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Bladz.-ref. RAM

22 Ned.
20/21 Eng.

... In de grotere cyclus van vele incarnaties van de mens gaat hij — zoals erkend wordt — door de
dierenriemcirkel  vanuit  het  Vissen-teken  naar  het  Ram-teken, dus  door  de  tekens  in  omgekeerde
richting, wanneer hij de baan of het pad van teruggang van de Zon volgt. Deze zin heeft mij altijd in
verwarring  gebracht,  maar  de  schijnbare  teruggang,  gebaseerd  op  de  vervroeging  van  de
nachteveningen, is een integrerend deel van de Grote Illusie. Vanaf het ogenblik dat een mens begint
los  te  komen  van  die  illusie  en  niet  langer  aan  de  begoocheling  en  aan  de  uitwerking  van  het
wereld-maya is onderworpen, wordt de beweging van het grote Levenswiel omgekeerd en hij begint
dan (langzaam en moeizaam) in de tegenovergestelde richting te werken. Hij gaat dan door de tekens
vanuit Ram naar Vissen. ...

25 Ned.
25 Eng.

... De vier centra boven het middenrif — het hart-, keel-, ajna- en het hoofd-centrum — zijn in de kern
en in de eerste plaats ontvangende centra. De centra beneden het middenrif — het stuit-, heiligbeen-,
zonnevlecht- en milt-centrum — worden tot activiteit gestimuleerd door de vier hogere ontvangende
centra. Wanneer dit is voltooid, drukt dit zich uit als de persoonlijkheid, als stoffelijk magnetisme en
stoffelijke invloed, tot de tijd aanbreekt dat de weg in tegenovergestelde richting — als ziel — rondom
de dierenriem wordt afgelegd. Dit wordt gesymboliseerd als de omwenteling van de zon rondom de
dierenriem vanuit het Ram-teken naar het Vissen-teken in plaats van de omgekeerde beweging vanuit
het Ram-teken naar het Stier-teken. ...

45 Ned.
52 Eng.

Door de uitwerking van de energie die uit de dierenriemtekens stroomt, wordt de mens voorbereid
voor de „crisis van zich te richten", waarin hij langzaam en geleidelijk zijn wijze van voorwaarts gaan
op het levenswiel omdraait en bewust begint terug te keren naar zijn bron. Hij gaat dan van Ram naar
Vissen,  via  Stier,  Schorpioen  en  Steenbok,  in  plaats  van  uit  te  gaan  van  Ram naar  Stier,  via
Boogschutter, Leeuw en Kreeft. De drievoudigheid van de hier vermelde sterrenbeelden op deze twee
grote  wegen  rondom  de  dierenriem  heeft  een  besliste,  ontzagwekkende  uitwerking  en  wordt
„overheersende tekens van invloed" genoemd. Gedurende dit proces wordt het mentaal beginsel, het
onderscheid-makend denkvermogen, ontwikkeld, en in dit speciaal verband 
niet  in  een  algemeen  verband)  wordt  de  nadruk  gelegd  op  de  tekens  Ram,  Tweelingen  en
Weegschaal. ...

48 Ned.
56 Eng.

Het is tevens interessant op te merken dat zeven van de symbolen welke de twaalf tekens van de
dierenriem uitdrukken, tweevoudig van aard zijn, en hun tweevoudigheid kan afgeleid worden uit o.a.:

1. De twee hoorns van de ram in het Ram-teken. ...

Deze zeven sterrenbeelden zijn hecht verbonden met zes van de zeven heilige planeten en met één
niet-heilige planeet. ...

49/50 Ned.
58 Eng.

Voordat ik u het overblijvende deel van de tabel geef, dat te maken heeft met de sterrenbeelden als
geleiders van kosmische energie of als overbrengers van hun eigen energie, wil ik opmerken dat veel
van hetgeen ik zal zeggen, berusten zal op:

1. Het  levenswiel  en  het  pad  van de  mens,  het  menselijk  wezen,  zoals  hij  door  de  tekens gaat
overeenkomstig  de  door  de  orthodoxe  astrologie  erkende  wijze.  Gelijk  de  planeten  gaat  hij
schijnbaar terug door de tekens en schijnt er doorheen te gaan vanaf het Ram-teken naar het Stier-
teken. Dit alles maakt echter deel uit van de Grote Illusie.

2. Het levenswiel en het pad van de mens, de goddelijke of geestelijke ziel, zoals hij door de tekens
van de dierenriem gaat overeenkomstig de door de esoterische astroloog bestudeerde wijze. Dit is
het Pad van Werkelijkheid, terwijl het andere het Pad van Illusie is. Dit voert de discipel rondom
het pad, te beginnen in het Ram-teken naar de voleinding in het Vissen-teken.

51 Ned.
60 Eng.

Een  groot  deel  van  onze  studie  zal  in  beslag  worden  genomen door  de  verhouding  van  de  zes
sterrenbeelden in de bovenste helft van het wiel van de dierenriem tot de zes die zich in de onderste
helft bevinden; wij zullen onze aandacht geven aan de energie die een menselijk wezen is (neem nota
van deze zin), zoals het zich tegen de wijzers van de klok in beweegt van het Ram-teken naar het Stier-
teken en dan — het proces omkerend — van het Ram-teken naar het Vissen-teken gaat. Wij zullen de
tweevoudigheid beschouwen, teweeggebracht door een van deze sterrenbeelden en zijn tegenstelling;
wij zullen dus de grote hoedanigheden bestuderen, teweeggebracht door een teken en zijn tegengesteld
teken. Wij zullen deze punten op de volgende wijze ter hand nemen:

1. Gezien  van  het  standpunt  van  aanvang  in  het  Ram-teken, totdat  de  mens  —  door  vele
omwentelingen van het levenswiel — het punt van omkering en heroriëntatie bereikt. ...

53 Ned. ...  Wanneer  wij,  bij  voorbeeld,  vermelden  dat  de  Zon  „in  Ram" staat,  drukt  dit  een  esoterische
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Bladz.-ref. RAM

63 Eng. waarheid uit, maar is geen exoterische werkelijkheid. De Zon stond in het Ram-teken bij de aanvang
van deze grote cyclus, maar zij neemt in deze tijd niet precies dezelfde positie in wanneer zij in dat
teken wordt „aangetroffen".

56 Ned.
66/67 Eng.

Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden: ...
4. Ram  en Maagd staan, door middel van Mercurius en de Maan, in verbinding met  Straal  4. De

kosmos en de mens tot harmonie gebracht door conflict, brengt eenheid en schoonheid voort. De
barensweeën van de tweede geboorte.

57 Ned.
68 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën: ...

... Ram en Steenbok in verbinding met de 7de en de 5de straals-energie staan alleen. De andere tekens
en de stralen zijn in elk geval met elkander verbonden. 

73 Ned.
91 Eng.

Hetgeen ik nu heb te zeggen betreft, nauwkeurig uitgedrukt, het zuivere eerste-straal-type, daar Ram
het teken van de dierenriem is door middel waarvan de eerste Straal van Wil of Macht ons planetair
leven  bereikt.  Zulke zuivere  typen zijn  inderdaad  zeldzaam en in deze  evolutie-periode  nagenoeg
onbekend. ...

73 Ned.
91 Eng.

Ram is een van de sterrenbeelden van het Hoofdkruis in de hemelen. Dit is het kruis van God, de
Vader, en bijgevolg van de incarnerende monade. Het is de uitdrukking van wil of macht zoals deze
zich door middel van het grote scheppingsproces uitdrukt. ...

74 Ned.
92 Eng.

Het Ram-teken leidt de cyclus van openbaring in. Alle zielen als individuele eenheden komen voor de
eerste keer in het Kreeft-teken in menselijke incarnatie, verschijnen als mentale eenheden in het Ram-
teken, als emotioneel-begeerte-eenheden in het Stier-teken en als vitale eenheden in het Tweelingen-
teken en nemen dan een stoffelijke vorm aan in het Kreeft-teken. Dit is een involuerend, subjectief
tijdperk. 

Op deze wijze komen zij tot bestaan in de oceaan van het stoffelijk gebied, in de wereld van stof.
Toch wordt de eerste impuls wakker geroepen in het Ram-teken, want het Ram-teken is de plaats waar
het  eerste  denkbeeld  om  tot  activiteit  te  komen  vorm  aanneemt.  Het  is  de  geboorteplaats  van
denkbeelden en een zuiver denkbeeld is in werkelijkheid een geestelijke impuls — zowel subjectief als
objectief. ...

74 Ned.
92 Eng.

...  Het  Ram-teken „doet  de wil ontwaken om het  laagste te  bereiken en er  te  heersen,  om al  het
mogelijke  te  leren  kennen  en  zo  alle  ervaringen  onder  de  ogen  te  zien"  —  zo  luidt  een  oude
uiteenzetting. 

74/75 Ned.
93 Eng.

De grondtonen van het Ram-teken zijn vier in getal; zij houden alle hetzelfde denkbeeld in. Zij kunnen
worden uitgedrukt in de volgende vier bevelen welke symbolisch aan de incarnerende ziel worden
gegeven:

1. Druk de wil tot zijn en handelen uit. 
2. Ontplooi het vermogen om te openbaren. 
3. Ga in de strijd ter wille van de Heer. 
4. Kom tot eenheid door inspanning.

Schepping — Bestaan — Activiteit — Strijd — Synthese, deze grondtonen kenmerken de aard van
de  Heer  van  het  eerste  sterrenbeeld  en  stellen  Hem in  staat  onze  planeet  tot  deze  resultaten  te
beïnvloeden.

En zo begint de grote cyclus van strijd naar uitdrukking en de woorden van  De Geheime Leer,
waarmede gij allen zo vertrouwd zijt, drukken het doel en de doelstelling van het eerste teken van het
Hoofdhuis uit:

„Stof is op dit gebied van bestaan het voertuig voor de openbaring van Ziel, en Ziel is het
voertuig op een hoger gebied voor de openbaring van Geest, en deze drie zijn een drieëenheid
samengehouden door Leven dat ze alle doordringt.” 

De Geheime Leer, Deel I. 80.

75 Ned.
93 Eng.

Hetgeen  tot  uitdrukking  komt  in  het  Ram-teken als  geestelijke  energie,  ontplooit  zich  in  het
zielestadium in het Kreeft-teken, het teken waarin de ziel voor de eerste keer incarneert in de vorm,
bereikt  een  punt  van  evenwicht  in  het  Weegschaal-teken,  het  teken  waarin  de  ziel  en  de
persoonlijkheid een harmonie van samenwerking bereiken, en in het Steenbok-teken komt de wilsaard
tot vervulling en wordt een voor ogen gesteld doel bereikt. ...
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Bladz.-ref. RAM

75 Ned.
94 Eng.

...  De onontwikkelde mens gaat van  Ram naar Steenbok en naar Weegschaal en Kreeft, terwijl de
ontwikkelde mens het proces omdraait. ...

76 Ned.
94/95 Eng.

Het Ram-teken begint dus het proces van de „alleroudste inwijding' die de gehele mensheid reeds heeft
ondergaan en zal  ondergaan.  De eerste  grote  kosmische inwijding (voor  zover  de  mensheid erbij
betrokken is) is de inwijding in incarnatie — de inwijding van individualisering. Het hoogtepunt in dit
proces komt ontelbare eeuwen later bij de omkering van het wiel en bij het bereiken van een bepaald
doel in het Steenbok-teken. Het hoogtepunt is de verwezenlijking van de overdracht vanaf het Vaste
Kruis naar het Hoofdkruis, dat op zijn beurt de logische opvolging is van de overdracht vanaf het
Beweeglijk  of  Gewone  Kruis  naar  het  Vaste  Kruis.  Daarom  is  het  Ram-teken in  zijn  laagste
openbaring de schepper van die werkzaamheden, toestanden en processen welke tot de openbaring
leiden van de ziel door bemiddeling van de vorm, en later van die hogere scheppingsondernemingen
welke te eniger tijd leiden tot de openbaring van de geest door bemiddeling van de ziel. ...

76 Ned.
95 Eng.

Ook is het  Ram-teken voor ons zonnestelsel de verschaffer van Vuur (Elektrisch Vuur) en van de
dynamische aard van God welke de hoedanigheden in zich heeft van koesterende, voedende warmte,
alsook van het vuur dat verbrandt en vernietigt. Van het standpunt van esoterische astrologie zijn er
drie grote tekens waarin de „drie doodsprocessen" worden ondergaan, o.a.:

1. Het  Ram-teken, dat  op verschillende punten langs het Levenspad de ziel dwingt de brandende
grond te betreden en haar onderwerpt aan een louteringsproces gedurende incarnatie. Door middel
van de kleinere vuren van het denkvermogen worden de „wildernissen van ervaring in brand gezet
en gaan in vlammen op; het Pad ligt dan open en een onbelemmerde visie wordt verkregen”.

Oude Commentaar.

77 Ned.
96 Eng.

Het is interessant op te merken dat elk van deze tekens van de dood zich in een ander kruis bevindt:

1. Ram Het hoofdkruis
2. Schorpioen Het vaste kruis
3. Vissen Het beweeglijk kruis

77 Ned.
97 Eng.

Het Oude Commentaar drukt deze denkbeelden in de volgende zinnen uit, o.a.:

„Het vuur laaide op en door dat vuur stierf ik voor het leven en zo werd ik geboren in de
dood. En dan weer stierf ik van de vorm af (Ram). ...”

78 Ned.
97/98 Eng.

De drie doodsprocessen die de mens, de enkeling en de mensheid als geheel overvallen, bevrijden de
ziel in drie grote planetaire centra, o.a.: ...

3. De dood door  vuur of  verbranding in  het  Ram-teken bevrijdt  de  mens in  een ander  centrum
waaraan wij de naam van Shamballa geven.

78 Ned.
98 Eng.

... De dood is bijgevolg van drieërlei aard. Deze wetenschap van Goddelijk Sterven ligt ten grondslag
aan  de  bekende  zin  „het  Lam  werd  geslacht  vanaf  de  oprichting  der  wereld'-,  en  wanneer  de
verhouding tussen de tekens Ram, Schorpioen en Vissen behoorlijk wordt begrepen (als de verbinding
en samensmelting van de drie Kruisen),  zal een nieuw licht worden geworpen op alle aanvullende
wetenschappen — zowel exoterisch als esoterisch. ...

