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Centraal in het werk van Stichting I.S.I.S. staan de volgende uitgangspunten:
1. De essentiële eenheid van al het bestaande.
2. Op grond daarvan: broederschap als feit in de natuur.
3. Respect voor ieders vrije wil (gebruikt vanuit deze gedachte van 

universele broederschap). 
4. Respect voor ieders vrijheid de eigen levensvisie op te bouwen.
5. Ondersteuning geven bij het opbouwen en verdiepen van de   

eigen levensvisie en bij het toepassen ervan in de praktijk van het leven.
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Waarom dit tijdschrift Lucifer heet

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.

Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die 

de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. 

Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van 

broederschap.

Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd 

zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid 

onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken. 

Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

“... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer 

op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Miltons 

Paradise Lost ...

Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen 

verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht – net als die van de 

natuurwetenschap – licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren 

gehuld in de duisternis van de onwetendheid ... Maar de natuurwetenschap 

is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van 

de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke 

waarheid, is nog veel belangrijker ...”

(Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887) 

ferciL ®u
De    Lichtbrenger      voor zoekers naar waarheid

Actuele onderwerpen gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia:  
de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen
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International Study-centre for 
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Het doel van Stichting I.S.I.S. is het 
vormen van een kern van Universele 
 Broederschap, door het bestuderen 
en  verspreiden van kennis over de 
geestelijke achtergrond van mens en 
kosmos, vrij van dogmatiek.

Stichting I.S.I.S. doet dit via cursussen, 
lezingen, ondersteuning bij waarheids-
onderzoek, het uitgeven, verkopen en 
uitlenen van boeken en tijdschriften, 
en het stimuleren van de praktische 
toepassing van die kennis.
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Foto omslag:
De gouden hoed is een 
instrument dat in de oudheid 
werd gebruikt om de tijd te 
meten in zowel zon-maanden 
als maan-maanden. Het is te 
zien in het Neues Museum van 
Berlijn.
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Licht op …
Verandering
p. 102
Het chaotisch beeld van onze wereld 
laat duidelijk zien dat er op alle gebieden 
veranderingen gaande zijn. Er zijn ook 
veranderingen nodig, namelijk om ruimte 
te bieden aan het oplossen van conflicten 
en problemen. Waarom zien we vaak wel de 
problemen maar niet de oplossingen? Wat 
kan de Oude Wijsheid bij onze inspanningen 
betekenen?

Herman C. Vermeulen

Het mysterie van bewustzijn, deel 2
Verschillende bewustzijnstoestanden
p. 105
In het vorige artikel hebben we gesteld dat be-
wustzijn in essentie grenzenloos is, maar dat het 
bewustzijn van elk wezen beperkt is, verandert 
en steeds groeit.
In dit artikel staan we stil bij de samenge-
steldheid van het menselijke bewustzijn en 
gaan we dieper in op de groei en de verschil-
lende toestanden waarin dit bewustzijn kan 
verkeren.

Barend Voorham

De boze burger schreeuwt om Plato!
Het omgevingsbeleid als opmaat 
naar een rechtvaardige samenleving?
p. 110
Het Platform Omgevingsmanagement schreef 
enkele maanden terug een essaywedstrijd uit. 
Het essay van Peter Schmeitz kwam als de 
winnaar uit de bus. Wij publiceren dit essay 
omdat het een aansprekend voorbeeld is van 
hoe we de ideeën van de Theosofie (verwoord 
door Plato) kunnen vertalen in een vorm die 
door velen, ook door degenen die helemaal 
niet thuis zijn in de Theosofie of de filosofie 
van Plato, goed begrepen kan worden, ja, met 
veel profijt toegepast kan worden.

Peter Schmeitz

Van Stonehenge tot Hubble
p. 116
Een vergelijking tussen de Oude Wijsheid 
en de hedendaagse wetenschappelijke 
ontwikkelingen kan verrassende conclusies 
opleveren. Als we daarbij de combinatie 
durven maken van uiterlijke feitenkennis en 
de leer over de innerlijke, levende Natuur, 
kunnen we een grote stap voorwaarts doen.

Herman C. Vermeulen

Stress, gezondheid en denken
p. 125
Recent onderzoek over stress bevestigt het 
theosofisch perspectief op onze gezondheid. 
Het wijst erop dat onze mentale instelling 
bepalend is voor een positieve of negatieve 
uitwerking van stress. Cruciaal daarbij is: 
zijn we gericht op onszelf of op anderen?

Erwin Bomas
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Licht op …
Verandering
Wat zien we … een werkelijke chaos of een conflict van ideeën en meningen?
Als we om ons heen kijken met een brede blik, wereldwijd, dan zien we een enorme hoeveelheid problemen 
en conflicten. Of we nu kijken naar het milieu, de relaties tussen landen, binnen landen, binnen kleinere 
leefgemeenschappen, enzovoort, op elk gebied zijn er wel problemen.
Kunnen we spreken van een allesomvattende chaos? ‘Chaos’ in de correcte betekenis van het woord wil 
zeggen dat er geen enkel patroon zit achter wat we zien, dat er geen structuur, sturing of oorzakelijkheid 
aan ten grondslag ligt. Het begrip ‘chaos’ zoals dat in de theosofische literatuur gebruikt wordt, betekent 
het ontbreken van een achterliggend verband. Denk aan een hoop zand waar nog van alles mee gemaakt 
kan worden, van een zandbak tot het cement voor een flatgebouw.
Dit kunnen we niet stellen van wat we om ons heen zien. Er zijn patronen te onderkennen. Ten eerste 
zijn er, ondanks de vele grote problemen, ook dingen te onderkennen die wel degelijk positief van aard 
zijn en op basis van een bepaalde structuur plaatsvinden. Maar deze hebben niet de overhand in wat we 
zien, en zeker niet in onze dagelijkse nieuwsvoorziening (de goede nieuwsbronnen uitgezonderd), die leeft 
van uitzonderlijke gebeurtenissen en dit als nieuws brengt.
Het algemene kenmerk van wat we zien, zijn conflicten waarin eigenbelangen op allerlei niveaus een 
dominante rol spelen. Omdat we in die conflicten niet alle eigenbelangen kennen of zien, lijkt het een 
chaotische aangelegenheid. Hierbij moeten we wel oppassen niet in allerlei complottheorieën te vervallen.

Verandering
Het chaotische beeld van nu laat duidelijk zien dat er op alle gebieden veranderingen gaande zijn en 
dat we aan die veranderingen toe zijn: veranderingen die ruimte bieden aan het oplossen van conflicten 
en problemen. Er is immers een noodzaak voor andere structuren. We kunnen onze problemen alleen 
oplossen als we over bestaande grenzen heen willen gaan.
Veel veranderingen kunnen we niet bijhouden: het zijn geen uitgebalanceerde veranderingen. Denk aan 
wat de technische wetenschap (die de uitkomst van fundamenteel onderzoek weet om te zetten in praktisch 
toepasbare middelen) ons heeft te bieden: nieuwe technische mogelijkheden die het gehele gebied van ons 
leven bestrijken, van medisch tot wetenschappelijk, van ons sociale leven tot onze mentale verzorging. 
Op alle vlakken hebben technieken invloed.
Deze ontwikkelingen van de technische wetenschap gaan veel sneller dan onze ethische en morele 
ontwikkeling. Het adagium is dan ook ‘wat kan, dat mag’. En wat nu nog niet mag, wordt geleidelijk 
ingevoerd. Wetgeving en het leren omgaan met deze mogelijkheden blijven duidelijk achter of lopen 
achter de feiten aan.
Neem als eenvoudig voorbeeld wat de smartphone ons nu te bieden heeft. Er is nog nooit zoveel discussie 
geweest over de privacywetgeving als nu. Kijk naar een recente uitspraak van een rechtbank die iemand 
veroordeelde voor moord. Die veroordeling heeft volledig plaatsgevonden op basis van de informatie uit 
de smartphones van de verdachte en het slachtoffer. Hieruit blijkt dat er geen privacy was. Natuurlijk 
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heeft de overheid de mogelijkheid om bepaalde privégegevens te weten te komen: bij het oplossen van 
misdaden is dit een goede zaak. Maar bedenk u: als overheden dit kunnen, dan zijn er vele bedrijven die 
daar nog veel beter in zijn.
Laten we duidelijk zijn: als we zouden leven in een wereld waar alleen maar eerlijke mensen leven (dit is 
zeker het geval in de toekomst), dan zou er geen enkel probleem zijn. Maar zolang er misbruik gemaakt 
kan worden van deze gegevens – en er zijn momenteel meer voorbeelden van misbruik dan van goed 
gebruik – is bescherming een noodzaak. De grens is dun. Als je nu voor een etalage staat en je krijgt een 
aanbieding via je telefoon aangeboden over dat waar je juist naar staat te kijken, is dit dan een schending 
van je privacy?

Waarom zien we de conflicten wel en de oplossingen niet?
Opvallend is dat er door de jongeren onder ons een grote inzet is voor een betere aanpak van de 
milieuvraagstukken. Het milieuvraagstuk is een duidelijk voorbeeld dat niet binnen landgrenzen kan 
worden opgelost. Er moet een wereldwijde aanpak komen, anders zal onze aanpak niet werken. Het 
grootste discussiepunt is dan ook: wie doet de eerste stap? En als de ander die stap heeft gemaakt, moet 
ik die stap dan nog wel maken?
Dit voorbeeld laat zien dat er voor het zien van de oplossingen een bepaalde frisheid nodig is, een frisheid 
die vrij is van vooroordelen en opgebouwde eigenbelangen en belangenverstrengeling. Doorgaan in 
verouderde en vervallen structuren geeft immers geen oplossing. Veel oud beleid is achterhaald. Durven 
we nieuw beleid te ontwikkelen?

Wat wil het zeggen om uit de grot te stappen?
Al duizenden jaren lang geven de leraren van de mensheid ons aanwijzingen hoe dit te doen. Opvallend 
is dat deze aanwijzingen, ongeacht de religieuze of filosofische stroming die we nemen, allemaal 
dezelfde grondtoon verkondigen: van Plato tot Lao-tse, er is geen principieel verschil. Er is altijd wel een 
cultuurafhankelijke presentatie. Daar moeten we doorheen leren kijken.
Plato, die de Oude Wijsheid in een voor ons herkenbare, westerse terminologie geeft, liet in zijn dialoog 
‘De republiek’ Socrates het verhaal van de grot vertellen. Voor velen is dit een vertrouwd verhaal. Maar 
hebben we de les al geleerd, die dit verhaal in zijn diepe betekenis heeft: hebben we ons al losgemaakt 
van onze eigen vooroordelen en onze eigen gewoontepatronen? De Theosofie leert ons, en de oude wijzen 
laten het ons ook zien, dat iedereen principieel alle mogelijkheden in zich heeft om de noodzakelijke 
wijsheid te ontwikkelen, maar dat we momenteel nog niet alles tot ontwikkeling hebben gebracht, en 
ook niet alles op hetzelfde niveau.
Als we niet uit onze grot willen komen, zullen we die andere werelden, die andere mogelijkheden nooit 
leren kennen. Toen het eerste ijzeren schip te water werd gelaten, dachten velen dat het zou zinken. En 
tot hun verbazing bleef het drijven. Dat Archimedes al duizenden jaren daarvoor duidelijk gemaakt had 
dat dat kon – hij had het niet uitgevonden want het was altijd al zo, het is een natuurwet – was bij velen 
niet overgekomen of niet goed begrepen.
Een ding is van uiterst groot belang: dat we de universele wetmatigheden ook zelf toepassen, dat we ze 
onderzoeken in de praktijk van ons dagelijks leven. Anders blijft het bij geloven. Wijsheid die wij zelf als 
juist hebben ervaren, zullen we ook gemotiveerd toepassen. Dan zijn de vele semi-chaotische situaties niet 
nodig, want dan kunnen we evenwichtig en geleidelijk aan transities bijdragen.

Durven we nieuw beleid te ontwikkelen?
Bij de invoering van nieuw beleid blijkt vaak duidelijk, dat we ons er in het verleden nogal eens met 
de Franse slag van hebben afgemaakt. Zo is preventief onderhoud een vies woord geworden bij ‘Excel-
managers’, managers die op korte termijn, puur rekenkundig, alle kosten minimaliseren. Met alle 
consequenties van dien. 
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Nieuw beleid ontwikkelen is ook keuzen durven maken: gaan we voor meer openbaar vervoer of voor 
meer asfalt, gaan we voor elektrische motoren of waterstofgas? En als je het niet weet, zet dan een goede 
proef op. Maar schroom niet om oude gewoontepatronen los te laten. Want als we geen keuzen maken, 
worden we door de karmische consequenties van onze besluiteloosheid achterhaald.

Hoe bepalen we onze koers?
De grote vraag is natuurlijk: welk doel, welk belang heb je in gedachten bij het maken van die keuzen? 
Dat veranderingen een uitdaging meebrengen, is duidelijk. We moeten leren onze weg daarin te vinden. 
Wat denkt u van de onderstaande tekst die H.P. Blavatsky in 1888 schreef. Daarin maakte ze een kleine 
analyse van wat de westerse samenleving, en nu ook langzaam maar zeker de oosterse samenleving, aan 
andere houding nodig heeft.(1) 

Alle westerse en vooral Engelse opvoeding is doortrokken van het beginsel van wedijver en strijd; elk kind 
wordt aangespoord om zo snel mogelijk te leren, om zijn vriendjes voorbij te streven en ze op alle mogelijke 
manieren te overtreffen. Wat ten onrechte ‘vriendschappelijke rivaliteit’ wordt genoemd, wordt met grote ijver 
aangemoedigd, en diezelfde geest wordt op elk terrein van het leven aangekweekt en versterkt.
Hoe kan een westerling die vanaf zijn kindertijd met dergelijke ideeën werd opgevoed, de stap maken om zijn 
medeleerlingen te ervaren ‘als de vingers van één hand’? Deze medeleerlingen zijn, voorts, niet door hemzelf 
geselecteerd, niet door hem gekozen uit persoonlijke sympathie of waardering. Ze zijn door zijn leraar uitgekozen 
op heel andere gronden, en wie een leerling zou willen zijn moet allereerst sterk genoeg zijn om alle gevoelens van 
afkeer en antipathie voor anderen in zijn hart te doden. Hoeveel westerlingen zijn bereid om dit in volle ernst 
zelfs maar te proberen?

We kunnen onze koers uitzetten op basis van de grondprincipes van deze Oude Wijsheid. Deze schrijft ons 
niet voor wat we moeten doen – we hebben vrije wil – maar helpt ons heel goed omdat het de grondslag 
geeft waarop we onze keuzen kunnen maken. In De Stem van de Stilte schrijft H.P. Blavatsky: “Help de 
Natuur en werk met haar mee; en de Natuur zal u als een van haar scheppers beschouwen en zich voor 
u buigen.”(2) 
Wat houdt dat in? Het artikel ‘De boze burger schreeuwt om Plato’ in dit nummer van Peter Schmeitz, 
geeft op maatschappelijk gebied een aantal krachtige aanzetten.
Neemt u de uitdaging aan uit de grot te stappen? Kom dan naar ons symposium ‘Mystiek, Leiderschap, 
Inspiratie’ op zaterdag 7 september aanstaande in New Babylon, Den Haag. U kunt het ook livestream  
volgen, zie https://blavatskyhouse.org/nl/symposium/archief/symposium-2019/.

Herman C. Vermeulen

Referenties
1. H.P. Blavatsky, ‘Practical Occultism. Important to students.’ In: H.P. Blavatsky Collected Writings, deel 9, The  

Theosophical Publishing House, Wheaton 1962, blz. 160-161.
2. H.P. Blavatsky, De Stem van de Stilte. Stichting I.S.I.S., Den Haag 1992, blz. 61.
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Wezens – bewustzijnen – komen alle 
voort uit dezelfde bron. Er ligt daar-
om een essentiële eenheid ten grond-
slag aan alle levende wezens. Anders 
geformuleerd: alle bewustzijnen vor-
men een groots levensweb. Alles is 
met elkaar verbonden. Wat de een 
doet, gaat de ander aan.
Toch zijn er behoorlijke verschillen 
in het bereik van bewustzijn en moe-
ten we erkennen dat voor de meeste 
mensen veel bewustzijnstoestanden 
een terra incognita zijn. Zodra we in 
slaap vallen, houdt het voor de mees-
ten van ons op zelfbewust ervaringen 
op te doen. Hoe zou dat komen?

Een stroom van bewustzijn
De grote paradox van het menselijke 
bewustzijn is dat het in principe alles 
omvat, terwijl er toch zoveel is waar 
we niets van weten. Immers, omdat 
elk wezen deel uitmaakt van dat be-
wustzijnsweb, bezit het ook alles van 
dat web, precies zoals een druppel van 
de oceaan de gehele oceaan weerspie-
gelt. Je kunt daarom het menselij-

ke bewustzijn voorstellen als een zee 
waarin zowel goddelijke, menselijke 
en zelfs dierlijke vermogens zitten. 
Alleen gebruiken we maar een be-
perkt deel van al die vermogens. We 
zijn als een talentvolle leerling, die 
echter zijn talenten nog nauwelijks 
ontwikkeld heeft.
In die zee van bewustzijn zitten ook 
bewustzijnen die wel vermogens ont-
wikkeld hebben die bij de gemiddelde 
mens nog slapen. Staan die wezens 
los van ons? Nee, natuurlijk niet. Al-
les is een onderdeel van die zee van 
bewustzijn.
Welnu, die verder ontwikkelde  
wezens vervullen een bepaalde func-
tie ten opzichte van ons. Ze horen bij 
ons, ja, ze zijn ons in zeker opzicht, 
omdat we allen die zee van bewust-
zijn zijn.
Dit wordt wel voorgesteld alsof de 
mens een stroom van bewustzijn is. 
In die stroom zitten als het ware kno-
pen, transformatoren, of – een andere 
vergelijking – sluizen, zoals die ook 
in een rivier of kanaal zitten. Elke 

Barend Voorham

Het mysterie van 
bewustzijn, deel 2
Verschillende bewustzijnstoestanden

Kerngedachten:

» Een mens is een 
samengestelde stroom van 
bewustzijn.

