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THEMA 0 - STOICISME ALGEMEEN 

THE DIALOGUES OF G. DE PURUCKER, Vol. 1,  p. 177-78 
Nederlandse vertaling: E.O.O.S., blz. 1290-91 

Het Esoterische wordt Exoterisch 
Een groot aantal van wat wij nu onze exoterische theosofische leringen noemen, was in de tijd 
van Griekenland en Rome een deel van de leringen der Mysteriën. H.P.B. zelf zinspeelt op dit 
feit. Gedeelten van deze toen geheime, en nu gepubliceerde leringen lekten uit, sijpelden 
langzamerhand door in de uiterlijke wereld en werden door intuïtieve geesten opgevangen en 
ontwikkeld tot de verschillende filosofische stelsels, zoals bijvoorbeeld de Stoïcijnse filosofie. 

Natuurlijk, ik kan zeer duidelijk zien dat de tijd waarschijnlijk zal komen, dat wij wat we nu 
esoterisch noemen wijd en zijd zullen publiceren, omdat de tijd daarvoor gekomen zal zijn. Doch 
dit betekent niet, Makkers, dat iemand van u gerechtigd is zijn gelofte van geheimhouding te 
breken. Het is niet aan mij om te zeggen wanneer dit zal gebeuren. Dit is voorbehouden aan Hen 
die meer weten dan iemand van ons hier. Maar ik voel dat het zal gebeuren. Dan zullen ons nog 
diepere leringen gegeven worden, die de plaats zullen innemen van wat in de uiterlijke wereld 
wijd en zijd bekend gemaakt is.


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY,  p. 366 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE, p. 441 
U herinnert zich, dat de oude Grieken en Romeinen een school hadden die zij de Stoïcijnse 
noemden, afgeleid van Stoa Poikile of Geschilderde Zuilengalerij in Athene, waar de Stoïcijnse 
leraren onderricht gaven. Deze school werd omstreeks het einde van de vierde eeuw vóór het 
begin van onze jaartelling gesticht door Zeno van Citium op het eiland Cyprus; en vormde rond 
de tijd van de val van het Romeinse Rijk de religieuze wetenschap of wetenschappelijke religie 
van de meest gevorderde denkers van die tijd. Er is geen twijfel aan dat Zeno was ingewijd, 
waarschijnlijk zowel in de Mysteriën van Samothrace als in die van Eleusis; omdat wij weten dat 
de leringen die hij onderwees, niet alleen zo ver als ze gaan – let op deze beperking – vrijwel 
identiek zijn met onze eigen leringen, maar er zijn hier en daar verspreid in deze leringen 
aanwijzingen en zinspelingen, die ons duidelijk tonen dat deze Stoïcijnse leer niet door hem werd 
uitgevonden, naar de opvattingen van de moderne geleerden, maar haar oorsprong moet 
hebben gehad in het grijze verleden, in een oudheid die ver voorafgaat aan de tijden waarvan de 
annalen in de geschiedenis bewaard zijn gebleven.


*** 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THEMA 1 - HET GODDELĲKE 
[Marcus Aurelius: De Cosmos is één groots levend organisme] 

FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY,  p. 12-13 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE, p. 32-33 
Waar is nu de Werkelijkheid? Is het Wezenlijke, het Ware te vinden in deze lagere stoffelijke 
hulsels? Of moet men het zoeken in die Zijns-toestand waaruit alles voortkwam?

De Oude Stoïcijnen leerden in hun werkelijk schitterende filosofie, en deze leer vond haar 
oorsprong in de esoterische filosofie van Hellas of Griekenland – zoals men die later terugvindt in 
de Neo-Platonische leringen – deze Stoïcijnen leerden dat Waarheid gekend kan worden; dat 
men het meest wezenlijke, het hoogste, kan vinden in zich steeds verruimende vergezichten, 
naarmate de Geest van de mens steeds verder naar binnen en naar boven streeft, waarbij sluier 
na sluier wegvalt naarmate de Wijze Mens (hun technische term) vordert in het ontplooien van 
zijn ziel. Zij onderwezen dat het stoffelijk universum illusoir is, precies zoals onze Leraren ons 
over Māyā vertellen. De Stoïcijn begreep (en dit is ook onze leer), dat dit schijnbaar dicht, grof, 
zwaar, stoffelijk universum, als zintuiglijk waarneembaar verschijnsel onwezenlijk is, voor het 
grootste deel als het ware uit gaten bestaat — een leer die ook heden ten dage wederom 
weerklank begint te vinden in de geschriften en ideeën van de meer intuïtief aangelegde 
wetenschappers.

De Stoïcijnen onderwezen dat de ether dichter was dan de dichtste stoffelijke dingen, voller dan 
de volste stoffelijke dingen — waarbij we natuurlijk menselijke woorden gebruiken. Op ons, met 
onze menselijke ogen, die alleen getraind zijn om illusoire voorwerpen te kunnen zien, komt de 
ether over als het meest doorzichtig, het ijlst, het meest etherisch. Wat was de Werkelijkheid, het 
Wezenlijke achter dit Al? Het wezenlijke iets? Zij zeiden dat het God was, Leven van het Leven, 
Waarheid der Waarheid, Wortel van de Stof, Wortel van de Ziel, Wortel van de Geest. Wanneer 
men de Stoïcijn vroeg: Wat is God? dan was zijn nobel antwoord: Wat is God niet?


***


WIND OF THE SPIRIT, p. 199 
De uitspraak die werd toegeschreven aan de Stoïcijnse filosoof Cleanthes, die aldus in het Latijn 
is weergegeven, hoewel hij een Griek was: “Quodcumque audiveris, quodcumque videris, est 
Jupiter.” En dit betekent “Wat u ook hoort, wat u ook ziet, is Jupiter.” Een gedachte die zeer 
bekend is in het oude Hindoestan, waar van Brahmā wordt gezegd dat hij het universum uit 
zichzelf voortbrengt, met andere woorden, dat Brahmā het universum is en er toch boven staat: 
het universum en alles, en toch transcendent!

Wat doet denken aan de uitspraak toegeschreven aan Krishna in de Bhagavad-Gītā: “Ik sticht dit 
hele universum vanuit een deel van mezelf, en toch blijf ik transcendent.”


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 427-28 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE, p. 514 
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En een leer die de Ouden over de gehele wereld gemeen hadden, in Hindoestan of in 
Griekenland of Rome, of waar dan ook, was, zoals deze zo mooi verwoord wordt in een gedicht 
van de Stoïcijn Cleanthes:

”Zeus is al wat is. Wat gij ook ziet of kent of weet of voelt, is Zeus. Zeus is al het innerlijke en al 
het uiterlijke.” 

Er is dus geen atoom dat niet Zeus is; en dit geldt ook voor elke mogelijkheid van de oneindige 
Kosmos, en ook van alle Kosmoi; want elk universum, elke kosmos, is er slechts een van de 
grote en ontelbare zwermen van levende wezens die de Ruimten van de eindeloze en beginloze 
RUIMTE vullen. 


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 18 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE, p. 38-39 
Paulus, de Apostel der Christenen “tot de Heidenen”, zoals zij hem noemen, sprak volgens de 
christelijke Evangeliën in Handelingen xvii, vers 23-28 tot een vergadering van Atheners op de 
Marsheuvel, gewoonlijk de Areopagus genoemd, en zei (naar onze eigen vertaling) het volgende:

Want toen ik voorbijliep en uw godsdienstoefeningen aanschouwde, zag ik een altaar met dit 
opschrift: “Aan de Onkenbare God.” Want in Het leven en bewegen en zijn wij, zoals ook enkele van 
uw eigen dichters hebben gezegd, “Want wij komen ook voort uit Het.”


