten is haar verspreiden. Het is 

alleen door kennis en gebruik van de Wet van Beperking dat macht kan worden behouden.  

24.3 Om een eindpunt te bereiken moet u dat eindpunt uitstippelen en uzelf daartoe beperken, alles 

verwerpend wat niet relevant is; en let op dit punt – het eerste proces in de aanroep van kracht is de 

afwijzing van datgene wat niet relevant is. Dit is een andere naam voor concentratie.  

24.4 De Wet van Beperking betekent de concentratie van kracht door het afwijzen van wat niet relevant is. 

Dit wordt niet voldoende begrepen. In alle ondernemingen is de voornaamste vereiste voor succes te 

weten wat je niet kunt doen. Dit is onderscheiding.  

24.5 De Wet van Beperking is het noodzakelijk uitvloeisel van de wetten die de aanroeping van kracht 

beheersen. Wanneer het gewenst is om een onderneming door te zetten, ga dan eerst de zaak uitdenken 

tot in alle details, duidelijk het einde omlijnend dat bereikt moet worden. Beschouw vervolgens de 

middelen waarmee dat einde kan worden bereikt. Dan gaat u verder met het elimineren van alle 

verlangen naar iets dat niet met dat doel is doorverbonden – dit is een zeer belangrijk detail. In andere 

woorden: u maakt zich eenpuntig. 

24.6 Het kan best zijn dat u dan zekere legitieme menselijke doeleinden opzij moet zetten. Zet ze opzij met 

een aantekening dat op het juiste moment hun claims zullen worden bekeken, en ga dan met uiterste 

meedogenloosheid door om uzelf te beperken tot de onderhavige zaak zodat u slechts één wens hebt 

en al het andere daaraan ondergeschikt is. 

24.7 Denk aan niets anders, droom van niets anders, totdat de zaak voltooid is. Vervolgens, wanneer u deze 

volledige omschrijving van verlangen en beperking van de inhoud van bewustzijn bereikt hebt, roept u 

de kracht aan voor haar uitvoering, en in een flits zal de zaak gedaan zijn. Grondige voorbereiding 

betekent snelle voltooiing. In deze zaken wordt meestal onvoldoende tijd gegeven aan de 

voorbereiding, en daarom is de verwezenlijking onvolledig.  

24.8 Als het uw bedoeling is om spirituele krachten aan te roepen dan moet u zich voor hen voorbereiden 

door de volledige toewijding van de inhoud van het bewustzijn. Het moet echter niet vergeten worden 

dat zulk een vernauwing van bewustzijn, wanneer onnodig doorgezet, de natuurlijke balans zou 

vernietigen.  
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24.9 Leer daarom om perioden van concentratie af te wisselen met perioden van expansie in de volheid van 

het leven, zodat het bredere bewustzijn en ontwikkelde karakter fungeren als een achtergrond voor de 

intensivering en beperking van verlangens die geestelijke krachten op het fysieke gebied tot 

manifestatie brengen. Het is het gebrek aan deze verhouding dat leidt tot fanatisme en verlies van 

evenwicht.  

24.10 Het is door de beperking van de inhoud van bewustzijn dat u de concentratie van macht bereikt. Maar 

het is door de ontwikkeling en uitbreiding van bewustzijn dat u de basis van beperking bereikt; want 

beperking impliceert onderscheid, en een beperking van bewustzijn is geheel verschillend van een 

beperkt bewustzijn.  

24.11 Beperkt bewustzijn impliceert de uitsluiting van ervaring. Beperking van bewustzijn impliceert 

selectie van ervaring en het richten van aandacht op het gekozen subject. Het is de Wet van Beperking 

die besloten ligt in de kracht om te concentreren. Het is door gebruik te maken van weerstanden dat 

we in staat zijn greep te krijgen op diffuse manifestatie.  

24.12 Het grootste deel van de weerstand die door de neofiet wordt ervaren in zijn poging om de occulte 

kunsten te praktiseren is de weerstand van traagheid. Om datgene in beweging te zetten wat traag is is 

het noodzakelijk voor het Ego om greep te krijgen op een soortgelijke weerstand. Inertie wordt dan 

gebalanceerd met inertie, en de beweging van het Ego volstaat om een andere wending te geven. Op 

deze manier kunnen resultaten worden bereikt die de ongeassisteerde wil niet zou kunnen verkrijgen.  

24.13 Het is noodzakelijk dat zij die in dienst zijn van de Hiërarchie kennis verwerven van de “magische” 

kunsten, omdat deze het u mogelijk maken om effectief kracht op te roepen en te concentreren. Het is 

het gebruik van deze kunsten voor verkeerde doeleinden dat verboden is, maar hun gebruik onder de 

wet is een economie van energie. 

24.14 Onthoud daarom dat in alle ondernemingen beperking het geheim is van kracht. Dit betekent echter 

niet dat u altijd moet streven om kleine dingen te bereiken. Relateer uw inspanning altijd met de 

Kosmos zelf, en zie uw werk met betrekking tot het geheel, maar omschrijf nauwkeurig het deel van 

dat Kosmisch geheel dat u in uw handen neemt.  

24.15 Om uzelf te meten met dat wat groter is dan uzelf is om als weggedrukt te worden door de traagheid 

van de massa, maar om een deel van de massa te omgrenzen en haar af te scheiden van het geheel is 

hetzelfde als om iets mondjesmaat te verkrijgen van wat u niet in het groot kunt bereiken. 

24.16 Kijk bij het maken van deze omgrenzing naar de natuurlijke scheidslijnen, zoek de gewrichten van het 

probleem. In alle zaken zullen er altijd punten zijn waar dingen kunnen worden gescheiden, en andere 

punten die deling zullen weerstaan. Zoek naar hen op het astrale gebied, tussen de emoties die bij de 

zaak betrokken zijn. Het schema als geheel kan worden overzien op het mentale gebied, maar op het 

astrale gebied kunnen de scheidslijnen worden gezien.  

24.17 Het voorwerp van onmiddellijk verlangen kan worden onderscheiden van het object van verwijderd 

verlangen. Het object dat wordt gewenst door één aspect van een complexe aard kan worden 
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onderscheiden van het object dat door een ander aspect wordt gewenst. Wanneer u zelf bewustzijn 

omgrenst tot één punt dan zal het zo’n fijne scherpte krijgen dat het kan worden ingevoegd volgens de 

breuklijnen van een niet omgrensde onderneming en het met die onderneming stukje bij beetje kan 

omgaan.  

24.18 Het is de focus van bewustzijn die macht toestaat om te dragen en om werk met die macht te 

volbrengen, maar het is de uitbreiding van bewustzijn die de noodzakelijke basis verschaft waarmee 

iets met die macht gedaan kan worden. De concentratie op de apex moet worden aangevuld met 

breedte bij de basis. Dit is een punt dat vaak wordt vergeten.  
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25 H25. De wet van beperking – deel II 

25.1 DE Wet van Beperking is de basis van occulte praktijk. Het is het geheim van kracht, daarom werd zij 

weggehouden van hen die op het proefpad zijn. Zij werden onderwezen in het bestaan van een 

oneindig reservoir aan kracht, en om daarop te mediteren. Hen werd geleerd om te mediteren op de 

vormloze kracht. Dit stond de kracht toe om hen te gebruiken, niet hen om de kracht te gebruiken.  

25.2 Maar wanneer de kennis is verkregen van de methode om een kanaal te bouwen door de lagere 

gebieden heen, is het mogelijk om kracht op elk gegeven doel te richten. Wanneer deze vaardigheid is 

ontwikkeld dan wordt kracht vertaald van de gebieden van de Individualiteit naar de gebieden van de 

Persoonlijkheid; niet binnen het organisme, maar daarbuiten. Het is daarom noodzakelijk om kennis te 

hebben van de methode voor het maken van vormen. “Zo boven, zo beneden.”  

25.3 Toen het Ongemanifesteerde manifest wilde worden stroomde beweging in een cirkel, terugkerend 

waar zij ontstond. Startend met een concept moet het logisch voortgaan vanuit dat concept, redenerend 

van het algemene naar het bijzondere op de uitgaande boog, en van het bijzondere naar het algemene 

op de terugkerende boog, aldus beide zijden van de vraag bekijkend en met elkaar in verband 

brengend. Dit is de eerste fase.  

25.4 Het concept dat aldus is gevormd moet dan worden overgebracht naar het rijk van het gevoel. Dit 

correspondeert met de Ring-niet-verder. Het concept moet dan worden overgelaten aan de drijvende 

kracht van de natuur. Dit correspondeert met de Ring Chaos. Nu is de Ring Kosmos het concept op het 

mentale gebied, de Ring Chaos de drijvende kracht van de instincten en de Ring-niet-verder 

correspondeert met het Bovenste Astrale aspect.  

25.5 Door te mediteren op deze correspondenties zult u veel leren. Dit is uw archetypische vorm, en 

daarbinnen worden alle acties en reacties opgebouwd die ontstaan met betrekking tot de betreffende 

zaak, maar deze zaak moet altijd eerst worden omcirkeld door de duidelijke definitie van bewustzijn.  

25.6 De tweede reactie van bewustzijn ontstaat met betrekking tot de wensen die ermee verband houden, en 

het derde aspect betreft het gebruik van de primitieve krachten voor de voortbrenging van kracht. Als 

het Kosmische aspect van het concept op deze manier is ingesteld vindt manifestatie plaats in de 

wereld van vorm binnen de omschreven sfeer. Zonder deze omschrijving is er geen manifestatie. 

25.7 De voornaamste wet van de involutionaire boog is de Wet van Beperking. De voornaamste wet van de 

evolutionaire boog is de Wet van de Zeven Doden. De Wet van Beperking heeft als basis de Wet van 

Actie en Reactie.  

25.8 De Wet van Actie en Reactie heeft als haar basis de fenomenen die verbonden zijn met de curve. Als 

de curve voldoende wordt verlengd wordt zij een cirkel. Een segment van een curve is een boog. De 

pendule is het type van actie en reactie, gelijk en tegengesteld. Verleng de boog die wordt beschreven 

door de pendule en u vormt een cirkel waarvan de lengte van de pendule de straal is. Dit verklaart veel 

in relatie tot de transmutatie van kracht van gebied tot gebied.  

25.9 Incarnatie is gebaseerd op de Wet van Beperking; Karma op de Wet van Actie en Reactie, en omdat 
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het alleen in een beperkte sfeer mogelijk is dat gelijke en tegengestelde actie en reactie kunnen 

plaatsvinden, moet “kracht” worden gemanifesteerd als “vorm” zodat de vruchten van haar actie 

opnieuw kunnen terugkeren naar de sfeer waar zij ontstonden.  

25.10 Het bouwen van een voertuig voor incarnatie volgt de lijnen die al zijn aangegeven. Opnieuw hebben 

we de omcirkeling die de zaken beperkt die in die incarnatie moeten worden uitgewerkt. Elke ziel 

bepaalt haar eigen zaken. De Overziel is daarom de Heer van Karma voor iedereen. Deze roept u aan 

in alle zaken die verbonden zijn met uw lot. U roept uw eigen Essentiële Zelf aan.  

25.11 De Wet van Beperking is analoog aan het wiskundige concept betreffende het meten van 

oppervlakken, het heeft een tweedimensionaal aspect. Het is door de introductie van een derde 

dimensie dat we de Wet van Beperking overstijgen, en de mens, die een bewustzijn van drie dimensies 

heeft, kan de Wet van Beperking gebruiken door haar te overstijgen. Op welk gebied de Wet van 

Beperking ook handelt, zij kan altijd worden getranscendeerd door de toevoeging van een dimensie 

aan bewustzijn. Dit is het geheim van de beheersing van de Wet van Beperking.  

25.12 De Wet van Beperking geeft de middelen om de condities te berekenen waaronder een handeling moet 

worden verricht. Wanneer u deze condities alleen maar bepaalt dan wordt u beheerst door deze 

condities, maar wanneer u bewustzijn kunt verheffen naar het gebied waarop u hen als een synthese 

kunt gewaarworden; als u de abstractie kunt gewaarworden die hen omvat, en die abstractie kunt 

inperken en haar beschouwen in relatie tot de conditie van haar gebied los van de Wet van Beperking; 

als u haar kunt gewaarworden in relatie tot de Kosmos, in concept dit idee verbonden hebbend met de 

Kosmos door de relatie te beschouwen tussen het geheel en het deel, dan is het mogelijk voor 

bewustzijn, met dit Kosmisch idee in gedachte, om terug te keren naar het eindige aspect van dat idee, 

en het dan te benaderen vanuit een andere en superieure dimensie; en gebruik makend van de Wet van 

Beperking de betreffende zaak te omcirkelen, om deze beperkingen te overstijgen.  

25.13 Deze methode kan worden toegepast, niet alleen op het hanteren van enige zaak of aangelegenheid, 

maar ook op het bouwen van de lichamen in een incarnatie, en op het hanteren van karma gedurende 

incarnatie, want als we maar één keer ons voorbestemde lot zien in haar verhouding tot de Kosmische 

wet dan zijn we meester over ons lot.  

25.14 Het Essentiële Zelf ziet het altijd zo, want het Essentiële Zelf heeft een Kosmische relatie door middel 

van de Logoïsche afdruk op de Goddelijke Vonken, maar het Lager Zelf dat een aardse relatie heeft, 

ziet alle dingen in relatie tot “geboorte” en “dood”, “begin” en “einde”.  

25.15 Zolang als bewustzijn in de zintuigen aanwezig is zal het dingen zien in relatie tot de zintuigen, van 

“pijn” en “plezier”, “begin” en “einde”. Maar wanneer het wordt verheven tot de relatie met 

Kosmische dingen zal het alle dingen zien in relatie tot evolutie – tot de curve die langs de gehele 

cirkel ligt, niet de rechte lijn van de verdeling van eindigheid.  

25.16 De Persoonlijkheid is er bij de gratie van de Wet van Beperking, de Individualiteit is er bij de gratie 

van de Wet van de Natuur van de Kosmos; en de ladder van de Persoonlijkheid naar de Individualiteit 
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heeft zeven sporten, en deze zeven sporten zijn de “Zeven Doden”, want het is de Wet van Beperking 

die tot geboorte leidt, maar het is de Wet van de Dood die tot leven leidt. Want geboorte is dood, en 

dood is geboorte.  

25.17 Allen zijn “blind” geboren, wat hen genadevol verhindert om te weten dat zij dood zijn. U realiseert 

zich niet dat uw gebied het gebied is van de dood, en dat ons gebied (het gebied van de Doorgever) het 

gebied van leven is. Zij die in materie zijn zijn in het graf, zij zijn dood en begraven. Dood en 

Inwijding produceren dezelfde resultaten, vandaar dat alle Inwijdingen het symbolisme bevatten van 

dood en begrafenis.  

25.18 Herinner u altijd dat op het materiële gebied dood en verlies vrijheid en opstanding betekenen. 

Bezittingen zijn als de aarde die op het dode lichaam wordt gegooid. Leer daarom om naar uw dode 

lichamen te kijken en hen te galvaniseren met uw leven, maar maak niet de vergissing om er in te 

leven.  

25.19 Het is heel nuttig om in staat te zijn om bewustzijn te projecteren naar de wereldse sfeer, maar het is 

heel nadelig om geketend te worden door de condities van die sfeer. U wordt door die sfeer 

vastgehouden door twee dingen – angst en verlangen.  

25.20 Inwijding zal u toestaan om op ons gebied te leven, hoewel nog steeds verbonden met 

breinbewustzijn. Het is daarom dat de Graden (Graden =  Stadia van geleide ontwikkeling; het is een 

term gebruikt in de traditionele methoden van het beklimmen van de “ladder van zeven sporten”) 

leren: eerst, het overkomen van verlangen; ten tweede, het overkomen van angst; en ten derde, dood 

en wederopstanding. 