» Bewustzijnen van 
verschillend niveau 
communiceren door middel 
van resonantie.

» Er zijn vier toestanden van 
bewustzijn; vier verschillende 
‘brillen’ waarmee je kunt 
waarnemen.

In het vorige artikel hebben we gesteld dat bewustzijn in essentie 
grenzenloos is, maar dat het bewustzijn van elk wezen beperkt is, 
verandert en steeds groeit.
In dit artikel staan we stil bij de samengesteldheid van het menselijke 
bewustzijn en gaan we dieper in op de groei en de verschillende 
toestanden waarin dit bewustzijn kan verkeren.
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transformator is een wezen – een bewustzijn – dat func-
tioneert op een bepaald niveau. Dat niveau komt overeen 
met de vermogens die het heeft ontwikkeld.
Vergelijk die stroom van bewustzijn met een stroom elek-
triciteit die door transformatoren naar een steeds lager 
spanningsveld getransformeerd wordt. Die transformato-
ren zijn monaden, centra van bewustzijn. Stel ze niet voor 
alsof ze een bepaalde plaats innemen: het centrum van 
een monade is overal en de omtrek nergens. In essentie is 
een monade grenzenloos bewustzijn; een abstractie voor 
ons. Elke monade is daarom in beginsel gelijk aan alle 
andere. De verschillen tussen monaden komen voort door 
de mate waarin de monade als entiteit aan het leidende 
bewustzijn uitdrukking kan geven. Ofwel, elke monade 
heeft een bepaald ontwikkelingsniveau, een bepaald ka-
rakter. Dat karakter dat een wezen heeft opgebouwd, is 
zijn egoïteit, zijn ego. Dus hoewel de bewustzijnsachter-
grond van alle wezens hetzelfde is – de monade – verschilt 
elk wezen van elk ander dan ook, omdat het op unieke 
wijze uitdrukking geeft aan dat bewustzijn. Vergelijk het 
met twee mensen die over een bepaalde mate van wiskun-
dig talent beschikken. De een echter doet er wat mee en 
ontwikkelt het. Hij wordt een wiskundige en leeft in een 
wiskundige wereld. De ander heeft geen belangstelling of 
hij is lui en laat dit talent ongebruikt. 
De wereld waarin monaden leven, komt dus 
overeen met hun ontwikkelingsniveau. Hoe 
meer ontwikkeld, des te groter het bewust-
zijnsbereik. Het is hetzelfde als een volwasse-
ne die een groter bewustzijnsbereik heeft dan 
een kind en dus in een grotere wereld leeft.
De monadische wereld is niet onze zintuig-
lijk waarneembare wereld. De wereld van 
een vis is de zee, van een zwaluw de lucht. 
Zo is de wereld van de relatief verst ont-
wikkelde monade in deze stroom van be-
wustzijn, de goddelijk-spirituele wereld. Die 
wereld is veel etherischer dan onze wereld. 
Ze is daarom niet waarneembaar voor ons. 
De meer ontwikkelde monaden hebben een 
bewustzijnsbereik van het hele universum. 
En met het hele universum bedoel ik niet 
slechts het fysieke universum, maar vooral 
die innerlijke werelden.
De persoonlijke mens heeft zich volledig ver-
eenzelvigd met de fysieke wereld: de planeet 
Aarde. Dit feit verklaart ook waarom we ons 
bewustzijn verliezen als we inslapen. We lig-

gen in ons bed, denken na. Misschien gaan we met onze 
gedachten de gebeurtenissen van de dag na en dan ineens 
zijn we weg. We slapen. De Theosofia leert dat we ook 
ons zelfbewustzijn verliezen op het moment van sterven.
De reden hiervoor is dat we onze zintuigen op innerlijke 
gebieden nog nauwelijks hebben ontwikkeld en we alleen 
werkelijkheid toekennen aan deze zintuiglijk waarneembare 
wereld. Die andere werelden bestaan zogezegd niet voor 
ons, zoals voor een vis het vasteland niet bestaat. Feite-
lijk blijft tijdens de slaap en de dood alleen het verlangen 
naar een gemanifesteerd leven over. Vandaar dat we altijd 
weer wakker worden of – in het geval van de cyclus van 
dood en leven – steeds reïncarneren. We komen terug 
naar die sfeer waar we zelfbewust verder kunnen gaan 
met ons leven. Met onze vrije wil hebben we, bewust of 
onzelfbewust, daarvoor gekozen.

Ei-schema
Het hieronder afgebeelde schema geeft een symbolische 
voorstelling van de stroom van bewustzijn die we zijn. In 
ons huidige stadium vereenzelvigen we ons voornamelijk 
met de persoonlijke ego, maar het moge duidelijk zijn dat 
we in onze evolutie ons steeds meer zullen vereenzelvigen 
met de verder ontwikkelde monaden. We moeten ons 
bewustzijn meer en meer loskoppelen van persoonlijke 

 

Goddelijke eGo

Geestelijke eGo

HoGere menselijke eGo

Persoonlijke eGo

dierlijke eGo

licHaam



Lucifer nr. 4 |  augustus 2019 |  107

aspecten, van onze persoonlijkheid, die niets meer is dan 
het masker, dat de hogere aspecten dient om zich te kun-
nen manifesteren.
Begrip, mededogen, besef van samenhang en eenheid, dat 
zijn de kwaliteiten van de verder ontwikkelde monaden. 
Zelfs als we in de persoonlijkheid leven, kunnen we de 
hogere aspecten in de stroom van bewustzijn activeren. 
We kunnen die andere bewustzijnstoestanden bereiken.
Dit vindt plaats door resonantie. We hebben hiervoor 
een model ontwikkeld, dat we het pianomodel noemen. 

Elke monade draagt dezelfde kosmische elementen in zich 
als welke dan ook. Ze bezitten alle dezelfde aspecten. Als 
wij, als persoonlijke ego’s, de snaar van verbondenheid, 
vriendelijkheid en mededogen aanslaan, dan trillen we mee 
met de karakteristieken van die wezens die het geestelij-
ke en goddelijke ontwikkeld hebben, met als gevolg dat 
de invloed van de hogere monaden in ons gestalte krijgt.
Als je een C in een bepaald octaaf op de piano laat klinken, 
dan zullen de C’s in de lagere en hogere octaven ook gaan 
vibreren. Dus als we in onszelf de toon van spiritualiteit 
en bovenpersoonlijkheid aanslaan, dan trillen de hogere 
monaden in onze stroom van bewustzijn mee met ons. 
Naarmate we hier meer vertrouwd mee raken, zullen we 
ook hun toestanden van bewustzijn leren ervaren.
We hoeven dus niet te sterven om die hogere bewust-
zijnstoestanden gewaar te worden. We kunnen dat hier 

en nu al doen. 
Het bewustzijn heeft namelijk zeven verschillende aspec-
ten, zeven verschillende kleuren of tonen. Als je op een 
piano verschillende tonen aanslaat – een akkoord – dan 
kan de geoefende luisteraar elk van die tonen onderschei-
den. Zo kan iemand, levend in deze fysieke wereld, zich 
bewust zijn van wat zijn zintuigen hem meedelen, terwijl 
hij tegelijkertijd in andere bewustzijnstoestanden vertoeft 
of de invloed daarvan in zichzelf gestalte geeft.

Bewustzijnstoestanden
In dit leven op aarde kennen we verschillende bewust-
zijnstoestanden: een toestand van kalmte of woede, een 
emotionele toestand of een intellectuele, enzovoort. Al 
deze omstandigheden horen bij onze waaktoestand.
Maar ’s nachts slapen we. En waar is ons bewustzijn dan? 
Het is in een andere toestand. En in onze slaap dromen 
we soms; maar soms dromen we niet. Ook dit zijn ver-
schillende toestanden.
Welnu, de Upanishads onderscheiden vier fundamente-
le bewustzijnstoestanden. De eerste heet in het Sanskrit 
jāgrat, de waaktoestand. Vervolgens is er de staat van 
svapna, de droomstaat. Als je heel diep slaapt – een slaap 
zonder dromen – bevind je je in de staat sushupti. Ten 
slotte is er de toestand van turīya, ook samādhi genoemd. 
Dit is een nog diepere toestand dan die van sushupti, een 
nog diepere slaap, met geen enkele droom. Paradoxaal ge-
noeg is dit een uiterst verheven toestand, waarbij het in-
dividuele denkbewustzijn geheel is opgegaan in kosmisch 
bewustzijn. We zullen zo proberen uit te leggen waarom 
de meeste mensen daar niets van ervaren. 
Jāgrat de waaktoestand, is de normale toestand of staat 
van bewustzijn, wanneer het niet slaapt.
Svapna is een toestand waarin het bewustzijn min of meer 
bevrijd is van het fysieke lichaam. Het is gedeeltelijk ont-
waakt in de astrale gebieden.
Het astrale gebied is een stoffelijk gebied dat iets etherischer 
is dan het gebied dat we zintuiglijk kunnen waarnemen. 
Het is de wereld van de emoties, gevoelens en verlangens. 
Hoewel sommigen dat wel menen, is het geen spiritueel 
gebied. Het ligt tussen de spirituele sferen en onze zin-
tuiglijk waarneembare wereld in.
Sushupti is de staat van zelfvergetelheid, waarin de mens 
is ondergedompeld, wanneer het waarnemende bewustzijn 
de zuiver mānasische – denkende – toestand binnengaat. 
Het is het manas – ons denkvermogen – dat daar thuis-
hoort. Dat denkvermogen is het werkelijke menselijke 
bewustzijn. Manas is, zoals alles, samengesteld: er is een 
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bewustzijn hebben. Dan resoneren we, wellicht vaag, op 
de hogere bewustzijnssferen. Het is dat ondefinieerbare 
verlangen of die in ons knagende aspiratie naar iets wat 
we niet of nauwelijks kennen. Het is geen verlangen naar 
aardse zaken, naar rijkdom of gezondheid, maar een ver-
langen naar een bepaalde vorm van gelukzaligheid die we 
nog nooit zelfbewust ervaren hebben, maar waarvan we 
toch weten dat ze bestaat. Het is het verlangen naar wat 
achter de horizon van ons bewustzijn is. 
De verklaring hiervoor is, dat de mens in zijn jāgrat-toe-
stand toch iets van svapna of sushupti kan gewaarworden. 
De vier toestanden van bewustzijn weerspiegelen elkaar. 
In elke toestand zitten de andere drie als sub-toestanden. 
Dus ook als je in jāgrat-toestand verkeert, is er een svapna-, 
sushupti- en zelfs een turīya-bewustzijnstoestand mogelijk. 
We zouden het een sub-bewustzijnstoestand kunnen noe-
men. Dit is de sleutel voor bewustzijnsverruiming, omdat 
wij mensen, levende in de jāgrat-toestand, toch iets van 
verhevener toestanden kunnen ervaren. 
Er is dus een toestand van jāgrat-jāgrat, van jāgrat-svapna, 
van jāgrat-sushupti en van jāgrat-turīya.
Je leeft in jāgrat-jāgrat als je alleen maar werkelijkheid aan 
deze wereld toekent. Je ontkent zelfs de mogelijkheid dat 
er iets anders dan onze fysieke stof zou kunnen zijn. Alles 
wat je zintuigen niet kunnen waarnemen, bestaat niet. 
Iemand die in de toestand van jāgrat-svapna leeft, is een 
dromerig type. Natuurlijk leeft en werkt hij op het uiter-
lijk gebied, maar het lijkt wel alsof hij ergens anders is. 
Eigenlijk is hij dat ook. Het is een gevoelig iemand die 
de fysieke wereld inkleurt overeenkomstig zijn gevoels-
matige toestand. 
Er zijn maar weinig mensen die leven in de toestand 
van jāgrat-sushupti. Toch kunnen we allen op bepaalde  
momenten in ons leven, deze toestand ervaren. Dat zijn 
dan momenten van werkelijk begrip, van het inzien van 
verbanden tussen gebeurtenissen, van de achterliggende 
eenheid en verkeren we in een toestand van volledige 
zelfvergetelheid. Iemand vertelde ooit dat hij een keer in 
levensgevaar was, maar toch in een heel lucide toestand 
verkeerde, waarin hij alles heel scherp zag en precies wist 
wat er gebeurde. Het was alsof hij de situatie vanuit een 
heel ander perspectief beoordeelde.
Als je het leven van de toestand van jāgrat-turīya be-
schouwt, dan kom je heel anders in het leven te staan. Je 
ziet in alles de eenheid. Deze toestand maakt in ons het 
heimwee wakker. We weten dan dat er een schoonheid 
en gelukzaligheid is die ver uitstijgt boven deze materiële 
wereld en we weten ook dat eens iedereen dat zal beseffen.

lager en hoger manas.
Het lagere manas richt zich op de stoffelijke wereld, ziet 
die als werkelijkheid. Gebeurt dat, dan verkeert de mens 
in de jāgrat-toestand. Het hogere manas is dan niet actief. 
Het is echter nooit helemaal inactief. Af en toe merken 
we iets ervan, als we ons er tenminste op richten, als we 
een gedachte oppakken die universeel is. Maar meestal 
is deze toestand ons zo onbekend, zijn we er zo weinig 
mee vertrouwd, dat we geen ervaringen kunnen opdoen 
in de wereld van het hogere manas.
Vergelijk dat eens met een vierjarig kind, dat een college 
wiskunde bijwoont. Hij begrijpt niets van de formules die 
de professor op het bord schrijft en valt in slaap.
Turīya, wat letterlijk de vierde betekent, is een feitelijke 
vernietiging van het gewone menselijke bewustzijn. Het 
is een besef van eenheid met Ātman-Buddhi — onze in-
nerlijke god. 
Waarom is turīya de vernietiging van het dagelijks bewust-
zijn? Omdat turīya zo’n verheven toestand is, waarin je je 
één weet met al het leven. De persoonlijke ego is veel te 
beperkt en kan simpelweg in zo’n verheven staat niet leven.
Vergelijk het met het volgende: het kind in ons moet 
sterven als de volwassene geboren wil worden. Het kind 
wordt als het ware vernietigd. Op vergelijkbare wijze wordt 
ons dagelijks bewustzijn, dat leeft in het gevoel van af-
gescheidenheid, vernietigd als we de toestand van turīya 
bereiken, wat een toestand van volslagen onbewustheid 
is voor ons dagelijks bewustzijn.
Je zou in dit verband kunnen zeggen, dat de persoonlij-
ke ego slaapt in vergelijking met de verder ontwikkelde  
monaden. Soms wordt beweerd dat een mens een slapen-
de Buddha is en hoewel deze gedachte appelleert aan ons 
voorstellingsvermogen en inspiratief kan zijn, kun je met 
evenveel recht zeggen dat de Buddha in ons klaarwakker 
is; de persoonlijke mens slaapt in de buddhische sfeer.
Gemanifesteerd bewustzijn is altijd relatief. Slapen en 
waken zijn ook relatieve begrippen. Als je het menselijke 
bewustzijn met dat van dieren, planten of mineralen ver-
gelijkt, is het menselijk bewustzijn wakker en slapen de 
wezens uit de lagere rijken omdat ze het manas nog niet 
ontwikkeld hebben. Zo slapen wij ten opzichte van een 
Buddha. Daarom worden sushupti en turīya het bewust-
zijn van de droomloze slaap genoemd. Het is voor ons een 
toestand van bewusteloosheid.

Heimwee
Niettemin kan een mens, levende in zijn persoonlijk-
heid, een vaag besef van deze verhevener toestanden van 
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Vier brillen
Je kunt deze vier toestanden van bewustzijn vergelijken 
met vier verschillende perspectieven waarmee je de wereld 
interpreteert. Het zijn vier verschillende ‘brillen’ waardoor 
je naar de dingen kunt kijken. Elke bril geeft een andere 
kleur aan het leven. Je ziet hetzelfde, maar interpreteert 
wat je waarneemt heel anders.
De eerste bril doet je in deze fysieke wereld leven. Je ge-
looft in de materie en alles wat je niet ziet, hoort, proeft 
of ruikt, bestaat gewoonweg niet. Deze bril geeft een 
eenzijdig beeld van het leven. Je ziet de onderliggende 
verbindingen niet.
De tweede bril geeft nauwelijks een helderder beeld van 
het leven. Je hebt wel het gevoel dat er meer is dan alleen 
deze uiterlijke wereld, maar je raakt verstrikt in de illusies 
van de astrale wereld.
Deze bril kan je soms erg gelukkig maken, maar soms ook 
heel verdrietig. Alles is een beetje vaag en onbeheersbaar. 
Soms ervaar je wel een relatie met je medemensen en heb 
je medelijden met iemand die lijdt, maar een moment  
later ben je het vergeten en ben je terug in je eigen wereld 
en voel je je tekortgedaan omdat iemand je niet genoeg 
aandacht geeft. 
Als je door de derde bril kijkt, zie je jezelf als onderdeel 
van een groter geheel. En ik bedoel dit niet slechts in de 
materiële zin – dus deel van je land of van de wereld – 
maar je weet je ook deel van werelden die de fysieke wereld 
overstijgen. Je ziet je eigen leven als een schakel tussen 
verleden en toekomst. Je beschouwt jezelf als een voertuig 
van een groter bewustzijn. Je ziet jezelf als onderdeel van 
de mensheid, ja, als onderdeel van al het leven.
Door de vierde bril kijken maar heel weinig mensen en 
wanneer ze dit doen, is het slechts voor een kort ogen-
blik. Maar zelfs een korte blik geeft het perspectief van 
perfecte eenheid. Het idee dat er een ‘ik’ en een ‘jij’ is, is 
volledig verdwenen. Er is alleen ‘wij’. 
Soms als we in de natuur zijn, wanneer we een prachtig 
kunstwerk zien of luisteren naar schitterende muziek, 
zetten we haast onbewust deze bril op. We vergeten ons 
persoonlijk ego en tegelijkertijd zijn we ons van alles zeer 
bewust. We kennen onszelf als een deel van die totali-
teit. Dit zijn momenten in ons leven die we nooit zullen 
vergeten.
Turīya, de verheven staat van bewustzijn, is de toon van 
het goddelijke en de spirituele ego. Als je in deze staat 
verkeert, leef je in deze goddelijke en spirituele wereld. 
Hier vindt de kunstenaar zijn inspiratie. Hier ontleent de 
ware wetenschapper en filosoof zijn intuïtieve ideeën aan.