De dichters over wie Paulus spreekt, waren waarschijnlijk de Stoïcijn Cleanthes, en Aratus. Het is 
misschien goed er op te wijzen, dat de betekenis van ‘Onkenbare’ zoals in verband met dit 
woord Agnostos wordt gebruikt, de betekenis is die ook Homerus, Plato en Aristoteles eraan 
gaven. Dit Griekse woord Agnostos kan ook vertaald worden door ‘onbekende’, maar alleen 
omdat het Onbekende in dit verband het Onkenbare is.

De Atheners hadden een altaar opgericht voor het Onuitsprekelijke, dat zij in de ware geest van 
religieuze toewijding niet nader omschreven; en toen Paulus aan dit altaar voorbijliep en het 
opschrift las, zag hij daarin een uitstekende gelegenheid ‘om het ijzer te smeden terwijl het heet 
was’, en beweerde, dat het Onkenbare, voor hetwelk dit altaar was opgericht, de joodse God 
Jehovah was. 

Veertien dagen geleden verklaarden wij volgens instructie van de Leraar, hoe het komt dat de 
mens zich een zekere conceptie kan vormen van dat Onuitsprekelijk Beginsel, waarover Helena 
Petrovna Blavatsky op blz. 14-19 van haar Geheime Leer spreekt, als eerste der drie 
grondstellingen die nodig zijn om de ware leringen der Esoterische Wijsheid te begrijpen. En wij 
zagen, zoals toen werd opgemerkt, dat de mens in zichzelf een vermogen heeft dat zijn gewoon 
intellectueel denken te boven gaat — iets in hem waardoor hij zich opwaarts, misschien beter 
gezegd, binnenwaarts kan verheffen tot het Diepste Centrum van zijn eigen wezen, dat in 
waarheid dat Onuitsprekelijke is. Uit dit Onuitsprekelijke kwamen wij; daarheen zijn wij bezig 
terug te keren door de aeonen van de tijd.


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 370 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE, p. 445-446 
Deze dichters waarover Paulus hier spreekt, zijn ontegenzeglijk de beide beroemde Stoïcijnse 
filosofen Aratus (tussen twee haakjes, een landgenoot van Paulus, daar hij en Aratus beiden 
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waarschijnlijk uit Tarsus in Cilicië geboortig waren) en Cleanthes uit Troas, die overigens een van 
de schoonste voorbeelden van nog bestaande Griekse religieuze gedichten schreef, dat zelfs 
door christelijke schrijvers zeer bewonderd wordt, omdat zij erin menen te zien wat zij 
waarschijnlijk een opkomend monotheïsme in de christelijke zin zouden noemen! Maar het was 
eenvoudig een lofzang op de Stoïcijnse Goddelijke Essentie, de Hiërarch van de grote Hiërarchie 
van ons universum, het opperst hoofd ervan, dat Cleanthes in het gedicht ‘Zeus’ noemde. 
Bedenk echter steeds, dat hoewel Zeus de Opperste Hiërarch van een Universum of Kosmos of 
Hiërarchie kan worden genoemd, hij slechts het Hoofd van een van talloze andere soortgelijke 
hiërarchieën is, hiërarchieën van de ontzaglijke verzameling, zonder begin en einde, die het 
gemanifesteerde Zijn vormen.

En in hem – in Het – leven wij, bewegen ons en zijn wij. En dit Het is wat wij zeer terecht Ruimte 
noemen: de uitgebreide, eindeloze en beginloze verzameling van levende wezens. Er is geen 
vacuüm, geen ledigheid, geen leegte, geen ‘niets’, waar dan ook. Alles is vol, niet slechts van 
leven, maar van levende en bewuste dingen, en van wezens van oneindig uiteenlopende graden 
van bewustzijn, zoals bijvoorbeeld u en ik dit zijn. 


***
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THEMA 2 - GEBOORTE UNIVERSUM (Evolutie en Involutie)  
Hoe elementen voortkomen uit Zeus en weer terugkeren tot Zeus 

THE ESOTERIC TRADITION, voetnoot 435 
De leer van de Stoïcijnen omtrent deze progressieve ontvouwing of emanationele evolutionaire 
ontplooiing van alle grondslagen en structuur van het Universum vanuit de Cosmische 
Goddelijke Monade, is vrijwel identiek aan de leer van de Esoterische Wijsbegeerte over dat 
onderwerp, hoewel de Stoïcijnen de leer uiteraard op hun eigen manier en met hun eigen 
specifieke woordkeuze hebben geformuleerd. 

Het belangrijkste punt in deze prachtige leer dat u in gedachten moet houden, is dat de 
Kosmische Goddelijke Monade – als Bron of Wortel van het Universum dat daaruit voortvloeit – 
alle hiërarchische gebieden en Families van wezens en entiteiten die in de loop van de bouw van 
het Universum later uit deze voortvloeien, als latente kiem-Zaden of Element-Principes in zich 
draagt.


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 114-115 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE, p. 148-49 
De Stoïcijnen hadden een leer van ontwikkeling die in zijn essentie de zuivere leer van onze eigen 
wijsbegeerte is, zij het in een andere vorm en onder andere namen. Zij drukten het op deze 
manier uit, volgens de mechanische methode die de Griekse geest zo aangenaam en dierbaar is. 
Het is overigens opmerkelijk dat het Oosterse denken altijd de voorkeur heeft gegeven aan de 
psychologische en spirituele denkwijze boven de mechanische of, zoals wij nu zouden zeggen, 
de ‘wetenschappelijke.’ Maar de Stoïcijnen onderwezen in Griekenland en later in Rome, dat het 
mechanisme van de Essentiële Aard der Godheid – en deze essentiële aard is ons Swabhāva, 
wat wij ‘Vader-Moeder’ noemen – spanning en vermindering van deze spanning was, en dat 
deze vermindering van spanning de eerste daad van de Bouw der Wereld was. Om dit idee toe 
te lichten gebruikten zij als analogie het welbekende feit, dat een metaal als het heet wordt, 
uitzet en tenslotte verdampt; en gebruik makend van deze simpele, toegankelijke analogie 
zeiden zij, dat de ‘natuurlijke’ toestand van Pneuma (‘Geest’ = de Godheid) vuur is — niet het 
stoffelijk vuur, maar het zaad van dat cosmisch element waaraan het stoffelijk vuur ontspringt. 
De vermindering van deze spanning produceerde de eerste differentiatie van de Oer-Substantie 
– of Pneuma = ‘God’ – en deze differentiatie riep op haar beurt de sluimerende of latente levens-
zaden die van de voorafgaande periode van manifestatie óverkwamen, tot actief leven. De aldus 
ontwaakte levens-zaden of zaad-levens – hun spermatische logoi, die wij reeds eerder noemden 
– gingen verder met de opbouw en de leiding van de komende Wereld-Periode en al de daarin 
bestaande wezens. Elk zo’n levens-zaad bracht uit zichzelf zijn essentiële soort of essentiële 
karakteristiek – ons Swabhāva – voort. Dit is, in miniatuur, de leer van de Esoterische 
Wijsbegeerte, doch zoals de Stoïcijnen haar gaven.