25.21 Door de Wet van Beperking te kennen en haar te transcenderen kunt u haar gebruiken. Als u de taak 

die u voor uzelf hebt gesteld afbakent, zie haar dan in relatie tot de Kosmos. Door het zien van het 

Kosmische Archetype zult u de kracht van dat ideaal in u trekken; en door de afgebakende vorm te 

zien die u wenst te manifesteren zult u die kracht concentreren.  
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26 H26. De wet van de zeven doden 

26.1 Leer nu de implicaties van de dood. De Eerste Dood. Zoals eerder is geconstateerd wordt een wervel 

gevormd, wanneer twee lijnen van beweging elkaar snijden. Deze twee lijnen van beweging 

neutraliseren elkaar dan zo dat zij ophouden te bestaan als beweging en een centrum van stabiliteit 

worden. Dit is de Eerste Dood.  

26.2 De Tweede Dood. Actie en reactie zijn gelijk en tegengesteld op het gebied van hun oorsprong. Zij 

handelen, reageren en gaan voort te bestaan in cyclische vorm. Maar wanneer getransmuteerd van het 

ene gebied in het andere houden zij op zich te manifesteren op het eerste gebied, en komen tot bestaan 

in een andere vorm op het volgende gebied. Als deze vertaling wordt gezien vanaf het gebied van 

oorsprong van deze krachten dan wordt dit dood genoemd. Als het wordt gezien vanaf het gebied van 

de ontvangst van deze krachten dan wordt het geboorte genoemd.  

26.3 Wanneer een evolutionaire verandering wordt bekeken vanuit een meer primitief aspect dan wordt zij 

gezien als dood. Als zij wordt bekeken vanuit het meer geëvolueerde aspect dan wordt zij gezien als 

geboorte. De geboorte is de Tweede Dood. Laten we dit duidelijk maken door een voorbeeld. Leven 

dat geëvolueerd is voorbij de capaciteit van lagere vormen om daaraan uitdrukking te geven bouwt 

zichzelf hogere vormen.  

26.4 De fossiele resten van de verlaten lagere vormen worden gevonden tussen het puin van het leven. Zij 

hebben de dood ondergaan; hun ras is uitgestorven; zij zijn niet meer; maar het leven heeft 

wedergeboorte in een hoger type voertuig bereikt. Het is alleen door het afdanken van de eenvoudiger 

vorm dat leven het meer complexe kan binnengaan, hoewel het bewustzijn dat in het gebied van de 

eenvoudiger vorm is daarin een tragedie ziet omdat het het hogere leven niet kan vatten en een 

voorafschaduwing ziet van haar eigen overgaan; maar het bewustzijn dat in het hogere leven is ziet de 

geboorte van een nieuwe manifestatie en verheugt zich, want het ziet de vollere uitdrukking van haar 

mogelijkheden.  

26.5 De Derde Dood. Elk geïndividualiseerd bewustzijn leeft om te sterven en sterft om te leven. Alleen 

door de dood kunnen wij de vruchten van het leven plukken. Wij grazen in de velden van de Aarde, en 

we liggen neer in de velden van de Hemel om te herkauwen. Er is gezegd “doe voor één uur studie 

drie uur meditatie”.  

26.6 In de dood is de meditatie van de ziel en in leven is haar studie. Als u alleen zou “leven” dan zouden 

alle ervaringen door ons bewustzijn gaan en zouden maar weinig indruk achterlaten nadat de eerste 

paar beelden alle beschikbare ruimte had gevuld. Alles zou concreet zijn, niet verbonden, zonder 

synthese; in de meditatie die “dood” is wordt de abstracte essentie van het leven gewonnen, en in 

plaats van een miljoen concrete beelden is er het abstracte concept. Leer om de dood te vertrouwen. 

Leer om de dood lief te hebben.  

26.7 Leer om op de dood te vertrouwen in uw werkschema, en doe regelmatig de oefening om uzelf te 

visualiseren als dood en gewaar te worden hoe u dan zult zijn, want zo zult u leren om een brug te 
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bouwen tussen leven en dood, zodat deze met toenemend gemak betreden zal worden. Zie uzelf als 

dood en werk uw bestemming uit. Zie uzelf als dood en ga door met uw werk vanaf het gebied van de 

dood. Aldus zal de brug worden gebouwd die leidt voorbij de Sluier. Laat de kloof tussen de 

zogenoemde levenden en de zogenoemde doden door deze methode worden overbrugd, opdat de mens 

zal ophouden om de dood te vrezen.  

26.8 De Vierde Dood. Vier is het “verbindings” getal. Het vierde lichaam dat het hoogste aspect van de 

Persoonlijkheid is verbindt haar met de Individualiteit, en de Vierde Dood wordt genoemd de 

“verbindende” dood - de “onderwijzende” dood, of anders bekend als “slaap”. Slaap is een miniatuur 

dood juist zoals dood de belangrijke slaap is, en een kennis van de aard van de slaap helpt om dood uit 

te leggen. De aard van slaap wordt onvoldoende begrepen. De indrukken van slaap die door het 

waakbewustzijn worden ontvangen zijn misleidend. 

26.9 Tijdens slaap wordt het fysieke gebied afgesloten van de andere gebieden, en de ziel die aldus bevrijd 

is ontvangt niet langer de impressies die komen van de vijf poorten van de zintuigen en we zeggen “zij 

slaapt en is passief”; maar de Individualiteit ontwaakt en is actief. Tijdens waken slaapt de 

Individualiteit, en tijdens slapen waakt de Individualiteit. Dit is de regel voor de meerderheid; maar er 

komt een tijd in de evolutie van sommigen dat de Persoonlijkheid in staat is om te worden gebruikt 

door de Individualiteit teneinde zich uit te drukken. Dit vraagt om een hoog ontwikkelde 

Persoonlijkheid en een hoog ontwikkelde Individualiteit. De Individualiteit wordt in de heilige 

geschriften aangeduid als de “Engel die altijd het gelaat van God aanschouwt”.  

26.10 Tijdens het waakleven van het lichaam is de Individualiteit vastbesloten om de concrete indrukken die 

in de lagere ziel stromen in haar eigen termen van abstractie te vertalen. Wanneer zij niet langer op 

deze manier naar binnen is gekeerd wordt zij objectief op haar eigen gebied en aanschouwt het 

“gezicht van de Vader”. Zij meet zichzelf dan volgens de Goddelijke standaard en maakt zulke 

aanpassingen als mogelijk zijn binnen haar macht; maar de aanpassingen van de geest verlopen 

volgens eonen en worden gemeten volgens de maat van de Hemel. Tijdens de slaap kan de weinig 

geëvolueerde ziel mogelijkerwijs niet in vergetelheid wegzinken, maar veel betrokken zijnde bij de 

onbevredigde verlangens van het vlees, kan zij voortgaan met te functioneren in relatie tot de 

gedachtevormen die door deze verlangens zijn voortgebracht. Het droomt de dromen die zijn 

verkregen uit onvervulde passies en de drang van de instincten.  

26.11 De Individualiteit is niet bevrijd, en in plaats van het “gezicht van de Vader die in de Hemelen is” te 

aanschouwen aanschouwt het het omgekeerde beeld van de menselijke vorm en ontwikkelt daarmee 

haar gelijkenis. De Individualiteit, niet in staat zijnde om te functioneren op haar eigen gebied, maakt 

geen groei door en blijft onontwikkeld; en de Persoonlijkheid wordt een overdreven karikatuur van 

zichzelf. Vanuit hier kan zij alleen bevrijd worden door de Derde Dood, daarbij de Individualiteit 

mogelijk makend om zichzelf waar te maken, maar als de Derde Dood onvolledig blijft dan zal de 

lagere ziel doorgaan te dromen op het astrale gebied. Dit leidt ons tot de vraag van de Vijfde Dood.  
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26.12 De Vijfde Dood is de dood van de Persoonlijkheid. De Persoonlijkheid, wanneer zij door de dood 

wordt weggetrokken van het lichaam, gaat door te leven en te functioneren als een Persoonlijkheid, en 

de mens is op geen manier veranderd en antwoordt nog steeds naar “de naam die hij in het vlees 

droeg”. In de Lagere Hellen brandt hij met verlangen totdat de mogelijkheden van verlangen zijn 

opgebrand. Verlangen blijft dan alleen over als een abstract idee en is deel van de Individualiteit. Hij 

sterft dan aan de lagere verlangens maar gaat door te leven in hogere verlangens.  

26.13 Hij leert deze op hun beurt te zien als eindig en sterfelijk; hij vindt dat zij barrières opwerpen tussen 

hemzelf en zijn Vader Wiens gezicht hij wil aanschouwen, en hij verlangt om aan hen te ontsnappen. 

Hij wil niet langer liefhebben met de persoonlijke liefde die een persoon liefheeft, maar met de hogere 

manifestatie van liefde die zelf Liefde is en niet houdt van een persoon of ding maar een staat van 

bewustzijn is waarin alles wordt omarmd.  

26.14 Hij zoekt dan vrijheid van de lagere liefde, en het is dit verlangen naar bevrijding van dat wat 

weliswaar goed is maar eindig teneinde het goede te realiseren dat oneindig is wat de Vijfde Dood 

veroorzaakt, en hij wordt geboren in het bewustzijn van de Individualiteit, en leeft op het gebied van 

de Individualiteit, het “gezicht van zijn Vader Die in de Hemel is” gewaar zijnde. Maar met het 

ontwaken van verlangen komen opnieuw de dromen, en met de dromen komt de roep naar de materie. 

De Geest die het gezicht van de Vader aanschouwt totdat het bewustzijn vermoeid is van Zijn 

helderheid, sluit haar ogen en slaapt; en al slapende droomt zij van haar onvervulde verlangens en 

wordt zo opnieuw geboren, want op het gebied van verlangen is een toestand van bewustzijn een 

plaats, en zoals wij wensen, zo worden wij herboren.  

26.15 Dus ieder mens maakt zijn eigen karma. Men zou kunnen vragen hoe het kan dat mensen voor zichzelf 

lijden en beperkingen maken die zij niet kunnen verlangen? Het is omdat zij niet de vruchten plukken 

van fantasie, maar de vruchten van actualiteit. Hen wordt gegeven de resultaten van dat wat zij 

zichzelf toegestaan hebben om te verlangen, niet de dingen die zij verlangen. Om een voorbeeld te 

geven – de mens die naar macht verlangde zal ijdelheid ontvangen. Om macht te ontvangen moet hij 

de kwaliteiten wensen die macht verlenen, namelijk sterkte, zorg voor de toekomst en wijsheid. De 

man die macht verlangt bouwt voor zichzelf het bewustzijn van de ijdele egotist. De mens die sterkte 

verlangt, zorg voor de toekomst en wijsheid, bouwt voor zichzelf het bewustzijn van macht. 

26.16 De zesde dood is trance. In trance slaapt het lichaam, maar is de ziel wakker. Zij is actief op haar eigen 

gebied. Zij kan functioneren op het gebied van de lagere aspecten, de instincten, met het lichaam als 

achtergrond. Of zij kan functioneren op het gebied van de hogere aspecten - met het concrete verstand 

en de emoties als achtergrond. In normaal psychisme portretteert het beeldbewustzijn de 

gebeurtenissen van de innerlijke werelden als in een magische spiegel, waarbij de condities van focus 

worden bepaald door de emotionele toestanden. 

26.17 Wanneer psychisch bewustzijn is gericht op de instincten en passies met materie als achtergrond, dan 

wordt bewustzijn overgebracht naar de etherische materie die uit het dichte voertuig wordt genomen, 
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zodat het kan fungeren als het voertuig van gepassioneerde verlangens; dan worden de manifestaties 

van lagere magie gezien, gevaarlijk en kwaad in al haar vormen, vernederend voor de persoonlijkheid, 

omdat haar leven wordt geleefd met betrekking tot materie en niet tot de geest. Leef alle leven met 

God als achtergrond en meet al uw daden af tegen de wijdte van de hemel en beoordeel hen ten 

opzichte van de Kosmos, opdat uw zonden ernstig zullen lijken volgens uw gezichtspunt en uw fouten 

zeer klein zullen zijn. 

26.18 De zevende dood is verlichting. In de zevende dood wordt bewustzijn teruggetrokken uit de 

persoonlijkheid en één gemaakt met de individualiteit en dan aanschouwt een mens voor altijd het 

gezicht van zijn Vader die in de hemel is, zelfs wanneer hij zelf een inboorling is op aarde. Aldus is de 

verlichte ingewijde niet als andere mensen. Volledige inwijding is een levende dood. 

26.19 Degenen die de dingen van de zintuigen en de trots van het leven verlangen gebruiken de woorden 

"levende dood" om het meest verschrikkelijke lot aan te duiden dat de mens kan overkomen; maar 

degenen die kennis hebben weten dat de "levende dood" de vrijheid van de geest betekent die gebracht 

wordt tot in het gebied van de materie. Het betekent het bewustzijn van de “Verblijvende 

aanwezigheid" in het midden van het bewustzijn van de zintuigen. 

26.20 Het betekent bewustzijn van de hemel terwijl men op aarde woont. Daarom gaat de geïnitieerde naar 

de levende dood die vrijheid is terwijl men nog in het lichaam is, want dood verklaart de wet van 

beperking nietig, bevrijdt de mogelijkheden van de geest, geeft zicht aan de blinde en macht aan de 

machteloze. Dat waarnaar we tevergeefs in het leven verlangden realiseren wij in de dood, want dood 

is leven en leven is dood. 

26.21 Voor het bredere bewustzijn is de baarmoeder een graf en het graf is een baarmoeder. De evoluerende 

ziel, die het leven binnen gaat, neemt afscheid van haar vrienden die om haar rouwen, en haar moed in 

beide handen nemend, de grote beproeving in de ogen ziende en zich overgevende aan lijden, komt zij 

tot leven. Haar eerste actie in het leven is om in te ademen. 

26.22 Haar tweede actie met die adem is het vormen van een kreet van nood, omdat zij de taak van het leven 

met verdriet op zich heeft genomen; en haar doel in het leven is om het leven draaglijk te maken. Maar 

wanneer zij het graf ingaat betreedt zij via een poort het bredere leven van het bewustzijn; en wanneer 

de ingewijde het bredere leven van bewustzijn zou betreden, dan betreedt hij het door een poort die de 

dood symboliseert; en door zijn dood voor de dingen van verlangen verkrijgt hij vrijheid, en als een 

dode wandelt hij onder de mensen. 

26.23 In de dood tijdens het leven, die de vrijheid van de geest is van de binding van het vlees, overstijgt zij 

de wet van beperking; dood zijnde, is zij vrij; dood zijnde beweegt zij met macht onder degenen die 

zijn begraven in het vlees; en zij, die het licht fel door haar heen zien schijnen, weten dat zij dood is, 

want het licht kan niet schijnen door de sluier van vlees. Wanneer bewustzijn geïncarneerd is in het 

lichaam kan het licht niet door dat bewustzijn schijnen; maar wanneer het bewustzijn niet 

geïncarneerd is kan het licht door haar schijnen. 
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26.24 Als het niet geïncarneerde bewustzijn nog steeds het lichaam manipuleert, dan schijnt dat licht door in 

de wereld van de materie en verlicht mensen. Maar onthoud dit, en mediteer daarop - de verlichte 

ingewijde is een dood mens die zijn lichaam manipuleert zodat hij daardoor degenen kan dienen die 

anders niet kunnen worden benaderd. 
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27 H27. De wet van inwerking 

27.1 De ware methode van inwerking  is maar weinig bekend omdat het gaat om de innerlijke principes van 

polariteit. Inwerking kan worden gedefinieerd als de handeling van het brengen van een kracht van 

een subtieler gebied naar een dichter gebied op de involutionaire boog.  