 Uitbreiding van bewustzijn
We begrijpen alleen iets van ons bewustzijn als we het 
uitbreiden. Alleen dan kunnen we de essentiële aard er-
van vatten.
Hoe breiden we ons bewustzijn uit? Moeten we mediteren? 
Moeten we bepaalde dieetvoorschriften naleven? Moeten 
we een religie volgen?
Welnu, meditatie kan zeker helpen. Maar meditatie is een 
algemene term. Het gaat erom dat je actief probeert de 
wereld te beschouwen met de bril van sushupti of turīya. 
Ofwel, je vormt een mentaal beeld van de samenhang 
van alle bewustzijnen en van de eenheid die aan alle be-
wustzijnen ten grondslag ligt en leeft daarnaar. Het is het 
voorstellingsvermogen dat het bewustzijn doet uitbreiden.
Creëer een mentaal beeld van de wereld, de mensheid, 
van al wat leeft. Zie het als één geheel. Probeer je voor 
te stellen dat dit overkoepelende bewustzijn en jij niet 
twee verschillende zaken zijn, maar één zijn. Dus je bent 
je vrienden en vijanden. Je bent de dieren, maar ook de  
goden. Je bent de zon en de planeten. Je bent het univer-
sum zowel als de mier in je tuin. Je bent het al.
Wellicht klinkt het nog vaag. Maak het dan concreet. 
Weet dat jij en je medemensen bij elkaar horen. Alles wat 
je doet, heeft zijn weerslag op het geheel. 
Bewustzijn strekt zich net zo ver uit als waar een mens 
zich bewust van is. Strekt het zich uit tot je lichaam, je 
persoonlijkheid? Of omvat het de gehele mensheid, ja, zie 
je in dat alle grenzen illusies zijn, omdat de enige realiteit 
bewustzijn is? En hiermee verwoorden we de grond-
gedachte waarmee we deze twee artikelen startten: elk 
wezen is bewustzijn.



110  | Lucifer nr. 4 | augustus 2019 

Nederland is een gelukkig land, maar 
een deel van de burgers is boos, woe-
dend zelfs! Boosheid en geluk lijken 
bovendien werelden die niet mengen. 
Integendeel! De samenleving wordt 
steeds meer een verzameling harde 
‘bubbels’ die mensen verdelen naar 
hun opleiding, achtergrond en opvat-
tingen. Elke groep vecht daarbij voor 
zijn eigen positie. Een samenbinden-
de visie ontbreekt. Populisten die op 
deze verdeeldheid en onvrede gedij-
en zijn het gevolg. Daarmee zou de 
filosoof Plato weleens gelijk kunnen 
krijgen: de democratie neigt naar de 
verkiezing van demagogen en helpt 
zichzelf om zeep …
In dit essay betoog ik daarom dat het 

niet de juiste weg is om lapmiddelen 
zoals referenda in te zetten. Het is tijd 
om het hele systeem te herzien vanuit 
de kerngedachten achter Plato’s ide-
ale staat: een rechtvaardige samen-
leving waarin niet de vrijheid maar 
de wijsheid het hoogste goed is; waar 
iedereen naar vermogen bijdraagt; 
waar boosheid overgaat in inzicht en 
wijsheid; waar het competitiemodel 
van de democratie wordt verdron-
gen door het samenwerkingsmodel; 
waar een gedeelde visie de bubbels 
doet vervagen of uiteenspatten; waar 
de systeemwereld dienstbaar is aan 
de leefwereld. En waar kunnen we 
daarmee beter beginnen dan bij het 
omgevingsbeleid!

Peter Schmeitz

De boze burger 
schreeuwt om Plato!
Het omgevingsbeleid als opmaat 
naar een rechtvaardige samenleving?

Kerngedachten:

» Onze samenleving dreigt 
uiteen te vallen in groepen 
die elkaar niet begrijpen. De 
‘woedende burger’ en ‘blije 
burger’ voelen steeds minder 
binding met elkaar.

» In een ideale staat 
is er betrokkenheid en 
samenwerking. We laten 
ons dan leiden door, zoals 
Plato ze noemt, de vier 
kardinale deugden: wijsheid, 
moed, zelfbeheersing en 
gerechtigheid.

» In de kern gaat democratie 
om samenwerking door 
verantwoordelijkheid te 
delen. Maar als de wijsheid 
niet regeert, wordt de 
persoonlijke vrijheid het 
grootste goed en dat leidt tot 
zelfdestructie. Dan stimuleren 
verkiezingen verdeeldheid in 
plaats van eendracht.

» Plato beschrijft de 
ideale mens. Een regering 
weerspiegelt het karakter van 
het volk. Hervorm daarom 
eerst jezelf. De samenleving 
volgt vanzelf.

De auteur van dit essay, Peter Schmeitz, is beleidsmedewerker op 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en lid van de 
Theosophical Society Point Loma. Hij schreef dit artikel over de actuele 
waarde van Plato voor omgevingsmanagers. Omgevingsmanagers 
proberen ruimtelijke projecten zó aan te pakken dat optimaal rekening 
wordt gehouden met alle betrokkenen, met alle partijen die erdoor 
beïnvloed worden.
Het Platform Omgevingsmanagement schreef enkele maanden terug 
een essaywedstrijd uit. Het essay hieronder kwam als de winnaar uit 
de bus. Het is al door vele deskundigen op dat terrein gelezen.(1) Wij 
publiceren dit essay omdat het een aansprekend voorbeeld is van hoe we 
de ideeën van de Theosofie (verwoord door Plato) kunnen vertalen in 
een vorm die door velen, ook door degenen die helemaal niet thuis zijn 
in de Theosofie of de filosofie van Plato, goed begrepen kan worden, ja, 
met veel profijt toegepast kan worden. [redactie]
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Het verloren ideaal van een rechtvaardige 
samenleving
Gedurende de geschiedenis hebben zich vele wijzen ge-
bogen over de uitgangspunten en de vormgeving van een 
rechtvaardige samenleving. Weinigen hebben dat zo diep-
gaand en helder gedaan als de Griekse wijsgeer Plato in 
zijn Politeia (De Staat of Het Bestel).(2) Dat heeft hij zelfs 
zo grondig gedaan dat velen uitgaan van het standpunt: 
everything after Plato is bullshit. Tijd dus om terug te gaan 
naar deze oude meester en onze huidige samenleving eens 
tegen zijn meetlat te houden. Waar staan we dan? En wat 
kunnen we leren?

… waar ieder zijn eerlijke deel krijgt en naar 
vermogen bijdraagt
Volgens Plato ontstaat een samenleving omdat mensen niet 
uit zichzelf in een groot aantal behoeften kunnen voorzien. 
Dat kan gaan om elementaire zaken als de voedselvoor-
ziening, maar ook om behoeften als de verdediging van 
de samenleving of om meer luxe zaken. Een samenleving 
vraagt om een taakverdeling waarbij ieder zijn rol vervult. 
Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen naar vermogen 
bijdraagt. Een ideale staat kenmerkt zich door wat Plato 
de vier kardinale deugden noemt: wijsheid, moed, zelf-
beheersing en gerechtigheid (totaal irrelevant, maar voor 
latinisten als Baudet, of gewoon voor een beetje bluf in 
de kroeg: prudentia, fortitudo, temperantia en justitia).

Wijsheid moet niet verward worden met vakkennis of in-
telligentie. Wijsheid gaat juist om het algemene dat bo-
ven specifieke kennis uitgaat. Het gaat om het inzicht in 
de achtergrond, de essentie en de samenhang van maat-
schappelijke vraagstukken, om visie en richting, om dat 
wat bindt en inspireert. Deze deugd is dan ook zeer van 
belang voor bestuurders en beleidsmakers.
Moed bestaat hieruit, dat je deze wijsheid over wat goed 
en niet goed is onder alle omstandigheden bewaart en 
verdedigt: sta voor je principes.
Zelfbeheersing of gematigdheid gaat over het bedwingen van 
je eigen lusten en begeerten. De ziel van de mens bestaat 
volgens Plato uit een hoger en een lager deel. Waarop je 
je richt is aan jou. Richt je je op je hogere deel (de deug-
den) dan ben je sterk. Geef je vooral toe aan je lagere deel 
(de lusten, emoties en begeerten), dan ben je zwakker. Ik 
denk dat we die worsteling allemaal wel kennen … Wie 
leeft er in een permanente staat van zelfbeheersing? Dat 
zijn er maar verdomd weinig, zo vond ook Plato al, zo’n 
2500 jaar geleden.

Gerechtigheid of rechtvaardigheid betekent dat ieder krijgt 
waar hij recht op heeft en de taak vervult waartoe hij het 
meest geschikt is: ieder draagt naar vermogen bij aan het 
grotere geheel. Een samenleving, in feite elke leefgemeen-
schap, is rechtvaardig als deze vier deugden leidend zijn 
en de juiste plaats daarin innemen.(3)

De ideale samenleving gaat eigenlijk over de 
ideale mens …
Interessant (en cruciaal voor het kritisch overdenken van 
onze samenleving) is dat Plato zo op het oog een boek 
over de ideale samenleving heeft geschreven, maar eigenlijk 
betreft het de ideale mens. De ideale of rechtvaardige mens 
laat zijn hogere, bovenpersoonlijke beginselen (de deugden) 
leidinggeven over de lagere, persoonlijk gerichte (‘ik’)-be-
ginselen (de begeerten, lusten en emoties). Iedere kwaliteit 
mag er dus zijn, maar idealiter kent iedere kwaliteit haar 
plek, in ons karakter en in onze samenleving. Daarmee is 
het boek dus eigenlijk een spiegel van onszelf …

Krijgt ieder volk dan de regering die het 
verdient?
Nu beschreef Plato een ideaalbeeld, en wist hij verdomd 
goed dat het bereiken daarvan moeilijk is. Cruciaal zijn 
immers de wijsheid en de mentaliteit van de bevolking 
en die versterken vraagt een bijdrage van de gehele maat-
schappij: ieder naar vermogen, ieder vanuit zijn rol en po-
sitie. Een regering weerspiegelt slechts het niveau van het 
volk en kan daar qua wijsheid niet te ver op vooruitlopen, 
anders verliest ze haar steun en grond. Mandela of Havel 
hadden in het huidige Irak of Saudi-Arabië waarschijn-
lijk geen voet aan de grond gekregen, simpelweg omdat 
er in de mentaliteit van die landen onvoldoende vrucht-
bare bodem is voor hun ideeën. Trump past bij de VS, 
niet bij Nederland.
Plato heeft in dat licht een lijst gemaakt met vijf staats-
vormen (en overeenkomende menstypes) waarbij de deug-
den, met name wijsheid en zelfbeheersing, in afnemende 
mate een rol spelen:

1. een aristocratie: waarbij de wijste (de beste) regeert;
2. een timocratie: waarbij de wil (de eerzucht) regeert;
3. een oligarchie: waarbij de hebzucht overheerst; rijke 

mensen zijn aan de macht;
4. een democratie: waarbij de vrijheid regeert; iedereen 

mag besturen, dus ook ‘domme’ mensen;
5. een tirannie: waarbij de terreur centraal staat; een 

tiran regeert.(4)
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… en is de democratie zelfdestructief?
Plato had dus stevige, fundamentele kritiek op de demo-
cratie, omdat de wijsheid daarin niet regeert. (Persoon-
lijke) vrijheid is daardoor het hoogste goed, zoals bij een 
puber die geen leiding krijgt. Dit gebrek aan wijsheid 
leidt volgens Plato tot een zelfdestructief proces dat onge-
veer als volgt verloopt: alles in de democratie is mogelijk. 
Sturing en begrenzing worden niet geaccepteerd (noem 
het: eigenwijsheid). Mensen die (in Plato’s bewoording) 
‘energieker’ zijn dan gemiddeld, werken zich op tot de 
leiders van de staat. Wie ‘ordelijker’ is dan de meesten 
zal bovengemiddeld veel rijkdom verwerven. Blijft over 
de derde (en grootste) groep mensen die van hun arbeid 
leven en geen groot vermogen hebben. 
In die situatie is het logisch dat de eerste twee groepen het 
op een akkoordje gooien en de macht pakken. Na verloop 
van tijd beginnen de rijken de politici en hun wetgeving 
echter te ervaren als een belemmering voor hun onder-
nemerschap. Ze beroepen zich op hun vrijheidsideaal 
waaraan inmiddels iedereen verslaafd is. Ze beginnen te 
verkondigen dat politici iedereen bestelen en benadelen 
via eindeloze regels en procedures. Het volk zal meegaan 
en zich laten opstoken tot woede. Een van de rijken zal 
worden aangewezen als hun leider. De laatste stap is dat 
deze Grote Leider langzaam zal corrumperen, want zijn 
ideaal was zijn eigenbelang en niet het belang van zijn 
slaafse volgelingen. Gedreven door valse, onhaalbare be-
loften aan zijn volgelingen zal hij al snel vervallen tot 
geweld tegen andere groepen. Om de eenheid te bewa-
ren wordt een gezamenlijke vijand gezocht. Uiteindelijk 
mondt dit proces uit in een dictatuur. De enige optie die 
dan overblijft is een bittere strijd tussen het volk en de 
troepen van de dictator.(5) Dit verhaal is 2500 jaar geleden 
opgeschreven, maar komt deze spanning en dynamiek 
niet ergens bekend voor …?

Het gaat om de eigenschappen (de 
mentaliteit), niet om de vorm
Plato lijkt dus niet bepaald gecharmeerd van de democratie 
en zijn betoog over de kwetsbaarheden en onvolkomen-
heden daarvan snijdt pijnlijk scherp hout. Maar laten we 
niet wanhopen: de geest van zijn betoog gaat niet over de 
vorm maar over de eigenschappen van een ideale samenle-
ving. Ook in een democratische staatsvorm kunnen wijze 
eigenschappen voorkomen, mits de juiste mentaliteit en 
voldoende wijsheid aanwezig zijn in de samenleving. Het 
oorspronkelijke ideaal van de democratie was immers een 
rechtvaardige samenleving te creëren door het volk zijn 

eigen vertegenwoordigers te laten kiezen: de meerderheid 
regeert met respect voor de minderheid. Het algemeen 
belang staat daarbij centraal, en niet het deelbelang van 
een of meer groepen in de samenleving. Een dergelijk 
ideaalbeeld is gebaseerd op een mentaliteit van vertrou-
wen en samenwerken. In de huidige westerse democratie 
zijn bovendien elementen ingebouwd om de democratie 
tegen haar eigen kwetsbaarheden te beschermen, zoals 
de rechtsstaat, internationale verdragen en mechanismen 
voor de herverdeling van welvaart.

Verkiezingen zijn daarbij het probleem, niet 
de oplossing
Desondanks is Plato’s analyse over de democratie helaas 
zeer scherp en actueel. Kijk naar pakweg de Verenigde 
Staten, Venezuela, Turkije, Polen, Hongarije, het Verenigd 
Koninkrijk (VK) of gewoon ons eigen land: leden van 
de elite die zich fel tegen diezelfde elite afzetten? Critici 
wegzetten als leugenaars of als persoon belachelijk (la-
ten) maken? Geweld (impliciet of expliciet) neerzetten 
als oplossing? Beweren dat maatschappelijke problemen 
worden veroorzaakt door ‘andere’ groepen? Irrationele 
paranoia? ‘Meningzuchtigen’ in plaats van wijzen die de 
politieke arena en de media beheersen? Kijk eens naar 
de gemiddelde talkshow of twitterdiscussie … Kunnen 
we dan nog ontkennen dat de democratie schrikbarende 
ontbindingsverschijnselen vertoont?(6) 
Recente verkiezingen en referenda (presidentsverkiezin-
gen in de VS en Frankrijk, brexit-referendum in het VK, 
Erdogan-referendum in Turkije, Oekraïne-referendum in 
Nederland) hebben niet bepaald het beste in de samenle-
ving naar boven gehaald: stemmen trekken met bewust 
foute beeldvorming, nepnieuws en regelrechte leugens, 
het stimuleren van tegenstellingen, scheldpartijen, bele-
digingen, lekken … en dat allemaal om te winnen ten 
koste van de ander. Verkiezingen lijken daarmee eerder 
verdeeldheid en deelbelangen te stimuleren dan een recht-
vaardige samenleving vanuit een algemeen belang. Veel 
mensen keren zich daarom af van de politiek als een groot 
vuil spel. Grote delen van de bevolking geven bovendien 
aan zich überhaupt niet gehoord en betrokken te voelen 
bij de samenleving. Zij voelen zich niet vertegenwoordigd 
in de democratie.

De democratie als competitiemodel 
versterken is dus niet de weg
Als reactie op deze ontwikkelingen ontstaan allemaal 
ideeën om de democratie te verbeteren. Veel van die  
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ideeën gaan over het vaker inzetten van vormen van di-
recte democratie, zoals referenda. Maar meer verkiezingen 
en competitie zijn dus niet de juiste richting. Het gaat 
veeleer om het stimuleren van mechanismen die de be-
trokkenheid, de samenwerking en de dialoog bevorderen. 
Had het VK niet beter kunnen investeren in een open en 
eerlijke maatschappelijke dialoog over de Britse rol en po-
sitie in de EU dan in een referendum dat 48 procent van 
de stemmers gefrustreerd achterlaat en de breuklijnen in 
het land pijnlijk heeft verdiept? Weet trouwens iemand 
wat het Britse volk nu echt wil? 