Wanneer nu het universum vanuit zijn eigen wezen te voorschijn moest komen, zo onderwezen 
de Stoïcijnen, verminderde de ‘spanning’ van de Oer-Substantie of het Goddelijk Vuur; het trok 
zich als het ware samen, en deze samentrekking gaf door condensatie het aanzijn aan de aether; 
wanneer nu de spanning in de aether afnam, deed deze de ‘lucht’ ontstaan; deze vervolgens het 
‘water’ en het ‘water’ tenslotte de ‘aarde’. Wij spreken niet van stoffelijk vuur, lucht, water en 
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aarde die wij rondom ons zien, doch wij doelen op de elementen of ‘zaden’ daarvan. Want de 
aarde, het water, de lucht en het vuur die wij rondom ons zien, zijn slechts materiële 
afschaduwingen, het eindprodukt als het ware van de elementale zaden, waaraan deze 
respectievelijk ontsprongen. ‘Vuur’ gaf het aanzijn aan de ‘aether’, en deze is zijn schaduw, de 
schaduw van ‘vuur’ is. De ‘aether’ gaf het aanzijn aan zijn schaduw, of de ’lucht’, zijn omhulsel of 
lichaam; de ‘lucht’ aan het ‘water’; en het ‘water’ aan de ‘aarde’. De Stoïcijnen onderwezen 
verder dat al deze dingen respectievelijk in elkaar kunnen worden getransformeerd — de droom 
van de alchemist en ook de droom, psychologisch gezien, van ingewijden in onze eigen School, 
die zich erop toeleggen het grove in het zuivere, het materiële in het spirituele te transformeren.


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 121-123 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE, p. 155-157 
De draad van onze studie van veertien dagen geleden weer oppakkend, zullen wij vanavond een 
schets geven van de psychologische natuur van de mens; want zoals al eerder gezegd, als de 
mens zichzelf begrijpt, begrijpt hij vanwaar hij kwam en wat hij is — begrijpt hij het universum in 
een mate die gelijk opgaat met zijn eigen ontwikkeling van geest en van denkvermogen, en van 
de vermogens van waarneming die bij die ontwikkeling van geest en denkvermogen in de mens 
behoren. Om een beter begrip en een helderder uitleg van de essentiële kenmerken van het 
psychologisch samenstel van de mens te kunnen geven, zullen wij trachten aan te tonen hoe 
nauw deze verwant zijn aan twee fundamentele theorema’s, beginselen of leringen van de 
Wijsheid-Religie; en deze zijn (1) de Wet, of beter gezegd het feit der Hiërarchieën; en (2) de Wet 
(wij gebruiken die term weer onder krachtig protest) van de Essentiële Aard der dingen, 
Swabhāva genaamd. Zoals reeds gezegd is Swabhāva een Sansriet woord dat zelf-evolutie, zelf-
vorming, zelf-ontwikkeling, zelf-wording betekent. Daarin ligt de grondslag van de wet der 
moraliteit. De Mens is, vanzelfsprekend, verantwoordelijk voor zichzelf, en omdat de mens deel 
uitmaakt van andere dingen, is hij daar dus tevens verantwoordelijk voor. En verder is uit het 
voorgaande af te leiden, dat de mens na de dood niet ‘zijn Schepper ontmoet’, maar dat hij wel 
degelijk zijn schepsel moet ontmoeten en ermee afrekenen: datgene wat hij gedurende zijn leven 
in zichzelf heeft opgebouwd — zijn astraal zelf.

Wat doet een roos steeds weer een roos voortbrengen? Waarom brengt het zaad van een appel 
onveranderlijk appels voort? Waarom brengt het geen distels, madeliefjes of viooltjes voort? Het 
antwoord is zeer eenvoudig en niettemin zeer diepzinnig. Het is vanwege het Swabhāva, de 
essentiële natuur in en van het zaad. Het Swabhāva ervan kan slechts datgene voortbrengen wat 
het zelf is, zijn essentiële karakteristiek, zijn eigen innerlijke aard. De Stoïcijnen van Griekenland 
en Rome verwoordden dit feit der evolutie als volgt: bij het begin van een periode van 
Manifestatie vermindert Pneuma – ‘Geest’ – zijn spanning, waarna condensatie of concretisering 
van deze Pneuma of Geest volgt en de evolutie aanvangt, emanatie en evolutie beide 
aanvangen, als gevolgen van de oorzaken die in de voorafgaande periode van Manifestatie in 
werking werden gesteld, werden geactiveerd. Tegelijk met de opening van een nieuwe periode 
keren de ‘spermatische logoi’, de ‘zaad-logoi’, tot het leven terug — een vertaling van de 
Griekse term  spermatikoi logoi, spermatische redenen, zaad-redenen (‘Logos’ betekent onder 
andere ‘reden’ en dus ‘oorzaak’). Deze zaad-logoi, spermatische logoi, waren de vruchten of 
resultaten, de karmans, zoals wij zouden zeggen, van vroegere perioden van werkzaamheid. 
Nadat ze in de voorafgaande Manvantara een zekere trap van evolutie of ontwikkeling, van 
geaardheid of individualiteit hadden bereikt, konden ze bij de intrede van de volgende periode 
van evolutie niets anders voortbrengen dan wat ze zelf waren, hun eigen innerlijke natuur, 
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evenals zaden dit doen. Het zaad kan niets anders voortbrengen dan wat het zelf is, dan wat erin 
is; en dit is het hart en de essentie van de Swabhāva-leer. De invloed van deze Leer op de 
filosofie, de wetenschap en de religie is eenvoudig onmetelijk; ze is van het allerhoogste belang.

De gewoonte, of de ‘wet’ zo u wilt (wij gebruiken dit woord opnieuw onder protest) van 
Swabhāva kan slechts werken in hetgeen het zelf is, omdat alleen zijn eigen voertuig, zijn eigen 
zelf geschikt is voor de manifestatie van het zelf — dit ligt voor de hand! Vandaar dat de wijze 
van evolutie en emanatie, en de voortgang der Hiërarchieën plaatsvindt zoals wij dit reeds 
beschreven; dat wil zeggen, dat vanuit het hoogste de evolutie en de emanatie zich 
benedenwaarts bewegen in het meer materiële; en zo vervolgens langs de lijn van de 
‘schaduwboog’ naar beneden in de stof, totdat het keerpunt van de afdaling bereikt is, waarop 
de stijging langs de ‘lichtende boog’ begint.

Wij moeten evenwel in gedachten houden dat het hogere gedurende dit proces niet zijn eigen 
gebied verlaat; het hogere wordt niet ten volle het lagere, en het lagere wordt niet ten volle het 
nog lagere, zodat er boven een vacuüm of leegte zou blijven. De hogere gebieden blijven steeds 
bestaan. Het is te vergelijken met de vlam van een kaars die bij de pit van een andere kaars 
wordt gebracht; en aan die ene kaars, zoals onze eerste grote Leraar heeft gezegd, kunt u al de 
kaarsen van het heelal ontsteken, zonder de energie ervan, de kracht of de kenmerkende aard 
ervan te verminderen. Het hoogste blijft steeds het hoogste; het is dat deel van het zelf als het 
ware, dat de van binnen werkende ontwikkelingskracht is. Het zijn zijn Skandha’s – die wij zoals 
u zich herinnert reeds eerder bestudeerden – die deze ‘vermindering van spanning’, zoals de 
Stoïcijnen zouden hebben gezegd, deze condensatie of concretisering van zijn samenstellende 
delen, voortbrengen. Een volmaakte analogie is te vinden in de voor-geboortelijke ontwikkeling 
van de mens in de baarmoeder, en zijn afdaling die naar incarnatie voert. Zijn geestelijke natuur 
daalt niet af om zijn feitelijke lichaam te worden; ze blijft steeds zijn geestelijke natuur; niettemin 
zendt ze delen van zichzelf uit, de lagere aspecten of beginselen van zichzelf, om zo te zeggen. 
En deze delen scheiden elk weer op zijn beurt, met het voortschrijden van de manvantarische 
cyclus, iets nog lagers af, scheiden dat uit, werpen dat af. Zodat de stoffelijke mens, het 
lichaam, in volle waarheid de ‘Tempel van de levende God’ is, die zelf de Glorie daarvan en dus 
een deel van de Tempel is; want de Tempel is in waarheid de laagste manifestatie van de 
levende God daarbinnen.