27.2 Dit moet worden onderscheiden van degradatie. Degradatie is een vergelijkbare handeling op de 

evolutionaire boog. We spreken van de degradatie en de sublimatie van een kracht op de evolutionaire 

boog, en van inwerking en desintegratie op de involutionaire boog. Een belangrijk concept betreffende 

de dynamische standaard van goed en kwaad is vervat in dit onderscheid. Inwerking is dan de 

handeling van het voorwaarts brengen van een kracht in evolutie door het ontwikkelen daarvan op het 

“vorm” aspect.  

27.3 U moet niet vergeten dat de stroom van evoluerend leven die uitgaat van de Logos moet afdalen in 

materie teneinde georganiseerd te worden; en “vorm” ontwikkeld hebbend door haar opsluiting in 

materie, gebruikt het die vorm als een mal; of strikter gesproken, een raamwerk (want het subtielere 

omringt het dichtere); en wanneer het raamwerk van het dichtere wordt teruggetrokken handhaaft het 

subtiele de vorm die het aannam omdat het systeem van spanningen dat toen ontwikkeld werd haar 

gewoonte is geworden.  

27.4 De handeling van sublimatie is om het dichte van het subtiele te scheiden; maar de handeling van 

inwerking is om twee tangentiële krachten op te sluiten in een knooppunt van het dichte. Dit was, 

zoals u zult bemerken, de methode van het creëren van de atomen. De handeling van inwerking is 

gebaseerd op het gebruik van de Wetten van de Aantrekking van het Centrum en de Aantrekking van 

de Omtrek, en het gebruik van polariteit; en in alle uitwerkingen van de concepten van polariteit komt 

de Wet van Inwerking in functie omdat polariteit aanleiding geeft tot inwerking; inwerking hangt af 

van polariteit waarin vereniging horizontaal plaatsvindt en splitsing vertikaal. Er is meer gezegd dan u 

zich kunt realiseren. 
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28 H28. De wet van polariteit 

28.1 Het is onmogelijk om de Wet van Polariteit te beschouwen zonder de Wetten van de Aantrekking van 

het Centrum en de Aantrekking van de Omtrek, omdat polariteit haar basis heeft in deze twee wetten. 

Afhankelijk van de aantrekkingsrichting naar het centrum of naar de omtrek moeten de negatieve of 

positieve aspecten van kracht worden geobserveerd. 

28.2 De aantrekking naar het centrum geeft het negatieve, en de aantrekking naar de omtrek het positieve 

aspect, en het zijn deze twee in polariteit die de circulatie van kracht produceren. U ziet het prototype 

waarvan dit de correspondentie is in de positieve en negatieve aspecten van de Kosmische Dagen. Het 

symbool daarvan is vervat in de Caduceus van Mercurius. Daar ziet u de zwarte en witte slangen van 

positieve en negatieve functies in elkaar gedraaid van zijde tot zijde van de staf. Gezien in haar 

wereldse aspect vertegenwoordigt de staf de Straal en de zwarte en witte slangen de positieve en 

negatieve aspecten van de Levensgolf. 

28.3 Er is ook een ander aspect van polariteit met betrekking tot groepsvorm. Het bewustzijn van een groep 

is een entiteit van een negatief of vrouwelijk type. Het vraagt om gestimuleerd te worden door een 

positieve kracht voordat het creatief kan worden. Datgene wat functioneert op een subtieler gebied is 

positief ten opzichte van dat wat functioneert op een dichter gebied. Zou een bewustzijn de doelen van 

een groep gewaarworden op een hoger gebied dan het gebied waarop de groep haar gewaarwordt dan 

wordt het positief naar de groep en kan haar daardoor vruchtbaar maken. 

28.4 Wanneer bevruchting van een groep plaatsvindt wordt elk van de individuen in de groep zwanger van 

een nieuw concept en geeft geboorte aan creatief werk op het fysieke gebied. Zij zullen dan ontvangen 

hebben wat de groepsleider in bewustzijn heeft, en zullen dan op hetzelfde gebied zijn als de leider. 

Omdat zij hetzelfde ideaal hebben ontvangen zullen zij van dezelfde polariteit zijn als de leider en zal 

het voor hem niet langer mogelijk zijn om een creatieve stimulans naar die groep te brengen. Dit zal u 

het proces van floreren en van rust verklaren die groepen ondergaan; perioden van rust zijn niet 

noodzakelijkerwijs dood. U zult observeren dat in al het gemanifesteerde leven er een samenwerking 

van twee factoren essentieel is voor alle “vorm” bouw. Kracht echter werkt als een eenheid omdat haar 

polariteit in de Logos is. 
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29 H29. De wet van de aantrekking van buitenste ruimte 

29.1  Bij het beschouwen van de Wet van de Aantrekking van Buitenste Ruimte moeten we ons eerst 

afvragen hoe het mogelijk is dat de aantrekking van Buitenste Ruimte in staat is om de aantrekking 

van het Centrum te overwinnen. Ten einde dit probleem te begrijpen moeten we bepaalde 

basisaspecten van het universum beschouwen die eerder zijn beschreven. 

29.2 Het bewustzijn van de Logos dat evenwicht heeft bereikt heeft perfectie verworven; en, datgene 

bereikt hebbend wat het conceptueel heeft gerealiseerd, zendt een verdere conceptie uit en beoogt de 

verwezenlijking ervan. Deze formele concepten die al bedacht zijn binnen het bewustzijn van de 

Logos worden voortgezet in meer complexe synthese (daarbij deelhebbend aan de natuur van 

achtereenvolgens ontwikkelde fasen van manifestatie), of, om hetzelfde idee in andere termen uit te 

drukken, doorgegeven naar beneden door de gebieden van manifestatie. De groeipunten van de Logos 

worden in manifestatie geprojecteerd als evolutionaire impulsen; en de Logos geeft de stuwkracht naar 

buiten die de vormen projecteert, hen bezielend met leven.  

29.3 Nu is het altijd de bedoeling van "wil" om onvoorwaardelijk te functioneren, net zoals het altijd de 

neiging van ''vorm'' is om het ongemanifesteerde te conditioneren; en de "wil-tot-leven" van de Logos, 

altijd binnengaande in de conditionerende vorm, het als het ware voor zich uit duwend naar beneden in 

de gebieden, "geïrriteerd" is door de vorm; maar in de latere fasen van het Logoïsche leven is 

ongeconditioneerde wil onmogelijk, alle actie wordt bepaald door reeds bestaande condities, en de 

wil-tot-leven van de Logos, die het leven is van het gemanifesteerde universum, moet zich 

onderwerpen aan voorwaarden en wordt gebonden in vorm. Vandaar de "oorlog tussen geest en vlees". 

29.4 De wil-tot-leven van de Logos drukt zich dan uit door middel van opeenvolgende fasen van vorm 

totdat de dichtste fase is bereikt. Het kan het conditionerende voertuig van zijn manifestatie niet verder 

projecteren, en het streeft ernaar zich vrij te maken van de slavernij van vorm en voorwaarts te gaan - 

om een metafoor van ruimte te gebruiken - naar die gebieden van de ether die niet zijn afgebakend en 

geconditioneerd door de primaire Logoïsche  wil. 

29.5 Eerst is er het streven van het geconditioneerde leven om ongeconditioneerd te worden die de 

voornaamste drang vormt - die het projecteert naar de buitenruimte. 

29.6 Ten tweede is er de natuurlijke neiging naar evenwicht, en van de krachten onder hoge druk in een 

gemanifesteerd universum om zich te verspreiden in het vergelijkenderwijze vacuüm van de 

buitenruimte. 

29.7 Ten derde is er het beeld van de schaduw - alle mallen die ontsierd zijn tijdens het maken - al die 

evolutionaire begrippen die falen in hun realisatie - alle misplaatste krachten en zielen die hebben 

gefaald in hun taak, afgewezen geworden door hun Individualiteiten - in feite alles dat wenselijk is om 

verworpen te worden door het Logoïsch bewustzijn en dat niet is uiteengevallen tegen de innerlijke 

schil van de Ring-niet-verder, blijft als een afbeelding in de reflecterende ether van ruimte op wat 

figuurlijk mag worden genoemd het buitenoppervlak van de Ring-niet-verder (onmiddellijk tussen die 
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en de Ring-Chaos van het universum), en er vaag kan worden ontwaard. 

29.8 Elk bewustzijn dan dat uitkijkt naar de andere zijde van materie zal over de grote kloof, die de Ring-

niet-verder is van het universum, de gereflecteerde beelden ontwaren van alle valse hoop en mislukte 

pogingen tot manifestatie - en deze, die als het ware verlangen naar de kracht die hen tot manifestatie 

moet brengen, roepen over de kloof naar welke elementen dan ook die verwant aan hen zijn in datgene 

wat zichzelf op de barrière presenteert; en zo is het dat alle evoluerende kracht, hetzij in het universum 

of in het individu, die doorgedrongen is in fundamentele zaken, uitkijkt over de grote golf die 

gefixeerd is door de Kosmische wet, en de lege spiegelingen ziet van zijn hopeloze dromen die 

vervulling beloven, en wordt verleid om voorwaarts te gaan op dat pad van uitgaan waarop het 

goddelijke momentum het projecteerde, en, door middel van het verdere momentum verworven door 

zijn eigen beweging, over die golf te springen in de vrijheid van de buitenruimte waar geen wet is, en 

mensen als goden zijn. 

29.9 Want wanneer een eenheid van bewustzijn wordt bevrijd van een gemanifesteerd universum door 

transcenderende wet (wet die wordt geconsumeerd in een volmaakte gehoorzaamheid), wordt het het 

kernvormende centrum van een nieuwe Logoïsche  zon; dit is het mysterie van Godheid. Maar als een 

eenheid van bewustzijn die niet aan de wet heeft voldaan ontsnapt dan is het een ongeconditioneerde 

wil; dit is het mysterie van het kwaad (positief kwaad), gepersonifieerd als de duivel. Deze verleiding 

van het Nadir komt tot allen in de loop van de evolutie. 

29.10 Van het Goddelijke op de uitgaande boog moet leven doordringen in de fundamenten; en als de 

fundamenten zijn aangeraakt, en de top van haar krachten is bereikt, dan moet het de verleiding 

verwerpen van de wensafbeelding die gereflecteerd wordt vanuit de Buitenruimte, en haar schreden in 

nederigheid terugvoeren naar de bron van haar leven; daarbij de realisatie winnend dat vrijheid niet 

wordt bereikt door ontsnapping aan beperkingen en voorwaarden maar door de balans aan te passen 

aan een perfect evenwicht. 

29.11 Als evenwicht van tegenstrijdige krachten is gerealiseerd dan wordt vorm stereotiep en kan worden 

overgelaten om het overeenkomstige bewustzijn te ontwikkelen, en het bezielende leven trekt zich 

terug op een hoger gebied, met zich meedragend de reactiecapaciteit die is verworven in het lagere 

gebied maar niet langer vastgehouden door de condities van dat gebied. Dit zal meer volledig worden 

behandeld in de volgende lezing. 

29.12 De aantrekkingskracht van de Buitenruimte is dan de aantrekking van onvoorwaardelijke macht; het is 

de verleiding om te ontsnappen aan de wetten die ons hebben opgebouwd en de bevoegdheden 

opgedaan onder deze wetten zonder de gelijkwaardige verantwoordelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld 

worden gezien in het leven van de mens die, genietend van alle voordelen van een hoog ontwikkelde 

cultuur, haar de doelstellingen en de idealen brengt van een niet-geëvolueerde staat van bestaan. 

29.13 De aantrekking van de Buitenruimte is de verleiding om te breken met evolutie en de Kosmische wet 

en te functioneren als een god. Zulke goden zijn degenen die worden gepaaid in de riten van 
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duivelaanbidding. 

  



 

Cosmic Doctrine EN-NL            21-11-2018 107 

  

30 H30. De wet van de aantrekking van het centrum 

30.1 De wet van de Aantrekking van het Centrum bevat het geheim van het Mysterie van Liefde. Het kan 

worden beschouwd onder drie aspecten: - Ten eerste ten opzichte van Evolutie, ten tweede met 

betrekking tot Inwijding, en ten derde met betrekking tot Devolutie en het Linker Pad. 

30.2 2 (1) Met betrekking tot Evolutie 

30.3 Als een vorm van leven haar grootste complexiteit in materiële organisatie heeft bereikt, begint 

unificatie. Deze wordt verkregen door middel van de synthese van beginselen op een hoger niveau, en 

als deze is verkregen begint devolutie van de fysieke vorm. Dit markeert de doorgang door het 

dieptepunt van de Evolutionaire Boog. 

30.4 Laten we dit concept uitwerken. Ideeën van levensexpressie die zijn ontwikkeld door entiteiten van 

een hogere rang dan de levensvorm onder beschouwing, worden geprojecteerd op deze levensvormen 

in het etherisch koninkrijk als ze materialisatie naderen, en in de kneedbare materie van het etherische 

type worden zij uitgewerkt, en dit fungeert als een raamwerk voor de volgende fysieke vorm. 

30.5 De levenskrachten, gedwongen om te circuleren in de vormen die zijn gebouwd van materie, 

ontwikkelen een verzameling van magnetische spanningen. Als ze deze hebben ontwikkeld kan de 

materiële vorm worden verwijderd en het systeem van spanningen blijft over als een etherische mal. 

Zo passeert een beginnend idee door het gebied van manifestatie in materie en wordt een visionair 

idee. 

30.6 Er worden veel verschillende mechanismen gebruikt om hetzelfde resultaat te verkrijgen, en, hoewel 

elk van deze zijn conceptie dankt aan een verschillend inceptief idee - een verschillende poging om 

een ontwerp uit te werken - is het conceptieve idee van geperfectioneerde actie hetzelfde voor alles. 

Zo komt het dat datgene dat verscheidenheid in haar oorsprong was, door de perfectie van de 

ontwikkeling uitkomt op eenheid. 

30.7 Een is het symbool van de Eerste Manifestatie of het Absolute. Wat multipliciteit reduceert tot eenheid 

- of een ''complexe Concreetheid'' tot een "simpel Abstracte" - nadert het Centrum. De nadering tot het 

Centrum is niet een beweging in ruimte, maar een unificatie. 

30.8 Merk nu het verschil op tussen unificatie en vereenvoudiging, omdat dit de aanwijzing is tot veel. 

Unificatie wordt bereikt door evolutie en vereenvoudiging wordt bereikt door devolutie. Unificatie is 

de definitieve synthese - vereenvoudiging is de uiteindelijke analyse of terugkeer tot een type. De één 

is vordering tot voltooiing, de ander een regressie naar het begin. 

30.9 Het concept van de Terugkeer naar het Centrum kan worden beschouwd als een uitbreiding van het 

Centrum; want wanneer terugkeer naar het Centrum plaatsvindt, wordt het Centrum daarmee 

uitgebreid; en ons wordt onderwezen dat de Terugkeer naar het Centrum het doel is van evolutie. Als 

op dit idee wordt gemediteerd dan zal blijken dat een dergelijke Terugkeer naar het Centrum de 

uitbreiding van het Centrum inhoudt, want als alles dat extern is intern wordt dan moet de grens van 

het Centrum worden uitgebreid. In waarheid kan worden waargenomen dat de Terugkeer naar het 
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Centrum betekent dat het Centrum wordt uitgebreid naar de omtrek en dat alle dingen zijn zoals in het 

Centrum. Dit impliceert de spiritualisering van alle gebieden. 

30.10 Een dergelijk concept heeft twee aspecten - het ''vorm'' aspect, en het ”kracht" aspect. Kracht stroomt 

naar het Centrum, zich terugtrekkend van de omtrek. Hieruit volgt dat het Centrum, om dit mogelijk te 

maken, moet uitstromen. Dus is het zo dat de substantie van elk gebied, nadat haar eigen kracht 

teruggetrokken is, wordt herschikt door de invloeden van het uitbreidende Centrum in vormen die 

lijken op hen die vooral voorkomen op het Zevende Gebied. 