Het systeem dient daarmee zichzelf, niet de 
mensen
Het competitiemodel gaat bovendien verder dan ver-
kiezingen. Zo concludeerde een recent rapport van het 
The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) dat de 
rechtsstaat (de onlosmakelijke partner van de democra-
tie) fantastisch is voor juristen, maar slecht voor de bur-
gers. Voor problemen die burgers het meest ervaren of 
het zwaarst belasten – burenoverlast, ontslag, scheiding 
– bieden onze procedures meestal geen goede oplossing. 
Het belangrijkste probleem is volgens de onderzoekers 
het ‘toernooimodel’ waarin de problemen van burgers 
worden gegoten: mensen worden tegen elkaar opgezet 
met als gevolg dat het conflict nog verder versterkt wordt. 
Terwijl mensen volgens onderzoek vooral een jurist op-
zoeken voor een oplossing, bemiddeling en contact met 
de andere partij.(7) Onze democratische rechtsstaat lijkt zo 
een gesloten systeem dat zijn eigen professionals (zichzelf 
dus) beter bedient dan de burgers voor wie het is bedoeld. 
Mensgericht denken en de menselijke maat zijn daarbij 
zeker niet leidend.

Democratie is het vermogen om samen te 
werken
De democratie is echter breder dan alleen de politiek en de 
rechtsstaat. In de kern gaat democratie om het vermogen 
om samen te werken in een maatschappij en verantwoor-
delijkheid te delen. Mede dankzij de informatisering zien 
we dat burgers zich steeds beter zelf weten te organiseren 
rondom maatschappelijke vraagstukken. Deze positieve 
ontwikkeling wordt ook wel omschreven met de term 
‘energieke samenleving’. Enerzijds stimuleert deze maat-
schappelijke zelforganisatie de democratie. De overheid is 
immers alleen nodig daar waar de samenleving publieke 
belangen onvoldoende zelf kan borgen. Hoe meer zij dat 
zelf kan hoe beter. Anderzijds versterkt deze energieke sa-

menleving de al bestaande tweedeling van mondige, vaak 
hogeropgeleide (energieke) burgers versus de burgers die 
minder zelfredzaam en optimistisch in de samenleving 
staan (de cans versus de cannots). Zij voelen zich daardoor 
immers nog minder in staat om hun belangen vertegen-
woordigd te zien in de samenleving. De vraag is dan ook 
of de energieke samenleving een teken is van toenemende 
wijsheid in de samenleving of van een akkoordje van de 
‘politici’ en de ‘vermogenden’ – groep 1 en 2 van Plato – 
ten koste van de derde groep van Plato — degenen met 
minder vermogen? Is het de weg omhoog naar wijsheid 
of de weg omlaag naar chaos en dictatuur?

… maar de samenleving pubert, met meer 
vrijheid dan wijsheid
Om het algemeen belang te bevorderen – en de weg 
omhoog te vinden – is allereerst een samenbindende 
maatschappijvisie nodig: wat is onze visie op de ideale 
samenleving die we nastreven (of: de ideale buurt, vereni-
ging, organisatie, enzovoort)? Op welke principes baseren 
we die? Hoe geven we die dan vorm? Interessant is dat 
Plato aangeeft dat dit beeld continu in beweging zal zijn. 
Hoe wijzer een samenleving, hoe ‘grootser’ dit perspectief 
zal worden. Het algemeen belang is dus een beeld waar 
continu aan gewerkt zal moeten worden.
Maar juist die samenbindende visie is de afgelopen decen-
nia geërodeerd. Wat dat betreft zit de westerse democratie 
misschien wel in een puberfase waarin we voor het eerst 
in de geschiedenis zelf, van onderop, een visie moeten 
bouwen. Grofweg tot in de jaren zestig-tachtig van de 
20e eeuw waren de kaders waarin men leefde grotendeels 
helder en zelf een maatschappijvisie opbouwen was voor 
de meeste mensen niet nodig: er werd voor je gedacht. 
In mijn geboortestreek (Zuid-Limburg) was bijna ieder-
een katholiek en stemde daarmee dus op het cda (of zijn 
katholieke voorloper, de kvp): de klassieke bubbel. De 
meeste mensen hadden een beroep voor het leven in de 
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mijnen, de landbouw, de bouw of de dienstverlening. De 
morele kaders waren gebaseerd op eeuwen katholicisme. 
Daarop waren ook alle maatschappelijke feesten en ritu-
elen gebaseerd, zoals carnaval en communiefeesten. De 
teloorgang van deze economische, culturele en morele ka-
ders heeft geleid tot onzekerheid en geestelijke leegte die 
voor sommigen (de ‘energieken’) een stimulans is om een 
nieuwe maatschappijvisie op te bouwen, en voor anderen 
(de minder ‘vermogenden’) een zoektocht naar een leider 
die met kracht beschermt wat over is van de oude kaders. 

… en is het gespleten domein van bubbels 
en boosheid
Beide keuzes zijn begrijpelijk. Als je mindervalide en 
laagopgeleid bent, dan zal je beeld wellicht gevormd wor-
den door dokters die je overweldigen met hun status en 
vaktaal, zorgverzekeraars in wiens hokje je niet past, een 
enorme pgb-bureaucratie en allerlei keuringsdiensten die 
wellicht meer begrip hebben voor hun targets dan voor 
jou als mens. Dan kom je waarschijnlijk niet veel verder 
dan je familie en je buurt. Dat is een ander beeld dan dat 
van de hoogopgeleide die naar de Randstad is vertrokken 
voor een studie, die veel kan reizen en een mooi netwerk 
van eveneens hoogopgeleide en inspirerende vrienden op-
bouwt. Het zijn de clichés die ik veelvuldig heb gezien, 
en waar ik zelf ook onderdeel van ben: de wereld van de 
hedendaagse bubbels, waar Facebook en Google nog een 
stevig schepje bovenop doen met hun algoritmen. Het 
gaat tegenwoordig dan ook niet meer zozeer om de haves 
en de have-nots, maar om de cans en de cannots, groepen 
die steeds minder gemeen met elkaar hebben. Het gaat, 
zoals Plato 2500 jaar geleden al zag, om het verschil in 
vermogen om je te redden in deze dynamische samenle-
ving zonder veel kaders; om het verschil het systeem te 
ervaren als steun of als tegenstander. Zie hier onze bub-
bels, waarin de woedende en de blije burger elkaar niet 
meer begrijpen en geen binding meer hebben. Verkiezin-
gen bevestigen en versterken dit beeld en ondermijnen de 
bestuurbaarheid van het land.

De weg naar wijsheid begint bij dialoog en 
inzicht
Hoe vinden we dan de weg naar wijsheid? De weg naar 
wijsheid loopt volgens Plato via de weg van inzicht. Dat 
inzicht bereik je niet via instructie (iemand volstoppen 
met kennis), maar via educatie: uit iemand halen wat hij 
in essentie zelf aan wijsheid in zich heeft. Een belangrij-
ke methode daarbij is een vraagstuk onbevangen en in 

dialoog (vanuit verschillende perspectieven) proberen te 
doorgronden: wat is de essentie? Hoe hangt het samen met 
andere vraagstukken? Daarmee prik je dus per definitie 
door je eigen bubbels heen of, zoals Plato zegt: je komt uit 
je eigen grot. Plato bewees met zijn dialogen dat hij zelfs 
een onwetende slaaf tot inzicht kon krijgen. Vakkennis is 
dan ook geen vereiste voor inzicht. Integendeel, het kan 
juist tot de beruchte bedrijfsblindheid leiden. Wijsheid is 
dan ook niet voorbehouden aan bepaalde bubbels, inte-
gendeel …

… dan volgt geleidelijk een rechtvaardige 
samenleving
Bij een samenleving waarin de wijsheid centraal staat geldt 
idealiter dat de wijste regeert, zoals bij Plato’s aristocratie 
(een koning-filosoof), maar de wijste hoeft niet per se in 
de regering te zitten. De wijsheid kan ook gewoon be-
schikbaar zijn voor de regering. Zo heeft Gandhi nooit 
wereldlijke macht gehad, maar is hij wel de wijze inspirator 
geweest. Belangrijker is het de wijsheid in de samenleving 
te stimuleren. Wijs leiderschap volgt dan vanzelf, volgens 
het principe: ieder volk krijgt de regering die het verdient. 
Datzelfde geldt voor de staatsvorm: eerst de eigenschappen 
van de samenleving veranderen, daarna volgen de vormen 
waarin je die eigenschappen giet.

Contouren van een rechtvaardige 
samenleving
In een samenleving waar de wijsheid het hoogste goed 
is, zal het openbaar bestuur met name moeten inspireren 
en mensen moeten uitdagen en in staat stellen naar hun 
beste vermogen bij te dragen aan de samenleving. Leren 
en samenwerken staan daarbij centraal. Daarbij speelt op 
de achtergrond telkens de vraag: hoe ziet onze ideale sa-
menleving (of: buurt, organisatie, club, enzovoort) eruit? 
Een dergelijke samenleving stimuleert het maatschap-
pelijk eigenaarschap van burgers door educatie, dialoog 
en prikkels om samen te werken en zo veel mogelijk zelf 
invulling te geven aan de gemeenschap. Het onderscheid 
tussen overheid, burgers en bedrijfsleven vervaagt daarbij 
omdat ieder naar vermogen zijn bijdrage levert, zij het 
vanuit zijn eigen rol en positie in het geheel. 
Dat betekent een omkering van het democratische systeem, 
waarbij niet de klassieke (politiek-bestuurlijke) democra-
tie centraal staat, maar de deliberatieve (maatschappelij-
ke) democratie. Het betekent ook dat niet de markt of 
de overheid centraal staat, maar de gemeenschap. Het 
betekent dat in de (straf)rechtspraak niet alleen bescher-
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men en bestraffen centraal staan, maar ook herstelrecht. 
Het betekent ook dat de sociale zekerheid anders wordt 
vormgegeven: namelijk via het stimuleren van de vermo-
gens van mensen om aan de maatschappij bij te dragen. 
De gemeenschap – burgers, bedrijven en overheden sa-
men – geeft dat systeem dan vorm, in plaats van logge 
bureaucratische monsters. Economisch staan we voor de 
keuze om de opkomende platformeconomie niet over te 
laten aan de multinationals als Facebook, Uber, enzo-
voort, maar ook aan platforms met daadwerkelijk maat-
schappelijk eigenaarschap, zoals burgercoöperaties. Het 
onderwijs richt zich meer op educatie dan op instructie 
en stimuleert karaktervorming en samenwerking (het oe-
fenen met het invullen van de deugden in de praktijk). Al 
deze actieve rollen voor de gemeenschap vragen ook dat 
mensen tijd en ruimte krijgen om die rollen in te vullen. 
Wellicht dat het tijdperk van de robotisering hier vanzelf 
een oplossing voor biedt, maar in de tussentijd vraagt het 
een andere inrichting van de balans tussen werk, privé 
en gemeenschap. Om sociaal-economische schokken te 
voorkomen zal daarbij uiteraard de weg der geleidelijk-
heid moeten worden gevolgd en zullen nieuwe modellen 
moeten worden uitgeprobeerd.

Ieder ideaal begint met een nuchtere eerste 
stap: het omgevingsbeleid?
Het pad van wijsheid is het pad der geleidelijkheid. Een 
rechtvaardige samenleving bouwen vraagt volharding, 
een actieve gemeenschap en een breed gedeelde langeter-
mijnvisie. Als je de huidige samenleving bekijkt, dan kun 
je je afvragen of zo’n samenleving überhaupt een optie 
is, maar als er één land in de wereld geschikt is om zo’n 
samenleving te bouwen dan is het ons eigen ambitieuze 
polderlandje wel, met zijn cultuur van samenwerken, ge-
lijkheid en tolerantie. En wat is er logischer dan te begin-
nen met het omgevingsbeleid? Daar liggen vraagstukken 
die mensen direct raken zoals klimaat, energie, milieu, 
wonen, werken, voedsel, natuur en mobiliteit. We hebben 
met de Omgevingswet een kader dat ruimte biedt voor 
een wijze invulling. En we hebben in het omgevingsbeleid 
veel ervaring met zaken als dialoog, leren en visieontwik-
keling. En is een goede omgevingsmanager niet een soort 
baby-Plato, met zijn wijselijke bescheidenheid en zijn ver-
mogen tot luisteren, dialoog, verbinding en visievorming?

Ik daag je uit om uit je bubbel te komen, wie 
durft?
Het irritante aan filosofen vind ik dat ze hun betogen 

altijd eindigen waar het hoofdstuk met concrete voor-
stellen zou moeten beginnen. Nu ik (uit spontane frus-
tratie geboren) dit stuk heb geschreven snap ik waarom. 
Ik zou iedere verbeeldingskracht doodslaan als ik nu zou 
eindigen met het rijtje ‘tien stappen naar een rechtvaar-
dig omgevingsbeleid’ of ‘de tien kernkwaliteiten van de 
rechtvaardige omgevingsmanager’. Dat is instructie, dat 
is afvinken. Het gaat juist om educatie: de wijsheid uit 
de omgevingsmanager, de ambtenaar, de initiatiefnemer, 
de burger naar boven halen. En dat gaat echt veel verder 
dan een beetje dialoog voeren, zoals ik heb geprobeerd 
aan te tonen in mijn zeer summiere beschrijving van een 
rechtvaardige samenleving …
Ik eindig daarom met een oproep: ik wil iedereen die ge-
inspireerd is geraakt oproepen met me mee te denken hoe 
we het omgevingsbeleid kunnen vormgeven als de eerste 
stap naar een rechtvaardige Nederlandse samenleving! Een 
samenleving waar boosheid overgaat in inzicht en wijsheid, 
waar het competitiemodel van de democratie langzaam 
wordt verdrongen door het samenwerkingsmodel, waar 
een breed gedeelde visie de bubbels doet vervagen of uit 
elkaar spatten, waar de systeemwereld dienstbaar is aan de 
leefwereld, en de wijze het archetype van de omgevings-
manager is. Wie komt er uit zijn bubbel … wie durft?

Peter Schmeitz
Burger en eenvoudig Rijksambtenaar
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De Theosofia gaat uit van een uni-
versele kennis, die er altijd is geweest. 
En, bij het zoeken naar waarheid, 
van een universele waarheid. Daar-
om moeten we in staat zijn met de 
kennis en wijsheid uit het verleden en 
met de uitgangspunten van de Theo-
sofia, ook hedendaagse wetenschap-
pelijke ontwikkelingen te begrijpen 
en te interpreteren. 
De wijsheid die het verleden ons 
biedt, is nog altijd actueel. Als we 
zien hoe kennis uit de oude bronnen 
zich verhoudt tot moderne ontdek-
kingen, kan dat tot verrassende con-
clusies leiden. Wetenschap toont zich 
niet zelden de vriend van de Theoso-
fia. Want hoewel sommige huidige 
wetenschappers menen dat zij gren-
zen doorbreken met volstrekt nieuwe 
inzichten, zijn die vaak gebaseerd op 

al eeuwenlang bekende principes die 
we ook in de Theosofia terugvinden.
In dit artikel wil ik de visie die werd 
gehanteerd in de astronomische ob-
servatoria uit de oudheid vergelij-
ken met de Theosofia en de huidige  
astronomische waarnemingen.
Het denken van de mens ontwikkelde 
zich in de oudheid volgens een lijn 
waarin we de synthese van soorten 
kennis herkennen. Religie(*), filosofie 
en wetenschap waren geïntegreerd tot 
één discipline. Astronomie en astrolo-
gie vormden één tak van wetenschap. 
Er werden geen scheidslijnen getrok-
ken. Nu heeft de mensheid in haar 
verdere ontwikkeling die synthese 
– en de bijbehorende kennis – goed-
deels verloren. Maar gelukkig zijn er 
toch altijd mensen geweest die die 
kennis wel hebben onderhouden en 

Herman C. Vermeulen

Van Stonehenge 
tot Hubble

Kerngedachten:

» De Ouden kenden een 
synthese van soorten van 
kennis. 

» Alle natuurrijken in het 
Universum zijn bewust.

» De hogere, verder 
geëvolueerde bewustzijnen 
stimuleren de lagere.

» Er is altijd samenwerking in 
de Natuur: met elkaar is er veel 
meer te bereiken dan zonder 
elkaar.

» De Universele Wijsheid 
is te combineren met elke 
wetenschappelijke ontdekking.

» We moeten aan onszelf 
werken, willen we de totaliteit 
leren begrijpen.

Een vergelijking tussen de Oude Wijsheid en de hedendaagse 
wetenschappelijke ontwikkelingen kan verrassende conclusies opleveren. 
Als we daarbij de combinatie maken van uiterlijke feitenkennis en 
de leer over de innerlijke, levende Natuur, kunnen we een grote stap 
voorwaarts doen. In zijn lezing Van Stonehenge tot Hubble maakte 
Herman C. Vermeulen het afgelopen seizoen een vergelijking tussen 
astronomische observatoria uit de oudheid en de huidige astronomische 
waarnemingen. De redactie bewerkte de lezing tot dit artikel.

*Religie, niet in de zin van godsdiensten en kerkelijke instituten, maar in de zin van de 
Latijnse betekenis van het woord religare: het weer één willen worden of naar de essentiële 
Eenheid willen zoeken.
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die synthese hebben toegepast. Nu zien we tekenen dat de 
synthese van soorten kennis weer langzaam ingang vindt. 

Waarnemingen in oude observatoria
In de oudheid waren astronomische observatoria belang-
rijke plaatsen voor het waarnemen van processen in de 
kosmos en de Natuur, en het verzamelen en onderzoeken 
van feiten. In Europa vinden we ze nog terug als archeo-
logische monumenten in onder meer Carnac (Frankrijk), 
Newgrange (Ierland) en Stonehenge (Engeland). Ook op 
andere continenten zien we er nog voorbeelden van, onder 
meer in Egypte en Mexico. Voor het onderzoek waren aan 
deze observatoria in veel gevallen studiecentra verbonden. 
Daarnaast bestonden er combinaties met scholen – mys-
teriescholen, zoals bijvoorbeeld in Griekenland  – waarin 
degenen met de juiste instelling en interesse onderricht 
konden krijgen in de grondslagen van het leven. 
De Ouden hanteerden een aantal belangrijke uitgangs-
punten bij hun waarnemingen en onderzoek, die pasten 
bij de synthese van soorten kennis: 

•	 Het geheel is een levend organisme. Een planeet in 
het heelal, een zonnestelsel, ja alles vormt een inte-
graal geheel. Niets staat los van het overige, alles heeft 
met elkaar te maken. 