78 Ned.
98 Eng.

Ook is het interessant op te merken dat door middel van de heersende planeet, Mars, de gemiddelde
mens geboren in dit teken in verbinding wordt gebracht met het Schorpioen-teken, en op deze wijze
wordt het Hoofdkruis verbonden met het Vaste Kruis. Punten van crisis kunnen worden opgemerkt
wanneer de horoscoop van dit gezichtspunt uit wordt beschouwd. Ter zelfder tijd wordt het Ram-teken
verbonden met de geboorte door middel van Mercurius, die het Ram-teken esoterisch beheerst, en ook
met het Maagd-teken, waarvan Mercurius de exoterische heerser is. ...

78 Ned.
98/99 Eng.

... Door middel van Uranus wordt het Ram-teken bovendien verbonden met het Waterman-teken, het
teken van werelddienst, dat tot de dood en de bevrijding in het Vissen-teken leidt. ...

79 Ned.
99 Eng.

Met betrekking tot het Ram-teken, dat in de eerste plaats de uitvoerder is van de eerste Straal van Wil
of  Macht,  de  straal  van  de  vernietiger,  dien  ik  te  vermelden  dat  de  eerste-straals-energie  uit  het
goddelijk Prototype in de Grote Beer komt, dat zij wordt omgevormd tot de kracht en de activiteit van
de planetaire Logos van de eerste straal, en zich doet gevoelen als Zijn drievoudige activiteit onder
leiding van de drie heersende planeten — Mars, Mercurius en Uranus. 
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Bladz.-ref. RAM

79 Ned.
99/100 Eng.

... Gods denkbeeld in het Ram-teken wordt het concrete plan in het Steenbok-teken, hetzij dat doel is
de gehele bloem van het planetair leven in al zijn vormen, de eerzucht van een persoonlijkheid die zijn
eigen denkbeelden en eerzuchtige wereldse plannen verwezenlijkt, of de geestelijke aspiratie (wereldse
eerzucht omgevormd in haar hoger aspect) van de ingewijde, die tracht Gods plannen ten uitvoer te
brengen en ze tot de zijne te maken. ...

79/80 Ned.
100 Eng.

... Mercurius brengt bijgevolg Ram naar Maagd (weer symbolisch gesproken) waar het denkbeeld of
het Woord Gods vorm begint aan te nemen, en dientengevolge komt het latente leven in Ram tot de
„crisis van het ge boorte-uur", voorafgaand aan de geboorte van de Christus, kosmisch beschouwd,
hoewel de geboorte van de individuele Christus in Steenbok plaatsgrijpt, aan het einde van de vereiste
periode van zwangerschap. 

80 Ned.
100 Eng.

... Uranus leidt de ziel naar de brandende grond gedurende de laatste stadia van het Pad, wanneer het
vuur van het  Ram-teken en de vuren verwekt door de kracht van Uranus de gloeiende hitte van de
laatste brandende grond teweegbrengen. ...

80 Ned.
101 Eng.

Wij hebben dus met betrekking tot  het  Ram-teken en het  leven van de ziel,  die er  in subjectieve
openbaring  komt,  enkele  met  elkaar  in  verbinding  staande  tekens  waarin  de  ziel  in  objectieve
openbaring door bijzondere en bepaalde crises gaat:

1. De crises van het slagveld, welke hun hoogtepunten bereiken in de strijd in het Schorpioen-teken
en naar bevrijding voeren in het leven in het Steenbok-teken, de plaats van de hogere inwijdingen
na de omkering van het wiel.

2. De  crisis  van  de  geboorteplaats  in  het  Maagd-teken,  teweeggebracht  door  de  activiteit  van
Mercurius, welke door middel van het Leeuw-teken tot de geboorte voert van de Christus in het
Steenbok-teken. De zelfbewuste mens in het Leeuw-teken wordt de Christus-bewuste Ingewijde in
het Steenbok-teken.

3. De crisis van de brandende grond, teweeggebracht door de activiteit van Uranus. Deze wordt
vrijwillig betreden door de ingewijde die zijn keuze doet in het Weegschaal-teken, het punt van
evenwicht waar — gewoonlijk — het tijdstip aanbreekt het wiel om te keren. Daar moet de mens
beslissen of hij verder wil gaan, zoals van oudsher en overeenkomstig de gewoonte, of dat hij,
door  het  wiel  om te wenden,  verder  zal  gaan  over  de  brandende  grond naar  bevrijding.  Het
Weegschaal-teken is de polaire  tegenstelling van het  Ram-teken en bijgevolg hecht  daarmede
verbonden.

80/81 Ned.
101 Eng.

Gij  zult  opmerken dat  de  stralen die in verbinding staan met het  Ram-teken of  zich door  middel
daarvan uitdrukken merkwaardig in evenwicht zijn. Straal 1 als de hoogste en Straal 7 als de laagste
verlangen bijgevolg een punt  van evenwicht op  het  wiel,  hetgeen  in het  Weegschaal-teken wordt
bewerkstelligd. De Stralen 6 en 4 voegen bij dit in-evenwicht-brengende proces de energie van de
tweede Straal, de grote opbouwende straal die de mens in staat stelt opnieuw te bouwen en zichzelf te
voorzien van een geestelijk lichaam voor openbaring.

81 Ned.
101/102 Eng.

Ik wil ook uw aandacht vestigen op het feit dat door Uranus het Ram-teken wordt verbonden met het
Waterman-teken.  Het  vage  begin in  het  Ram-teken en  de  zwakke  verwezenlijking  van  de  latent
belichaamde denkbeelden hebben — na de omkering van het wiel in twee richtingen — bevrijding
gebracht  in  het  Steenbok-teken  en  de  werelddienaar  voortgebracht  in  het  Waterman-teken,  die
vrijwillig op het grote wiel blijft staan (terwijl hij het Hoofdkruis als zijn heersende tekens gebruikt),
waardoor  hij  zich binnen de invloedssfeer  bevindt  ten einde  de  mensheid te  helpen bevrijding te
verkrijgen van het Vaste Kruis. 

81 Ned.
102 Eng.

In het gebied van de dierenriem zijn er vier tekens die de tekens zijn van geboorte, van aanvang en van
hernieuwde cyclische verwezenlijking:

1. Het  Ram-teken, de  „geboorteplaats  van  goddelijke  Denkbeelden",  hetzij  deze  denkbeelden  in
incarnatie gebrachte zielen zijn en beheerst door Mars totdat zij het punt van zich opnieuw richten
hebben bereikt en gevoelig worden voor de invloed van Mercurius, of dat zij geboorte geven aan
de denkbeelden van God in de vorm van de hiërarchische plannen waarvoor de ingewijde gevoelig
wordt.

2. Het Kreeft-teken, de „geboorteplaats in het leven van de vorm”. ...

3. Het Leeuw-teken, de „geboorteplaats van de enkeling”. ...
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4. Het Steenbok-teken, de „geboorteplaats van de Christus". ...

82 Ned.
103 Eng.

... De orthodoxe horoscoop betreft het leven van de persoonlijkheid en de vorm is gebonden op het
„levenswiel zoals het draait van rechts naar links" (vanuit Ram naar Stier via Vissen). De ziel evenwel
is gebonden op het wiel zoals het draait van links naar rechts, gaande vanuit  Ram naar Vissen via
Stier. ... 

82/83 Ned.
104/105 Eng.

... Theoretisch en wiskundig is het, bijvoorbeeld, bekend dat:

1. De Zon in het  Ram-teken in verheffing is. Hier betekent de Zon het leven van de geest dat tot
volledige uitdrukking komt als resultaat van het grote evolutieproces, begonnen in het Ram-teken.
Het leven van God dat in dit teken „tot werkzaamheid wordt aangedreven” bereikt ten slotte zijn
vervulling. Verborgenheid wordt kracht en middernacht gaat op in de middag. God, de Vader,
heerst.

2. De macht van Venus in dit teken wordt getemperd. Het is een zwak teken voor Venus. De oorzaak
hiervan is dat, wanneer de Zon in verheffing staat en oplaait in al haar glorie, de andere kleinere
lichtgevende hemellichamen verbleken. ...

3. Saturnus in het Ram-teken „in val" is. Dit heeft twee betekenissen, daar Saturnus een tweevoudig
teken is. Ten eerste: Saturnus is de Heer van Karma, degene die vergelding oplegt en de volle
betaling eist van alle schulden en die ons daarom veroordeelt tot de strijd om het bestaan, zowel
van de vormzijde uit als van de kant van de ziel. Daarom was Saturnus „in val" toen de mens zich
voortplantte.  Hij  „volgde de  mensenzonen naar  beneden in hun lage  plaats".  Ten tweede:  De
macht van Saturnus is volkomen geëindigd en zijn werk voltooid wanneer de mens (de geestelijke
mens) zichzelf heeft bevrijd van Karma en van de macht of de invloed van de twee Kruisen — het
Gewone en het Vaste Kruis. Esoterisch kan Saturnus de mens niet op het Hoofdkruis volgen.

83/84 Ned.
106 Eng.

... Indien hij het Ram-teken betreedt wanneer hij op het Gewone Kruis staat, zal hij, volgens Sepharial,
onder invloed komen van Mars, de Zon en Jupiter. Dit betekent conflict, openbaring en de voldoening
gevende bevrediging van begeerte en eerzucht naarmate de ontelbare eeuwen verstrijken. Wanneer hij
zich opnieuw richt en het Vaste Kruis bestijgt, komt hij onder invloed van Jupiter, de Zon en Mars,
want de ingewijde en discipel brengt zijn loopbaan tot een hoogtepunt in elk van de tekens door een
laatste overheersende worsteling en strijd. Ik wil hier opmerken dat Alan Leo een vaag idee had van de
innerlijke  betekenis  van  de  decanaten  toen  hij  Mars,  de  Zon  en  Venus  toeschreef  aan  de  drie
decanaten. Hij raakte de waarheid aan van de innerlijke subjectieve omkering op het wiel welke andere
energieën  en  invloeden  met  zich  brengt,  toen  hij  Venus  in  de  plaats  stelde  van  Jupiter.  Het
denkvermogen en het  hart  moeten gecoördineerd  en in werking gesteld worden wanneer de grote
omkering plaatsgrijpt. 

84 Ned.
106 Eng.

Wij hebben opgemerkt dat Ram het teken is van het begin — het begin van het scheppingsproces, de
eerste stap van de ziel (de mikrokosmos van de reeds begonnen Makrokosmos) naar incarnatie, het
begin van terugkeer en voortdurende cycli van ervaringen, het begin van de periode waarin de ziel
haar richting, haar doel en haar methode wijzigt en ten slotte belandt in dat bepaalde afgebakende
proces hetwelk wij de geestelijke hernieuwing en inwijding noemen. ...

84 Ned.
106/107 Eng.

...  Deze  vier  woorden  drukken  de  subjectieve  impulsen  en  beweegredenen  uit  en  leiden  in
werkelijkheid de vier verschillende tijdperken van vooruitgang in op het Pad in zijn onderscheiden
stadia van individualisering naar inwijding. Deze zijn:

1. Herschepping waarin de invloed van het Kreeft-teken, samengevoegd met die van het Ram-teken,
de aantrekkingskracht tot incarnatie op het stoffelijk gebied teweegbrengt.

2. Vernieuwing. ...

3. Heroriëntering. ...

4. Verzaking. ...
85 Ned.

107/108 Eng.
Wanneer de mens door het grote tijdperk vanuit het Ram-teken naar het Stier-teken gaat, betreedt hij
opnieuw  het  Ram-teken onder  de  krachtige  druk  van  het  Stier-teken,  dat  in  dit  stadium  van
ontwikkeling zijn vurige begeerte voedt naar de vele materiële voordelen van stoffelijke incarnatie en
van voortdurende wereldse ondernemingen; zo treedt hij na een periode van herschepping in incarnatie
in het Vissen-teken en begint opnieuw de grote rondte van het geopenbaarde leven, want het Vissen-
teken is de oceaan waarin hij „de vis" is, bestuurd door de wetten van stoffelijke materie of stoffelijk
bestaan. In het tweede grote stadium gaat hij van Ram naar Stier, daar begeerte ten slotte tot aspiratie
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is omgevormd. ...

85 Ned.
108 Eng.

Gij zult bijgevolg de betekenis van de twee sleutelwoorden van het Ram-teken begrijpen:

1. „En het Woord zeide: Laat de vorm weer worden opgezocht."
De Mens

2. „Ik kom te voorschijn en vanuit het gebied van het denkvermogen heers Ik."
De Ingewijde

Ervaring  leidt  tot  leiderschap  en  in  dit  teken  ontwikkelt  de  mens  die  de  eerste-straals-kracht
belichaamt de gave van organiseren, van heersen over krachten, in het bijzonder over de energie van
de dood, over de kracht van vernietiging, toegepast met liefde, van overheersen over de menigten, van
samenwerken met het Plan en het aanwenden van de Wil onder juiste, nauwkeurige leiding ten einde
de planetaire aangelegenheden te richten.

86 Ned.
109 Eng.

Voordat wij de overblijvende tekens van de dierenriem opnemen, en ten einde u een zuivere grondslag
te geven waarop de nieuwe astrologie gebouwd kan worden door middel waarvan gij de tweevoudige
werkwijze van de ziel rondom het grote wiel kunt begrijpen, wil ik erop wijzen dat ik ook de andere te
beschouwen tekens zal bespreken op dezelfde manier als ik het Ram-teken heb besproken. ...

88 Ned.
112 Eng.

...  De wereldziel  gaat  vanuit  Ram naar  Vissen via Stier  en niet  omgekeerd.  De wereldziel  op de
involutieboog gaat volgens deze weg voort en niet zoals de persoonlijkheid voortgaat. ...