30.11 Het terugtrekken van kracht markeert het einde van een Kosmische Dag en het begin van een 

Kosmische Nacht. De uitstroming van het Centrum is het werk van de Kosmische Nacht - en de 

geheimen van de Kosmische Nacht zijn tot nu toe nooit geopenbaard. 

30.12 De uitstroom van pure geest over alle gebieden van materie vindt plaats tijdens de Kosmische Nacht, 

en alle archetypische vormen die in de omgeving verblijven van de magnetische spanningen worden 

daardoor gegalvaniseerd, maar zij hebben geen echt leven omdat zij nog geen reïncarnerend principe 

hebben en derhalve geen geheugen, en aan het einde van de Kosmische Nacht trekken de Spirituele 

Getijden zich terug en geven het veld over aan de leegte van de Kosmische Dageraad. Maar de 

vormen waarover het Kosmische Getijde heeft gestroomd zijn aangepast aan Kosmische spanningen 

en daarom zijn alle soorten van kwaad gecorrigeerd. 

30.13 Dit is het zuiveren van materie dat plaatsvindt tussen elke Kosmische Dag en die de krachten van 

traagheid neutraliseert; en zoals de krachten van inertie hun wortels hebben in de Wet van Beperking 

en de Wet van Beperking haar wortels heeft in Kosmisch Kwaad, zo zult u de betekenis van het werk 

van de Kosmische Nacht zien, en zult u ook de diepere betekenis zien in de woorden "De Machten van 

de Duisternis". 

30.14 Het is nodig, als u de diepere implicaties van occultisme wilt begrijpen, dat u zou moeten zien dat de 

duisternis door schemering leidt tot de dageraad, en de dag door schemering leidt tot duisternis. 

"Goed" en "Kwaad" kunnen worden opgevat als gebieden van Licht en Schaduw waar doorheen een 

spinnende ring draait, en "Kwaad" heeft haar werk te doen evenals "Goed." De God van het licht en de 

God van de duisternis zijn slechts de acties van de rechter- en de linkerhand van de Vader. De 

rechterhand geeft en de linkerhand neemt weg. De rechter geeft dat wat moet worden, en de linker 

neemt weg wat geweest is. De rechter zendt uit in manifestatie en de linker lonkt opnieuw terug; maar 

u, kijkend als in een spiegel, noemt rechts, links, en links, rechts. 

30.15 De Aantrekking tot het Centrum vindt plaats op het Pad van Terugkeer, en als die aantrekking 

voortijdig begint dan is zij er de oorzaak van dat het leven terugstroomt naar een eerder aspect. Dit 

betekent een devolutie van leven voordat er een devolutie is van vorm. Als deze terugkerende stroom 

plaatsvindt met betrekking tot Leven, dan zien we de ontwikkeling van parasitaire soorten van 

bestaan. Dit verklaart het probleem van bacteriële ziekte; andere vormen van leven die saprofytisch 

zijn zijn helemaal niet van deze Evolutie, maar functioneren onder de heerschappij van de "Heren van 
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het Donkere Gelaat", die de aaseters van de Goden zijn. 

30.16 U zult uit het voorgaande bemerken dat een terugkeer naar het Centrum betekent een dimmen van een 

Dag van Manifestatie, en als het daglicht dimt stroomt de spiritualiserende duisternis van het 

Ongemanifesteerde over de velden van materie. En dit moet altijd in gedachten worden gehouden bij 

het overwegen van dit probleem, want als het licht zich terugtrekt uit het buitencircuit van de materie, 

dan beginnen de spiritualiserende invloeden te stromen vanuit het binnenste circuit van Geest, en dit 

proces gaat door totdat alle licht zal worden teruggetrokken, en de concentrische cirkels van 

manifestatie volledig worden overstroomd door de reinigende Wateren van Duisternis; maar 

ondertussen is er een overgangsfase waarin de Wateren van Duisternis (welke naam een symbool is 

van spirituele vrede, zuivering en regeneratie), voorbereiding maken voor nieuw leven. Deze wateren 

sijpelen vervolgens door de gebieden van manifestatie zodat het geziene zal worden doordrongen van 

het ongeziene. Dit brengt ons tot het tweede aspect van het onderwerp van de Aantrekkingskracht van 

het Centrum - het vraagstuk van de Inwijding. 

30.17 (2) Met betrekking tot Inwijding 

30.18 Die entiteiten die zijn teruggekeerd naar het Centrum aan het einde van hun evolutie stromen weer uit 

als de voorlopers van de schaduw van de geest. Het zijn dezen die de Inwijders zijn. Zij zelf zijn in 

staat geweest om voor de evolutie uit te gaan door zelf ingewijd te worden door zich ontwikkelende 

entiteiten van voorgaande evoluties volgens de gebieden waarop zij inwijding namen; waarbij de 

Heren van elk gebied de voltooide vruchten zijn van de evolutie die zijn hoogtepunt had op dat gebied. 

Dit zijn de inwijders van elke evolutie totdat degenen die zijn ingewijd, zelf door het Licht zijn 

gegaan, en opnieuw naar buiten gaan. 

30.19 Door de actie van deze entiteiten gaan degenen die zijn ingewijd vanaf het oppervlak naar het 

substratum van hun gebied en het is alleen wanneer de Wateren van Regeneratie zijn doorgedrongen 

door de scheuren en spleten van het ontvankelijk bewustzijn van een gebied dat inwijding op dat 

gebied kan plaatsvinden. Het is daarom dat in dit stadium de Grotere Verlichting alleen kan 

plaatsvinden buiten het lichaam, want in deze fase van evolutie hebben de Wateren van Regeneratie 

het fysieke gebied nog niet bereikt. 

30.20 (3) Met betrekking tot Devolutie 

30.21 De Aantrekkingskracht van het Centrum heeft een derde aspect in devolutie, of de manier van het 

Linker Pad zoals toegepast op bewustzijn. 

30.22 Met betrekking tot evolutie betekent devolutie de terugtrekking van leven uit elk gegeven type vorm, 

en het uiteenvallen van de vorm. De systemen van magnetische spanningen die het leven in hen 

genereerde worden dan achtergelaten als lege schillen op de etherische ondergebieden. Deze schillen 

moeten wachten op de zuivering van de Wateren van Regeneratie, die uitstromen in de getijden van de 

Kosmische Nacht. 

30.23 Het gebeurt soms echter dat zielen die voldoende ontwikkeld zijn om het punt bereikt te hebben 
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waarop zij de Aantrekkingskracht van het Centrum op het Pad van Terugkeer voelen, en nog 

onvoldoende ontwikkeld zijn in bepaalde aspecten om klaar te zijn voor evolutie omdat ze nog niet 

voldoende involutie hebben ondergaan, zich er op instellen om terug te keren naar het Centrum 

voordat zij het nadir zijn gepasseerd. Dan zullen zij bewegen door gebieden waaruit het leven zich 

heeft teruggetrokken, en waar de lege schillen liggen in afwachting van de komst van de Getijden van 

de Kosmische Nacht. Deze zielen zullen dan gebruik maken van deze systemen van magnetische 

spanningen van een primitief type voor de uitdrukking van hun functies. Dit zal veel verklaren als men 

daarop mediteert. 

30.24 Wanneer echter deze zielen de schillen zijn ontgroeid en vernietigd hebben (en daardoor hun latere 

evolutie belemmerd hebben) en op hun devolutionaire weg blijven, bereiken ze een punt waarop er 

geen schillen meer zijn voor bezieling en dan zullen zij niet in staat om vorm te handhaven, en zullen 

zij oplossen in de ongeorganiseerde elementen van substantie en ophouden potent te zijn voor Kwaad 

of potentieel te zijn voor het Goede. Dat is het verhaal van het Linker Pad. 

30.25 Evolutie op het Rechter Pad wordt bereikt door het terugtrekken van het geperfectioneerde Leven uit 

de vormen die scheiden, de synthese van de beginselen die de vormen door hun ontwerp moesten 

uitdrukken, de sublimatie van de beginselen in idealen, en de realisatie van de idealen door het 

Logoïsch Bewustzijn. Dat is het verhaal van evolutie op het Rechter Pad. 

30.26 Dan zal worden ingezien dat de essentie van evolutie unificatie is; en de manifestatie van het 

unificerende beginsel op de gebieden van manifestatie is Liefde. Of dat de liefde intellectuele 

sympathie is op het gebied van het concrete verstand, of fysieke eenheid op het gebied van de materie, 

in al haar aspecten is Liefde het symbool van de Logos als Eén. 

30.27 Evolutie beoogt om alle dingen één te maken, en op de gebieden van manifestatie zijn er maar twee 

dingen die alle dingen één maken - Dood en Liefde. Dood is de manifestatie van het linker pad, en 

Liefde is de manifestatie van het Rechter Pad. Hij die liefheeft, hoe weinig zijn concept van Liefde 

ook is, manifesteert een unificatie, en unificatie is het doel van evolutie. God is Eén. Liefde maakt één 

– daarom wordt in waarheid gezegd "God is Liefde." 

30.28 Wie Liefde uitdrukt, brengt Geest, die Eén is, in manifestatie. Afgescheiden zijn is dood zijn. Kies 

daarom voor Liefde en leef. 
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31 DEEL II 

31.1 Het extra materiaal dat hier wordt gegeven heeft dezelfde autoriteit als het hoofddeel van het werk, 

maar werd enkele jaren nadien medegedeeld. Hoewel het in veel gevallen een specifieke verwijzing 

heeft naar bepaalde hoofdstukken wordt het hier niet gegeven met een verwijzing naar die 

hoofdstukken omdat het ook een algemene verwijzing heeft naar het onderwijs als geheel en een 

nuttige opheldering biedt van de algemene materie in het boek. In het algemeen verwijst het meer naar 

de eerste twintig hoofdstukken van het werk dan naar de latere maar, natuurlijk, hoe meer het boek 

wordt begrepen als een geheel des te nuttiger zal het extra materiaal zijn. 

31.2 (1)  

31.3 Elk Kosmisch Atoom heeft in zichzelf krachten van twee Stralen die de primaire wervel instellen, 

hoewel het later uitging langs het pad van een Straal alleen. De twee Straalkrachten zijn de positieve 

en negatieve factoren in de wervel, de negatieve of latente vertegenwoordigen een soort van 

onderbewustzijn. Onderzoek van het "Straaltype" van een individu zou om Siderische Astrologie 

vragen - een veel ingewikkelder en diepgaander astrologie dan nu gepraktiseerd wordt. 

31.4 (2) 

31.5 De Heren van Vlam en de Heren van Verstand ontmoeten elkaar niet op de gebieden van voortgang 

van de Eerste Drie zwermen, maar er is een proces op een later tijdstip waarbij een Heer van Vlam als 

het ware kan samensmelten met een Heer van Verstand, aldus in alle opzichten overgaand tot een Heer 

van Verstand. Het proces is heel moeilijk te beschrijven: er vindt zo te zeggen een soort van absorptie 

plaats, enigszins vergelijkbaar met de samenvoeging van een individualiteit met een hoog ontwikkelde 

Persoonlijkheid in een menselijke incarnatie, enigszins vergelijkbaar maar niet hetzelfde. Een Heer 

van Verstand die ervoor kiest om bepaald werk voort te zetten voor een Heer van Vlam absorbeert de 

"ervaring" van de Heer van Vlam enigszins op de manier waarop een individualiteit de ervaring van 

een Persoonlijkheid absorbeert (maar in dit geval wordt de vergelijking omgekeerd, aangezien de Heer 

van Verstand overeen komt met de persoonlijkheid die de ervaring van een Heer van Vlam absorbeert 

die overeenkomt met de individualiteit) en gaat verder als een Heer van Verstand met het verre contact 

(van een Heer van Vlam) nog steeds achter hem werkend. 

31.6 Velen van de Heren van Vlam zijn wat we nu noemen de Aartsengel Krachten, anderen leiden 

bepaalde condities in het universum en hebben een speciaal contact met de Zonnelogos. Het zijn deze 

laatsten die zogezegd bepaalde Heren van Verstand in hun ervaring stimuleren en hun invloed aan hen 

doorgeven, aldus via hen werkend. De Heren van Vlam hebben allen een bijzonder sterk Logoïsch 

contact en sommigen werden wat zou kunnen worden genoemd weer opnieuw uitgezonden nadat de 

eerste zwerm klaar was met haar werk. 

31.7 Het kan van speciaal voordeel zijn om te mediteren over de Drie Primaire zwermen omdat dat deel 

van het boek dat zich met hen bezighoudt was vervat in een noodzakelijkerwijs zeer benaderende 

manier die geschikt is voor het "gemiddelde intellect". Het is belangrijk om te beseffen dat alles wat 
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wordt gezegd slechts een benadering is en dat veel meer dan een louter intellectuele waardering kan 

worden verkregen door middel van meditatie op de eerste Drie Zwermen. 

31.8 Het materiaal in The Cosmic Doctrine is in staat om enorm uitgebreid te worden - uitbreiding, 

inderdaad, voorbij de huidige grenzen van menselijk begrip. 

31.9 (3) 

31.10 Het proberen om te zetten in begrijpelijke taal en toch nog iets te geven dat een adequate afbakening 

van de macht en majesteit van de Drie Primaire Zwermen benadert is inderdaad een moeilijke taak. De 

beschrijving zoals gegeven in het hoofddeel van het werk geeft weinig idee van het machtige werk dat 

verricht en uitgevoerd wordt door die Zwermen. Die grote Golven van Kosmisch Leven, die de 

Wetten bouwen van het universum, de evolutie en de mens zijn van groot belang in alle tijden en 

vooral bij de aanvang van een nieuw Tijdperk. Hun invloed blijft als achtergrond in de mens en het 

universum, en zoals de mens in contact is met deze primaire aanvangen wanneer zijn eigen 

Levensvonk voor het eerst manifestatie binnenging, zo is ook het type van zijn Individualiteit bepaald. 

Hij kan zelfs nu niet weg gaan van die vroege stadia van ontwikkeling omdat, zoals zijn Essentiële 

Zelf de invloeden aannam en op hen reageerde in de vormende fase van zijn evolutie, ook elk 

menselijk wezen in dit stadium nog steeds het latente bewustzijn van deze primaire acties en reacties 

draagt. Hij draagt voor eeuwig het zaad van zijn eigen begin, evenals de eik voor eeuwig de eikel 

binnen zich draagt, en, zoals de eikel reageerde op de bodem waarin hij groeide, zoals hij de lucht en 

de zon ontving, in welke mate zijn groei werd gemaakt en hij geleidelijk zijn buitenste schil afwierp 

en wortel begon te schieten en een eik begon te worden, aldus de mens in zekere zin voor het eerst 

mens begon te worden. 

31.11 Zoals een mens reageerde op de verschillende gebieden waar hij in deze primaire stadia van de 

Levensvonk doorheen ging - en zelfs toen was er een mate, hoe klein ook, van individuele reactie - 

zelfs zo is die mens vandaag. Zoals de Vonk naar beneden kwam langs de gebieden, stof verzamelend 

van elk gebied, en daarna opnieuw omhoog terugkeerde, zo ontmoette hij andere Vonken die hetzelfde 

ding deden, en zo is het evenzo vandaag in zijn leven. In deze massa van Vonken op haar eerste 

afdaling van de gebieden waren er enkelen die een kleinere massa vormden binnen het geheel, elkaar 

meer aanrakend dan andere Vonken of Groepen van Vonken in het geheel. Zo begonnen bepaalde 

speciale reacties - "vriendschappen" als het ware - in de primaire fasen; en in latere dagen van evolutie 

ontmoetten dezelfde Vonken, gekleed in materie van alle gebieden die werden gepasseerd, opnieuw 

die anderen die op dezelfde manier gekleed waren met materie van alle gepasseerde gebieden 

waardoor hij eerst contact met hen maakte in de primaire stadia. Tijdens het passeren van de gebieden 

werd de materie of de inhoud van elk gebied verweven met de innerlijke voertuigen van de mens en 

bouwde in de loop der tijd de verschillende vormen of voertuigen die we nu met verschillende namen 

kennen (zoals bijvoorbeeld het "Astrale Lichaam", "Mentale Lichaam" enz.) en deze lichamen hebben 

ook bepaalde onderverdelingen. De grote planetaire sferen waardoor elk atoom en Goddelijke Vonk 



 

Cosmic Doctrine EN-NL            21-11-2018 113 

  

passeerden in de loop van de evolutie hadden ook een bepaald soort invloed op hen en op een 

bepaalde manier is dit de basis van astrologie, hoewel de wortels van deze studie grotendeels verloren 

zijn gegaan en zijn vergeten. Astrologie kan tegenwoordig niet worden toegepast zoals de oude rassen 

haar opvatten vanwege de verandering onder de hemelse lichamen, en de mens verandert zelf ook. 