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 497-99 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE, p. 593-94 
Wij gebruiken het woord ’Evolutie’ in strikt etymologische zin — het ontvouwen, het ontrollen, 
het naar buiten gaan van de krachten die, op grond van zijn vroegere Karman, latent aanwezig 
zijn in het zaad van het wezen of de entiteit of wat dan ook, dat een kringloop van actief bestaan 
begint.

Dit grote beginsel werd, wat de Kosmische Evolutie betreft, zeer goed geïllustreerd door wat de 
oude Stoïcijnen onderwezen over de evolutie of ontwikkeling, de ontrolling van de vier (of vijf) 
Elementen der Ouden, zoals die Elementen in hun tijd werden begrepen. Zij onderwezen, zoals 
wij naar u zich herinnert op een vorige studie zeiden, dat het Vijfde Element, de Vijfde Essentie of 
Kwintessens, ‘Aether’ genaamd – wat onze Ākāśa is – de zaden van de lagere vier vóór hun 
manifestatie of ontwikkeling in zich droeg; en dat, toen de tijd aanbrak voor de ontwikkeling van 
deze vier, toen de Godheid, Zeus, de werelden opnieuw na een tijdperk van rust tot manifestatie 
wenste te brengen, allereerst het Element Vuur ontstond, dat zich loswikkelde, evolueerde, zich 

Page  of 8 20



G. de Purucker over Stoïcisme bĳ lezing 2022-11-30 op www.blavatskyhouse.org

ontvouwde uit de Aether (of Ākāśa). Geen ‘Vuur’ in de betekenis die wij eraan geven, maar als 
het ware het Zaad van Vuur, de Geest van Vuur, die primaire en elementale kosmische kracht 
waarvan Vuur op ons gebied, dit lage gebied, slechts een zwakke manifestatie is. Wanneer dus 
Vuur zijn kringloop van evolutie voltooid had, ontwikkelde zich, op dezelfde wijze als waarop 
Vuur uit de schoot van Aether of Ākāśa te voorschijn was gekomen, Lucht uit Vuur, zich 
ontrollend uit de schoot van Vuur, dat dit Element Lucht reeds in zich besloten hield. Het had niet 
slechts zijn eigen swabhāva, kenmerk of eigenschap van vurigheid, zoals het in ons Oosterse 
denken wordt uitgedrukt, maar het bevatte in zichzelf ook het kenmerk van zijn eigen Ouder 
Aether, Ākāśa. Daarop volgde de ontwikkeling van het Element Water, dat zich ontrolde, in 
ontwikkeling te voorschijn kwam uit Lucht. Niet ons water, wat absurd is; doch dat wat wij het 
Zaad van Water zouden kunnen noemen, de Geest van Water, datgene wat Water of 
Vloeibaarheid op ons gebied vertegenwoordigt; en het droeg in zich iets van de hoedanigheid of 
eigenschap van Lucht, zijn Ouder; evenals van Vuur, zijn Grootouder; en ook van Aether of 
Ākāśa. Water bevatte ook de Krachten, de Potenties en de Vermogens van al zijn Voorgangers, 
maar natuurlijk in zwakkere mate aanwezig in Water dan in hun eigen respectieve gebieden; 
want de hoedanigheden en vermogens van iedere voorafgaand Element worden zwakker 
naarmate de evolutie voortschrijdt, d.w.z. vollediger doordringt in de ’stof’. Dan ontwikkelde of 
ontrolde zich uit de boezem van Water het Zaad van het Element Aarde. Toen de kringloop op 
zijn keerpunt kwam, de evolutie van deze Elementen, de bouw van bollen en zo voort tot een 
einde was gekomen, en Zeus ze alle opnieuw in zijn boezem wenste terug te trekken, vond het 
omgekeerde proces plaats en Water nam zijn kind, het Element Aarde, opnieuw in zich op. Aarde 
begon vloeibaar te worden en tot het Element Water terug te keren. Toen de tijd ervoor aanbrak, 
begon het Element Water op zijn beurt zijn deeltjes te vernevelen, zich terug te trekken, zich te 
verzamelen in de boezem van zijn ouder, het Element Lucht. Toen begon Lucht op zijn beurt 
vurig te worden en over te gaan in de boezem van zijn ouder Vuur. En tenslotte begon Vuur 
aetherisch te worden en terug te keren in de boezem van de Vijfde Essentie of Aether, zijn ouder; 
en de kringloop van Kosmische Evolutie werd gesloten en een volgend tijdperk van rust ving 
aan.

Nu breiden wij deze vijf Elementen verder uit tot minstens zeven. Maar het principe van 
ontwikkeling, dat inherent is aan de Kosmos en dat wij illustreren door het woord Evolutie op de 
hierboven beschreven manier te gebruiken, is: het Uitgaan van de Adem, de uit-ademing, van 
Brahma, zoals de archaïsche Indische denkers zeiden. Hierna volgde de Inademing, de 
Intrekking, de Involutie van Brahma. Precies hetzelfde voorbeeld dat wij zojuist uit de Stoïcijnse 
filosofie gaven, zult u terugvinden in de oude Hindoe-literatuur, in de Upanishads en meer in het 
bijzonder in de Purāna’s.


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 309-310 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE, p. 376 
Wanneer de oude filosofen in de landen rond de Middellandse Zee over ‘aarde’, ‘water’, ‘lucht’, 
‘vuur’ en ‘ether’ spraken, of de Hindoes het bijvoorbeeld over Ākāśa of Ādi-Tattwa hadden, 
bedoelden zij nimmer de stoffelijk dingen die wij kunnen waarnemen, zoals aarde en water. Zij 
bedoelden de Wortel-Elementen der Natuur, waarvan deze vier of vijf die wij waarnemen, als het 
ware voorstellingen of symbolen zijn.

De Grieken noemden de Elementen ‘Stoicheia’, een meervoudig verkleinwoord van ‘stoichos’, 
met de betekenis van een reeks, met andere woorden een hiërarchie. Het enkelvoudige 
‘Stoicheion’ zou dan een wezen van een hiërarchie zijn, een deel ervan, een van de 
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samenstellende delen van de hiërarchie, hoewel moderne geleerden geen aannemelijke reden 
kunnen vinden, waarom deze naam zou worden gegeven aan wat zij denken dat de Ouden 
bedoelden met een Element der Natuur. Doch onze filosofie toont aan waarom zij dit deden en 
verklaart dat de stoicheia de zeven Prakriti’s van de Kosmos zijn. 


*** 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THEMA 2A - WEDERBELICHAMING (Palingenesis) 

WIKIPEDIA Palingenesis: 
De term palingenesis, of beter palingenesia (Oud Grieks: παλιγγενεσία), is terug te voeren op de 
Stoïcijnen, die de term gebruikten voor de voortdurende her-schepping van het universum.