•	 Bestudeer de feiten vanuit een innerlijke visie: als 
een zonnestelsel een levend organisme is, wat bete-
kenen dan de bewegingen en alle verschijnselen die 
we waarnemen?

•	 Redeneer van het grote naar het kleine. Met andere 
woorden: bouw geen beeld op vanuit de details, maar 
kijk hoe je je waarnemingen kunt plaatsen in het gro-
te, levende geheel. Een arts die één onderzoekje doet, 
een diagnose stelt, maar verzuimt naar de mens in z’n 
geheel te kijken, kan er flink naast zitten.

•	 Synchroniciteit. Het samenvallen van gebeurtenissen, 
met de gedachte dat zoals het in het grote werkt, het 
ook in het kleine werkt. Met andere woorden: bij 
grote processen kun je daar ook in het kleine waar-
nemingen van doen. 

•	 Cycliciteit. Alles komt na verloop van tijd op een 
bepaalde manier weer terug in zijn ogenschijnlijke 
uitgangspunt. Ogenschijnlijk, want als bijvoorbeeld 
de zon na een jaar weer op dezelfde plaats op precies 
hetzelfde tijdstip opkomt, wil dat niet zeggen dat 
het hele zonnestelsel zich in dat jaar niet binnen het 
melkwegstelsel heeft verplaatst. Zo kunnen zich ook 
cyclische momenten in ons leven voordoen. 

Twee modellen
Om met deze uitgangspunten de feiten goed te bestude-
ren, moeten we onze uiterlijke, ‘materiële bril’ gebruiken, 
maar vooral ook onze meer mentale, ‘spirituele bril’: de 
bril die ons doet afvragen wat de kracht achter een ver-
schijnsel is, welke kwaliteit van bewustzijn daar actief is.
Voor ons onderwerp van kosmische waarneming moeten 
we eerst een duidelijk onderscheid maken tussen twee 
manieren om naar ons zonnestelsel te kijken: het geocen-
trische en het heliocentrische model. In het geocentrische 
model staat de aarde in het midden en in het heliocentri-
sche model staat de zon in het midden. We hebben bei-
de modellen nodig om tot conclusies te kunnen komen.

Vanaf de aarde zien wij ons zonnestelsel natuurlijk altijd 
vanuit geocentrisch perspectief. Daarin draaien de pla-
neten in een cirkel rond ons. Het is de reden waarom de 
astrologie spreekt over het optreden van retrograde – te-
rugdraaiende – bewegingen. Uiteraard is dit schijn, maar 
in de zin van invloedssferen speelt dit wel een rol. Het 
heliocentrische perspectief, met de planeten die om de 
zon draaien, kunnen we niet waarnemen, maar wel re-
construeren aan de hand van waarnemingen die we doen.
Nu leren wij op school hoe Copernicus in de 16e eeuw 
op wiskundige basis het heliocentrische model vastlegde. 
Maar de oude Grieken wisten al dat de aarde rond was 
en niet het middelpunt van het zonnestelsel vormde. Zij 
wisten zelfs grofweg de diameter van de aarde te bereke-
nen door de schaduwlengte van een stok in Athene – op 
21 juni, 12 uur zonnetijd – te vergelijken met dezelfde 
situatie in Luxor in Egypte. Want hoe dichter bij de eve-

Het geocentrische model (boven) en het heliocentrische model (onder) 
van ons zonnestelsel.
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naar, hoe minder schaduw.
Ook van belang bij de observaties van ons zonnestelsel 
zijn de seizoenen. De stand van de aardas ten opzichte 
van de zon zorgt voor de wisselingen van de seizoenen, 
met voor ons de kortste dag tijdens het wintersolstitium 
op 21 december, de lente-equinox op 21 maart, als de zon 
boven de evenaar staat, de langste dag op 21 juni tijdens 
het zomersolstitium en de herfst-equinox op 21 september.

Voor de Theosofia is daarbij van belang dat de bijzondere 
betekenis van het wintersolstitium versterkt wordt als het 
naast de laagste zonnestand om 12 uur, ook nieuwe maan 
is en Mercurius in het eerste uur staat. En helemaal als 
meerdere planeten dan op één lijn (in syzygie) staan. Het 
zijn condities die passen bij hogere inwijdingen.
In maart, 1953 jaar vóór onze jaartelling stonden ook 
meerdere planeten in syzygie; reden voor de Chinezen om 
toen een nieuwe kalender te beginnen. Zij rekenen in fa-
sen van zestig jaar, met vijf elementen en twaalf perioden 
van hun dierenriem. En zestig is ook het getal waar alle 
omlopen van planeten in ons zonnestelsel op deelbaar zijn.

Voorbeelden van oude observatoria
Bijgaand zien we een aantal voorbeelden van oude  
observatoria, monumenten waarvan de bouw en positie 
een verband laten zien met waarnemingen van de kosmos. 
In totaal staan er nog (resten van) bijna tweehonderd oude 
observatoria over de hele wereld verspreid, waarvan de 
meeste op het noordelijk halfrond. 
Bij al deze observaties van de Ouden is het goed om de 
uitgangspunten die zij hanteerden niet te vergeten. Het 
zonnestelsel is een levend organisme. We zien synchroni-
citeit en cycliciteit. We kijken met onze mentale, spirituele 
bril op. Dan kunnen we ons ook voorstellen hoe langs 
en door de levende planeten en de zon, als zij in syzygie 
staan, een stroom energie vloeit van een bepaalde kleur, 
van een bepaalde kwaliteit.   

De zon schijnt op 21 december bij opkomst precies door het middenpad 
van de tempel in Karnak (Luxor, Egypte). De tempel is naar schatting 
van archeologen ongeveer 3.200 jaar oud. 

In Carnac (Bretagne, Frankrijk) staan nog zo’n 2.600 stenen van de 
11.000 die er vermoedelijk ooit hebben gestaan. De gedachte achter al 
die rijen stenen is dat je bij observaties van hemellichamen een soort 
linialen langs de horizon hebt om bij te kunnen houden op welke 
momenten planeten verschijnen, de tijdstippen van zonsopgang en 
-ondergang, de bewegingen van de maan, enzovoort. Er zijn dan 
veel observaties gedurende lange tijd nodig om al die gegevens terug 
te rekenen tot bijvoorbeeld de omlooptijden van planeten in ons 
zonnestelsel. In het begin van de 17e eeuw hebben Kepler en Galilei 
met de eerste bruikbare telescopen nauwkeurige observaties gedaan, 
waardoor zij het beeld van de cirkelvormige banen van de planeten 
konden corrigeren tot de complexere ellipsvorm.
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De gouden hoed
De Ouden hadden, naast hun observatoria, ook hun wat 
kleinere hulpmiddelen om de hemellichamen te bestude-
ren. De gouden hoed in een Berlijns museum is wel een 
heel bijzondere; er zijn in totaal vier van deze hoeden 
gevonden: drie in het zuiden van Duitsland en één in 
Frankrijk (Bretagne). De Berlijnse hoed is het best be-
waard gebleven en naar schatting 3.000 jaar oud. Het 
model doet denken aan de sorting hat (sorteerhoed) uit 
de Harry Potter-boeken. Maar het is in feite een instru-
ment om de zonne-maanden en de maan-maanden bij te 
houden en daarmee te kunnen rekenen. Er zijn behalve 
gouden hoeden ook modellen gevonden die je als een 
ketting voor je kon houden. Door er langs te kijken, kon 
je ze gebruiken als sterrenkompas. Verder kenden de Ou-
den het astrolabium, waarmee hoeken gemeten kunnen 
worden, onder meer in de sterrenkunde. 

Zo zien we dat kosmische waarnemingen al duizenden 
jaren plaatsvinden. In de piramide van Cheops, volgens 
de Theosofia een inwijdingstempel van minstens 75.000 
jaar oud, vinden we een schacht naar de Koningskamer 

Newgrange (Ierland, ten noorden van Dublin) is een kunstmatige 
heuvel die archeologen beschouwen als een 5.200 jaar oud ‘ganggraf ’, 
maar wij herkennen het als een observatorium waarin het moment 
van het wintersolstitium – en ook de situaties wanneer meerdere 
planeten op één lijn stonden – konden worden waargenomen. De 
achttien meter lange gang bij de enige ingang leidt naar een ruimte 
met drie nissen met daarin een aantal stenen met patronen. Als het 
zonlicht op 21 december door de bovengang op deze stenen viel, 
kon daar de beweging van de zonnestraal over de afbeeldingen 
mee worden afgelezen. Ook voor de ingang bevindt zich een grote 
bewerkte steen. 

Stonehenge (Wiltshire, Engeland) is de bekendste constructie van een 
steencirkel in Europa. Het bouwwerk, dat archeologen op 4.600 jaar 
oud schatten in zijn voltooide vorm, is in de jaren zestig bestudeerd 
door de Brits-Amerikaanse astronoom Gerald Hawkins.(2) Hij heeft 
in 1963 berekeningen gemaakt op een vroege ibm-computer en 
concludeerde op basis hiervan dat Stonehenge als astronomisch ob-
servatorium moet hebben gefunctioneerd. Hij vond 165 belangrijke 
astronomische gebeurtenissen uit het verleden in zijn data terug. Het 
was al langer duidelijk dat de momenten van zomer- en wintersolstitia 
in de opstelling van de stenen worden weergegeven.

De gouden hoed in Berlijn (links) en een soortgelijk instrument in de 
vorm van een ketting (rechts). 
Met de gouden hoed kon je tijd meten in: 
zonne-maanden    maan-maanden 
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die lijnt met de Poolster. We kunnen ons voorstellen hoe 
op dagen met een bijzondere constellatie de energieën van 
oplijnende planeten zich concentreren in de Koningska-
mer, waar de inwijdeling dan zijn relatie met het levende 
Heelal kan ervaren.
In iets meer recente eeuwen zien we, naast de al genoem-
de voorbeelden van observatoria, bouwwerken als het 
Pantheon in Rome, waar het zonlicht door de ronde ope-
ning van de koepel, de oculus, de loop van de seizoenen 
laat zien. En de hedendaagse wetenschap biedt ons een 
enorme vooruitgang in kennis van de materiële opbouw 
van het heelal.

Moderne observatoria
Het bekendste moderne observatorium is de Hubble-ruim-
tetelescoop. Hij draait al sinds 1990 rond de aarde en 

functioneert nog op zijn laatste gyroscopen. Hij is in 1993 
van een ‘bril’ voorzien omdat er een foutje in de spiegel 
zat, en tijdens onderhoudsbeurten zijn er drie keer nieuwe  
– krachtigere – computers aangebracht. De Hubble kijkt 
ver de ruimte in en heeft fantastische beelden laten zien. 
Delen van het heelal die met telescopen op aarde tot voor 
kort zwart en leeg leken, bleken te barsten van sterren, 
melkwegstelsels en nevels. Het heelal bleek niet leeg maar 
vol, we zagen het tegenovergestelde.
Aan de opvolger van de Hubble, de James Webb-ruimte-
telescoop, wordt al jaren gewerkt. Het instrument krijgt 
een veel grotere spiegel dan de Hubble, die moet worden 
opgevouwen in de raket die hem omhoog moet brengen 
en weer uitgevouwen als hij in positie is. Dat vergt een 
uiterste nauwkeurigheid. Het is een ingewikkeld, duur 
project en de lancering is al een aantal malen uitgesteld. 
Maar intussen zijn er ook interessante ontwikkelingen 
met de telescopen op aarde. 

Zo zijn er bijvoorbeeld de Magellan-telescopen in Chili, 
op 5.000 meter hoogte in het Andesgebergte. De hemel is 
hier helder en droog, wat de waarneming ten goede komt. 
De telescopen hebben een aantal spiegels die instelbaar 
en vervormbaar zijn, en de data kunnen in de computer 
worden gekoppeld tot één beeld. Dat vereist een enorme 
precisie in synchronisatie, met klokken die op fracties van 
nanoseconden nauwkeurig werken om de data samen te 
laten vallen.  

En dan zijn er momenteel nog drie enorme telescopen in 
aanbouw, met gigantische spiegels waarmee de wetenschap 
onder meer exoplaneten (planeten buiten ons zonnestelsel) 
hoopt waar te nemen. Er zijn grote ontwikkelingen op dit 
gebied. Zo maakte in juli van dit jaar het Nederlands in-
stituut voor radio-astronomie, Astron, bekend dat het de 
grootste radiotelescoop ter wereld, Lofar, heeft voorzien 
van een nieuw, zeer krachtig ‘rekenhart’. Deze telescoop 
werkt niet met spiegels, maar met antennes die zeer lage 
radiofrequenties kunnen opvangen.
 
De wetenschappen van nu
Laten we, om een goede vergelijking te kunnen maken 
tussen de oude en moderne visies achter de waarnemin-
gen, nog even kijken naar de disciplines in de huidige 
wetenschap. Er is weinig sprake van synthese. We zien 
wel drie grote stromingen:   

•	 Alfawetenschappen: bestuderen de producten van 
menselijk handelen.

•	 Bètawetenschappen: bestuderen de niet-menselijke 
natuur.

•	 Gammawetenschappen: bestuderen het menselijk 
handelen.

Magellan-telescopen in Chili.
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In de wetenschappelijke wereld zijn het vooral de  
bèta-wetenschappers die zich als de echte wetenschappers 
beschouwen. Het is de harde wetenschap van wiskunde en 
fysica, met heel nauwkeurige metingen en ‘tempels’ van 
wetenschap als bijvoorbeeld de deeltjesversneller van het 
Europese instituut cern. Het bestuderen van menselijk 
gedrag wordt al meer gezien als een zachte wetenschap, 
terwijl economie als heel zacht wordt beschouwd: hoewel 
de rekenkundige kant van economie wel exact is, is de 
input behoorlijk onzeker.
We moeten concluderen dat er in de huidige tijd weinig 
wetenschappers zijn die een synthese zoeken van religie 
– in de ware betekenis van het woord – , filosofie en we-
tenschap. Er waren voorlopers, zoals bijvoorbeeld Newton 
in de 17e eeuw en Einstein in de vorige eeuw, die stelden 
dat om het geheel te begrijpen je toch vanuit meerdere 
invalshoeken moet kijken. Maar dat is zeker niet de al-
gemene opvatting.

Twee visies en Plato’s definitie van leven
Zo komen we tot twee principiële zienswijzen: 

1. Spirituele visie: alles leeft, alles is/heeft bewustzijn. 
2. Materiële visie: bijna niets leeft, alles is gebouwd uit 

materie, bestaat uit interactie van de materie en die 
heeft geen bewustzijn. 

Volgens de spirituele visie, waarin alles leeft, alles bewust-
zijn is, stimuleren de hogere vormen van bewustzijn de 
lagere. Zo worden latente vermogens ontwikkeld. 
Volgens de materiële visie leeft bijna niets en is de stof 
een dode materie waarbij atomen en moleculen met een 
gelukkige rangschikking bepaalde mogelijkheden bieden. 
Soms zijn er wel wetenschappers die bij hun onderzoek 
tot andere conclusies komen, zoals een farmaceute die 
mij laatst vertelde dat zij wel degelijk leven zag in de 
moleculaire wereld. De ene dag verliep een proces in het 
laboratorium perfect en de andere dag, onder exact de-
zelfde omstandigheden, juist niet. Zij zag daar duidelijk 
een eigen gedrag, een eigen kracht achter. Zo zien we 
meer van deze verschijnselen op microniveau, die wij-
zen op bewustzijn met een net waarneembare vrije wil. 
Desondanks staan de materiële en spirituele visie meestal 
lijnrecht tegenover elkaar.
De genoemde spirituele centra, die observatoria uit de 
oudheid, vormden zoals gezegd ook vaak combinaties 
met studiecentra en mysteriescholen. Daar waar het ob-
servatorium bedoeld was voor fysieke waarneming, was 

de mysterieschool gericht op spirituele waarneming, trai-
ning en ervaring.
Het menselijk bewustzijn zo te trainen dat we inderdaad 
waarnemingen kunnen doen op hogere gebieden van be-
wustzijn, vereist niet alleen de ontwikkeling van bepaalde 
kwaliteiten, maar ook een hoog moreel en ethisch besef 
van verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt daarbij is: 
alles in het Universum, alle natuurrijken zijn in principe 
bewust. Niet allemaal van dezelfde kwaliteit, ieder over-
eenkomstig zijn fase van ontwikkeling. Plato heeft dit heel 
eenvoudig maar doeltreffend verwoordt: leven is kunnen 
ageren en reageren.
Als iets kan ageren en reageren, dan is dat, in welke vorm 
dan ook, bewustzijn. En in feite is er niets wat daar niet 
aan voldoet. Volgens Plato leeft alles. 