31.12 In zijn neerwaartse gang door de gebieden kwam het evoluerende wezen in contact met grote 

planetaire Machten die nog steeds enige controle over hem uitoefenen - hoewel hij daar mogelijk niet 

bewust van is - want hij heeft materie binnen zijn verschijningsvorm die een vorm van contact 

behoudt met deze grote planetaire Machten en hun invloed op zijn lichaam, geest en karma blijft nog 

steeds op zeer primitieve niveaus: bijvoorbeeld de Kracht beschreven als "De Grote Moeder" is nog 

steeds De Grote Moeder van alle levende wezens en de mate waarin een modern mens bewust kan 

worden van dit contact is belangrijk voor hem. 

31.13 De grote Wetten van het Universum werden gemaakt lang voordat wat wij noemen "de mens" 

voldoende was geëvolueerd om op dezelfde manier langs de gebieden naar beneden te komen als de 

grote atomen en de groepskrachten die in het begin de Universele Machten hebben gebouwd. De 

"Groepszielen" van deze laatsten zijn achter wat we de grote archetypen noemen en met deze 

archetypen kunnen esoterische studenten veel te maken krijgen. En zoals de mens uiteindelijk langs de 

gebieden terugkeert aan het eind van een keten van evolutie bereikt hij zijn eigen begin op een ander 

niveau. Hij wordt als het ware een god, een type van Logos, in zichzelf aan het einde van vele 

evoluties de grote ketens van ervaring bijeenzamelend die hem niet langer tot individu zullen hebben 

gemaakt, maar in zekere zin een groep waaruit andere eenheden van geestkracht stralen. Want de 

mens begint als een groep en individualiseert uit de groep wanneer evolutie doorgaat en op het einde 

moet hij terugkeren naar zijn eigen groep die dan hemzelf is. 

31.14 Achter dat onderwijs is het "Collectief Principe" of collectief gevoel, dat, zoals zo vaak gedeeltelijk of 

zelfs verkeerd begrepen, kan worden gevonden in bepaalde politieke idealen en systemen. Dit gevoel 

heeft een hoge ethische basis en streeft er naar om het karakter zo te vormen dat allen moeten 

fungeren als één, moeten fungeren als een team en in een team; want het is de grootste, meest 

ingewikkelde en eerste Goddelijke Wet wanneer goed begrepen. Niettemin, zolang het individu niet 

wordt ontwikkeld tot het hoogste, kan het geen deel uitmaken van de collectieve eenheid van 

Goddelijkheid waarnaar het in het einde moet terugkeren. En in elk mens is datgene wat de 

Drievuldigheid maakt - de Drie Aspecten van de Manifesterende Godheid - en deze Aspecten zijn in 

zijn binnenste Geest als zijn hoogste ethiek. 

31.15 Wanneer deze evolutie klaar zal zijn, zal de ervaring en de materie van dit gebied (Aarde) hogerop 

worden opgeslagen en doorgegeven worden aan andere evoluties op andere planeten en enkele van 

haar levenskrachten zullen opnieuw naar deze planeet terugkeren in een andere gedaante. Wanneer een 

mens sterft gaan delen van zijn astrale en etherische lichamen waarschijnlijk voor een tijdje verloren 

voor zijn Individualiteit, maar vaak ook gaan ze naar bepaalde delen van de nieuwe astrale en 
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etherische lichamen die hij in zijn nieuwe incarnatie zal hebben. Dat, in een paar woorden, is wat er 

altijd is gebeurd door evolutie - de vorm wordt gebroken en de delen worden gebruikt om de vorm van 

het volgende type van levensvorm op te bouwen; maar het is niet altijd bekend dat deeltjes van de 

dichtere voertuigen - niet de fysieke, maar de astrale en etherische - de gedesintegreerde astrale en 

etherische lichamen van mensen die gestorven zijn, andere Persoonlijkheden gaan vormgeven. Deze 

Persoonlijkheden kunnen later behoren tot díe Individualiteiten van welks voormalige 

Persoonlijkheden de onderdelen komen, maar het gebeurt ook dat dat niet gebeurt, en Individualiteiten 

hebben vaak Persoonlijkheden die zijn samengesteld uit materiaal dat eerder is gebruikt in de 

voertuigen van anderen. Dit verklaart soms de vreemde reacties tussen mensen in incarnatie, zodat het 

niet altijd nodig is om te kijken naar ontmoetingen in vorige levens om dergelijke reacties te begrijpen. 

Zoals de mens op deze manier is, zo zijn ook planeten en andere hemellichamen. Planeten bevatten 

delen van andere planeten, van andere kosmische tijden en van andere evoluties ingebouwd in hun 

aura's, net zoals deze aarde in de aura van de maan is. De huidige maan wordt hier niet bedoeld; de 

vorige maan liet substantie achter voor de aura van de aarde. Deze eerdere Maan liet ook veel 

substantie achter voor de huidige maan en veel van de "machten" of invloeden zijn daar, maar ook 

veel van zijn primitieve machten en bepaalde zeer belangrijke factoren blijven in de aarde (in wat 

esoterisch wordt genoemd de "Binnenaarde") en beide zijn ook samengevoegd tot één grote aura die 

rond zowel de huidige maan als de aarde is en contact heeft met vele "maandeeltjes" van een 

voormalige evolutie. Leven in haar veelzijdigheid is op geen enkele manier eenvoudig, het is geweven 

in een uitgebreid patroon dat alleen zeer geavanceerde Adepten op de Innerlijke Gebieden zich kunnen 

realiseren, en er is geen patroon dat niet op enige manier met de gehele rest verbonden is. 

31.16 (4) 

31.17 Het Planetaire Wezen evolueert samen met de planeet en het bijbehorende gebied. Zijn "lichamen" - 

tot een volledig zevental - en zijn inhoud van bewustzijn namen toe met de aankomst en het vertrek 

van de verschillende Zwermen. De activiteiten van de zwermen 4-7 werden geregeld door de "Heren" 

van de drie primaire zwermen. Pas als een Planetair Wezen zijn volledige aanvulling van "lichamen" 

had ontwikkeld kon het een zwerm door het volledige circuit van evolutie nemen en pas dan kon de 

evolutie beginnen van die Vonken die "menselijke wezens" werden, zoals we de term begrijpen. 

31.18 Tijdens de afdaling van de eerste zeven Zwermen bleef de invloed van de Logos in het heelal 

aanwezig, en eventuele onbalans die voortvloeit uit de epigenetische activiteiten van de Zwermen 4-7 

werd onmiddellijk gecorrigeerd zodat de ''lichamen'' van de Planetaire Wezens niet werden beïnvloed. 

31.19 Nadat de volledige aanvulling van zeven lichamen door het Planetaire Wezen is verkregen, corrigeert 

de invloed van de Logos een onbalans echter niet geheel correct omdat invloeden van de nu volledig 

belichaamde Planetaire Wezens tussenbeide komen. Het is op dit punt dat epigenetische factoren de 

grondslagen leggen voor individueel basis Karma. Elk Planetair Wezen is een fase achter bij de 

menselijke evolutie die op haar gebied voortgang heeft, en fungeert aldus op haar als een 
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belemmering. 

31.20 (5) 

31.21 De Drie Primaire Zwermen kunnen (via de Logos) als volgt met de drie Kosmische Ringen en met de 

Essenties van de Vier Elementen op één lijn worden gebracht: - 

31.22 (1) De Heren van Vlam met hun grote "spanningen van beweging" behoren tot de Ring Kosmos en het 

Element van Vuur. 

31.23 (2) De Heren van Vorm behoren tot de Ring Chaos en tot de primaire Aarde/Wateressentie (de 

elementen van Aarde en Water). 

31.24 (3) De Heren van Verstand behoren tot de Ring-niet-verder en tot het Element van Lucht. 

Individualiteit kan alleen een bepaalde limiet bereiken en wordt vervolgens teruggeschakeld naar een 

hogere boog van collectiviteit. De grenzen van het menselijk verstand zijn een bescherming voor het 

menselijk ras. 

31.25 (6) 

31.26 Er zal een tijd komen waarin de planetaire sferen niet langer een Zwerm naar beneden doorgeven op 

de boog van involutie. Wanneer dit gebeurt zal de conditie die is achtergelaten door de laatste Zwerm 

geleidelijk oplossen en zal er een tijdlang niets gebeuren. Dan zal er geleidelijk een "type van wervel" 

binnenkomen van buiten het gebied, iets dat op zoek is naar ontwikkeling, een soort van niet-

menselijk "wezen" dat vervolgens een involutie op kleine schaal doorloopt op het lege gebied. Het zal 

een zeer eenvoudig soort leven zijn en het zal uiteindelijk naar beneden worden getrokken naar het 

fysieke gebied; alleen een ervaren student van de subtiele zijden van esoterie zou enig begrip van deze 

vorm van leven kunnen krijgen - zoiets als het naderen van een nieuw soort Elementaal is een even 

adequate beschrijving als elke andere. Het moet uiteindelijk een verbinding met een Goddelijke Vonk 

hebben van een veel beperkter bereik dan de Goddelijke Vonken van de mens. Het onderwerp is zeer 

moeilijk om in woorden uit te drukken, zelfs voor benaderende ideeën: het is, in elk geval, ver 

verwijderd maar is van belang. 

31.27 (7) 

31.28 De Levenszwermen 4-7 zijn de gemeenschappelijke oorsprong van de gehele mensheid; in hun 

afdaling langs de gebieden hebben zij de grote archetypen van de mensheid en de fundamentele 

menselijke instincten geschapen. Zij vertegenwoordigen een grote Groepsziel, een collectieve staat 

waaruit de individuele mens geleidelijk is ontstaan. Zij hebben dat aspect van de universele Wetten 

gemaakt dat wordt geportretteerd in de "godsvormen". Pas nadat deze Wetten zich hadden gevestigd 

begon de mens te ontstaan uit deze grensstaat, waarbij zijn ontstaan overeenkomt met de verkrijging 

door de Planetaire Wezens van hun volledige aanvulling van lichamen - zeven in totaal. 

31.29 Het is deze groepsstaat in de mens die het "collectief onbewuste" van de mensheid vormt, de 

archetypen van datgene op de evolutionaire boog (als onderscheiden van de involutionaire) waarmee 

de mens als eerste contact heeft in droom en visie. 
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31.30 Verdeling naar ras kwam daarom na deze groepsstaat, waarvan het ontstaan het begin van 

afgescheidenheid was. Gemeenschapsleven in de hoogste zin blijft een waardig ideaal want haar 

principes willen afgescheidenheid vervangen door samenwerking. Deze Zwermen bouwden 

geleidelijk wat zou kunnen worden genoemd de onmiddellijke voormenselijke vorm - zelfs ten tijde 

van de vierde Zwerm was zij nog steeds zeer "embryonaal". Zij zijn van bijzonder belang omdat op de 

wijze van progressie van de Zwermen het begin is gebaseerd van wat bekend is als de typen 

"Wortelrassen". In deze voormenselijke stadia is veel te vinden van de Geschiedenis van de Mens, 

terwijl de geleidelijke vorming en ontwikkeling van de Archetypen zou kunnen worden genoemd 

"Planetaire Embryologie". De menselijke vorm zoals we haar kennen werd gevestigd tijdens de 

middelste periode van de zevende Zwerm en de Archetypische vormen waren in zekere zin afkomstig 

van het geprojecteerde concept van het Planetaire Wezen zelf dat aanvullende concepten van een 

ander type dan de Logoïsche concepten voortbrengt, hoewel niet noodzakelijkerwijs strijdig met die 

concepten. 

31.31 (8) 

31.32 De drie "activiteiten" genoemd in Hoofdstuk III als "Beweging", "Licht" en "Geluid" kunnen worden 

afgestemd op de drie bovenste Sephiroth van de "Levensboom". De getallen die zijn toegewezen aan 

de Sephiroth zijn verbonden met de getallen van de bijbehorende atomen (dat wil zeggen van de 

facetten). De ongelooflijke eenvoud van het driezijdige atoom en het gebruik van drie in Binah 

symbolen zijn bijvoorbeeld duidelijk gerelateerd. De vier Drieën van de tarotkaarten hebben dezelfde 

basis. Zowel de "Levensboom" als de Tarot zullen worden bevonden in overeenstemming te zijn met 

de beginselen van de "Cosmic Doctrine" wanneer de zoeker serieus over de onderwerpen mediteert. 

31.33 (9) 

31.34 De "Goddelijke Vonken" en de Grote Entiteit die de Logos van ons systeem is hebben een 

gemeenschappelijke oorsprong in hun Primaire (kosmische) Atomen die uit het Grote 

Ongemanifesteerde voortvloeien. Deze Primaire Atomen van een Goddelijke Vonk voordat die Vonk 

onder de invloed van de Logos komt kunnen worden genoemd de "Zaadatomen". (Dit "Zaadatoom" 

verwijst naar de Kosmos en het verschil met het "Zaadatoom" vermeld op het einde van hoofdstuk XII 

is duidelijk.) 

31.35 Er is een continuïteit van ontwikkeling van het Eerste Atoom dat is gevormd zoals beschreven in de 

vroege hoofdstukken tot aan de Goddelijke Vonk in elk van ons. Net zoals de Grote Entiteit zich heeft 

ontwikkeld van het tienzijdige, of reizende, atoom van de Kosmos (dat zelf ontwikkelde vanaf het 

Primaire Atoom) zo hebben de Goddelijke Vonken zich ontwikkeld vanaf bepaalde minder complexe 

atomen ingebracht in de nasleep van het reizend atoom, of Grote Entiteit, uit wier concepten de Grote 

Entiteit haar universum heeft gemaakt en geprojecteerd. 

31.36 Het verschil op dit punt tussen een Grote Entiteit en een Goddelijke Vonk is er een van graad maar 

niet van soort want de Grote Entiteit heeft ervaring met alle Stralen maar de Goddelijke Vonk heeft 
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ervaring met slechts één Straal - beiden hebben ervaring met alle Gebieden. 

31.37 Bepaalde atomen die door het werk van de Grote Entiteit werden "overgebracht" van de Kosmos naar 

het Universum werden de reizende atomen van het Universum. Zij zijn niet zo complex als de Grote 

Entiteit maar zijn te complex om zich te vestigen op een gebied van manifestatie en zij keren terug 

naar het centrum. Deze atomen die zijn "overgebracht " door de Grote Entiteit en die de Goddelijke 

Vonken worden zijn zij die in hun reis naar het Centrum hun "spoor in de ruimte" beïndrukt hebben 

gekregen met het Beeld en de Invloed van de Logos. Daarna werden deze Goddelijke Vonken 

geconditioneerd door het Logoïsch Bewustzijn totdat de cyclus werd voltooid en ze werden "bevrijd" 

van deze invloed en terugkeerden naar hun oorspronkelijke kern van het zijn als Zaadatomen. 

31.38 Er zijn daarom twee manieren om de Goddelijke Vonk te beschouwen. U kunt kijken vanuit het 

oogpunt van de Kosmos of vanuit het oogpunt van evolutie van de Zonnelogos: maar in werkelijkheid 

is de Goddelijke Vonk één ding die haar oorsprong heeft in het Ongemanifesteerde waar vandaan het 

haar bestaan en energie ontleent. 