90 Ned.
115 Eng.

... In het Ram-teken hebben wij de tweeslachtigheid welke verbonden is aan het tezamenbrengen van
geest en stof in de grote scheppingsactiviteit van openbaring aan het begin van het evolutie-tijdperk,
terwijl wij in het Vissen-teken de samensmelting of de vermenging krijgen van ziel en vorm voor
zover het de mens betreft, waardoor de openbaring van de Geïncarneerde Christus, de vervolmaakt
geworden individuele ziel, de tot voltooiing gebrachte openbaring van de mikrokosmos, ontstaat. ...

93 Ned.
119 Eng.

De ervaringen op het Beweeglijk Kruis zijn vele en bestrijken een lange tijd; zij voeren de mens altijd
weer terug in de invloedssfeer van het Ram-teken, dat door de heersende activiteit van de eerste straal
zowel de wil van de mens (ongeacht op welke straal  hij staat) versterkt als cyclus na cyclus doet
eindigen door het „woord van vernietiging". ...

97 Ned.
125 Eng.

... Twee grote stralen drukken zich uit door middel van de orthodoxe en esoterische heersers van het
Vissen-teken: De eerste Straal van Wil of Macht, geconcentreerd door Pluto, en de tweede Straal van
Liefde-Wijsheid. Het is de wisselwerking van deze tweevoudige invloed die, o.a.: ...

3. De verlokking van het Pad veroorzaakt, in de eerste plaats het evolutiepad en later de verlokking
van het proefpad,  met het gevolg dat  de overdracht naar het Vaste Kruis (wat alles is dat wij
verstandelijk  kunnen  begrijpen)  in  werkelijkheid  in  het  Vissen-teken  begint;  hoewel  daartoe
geprikkeld (indien ik zulk een woord kan gebruiken) het in het Ram-teken begint en eindigt in het
Vissen-teken.

108 Ned.
141 Eng.

... In deze wereldcyclus zijn planetaire invloeden ongewoon krachtig in het Waterman-teken, doordat
het op een bijzondere wijze een culminerend teken is voor de meeste mensen die voorwaarts gaan
vanuit het Ram-teken naar het Vissen-teken op het Vaste Kruis. ...

111 Ned.
145 Eng.

Met betrekking tot de kwestie van het bewustzijn zouden de studerenden het van belang vinden het
onderwerp langs de volgende richtlijnen te bestuderen, o.a.:

1. Subjectief latent bewustzijn ........................................... In het Ram-teken. ...

115 Ned.
150/151 Eng.

Ik  heb  deze  drie  Kruisen  uitvoerig  behandeld  terwijl  wij  deze  eerste  drie  tekens  van  het
dierenriem-wiel bespraken, zoals het rondwentelt vanuit het Ram-teken door het Vissen-teken naar het
Stier-teken. Elk van deze drie tekens bevindt zich op  een van de Kruisen en in zichzelf en in hun
verhouding tot elkaar vormen zij een volledige eenheid. 

Het is interessant op te merken hoe deze drie tekens of die van het begin (op het Beweeglijk Kruis)
of die van vervulling (op het Vaste Kruis) zijn. In het geval waar zij het begin aangeven, krijgen wij te
maken met, o.a.:

1. Ram ........ 1ste Aspect latent. ................ Drang  uitgaande  naar  incarnatie.  De  Wil  om zich  te
openbaren. Ervaring op het Hoofdkruis. ...

Wanneer deze drie tekens het einde vormen van het tijdperk van uitdrukking op het omgekeerde
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wiel, dan krijgt gij, o.a.: ...

3. Ram ........ 1ste Aspect uitgedrukt. ........ Uitdrukking  van  de  wil  om  met  het  Plan  samen  te
werken.  De  dood  van  de  Persoonlijke  wil.
Hoogtepunt van ervaring op het Hoofdkruis.

116 Ned.
151 Eng.

Dezelfde fundamentele wijze van beschouwen betreffende de drie Kruisen kunt gij doorvoeren ten
opzichte van de tekens ... Ram, Stier en Tweelingen, doch wij moeten ons dan altijd er rekenschap van
geven dat het Beweeglijk Kruis het wiel in de gewone vooruitgang beheerst en dat het omgekeerde
wiel gedurende discipelschap wordt beheerst door het Vaste Kruis. ...

116 Ned.
152 Eng.

1. Het Ram-teken — beheerst het Pad van Discipelschap. De Wil om terug te keren naar de Bron.
Het  besluit  bevrijding  te  bereiken.  De  oorzaak  waaruit  de  veranderingen  voortkomen op  het
Beweeglijke en het Vaste Kruis. ...

Op het gewone wiel brengen deze tekens het volgende tot stand, o.a.: ...

3. Het Ram-teken — weer het begin zowel als het einde.

Men  dient  zich  er  rekenschap  van  te  geven  dat  het  Ram-teken onbetwistbaar  die  goddelijke
openbaring is waarop Christus doelde, toen Hij zeide: „Ik ben het Alpha en het Omega, het begin en
het einde.” ...

117/118 Ned.
154 Eng.

Het is interessant de drie tekens waarin de dieren hoorns hebben te bestuderen: het Ram-teken, de naar
beneden gedraaide hoorns van de ram, hetgeen de komst in openbaring, de involuerende cyclus en de
ervaringen  van  het  Hoofdkruis  betekent  zoals  het  de  Wil-tot-openbaring  van  God  uitdrukt.  ...
Vervolgens het Steenbok-teken, de Bok, verbonden op een bijzondere en hechte wijze met het Ram-
teken, doch het verbergt (als een esoterische sluier) de symboliek van de Eenhoorn waarin de twee
hoorns en het  ene oog verenigd zijn en weergegeven worden door  de  lange rechte  hoorn van de
eenhoorn in het midden van het voorhoofd. 

118/119 Ned.
155/156 Eng.

In een oude astrologische verhandeling, welke nog nooit het daglicht heeft gezien, maar die te eniger
tijd, wanneer de tijd rijp is, zal worden ontdekt, is de verhouding tussen de gehoornde dieren van de
dierenriem als volgt beschreven:

„De Ram, de Zondebok en de heilige Bok zijn Drie in Een en Een in Drie. De Ram wordt de
tweede en de tweede wordt de derde. De  Ram die alles voortbrengt en vruchtbaar maakt; de
Zondebok in  de wildernis verlost dat alles; de heilige Bok die opgaat in de Eenhoorn en de
overwonnen vorm, gespietst  op  zijn  gouden hoorn,  opheft  — in dit  alles  ligt  het  mysterie
verborgen."

119 Ned.
156/157 Eng.

Ik zou hier ook erop kunnen wijzen dat het de wil van het Vader-aspect is, zich openbarend door
middel van het  Ram-teken, die Shamballa beheerst; dat  de liefhebbende begeerte  van de Zoon de
Hiërarchie tot  zich trekt;  en dat  de doordringende,  intelligente activiteit  van de Heilige Geest  dat
centrum van goddelijk leven dat door ons de mensheid wordt genoemd, bezielt. Wij hebben dus, o.a.:

Shamballa Hiërarchie Mensheid
Wil Liefde Intelligentie
Ram Stier Steenbok

Zowel in hun hogere als in hun lagere aspecten houden deze tekens het geheim vast van de „hoorns
van strijd en de hoorn van overvloed, onderworpen aan en beschermd door de hoorn van het leven".
Nogmaals, zoals een oude zin luidt: „De Ram verandert — nadat hij de Zondebok geworden is, naar
verlichting gezocht heeft als de Stier van God, en de bergtop heeft bestegen in het voorkomen van de
Bok — zijn gedaante in die van de Eenhoorn. Groot is de verborgen sleutel." Wordt de symboliek een
weinig verder doorgevoerd, dan zou ik kunnen zeggen dat, o.a.:

1. De  Ram ons leidt tot het scheppend leven op Aarde en in de duisternis van de stof. Dit is het
blauw van middernacht. ...

Dit is de ervaring op het Beweeglijk Kruis.

119/120 Ned.
157 Eng.

... Op het Vaste Kruis:

1. Wordt de Ram ten slotte de Zondebok en de wil Gods wordt tot uitdrukking gebracht in liefde en
redding. ...

Ram, Stier en Steenbok zijn de grote  omvormers  onder het grote scheppingsplan. Zij hebben de
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aard van katalysatoren. ...

Het Ram-teken opent de deur tot Shamballa, wanneer men de ervaringen van het Stier-teken en die van
het Steenbok-teken heeft ondervonden.

121/122 Ned.
159/160 Eng.

In Lemurische tijden gedurende de vroege periode van het dier-mens en voordat de mensheid op aarde
verscheen, beïnvloedden in de tussenperiode van ontwikkeling acht tekens de planeet en de daarop
zich bevindende natuurrijken. ...

... Het Ram-teken tot het Steenbok-teken gaf de cirkel van ervaring aan.

126 Ned.
166 Eng.

Pad Stralen Planeten Sterrenbeelden

Evolutie 6 en 4 Mars. Mercurius. Ram. Tweelingen. Kreeft. Maagd. Schorpioen. ...

127/128 Ned.
168 Eng.

...  Het Weegschaal-teken verleent de ziel  toegang tot  het  wereld centrum dat  door  ons Shamballa
wordt genoemd, want het is de polaire tegenstelling van het Ram-teken dat de plaats van begin is. Het
Weegschaal-teken laat ons het volmaakte evenwicht zien van geest en stof die voor het eerst in het
Ram-teken tezamenkwamen. ...

132 Ned.
175 Eng.

... De symboliek van het paard overheerste in de Atlantische mythen en symbolen, gelijk de ram en het
lam in het oog vallend worden aangetroffen in onze moderne voorstellingen. ...

145 Ned.
193 Eng.

...  Er zijn vier dierenriemtekens die op mysterieuze wijze betrokken zijn bij  wat men zou kunnen
noemen  de  „persoonlijkheidsuitdrukking"  (indien  ik  bij  gebrek  aan  beter  zulk  een  ongeschikte
uitdrukking  kan  gebruiken)  van  de  Zonne-Logos  Zelve  of  bij  de  Goddelijke  Viervoudigheid,  de
viervoudige openbaring van de Godheid. 

Deze vier tekens zijn: Ram — Leeuw — Schorpioen — Waterman en zij sluiten de uitdrukking van
de energie van een Hoofdteken en van drie tekens die deel uitmaken van het Vaste Kruis der Hemelen
in zich. ...

146 Ned.
194 Eng.

... Met betrekking tot deze drie Personen van de goddelijke Drieëenheid zouden wij kunnen zeggen
dat, o.a.:

1. Het Ram-teken het brandpunt vormt voor de uitdrukking van het eerste aspect van goddelijkheid,
het wilsaspect. ...

De vier tekens — Ram, Leeuw, Schorpioen en Waterman — staan in verbinding met de volgende
sterren die niet tot de twaalf tekens van de dierenriem worden gerekend; zij vormen een ander veld van
verhoudingen, o.a.:

De verhouding van het  Ram-teken tot een van de twee sterren die in het sterrenbeeld de Grote Beer
staan en die de twee Staartsterren worden genoemd.

147 Ned.
195 Eng.

Het  Ram-teken is,  zoals  kon worden verwacht,  hecht  verbonden met de  Grote  Beer,  maar in het
bijzonder met een van de twee sterren die de Staartsterren worden genoemd; deze wijzen naar de
Poolster die in deze tijd een grote „ster van richting' is. ...

147 Ned.
195 Eng.

... De eerste aanduiding van de waarlijk geestelijke wil begint zich eerst op het Pad van Discipelschap
te openbaren — vandaar de late ontdekking van deze twee planeten (laat wat betreft tijd en van het
gezichtspunt uit van menselijke kennis), want het is pas nu in deze periode van het Arisch ras dat de
mensheid enigermate begint blijk te geven (en veel meer is het nog niet) van een reactie op of begint te
beantwoorden aan de geestelijke wil van de Godheid naarmate deze doordringt tot onze planeet en
bijgevolg tot ons via het Ram-teken, Vulcanus en Pluto. ...

147 Ned.
195/196 Eng.

Wij hebben derhalve te maken met de volgende rechtstreekse lijnen van wilsenergie, o.a.: ...

2. Het Ram-teken, waarin de wil tot scheppen of om zich te openbaren tot uitdrukking komt en de
grote goddelijke proefneming begonnen is.

148 Ned.
197 Eng.

Er komt ook nog een andere driehoek van energie tot uitdrukking: Ram, Leeuw en Polaris, en zij zijn
op tweevoudige wijze met elkaar verbonden door bemiddeling van de Staartsterren in de Grote Beer. 

157 Ned.
210 Eng.

... Mars is ontegenzeglijk de planeet die het stoffelijk voertuig regeert en beheerst. Mars treedt in de
eerste plaats op als de orthodoxe heerser in Ram, het teken waarin de eerste handeling bij het tot stand
brengen van een objectieve openbaring of een stoffelijke incarnatie wordt verricht. In het Schorpioen-
teken  wordt  het  resultaat  van  alle  worstelingen,  volgehouden  gedurende  het  schijnbaar  eindeloos
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pelgrimstijdperk rondom de dierenriem of het levenswiel, tot een hoogtepunt gebracht, weer door de
activiteit van Mars die niet actief is opgetreden in de tussenliggende tekens tussen Ram en Schorpioen
voor zover het het omgekeerde wiel betreft. 

De discipel moet nu de kracht, het karakter en de hoedanigheden welke hij in zichzelf ontplooid en
ontwikkeld heeft gedurende zijn lange pelgrimstocht tot uitdrukking brengen. Hij begon in het Ram-
teken met Mars heersend en de grote oorlog tussen de tweevoudigheden die de mens vormen, brak
uit. ...

157/158 Ned.
210/211 Eng.

Van orthodox gezichtspunt uit beheerst Mars het Ram-teken en esoterisch het Schorpioen-teken; Mars
verschijnt niet nogmaals in het leven van de mens behoudens wanneer hij reageert op de massatrilling
in het Boogschutter-teken waar Mars optreedt als heerser van de zesde Scheppende Hiërarchie, de
maanheren  van  de  vormaard  die  ten  slotte  op  het  hoger  geestelijk  aspect  gekruisigd  en  onder
heerschappij  van  de  Zonne-Engel  gebracht  moeten  worden.  De  uitwerking  van  Mars  heeft
hoofdzakelijk een massa-uitwerking en groepsresultaten, waardoor grote worstelingen ontstaan maar
die ten slotte tot een grote openbaring voeren. In het Ram-teken is het de uiteindelijke openbaring van
de aard van kennis en van het doel van incarnatie. ...