De basis van de Theosofia
We noemden al de uitgangspunten van de Ouden bij hun 
synthese van soorten kennis. De Theosofia hanteert geen 
andere. De drie Grondstellingen zoals door H.P. Blavatsky 
gegeven, zijn een zeer kernachtig en duidelijk geformuleerd 
voorbeeld daarvan.(2) Daarnaast zijn er de zeven Juwelen 
van Wijsheid die voortvloeien uit deze Grondstellingen.
De eerste Grondstelling luidt:

Eén Alomtegenwoordig, Eeuwig, Grenzenloos 
en Onveranderlijk BEGINSEL, waarover alle 
bespiegeling onmogelijk is, aangezien het het menselijk 
bevattingsvermogen te boven gaat en door elke menselijke 
uitdrukking of vergelijking slechts kan worden verminkt. 
Eén absolute Werkelijkheid die voorafgaat aan alle 
gemanifesteerd, beperkt zijn.
(verkort: oneindigheid of grenzenloosheid)

Een beginsel zonder eigenschappen is voor ons westerse 
mensen moeilijk te bevatten. Maar het is uiterst funda-
menteel, het ligt ten grondslag aan alles. De oorzaakloze 
oorzaak heeft geen begin of einde, het is er altijd geweest 
en zal er altijd zijn. Alle manifestaties zijn er een beperkte 
uitdrukking van, maar het ene manifesteert zich niet.
Het ‘ene’ wordt ‘goddelijk substantie-beginsel’ genoemd, 
want het wordt ‘substantie’ op het vlak van het gemani-
festeerde heelal en is een illusie. Het is een illusie, omdat 
elke manifestatie, hoe groot die ook mag zijn, tijdelijk 
is. Het geeft niet de werkelijkheid weer, terwijl het een 
‘beginsel’ blijft in de beginloze en eindeloze abstracte, 
zichtbare en onzichtbare ruimte. 
Wij menselijke wezens brengen het ene op beperkte schaal 
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tot uitdrukking — de manifestatie is in die zin illusoir. 
Waarom is dit beginsel zo belangrijk? Omdat ook de 
wetenschap dit nodig heeft bij het waarnemen. Als je 
als wetenschapper geen idee hebt van een fundamentele 
Eenheid, wordt het zoeken naar het hoe en wat van je 
waarnemingen veel moeilijker dan wanneer je uitgaat 
van de stelling dat alles een uitdrukking is van het ene.
De tweede Grondstelling luidt:

De Eeuwigheid van het Heelal in toto als een grenzenloos 
gebied; periodiek ‘het veld van talloze zich manifesterende 
en verdwijnende Heelallen’, die ‘de zich manifesterende 
sterren’ en ‘de vonken der Eeuwigheid’ worden genoemd.
(verkort: cyclische beweging)

Het Universum is een periodieke manifestatie van deze 
onbekende absolute essentie. De levende manifestatie is 
altijd in beweging. Dit past ook in Plato’s definitie van 
ageren en reageren. Het is een cyclische beweging, pro-
cessen die zich herhalen. Waken en slapen, leven en dood, 
de wisseling van de seizoenen. Ook het ritme van het da-
gelijks leven is vol van cycliciteit.
De derde Grondstelling luidt:

De fundamentele gelijkheid van alle Zielen met de 
Universele Over-Ziel, die zelf weer een aspect van de 
Onbekende Wortel is; en de verplichte pelgrimstocht voor 
elke Ziel, een vonk van eerstgenoemde, door de Kringloop 
van incarnatie (of ‘Noodzakelijkheid’) in overeenstemming 
met Cyclische en Karmische wet, gedurende het gehele 
tijdperk.
(verkort: fundamentele gelijkheid, zelfstandige groei)

In het hermetisch axioma zo boven, zo beneden lezen we 
dat dezelfde wetmatigheden zowel in het klein als in het 
groot gelden. Als alles in essentie het ene is, brengt alles 
datzelfde op een bepaalde, beperkte manier tot uitdruk-
king. “Het hogere weerkaatst zichzelf in het lagere, waar-
bij het lagere feitelijk de uitdrukking is van het hogere”.(3) 
Het betekent de fundamentele gelijkheid van elk wezen 
met het Grenzenloze. Tegelijkertijd is er de noodzaak van 
zelfstandige groei.

Het bewuste Universum
Als alles Eén is en verbonden is met elkaar, is het goed 
voor te stellen dat alles wat wij doen, effect heeft. En 
niet alleen op een voor ons voorstelbare schaal. Het is 
als een vinger die je in een vijver stopt: hoe voorzichtig je 

dat ook doet, je zorgt voor een zachte verstoring van het 
water, het niveau gaat haast onmeetbaar omhoog. Ons 
denken en handelen heeft in principe invloed door het 
hele Universum. 
In de praktijk van het leven komt de abstractie van de drie 
Grondslagen tot werking in de zeven Juwelen van Wijs-
heid: Reïncarnatie, Karma, Hiërarchieën, Zelfwording, 
Progressieve evolutie, De twee Paden en Het kennen van 

De zeven Juwelen van Wijsheid in het kort

Wederbelichaming
Leven is primair bewustzijn. Bewustzijn dat zich 
periodiek belichaamt om ervaringen op te doen, om 
zijn potentieel oneindige kwaliteiten te ontwikkelen.

Karma
De leer van oorzaak en gevolg. Op actie volgt altijd 
reactie. Een wetmatigheid die zich kan uitstrekken 
over meerdere levens.

Hiërarchieën
In de Eenheid is alles met elkaar verbonden, in de 
vorm van samenwerking tussen verder ontwikkelde 
wezens en minder ver ontwikkelde wezens. 
Het hogere stimuleert het lagere. Alles werkt 
hiërarchisch met elkaar samen: leven binnen leven. 

Zelfwording
We kunnen niets anders worden dan wat we in ons 
hebben; we ontwikkelen onze latente mogelijkheden 
en  karakteristieken zoals die met ons specifieke 
karakter verbonden zijn. 

Progressieve evolutie
De cycliciteit van leven en dood is progressief. Dat 
houdt in dat we altijd leren; we staan nooit stil. In 
het leerproces volgen we de spiraal omhoog: we 
bouwen steeds verder ons bewustzijn uit.

Twee Paden
De ethische keuze. Wat is het motief voor de 
ontwikkeling die we kiezen? We zijn met elkaar 
verbonden, we staan nooit alleen. Gaan we voor 
onszelf of voor het collectief, in het licht van de 
Eenheid en het mededogen?

Kennis van het Zelf
Wij kunnen uiteindelijk de kern kennen, want wij zijn 
in essentie die kern, dat Zelf. Dan is er een relatief 
eindpunt. Daarna kunnen we altijd weer verder 
groeien, maar binnen onze hiërarchische structuur 
hebben we dan relatief de Eenheid bereikt.
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het Zelf. De combinatie van deze prachtige Juwelen stelt 
ons in staat om een positieve levensvisie op te bouwen. 
Het valt een beetje buiten de context van dit artikel, maar 
bijgaand kader ‘De zeven Juwelen van Wijsheid in het 
kort’ vat ze kernachtig samen. Voor ons betoog richt ik 
de blik nu weer op het Universum.
In de cycliciteit van periodieke manifestatie is ook een 
universum tijdelijk en beperkt in wat het tot uitdruk-
king kan brengen. Maar tegelijkertijd is alles bewust — 
verkeert het in zijn eigen fase van bewustzijn. En op zijn 
eigen waarnemingsgebied maakt het zijn evolutieproces 
door. Hierbij is het al genoemde citaat van Gottfried de 
Purucker van belang: “Het hogere weerkaatst zichzelf in 
het lagere.” Want het zijn de hogere, verder geëvolueerde 
bewustzijnen die de lagere stimuleren. Zo wordt het heelal 
hiërarchisch geleid, van de spirituele sferen naar de mate-
riële sferen. Materie is spirituele condensatie.
Zo boven, zo beneden, en in het klein zoals in het groot. 
In onze menselijke constitutie vinden we deze processen 
in essentie ook terug. Ons lichaam bestaat uit miljarden 
cellen en wij beïnvloeden die cellen met ons denken, met 
ons gedrag en met onze gewoontepatronen. En daarmee 
beïnvloeden we ook al die onderliggende bewustzijnen. 
Dit is bovendien een heel dynamisch proces, want het is 
bij ons een continu komen en gaan van talloze cellen en 
atomen. Met sommige van deze bewustzijnen hebben we 
een nauwere band – ze passen bij onze karakteristiek en 
blijven vaak wat langer – en andere zijn ‘passanten’ met 
weinig binding die ons een vluchtig bezoek brengen.

Samenwerking
In de hiërarchische opbouw van de manifestatie – met 
wat wij een hogere, spirituele en lagere, materiële kant 
noemen – schuilt voor de mens aan beide zijden een grens 
in het waarnemen. Het ene reflecteert  zich weliswaar in 
een oneindige reeks van samenwerkende hiërarchieën van 
verschillende kwaliteiten, maar wij kunnen niet buiten 
onze eigen hiërarchie waarnemen of treden. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld in de kwantumfysica wel voorspellingen 
doen over het bestaan van steeds kleinere deeltjes, maar in 
onze eigen beperking bereiken we eens een grens.  
Wat we wel uit het voorafgaande kunnen opmaken, is dat 
elke manifestatie bestaat uit een samenwerking van on-
telbare andere manifestaties. Broederschap in de Natuur 
is een feit: niet alleen zijn we in essentie één; ieder wezen 
heeft altijd andere wezens nodig om zich tot uitdrukking te 
brengen — om het leven te leven. Ook na de fysieke dood 
bij de processen die dan plaatsvinden, ook op veel hogere 

bewustzijnsgebieden: altijd geldt hetzelfde basisprincipe. 
Elke manifestatie is een beperkte uitdrukking van het 
Universele Beginsel, alles heeft oneindige mogelijkheden.
De les die we kunnen trekken uit al die samenwerkings-
verbanden ligt in het feit dat het geheel meer is dan de 
som der delen. Met elkaar is er veel meer te bereiken dan 
zonder elkaar. Een prachtige conclusie voor onze samenle-
ving! Maar ook in de wetenschap, bij de waarnemingen in 
zowel de micro- als de macro-kosmos, wint deze gedachte 
terrein.(4) Zo is er in het onderzoek naar het verschijnsel 
zwaartekracht een discussie onder wetenschappers over de 
vraag of zwaartekracht een op zichzelf staande kracht is, 
of dat deze ontstaat door bewustzijnen – de wetenschap 
noemt het massa’s – die bij elkaar komen en elkaar beïn-
vloeden. Dit heet emergentie: ‘de ontwikkeling van com-
plexe georganiseerde systemen, die bepaalde eigenschappen 
vertonen die niet herleidbaar zijn tot eigenschappen van 
hun samenstellende delen’. De Nederlandse theoretisch 
fysicus Erik Verlinde heeft in 2009 een theorie ontwikkeld 
waarin de zwaartekracht het gevolg is van emergentie.(5)

Gaia
Zo kunnen we steeds meer inzicht krijgen in de wer-
king van het bewuste Universum, het levende Heelal. De 
esa-satelliet Gaia bijvoorbeeld scant sinds 2014 elke twee 
maanden de hemel af en meet daarbij de posities van de 
sterren in ons melkwegstelsel ten opzichte van de ‘vaste’ 
sterren op de verre achtergrond — die in feite ook bewe-
gen. Vorig jaar kwam esa met een nieuwe ‘3D-kaart’ van 
de Melkweg, met gegevens over bijna 1,7 miljard sterren 
en een prachtige video-simulatie.(6) 

De data leveren een grote hoeveelheid nieuwe gegevens 
op, ook over andere melkwegstelsels. Aan de hand van 
de metingen is vastgesteld dat sommige sterrenhopen een 
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andere draairichting hebben en een ander pulsmoment — 
die de richting aangeven waarheen ze zich begeven. Zo 
ontstaat een steeds beter beeld hoe melkwegstelsels zich 
kunnen samenvoegen of splitsen.
 
Synthese: maak de combinatie
Het is mijn overtuiging dat er in de wereld geen discipline 
is die meer bewijs levert voor de Theosofia dan de huidige 
wetenschap. Al die ontdekkingen, al die nieuwe feiten zijn 
in de theosofische visie te plaatsen. De Universele Wijsheid 
is te combineren met elke wetenschappelijke ontdekking. 
Wat niet te plaatsen is, voert vaak terug op conclusies uit 
waarnemingen die je ter discussie kunt stellen. Want het 
is de uitdaging om alle wetenschappelijke ontdekkingen 
te onderzoeken in het licht van de Oude Wijsheid. Daar 
ligt onze verantwoordelijkheid. Wij mogen als bestudeer-
ders van de Theosofia niet blijven hangen op het niveau 
van geloof — of in het beste geval van vertrouwen. Niet 
denken: als dit klopt, dan zal dat andere ook wel kloppen. 
Nee, willen we het echt zelf weten – anders gezegd: willen 
we in bewustzijn meegroeien met de geboden kennis – dan 
zullen we de combinatie moeten maken van de Theosofia 
en onze huidige wetenschap. Voor zover we dat kunnen 
– en we kunnen best veel – moeten we onze ervaringen 
en de informatie die we vergaren, zelf onderzoeken, zelf 
toetsen aan onze visie op het leven.
Zoals de Hubble ons informatie verschaft over de uiterlij-
ke kant van het zonnestelsel, kan de Oude Wijsheid ons 
iets zeggen over de innerlijke gebieden van het levende 
zonnestelsel. 
De Oude Wijsheid spreekt in relatie tot ons zonnestelsel 
regelmatig over de tocht van de menselijke ziel tussen twee 
levens in: via de innerlijke ‘bloedsomloop’ van het zon-
nestelsel van planeet tot planeet, tot in het geestelijk hart 
van de Zon. In hoeverre we dat proces bewust kunnen 
meemaken is afhankelijk van onze spirituele ontwikke-
ling. In de theosofische literatuur vinden we beschrijvin-
gen van de cyclische processen die daarbij plaatsvinden: 
waaronder de processen van inwijding waarbij de leerling 
op het spirituele Pad bewust door de sferen van de planeten 
tot in het hart van Vader Zon gaat en goddelijkheid leert 
aanschouwen en er zelfs één mee kan worden. 

De uitdaging
De uitdaging voor ons is om ook met dit bijzondere per-
spectief de moderne wetenschap te zien als aandrager 
van informatie, die we in een grotere visie moeten zien 
te plaatsen. 

Een leuk voorbeeld komt van iemand die een vraag 
kreeg over de ontdekking van het higgs-deeltje (Door de  
higgs-deeltjes krijgen alle andere deeltjes massa). Op zich 
een onderwerp voor theoretisch natuurkundigen. Maar 
er kwam een verklaring met een psychologische verge-
lijking: in een drukke feestzaal kan de één heel snel van 
de ene kant naar de andere lopen, terwijl een ander daar 
geen kans voor ziet omdat onderweg iedereen met hem 
wil praten. Dat geldt ook voor zo’n higgs-deeltje, dat 
door zijn relaties in zijn omgeving een zekere vorm van 
traagheid vertoont.
Er zijn meer van dit soort voorbeelden, maar psycholo-
gie wordt over het algemeen gezien als een zacht weten-
schapsgebied omdat er weinig meetinstrumenten aan te 
pas komen. Maar al die instrumenten zijn niets anders 
dan verlengstukken van onze normale menselijke waar-
nemingen. Een telescoop is een fantastische toevoeging 
aan wat het oog kan waarnemen; hij vergroot en kan in 
heel andere frequentiegebieden kijken.

De moraal van dit verhaal is dat we aan onszelf moeten 
werken, willen we de totaliteit begrijpen. Dat wil niet zeg-
gen dat wij daarvoor alle details moeten onderzoeken. Als 
we de wetmatigheden kennen en de consequenties leren 
begrijpen van de regel ‘zo boven, zo beneden’, kunnen 
we inzien hoe zwaartekracht werkt en hoe bewustzijnen 
elkaar aantrekken en afstoten. Zo kunnen we tot een syn-
these komen die ons een ruimere visie op het leven geeft.
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Stress betekent letterlijk spanning. 
Als we onder spanning staan – we 
moeten een bepaalde prestatie leve-
ren, iets presenteren of autorijden in 
druk verkeer – dan treedt een natuur-
lijke reactie op: we worden wat aler-
ter, ons hart gaat sneller kloppen en 
we krijgen het wat warm. Het is een 
natuurlijke respons, maar als stress 
aanhoudt dan kan het negatief uit-
werken. Het wordt door psychologen 
omschreven als een toestand waarin 
iemand het idee heeft het niet meer 
aan te kunnen.(1)

Stress is een groeiend verschijnsel. In 
Europa ervaart 28% van de werk-
nemers problematische stress op het 
werk. In de VS ervaart een op de 
drie burgers dat ze leven met extre-
me stress. In Nederland leed in 2017 
een op de zes werknemers aan een 
burn-out (een toename van 5% in 
de laatste tien jaar).(2)

Uit deze grote aantallen blijkt dat de 
huidige medische (lichamelijke en 
psychische) hulpverlening nog niet 
in staat is om dit lijden effectief te 
verlichten. Niet alleen lijden steeds 
meer mensen psychisch onder stress. 

Het heeft ook zijn lichamelijke uit-
werkingen. Mensen die veel stress 
ondervinden, blijken een aanzienlijk 
hoger sterfterisico te hebben.

Theosofische 
uitgangspunten
Wat kunnen we vanuit de Theoso-
fia zeggen over dit probleem? Laten 
we beginnen met wat uitgangspun-
ten: elke manifestatie komt voort uit 
dezelfde spirituele bron en is in zijn 
kern puur geestelijk. We zijn allen 
in essentie zuiver goddelijk, onein-
dig, eeuwig en onvergankelijk. En 
alle wezens samen zijn een spirituele 
eenheid. 
Ons lichaam en onze psyche zijn dus 
niets anders dan voertuigen waarin 
onze geestelijke kern zich uitdrukt, 
gedurende een evolutie van vele le-
vens. Deze voertuigen zijn op hun 
beurt ook samengesteld uit geestelij-
ke wezens, maar van een nog minder 
ontwikkelde kwaliteit. Hun voer-
tuigen noemen we stof, de voor ons 
waarneembare materiële verschijnse-
len als cellen, moleculen en atomen. 
Maar ook achter deze verschijnselen 

Erwin Bomas

Stress, gezondheid 
en denken

Kerngedachten:

» Al het leven is in essentie 
één. Persoonlijk, ‘ik-gericht’ 
denken is tegennatuurlijk. Het 
is de voornaamste oorzaak van 
stress. 

» Denken dat stress slecht 
voor je is, blijkt gemiddeld 
nadeliger dan stress zelf. Als je je 
perspectief op stress verandert, 
verandert je lichaam zijn reactie 
op stress.

» Zorgen voor anderen zorgt 
voor een natuurlijke veerkracht 
waardoor negatieve effecten 
van stress geen vat op je krijgen.