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 160 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE, p. 200 
U zult zich herinneren, dat deze zeven Juwelen, Edelstenen of Kleinodiën als volgt werden 
gegeven, van beneden naar boven geteld: het eerste of laagste is Wedergeboorte, of beter 
Wederbelichaming, of misschien nog beter Regeneratie. In het Sanskriet wordt het Punarjanman 
genoemd; en in het Grieks heet het Palingenesis, beide woorden drukken praktisch dezelfde 
gedachte uit. Het eerste element in elk woord betekent ‘herhaald’ of ‘opnieuw’, en het tweede 
element in elk betekent ‘generatie’ of ‘geboorte’ — ‘tot aanzijn komen’. 


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 182 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE, p. 223-24 
De wijzen der oudheid hielden zich verre van alle dwaze pogingen om het Grenzenloze en het 
onbeperkte Eeuwige te doorgronden. Zij erkenden de Werkelijkheid van het Zijn, en lieten het 
daarbij, wel wetend dat een steeds toenemende kennis van het Universele Leven, door een zich 
steeds uitbreidend Bewustzijn, alles was en is waartoe het menselijk begrip ooit kan komen.

Dit afwisselend verschijnen en weer verdwijnen van werelden of Hiërarchieën, is de leer die in 
het eerste der zeven Juwelen of Schatten van Wijsheid belichaamd is. Zoals de menselijke geest 
zijn straal omlaag zendt en door middel van die straal reïncarneert in een menselijk wezen van 
astrale stof, van denk-stof en van vlees, precies zo volgt ook elke Hiërarchie die weg, wanneer 
de tijd voor haar wederbelichaming gekomen is en ze opnieuw voor de taak van Palingenesis of 
herhaalde zelf-generatie wordt gesteld. Laten we nimmer het oude axioma der Esoterische 
Wijsheid vergeten, dat de Hermetici zo praxhtig verwoordden: Zo boven, zo beneden. Wat in de 
hemel gebeurt, wordt mutatis mutandis op aarde weerspiegeld. De palingenesis van de mens als 
een microcosmos, is slechts een trouwe kopie van de wedergeboorte van werelden; van zijn 
eigen kosmische Hiërarchie als de Macrocosmos.


***


THE ESOTERIC TRADITION, p. 637 
De reden voor de geheimhouding die in voor-Christelijke tijden heerste, was deze: Om de 
algemene Leer van de metempsychosale Palingenesis of, meer in het algemeen, van 
Wederbelichaming volledig te begrijpen, zijn lange en moeizame studie en veel denkwerk nodig.

De principes van deze Leer zijn op zichzelf zeer eenvoudig en een kind kan ze begrijpen, maar 
als men er een nauwkeurige en uitgebreide kennis van wil hebben, moet men diep studeren en 
nadenken; en het was in de Oudheid een overal gevolgde gewoonte, dat geen verstandig en wijs 
man alle leringen van enige wetenschap of kunst of filosofisch stelsel in één keer bekendmaakt, 
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en vooral niet aan hen die zich niet tevoren door training en studie goed en terdege hebben 
voorbereid om ze te ontvangen.

Dit was de geest die zich belichaamde in de werkwijze die alle oude inwijdingsrituelen in de 
oude mysteriescholen regelde en bestuurde ....


***


STUDIES IN OCCULT PHILOSOPHY p 434-35 

Cyclische Progressie geen Herhaling 
Vraag — Zullen alle dingen die nu bestaan na pralaya opnieuw bestaan in min of meer dezelfde 
vorm als nu? Zal de cyclus zich eenvoudig herhalen op een soort voorbestemde manier, waarbij 
alle wezens hun vroegere werk en prestaties herhalen? Om één voorbeeld te noemen: zullen de 
grote wereldgeschriften zoals de hindoe Ramayana opnieuw ontstaan met dezelfde personen die 
de geschiedenis ervan samenstellen? 
Antwoord — Het idee van zich herhalende cycli dat in deze vraag besloten ligt, is niets nieuws in 
de geschiedenis van de oosterse filosofie, noch ook in die van de oude Griekse filosofie. Want 
het was een van de belangrijkste en favoriete leerstellingen van de oude Stoïcijnse school: dat 
de Universums, of liever gezegd ons universum, en alles wat zich daarin bevindt, zich cyclisch 
herhaalde gedurende immense tijdsintervallen, zodat wat nu is, plaatsvond in de vorige 
kosmische cyclus, en wat nu is, zich opnieuw zal herhalen in de juiste seriële volgorde wanneer 
deze huidige kosmische cyclus is afgelopen, de rustperiode is voltooid, en de nieuwe kosmische 
cyclus begint. Het is het principe van het draaiende wiel, het favoriete symbool van deze zich 
herhalende cycli met hun onmiskenbare mechanische aspecten.

Er schuilt een grote waarheid in dit alles. Maar wat de meeste van deze verklaringen negeren, 
opzettelijk of door onwetendheid, is dat hoewel deze herhaalde belichamingen van het 
Universum zeker plaatsvinden – een van de fundamentele leerstellingen van de Theosofie – toch 
elke belichaming van een bepaald universum, van elk universum, altijd op een hoger niveau 
plaatsvindt dan waarop het zich de vorige keer belichaamde. Het is dus geen perfecte identiteit, 
en daarom is er geen sprake van een dood mechanisme, geen louter beangstigend zinloos 
rondjes draaien op het wiel der verandering, zonder hoop op vooruitgang. Dit laatste zou de 
ergste vorm van fatalistische horror zijn.

Het universum herhaalt zichzelf, herbelichaamt zichzelf, en elke herhaling, gestuurd door de 
karman van het vorige, produceert een universum dat sterk lijkt op het vorige – net zoals een 
man in het ene leven veel lijkt op de man van het vorige leven; maar in beide gevallen is het zich 
belichamende wezen, of het nu het universum of de mens is, altijd een beetje hoger, een beetje 
verder in zijn evolutionaire koers, dan voorheen.


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 368, 374 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE p. 444, 451 
Zoals op onze voorgaande bijeenkomst werd gezegd, vindt dit alles natuurlijk plaats in wat de 
ruimte wordt genoemd. Ruimte is niet louter een bak of bevatter der dingen, zoals onze moderne 
woordenboeken het definiëren, want in dat geval zou het iets zijn dat in zichzelf eindig was; en 
zoals reeds opgemerkt, in dat geval zouden wij ons dan iets moeten kunnen voorstellen dat de 
bevatter zelf bevatte, en zo ad infinitum. Doch ruimte is het eindeloze en beginloze Pleroma, de 
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Volheid, zoals de Griekse filosofen zeiden: het Grenzenloze Al, het veld van werkzaamheid van 
het Universele Leven, de eindeloze en beginloze volheid. Ruimte is het waarlijk onvoorstelbaar 
uitgestrekte aggregaat van de ontelbare hiërarchieën die het gemanifesteerde Zijn vormen. Wij 
leven, bewegen ons en zijn in de Ruimte, zoals de wezens die in en op de atomen leven die onze 
lichamen samenstellen, in onze lichamen leven, die voor hen praktisch oneindige ruimte, het 
onbegrensde Pleroma zijn.