31.39 De Goddelijke Vonk stamt niet af van de Zonnelogos maar wordt geconditioneerd door de evolutie 

van de Zonnelogos totdat de cyclus van Zijn Zonneontwikkeling is voltooid. Dit vindt plaats wanneer 

de Individualiteit, als gevolg van bepaalde evolutionaire processen in het gebied van de Zonnelogos 

tot het punt komt waar zij niet langer in dat gebied hoeft te verblijven maar in staat is om haar eigen 

ware wezen te herkennen. Op dat punt is het alsof de "uiterlijke" ontwikkeling van de Goddelijke 

Vonk van haar weg druppelt en het opnieuw puur een zaadatoom wordt waaraan de Individualiteit van 

dan af haar trouw verschuldigd is. Dus in dat stadium geeft de Goddelijke Vonk, bevrijd van de 

beperkende invloeden van Solaire evolutie, aanleiding tot de staat van perfecte vrijheid binnen de 

Individualiteit, de staat van ruimteloos en tijdloos bestaan - bewustzijn. 

31.40 De grote verantwoordelijkheid die vervolgens neerdaalt op de individualiteit op het "Rechter Pad" 

komt van het nu door de Individualiteit gevestigde contact met pure en onbegrensde "energie". De 

Individualiteit wordt alleen geconditioneerd door de mate van verwezenlijking van dit contact 

wanneer het een fase van creatieve activiteit binnengaat; in waarheid een god. Geavanceerde 

inwijdingen zijn betrokken bij de graden van contact van de Individualiteit met het innerlijk aspect van 

de Goddelijke Vonk (het zaadatoom) en de realisaties daarvan. De cyclus van Zonneontwikkeling 

wordt beheerst door de "Heren van Karma" en zij omvat het uitwerken van de "sporen in de ruimte" 

die zijn achtergelaten door het "karma" wanneer het karma zelf is uitgewerkt want de Solaire 

ontwikkeling vindt plaats nadat het "spoor in ruimte" (van het zaadatoom) de Logoïsche Afdruk heeft 

ontvangen. 

31.41 Dus tot de voltooiing van de Zonneontwikkeling is de Individualiteit niet in staat om pure kracht over 

te brengen zonder dat een hoeveelheid van de kracht wordt afgebogen naar de eigen behoeften. 

31.42 Er bestaat, natuurlijk, een breed scala van gradatie tussen de eerdere en latere fasen, maar in grote 

lijnen zijn de eerdere fasen in wezen betrokken bij het geleidelijk voortbrengen van de Individualiteit 
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(na voorbereidend werk op de Persoonlijkheid) in contact met het eigen ware wezen - het zaadatoom - 

waarbij de latere fasen het ware creatieve werk zijn van diegenen die samenwerking met hun broeders 

hebben bereikt. Het voorbereidende werk op de Persoonlijkheid moet grondig worden uitgevoerd 

voordat deze fasen worden ingegaan. 

31.43 (10) 

31.44 De "levenloze atomen" en de Goddelijke Vonken hebben een gemeenschappelijke oorsprong in het 

Grote Ongemanifesteerde. Zij zijn beiden "overgebracht" door de Grote Entiteit die onze Zonnelogos 

is en van het totaal van hun concepties van hun eigen afbeeldingen heeft de Grote Entiteit Haar 

universum geprojecteerd. Alles dat "leven" heeft in het universum betrekt dat leven van zijn eigen 

zaadatoom. Het is de bedoeling van de Zonne-evolutie om uiteindelijk de atomen van haar universum 

te verenigen met hun zaadatomen in de Kosmos. 

31.45 Er is gezegd dat er een verschil is in graad maar niet in soort tussen de reizende atomen van een 

universum en de Logos van dat universum: op dezelfde manier is er een verschil in graad maar niet in 

soort tussen een reizend atoom en een levenloos atoom. 

31.46 Alleen de meer geëvolueerden van de Kosmische atomen die werden overgebracht door de Grote 

Entiteit werden reizende atomen in Haar universum bij het begin van de zonne-evolutie en ontvingen 

de Logoïsche Afdruk op hun "sporen in ruimte". Deze - niet inbegrepen de Eerste Drie zwermen die 

verschillend zijn - hebben betrekking op de menselijke evolutie en onder hen zijn verschillen in de 

mate van ontwikkeling veroorzaakt door factoren die inherent zijn aan hun samenstelling. 

31.47 De levenloze atomen zijn minder ontwikkeld dan de reizende atomen en ontvangen de Logoïsche  

Indruk tijdens de Zonne-evolutie naar de mate van hun ontwikkeling omdat zij, in en van het Solaire 

universum zijnde (hun concepten werden gebruikt om hen te creëren), voortdurend worden gebaad in 

de Logoïsche  invloeden en hen langzaam absorberen. Op deze wijze krijgen we de Overzielen van 

planten- en dierenleven, deze Overzielen die voortvloeien uit de levenloze atomen die geleidelijk aan 

een Logoïsche  Indruk verwerven. 

31.48 (11) 

31.49 Het basis "geluid" van een menselijk wezen is impliciet aanwezig in de ontwikkeling van een 

Goddelijke Vonk. De Logoïsche Afdruk kan nauwkeuriger begrepen worden als een geluidstrilling 

dan als een beeldconcept. Dit idee van primair of basisgeluid was achter de oude leringen van getal en 

numerieke waarden. Geluid impliceert ritme en trilling. Dat "Aspect" van de Drievuldigheid van de 

Logos dat bekend staat als het Liefdesaspect is het deel dat hoofdzakelijk aan het werk is in het 

inprenten van de Indruk. Het hoger onderwijs van de Kerken is hierdoor geïnspireerd. 

31.50 (12) 

31.51 De drie Primaire Zwermen werden elk in manifestatie geprojecteerd onder een impuls van een van de 

Primaire Aspecten van de Logos afgeleid van een van de Primaire Ringen. Deze Primaire Zwermen 

werden apart geplaatst van de daaropvolgende Zwermen en zijn van een verschillende graad. De 
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Zwermen die hen volgden ontwikkelden onder de invloed van de Logos plus de Drie Primaire 

Zwermen, de Heren van Vlam, Vorm en Verstand. Zij zijn daarom onder de invloed van de drie 

Kosmische Ringen (zoals de drie Primaire Zwermen), maar, aangezien de Logos reageert op de 

Twaalf Kosmische Stralen, worden deze latere Zwermen gekenmerkt door de invloed van de Stralen 

die overheersten op het moment dat zij de Logoïsche  impuls ontvingen om uit te gaan. 

31.52 Daarom worden de grote fasen van evolutie tussen het heenzenden van verse Zwermen beheerst door 

de invloeden van de Twaalf Kosmische Stralen. Dit heeft betrekking op de "Huizen" van de 

Kosmische Dierenriem en de precessie van de Equinoxen. 

31.53 Degenen die deze fasen energie geven en hen kenmerken zijn Straalvertegenwoordigers; ze staan, zo 

te zeggen, tussen de dierenriem en de fasen en weerspiegelen de zodiakale invloeden, in zekere zin 

fungerend als kosmische bemiddelaars. Deze invloeden handelen vervolgens op de Planetaire Wezens. 

31.54 (13) 

31.55 Er zijn twee van de oude godvormen die gemakkelijk voor de geest geroepen kunnen worden als op 

één lijn te zijn met het Essentiële Zelf, de meeste andere godvormen als vertegenwoordiger van 

bepaalde aspecten, Kosmisch of universeel. Deze twee godvormen zijn Horus en Eros. Van hen kon 

de eerste staan voor de Goddelijke Vonk, de laatste voor het zaadatoom. Voor alle praktische 

doeleinden kunnen we zeggen dat ze staan voor respectievelijk de buitenste en binnenste aspecten van 

het zaadatoom. 

31.56 Deze superieure Eros is ver verwijderd van de populaire opvatting die hem met Cupido identificeert. 

Hij vertegenwoordigt hier de essentie van de Mens die Eros is plus Anteros en voortkomt uit het 

Kosmisch Ei zoals het filosofische concept dat Eros een van de vroegste Griekse goden was. Deze 

kosmogonische Eros was de vroegste kracht die orde uit Chaos bracht en hij zat de Raad van de 

Goden voor en heerst over de geesten van goden en mensen: hij was een van de goden van de 

Samothrakische Mysteriën. 

31.57 (14) 

31.58 De ster Sirius wordt in esoterische leringen altijd gezien als veel invloed te hebben op Zonne-evolutie. 

Astronomisch gesproken is de positie van Sirius in de ruimte natuurlijk ver buiten het zonnestelsel, 

maar van een Kosmisch oogpunt bezien conditioneren Sirius en vele andere sterren de Zonnelogos en, 

aangezien de Zonnelogos Zelf Conditioneerder is van en geconditioneerd wordt door Zijn universum, 

worden de invloeden van Sirius en van andere sterren dienovereenkomstig getransmuteerd voordat zij 

worden gecommuniceerd aan het universum. Daarom, in de zuiver esoterische betekenis, kunnen 

sterren in het algemeen en Sirius in het bijzonder (vanwege haar speciale invloed) worden beschouwd 

ten opzichte van Zonne-evolutie - meer in het bijzonder hen die, zoals Sirius, op haar een duidelijk 

effect hebben gehad. Het individu moet echter de cyclus van Zonneontwikkeling hebben voltooid 

voordat het de pure invloed van Sirius of van andere sterren kan ervaren. 

31.59 (15) 
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31.60 Orthodoxe wetenschap bestudeert de materialen waarvan het lichaam van de aarde is gemaakt en hun 

samenstelling, maar de "diepten" van de Binnenaarde, de samenstelling van het Planetaire Wezen is 

wat het meest belangrijke is in esoterische studies. Het kan handig zijn om eerder aan de aarde te 

denken als een planeet, een bol in het zonnestelsel dan als "de wereld" en een ontwikkeling die is 

bewerkstelligd door vele beschavingen tot één waartoe wij nu behoren. Dat wat die beschavingen 

steunde en koesterde is het Planetaire Wezen. Deze enorme kracht wordt soms gepersonaliseerd als 

"De Aardemoeder", maar, personalisatie of niet, allen moeten zich bewust zijn van de gigantische 

kracht die daarbij betrokken is en hoe ze daar volkomen van afhankelijk zijn. De Aartsengel Gids die 

is toegewezen aan het Planetaire Wezen kan worden beschouwd als om aan haar hogere aspecten te 

leveren overeenkomend met het "Intellectuele Beginsel" in de mens. De namen van deze Aartsengelen 

Gidsen zoals traditioneel bekend kunnen worden gevonden in standaard referentiewerken, zoals De 

Mystieke Kabbala. 

31.61 (16) 

31.62 Elke planeet heeft in zich de beginselen van een universum (zoals het atoom inderdaad heeft) zodat de 

Groepsziel van het planeetleven doorkomt in aspecten die enigszins analoog zijn aan de Drie Aspecten 

van de Logos. Er is iets van het Aspect van "Leven", van "Wijsheid" en van "Macht” in elke planeet. 

Planeten hebben hun "Leiders" gehad die bepaalde beginselen hebben aangetoond door hun 

levensomstandigheden, evenals er Leraren zijn geweest die dit deden voor de begeleiding van de 

mensheid. Deze planetaire aspecten beïnvloedden bepaalde secties van het menselijk ras want zij 

beïnvloedden de Levenszwermen zoals ze naar beneden kwamen. Dus volgens de aspecten die 

overwegend voorkwamen op bepaalde planeten die in contact waren met de mens zoals hij toen was 

zo ontving een bepaalde Zwerm een conditionering. 

31.63 Deze grote ''spanningen van planetaire stof" hebben veel invloed zowel in hun eigen gebied als op de 

Aarde, omdat toen de Aarde, zogezegd, aan de cursus in de hemelen begon er verschillende invloeden 

en stoffen van verschillende planeten de toen lege en ongecoördineerde massa die de Aarde werd 

doordrongen: deze spanningen hebben hun stempel gedrukt op de structuur en de binnenste aard van 

de Aarde en zorgen soms voor verstoringen van de ene of andere soort - aardbevingen, bijvoorbeeld, 

want er is nog steeds een link tussen bepaalde stoffen in de aarde en de corresponderende stof in een 

andere planeet en de twee activeren elkaar en reacties worden in beide gevormd. Dat is grotendeels de 

basis voor de meer nauwkeurige kant van astrologie, maar het is te ingewikkeld en te ver voor de 

meesten vandaag om diep te bestuderen of te gebruiken als een basis van beoordeling. 

31.64 In zeer vroege dagen wisten de meest gevorderden onder het priesterschap over de stellaire en 

planetaire "spanningen" en over het aardemagnetisme en bouwden op díe kennis een systeem waarvan, 

inderdaad, iets is overgebleven, hoewel de grondslagen van het systeem zijn vergeten. Er zijn mensen 

op Aarde waarvan de psychische faculteit kan worden beroerd door dergelijke spanningen; sommige 

mensen zijn bijvoorbeeld gevoelig voor aardbevingen of atmosferische druk op een manier dat 
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anderen niet zijn. Zulke mensen hebben in hun innerlijke samenstelling een aantal van de spanningen 

die overeenstemmen met die van de bijzondere planeet die de aarde verstoort. Bepaalde planeten 

beïnvloeden de "Water", "Vuur," "Lucht" en "Aarde" condities van de Aarde door op de aura van de 

Aarde in te werken. 

31.65 Het onderliggende principe is dat van de eenheid van alles. De Aarde is niet uniek; zij moet worden 

beschouwd voor wat zij is - een van de lichamen in het Zonnestelsel die door toestanden en condities 

zijn gegaan die geleidelijk zijn gecondenseerd in wat wij de "Aarde" noemen maar die zijn 

doorgegeven door de Maan, Venus, Saturnus en andere planeten. 

31.65.1 ~ Steiner 

31.66 De Planetaire Wezens kunnen op een bepaalde manier worden beschouwd als de Groepszielen van de 

planeten en kunnen door de visuele fantasie een definitieve vorm worden gegeven - zoals werkelijk in 

de oude dagen werd gedaan. Uit deze Planetaire Wezens, zoals zij de geest en het karakter van de 

mens beïnvloedden, hebben zich later door visie en verbeelding in astrale vormen de krachten 

ontwikkeld die bekend zijn in de mythologie. Er is daarom een sterke link tussen Planetaire Wezens en 

de passende godsvormen zoals door sommigen zelfs vandaag wordt bestudeerd. 

31.67 Aan het einde van evoluties veranderen planeten en verschillende planeten komen in actie tijdens de 

volgende evolutie zodat het onderwerp van de astrologie op de dag van vandaag te kampen heeft met 

moeilijkheden die bijna onoverkomelijk zijn. 

31.68 Er is veel te leren over de levenszwermen en de manier waarop hun afdaling de mensheid in het heden 

in het algemeen beïnvloedt. Al die oude gebeurtenissen en ontwikkelingen moeten worden opgenomen 

in elke schatting van de conditie van de mens en zijn ontwikkeling. Tijdens de verschillende 

historische perioden beïnvloedden bepaalde Planetaire Krachten - want Planetaire Krachten is een 

meer nauwkeurige beschrijving dan "Planeten" - de Aarde, elk volgens zijn speciale aard; wanneer 

deze Krachten opnieuw op hun beurt worden uitgeoefend dan brengen ze naar de oppervlakte 

condities die overeenkomen met hun aard, zij brengen ze over in de Aarde. Hoewel we de term 

''Planetaire Krachten'' hebben gebruikt bedoelen we ook bepaalde Stellaire Krachten die werken via de 

Solaire Jurisdictie, zoals de Tekens van de Dierenriem, maar dat onderwerp is te omvangrijk om nu in 

detail behandeld te worden. Houd echter in gedachten het Teken van Gemini, want de Krachten die 

door dat Teken worden aangegeven beïnvloedden Atlantis en zullen de Aarde later opnieuw 

beïnvloeden in het huidige tijdperk. De sterren staan in configuraties die enigszins vergelijkbaar zijn 

met die welke de laatste dagen van Atlantis beïnvloedden: bepaalde belangrijke Planetaire Krachten en 

Tekens beïnvloeden de mensheid opnieuw, en hoewel de combinaties verschillend zijn is er wel iets 

van dezelfde soort van innerlijke conditie: de combinaties zijn verschillend, maar er is iets van een 

soortgelijke innerlijke toestand en de wereld, hoewel niet overspoeld door een watersnood, is vol van 

conflicten en strijd van verschillende soorten. 