» Geen enkele oprechte 
onzelfzuchtige daad of gedachte 
gaat verloren. Dit zorgt vroeg 
of laat voor meer harmonie op 
mentaal en stoffelijk gebied, 
voor zowel de individuele mens 
als de de samenleving.

Recent onderzoek over stress bevestigt het theosofisch perspectief op 
onze gezondheid. Het wijst erop dat onze mentale instelling bepalend is 
voor een positieve of negatieve uitwerking van stress. Cruciaal daarbij 
is: zijn we gericht op onszelf of op anderen?
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Geest (onvergankelijke deel) 

ziel (lerend deel, bij de mens: 
denkvermogen) 

licHaam (voertuigelijke deel)

gaat een spirituele kracht schuil. En deze kracht is net zo 
onzichtbaar voor ons als onze geest is ten opzichte van 
ons lichaam. Toch is het de hogere geest die primair de 
stof beïnvloedt, zoals de kapitein het schip bestuurt. De 
wezens van lagere geestelijke kwaliteit volgen de invloed 
van hogere geestelijke kwaliteit. Dat is ook de betekenis 
van de bekende uitspraak een gezonde geest in een gezond 
lichaam (mens sana in corpore sano): als de menselijke geest 
gezond is dan volgt het lichaam ook.
Dit begrip ‘menselijke geest’ hierin is theosofisch gezien 
niet helemaal nauwkeurig, aangezien we de geest als ons 
meest zuivere deel zien. Die is altijd gezond. Wij zouden 
in plaats van geest eerder het woord ziel, psyche of denken 
gebruiken, aangezien bij de mens de geest, het geestelij-
ke bewustzijn, zich uitdrukt via het denkvermogen. Als 
mensen zijn we wat we denken. 

Maar we denken helaas vaak niet wat we in essentie zijn: 
de spirituele eenheid! We vereenzelvigen ons – bewust of 
onbewust – nogal eens met het idee dat we losstaan van 
anderen. We verschuilen dan onze innerlijke geestelijke 
kern achter de ‘persona’ (Latijn voor masker) en zetten 
deze ‘ik’ centraal. We noemen dit daarom ook wel per-
soonlijk denken. Dit staat in tegenstelling tot het boven-
persoonlijk denken, waarbij we uitgaan van het geheel en 
onszelf daar integraal mee verbinden.
Omdat al het leven in essentie één is, is dit persoonlij-
ke denken in allerlei opzichten tegennatuurlijk. We zien 
hier dagelijks de gevolgen van, denk aan alle strijd en 
disharmonie in de wereld. Deze disharmonie in het den-
ken werkt zich vroeg of laat ook uit via een disharmonie 
in het lichaam. Zoals hierboven al aangegeven komt dit 
omdat de lagere wezens ‘slaafs’ de invloed van het bestu-
rende hogere wezen volgen. Die lichamelijke uitwerking 

kan vele vormen aannemen, maar over het algemeen spre-
ken we dan van ziekte. Uitgaande van de cycliciteit van 
leven kan dit ook betekenen dat zo’n disharmonie pas in 
een volgend leven uitwerkt. Er is geen ontsnappen aan 
de wet van oorzaak en gevolg: wat we zaaien, zullen we 
oogsten, op alle betrokken gebieden. Tegelijkertijd biedt 
deze wet ons ook de oplossing voor het voorkomen van 
disharmonie. Elke handeling die in lijn is met het geheel, 
die met de natuur meewerkt zal een harmonieus gevolg 
teweegbrengen. En omdat aan elke handeling een gedachte 
voorafgaat, betekent dit dus dat dit bij ons denken begint. 
Nogmaals: we zijn wat we denken! 

Theosofie toegepast op stress: er is niets dat 
we niet aankunnen!
Als je vanuit deze theosofische uitgangspunten kijkt naar 
een fenomeen als stress en de impact op gezondheid, kom 
je tot de conclusie dat de oorzaak vaak ligt in het per-
soonlijke denken. We maken ons vaak druk of wij het, 
ten opzichte van anderen, wel goed doen. Dit is overigens 
niet alleen een individueel maar vooral ook een breder 
maatschappelijk probleem. De heersende mentaliteit in 
het Westen is sterk individualistisch en gaat nog altijd 
meer uit van competitie dan samenwerking. Dus als we 
niet bewust en zelfstandig denken is de kans groot dat we 
onbewust en doelloos als een leeglopende ballon heen en 
weer blijven schieten, aangedreven door onze eigen op-
geblazen ego’s. We rennen mee in de ratrace die we zelf 
draaiende houden.
Volgens de strikte wetmatigheid van oorzaak en gevolg 
hebben we onszelf, op basis van eigen attractie, in onze 
omstandigheden gewikkeld. Maar we zijn dus ook zelf 
in staat om daar een wending aan te geven! We kunnen 
op elk moment zowel ons huidige als onze toekomstige 
levens in een andere richting sturen.
Aan de andere kant kunnen we ook gestrest zijn, omdat 
we ons zorgen maken om anderen. We verliezen onze baan 
en vragen ons af of we de studie van onze kinderen wel 
kunnen betalen. Of we maken ons zorgen over de opvang 
van vluchtelingen, de verloedering van onze wijk, of om 
onze ouders die we niet goed kunnen verzorgen vanwege 
onze drukke baan. 
Hoewel de moed ons soms in de schoenen zinkt, is er 
vanuit het bovenpersoonlijk perspectief niets dat we niet 
aankunnen. Soms weten we even niet meer wat te doen, 
maar als we mentaal afstand nemen van onze zorgen en 
de dingen vanuit het perspectief van het geheel bekijken, 
krijgen we altijd wel weer een idee over wat wij kunnen 
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bijdragen in het moment, hoe klein de stap ook is. We 
helpen waar we kunnen en voor het deel dat we niet kun-
nen beïnvloeden, kunnen we vertrouwen op de wet van 
oorzaak en gevolg, die altijd streeft naar de harmonie van 
het geheel. Dit geeft ons de innerlijke rust waarmee we 
elke situatie aankunnen.

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt het 
theosofisch perspectief
Het is hoopgevend dat de wetenschap het theosofisch per-
spectief nu bevestigt, waarmee een duurzaam werkende 
aanpak voor de groeiende stressproblematiek dichterbij 
komt. Met de juiste mentaliteit heeft stress zelfs positieve 
effecten op de gezondheid, blijkt uit recent onderzoek. 
Deze inzichten zorgden voor een ommekeer in het den-
ken en handelen van stressexperts, zoals de Amerikaanse 
psychologe Kelly McGonigal uitlegt in haar ted-talk. (3) 

Zij noemt drie onderzoeken die respectievelijk laten zien 
dat (1) negatieve gedachten over stress leiden tot een ho-
ger sterfterisico, dat (2) positieve gedachten over stress 
direct positieve effecten hebben op psychische en fysie-
ke gezondheid en dat (3) bij stress door zinvol werk voor 
anderen zelfs alle gezondheidsrisico’s vervallen! We geven 
hieronder van elk onderzoek een korte samenvatting.

1. Vroegtijdige sterfte bij negatieve 
gedachten over stress
Mensen die denken dat stress slecht voor hen is, hebben 
een hogere kans om eerder te overlijden. Dit blijkt uit een 
studie(4) waarbij 30.000 volwassenen in de VS gedurende 
acht jaar werden gevolgd. Aan mensen werd gevraagd: 
“Hoeveel stress heb je ervaren tijdens het afgelopen jaar?” 
En ook werd de vraag gesteld: “Geloof je dat stress slecht 
is voor je gezondheid?” Via openbare sterftecijfers werd 
bijgehouden wie stierf.
Hieruit bleek dat mensen die dachten dat stress gevaarlijk 

was voor de gezondheid een verhoogd sterfterisico hadden 
van maar liefst 43%. Mensen die veel stress ondervon-
den maar stress niet als gevaarlijk beschouwden, hadden 
geen enkel verhoogd sterfterisico. Dit was in verhouding 
tot anderen zelfs de laagste waarde ten opzichte van de 
gemiddelde sterftekans, mensen die relatief weinig stress 
hadden meegerekend.
Denken dat stress slecht voor je is, blijkt volgens deze be-
vindingen gemiddeld dodelijker dan stress zelf!

2. Ons denken leidt, ons lichaam volgt
Is het tegenovergestelde ook waar? Leiden positieve ge-
dachten over stress ook tot een gezonde lichamelijke uit-
werking? Ja, blijkt uit ander onderzoek. 
In een studie werden deelnemers onderworpen aan een 
stresstest.(5) Er werd hun bijvoorbeeld verteld dat ze vijf 
minuten lang onvoorbereid moesten spreken over hun 
eigen zwakheden voor een panel van experts met felle 
lichten en een camera op hen gericht. De beoordelaars 
waren bovendien getraind om hen te ontmoedigen en hun 
non-verbaal kritische feedback te geven.
Maar vooraf werd aan een aantal deelnemers ook verteld 
stressreacties te zien als een teken dat hun lichaam energie 
krijgt en zich voorbereidt om uitdagingen aan te gaan, 
bijvoorbeeld: ‘Als je sneller ademt, geen probleem. Er gaat 
meer zuurstof naar je brein.’
Deelnemers die aangeleerd werden de stressreactie te zien 
als ondersteunend voor hun prestatie, bleken tijdens de 
stresstest minder gestrest, ze hadden minder angst en 
meer zelfvertrouwen. Maar ook hun fysieke stressreactie 
veranderde. Bij een typische stressreactie gaat de hartslag 
omhoog en trekken bloedvaten samen. Bij deelnemers die 
hun stressreacties als ondersteunend beschouwden, bleven 
hun bloedvaten echter ontspannen en ook hadden ze een 
gezonder cardiovasculair profiel. Dit beeld leek eerder op 
momenten van vreugde en moed.
Kortom, als je je perspectief op stress verandert, verandert 
je lichaam zijn reactie op stress.

3. Stress niet ongezond bij werk voor 
anderen
Stress heeft dus een gezonde lichamelijke uitwerking, 
mits we het ook als een positief verschijnsel beschouwen. 
Waarom werkt het dan vaak in ons nadeel, gezien de cijfers 
waarmee we dit artikel openden? Het laatste onderzoek 
laat zien dat dit te maken heeft met het waartoe van het 
werk waarbij de stress optreedt.(6)

Hierin werden een kleine duizend volwassenen in de VS 

Dr. Kelly McGonigal.
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tussen de 34 en 93 jaar gevolgd. Ze vroegen hun: “Hoe-
veel stress ondervond je het afgelopen jaar?” En vervolgens 
vroegen ze: “Hoeveel tijd spendeer je met het helpen van 
vrienden en buren, en mensen in je gemeenschap?” Ook 
hier werd gedurende vijf jaar bijgehouden wie uit deze 
groep overleed en wie niet.
Men ondervond dat grote stressvolle levensgebeurtenissen, 
zoals financiële moeilijkheden of familiecrises het sterf-
terisico verhoogden met 30%. Maar dat bleek niet voor 
iedereen op te gaan. Mensen die veel tijd spendeerden 
met het zorgen voor anderen, hadden geen enkele ver-
hoogde kans te sterven door stress! Zorgen voor anderen 
zorgt voor een natuurlijke veerkracht waardoor negatieve 
effecten van stress geen vat op je krijgen.

Je hart volgen
McGonigal doet aan het einde van haar ted-talk naar 
aanleiding van deze onderzoeken de oproep aan mensen 
hun hart te volgen. Dat is onmiskenbaar een wijze raad, 
maar de vraag is in hoeverre mensen op basis van deze 
drie onderzoeken hun levenswijze zullen wijzigen. 
Als je nog steeds uitgaat van de eenmaligheid van het le-
ven, kom je alsnog bedrogen uit. Want ook al ben je in 
dit leven gericht op anderen, denk je dat stress positieve 
effecten heeft en niet schadelijk is voor je gezondheid, 
dan vormt dit geen garantie op een lang leven, want ook 
eventueel opgebouwde disharmonie uit een eerder leven 
kan in dit leven zijn uitwerking krijgen. En als je je op 
basis van dit onderzoek altruïstischer gaat gedragen om-
dat je daarmee je kans op een langer leven vergroot, dan 
is er weinig sprake van onzelfzuchtigheid. Er valt niet te 
spotten met de wet van karma.
Desalniettemin laten de onderzoeken zien wat je op ba-
sis van de theosofische uitgangspunten en leringen over 
het algemeen kunt voorspellen. Als mensen meer bekend 
zouden zijn met de Theosofia en vooral als ze deze wijs-
heid zouden toepassen, dan zouden we weinig te duchten 
hebben van een verschijnsel als stress. We voorkomen het 
lijden al voordat het kan optreden.
Want als we werkelijk uitgaan van de eenheid van het 
leven dan zorgen we van nature voor anderen. Door ons 
denken te richten op de harmonie van het geheel, voor-
komen we de disharmonie die optreedt als we het geheel 
uit het oog verliezen en ons eigenbelang of eigen zorgen 
vooropstellen. Juist door onszelf te vergeten – wat ook 
inhoudt dat we niet verlangen naar succes of resultaat 
van ons werk of teleurgesteld zijn als iets niet lukt – ver-
ruimen we ons bewustzijn, en bouwen we bovendien op 

de lange duur een gezondere lichamelijke toestand op. 
Geen enkele oprechte onzelfzuchtige daad of gedachte 
gaat verloren. Dit zorgt vroeg of laat voor meer harmonie 
zowel op geestelijk als stoffelijk gebied. 
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dus, zoals elk levend wezen, een eigen 
karakter hebben, is het wellicht wat 
gemakkelijker te begrijpen dat een 
zich reïncarnerend mens precies die 
atomen weer tot zich trekt die ook in 
een vorige belichaming zijn voertuig 
samenstelden. 
Atomen zijn onzelfbewuste wezens. Ze 
kunnen niet als mensen zelfbewuste 
keuzes maken. Hun vrije wil is uiterst 
beperkt, ja, vanuit ons menselijk stand-
punt zou je kunnen zeggen dat ze geen 
of nauwelijks vrije wil hebben, maar 
dienovereenkomstig de wetten van de 
natuur volgen. Menselijke gewoonte-
patronen zijn voor hen onveranderlijke 
wetten, die ze slaafs volgen. Hun karak-
teristieken komen niet tot stand door 
weloverwogen keuzes en beslissingen, 
maar worden ‘overgenomen’ van hun 
omgeving. Anders geformuleerd: een 
mens drukt zijn eigen karakteristiek af 
op de atomen die zijn lichaam vormen. 
Die atomen horen dus bij hem. Het zijn 
in zeker opzicht zijn kinderen.
Natuurlijk kan een mens van karakter 
veranderen. Gevolg daarvan zou zijn dat 
sommige atomen zich niet meer ‘thuis’ 
voelen bij die mens en ergens anders 
heen zullen gaan. Wellicht zullen zij 
zich ook aanpassen, als de verandering 
van het karakter langzaam verloopt.
Om dit te illustreren zou je kunnen 
denken aan een mens die altijd vlees 
heeft gegeten, maar op een zeker mo-
ment besluit dat niet meer te doen. 
Dat zal tot een verandering van zijn 
lichaam leiden. Maar ook als iemand 
een bepaalde zelfzuchtige trek heeft 
overwonnen – hij is bijvoorbeeld niet 
meer jaloers op zijn buurman, wat hij 
jarenlang was – dan heeft dat tot ge-

volg dat er een lichamelijke verandering 
plaatsvindt.
Kortom, de atomen van ons lichaam 
dragen de karakteristiek van de mens 
van wie ze het lichaam vormen, pre-
cies zoals de cellen en organen van zijn 
lichaam dat doen.
Welnu, sterven betekent een verandering 
van de toestand van bewustzijn. Het 
bewustzijn van een mens die sterft, trekt 
zich terug naar andere, meer etherische 
sferen. Gevolg daarvan is dat de over-
koepelende magnetische kracht, die het 
lichaam bij elkaar hield, wegvalt en de 
levende bouwstenen van het lichaam 
vrij zijn en hun eigen weg gaan. 
Waar gaan ze heen? Dat is afhanke-
lijk van hun karakteristiek. Misschien 
zullen ze onderdeel uitmaken van het 
lichaam van een ander mens, of van 
een dier — een koe, een varken, een 
kat. Wellicht worden ze opgenomen 
in een bloemenlichaam. Wellicht zelfs 
verlaten ze de sfeer van de planeet aar-
de. Ze gaan daarheen waartoe ze wor-
den aangetrokken. En ze worden tot 
die sfeer, die wereld aangetrokken, die 
overeenstemt met hun karakter.
Als dan, na een lange rustperiode, de 
mens weer terugkeert naar de aarde, 
vormt hij een magnetisch centrum, 
waardoor alle levende bouwstenen 
worden aangetrokken met wie hij in 
vorige incarnaties ook samenwerkte. 
Allereerst worden de meer etherische 
levende bouwstenen aangetrokken. 
Vervolgens zullen de meer materiële 
bouwstenen aangetrokken worden. In 
de eerste fase van deze fysieke geboor-
te zal dat via de moeder plaatsvinden. 
De ouders en het kind dat geboren 
gaat worden, zijn trouwens eveneens 

Het geboorte-
proces en 
kernenergie
Ik heb een vraag over atomen. Dat wij 
als incarnerend mens terugkomen op 
aarde heb ik altijd al heel aannemelijk 
gevonden. Maar nieuw voor mij is de 
gedachte, dat je als mens ook de ato-
men waaruit je lichaam in een vorig 
leven bestond opnieuw aantrekt tijdens 
het incarnatieproces. Mijn vraag is of 
deze atomen tussentijds op aarde ook 
gebruikt worden voor de opbouw van 
andere menselijke lichamen. Zijn alle 
atomen altijd weer beschikbaar en hoe 
zit het met kernenergie waarbij er met 
atomen wordt gewerkt? Kan het bijvoor-
beeld zo zijn dat dat eigenlijk atomen 
zijn van een tijdelijk afwezige mens?