165 Ned.
220/221 Eng.

Een nauwkeurige studie van alle hier gegeven verhoudingen zal het feit onthullen dat vier tekens van
de dierenriem bijgevolg een overheersende rol  spelen in het leven van de mens die,  terwijl hij  in
incarnatie is, werkt met zijn Zon in het Schorpioen-teken of met het Schorpioen-teken rijzend. Deze
vier tekens zijn:

1. Ram Hoofdkruis Inleidende impuls Leven.
2. Kreeft ...
3. Schorpioen ...
4. Waterman. ...
Dit zijn de tekens 1—4—8—11. ...

171/172 Ned.
229/230 Eng.

[Het Weegschaal]-teken wordt soms „de plaats des oordeels" genoemd, want hier valt de beslissing en
wordt de teerling geworpen om de „schapen van de bokken" of die sterrenbeelden beheerst door het
Ram-teken (de Ram of het Lam) en die sterrenbeelden beheerst door het Steenbok-teken (de Bok) van
elkaar te scheiden. Het kenmerkt in werkelijkheid het onderscheid tussen het gewone levenswiel en het
omgekeerde wiel. ...

172 Ned.
230 Eng.

In de tijd voordat Leeuw-Maagd in twee tekens waren verdeeld, was het Weegschaal-teken feitelijk het
middelpunt. De toestand was toen als volgt:

Ram Stier Tweelingen Kreeft Leeuw-Maagd
WEEGSCHAAL

Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen
en  in  deze  rondte  van  de  dierenriem  (voor  zover  het  de  mensheid  betreft)  ziet  gij  de  gehele
geschiedenis van het mensdom uitgebeeld. Dit sluit in zijn mentaal begin in het Ram-teken (de wil om
zich te openbaren) en de aanvang van het tot uitdrukking komende leven. ...

173 Ned.
231 Eng.

...  Ten  slotte  zullen  er  weer  op  de  een  of  andere  mysterieuze  wijze  slechts  tien  tekens  van  de
dierenriem zijn;  Ram en Vissen zullen één teken vormen, want „het einde is gelijk het begin".  Dit
tweevoudig, vermengd teken wordt in sommige oude boeken „het teken van de Vis met de kop van de
Ram" genoemd. Wij zullen dan de volgende tekens hebben:

1. Ram-Vissen 6.   Maagd-Weegschaal
2. Stier 7.   Schorpioen
3. Tweelingen 8.   Boogschutter
4. Kreeft 9.   Steenbok
5. Leeuw 10. Waterman

Vuur en water zullen zich dan vermengen en het achter ons liggend verleden zal worden omsluierd
in plaats van de toekomst zoals nu het geval is. ...

174 Ned.
233 Eng.

... In vroege stadia vormt het geslachtelijke voor de meeste aspiranten een fundamenteel probleem.
Esoterisch echter is het in het Weegschaal-teken dat de gehele kwestie aan de orde komt en steeds
dringender een beantwoording vraagt; het is in het Weegschaal-teken dat de paren van tegenstelling in
evenwicht moeten worden gebracht en een oplossing bereikt moet worden door de activiteit van het
kritisch denken en door een punt van evenwicht vast te stellen tussen het mannelijk en vrouwelijk
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beginsel. Dit is ook het probleem (want het is een telkens terugkerende symboliek) dat er fundamenteel
bestaat tussen de Schapen en de Bokken, tussen het negatieve en het positieve, en tussen diegenen die
blindelings hun instinct of gewoonten volgen en diegenen die zich vrijwillig inbinden waar zij dit
verkiezen en zichzelf richten in gedrag en houding. ...

178/179 Ned.
239 Eng.

... De betekenis van de energieën die zich in ons zonnestelsel uitdrukken door bemiddeling van de vier
armen van dit Kruis of van de vier sterrenbeelden Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok, kan worden
samengevat in de vier woorden: Schepping, Openbaring, Wetgeving en Inwijding. ...

Kosmisch  betekenen  zij  de  activiteit  van  de  Godheid  wanneer  geest  en  stof  tot  een  bepaalde
onderlinge  verhouding  zijn  gebracht  en  volgens  de  goddelijke  bedoeling  die  samensmelting  van
levende energieën teweegbrengen welke in tijd en ruimte krachtig genoeg zal worden om dat doel van
zijn begeerte in vervulling te brengen. Dit is Schepping of het Ram-teken in activiteit. ...

179 Ned.
240 Eng.

... Hij begint zijn eigen lichaam van uitdrukking te scheppen op het Beweeglijk Kruis en de stuwkracht
van het  Ram-teken begint hij aan te voelen. Begrijpen doet hij dit nog niet Hij  openbaart  bewust
datgene in de wereld wat hij van plan is te verwezenlijken, en het Kreeft-teken onthult hem dan zijn
geheim. ...

181 Ned.
242/243 Eng.

...  Het  Tweelingen-teken  op  het  Beweeglijk  Kruis  betekent  de  menselijke  mensheid,  terwijl  het
Weegschaal-teken op het Hoofdkruis het subjectief, geestelijk leven van de mens beheerst. De andere
tekens in hun volmaaktheid voeren de mens buiten het stadium van de gewone mensheid en brengen de
volgende bewustzijnstoestanden teweeg, o.a.:

1. Ram en Maagd. — De Kosmische Christus. Universeel en individueel. ...

184 Ned.
247 Eng.

Door deze planeet, Uranus, wordt het Weegschaal-teken tevens in verbinding gebracht met de tekens
Ram en Waterman, en het is door Uranus dat het grote paar van tegenstelling, Ram-Weegschaal, in een
zeer  diepe  betekenis  met  elkander  in  aanraking komt.  Door  zijn  activiteit  ontstaat  er  een  intense
wisselwerking welke ertoe bijdraagt het evenwicht in het Weegschaal-teken te bereiken van datgene
wat in het Ram-teken begon. De tekens Ram, Weegschaal en Waterman vormen bijgevolg een andere
driehoek van macht die wij later nader moeten bekijken; deze driehoeken zullen, zoals ik reeds eerder
heb laten doorschemeren, de nieuwe astrologie op een buitengewoon interessante wijze overheersen en
de grafische voorstelling bepalen van diegenen wier horoscopen in behandeling worden genomen.

Het Weegschaal-teken staat bijgevolg in verbinding met vijf tekens van de dierenriem —  Ram,
Stier, Tweelingen, Steenbok en Waterman.

1. Ram Aanvang Schepping Evolutie. ...

185 Ned.
248 Eng.

... In bijna alle andere tekens komt er in het een of ander stadium een „punt van crisis" waarin de
uitwerking van de door het teken (via de heersende planeten) naar de mens stromende energie haar
hoogste punt van doeltreffendheid bereikt. 

Dit verhaast te eniger tijd de crisis welke wordt vereist om de mens te bevrijden en hem meer
bepaald en bewuster onder invloed van het teken van de dierenriem te brengen. In het Weegschaal-
teken  is  er  echter  niet  zulk  een  punt  van  crisis  evenmin als  in  het  Ram-teken. Er  is  slechts  de
tussenperiode van evenwicht als een voorspel tot een doeltreffender en gevoeliger vooruitgang op het
pad.  Hetzelfde  gebeurt  ook  in  het  Ram-teken. Zoals  het  esoterisch  wordt  gezegd:  — „Voor  de
schepping is er stilte en de rust van een geconcentreerd punt." Dit is van toepassing op het Ram-teken
zowel als op het Weegschaal-teken — het ene in een kosmische, scheppende betekenis, het andere in
een individueel, voortschrijdend evoluerend begrip.

189 Ned.
254 Eng.

Het Maagd-teken is dus de tegengestelde pool van de geest en steunt de verhouding van deze twee
nadat  zij  oorspronkelijk  in  het  Ram-teken tezamen zijn  gebracht  en  in  het  Tweelingen-teken  een
erkend dualisme hebben bewerkstelligd.

189 Ned.
254 Eng.

... Wij hebben over de twee wegen van vooruitgang rondom de dierenriem gesproken: de gewone weg
vanuit het Ram-teken naar het Stier-teken via het Vissen-teken en de esoterische weg vanuit het Ram-
teken naar het Vissen-teken via het Stier-teken. 

Deze  doelen  op  de  menselijke  evolutie  welke  de  enige  evolutie  is  waarmede wij  ons  in  deze
verhandeling bezighouden. In de grote involuerende cyclus waar het de massa-beweging betreft en niet
de geïndividualiseerde vooruitgang van de mens, loopt de weg vanuit het Ram-teken naar het Vissen-
teken via het Stier-teken. ...

194 Ned. ...  Het  wil  ons thans toeschijnen (merkwaardig en overtuigend)  dat  wij  de achtste  maand van de
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260/261 Eng. zwangerschapsperiode ingaan; waar het de mensheid betreft is dit vrijwel een voldongen feit, want wij
ontdekken — wanneer wij tellen vanaf het Maagd-teken tot en met het Waterman-teken, het teken
waar wij nu naar toe gaan — dat er juist acht tekens zijn: Maagd, Leeuw, Kreeft, Tweelingen, Stier,
Ram, Vissen en Waterman; dit waarborgt ons beslist  de geboorte, onvermijdelijk en zeker, van het
nieuwe tijdperk, het nieuwe bewustzijn, de nieuwe beschaving en cultuur.

194/195 Ned.
261/262 Eng.

... [D]e weg van het menselijk leven rondom de dierenriem ... laat zich in drie grote perioden verdelen,
o.a.:

1. De weg of de vooruitgang van de mensheid telkens weer rondom de dierenriem vanaf het  Ram-
teken naar het Vissen-teken via het Stier-teken tot in het Maagd-Leeuw-teken (want deze twee
tekens worden esoterisch als onafscheidelijk beschouwd) laat de massa-beweging de enkeling los
voor een leven van zelfbewuste vooruitgang en een gewijzigde vorm van voortgaan rondom het
levenswiel. Deze periode ligt ver achter ons in het verleden.

2. De weg of de vooruitgang van de individuele mens welke in tegenovergestelde richting loopt ten
opzichte van de weg der massa; in dit stadium gaat hij voort volgens de wijzers van de klok vanaf
het Ram-teken naar het Stier-teken via het Vissen-teken. Zijn leven is dan in geestelijke betekenis
gedurende eeuwen overheersend anti-sociaal; hij is zelfzuchtig en egocentrisch. ... In deze periode
verkeert thans de massa.

3. De weg of de vooruitgang van de opnieuw gerichte mens vanaf het  Ram-teken naar het Vissen-
teken via het  Stier-teken. In  dit  laatste  stadium keert  hij  terug tot  dezelfde gerichte methode,
hetzelfde  ritme  en  dezelfde  maatstaf  van  de  vroegere  massa-beweging,  maar  deze  keer  met
veranderde  en  zich  wijzigende  houdingen  van  onzelfzuchtige  dienst,  een  persoonlijkheid
toegewijd aan de dienst voor de mensheid en met een vrijwillige heroriëntering van zijn energieën
zodat zij worden gericht op de verwezenlijking van synthese en begrip. Dit zal de toestand in de
toekomst worden voor de massa.

202 Ned.
271 Eng.

Door middel van Mercurius komt het Maagd-teken in hechte verhouding met drie andere tekens —
Ram, Tweelingen  en  Schorpioen.  ...  Door  middel  van  de  tekens  Ram en  Schorpioen  worden  het
Christus-leven  en  de  Christus-openbaring  in  het  leven  van  de  vierde  Scheppende  Hiërarchie
opgenomen. ...

202 Ned.
272 Eng.

In  deze  drievoudige  verhouding  van  drie  grote  sterrenbeelden  kunt  gij  een  duidelijk  begrijpelijk
kenmerk  waarnemen,  namelijk  hun  wezenlijke  tweeslachtigheid  —  de  uitwerking  ervan  is  zo
opmerkelijk en zo dramatisch aanwezig in het Maagd-teken. ... [Deze drie grote sterrenbeelden zijn
Ram, Tweelingen en Schorpioen.]  ...  In  het  Ram-teken zien wij het  begin of de inwijding van de
verhouding tussen geest en stof. ... Geest en stof (Ram), ziel en lichaam (Tweelingen), de moeder en
het kind (Maagd),  het Woord en het Vlees (Schorpioen) — hier vertonen zich de vier tekens van
scheppend dualisme en de onderling verbonden evolutie, en geven de macht en de doeleinden van de
vierde Scheppende Hiërarchie weer. ...

206/207 Ned.
278 Eng.

... In de omkering van het gewone wiel kenmerken de tekens  Ram en Schorpioen het begin en het
einde, hetgeen zich in de afgeronde en toegeruste persoonlijkheid voltrekt. Zij zijn, exoterisch, het
Alpha en het Omega. ... Enig idee van de scheppingsgeschiedenis, zoals hierboven is aangegeven, kunt
gij verkrijgen wanneer gij de tabel van de negen tekens met hun kruisen bestudeert:

1. Ram Begin Het Hoofdkruis.
2. Tweelingen ...
3.  Stier ...
4. Kreeft ...
5. Schorpioen ...
6. Boogschutter ...
7. Waterman ...
8. Vissen ...
9. MAAGD ...

213 Ned.
287 Eng.

... Er zijn twee natuurelementen die in het algemeen bewustzijn worden verbonden met de gedachte
van reiniging — het ene is water en het andere is vuur. Vooral in dit verband zijn de watertekens,
Kreeft-Schorpioen-Vissen,  belangwekkend  en  de  vuurtekens,  Ram-Leeuw-Boogschutter,
rechtvaardigen een studie. Vuur zet altijd esoterisch datgene voort wat water begonnen is.
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213 Ned.
288 Eng.