31.69 Laten we de Tweede Zwerm beschouwen, de levensgolf van die grote regenten van de Logos die we 

de "Heren van Vorm" noemen. Ze kunnen ook worden genoemd de "Bouwers" want door hen wordt 
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alle vorm, elke omtrek ontwikkeld. De vorm die het levensbewustzijn omhult of insluit is door de 

Bouwers gemaakt om dat leven voor een voldoende tijd vast te houden teneinde het leven zo lang als 

nodig is te laten reageren op de spanningen van de bol waarop het verkeert waarna het leven terugtrekt 

naar een andere conditie en de vorm verlaat om uiteen te vallen in de elementen van de Bol. Dit is een 

van de vroegste opvattingen van "dood", zodat de Heren van Vorm ook de "Goden van de Dood" zijn. 

31.70 Waar er dood is op grote schaal, met name dood op de schaal van een groep, zoals in oorlog, zijn de 

Heren van Vorm nauw betrokken want dan wordt de hele planeet als het ware geschud en hebben haar 

planetaire krachten reconstructie nodig. De Heren van Vorm werken meer met groepszielen dan met 

individuen, maar waar een grote leraar de mensheid instrueert (vooral als het onderwijs menselijke 

evolutie betreft) zijn de Heren van Vorm aan het werk om de "planetaire materie" aan te passen aan 

het nieuwe en grotere concept van leven en evolutie dat gebracht wordt. Toen de Christus met behulp 

van het lichaam van Jezus van Nazareth de planeet Aarde sterk beïnvloedde waren er zeer duidelijke 

hoewel misschien niet te berekenen veranderingen in de feitelijke lijnen van de Aarde: deze waren 

misschien niet waarneembaar voor de wetenschap maar de Logoïsche krachten veranderden bij wijze 

van spreken in een andere loop en de innerlijke krachten achter de uiterlijke manifestatie van de Aarde 

- de etherische structuur - begonnen te veranderen. Vorm wordt niet beperkt tot omtrek maar is in feite 

de hele uitdrukking en vult de noodzaak van het Leven voor een bepaalde uitdrukking: de uitdrukking 

verschijnt niet in één keer maar groeit en ontwikkelt in de loop van de evolutie, zoals inderdaad het 

leven doet. 

31.71 De werkelijke omtrek of configuraties van Kosmische vorm zoals de sterren, planeten, en grote 

landmassa's worden allemaal beïnvloed door de Heren van Vorm. De ouden waren zich bewust van 

deze zeer vroege wezens (de Heren van Vorm) en hun machten, hen herkennend als grote Titanische 

Krachten die veel met vuur en metalen ertsen verbonden zijn en aan hen hulde brachten in sommige 

van de vroegste Mysteries. 

31.72 Deze Heren staan achter de grote chemische (en alchemistische) vuren. Zij bouwen vorm door middel 

van vermenging en vereniging van de Elementaire Machten en de metallische en minerale krachten 

van de Aarde, structuren bouwend van elke soort, vooral planetaire structuren want zij waren het die 

de planeten bouwden. U zult merken dat de grotere en uitgebreidere vormen altijd het eenvoudigst zijn 

- de grote sferische vormen zijn het eenvoudigst, maar kleinere soorten nemen toe in complexiteit, 

zoals een vergelijking van de enorme prehistorische dieren met de huidige fauna zal tonen. De 

"buitenste" structuur van een planeet is inderdaad eenvoudig. 

31.73 De Heren van Vorm kunnen ook worden genoemd de ''Heren van Ritme" (zoals de Heren van Vlam 

kunnen worden genoemd de "Heren van Vibratie") vanwege hun ritmisch voortgaan en weerkeren in 

het bouwen van het universum. Dat was het begin van ritme in het universum en het stelde de grote 

ritmes van "Dood" en "Geboorte" in. Aldus kunnen deze Heren worden genoemd de ''Heren van 

Dood'' en zijn ze diep verbonden met de Ring-Chaos; ze hebben de grote drijvende kracht van reactie 
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die uiteindelijk een vorm zal opbreken en de kracht vrijgeven. Zij zijn aan het werk achter de bouw 

van minerale vormen want dit zijn nakomende ontwikkelingen van de vorm van de aarde en het leven 

van de planeet is op een bepaalde manier binnen het mineraal. 

31.74 Alle oude legendes van de grote Machten van de onderwereld - de onderwereldse Krachten van Hamer 

en Aambeeld, het in vorm hameren van grote stromen van kracht, de Smid-Goden, hebben te maken 

met de Bouwers en mindere typen van Elementale wezens die betrokken zijn bij werk als dienaren van 

de Heren van Vorm. In een op de juiste wijze werkend ritueel bouwen de Elementale wezens bepaalde 

astrale vormen die de spanningen van kracht tezamen houden totdat andere krachten overnemen: ritme 

of herhaling is hier belangrijk want het frequente bouwen van de vormen maakt hen uiteindelijk zo 

"vast" als mogelijk is op het astrale gebied. Net als de efficiënte en "verbonden" occultist gebruik 

maakt van de dienst en samenwerking van deze Bouwers, zo gebruikte, op een veel grotere schaal, de 

Logos de machten van de Heren van Vorm voor het bouwen van niet alleen de Aarde, maar ook de 

andere planeten van Zijn systeem. Het gehele zonnestelsel is met zichzelf verweven en reflecties van 

de kenmerken van andere planeten zullen worden gezien in bepaalde minerale vormen van de Aarde - 

bepaalde edelstenen zijn bijvoorbeeld zeer nauw verbonden met andere planeten en deze verbinding is 

niet alleen gebaseerd op bijgeloof. Evenzo hebben bepaalde metalen een samenstelling die hen 

verbindt met bepaalde fundamentele contouren en stoffen van andere planeten; zij geven niet alleen 

een analogie met hen, maar ook een bepaalde duidelijke koppeling. 

31.75 Een fantasierijk beeld van deze grote Heren van Vorm kan worden gemaakt door een enorm 

amfitheater onder de aarde te visualiseren, in duisternis met rode flitsen uit de diepten van de 

binnenaarde. Door deze duisternis kan een hamer op een aambeeld worden gehoord - zeer zwak op het 

eerst want het is heel ver weg. Stel u voor dat dit geluid geleidelijk dichterbij komt met een enorm 

ritme, hard, sterk en simpel. Als dat ritmische geluid in intensiteit toeneemt dan gaan in grote lijnen 

geleidelijk reuzenvormen gebouwd worden - enorme vormen die vaag en slechts ten dele in grote 

lijnen te zien zijn want zij zijn te groot en te sterk om in de ruimte zoals wij die kennen te worden 

opgenomen; voel de etherische intensivering "achter" de vaag onderscheiden vorm. 

31.76 Binnen dit werk dat wordt gedaan door de Heren van Vorm bestaat een enorm geduld dat er mee 

instemt om miljoenen jaren te nemen voor de taak die zij zich heeft gesteld, zodat zij perfect gedaan 

kan worden. Elke keer dat de Grote Werker terugkeert naar een taak brengt hij een nieuwe macht die 

afkomstig is van de Logos en van de Sfeer waarin hij zijn laatste werk volbracht, en deze nieuwe 

macht geeft een enigszins gewijzigde soort van kracht aan het werk. En steeds slaat en slaat en slaat de 

grote hamer door de Tijd - bouwen, slopen en opnieuw bouwen: dat zijn de grote Regenten van de 

Logos aan wie dit werk is toevertrouwd. 

31.77 Deze Regenten zijn ook de dienaren van het Aspect van de Logos achter de dood, en herstel en 

wederopbouw. We kunnen de Heren van Vorm aanroepen om ons te helpen onze vrijheid van vorm te 

verdienen wanneer de tijd nadert. Hij die de dood kent en begrijpt heeft haar reeds overwonnen - hij is 
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een leerling van de Heren van Vorm. Wij doen er goed aan een gedachte te wijden aan de grote 

Bouwers die ons en de planetaire sferen hebben gebouwd en die staan achter de wetten van vorm óf op 

het astrale óf op het fysieke gebied, waarmee we kunnen samenwerken als medewerkers van het 

Goddelijke. 

31.78 (18) 

31.79 In De Mystieke Kabbala zijn er verwijzingen naar de Aartsengelen van de Tien Heilige Sephiroth. Dit 

zijn de "Intelligenties" van de Sferen en zijn van de Eerste Zwerm - Heren van Vlam. Die Intelligentie 

werkt met de archetypische kracht van de Sfeer en onder haar controle staan de "Engelen van de 

Sfeer", die de wensen van de Aartsengelen volgens hun aard uitvoeren. 

31.80 De Sfeer van Malkuth omvat het aardse gebied en de geestelijke waarden die onmiddellijk binnen 

dichte materie bestaan - in feite de "Geest van het Atoom" - en staat onder auspiciën van de Heer van 

de Vier Elementen die we Sandalphon noemen. Deze Aartsengel moet met name worden aangeroepen 

door speciaal diegenen die het moeilijk vinden om vat te krijgen op het fysieke gebied, want het is hij 

die belast is met de "ziel" van fysieke objecten. Als u met uw fysieke oog de exacte innerlijke gebieds 

conditie van een stoel of een tafel kon zien dan zou u een zeer langzame trilling en beweging van een 

oneindig aantal kleine "moleculen” waarnemen die de dichte materie bij elkaar houden. Sandalphon is 

de Overheer van al deze activiteiten. Zij die daartoe geneigd zijn kunnen een grote engelachtige vorm 

visualiseren in de vier Kabbalistische kleuren van Malkuth - lichtgeel, olijfgroen, roodbruin en zwart; 

zijn trillingssnelheid is langzaam en enigszins zwaar want zij behoort tot het gebied van dichte materie 

en de verbindende link van etherische materie net achter dat gebied. 

31.81 Het Gebied van Yesod betreft onder andere de diepere en meer afgelegen etherische stof - de Akasha 

zoals zij soms wordt genoemd - en hier is de Aartsengel die bekend staat als Gabriel, heerser over vele 

subtiele rijken in de natuur en in de mens. Hij is de Heer van Dromen en van de subtiele trillingen van 

een zeldzame soort die de helderziende faculteiten van de mens kan aanraken. In het Christendom 

wordt hij geassocieerd met de Annunciatie, deels omdat hij "De Mystieke Aankondiger" is - de 

beheerder van een speciaal soort boodschap die de menselijke geest kan bereiken vanaf ver afgelegen 

gebieden; hij is, in feite, de Engel van de Aankondiging aan vele anderen dan Maria. Hij is dus ook 

betrokken bij slaap - die conditie waarin het dichte lichaam inactief is en de subtiele voertuigen 

kunnen ontsnappen naar andere planeten. Het is een groot deel van zijn werk om wat onderdeel is van 

"het Maanbewustzijn" in de mens op te wekken; hij heeft de neiging om de ziel magnetisch te trekken, 

zelfs zoals een grote waterkracht trekt, en daarom is zijn invloed een soort van kalmerend middel op 

de fysieke macht - hij trekt er het bewustzijn uit. Hij kan worden afgebeeld als een enorme ovaal van 

zilverachtige stof met het delicate lila en violet van Yesod in zijn "vleugels" en het geluid van 

machtige wateren dat zijn speciale soort trilling weergeeft. 

31.82 Het gebied van Tiphareth wordt voorgezeten door de Aartsengel Rafael. Hij gaat over de genezing en 

de ondersteunende krachten van zonlicht - hij is vooral betrokken bij de moderne methoden van 
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stralingswarmte en infrarode en ultraviolette stralen, hoewel deze vanuit het esoterische standpunt op 

dit moment nog in de kinderschoenen staan. 

31.83 Tenslotte is er de Sfeer van Kether waarvan de Aartsengel Metatron is. Hij zou verantwoordelijk zijn 

geweest voor de glyph van de Levensboom die aan de mens gegeven is. Hij werkt in de grote wereld 

van Kosmische Archetypen, en zijn invloed is zeer zeldzaam. Hij is van het type dat komt als een 

verblindende flits van verlichting van verwijderde spirituele waarheden. 

31.84 Tot zover hebben we de Sephiroth op de Middelste Kolom van de samengestelde glyph van de 

Levensboom en de Kolommen behandeld. Laten we nu de Sephiroth op de twee Zijkolommen 

beschouwen. 

31.85 De Aartsengel van de Sfeer van Chokmah is Ratziel. Hij zette de creatieve krachten in vroege evolutie 

aan het werk. Het is moeilijk om in de menselijke geest dergelijke wezens als Metatron (van Kether) 

of Ratziel te formuleren, want zij zijn voorbij vorm zoals wij die kennen, en zijn ook niet in staat om 

"gereduceerd" te worden tot een symbool dat op enige manier adequaat is behalve dat van grote 

“Kolommen van Glorie” zonder vaste lijnen. 

31.86 De Aartsengel van de Sfeer van Binah - Tzaphkiel - stond achter de formulering van alle mystieke 

culten die van tijd tot tijd door de Adepten van de Innerlijke Gebieden naar beneden zijn gezonden. 

Hij is de “Aartsengel van de Tempel'' en kan worden gevisualiseerd als een uitgebreide Aanwezigheid 

die met een bepaalde levende donkerheid schijnt met een prachtige rosegekleurde gloed in het 

centrum. 

31.87 De Aartsengel van Chesed - Tzadkiel - heeft een grote invloed in het geven van een verzekering van 

welwillendheid en de volslagen rust van eeuwige veiligheid en zekerheid. Hij zou van grote hulp 

kunnen zijn voor ieder die gevoelig is voor irritatie of humeurigheid. 

31.88 De Aartsengel van Geburah - Khamael - is de Beschermer van de zwakken en gekwetsten; hij is ook 

de Wrakende Engel die de brekers van de Wet straft. 

31.89 De Aartsengel van Netzach - Haniel - is de Aartsengel van de Sfeer van harmonie en schoonheid, en 

vooral van onderlinge relaties, of het Sferen, planeten, planten of dierlijk en menselijk leven betreft: 

het grote archetype van sympathieke trillingen. Hij kan worden gevisualiseerd als schijnend met een 

groene en gouden vlam met een roze gekleurd licht over zijn hoofd. 

31.90 De Aartsengel van Hod is Michael. Hod is de Sfeer van het "magische", en Michael is haar Aartsengel 

omdat hij de verschillende kwade invloeden onder controle houdt die zouden kunnen ontsnappen in de 

wereld van mensen. Hij is dus een heel essentiële beschermer in “magische formules '' - vooral waar 

de would-be beoefenaars onervaren zijn. De oude Joden vermeldden hele koren van engelen bij naam 

naast de grote wezens die hier zijn opgesomd, en om hen te bespreken zou veel tijd kosten; maar u 

hebt hier enkele aanwijzingen over tien die zo groot zijn dat ze - elk in hun eigen Sfeer – belast zijn 

met de machtige Emanaties van God. Velen die "met de Boom werken" zijn geneigd om te proberen in 

aanraking te komen met de Godkrachten van de Sephiroth (met behulp van de godvormen van 
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verschillende pantheons), terwijl, in feite, er bepaalde archetypische machten van deze Sferen zijn die 

beter doorkomen door het gebruik van de machten en vormen van de Aartsengelen. 