Antwoord
Het woord ‘atoom’ is in de Theosofia 
een algemene term. Feitelijk is het een 
verzamelnaam voor de schier ontelbare 
levende bouwstenen waarmee de natuur 
wordt opgebouwd. Er zijn vele soorten 
van die levende bouwstenen. De in de 
wetenschap bekende atomen zijn maar 
een deel van de vele soorten levende 
atomen die de materiële kant van de 
natuur opbouwen en die materiële kant 
feitelijk zijn. Die materiële kant is veel 
méér, is veel uitgestrekter dan alleen 
de fysieke wereld. Er zijn dan ook veel 
meer atomen dan die welke het lichaam 
van vlees en bloed samenstellen. Maar 
om dit antwoord niet al te ingewikkeld 
te maken, zullen we ons voornamelijk 
beperken tot alleen de fysieke atomen.
Als je beseft dat atomen levend zijn en 

Uw Vragen
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door aantrekkingskracht op basis van 
overeenkomstige karakteristieken en 
attracties bij elkaar gebracht. Alles vindt 
plaats op basis van oorzaak en gevolg. 
Later als het kind geboren is – het heeft 
de moederschoot verlaten – zullen die 
levende bouwstenen onder andere door 
osmose en het voedsel dat het kind eet 
bij hem terugkomen.
Nu is de band die een mens met zijn 
atomen heeft niet altijd van eenzelfde 
intensiteit. Er zijn ook ‘gastatomen’. 
Dat zijn atomen die tijdelijk bij ons 
zijn. Atomen die we met andere men-
sen op tijdelijke basis uitwisselen. Als 
twee mensen fysiek en mentaal dicht bij 
elkaar leven, wisselen ze voortdurend 
‘hun’ atomen met elkaar. Ze gaan dan 
mentaal en fysiek op elkaar lijken. Daar 
is overigens niets mis mee, als het maar 
op een natuurlijke manier plaatsvindt. 

Dat is niet het geval bij het opwekken 
van kernenergie, waarbij we feitelijk 
atomen splitsen, ofwel hun natuurlij-
ke structuur kapotmaken. Kernener-
gie wordt opgewekt bij zogenaamde 
zware atomen, zoals verrijkt uranium. 
Dit zijn atomen met veel protonen en 
neutronen in de kern en veel schillen 
waarin elektronen zich bevinden. Deze 
atomen hebben al een natuurlijke nei-
ging uit elkaar te vallen. Wat wij ra-
dioactiviteit noemen is het proces van 
het uiteenvallen van atomen. De na-
tuurlijke snelheid van dat proces zullen 
we moeten respecteren. 
Wat wij echter doen met kernenergie, is 
dat we eerst door verrijking zwaardere 
atomen bijeenbrengen en die vervolgens 
in een reactor, door er veel bij elkaar 
te brengen, versneld terug laten vallen 
naar hun min of meer oorspronkelijke 
structuur. 
Dus als we in kernreactoren of atoom-
bommen radioactieve atomen in ver-
hoogde concentratie bij elkaar brengen 
en splitsen, gaan we tegen de natuur 

in, wat altijd vervelende gevolgen voor 
ons zal opleveren. En dan drukken we 
het, in het geval van kernsplijting, nog 
voorzichtig uit. 
Die gevolgen kunnen zich op vele ma-
nieren uiten. Een bekend voorbeeld is 
de blootstelling aan gevaarlijke stra-
ling, bovenop het natuurlijke niveau 
van radioactieve straling in onze leef-
omgeving. 

Natuurwetten
Veranderen de wetten van de natuur ook?

Antwoord
Universele wetmatigheden, zoals de 
fundamentele eenheid van alle dingen, 
wederbelichaming en oorzaak en ge-
volg zijn altijd en overal geldig. Maar 
de manier waarop deze zich uitdruk-
ken, hun uitingsvorm, is variabel en 
veranderlijk.
Maar laten we eerst eens kijken wat 
natuurwetten feitelijk zijn, want om 
de vraag goed te kunnen beantwoor-
den, moet je wel weten waarover je 
het hebt. De wetenschap is zo eerlijk 
te zeggen dat ze geen antwoord op die 
vraag weet. Ze ziet overal in de natuur 
dezelfde processen of structuren steeds 
terugkomen. Ze ziet overal herhaling: 
onder dezelfde omstandigheden heeft 
een bepaald experiment altijd dezelf-
de uitkomst. Maar waarom dat zo is, 
weet ze niet. 
Volgens de Theosofia zijn natuurwetten 
de gewoontepatronen van kosmische, 
goddelijke wezens. Een vergelijking met 
de mens maakt deze boute bewering 
wellicht wat duidelijker. 
Wij mensen hebben gewoontepatronen. 
Stel je een mens voor die elke ochtend 
op een bepaalde tijd opstaat, ontbijt, 
naar zijn werk gaat, enzovoort. Voor 
de cellen in zijn maag zou het beteke-
nen, dat ze op cyclisch bepaalde tijd-

stippen een grote hoeveelheid voedsel 
over zich gestort krijgen. Als ze de ca-
paciteit hadden om het te berekenen, 
zouden ze kunnen voorspellen op welk 
tijdstip, na een periode van rust, er een 
voor hun beleving kosmische stortvloed 
aan leven kwam. Voor die mens was 
het zijn ontbijt.
Of een ander voorbeeld: een kamer-
plant. Elke ochtend krijgt die water. 
Voor zo’n plant is dat een kosmische 
wetmatigheid.
Nu veranderen wij mensen nog wel-
eens van gewoonten. We staan later 
op, vergeten een keer te ontbijten, gaan 
op vakantie en geven onze plantjes 
een tijdje geen water. Wezens die een 
veel kortere levensduur hebben dan 
wij, zullen wellicht die veranderingen 
niet opmerken. Voor hen lijkt het als-
of ons gewoontepatroon een eeuwige 
wetmatigheid is.
Op dezelfde wijze lijken de natuurwetten 
zoals wij ze waarnemen eeuwig te zijn, 
omdat de veranderingsprocessen van 
deze kosmische wezens voor ons zo traag 
zijn, dat we ze niet kunnen opmerken.
Neem de wetmatigheid van de baan 
van de aarde rond de zon. Draait de 
aarde altijd in 365,25 dagen om de zon? 
Zeker niet. In de loop van miljoenen 
jaren zal dit zeker veranderen. 
In de moderne natuurkunde wordt 
het bestaan van een aantal ‘natuur-
constanten’ aangenomen. Een ervan 
is de snelheid van het licht. Waarom 
die lichtsnelheid nu precies de door 
ons gemeten waarde heeft, en of die 
waarde altijd gelijk blijft, weet men 
eigenlijk niet. We hebben slechts meet-
gegevens van de lichtsnelheid sinds de 
19e eeuw, in alle gevallen gemeten in 
de aardse atmosfeer. Maar hoe was dat 
een miljoen jaar geleden? En hoe is dat 
in de atmosfeer van Jupiter of Sirius? 
De laatste tijd is er veel discussie over. 
Enkele wetenschappers beweren al mi-
nieme verschillen te hebben gemeten, 
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maar rondom die metingen hangt nog 
veel onzekerheid. Volgens de Theoso-
fia bestaan er geen natuurconstanten, 
want dergelijke waarden veranderen 
mee met de zeer geleidelijke innerlijke 
veranderingen van kosmische wezens. 
Kortom, alles leeft, en leven is verande-
ring. Wetten zijn de gewoontepatronen 
van levende wezens die veranderen. 
Hun gewoonten veranderen dus ook. 
Alleen de achterliggende principes – 
zoals wederbelichaming en oorzaak en 
gevolg – blijven immer gelden.

Ontstaan van het 
universum 
Hoe is alles in het universum zo ge-
compliceerd ontstaan?

Antwoord
De complexiteit zit in de gedetailleerd-
heid, want in principe is het geboor-
teproces van een kosmos hetzelfde als 
van een mens, een dier of een gedachte 
en voltrekt zich langs dezelfde lijnen. 
In alle gevallen is er sprake van een 
goddelijk-spiritueel bewustzijn, dat een 
levend voertuig opbouwt — want ook 
de bouwstenen in een kosmos zijn be-
wustzijnen. In dat voertuig kan het zich 
uitdrukken, waardoor het ervaringen 
kan opdoen. Simpel gezegd: een geest 
hult zich in een lichaam, een voertuig, 
dat zelf ook uit levende wezens bestaat.
De complexiteit ontstaat vanwege het 
feit dat dit voertuig is samengesteld. Het 
heeft als het ware verschillende lagen, 
verschillende ‘etages’, variërend van een 
goddelijke tot een gevoelsmatige ‘eta-
ge’. Die lagen komen uit elkaar voort. 
Het zijn feitelijk kopieën van elkaar, 
zij het dat ze zich op een ander niveau 
bevinden. Vandaar dat gezegd wordt: 
“zo boven, zo beneden”. Zoals het in 
de geestelijke ‘etage’ is, zo is ook de 

mentale of astrale ‘etage’ opgebouwd. 
Hun beginselen zijn gelijk.
Nu heeft elk wezen een uniek karakter 
en drukt de algemene beginselen op zijn 
eigen manier uit. Dat geldt ook voor 
groepen wezens. Denk bijvoorbeeld 
aan de enorme variatie aan menselijke 
samenlevingen die de mensheid kent 
en heeft gekend. Toch was er in elke 
samenleving een groep mensen die 
zorgde voor het bestuur, de voedsel-
voorziening, het opruimen van afval, 
het transport, het onderwijs, de spiri-
tuele educatie, enzovoort. Geen func-
tie kan worden gemist. Datzelfde zien 
we als we in staat zouden zijn om de 
geestelijke, mentale, astrale en fysieke 
‘etages’ met elkaar te vergelijken: de 
basisstructuur en de basisprocessen 
zijn gelijk (en toch steeds totaal anders 
vormgegeven). Ofwel, als je de princi-
pes van de structuur van het universum 
leert te begrijpen, valt de complexiteit 
enorm mee. Maar zo is het natuurlijk 
met alles: als je het begrijpt, is het niet 
moeilijk meer.

Het ontstaan van 
de mens
Hoe is de mens ontstaan, waar voor het 
eerst, en hoe komt het dat er diverse 
rassen zijn? En hoe lang leeft de mens 
al op aarde?

Antwoord
De mens is niet ontstaan, als je ten-
minste doelt op het bewustzijn dat de 
mens is. Elk wezen is er altijd geweest 
en zal er altijd zijn. Er zijn geen abso-
lute begin- of eindpunten.
Niettemin kun je zeggen dat de be-
wustzijnen die thans het denken – dus 
het menselijke – ontwikkelen, daarmee 
eens begonnen zijn. Ze hadden daarvoor 
echter al een niet te overziene evolutie-

tocht achter de rug, waarbij ze door de 
lagere natuurrijken zijn getrokken en 
daar hun lessen hebben geleerd.
Volgens de Theosofia werd bij deze 
bewustzijnen achttien miljoen jaar ge-
leden het denken gewekt. Dat denken 
– Manas is het Sanskrit-woord – was 
al latent aanwezig. Het sliep en het 
werd door de stimulerende invloed 
van hogere wezens gewekt. Vergelijk 
het met de pasgeborene die na enige 
tijd zijn eerste voorzichtige passen op 
het denkgebied zet.
Natuurlijk was het ontwikkelen van 
het denken een proces dat vele eeu-
wen in beslag nam en bovendien niet 
bij alle thans levende mensen op het-
zelfde moment plaatsvond. Volgens de 
Theosofia vond het ook plaats op ver-
schillende plekken op de aarde: zeven 
om precies te zijn.
Dit feit en het gegeven dat vanwege de 
menselijke vrije wil de een zich sneller 
ontwikkelt dan de ander, verklaart het 
verschil tussen mensen. En met verschil 
bedoelen we: het verschil in ontwikke-
ling van het bewustzijn.
Het voertuig of het lichaam is daarbij 
nauwelijks van belang. De lichame-
lijke verschillen – dus de lichamelijke 
rassen die bestaan – zijn evenmin van 
belang, omdat ze niets vertellen over 
de innerlijke ontwikkeling. 
Rassen ontstaan net zoals volkeren 
ontstaan. Bepaalde mensen hebben 
karakteristieken gemeen, zoeken elkaar 
op. Ook als ze na de rustperiode van de 
dood opnieuw geboren worden, zullen 
ze aangetrokken worden tot die mensen 
die het meest met hen overeenkomen, 
spiritueel, mentaal, emotioneel en ook 
lichamelijk. Zo ontstaan gemeenschap-
pelijke uiterlijke kenmerken. Maar 
zoals gezegd, die zijn van geen enkel 
belang, want de werkelijke kwaliteit 
van de mens wordt bepaald door het 
individuele niveau van zijn denken.
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Lezingen in Den Haag:
Levenswijsheid
Je leven is wat je denken ervan maakt. Dat klinkt heel 
eenvoudig, maar hoe werkt het? Kunnen we alles zelf be-
palen? Kunnen we worden wat we graag willen? Daarvoor 
is wijsheid nodig.
Wijsheid is de kunde om in alle levensomstandigheden 
juist te oordelen en te handelen. Ieder van ons heeft het 
vermogen om situaties te voorzien, te doorzien en te door-
denken om tot juiste en wijze beslissingen te komen.
Er bestaan enkele universele wetten in de natuur en als 
je die kent, wordt dit veel eenvoudiger.

18 september Je leven is wat je denken ervan maakt 
25 september Levenswijsheid kun je ontwikkelen

Universele Wijsheid
In deze lezingenreekst laten we zien dat religie, filosofie 
en wetenschap in essentie een eenheid vormen. Het zijn 
de drie facetten van één Universele Wijsheid die in staat 
is antwoord te geven op alle levensvragen!
Deze tijd van nepnieuws en desinformatie maakt ons 
bewust dat het achterhalen van de waarheid niet altijd 
eenvoudig is. Dit roept de vraag op: is de waarheid te 
kennen? Religie, filosofie en wetenschap worden nu nog 
vaak als afzonderlijke vakgebieden gezien, terwijl ze elk 
een perspectief op dezelfde werkelijkheid bieden. Met 
een universele kijk vanuit elk van deze richtingen kun 
je een vollediger beeld van de waarheid vormen. Alleen 
dan kun je een antwoord vinden op de vraag naar de zin 
van het leven.
In de laatste lezing onderzoeken we samen hoe je vanuit 
een holistische visie op de werkelijkheid op praktische 
levensvragen antwoord kan geven.

02 oktober Kan de Waarheid gekend worden?
09 oktober Universele religie, filosofie en wetenschap
16 oktober De zin van het leven
23 oktober Universele sleutels voor elke levensvraag

Activiteiten Agenda
Lezingen in andere steden:
Universele Wijsheid
Religie + filosofie + wetenschap
Religie, filosofie en wetenschap lijken tot tegengestelde 
inzichten te leiden. We beschouwen ze vaak als afzonder-
lijke vakgebieden, maar zijn ze dat ook werkelijk? Bieden 
ze niet elk een perspectief op dezelfde werkelijkheid?
In deze lezing laten we zien dat religie, filosofie en we-
tenschap in essentie een eenheid vormen. Het zijn de drie 
facetten van een Universele Wijsheid die in staat is ant-
woord te geven op alle levensvragen!

30 augustus in Amsterdam
03 september in Arnhem
09 september in Leiden 
10 september in Rotterdam
15 september in Eindhoven
17 september in Utrecht
25 september in Middelburg

Waar komen we vandaan?
Waar komen we vandaan? Is dat niet het grootste mense-
lijke vraagstuk? Het antwoord is van een haast onmetelijke 
diepgang en toch voor iedereen te begrijpen.
Het tipje van de sluier wordt iets opgelicht als wordt stilge-
staan bij de vraag wat leven is en waar het vandaan komt. 
Komt leven werkelijk voort uit de stof, zoals de materi-
alistische wetenschap beweert, of is het er altijd geweest 
en zal het er altijd zijn?
Nadenken over deze levensvraagstukken heeft een grote 
praktische waarde. Veel huidige menselijke problemen, 
zoals de alom ervaren eenzaamheid, verdwijnen en ma-
ken plaats voor een diep gevoeld besef van eenheid en 
samenwerking.

27 september in Amsterdam
01 oktober in Arnhem
06 oktober in Eindhoven
08 oktober in Utrecht
14 oktober in Leiden 
15 oktober in Rotterdam
23 oktober in Middelburg
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Foto omslag:
De gouden hoed is een 
instrument dat in de oudheid 
werd gebruikt om de tijd te 
meten in zowel zon-maanden 
als maan-maanden. Het is te 
zien in het Neues Museum van 
Berlijn.



 

Stichting I.S.I.S. 
Centraal in het werk van Stichting I.S.I.S. staan de volgende uitgangspunten:
1. De essentiële eenheid van al het bestaande.
2. Op grond daarvan: broederschap als feit in de natuur.
3. Respect voor ieders vrije wil (gebruikt vanuit deze gedachte van 

universele broederschap). 
4. Respect voor ieders vrijheid de eigen levensvisie op te bouwen.
5. Ondersteuning geven bij het opbouwen en verdiepen van de   

eigen levensvisie en bij het toepassen ervan in de praktijk van het leven.

Licht op …
verandering

Het mysterie van 
bewustzijn, deel 2

De boze burger 
schreeuwt om Plato!

Van Stonehenge tot 
Hubble

Stress, gezondheid 
en denken

Het geboorteproces 
en kernenergie

Waarom dit tijdschrift Lucifer heet

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.

Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die 

de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. 

Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van 

broederschap.

Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd 

zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid 

onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken. 

Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

“... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer 

op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Miltons 

Paradise Lost ...

Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen 

verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht – net als die van de 

natuurwetenschap – licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren 

gehuld in de duisternis van de onwetendheid ... Maar de natuurwetenschap 

is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van 

de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke 

waarheid, is nog veel belangrijker ...”

(Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887) 

ferciL ®u
De    Lichtbrenger      voor zoekers naar waarheid

Actuele onderwerpen gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia:  
de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen
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