...  [D]e mens wordt gevoelig voor de invloeden die op hem kunnen inwerken wanneer de vurige
drievoudigheid het hare doet, en de invloeden van de tekens Ram-Leeuw-Boogschutter beginnen hem
opnieuw te richten naar universaliteit, zelfbewustzijn en op een op één punt gerichte houding. ...

217 Ned.
293 Eng.

... Vanuit het  Ram-teken komt kosmisch vuur; vanuit het Boogschutter-teken komt planetair vuur en
vanuit het Leeuw-teken komt zonnevuur; elk van deze vuren „baant de weg door verbranding" voor de
uitdrukking van de drie goddelijke aspecten: geest (Ram), ziel (Leeuw) en lichaam (Boogschutter). ...

221 Ned.
298 Eng.

... Het Leeuw-teken, dat het vijfde teken is van de dierenriem, geteld vanaf Ram via Stier, alsook het
achtste teken, geteld vanaf Ram via Vissen, wordt door numerieke verwantschap hecht verbonden met
Mercurius die esoterisch „de Boodschapper bij de achtste poort" wordt genoemd. ...

223 Ned.
302 Eng.

Door Uranus wordt het Leeuw-teken met drie andere tekens van de dierenriem Ram, Weegschaal en
Waterman verbonden; deze drie sterrenbeelden met het Leeuw-teken vormen wat genoemd is „het
subjectieve  viervoud van de  reïncarnerende  ziel"  daar  zij  in verbinding staan  met de  permanente
atomen die van leven tot  leven voortduren en die — gedurende de cyclus van reïncarnatie — de
opslagplaatsen of de schatkamers vormen van de ervaringen die een mens tijdens het leven in de drie
werelden opdoet.

1. Het  Ram-teken — staat in verbinding met ziele-bedoeling, en de trillingsactiviteit ervan begint
(onder impuls van de Monade) de opeenvolgende involuerende perioden welke de verschijning op
het stoffelijk gebied voortbrengen. ...

225 Ned.
304 Eng.

Het Ram-teken begint het proces en is de „inwijder van het proces dat tot vooruitgang leidt" en — aan
het einde der tijden (zoals het nu bij de laatste of zevende inwijding is) — zal de Inwijder van de
Mysteriën werken volgens instructies en met de energieën die vanuit de Heer van het sterrenbeeld
Ram stromen. Per slot van rekening en esoterisch gesproken, is vuur de grote bevrijder en Ram is het
leiding-gevend  vuurteken  dat  ten  slotte  „het  begin  en  het  eind  zal  samenbinden,  de  paren  van
tegenstelling ineen zal doen vloeien en zowel tijd als ruimte zal verstrooien". ...

232 Ned.
313/314 Eng.

Ik vermeld een fundamentele waarheid — vaag erkend door u — dat in het Ram-teken de wezenlijke
kern van openbaring tot een hernieuwde activiteit ontwaakt onder invloed van goddelijke begeerte,
aangedreven door de goddelijke Adem, door goddelijk Leven of de goddelijke Geest. In  het Kreeft-
teken neemt deze levende materie een driedelige gesplitste verhouding aan, waaraan wij de namen
geven van Leven (Ram), Bewustzijn (Stier, het eerstvolgend teken na het Ram-teken) en geopenbaard
dualisme (Tweelingen, het teken dat aan het Kreeft-teken voorafgaat); deze drie, tezamen vermengd,
kwamen in het Kreeft-teken in uiterlijke openbaring, waardoor een esoterische vierhoek van groot
belang voltooid werd. ...

235 Ned.
318 Eng.

Er  bestaat  tevens  een  veelbetekenende  verhouding  tussen  vijf  tekens  die,  wanneer  zij  tot  deze
bijzondere wisselwerking worden aangedreven, in hun aard en hun gevolgen diep esoterisch zijn. Zij
worden pas tot activiteit opgeroepen halverwege de terugkeer van het levenswiel of „het wiel van
levendige actie of van bewust ondernemen", zoals het in het Oude Commentaar wordt genoemd. Deze
naam is aan het wiel gegeven wanneer het tegen de wijzers van de klok in wentelt vanuit het  Ram-
teken naar het Vissen-teken via het Stier-teken. Deze vijfvoudige verhouding wordt eerst op het Pad
van  Discipelschap  vastgesteld  en  wordt  door  de  esoterische  aaneenschakeling  van
Kreeft-Maagd-Schorpioen-SteenbokVissen tot stand gebracht. ...

237 Ned.
320 Eng.

...  Deze  negen  tekens  drukken  zeer  nauw  keurig  de  menselijke  ontplooiing  uit  —  bewust  en
bovenbewust,  hoewel  het  begint  met  het  massa-bewustzijn  van  het  Kreeft-teken.  Aan  deze
voorafgaand  zijn  er  drie  tekens  die  voor  de  fijne  of  subjectieve  werkelijkheden  zorgen  van  de
wil-tot-zijn  (Ram), de begeerte-tot-weten (Stier) en de vaststelling van verhoudingen (Tweelingen);
deze vormen de drievoudige aansporing tot de openbaring van de mens en van het mensenrijk. ...

243 Ned.
329 Eng.

1. Ram. — Het Licht van het Leven Zelf. Dit is het vage punt van licht dat zich zwak en trillend in
het centrum van de cyclus van openbaring bevindt. Het is het „zoeklicht van de Logos Die naar
datgene zoekt wat gebruikt kan worden" voor goddelijke uitdrukking. ...

245 Ned.
332 Eng.

Teken De Onontwikkelde Mens De Gevorderde Mens Discipel Ingewijde

1. Ram. Blinde, ongerichte ervaring. Gerichte Persoonlijkheidsinspanning. Erkenning en het werk 
met het Plan.

Instinctieve reactie. Begeerte. Wil. 
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Grondtoon: Het Ram-teken keert zich naar ha Steenbok-teken. ...

247 Ned.
335 Eng.

Door een studie van het Hoofdkruis — Ram, Kreeft, Weegschaal, Steenbok — de astroloog tot een
helderder begrip kan komen:

a. Van gewone, individuele, menselijke wezens.
b. Van groepsaanvang.
c. Van de betekenis van de eerste inwijding.

249/250 Ned.
337/338 Eng.

... De vervulling zowel van de vormzijde als van de zijde van de ziel zou als volgt kunnen worden
uitgedrukt, hoewel gij rekening moet houden met de begrenzing van de taal:

Over het Wiel dat met de Wijzers van de Klok Meedraait

(Van Ram naar Stier via Vissen)

Voor de gewone mensheid.

1. Ram-Weegschaal. — Een onbestendig, embryonaal begin dat voert tot het in evenwicht brengen
van de lagere psychische aard en zijn uitdrukking door middel van de vorm. Embryonale begeerte
naar uitdrukking gaat in vervulling in de hartstocht naar bevrediging. Lagere liefde bestuurt. ...

(Van Ram naar Vissen via Stier)

De Discipelen en de Ingewijden.

1. Weegschaal-Ram. — Het  verworven  evenwicht  zorgt  op  het  punt  van  rust  voor  de  mentale
stuwkracht van zieleleiding. Hartstocht is omgevormd tot liefde en de oorspronkelijke begeerte
van het Ram-teken wordt de volle uitdrukking van liefde-wijsheid. Begeerte om zich te openbaren
wordt de aspiratie om te zijn. ...

254 Ned.
344 Eng.

In dit wereldtijdperk zijn Tweelingen, Stier en Ram drie subjectieve energieën of de drie bepalende
tekens die achter de openbaring liggen. Zij liggen zowel achter de ervaringen van vorm-opbouw in het
Kreeft-teken  als  achter  de  openbaring  in  het  Vissen-teken.  ...  Laat  ons,  terwijl  wij  de  tekens
Tweelingen en Stier bestuderen (Ram hebben wij reeds behandeld), hun oorzaak-inwijdende aard in
gedachten houden, alsook het feit dat zij een meer speciaal psychische uitwerking en een subjectiever
invloed hebben dan hun strikt zichtbare, stoffelijke gevolgen zouden kunnen doen vermoeden.

264 Ned.
357 Eng.

Mercurius, de ster van conflict, is tevens de grote planeet die de onderlinge betrekkingen regelt, want
hij „zet de wisselwerking op touw" (indien ik zulk een uitdrukking kan gebruiken) tussen onze Aarde
en  haar  heersende  sterrenbeelden.  Waar  het  het  Tweelingen-teken  betreft,  brengt  hij  onze  kleine
planeet  in  verbinding  met  Maagd  (het  Beweeglijk  Kruis),  met  Ram (het  Hoofdkruis)  en  met
Schorpioen (het Vaste Kruis); zijn opdracht is bijgevolg van het hoogste belang. ...

264/265 Ned.
358/359 Eng.

...  Bij  het  beschouwen  van  dit  onderwerp  zult  gij  uw aandacht  moeten  geven  aan  de  volgende
astrologische formaties, o.a.:

2. Tweelingen Ram Mercurius.
De Aarde ...

Tweelingen Ram

Mercurius

De Aarde

De invloeden van de tekens Tweelingen-Ram, overgebracht op ons planetair leven via Mercurius,
concentreren de energie van de heersende wil-tot-zijn op de Aarde, waardoor het oorspronkelijk begin
zoals bij incarnatie, of inwijding, of het begin van organisatie alsook van organismen teweeg wordt
gebracht. ...

265/266 Ned.
360 Eng.

De invloed van Mercurius grondvest, terwijl hij de tekens  Ram en Tweelingen in verbinding brengt
met onze Aarde, in tijd en ruimte een onovertroffen toestand, want hij prikkelt tot proefnemingen of
wijdt een serie beginpogingen in ten einde de tegenover elkaar gestelde krachten samen te bundelen,
enkele  doelbewuste,  bepaalde  gevolgen  op  onze  planeet  teweeg te  brengen en  op  deze  wijze  de
natuurrijken of een individuele ziel in de vorm te beïnvloeden. Een conflict blijft aldus niet uit, maar
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het leidt ten slotte tot evenwicht.

266 Ned.
360/361 Eng.

... De mensheid staat op het Pad van Discipelschap, zoals ik u herhaaldelijk heb verteld, en dat pad
wordt  door  het  Schorpioen-teken  beheerst;  het  Tweelingen-teken  beheerst  de  weg  van  vele
veranderingen die de strijd bepaalt, begonnen in  Ram, geconcentreerd in Kreeft, opgevoerd tot  een
crisis in Schorpioen en beslecht in Steenbok. ...

282 Ned.
382 Eng.

... Daar het Stier-teken, esoterisch gesproken, zo dicht bij het  Ram-teken staat dat het — voor deze
wereldcyclus — het beginteken is, vormt het, vergelijkenderwijs gesproken, een zeer ingewikkelde
verzameling van krachten,  daar  deze  niet  alleen  in  verbinding staan  met het  Ram-teken met  zijn
kosmische contacten, maar ook met de Pleiaden en de Grote Beer. ...

286 Ned.
387 Eng.

... Zowel het  Ram-teken als het Stier-teken is betrokken bij de allereerste invloed van energie op de
vorm of van de energieën op de ziel. ...

286 Ned.
387/388 Eng.

Drie tekens staan ook in hechte verbinding met inwijding. Het verborgen geheim van de tekens Ram,
Stier en Tweelingen wordt onthuld bij drie opeenvolgende inwijdingen, o.a.:

1. Het geheim van het Ram-teken is het geheim van het begin, van tijdperken en van de naar voren
tredende kansen. Bij de derde inwijding begint de ingewijde het leven van de geest of het hoogste
aspect te begrijpen; tot aan die tijd heeft hij eerst het leven van de vorm tot uitdrukking gebracht
en vervolgens het leven van de ziel in die vorm. Deze ervaring is van zulk een verheven aard, dat
slechts diegenen die haar ondervonden hebben op enigerlei wijze, iets van hetgeen ik kan zeggen,
kunnen begrijpen. ...

287 Ned.
389 Eng.

Deze uitweiding was op dit punt noodzakelijk, daar het voor de esoterische astrologen onontbeerlijk is
dat zij beseffen dat de gevolgen in het leven van deze drie tekens, Ram, Stier en Tweelingen, zuiver
subjectief zijn (waar het discipelen en ingewijden betreft). ...

294 Ned.
398/399 Eng.

... Het voorafgaande Ram-teken is het „teken van bevestiging", terwijl de vier die na het Schorpioen-
teken komen, de tekens van discipelschap en inwijding blijken te zijn. Dit is op het omgekeerde wiel
en de gevolgtrekkingen langs dezelfde lijn op het gewone wiel kunnen gemakkelijk door u worden
afgeleid.

296 Ned.
401/402 Eng.

... Het is de worsteling om het doel dat een steeds sterker wordend licht onthult, te bereiken. Zo hevig
is deze worsteling, dat zij op het gewone wiel tot een hoogtepunt komt (vóór het opnieuw binnentreden
in het Ram-teken van de ziel die in incarnatie komt) door de doelbewuste steeds sterker toenemende
begeerte  om het  wiel  van  wedergeboorte  te  volgen;  op  de  omgekeerde  vooruitgang  rondom  de
dierenriem moet de strijd te boven worden gekomen en al datgene vernietigen wat zo moeizaam op het
gewone  wiel  is  bereikt,  ten  einde  in  het  Schorpioen-teken  tot  uitdrukking  te  brengen  (na  de
schrikwekkende beproevingen welke er ondergaan zijn) dat de vorm niet langer de heerschappij heeft,
maar dat de lessen, geleerd door gebruik te maken van de vorm, niet vergeten zijn. ...

307 Ned.
416 Eng.

Verbonden  met  deze  grote  driehoek  en  krachtig  ons  gehele  zonnestelsel  beroerend,  is  er  een
drievoudige onderlinge verhouding van groot belang die in een speciale, bijzondere verhouding staat
tot  de  mensheid.  Deze  driehoek  van  kracht  verbindt  in  ons  zonnestelsel  een  van  deze  grote
sterrenbeelden, een van de dierenriemtekens en een van de heilige planeten met elkander, o.a.: ...

De tweede Driehoek:

De Grote Beer het Ram-teken Pluto.
Shamballa. ...