…

U zult zich herinneren dat wij op de vorige bijeenkomst, min of meer beknopt door gebrek aan 
tijd, de vraag van de aard van Ruimte bespraken, wat Ruimte wel is en wat Ruimte niet is. Wij 
hebben duidelijk proberen te maken, dat ‘ruimte’ zoals ze gewoonlijk wordt opgevat, een bak of 
bevatter betekent; met andere woorden, het betekent meestal plaats. Ruimte wordt bijna als een 
synoniem van plaats gebruikt; doch dit is niet het gebruik dat geautoriseerd of onderwezen 
wordt in de esoterische leringen, waarin wordt getoond dat Ruimte de onbegrensde reeks 
Hiërarchieën is, die het Grenzenloze, beginloze en eindeloze Al niet slechts vullen, maar zijn; en 
dat Ruimte, zoals de oude Grieken het uitdrukten, een eindeloze volheid was, zonder einde en 
zonder begin, en zij noemden dit het Pleroma, of de Volheid; één Universeel Leven, één Hart als 
het ware, dat door alles heen klopt, pulseert.

…

Er is een leer in het noordelijk Boeddhisme – en wij noemen haar als illustratie van de 
esoterische leringen aangaande Ruimte – de Leer van het Ledige, de Leer van de Leegte 
genaamd, die we ook vinden in andere scholen uit vroeger tijd, zoals uitgelegd door de Griekse 
Atomisten, Democritos, Leucippus en Epicurus en door de grote Romeinse dichter Lucretius, en 
waarover zelfs door enkele Stoïcijnse filosofen werd gesproken, die anders de Leer van de 
Volheid onderwezen. 


***
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THEMA 3 - VERMENGDHEID VAN ALLE LEVEN  
  (Krasis di’ holou, Theokrasie) 

FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 51-52 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE p. 75 
Wij kunnen bepaalde leringen in De Geheime Leer onmogelijk begrijpen, tenzij wij van dit 
onderwerp een min of meer grondige studie maken. De oude Stoïcijnen (de zo schitterende 
filosofie, die bij enkele Griekse filosofen haar oorsprong vond en die een welverdiend aanzien 
genoot bij de diepere denkers van Rome) leerden dat alles in het universum onderling 
verbonden, onderling verweven is, niet doordat fundamenteel verschillende essenties of 
levensvormen elkaar doordringen, en ook niet in wat wij theosofen nu ‘bestaansgebieden’ 
noemen, maar vanwege verschillende aspecten of differentiaties van één gemeenschappelijke 
substantie, de Wortel van alles. En zij omschreven het principe met de drie Griekse woorden, 
Krasis di’ holou, een algehele vermenging van alles: een onderlinge vermenging van al de 
essenties in de Cosmos, die ontspringen aan en gedifferentieerd zijn uit de Wortel-substantie, 
die alle gemeen hebben. Dit is tevens de leer van onze eigen Esoterische Wijsheid. Het is met 
andere woorden de manifestatie van alle wezens, van alle denkende, niet-denkende, en 
onbewuste wezens, en van al de goden die aan het samengestelde universum dat wij heden 
rondom ons zien, richting en leiding geven; en in dit afwisselend leven werd de eerste oorzaak 
geplaatst van alle schoonheid en harmonie en ook van alle onenigheid en disharmonie die in de 
Natuur bestaan, en die de oorzaak is van de zogenaamde fouten die de Natuur maakt. 


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 41-42 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE p. 64-65 
De ‘Natuur’ is onvolmaakt, en moet daarom ook ‘fouten’ maken, omdat haar werkingen worden 
veroorzaakt door de werkzaamheid van scharen van Wezens. Wat wij voortdurend om ons heen 
zien, bewijst dit. De ‘Natuur’ is niet volmaakt. Als ze uit de ‘handen der Onveranderlijke Godheid’ 
was voortgekomen en dus volmaakt en onveranderlijk als haar Vader was, zou ze een Volmaakt 
Werk zijn. Zoals we weten is juist het tegendeel het geval, en haar onvolmaaktheden of ‘fouten’ 
vinden hun oorzaak in het feit, dat de wezens die in de natuur werken en bestaan en haar 
controleren en vormen, zich in eindeloze hiërarchieën uitstrekken van het meest Innerlijke van 
het Innerlijke, van het Allerhoogste van het Allerhoogste, immer verder omlaag, immer verder 
omhoog, in alle graden van onvolmaaktheid en volmaaktheid, en dit is precies wat wij in de 
tonelen der manifestatie om ons heen zien. Onze intuïtie vertelt ons hierover de waarheid, en wij 
moeten haar vertrouwen.

Dit alles was aan de Ouden bekend. De Stoïcijnen onderwezen het en brachten het tot 
uitdrukking in hun prachtige filosofie. De Stoïcijnen van Rome en van Griekenland verwoordden 
het aanvankelijk als Theocrasie, zoals zij het noemden. Theocrasie is een samengesteld woord – 
Theos, een god, een goddelijk wezen, en krasis, een vermenging – en betekent een vermenging 
van alles in het universum, dat zich met al het andere vermengt, zodat niets van de rest, van het 
Geheel, gescheiden kan worden. In de Oosterse religies van heden, in het bijzonder in het 
Boeddhisme, is het de grootste ketterij wanneer iemand denkt dat hij gescheiden is of 
gescheiden kan worden van het universum. Dit is hun grootste ketterij, de ernstigste fout die de 
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mens kan maken. De eerste Christenen noemden het de ‘zonde tegen de Heilige Geest’. Als wij 
om ons heen en ook in ons zien, dan beseffen wij dat wij als het ware één wezen vormen, één 
grote mensenschare, één levende boom van menselijk leven, onafscheidelijk in en uit de Natuur, 
het AL, geweven.


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 130-131 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE p. 166 
U herinnert zich ongetwijfeld wat wij in eerdere studies zeiden over de prachtige leer van de 
oude Stoïcijnen van Griekenland en Rome, de Krasis di’ holou, de algehele vermenging van alles: 
de onderlinge vermenging van alles. Wanneer deze leer op de Goden werd toegepast, noemden 
de oude Stoïcijnen haar Theocrasie, niet theocratie, dat iets geheel anders is. Theocrasie 
betekent de onderlinge vermenging der goden, precies zoals ook menselijke gedachten op 
aarde door elkaar heen werken. 

Het Zelf blijft eeuwig zichzelf op zijn eigen gebied, doch tijdens de manifestatie vermengt het 
zich, als we dit woord mogen gebruiken, met de gebieden van de stof, door stralen uit te 
zenden, zoals de zon dat doet, door een projectie van zichzelf als de goddelijke straal. Deze 
schiet omlaag in de geestelijke wereld, en vandaar in de intellectuele wereld, en vandaar in de 
psychische wereld, en vervolgens in de astrale wereld en vandaar in de stoffelijke. Het schept op 
elk van deze trappen, op elk gebied van de Hiërarchie, een voertuig, een hulsel, een gewaad, en 
deze, aangeduid met verschillende namen, worden op het hogere Gebied ‘zielen’ en op het 
lagere Gebied ‘lichamen’ genoemd. En het is de bestemming van deze zielen – ‘gewaden’, 
‘voertuigen’, ‘hulsels’ van de geest – om uiteindelijk tot het goddelijke verheven te worden.