31.91 (19) 

31.92 Het onderwijs over de Straalvertegenwoordigers - met name wat vervat is in hoofdstuk XX - is van 

groot belang en moet zorgvuldig worden bemediteerd. Het onderwijs is in een zeer beknopte vorm 

gegeven - grotendeels dankzij de duistere en moeilijke aard van het onderwerp, die het zeer moeilijk 

maakte de ideeën om te zetten in adequate expressie in taal. Een goede manier om inzicht te verkrijgen 

is te denken aan de grote Leraren en Verlossers van de mensheid die de verschillende fasen van de 

evolutie in alle omstandigheden hebben geleid - zowel Kosmisch als alledaags. 

31.93 Denk aan de machtige invloeden en "condities" die vloeien door de grote stromen van kracht 

gekenmerkt door de Zodiaks - de Grotere Zodiak van de Stralen, en de beter bekende Kleinere Zodiak. 

In deze grote stromen werken verschillende soorten van Verlossende Kracht van de Logos of, om een 

meer Kosmische uitdrukking te gebruiken, de grote Kosmische Kracht mengt zich op een speciale 

manier bij een speciale gelegenheid met wat zou kunnen worden genoemd het centrale aspect van de 

Logos teneinde evolutie beter te beïnvloeden. Als de verschillende typen van deze grote Kracht onze 

eigen evolutie raken dan geven ze aan ieder een bepaalde invloed af - ze fungeren als verzorgers, 

helpers en voeders van die bepaalde Goddelijke Vonk. Zo is het altijd geweest in elke fase van onze 

evolutie. 

31.94 Het Wezen waarvan wij het meeste weten is hij die soms wordt genoemd "De Heer van de Paarse 

Straal ". Hij is, zo te zeggen, de "groepsgeest" van die Straal - een grote groepsgeest die in de 

superfase verkeert waarin hij onze evolutie tot haar voleinding leidt. De enorme kracht waarvan ik 

spreek - de "gezalfde kracht" van de Paarse Straal - heeft zich tot op zekere hoogte van tijd tot tijd 

geconcentreerd in een grote Gids of Leider die in de wereld van mensen is ingedaald, maar de heer 

van de Paarse Straal is, natuurlijk, uniek. 

31.95 De complexiteit van het onderwerp maakt het bijna onmogelijk om een duidelijke uiteenzetting te 

geven in woorden alleen; woorden moeten worden gecombineerd met diepe contemplatie en 

concentratie meer dan met alleen intellectuele meditatie om enig begin van begrip te krijgen dat zal 

blijven groeien. De namen en kenmerken die traditioneel worden gegeven aan de 

Straalvertegenwoordigers zijn van groot belang, niet alleen omdat zij enig idee geven van het Wezen 

waardoor de kracht in deze wereld wordt gericht, maar omdat ze u in contact kunnen brengen met een 

Kosmische macht die groter is dan de kracht van de straal die getoond werd toen hun dragers in de 

wereld waren. Er is, natuurlijk, een verschil tussen de “Kosmische Christus" en de kracht van de 

Kosmische Christus geconcentreerd in een individu, maar de laatste komt voort uit de eerste en zou 

zich niet zonder haar kunnen manifesteren. 

31.96 De krachten van de Straalvertegenwoordigers zijn heel sterk en heel diep. Het kan van grote waarde 

zijn om hen mentaal te koppelen met die meer abstracte aspecten van het individu die in esoterie 
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variërend worden genoemd het "Hoger Zelf" of de Individualiteit. 

31.97 Het is mogelijk om in voldoend voorbereide condities met deze grote Kracht in rituaal contact te 

maken maar grote zorg is nodig omdat zij een vernietigende werking kan hebben in het "opbranden 

van de droesem" wanneer zij te dicht bij het aardevlak wordt gebracht. Normaal fungeert zij in rituele 

condities– om de symboliek van de Kabbalistische Levensboom te gebruiken - vanaf de Bovenste 

Driehoek door Tiphareth en komt niet "beneden" die Sephirah maar soms kan zij werken via de astrale 

en etherische niveaus met behulp van een groep van mensen als een basis van manifestatie en kan 

gevolgen teweegbrengen waarbij allen in die groep beïnvloed zouden worden omdat niemand in 

contact met een dergelijke Kracht kan zijn en onaangetast kan blijven. De grote "Straal" werkt in op 

het Hogere Zelf op een zodanige wijze als om haar te sturen naar integratie met de persoonlijkheid, en 

iedereen behalve degenen waarvan de integratie goed was gevorderd zou sterke effecten voelen die 

hun capaciteit om te dragen te boven zou gaan. Wanneer deze "Straal" naar beneden wordt gebracht 

dan heeft de Persoonlijkheid op een bepaalde manier de ervaring van het Hoger Zelf te absorberen, 

evenals het Hoger Zelf de ervaringen van de Persoonlijkheid na de fysieke dood heeft te absorberen. 

31.98 Deze macht van de Kosmische Christus kan worden beschouwd als die van de hogere gebieden van 

"de Zon-achter-de-zon" die zogezegd de Straal verenigt met de Logos. De tijd is nu gekomen dat de 

grote Kracht als geheel zich niet langer zal concentreren in een enkel wezen, maar in een groep - 

steeds verbredend totdat zij de hele wereld beslaat. Het innerlijk "lichaam" dat nu gebruikt wordt door 

de Kracht kan worden beschouwd als iets als de hoogste esoterische conceptie van Horus. 

Desalnietemin werken de wezens in wie de Kracht eenmaal individueel manifesteerde nog steeds in 

verwijderde gebieden en houden in de Kosmos de bepaalde macht vast waarmee ze ooit op aarde 

werkten. 

31.99 Het kan soms tot verwarring leiden wanneer een "Straal" geassocieerd wordt met een speciale kleur. 

De "Straal" van de Kosmische Christus is die van de Overziel van de Heren van Verstand. Zij werkt 

door de Getijdetekens van de Zodiak en bevat binnen zichzelf een heel spectrum of een reeks van 

lagen van kleuren waarvan de zogenaamde "Purperen Straal" een laag is. De Groene Straal of groene 

laag van dezelfde grote Straal werkte door de kracht die werd beschreven in de legendes van Osiris, 

Orpheus en Dionysos. Het is de ware Straal van Verstand en leidt tot de binnenste heiligdommen van 

de "Mysteriën". 

31.100 (20) 

31.101 De primaire loyaliteit van de mens ligt bij de Ene - Eenheid. "Loyaliteit" is nauwelijks het juiste 

woord om te gebruiken omdat de Ene een Wet is - geen ander soort bestaan is mogelijk; in Hem leven 

wij, bewegen wij en hebben wij ons wezen. Het is, echter, zeer noodzakelijk om te begrijpen dat de 

Ene - de Logos - eigenlijk steeds de wordende gemanifesteerde is van het Ongemanifesteerde; hij is 

Eenheid niet omdat Hij geconcentreerd is of beperkt is maar omdat Hij ongedifferentieerd is. 

31.102 De kern van het wezen van elke onsterfelijke ziel is een "kern van energie" in het 
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Ongemanifesteerde. De Logos voorziet in de geordende stof van manifestatie op alle gebieden 

vanwaar wij de voertuigen van manifestatie op elk gebied opbouwen. Daarom is ons gemanifesteerde 

bestaan daardoor geconditioneerd, dat de Logoïsche  natuur de wet van bestaan is waaraan wij ons 

moeten onderwerpen als wij harmonieus in manifestatie willen leven. De kern van iedere levende ziel 

vloeit niet voort uit het bestaan van het Logoïsch Wezen, maar uit het Ongemanifesteerde Zelf. Echter, 

als de mens zich verder manifesteert in de sfeer van de Zonnelogos dan moet de mens in en door zijn 

condities werken die de wetten van de Logoïsche natuur zijn. De Zonnelogos is de God van het 

Zonnestelsel en geeft het zijn wetten; deze Logos, die werkt via de Planetaire Wezens en hun 

Aartsengelengidsen is de bron van de gedifferentieerde energie die zich manifesteert binnen de 

grenzen van de zonnenevel. In het kort, de Zonnelogos is de Conditioneerder en Onderhouder van 

manifestatie in Zijn universum: het Grote Ongemanifesteerde is ongeconditioneerd. 

31.103 (21) 

31.104 Er zijn drie titels die wellicht verwarrend zijn tenzij een duidelijk idee is opgedaan van de manier 

waarop ze worden gebruikt. Ze zijn (1) de Planetaire Entiteit, (2) de Planetaire Intelligentie of de 

Aartsengelen Intelligentie en (3) het Planetaire Wezen. 

31.105 De Planetaire Entiteit is het Logoïsche Idee van de "planeet" zoals zij zal worden in haar geestelijke 

zin aan het einde van de evolutie. Het concept daarvan heeft vele symbolische beschrijvingen, zoals 

"Het Koninkrijk", "Het nieuwe Jeruzalem", enz. 

31.106 De Planetaire Intelligentie ofwel de Intelligentie van de Aartsengelen is de Aartsengel die is 

benoemd om de "planeet" te begeleiden tijdens haar evolutie; die Aartsengel is er een van de Eerste 

Zwerm. Degene die aan de aarde is toegewezen is in het Westen bekend als Sandalphon. Van hem 

wordt gezegd dat hij voor het eerst tot nauw beheer van de aarde kwam gedurende de Lemurische 

Periode toen Vuur op een bijzondere manier op aarde werd geïntroduceerd. Deze Aartsengel, groot als 

hij is, schijnt niet geheel van dezelfde statuur te zijn als de Planetaire Intelligentie van Venus of 

Mercurius; vanuit ons huidige oogpunt is zijn grootheid echter zodanig dat het onderscheid voor ons 

grotendeels academisch is. Ook hij ontwikkelt zich en strekt zich, zo te zeggen, uit naar een andere 

grote Kracht - en dit concept wordt aangegeven in bepaalde esoterische allegorieën die de symboliek 

van huwelijken betreffen. Van tijd tot tijd hebben grote entiteiten van andere en meer ontwikkelde 

"planeten" contact gehad met het planetaire werk van Sandalphon, met name van de planeet Venus. 

31.107 Het Planetaire Wezen is als het ware een uitgestrekte Elementaal die is samengesteld uit het 

bewustzijn (het woord in een ruime zin gebruikend) van elk van haar kinderen – waarbij de kinderen 

alle levens op de aarde zijn, mensen, beesten, vogels, reptielen, vissen, insecten, enz. In de grote 

Elementaal, het Planetaire Wezen, zijn al deze levens één, of zouden dat moeten zijn: en zo zijn zij, of 

zouden moeten zijn, één in hun relatie tot ieder ander; het is omdat die relatie is geschonden, gebroken 

en verraden dat er zo vele kwalen zijn gekomen en worden doorgegeven. Er kan worden aangenomen 

dat wanneer "het Koninkrijk komt", wanneer het Logoïsche Idee van deze planeet echt wordt 
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gemanifesteerd dat dan inderdaad alle aardewezens zich op een bepaald niveau zullen bevinden. 

31.108 Allen moeten zich herinneren dat zij als ontwikkelde en zich ontwikkelende mensen een grote schuld 

aan de aarde hebben, die in waarheid hun moeder is, hun ouder; ze zijn gemaakt van haar stof en leven 

op haar stof en alles wat zij hier op aarde doen, alles wat ze ontdekken in de wetenschap, alles wat ze 

in de kunst maken of in de industrie zijn ook delen van haar. Maar zij ontwikkelt zich minder snel dan 

haar kinderen en het is de plicht van de kinderen om door hun ontwikkeling haar bij te staan. Daarom, 

wat u ook doet, laat het niet alleen voor uw eigen winst of belang zijn maar ook voor de winst en het 

duidelijke belang van het Planetaire Wezen. Hoe meer u doet dat bewust wordt gedeeld met deze 

uitgestrekte Elementale ouder hoe meer die dingen zullen slagen, niet alleen in haar maar ook in u. Er 

is geen ding op aarde, geen gedachte die naar de aarde wordt gebracht die niet betrekking heeft het op 

het Planetaire Wezen - hoe groot of verheven, hoe (helaas) gemeen of plat. U hebt een zeer grote 

verantwoordelijkheid, niet alleen voor uzelf en voor ieder ander maar ook voor de grote groepsziel van 

de aarde, de grote materiemoeder van u allen. 

31.109 Hoe meer u in contact met haar bent hoe meer u het privilege zult verdienen van het contact met haar 

Leidende Intelligentie en die Intelligentie zal u begeleiden, niet alleen in zaken die het onmiddellijk 

aardeleven betreffen maar om door het gebruik van zulke dingen de weg te effenen naar de toekomst 

voor de tijd wanneer het Planetaire Wezen één zal worden met de Planetaire Entiteit. Help daarom om 

deze twee samen te brengen - het Concept van de Logos van de aarde (dat zelfs als u het zich niet 

helder kunt voorstellen u zich tot op zekere hoogte kunt verbeelden) en het Planetaire Wezen; en laat 

dat doel zich verenigen met uw wens om de evolutie verder te brengen en uw inspanning om alles wat 

u kunt als hulp te geven aan de aardemoeder. Zoals u allen zich door de Eeuwen heen ontwikkelt zo 

draagt u deze enorme ouder en haar ontwikkeling met u mee. Wanneer u afwijkt van het juiste pad dan 

laat u haar afdwalen en dat is een pijnlijke verkeerde daad want het houdt de afbraak in van het 

Planetaire Wezen. 

31.110 Wees tevens bewust, in het denken aan het Planetaire Wezen, om ook te denken aan alle andere fasen 

van het leven in haar - vogels, beesten, insecten, Elementalen en alle vormen van leven, want met hen 

hebt u een relatie. Er is veel bijgeloof en sentimentaliteit verbonden geweest met deze Goddelijke Wet 

van Eenheid, maar houdt goed in gedachten, wanneer u het bijgeloof afwerpt, de grote waarheid van 

de onderlinge relatie van alles. 

31.111 Wees bewust van het Planetaire Wezen als een wezen van immense leeftijd waarin elk van u als het 

ware is ingesloten en door wie u uw aardeleven tekent; het kan worden vergeleken met een enorme 

bijenkorf met miljoenen secties, die elk een kleine bij bevat die honing maakt. Wees ook bewust van 

de Aartsengelen Intelligentie die enorme bescherming, liefde en toewijding heeft voor elk schepsel op 

de aarde, want elk schepsel is deel van de aarde, en zij is in staat om elk van u te begeleiden, indirect 

via het Planetaire Wezen of direct als u de juiste toenadering tot hem hebt en het recht hebt verdiend 

en onderhouden van direct contact met hem. 
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31.112 Wat hier is gezegd, hoe fantasievol de expressie ook kan lijken, is diepgaand werkelijk en de moeite 

van de meest intense beschouwing waard. 

32 Figuren 

32.1 Fig. 1, Ring Cosmos Fig. 2, Ring Cosmos Fig. 3, Current Of Both Rings Fig. 4, Organised Into Discs 

Fig. 5, Ring Pass Not Fig. 6, Rays And 7 Planes Fig. 7, Tangential Angles Atoms Fig. 8, Prime Fig. 9, 

Simple Fig. 10, Composite Fig.11, In Relation To The planes Fig. 12, Nuclear Atom Fig. 13, 

Evolution Of A Solar System Or Miniature Cosmos In The Cosmos Fig. 14, Great Organisms Which 

Have Become Solar Systems Fig. 15, The Planes Of The Universe Reversed By Reflection Through 

The Logical Consciousness Fig. 16, Evolution Of Satellites Or Globes And Of Swarms Of Travelling 

Atoms Or Divine Sparks Fig. 17, Evolutionary Cycle Of The Logos And The Universe Fig. 18, 

Synthesis Of The Individuality Fig. 19, Three Emanations Of The Logos Fig. 20, The Symbol Of The 

Caduceus Fig.21 Fig.22 Fig. 23 Fig. 24 Law Of Magnetism Fig-25 Arc Of Returning Fig.26 Caduceus 

And Harmonics 
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