307 Ned.
417 Eng.

... Deze drie grote driehoeken komen tot nog toe slechts gedeeltelijk tot uitdrukking voor zover het ons
zonnestelsel betreft, en alleen één punt van de grote driehoek — zoals bij voorbeeld van de Grote Beer
— vormt met het  Ram-teken een verbonden lijn van kracht; slechts één punt van het  Ram-teken —
wordt in zichzelf of binnen zijn eigen omtrek van wisselwerking met de tekens Leeuw en Steenbok
(zie Tabel VII) verbonden met Pluto. ...

341 Ned.
465 Eng.

De grote kosmische Driehoek [Sirius, de Pleiaden en de Grote Beer] werkt in de eerste plaats in deze
tijd  door  middel  van  zes  sterrenbeelden  en  —  weer  in  deze  tijd  —  concentreren  het  kosmisch
sterrenbeeld  en  de  twee  dierenriem-energieën  zich  door  middel  van  een  bijzondere  planeet  en
gebruiken haar als overbrenger naar de Aarde. Gij krijgt dus, o.a.:
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I. SIRIUS................die door middel van

II. DE PLEIADEN.......die door middel van

III. DE GROTE BEER...die door middel van

Kreeft

Saturnus werkt.

Steenbok

Tweelingen

Mercurius werken.

Boogschutter

Ram

De Zon werkt.

Weegschaal

342 Ned.
466/467 Eng.

... Ram-Weegschaal-De Zon (die een uitdrukking zijn van de Grote Beer) brengen die concentratie
van energie in het leven van de discipel teweeg, waardoor het mogelijk voor hem wordt bewust en met
begrip op het Pad van Inwijding te werken. Hij betreedt het rijk van de vormloze werelden, daar Ram
als  teken  van  aanvang dit  mogelijk  maakt;  door  de  kracht  van  het  Weegschaal-teken  is  hij  erin
geslaagd dat punt van evenwicht te bereiken, waardoor hij voorgoed aan de paren van tegenstelling
kan ontsnappen. Hij  kent nu door een bovenzinnelijk gevoel en vanuit een vereenzelviging met het
aanschouwde Visioen de zuivere bedoeling van het bestaan.

346 Ned.
472 Eng.

Er zijn, zoals ik reeds eerder heb verteld, zeven grote crises met betrekking tot het menselijk wezen op
het pad van evolutie; zij komen voor in de vroege, de daaropvolgende en in de laatste stadia van zijn
groei.  Gij  moet  in  gedachten  houden  dat  deze  door  de  heersende  invloeden  van  zeven  grote
sterrenbeelden worden aangedreven. Laat ons ze voor een ogenblik bekijken. Zij zijn, o.a.:

Crisis   Hoedanigheid   Sterrenbeeld  Kruis

2. Crisis van Oriëntering  Omkering  Ram  Hoofdkruis ...

348/349 Ned.
474/475 Eng.

De  invloeden  van  deze  zeven  sterrenbeelden  worden  door  drie  driehoeken  en  een  uiteindelijke
synthese of een brandpunt gesymboliseerd. Esoterisch worden deze driehoeken gewoonlijk afgebeeld
als boven op elkaar geplaatst, maar ter wille van de duidelijkheid heb ik ze gescheiden.

Kreeft Ram

Steenbok 
(1ste tijdperk)

Tweelingen Schorpioen

Maagd 
(2de tijdperk)

Steenbok Maagd

Leeuw 
(3de tijdperk)

Wij hebben hier drie driehoeken maar tegelijkertijd slechts zeven invloeden, want de uitwerking
van de  bepalende  krachten  van  de  twee buitengewoon  actieve  driehoeken  tijdens  de  twee eerste
tijdperken vloeien ineen en vermengen zich in de derde driehoek. Deze in elkaar overgegane invloeden
(met behulp van de vijf  overblijvende sterrenbeelden: Boogschutter,  Weegschaal,  Stier,  Vissen en
Waterman) stellen de discipel  in staat  over  te gaan vanuit het  mensenrijk naar  het  zielenrijk.  Wij
hebben dus te maken met:

1. Zeven sterrenbeelden:
Kreeft, Ram, Tweelingen, Schorpioen, Steenbok, Maagd, Leeuw. Deze voeren de mens vanuit het
stadium van individualisering naar het Pad van Discipelschap.

2. Acht sterrenbeelden (met inbegrip van drie uit de zeven) die de discipel voeren vanuit het stadium
van individualiteit naar dat van de zelfingewijde en vervolmaakt geworden ziel.

353/354 Ned.
482 Eng.

Er zijn vier sterrenbeelden die, zoals gij weet, de vereiste energieën overbrengen die de mensheid
goddelijk zullen maken. Het zijn de tekens Ram, Leeuw, Schorpioen en Waterman. Ik behoef ze niet te
analyseren, daar dit reeds gebeurd is toen wij deze sterrenbeelden elk afzonderlijk bestudeerden. Ik wil
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er echter op wijzen dat elk van deze sterrenbeelden als overbrenger van energie hecht verbonden is
met bepaalde  sterren die geheel  buiten onze dierenriem liggen,  zodat  zij  onze kleine planeet  met
enkele grote brandpunten van energie verbinden.

Het  Ram-teken, de inwijder van impulsen (de impuls tot incarneren of de impuls om weer tot de
oorspronkelijke bron terug te keren), heeft op sterke wijze voeling met een van de twee staartsterren
van de Grote Beer. Deze ster is een „grote ster van richting", omdat hierdoor (in deze wereldcyclus) de
wil tot verenigen stroomt ten einde synthese te bewerkstelligen. Dit is de kracht die de samensmelting
of integratie van de persoonlijkheid, de eenwording van persoonlijkheid met ziel, de vereniging van de
mensheid of de Grote Toenadering van de Hiërarchie tot de Mensheid tot stand brengt. Deze kracht zal
ook de integratie van onze Aarde in de groep van de „heilige planeten" teweegbrengen met als gevolg
de vorming van een driehoek van kracht, samengesteld uit de Staartster,  Ram en onze Aarde. Deze
driehoeksverhouding zal een krachtige uitwerking hebben op het zonnestelsel alsook op de planeet zelf
en is bovendien een van de factoren waardoor de Aardas zich verplaatst. ...

356 Ned.
485/486 Eng.

In deze tijd verschijnt het Leeuw-teken ook nog in een andere belangrijke driehoek:  Ram, Leeuw,
Maagd — een driehoek die krachtig helpt het Nieuwe Tijdperk in te wijden. Dat Nieuwe Tijdperk zal
worden  gekenmerkt door  een  waarlijk  zelfbewuste  mensheid,  beheerst  door  een  gestadig  zich
ontwikkelend  Christus-bewustzijn.  De  kracht  van  het  Ram-teken kan  thans,  naarmate  het  die
gebeurtenissen inwijdt welke de oorzaken in beweging zullen zetten waardoor het Nieuwe Tijdperk zal
verschijnen, worden opgemerkt in de strekking van al die nieuwe stromingen, in de formulering van de
verschillende  wereld-besluiten,  in  de  ontdekkingen van  de  wetenschap  en  in  de  verschijning  van
nieuwe soorten in de verschillende natuurrijken. Deze werkzaamheid heeft zich eerst sinds 1835 doen
gevoelen. ...

359 Ned.
489/490 Eng.

... De Stralen storten zich uit in de volgende sterrenbeelden, zij drukken zich erin uit en worden door
hun bemiddeling overgedragen, o.a.:

Straal I .................................. Ram ...................................... Leeuw .................................. Steenbok ...

...  In  deze  tijd  zijn  de  volgende  punten  van  de  driehoeken  van  energie  of  de  volgende
sterrenbeelden in de driehoeken de besturende factoren, o.a.:

Straal I. Ram: Dit sterrenbeeld is, zoals verwacht kan worden, de bron van de eerste energie die het
Nieuwe Tijdperk vormt. ...

359/360 Ned.
490/491 Eng.

...  Gij  zult  in  deze  tabel  opmerken dat  verscheidene  sterrenbeelden  zich  in  een  of  meer  van  de
driehoeken van energie bevinden en bijgevolg laten zien dat: ...

b. Straal VII evenals Straal I door alle drie punten werkzaam zijn, zelfs al is het  Ram-teken het
krachtigste en werkzaamste. ...

371 Ned.
507 Eng.

Van een ander gezichtspunt uit krijgt gij:

Het Ram-teken  — geregeerd door Mars.
Het Kreeft-teken  — geregeerd door de Maan die een heilige planeet omsluiert.
Het Leeuw-teken  — geregeerd door de Zon die een heilige planeet omsluiert.
Het Schorpioen-teken  — geregeerd door Pluto.

397/398 Ned.
548 Eng.

In het zonnestelsel zelf zijn er drie heilige planeten buitengewoon actief. Zij zijn:

Uranus, Mercurius en Saturnus.

Uranus.  Deze  planeet  is  de  exoterische  heerser  van  het  Waterman-teken;  bovendien  is  hij  de
esoterische heerser van het Weegschaal-teken en de hiërarchische heerser van het Ram-teken. In deze
tijd  is  hij  bijzonder  actief  en  brengt  de  energie  van de  zevende straal  in.  De kringloop  van zijn
energieën kan door het volgende symbool of diagram worden uitgebeeld:

Ram

Waterman

De Aarde

Weegschaal

Deze drievoudige instroming van de zevende-straals-energie, gekleurd door de kracht van drie grote
sterrenbeelden, is zo invloedrijk dat er grote veranderingen op onze kleine planeet kunnen worden
aangebracht. Het is interessant te beseffen dat het Ram-teken, de Inleider, doeltreffend doorkomt op de
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Aarde door middel van het  organiserend vermogen van Uranus.  Ram is de bron, het  begin en de
inwijder  van  het  Nieuwe  Tijdperk  met  zijn  komende  beschavingen,  van  de  verschijning  van  het
Koninkrijk Gods op aarde, alsook van de individuele ingewijde in de mysteriën. Het Waterman-teken
is de tegenwoordige Bepaler van de toekomst. Datgene wat nu in het Ram-teken wordt begonnen, zal
in het Waterman-teken worden geopenbaard en het Weegschaal-teken zal het bereiken van een punt
van  evenwicht  afdwingen of  (esoterisch  gesproken)  van  de  „ontvluchting uit  de  tegenover  elkaar
gestelde krachten in het middelpunt tussen de bron en het doel".

398 Ned.
548/549 Eng.

Mercurius  is  de  uitdrukking  van  de  vierde-straals-energie  en  deze  staat,  zoals  gij  weet,  op  een
bijzondere wijze in verbinding met het vierde natuurrijk, het mensenrijk. Hij is de esoterische heerser
van het Ram-teken (daarom voert hij „tot de mysteriën"); tevens is hij de exoterische heerser van het
Tweelingen-teken dat het teken is van de grote tegenstellingen voor zover het de mensheid betreft,
daar het ziel en persoonlijkheid, bewustzijn en vorm betekent; bovendien is hij de exoterische heerser
van  het  Maagd-teken,  de  Moeder  van  het  Christus-Kind,  of  de  vorm van  datgene  wat  de  vorm
bewoont.  Hij  is  ten  slotte  de  hiërarchische  heerser  van  het  Schorpioen-teken  dat  het  teken  van
discipelschap is.

Dit brengt bijgevolg vier grote sterrenbeelden in een hechte verhouding tot elkaar, terwijl elk een
bijzondere verhouding heeft tot de tweevoudigheden waarbij de mens een bepaald revolutionair belang
heeft.  Deze worden voor de mensheid op een onovertroffen wijze uitgedrukt  door  middel  van de
tekens  Ram, Tweelingen,  Maagd  en  Schorpioen.  Het  volgend  diagram  beeldt  de  aard  van  die
verhoudingen uit:

Ram Tweelingen

Maagd Schorpioen

Aarde

411 Ned.
567 Eng.

Ram. — Dit teken, dat het teken van begin is, zorgde voor de impuls en de energie welke Hem in staat
stelden het christelijk tijdperk in te luiden; het leidde, door bemiddeling van Hem, het „tijdperk van
Liefde" in dat nu pas vorm begint aan te nemen; de kracht ervan is thans zo groot, dat deze (het klinkt
paradoxaal) de tegenwoordige wereld-scheuring tot stand heeft gebracht.

448 Ned.
619 Eng.

Om terug te keren tot ons onderwerp van het grotere Geheel en voor een ogenblik de inspanning van
de mikrokosmos achter ons latende om de Makrokosmos te begrijpen, gaan wij nu de verhouding van
de drie sterrenbeelden in ogenschouw nemen, belast met de taak de Eerste Straal tot uitdrukking te
brengen, o.a.:

1. Ram is het sterrenbeeld door middel waarvan begintoestanden in ons zonnestelsel zullen stromen.
Hij (Straal I) belichaamt de wil-tot-scheppen van datgene wat de wil-ten-goede zal uitdrukken. Hij is
de  monadische  straal  van  onze  Planeet-Logos,  Wiens  Zielestraal  de  tweede  en  de
Persoonlijkheidsstraal de derde is. Gij kunt hier bijgevolg opmerken hoe de overbrengende straal van
onze planetaire Logos de eerste is. ...

450 Ned.
621 Eng.

Ram, de Inwijder,  Leeuw, het Zelf, en Steenbok, de omvormende Aandrijvende Kracht — dit zijn
enkele van de gevolgtrekkingen met betrekking tot de eerste straal en de mensheid.

Ik wil er hier op wijzen dat ik deze driehoek van sterrenbeelden heb gegeven in de volgorde van
hun verhouding tot het Grote Leven Dat gebruik van ze maakt als overbrengende bemiddelaars voor
de eerste-straals-activiteiten.  Tevens dient men op te merken dat  de oorzaak van deze verhouding
inherent  is  in  de  aard  van  de  bezielende  Levens  van  de  bijzondere  sterrenbeelden.  Zij  zijn  Zelf
uitdrukkingen van de  wil-ten-goede  en  vormen daarom de  lijn  van de  minste weerstand  voor  de
verspreiding van de eerste-straals-energie door het gehele zonnestelsel heen. Van het standpunt van
menselijke verhoudingen rangschikt deze driehoek zich opnieuw. Zo wordt het Leeuw-teken de gever
van zelfbewustzijn; het Steenbok-teken het teken waarin men inwijding kan ondergaan en het  Ram-
teken spoort aan tot een nieuw begin. ...
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22 Ned.
20/21 Eng.