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 158 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE p. 196-197 
De derde Sleutel is de leer van de elkaar doordringende Wezens of Bestaansvormen, ook wel de 
leer der Hiërarchieën genoemd, die tevens onscheidbare en elkaar alom doordringende 
Gebieden of Sferen zijn. ALLES BESTAAT IN AL HET ANDERE. Er is in waarheid, waar dan ook, 
geen absolute verdeling in hoog of laag, innerlijk of uiterlijk, in goed of kwaad, noch in boven of 
beneden. Fundamenteel is er niets dan een eeuwig Zijn en een eeuwig Nu. Zoals de oude 
Stoïcijnen het zo schoon uitdrukten: Alles doordringt al het andere. Zo wordt bij voorbeeld de 
atmosfeer waarin wij ademen, van menigvuldige Levens doortrild; zij, de monadische essenties 
of levende wezens zijn in de lucht die wij inademen, in ons beendergestel, in ons bloed, in ons 
vlees, in alles. Denkt u daar eens over na; geef uw gedachten de vrije teugel, maak u innerlijk vrij. 
Laat uw verbeelding u meenemen in de wonderen die deze Sleutels voor onze geest openen. 
Nauwgezette studie van de Oude Wijsheid en een zuiver en onzelfzuchtig leven zullen uw 
betrouwbare gidsen zijn.


***
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THEMA 3A - HIËRARCHIEËN; NATUURWETTEN 

FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 52-55 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE p. 75-76, 78-79 
Voor een goed begrip van deze onderlinge Vermenging zullen wij later studie moeten maken van 
een ander belangrijk onderwerp; en dit is de leer der Hiërarchieën.

(…)

De eeuwige actie en interactie – of vermenging, zoals de Stoïcijnen het ook wel noemden – van 
deze wezens brengen eeuwigdurend de verschillende zogenoemde ‘bestaansgebieden’ voort; 
en de actie van de wil van deze wezens op de stof of de substanties is de manifestatie van wat 
wij de ‘Natuurwetten’ noemen. Dit is een zeer onnauwkeurige en misleidende term; maar in 
metaforische zin lijkt het een juiste omschrijving. Want zoals een menselijke wetgever bepaalde 
regels van gedrag, bepaalde voorschriften uitvaardigt, die nagekomen moeten worden, zo doen 
de Intelligenties die achter de werkingen der Natuur staan hetzelfde. Niet zozeer als wetgevers, 
maar door de werkzaamheid van hun eigen geestelijke gesteldheid. Op precies dezelfde wijze 
bepaalt ook de mens de ‘wetten’ voor de kleinere levende wezens die deel uitmaken van zijn 
essenties – de beginselen beneden het centrum dat hij bestuurt – en waartoe zelfs het stoffelijk 
lichaam en de levende wezens die het opbouwen, behoren. Elk van deze levende wezens is, 
zoals gezegd, een microcosmisch universum, een microcosmische cosmos, dat wil zeggen, een 
wezen dat gebonden is aan bepaalde regels, dat geleid wordt door een onontkoombare 
gewoonte, die de geleerden van ons eigen ras, wanneer ze deze regel op universele cosmische 
actie toepassen, de ‘wetten’ der Natuur noemen.

(…)

De Neo-Platonici, die in de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling op de voorgrond traden 
– en die, met de Stoïcijnen, aan het Christendom alles schonken wat daarin filosofisch juist, 
geestelijk en waar is – onderwezen dat de top, de bloem, het hoogste punt (door hen de 
’hyparxis’ genoemd) van elke reeks van bezielde en ‘onbezielde’ wezens de ‘goddelijke eenheid’ 
van die reeks of Hiërarchie was, ongeacht of wij deze reeks indelen in zeven, tien of twaalf 
trappen of graden (afhankelijk van welk stelsel wij volgen); en dat deze hyparxis, bloem, top, dit 
begin of hoogste wezen op zijn beurt het laagste wezen van de Hiërarchie daarboven was, en zo 
tot in het oneindige.

Steeds verandering binnen verandering en wiel binnen wiel, en iedere Hiërarchie manifesteert als 
het ware één facet van het goddelijk cosmisch Leven, iedere Hiërarchie vertoont als het ware 
één gedachte van de goddelijke denkers. 


***
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THEMA 4 - LOGOI SPERMATIKOI: ZAAD-LOGOI 

MAN IN EVOLUTION, p. 289-290 
DE MENS IN DE EVOLUTIE p. 253-254 
Huxley geeft vervolgens een nauwkeurige en treffende beschrijving van het biologisch karman 
van het lichaam alleen, zoals dat als een gevolg van ouder op nakomeling wordt overgedragen 
door middel van de werkzaamheid van het totaal van lagere levensatomen, wanneer deze de 
voertuigen gereedmaken voor binnentredende zielen met soortgelijke neigingen, met een 
soortgelijk karakter.

Huxley voegt daar tenslotte aan toe:

“Volgens de evolutietheorie is de neiging van een kiem om zich tot een bepaald specifiek type te 
ontwikkelen, de neiging van een boon bijvoorbeeld om tot een plant met alle kenmerken van 
'Phaseolus vulgaris' uit te groeien, zijn 'Karma'. Ze is 'laatste erfgenaam en het laatste resultaat’ 
van alle omstandigheden die een afstammingslijn hebben beïnvloed die vele miljoenen jaren 
teruggaat tot de tijd waarin het eerste leven op aarde verscheen.”

Zoals professor Rhys Davids zo terecht opmerkt (in Hibbert Lectures, 290 blz. 114), is het 
sneeuwklokje “een sneeuwklokje en geen eik, en dan nog precies dàt type sneeuwklokje, omdat 
het het resultaat is van het karma van een eindeloze reeks vroegere levens.”

Zo is het inderdaad; de leer omtrent deze neiging van een kiem om zich tot een bepaald 
specifiek type te ontwikkelen, is niets nieuws. Het is een heel oude gedachte. De oude school 
der Stoïcijnen in Griekenland en Rome omschreef het als de werking van wat zij de spermatische 
logos, de logos spermalikas noemden, dat wil zeggen, de 'zaad-logos', wat wij de karakter-
logos, de bewustzijns-logos zouden kunnen noemen: met andere woorden, dat speciale en 
individuele deel van de constitutie van enig wezen, dat zijn kenmerkende karakter is. Het is deze 
logos spermatikos die maakt, dat een roos steeds een roos en niets dan een roos voortbrengt; 
die maakt dat uit een kippeëi een kuiken en niets dan een kuiken komt; die maakt dat een boon 
tot een bonenplant uitgroeit.


***


FUNDAMENTALS OF THE ESOTERIC PHILOSOPHY, p. 114 
GRONDSLAGEN DER ESOTERISCHE WĲSBEGEERTE p. 147 

Zoals een ei in zich de kiem ontwikkelt die het kuiken zal worden, of zoals het menselijk ei, het 
ovum, de kiem daarbinnen ontwikkelt die het mensenkind zal worden, zo ontwikkelt zich ook het 

universum, zo ontwikkelt zich ook een atoom, zo ontwikkelt zich ook een monade. De kiem 
wordt ontwikkeld binnen het aurisch ei. Het menselijk ovum, het zaad van de plant, ze zijn niets 
anders dan een ei. De vorm mag dan verschillen, de levens-vorm mag dan verschillen, maar dit 
heeft niets te maken met het principe van ontvouwing waarover wij spreken. Het beschermend 
hulsel binnen het aurisch ei omhult de kiem der individualiteit – of Swabhāva – die bestemd is 

zijn weg te volgen langs zijn eigen karakteristieke ontwikkelingslijn: wat in het ei of het zaadje is, 
komt naar buiten, elke soort overeenkomstig de aard van die soort, en dit is zijn Swabhāva. De 

Griekse Stoïcijnse School onderwees het bestaan – zowel op cosmisch als op uiterst klein 
niveau – van spermatische logoi, ‘zaad-logoi’. Elke zo’n spermatische logos bracht schepselen 
voort naar zijn aard en overeenkomstig zijn eigen wezen – zoals de Hebreeuwse Elōhīm uit de 

Bijbel — en dit is wederom Swabhāva.