... In de grotere cyclus van vele incarnaties van de mens gaat hij — zoals erkend wordt — door de
dierenriemcirkel  vanuit  het  Vissen-teken naar  het  Ram-teken,  dus  door  de  tekens  in  omgekeerde
richting, wanneer hij de baan of het pad van teruggang van de Zon volgt. Deze zin heeft mij altijd in
verwarring  gebracht,  maar  de  schijnbare  teruggang,  gebaseerd  op  de  vervroeging  van  de
nachteveningen, is een integrerend deel van de Grote Illusie. Vanaf het ogenblik dat een mens begint
los  te  komen  van  die  illusie  en  niet  langer  aan  de  begoocheling  en  aan  de  uitwerking  van  het
wereld-maya is onderworpen, wordt de beweging van het grote Levenswiel omgekeerd en hij begint
dan (langzaam en moeizaam) in de tegenovergestelde richting te werken. Hij gaat dan door de tekens
vanuit Ram naar  Vissen. Hij begint geduldig en bewust als ziel te werken en worstelt naar het licht,
totdat  hij  ten  slotte  aan  het  einde  van  het  Pad  in  het  Vissen-teken naar  voren  treedt  als  een
Wereld-Overwinnaar en een Wereld-Verlosser. ...

25 Ned.
25 Eng.

... De centra beneden het middenrif — het stuit-, heiligbeen-, zonnevlecht- en milt-centrum — worden
tot activiteit gestimuleerd door de vier hogere ontvangende centra. Wanneer dit is voltooid, drukt dit
zich uit als de persoonlijkheid, als stoffelijk magnetisme en stoffelijke invloed, tot de tijd aanbreekt
dat de weg in tegenovergestelde richting — als ziel — rondom de dierenriem wordt afgelegd. Dit
wordt gesymboliseerd als de omwenteling van de zon rondom de dierenriem vanuit het Ram-teken
naar het  Vissen-teken in plaats van de omgekeerde beweging vanuit het Ram-teken naar het Stier-
teken. ...

34 Ned.
37 Eng.

...  Het  Vissen-teken is aan het hoofd van de lijst van de dierenriemtekens geplaatst,  omdat het  de
tegenwoordige grote astrologische wereldcyclus van 25.000 jaren beheerst. Het was ook een van de
overheersende tekens waardoor onze planeet werd beïnvloed ten tijde van individualisering toen het
mensenrijk tot bestaan kwam. Het is fundamenteel verbonden met de eerste of hoogste Scheppende
Hiërarchie, die op haar beurt in verbinding staat met de derde Straal van Actieve Intelligentie. Het was
het voortbrengsel van het eerste zonnestelsel. ...

45 Ned.
52 Eng.

Door de uitwerking van de energie die uit de dierenriemtekens stroomt, wordt de mens voorbereid
voor de „crisis van zich te richten", waarin hij langzaam en geleidelijk zijn wijze van voorwaarts gaan
op het levenswiel omdraait en bewust begint terug te keren naar zijn bron. Hij gaat dan van Ram naar
Vissen, via  Stier,  Schorpioen  en  Steenbok,  in  plaats  van  uit  te  gaan  van  Ram  naar  Stier,  via
Boogschutter, Leeuw en Kreeft. ...

48 Ned.
56 Eng.

Het is tevens interessant op te merken dat zeven van de symbolen welke de twaalf tekens van de
dierenriem uitdrukken, tweevoudig van aard  zijn,  en hun tweevoudigheid kan afgeleid worden uit
o.a.: ...

7. De twee Vissen in het Vissen-teken.

Deze zeven sterrenbeelden zijn hecht verbonden met zes van de zeven heilige planeten en met één
niet-heilige planeet. ...

50 Ned.
58 Eng.

Het levenswiel en het pad van de mens, de goddelijke of geestelijke ziel, zoals hij door de tekens van
de dierenriem gaat overeenkomstig de door de esoterische astroloog bestudeerde wijze. Dit is het Pad
van Werkelijkheid, terwijl het andere het Pad van Illusie is. Dit voert de discipel rondom het pad, te
beginnen in het Ram-teken naar de voleinding in het Vissen-teken.

51 Ned.
60 Eng.

... Wij zullen onze aandacht geven aan de energie die een menselijk wezen is (neem nota van deze
zin), zoals het zich tegen de wijzers van de klok in beweegt van het Ram-teken naar het Stier-teken en
dan — het proces omkerend — van het Ram-teken naar het Vissen-teken gaat. ...

52 Ned.
61/62 Eng.

Gezien van het standpunt van een aan een gelofte gebonden discipel en ingewijde die weer het Pad van
de Zon doorkruist en ondervindt dat datgene wat hij als zichzelf in het Leeuw-teken ontdekt heeft, zijn
bekroning vindt in het Waterman-teken. ...

Dan werkt hij vanuit het punt dat hij in het Steenbok-teken heeft bereikt gedurende vele levens
rondom het pad van de dierenriem, terwijl hij in de zee van het massabewustzijn neerdaalt om, wat in
oude boeken genoemd wordt „de Kreeft te worden die de oceaan van stof zuivert welke rondom de
ziel van de mens stroomt"; ten slotte wordt hij een werkende wereldverlosser in het Vissen-teken. Hij
daalt af tot de wereld der mensen om de mensheid te redden en het Plan te bevorderen. Hij is dan „de
vis die vrij zwemt in de oceaan van stof".

56 Ned.
66/67 Eng.

Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden: ...

1. Stier en Vissen staan, door middel van Vulcanus en Pluto, in verbinding met Straal 1. Omzetting
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van begeerte in opoffering en van de individuele wil in de goddelijke wil.

De Wereld-Verlosser

57 Ned.
68 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën o.a.: ...

a. Straal 1 met Stier en Vissen door middel van Vulcanus en Pluto. ...

65 Ned.
79/80 Eng.

2. Wij zullen de energieën van de drie grote sterrenbeelden in beschouwing nemen zoals zij, ieder
voor  zich,  door  drie  sterrenbeelden  van  de  dierenriem stromen,  waardoor  zij  grote  in  elkaar
grijpende  driehoeken van  kracht vormen.  Op deze  wijze zijn  er  negen sterrenbeelden  van de
dierenriem bij betrokken, en deze versmelten en vermengen op hun beurt hun energieën in drie
grote stromen van kracht op het Pad van Inwijding. Deze drie stromen van kracht stromen door:
a. Leeuw, Steenbok en Vissen naar
b. Saturnus, Mercurius en Uranus (de Maan) naar
c. Het hoofd-, het ajna- en het hart-centrum naar
d. De keel, de zonnevlecht en het ondereinde van de ruggegraat.

76/77 Ned.
95/96 Eng.

Van het standpunt van esoterische astrologie zijn er drie grote tekens waarin de „drie doodsprocessen"
worden ondergaan: [het Ram-teken, het Schorpioen-teken en het Vissen-teken.]

3. Het  Vissen-teken brengt de loslating of de dood teweeg van alle invloeden die de mens aan het
wiel van geboorte vasthouden, en bevrijdt hem van de heerschappij van het Gewone of Beweeglijk
Kruis.

Het is interessant op te merken dat elk van deze tekens van de dood zich in een ander kruis bevindt,
o.a.: ...

3. Vissen Het beweeglijk kruis

77 Ned.
96/97 Eng.

1. Ram Het hoofdkruis
2. Schorpioen Het vaste kruis
3. Vissen Het beweeglijk kruis

De invloed van deze drie tekens brengt in het leven van het menselijk wezen de „drie noodzakelijke
en bepaalde  doodsprocessen" teweeg.  Ik  doel  hier  op de tekens,  onafhankelijk van hun planetaire
heersers.  Er is iets in de door deze tekens stromende energie dat  een kristalliserend proces en de
daaruit voortvloeiende vernietiging van een bepaald soort van vormcontrole vooraf bepaalt. Het Oude
Commentaar drukt deze denkbeelden in de volgende zinnen uit o.a.: ...

De wateren deden de mens verdrinken. De vis verdween. Dan verscheen hij weer, doch slechts om
te sterven of om te sterven en redding te brengen (Vissen)."

78 Ned.
97/98 Eng.

... De drie doodsprocessen die de mens, de enkeling en de mensheid als geheel overvallen, bevrijden
de ziel in drie grote planetaire centra, o.a.:

1. De dood door verdrinking of door het water in het Vissen-teken bevrijdt de mens weer in dat grote
centrum, door ons de Mensheid genoemd, waar ervaring wordt opgedaan. Hierin ligt het mysterie
van de vrouwelijke vis-godheid van dit teken „die telkens en telkens weer kuit schiet”. ...

...  De  dood  is  bijgevolg  van  drieërlei  aard.  Deze  wetenschap  van  Goddelijk  Sterven  ligt  ten
grondslag aan de bekende zin „het Lam werd geslacht vanaf de oprichting der wereld'-, en wanneer de
verhouding tussen de tekens Ram, Schorpioen en Vissen behoorlijk wordt begrepen (als de verbinding
en samensmelting van de drie Kruisen),  zal een nieuw licht worden geworpen op alle aanvullende
wetenschappen — zowel exoterisch als esoterisch. ...

78 Ned.
98/99 Eng.

... Door middel van Uranus wordt het Ram-teken bovendien verbonden met het Waterman-teken, het
teken van werelddienst, dat tot de dood en de bevrijding in het Vissen-teken leidt. ...

81 Ned.
102/103 Eng.

In het gebied van de dierenriem zijn er vier tekens die de tekens zijn van geboorte, van aanvang en van
hernieuwde cyclische verwezenlijking, o.a.: ...

4. Het Steenbok-teken, de „geboorteplaats van de Christus", de plaats van de „tweede geboorte” en
het  toneel  waarop  het vijfde  natuurrijk  te  voorschijn  treedt  wanneer  de  juiste  tijd  daarvoor
aanbreekt. In dit teken komt de ingewijde tot geestelijke bewustheid, welke later in het Waterman-
teken en in het Vissen-teken tot uitdrukking komt als de mens, de wereldwerker, en als de mens, de
wereldverlosser — beiden met een universele opdracht.
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85 Ned.
107/108 Eng.

Wanneer de mens door het grote tijdperk vanuit het Ram-teken naar het Stier-teken gaat, betreedt hij
opnieuw  het  Ram-teken  onder  de  krachtige  druk  van  het  Stier-teken,  dat  in  dit  stadium  van
ontwikkeling zijn vurige begeerte voedt naar de vele materiële voordelen van stoffelijke incarnatie en
van voortdurende wereldse ondernemingen; zo treedt hij na een periode van herschepping in incarnatie
in het Vissen-teken en begint opnieuw de grote rondte van het geopenbaarde leven, want het Vissen-
teken is de oceaan waarin hij „de vis" is, bestuurd door de wetten van stoffelijke materie of stoffelijk
bestaan. In het tweede grote stadium gaat hij van Ram naar Stier, daar begeerte ten slotte tot aspiratie
is omgevormd. Na zijn standvastigheid bewezen te hebben ten opzichte van het geestelijk leven in de
tussenliggende  tekens  gaat  hij  weer  in  het  Vissen-teken vanuit  de  aan  zijn  gewone  werkwijze
tegenovergestelde  richting,  daar  hij  het  recht  heeft  verkregen  het  Hoofdkruis  in  de  Hemelen  te
bestijgen, de kracht een laatste planetaire inwijding te ondergaan, en het voorrecht een van de zeven
paden, waarop ik in mijn andere boeken heb gedoeld, te betreden. ...

90 Ned.
115 Eng.

Pisces, de Vissen:
Dit teken is ook tweevoudig. In het Ram-teken hebben wij de tweeslachtigheid welke verbonden is

aan het  tezamenbrengen van geest en stof in de grote scheppingsactiviteit van openbaring aan het
begin van het evolutie-tijdperk, terwijl wij in het  Vissen-teken de samensmelting of de vermenging
krijgen  van  ziel  en  vorm  voor  zover  het  de  mens  betreft,  waardoor  de  openbaring  van  de
Ge-incarneerde  Christus,  de  vervolmaakt  geworden  individuele  ziel,  de  tot  voltooiing  gebrachte
openbaring van de mikrokosmos, ontstaat. Zo worden de kleinere en de grotere tegenstelling — het
menselijk wezen en God, de mikrokosmos en de Makrokosmos — naar hun bestemde uitdrukking en
openbaring  gebracht.  Totdat  de  mens  het  doel  nadert,  betekenen  deze  woorden  slechts  weinig,
ofschoon een  studie  van  het  Vissen-teken in  de  twee  bedoelde  richtingen  veel  kan  onthullen  dat
veelbetekenend en suggestief is. ...

Deze tweeslachtigheid van het  Vissen-teken moet met betrekking tot zijn drie grondtonen worden
bestudeerd. Deze zijn:

1. Slavernij of gevangenschap. 
2. Verzaking of onthechting. 
3. Opoffering en dood.

90 Ned.
116 Eng.

Gedurende het eerste tijdperk van ervaring op het wiel is de ziel zelf de gevangene van de stoffelijke
bestanddelen; zij is nedergedaald in de kerker van stof en heeft zich verbonden met de vorm. Vandaar
het symbool van Pisces, de twee Vissen tezamengehouden door een band. De ene vis stelt de ziel voor
en de andere de persoonlijkheid of de vormaard, en tussen hen bevindt zich de „draad of soetratma",
het zilveren koord hetwelk hen aan elkander gebonden houdt gedurende de gehele cyclus van het
geopenbaard leven. ...

91 Ned.
116 Eng.

... De ziel onthecht zich (in bewustzijn) van de Monade, de Ene, en werkt vanuit haar eigen centrum,
terwijl zij haar eigen nieuwe, stoffelijke verbindingen tot stand brengt. Na de omkering van het wiel
begint zij zich te onthechten van de persoonlijkheid en zich weer te hechten in bewustzijn aan de Ene
Die haar wegzond. ...