*** 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THEMA 5 -  WAT IS GELUK (eudaimonia) (plus DEUGD en VRĲE WIL) 

EUDAIMONIA WIKIPEDIA  (Grieks: εὐδαιμονία); 
Etymologisch gezien is eudaimonia een abstract zelfstandig naamwoord, afgeleid van de 
woorden eu (‘goed’) en daimōn (. . .wellicht verwijzend naar een lagere god of een bescherm-
geest)


***


ESOTERIC TEACHINGS, Vol. 2, p. 115 
ESOTERISCHE INSTRUCTIES, Deel 2, p. 113 
Open uw denken, Gezellen, voor het opgaan van de spirituele zon, en laat het licht 
binnenstromen. Dan zult u vrede en harmonie in uw ziel kennen, en deze geven een zo 
doordringend, zo krachtig, zo overweldigend gevoel van gelukzaligheid, in het scherpe besef van 
bewustwording, dat het geen wonder is dat de mysticus dan vaak denkt dat hij de Werkelijkheid 
bereikt heeft. Dat heeft hij ook enigermate. Maar streef er niet heftig naar. Wees rustig. Wees 
kalm. Wees vredig. Wees harmonieus. Verhef uw ziel kalm in gedachten opwaarts. Liefde zal de 
vleugels van uw ziel naar uw spirituele zon leiden.

U zult zich ongetwijfeld herinneren, diegenen van u die bekend zijn met de Griekse literatuur, dat 
Socrates, een wijs en ongelukkig mens, tot zijn naaste vrienden placht te zeggen dat zijn 
Daimon, zijn innerlijke raadgever, hem nimmer vertelde wat hij moest doen, maar altijd wat hij 
niet moest doen. Deze Daimon was, zoals ook in vele andere gevallen, de stem van de Hogere 
Ego, om een beeldspraak te gebruiken, die in grote mensen dikwijls een zeer sterke kracht is en 
die in sommige hypersensitieve constituties vaak een ‘stem’ wordt genoemd. In constituties die 
geoefend zijn, wordt ingezien dat deze Stem van de Stilte geen werkelijke stem is – wat soms 
het effect ervan is op het stoffelijk brein – maar dat het een innerlijke aandrang is, flitsen van licht 
en innerlijke visie. Het is het begin van het Verheven Visioen.


***


H.P. BLAVATSKY, COLLECTED WRITINGS, Vol. 6, p. 187-188 
Laten we nu kijken naar de ‘Goden’ of ‘Daimons’ van de oude Egyptenaren en Grieken, en 
vandaar naar de Deva’s en Pitri’s van de nog oudere Hindu Ariërs. Wie of wat waren de Goden, 
of Daimonia, van de Grieken en Romeinen? De naam is sindsdien in bezit genomen en verminkt 
voor eigen gebruik door de Christelijke Vaders. (…) Zij gebruikten de heilige naam Daimonia – de 
goddelijke Egos van de mens – voor hun duivels, een fictie van zieke hersenen, en onteerden zo 
de antropomorfische symbolen van de natuurwetenschappen van de wijze Oudheid, en maakten 
ze allemaal tot iets walgelijks in de ogen van de onwetende en de niet-geleerde mensen.

Wat de Goden en Daimonia, of Daimons, werkelijk waren, kunnen we leren van Socrates, Plato, 
Plutarch, en vele andere beroemde Wijzen en Filosofen uit zowel de voor-Christelijke als de na-
Christelijke tijd.


***
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H.P. BLAVATSKY, COLLECTED WRITINGS, Vol. 14, voetnoot p. 408-409 
§ Kwan-yin is een synoniem, want in het origineel wordt een andere term gebruikt, maar de 
betekenis is identiek. Het is de goddelijke stem van het Zelf, of de “Geest-stem” in de mens, en 
hetzelfde als Vâchīśvara (de “Stem-godheid”) van de Brāhmanen. In China hebben de 
Boeddhistische ritualisten de betekenis ervan gedegradeerd door deze te vermenselijken tot een 
Godin met dezelfde naam, met duizend handen en ogen, en zij noemen haar Kwan-shai-yin-
Bodhisat. Het is de Boeddhistische “daïmon”-stem van Socrates.


***


STUDIES IN OCCULT PHILOSOPHY, p. 551-552 

De Aard van het Kwaad en de Vrĳe Wil van de Mens 
Vraag — In welk opzicht verschilde de Stoïcijnse leer van die van de Theosofie over (1) de aard 
van het kwaad, (2) de vrije wil in de mens? 
Antwoord — We moeten bedenken dat de Stoïcijnse Filosofie, een werkelijk groots stelsel van 
kosmisch denken, slecht wordt begrepen door de hedendaagse mens die is opgevoed in de 
christelijke theologische denkwijzen. De Stoïcijnen hadden praktisch dezelfde fundamentele of 
esoterische leer als de Platonisten, en ‘de aard van het kwaad’ is dus ongeveer wat ik heb 
uitgelegd in mijn antwoorden op eerdere vragen. Kwaad is onvolmaaktheid, d.w.z.  onvoldoende 
evolutie, en is daarom relatief. Want wat mensen ‘goed’ zouden noemen, zouden de verder dan 
wij ontwikkelde goden in feite ‘kwaad’ kunnen noemen als zij het vergelijken met hun eigen 
super-goedheid.

Het kan worden geïllustreerd aan de hand van licht: er is zwak licht, matig sterk licht en 
verblindend licht. De wezens die in het matig sterke licht leven zullen zeggen dat het zwakke 
licht kwaad is. Aan de andere kant zullen de wezens die in het verblindende licht leven zeggen 
dat het matig sterke licht kwaad is. De aard van het kwaad, zoals onderwezen in de Stoïcijnse 
Filosofie, of in het Platonisme, of ook in de moderne Theosofie, is dus eenvoudig 
onvolmaaktheid. Ieder wezen dat onvoldoende is geëvolueerd om het goddelijke in zichzelf 
tevoorschijn te brengen, althans in zekere mate, kan ‘kwaad’ worden genoemd vergeleken met 
wezens die veel verder zijn ontwikkeld en die dus veel volmaakter zijn.

Als we vervolgens naar de Stoïcijnse leer betreffende ‘de vrije wil in de mens’ kijken: deze 
Stoïcijnse leer is precies dezelfde als een deel van de theosofische leer over hetzelfde 
onderwerp; en onthoud alstublieft dat de kern van het Platonisme of het Stoïcisme identiek is 
aan de kern van de Theosofie. Maar helaas, deze esoterische kern is door de moderne mens 
nooit begrepen als gevolg van zijn christelijke vooroordelen. De vrije wil in de mens komt voort 
uit het feit dat de mens een kind is van het Universum, zowel goddelijk, geestelijk, verstandelijk, 
psychisch, astraal en fysiek, en ook moreel. Daarom ontspringt de vrije wil van de mens uit het 
hart van zijn wezen, wat hetzelfde is als het hart van het Universum waarvan hij een kind is, want 
het Universum is het Grote Geheel, en daarom moet het deel alles hebben wat het Grote Geheel 
heeft. U ziet hoe prachtig deze gedachte werkt: de mens heeft een vrije wil omdat hij van 
dezelfde essentie of substantie is als het geestelijke Universum, dat vrije wil is of heeft.


***
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