91 Ned.
117 Eng.

... Onder de in ... [het  Vissen-]teken geboren mensen bevinden zich vaak diegenen die het mensdom
dienen en die de nood lenigen op het een of ander niveau van bewustzijn. Op deze wijze worden zij
voorbereid  voor  de  laatste  opoffering  in  het  Vissen-teken dat  „hen  resorbeert,  terug  tot  hun
voortbrengende Beweegreden", zoals het Oude Commentaar het uitdrukt. ...

92 Ned.
117/118 Eng.

... Het beweeglijk, gevoelig temperament in het  Vissen-teken — mediamiek en psychisch gericht —
moet  gestabiliseerd  worden  in  het  Maagd-teken,  het  teken  waarin  verstandelijk  zelfonderzoek en
kritische analyse mogelijk worden, welke kunnen helpen de beweeglijke aard van het Vissen-teken af
te  remmen. Deze twee tekens brengen elkander  in evenwicht.  Wij  zouden het  tweevoudig proces
hetwelk plaats grijpt op het wiel door bemiddeling van het Beweeglijk Kruis, waarvan het  Vissen-
teken een deel vormt, op de volgende wijze kunnen bestuderen, o.a.:

1. Vissen. Hier begint de beginneling op de levensweg met een stoffelijk opnemingsvermogen dat
hem in staat zal stellen op alle contacten in het tijdperk van openbaring te reageren. Hij is in dit
stadium negatief, beweeglijk en begiftigd met een instinctief bewustzijn dat in aanleg de intuïtie in
zich  sluit.  Het  zaad  van  de  intuïtie  is  echter  nog  niet  ontkiemd.  Het  denkvermogen  als
opnemingsinstrument van de intuïtie is in dit stadium niet ontwaakt. ...

93 Ned. ... Telkens weer betreedt de mens het Vissen-teken en zoekt zijn weg rondom het grote wiel, totdat de
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119 Eng. ervaringen van verandering en van beweeglijkheid en het tot stand komen van het omvormingsproces
zijn bewustzijn vanuit het instinctieve en het intellectuele stadium gevoelig maken voor het zwakke
begin van de intuïtieve processen in het Tweelingen-teken. ...

94 Ned.
121 Eng.

Vissen. Hier in het laatste stadium betekent het  Vissen-teken de dood van de persoonlijkheid en de
bevrijding van de ziel uit de gevangenschap en haar terugkeer tot de taak van de Wereld-Verlosser. De
grote voleinding heeft zich verwezenlijkt en het laatste doodsproces voltrekt zich. „Er is geen zee
meer" zegt het oude boek, hetgeen onvermijdelijk de „dood voor de vissen" betekent en de bevrijding
van het gekerkerde leven in nieuwe vormen of nieuwe cycli van het goddelijk Avontuur.

Dit Beweeglijk Kruis, waarvan het Vissen-teken een van de armen is, is overheersend het Kruis van
„herhaalde incarnaties",  van veelzijdige proefnemingen onder de verschillende tekens en orthodoxe
heersers,  alsook  van  die  vele  ervaringen  welke  leiden  tot  opeenvolgende,  voortdurende
bewustzijnsverruimingen. ...

95 Ned.
122 Eng.

... Het is hier en in dit verband dat het Vissen-teken van zulk een groot belang is, daar het het teken van
bemiddelaarschap is. Mediumschap in zijn ware betekenis drukt het massabewustzijn uit — vatbaar
voor indrukken, negatief en een vermogen tot  op» nemen. Deze punten zullen duidelijker  worden
naarmate wij de tekens en hun vele onderlinge verhoudingen bestuderen. De gedachte welke ik u hier
wens mede te delen, is dat in dit stadium de invloed van het Vissen-teken op de involuerende boog, en
wanneer  de  Zon  door  de  tekens  teruggaat,  grotendeels  in  de  wereldziel  en  in  de  verborgen,
geïncarneerde en gekerkerde Christus wordt gevoeld; de kiem van het Christus-leven wordt psychisch
ingedrukt  en zij  wordt  voortdurend gevoeliger  voor  deze  psychische  indrukken,  opgezweept  door
begeerte welke altijd verandert, zich aanhoudend bewust van alle botsende contacten, doch is nog niet
in  staat  ze  op  de  juiste  wijze  te  verklaren,  daar  het  denkvermogen in het  Maagd-teken nog niet
voldoende is ontwaakt. Deze verborgen Christus is onmachtig zich los te maken van het „contact met
het Water". ...

95 Ned.
123 Eng.

... De natuurlijke geestelijke neigingen van de mens worden geremd (want het Vissen-teken is vaak een
teken van onderdrukking en belemmering), terwijl de natuurlijke dierlijke en persoonlijkheidskrachten
— in het bijzonder de emotionele — de duidelijke, zichtbare hoedanigheden van de mens zijn. ...

96 Ned.
123/124 Eng.

In dit tweevoudig teken maken de gekerkerde ziel en de persoonlijkheid dat proces door waarin

1. De lagere aard tot de hogere openbaring en

2. De lagere psychische vermogens tot de hogere geestelijke vermogens zullen worden omgevormd,
nl.
a. Negativiteit tot positieve ziele-leiding. 
b. Mediumschap tot bemiddelaarschap.
c. Helderziendheid tot geestelijke waarneming.
d. Helderhorendheid tot mentale telepathie en ten slotte tot inspiratie. 
e. Instinct tot intellect.
f. Zelfzucht tot goddelijke onzelfzuchtigheid. 
g. Hebzucht tot verzaking.
h. Zelfbehoud tot onzelfzuchtige werelddienst.
i. Zelfmedelijden tot mededogen, medegevoel en goddelijk begrip.

3. Geestelijke en mentale onderdrukking tot ziele-uitdrukking en mentale gevoeligheid.

4. Toewijding  aan  de  behoeften  van  het  zelf  tot  ontwikkelde  toewijding  aan  en  reactie  op  de
behoeften van de mensheid.

5. Gehechtheid aan de omgeving en aan de omstandigheden van de persoonlijkheid (vereenzelviging
met de vorm) tot een loslating van de vorm en tot in staat zijn zich met de ziel te vereenzelvigen.

96 Ned.
124 Eng.

Het gewone laag-ontwikkelde medium is het markante voorbeeld van de slechtste aspecten van het
Vissen-teken — negatief, vatbaar voor indrukken, van een dierlijke en emotionele gevoeligheid met
een  totaal  onontwikkeld  mentaal  beginsel.  Het  zou  interessant  kunnen  zijn  twee  dingen  op
wetenschappelijke wijze uit te vinden, o.a:

1. Of het merendeel der media van het laagste type (in het bijzonder de trance-media) overheersend
het Vissen-teken op de een of andere krachtige wijze in hun horoscoop hebben. ...

97 Ned. ... Bovendien zou ik kunnen zeggen dat het spiritisme en het werk van de spiritistische beweging onder
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125 Eng. invloed staan van het Vissen-teken met het Kreeft-teken rijzend, of in sommige stadia omgekeerd —
het Kreeft-teken met het Vissen-teken rijzend.

Waar  het  de  stralen betreft  die  zich door  middel  van de planetaire  heersers  uitdrukken en die
absorberen of samenwerken met de invloeden van het Vissen-teken, waardoor zij onze planeet en de
mensheid beïnvloeden, krijgen wij een buitengewoon belangwekkende toestand. Twee grote stralen
drukken zich uit door middel van de orthodoxe en esoterische heersers van het Vissen-teken: De eerste
Straal van Wil of Macht, geconcentreerd door Pluto, en de tweede Straal van Liefde-Wijsheid. Het is
de wisselwerking van deze tweevoudige invloed die:

1. De tweeslachtigheid van dit teken doet ontstaan.

2. Het grote probleem van het Vissen-teken — psychische gevoeligheid — tot stand brengt.

3. De verlokking van het Pad veroorzaakt, in de eerste plaats het evolutiepad en later de verlokking
van het proefpad,  met het gevolg dat  de overdracht naar het Vaste Kruis (wat alles is dat wij
verstandelijk  kunnen  begrijpen)  in  werkelijkheid  in  het  Vissen-teken begint;  hoewel  daartoe
geprikkeld (indien ik zulk een woord kan gebruiken) het in het Ram-teken begint en eindigt in het
Vissen-teken.

4. Het proces van omvorming verhaast en ten slotte doet ontsnappen door middel van de dood.

5. De betekenis, de werkzaamheid en de schoonheid van de dood, alsook het werk van de vernietiger
ontplooit.

97/98 Ned.
126 Eng.

... Door Jupiter, zijn orthodoxe heerser., wordt kracht ingebracht die „alles tezamenbrengt" en — in dit
geval — de twee Vissen verbindt en ze tezamenhoudt in een werkzame verhouding. Dientengevolge is
het de activiteit van de tweede-straals-kracht die de ziel en de vorm verbindt en hen tezamenbrengt,
terwijl deze magnetische invloed op bijzondere wijze de activiteit van het Vissen-teken weergeeft. Van
een  ander  gezichtspunt  uit  en  in  een  tweevoudig  teken  kan  men  dit  ook  zien  gebeuren  in  het
Tweelingen-teken. In het Vissen-teken komt de verhouding van gevangenschap tot uitdrukking en de
twee vissen kunnen elkander niet ontvluchten. 

Ten  slotte  moet  er  de  volledige  samensmelting  van  liefde  en  denkvermogen  zijn,  wil  een
wereld-verlosser zich kunnen openbaren en doelmatig werken; dit is bij uitstek het laatste resultaat van
de krachten van het Beweeglijk Kruis, naarmate zij de hoedanigheden,  bevrijd door de planeten  die
actief zijn in de tekens Vissen, Boogschutter, Maagd en Tweelingen, ontplooien. ...

99/100 Ned.
128/129 Eng.

Het  Vissen-teken beheerst de voeten, en vandaar dat de gehele denkwijze van  vooruitgang, van het
bereiken van het  doel  en van het  betreden  van het  Pad van Terugkeer  de ten grondslag liggende
geestelijke openbaring van de grote cyclus is geweest waar wij doorheen gaan; ook is deze denkwijze
in het Vissen-Tijdperk, de kleinere cyclus welke thans voor ons ten einde loopt, de oorsprong geweest
van al het door de wereldgodsdiensten gegeven onderricht betreffende de verschillende stadia van het
Pad  van  Terugkeer.  Sommige  astrologen  zijn  van  oordeel  dat  het  Vissen-teken ook  de
voortplantingsprocessen beheerst. ...

100 Ned.
129 Eng.

... Neptunus centraliseert de invloed van het Vissen-teken waar het de mensheid als geheel betreft en
niet  zozeer  de  individuele  mens,  maar  dit  grijpt  pas  plaats  in  de  laatste  stadia  van  het  Pad  van
Discipelschap. In deze tijd beweegt de mensheid zich snel in de richting van de Wereld-Discipel, en
dit intuïtief aanvoelend, wijst hij op Neptunus als plaatsvervanger van Jupiter.

Esoterisch  is  de  oorzaak  van  de  verheffing  van  Venus  in  het  Vissen-teken verbonden  met  de
verhouding van het Vissen-teken tot het Tweelingen-teken, waarvan Venus de esoterische heerseres is,
en het staat ook in verband met het feit dat Venus het alter ego is van de Aarde en hecht verbonden is
met het mensenrijk. ...

100 Ned.
129/130 Eng.

... De Vissen in het Vissen-teken zijn, zoals wij hebben opgemerkt, tezamen verbonden, en dit is een
symbool van de gevangenschap van de ziel in de vorm, voor de ervaring op het Vaste Kruis. De
Tweelingen in het Tweelingen-teken zijn de symbolen van dezelfde fundamentele tweeslachtigheid,
maar de ervaringen van de vele zich wijzigende incarnaties hebben hun werk gedaan en de Band (de
twee vissen verenigend) is bezig te verdwijnen, want een deel van het werk van Pluto is om „de draad
welke de twee tegenover elkaar geplaatste levens tezamen verbindt, door te snijden". Het is de taak
van Venus om „de van elkander gescheiden levens te herenigen maar zonder bindende draad". Daarom
staat Venus in het  Vissen-teken in verheffing en aan het einde van de grotere cyclus worden Gods
Zonen die  de  Zonen van het  Denkvermogen zijn,  opgeheven tot  in  heerlijkheid door  ervaring en
kruisiging,  omdat  zij  leerden  lief  te  hebben en logisch te  redeneren.  De invloeden van de tekens
Vissen, Tweelingen en Maagd worden ten slotte samengebundeld en vermengd (symbolisch moet het
Kruis altijd de lijn worden en vervolgens de punt). ...
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101 Ned.
130 Eng.

... Er is een uitgestrekt en interessant gebied van onderzoek waarin men de verhoudingen kan nagaan
van:

1. De planeet Venus — heerseres van het sterrenbeeld Tweelingen. 

2. De Aarde waarop wij leven, vaak „Moeder Aarde" genoemd. 

3. De vrouwelijke Vis-godheid van het Vissen-teken. 

4. Virgo, de Maagd.

101 Ned.
131 Eng.

De tekens Tweelingen en Boogschutter  zijn met elkander verbonden door hun heersende planeten
(doordat de Aarde hechter verbonden is met Venus dan met welke andere planeet ook), en weer krijgt
gij dus de zes invloeden die bevrijding uit de slavernij van de vorm teweegbrengen, begonnen in het
Kreeft-teken voor zover het de mensheid als geheel betreft (hiermede bedoel ik de geboorte van het
mensenrijk), en in het Vissen-teken waar het de enkeling betreft.

101 Ned.
131 Eng.

... Wanneer wij dus ontdekken dat de macht van Mercurius wordt getemperd in het Vissen-teken en dat
hij  ten slotte  in  dat  teken  „in val"  is,  wat  is  dan  de  esoterische  en  geestelijke  bedoeling  ervan?
Eenvoudig dat na het stadium van inwijding in het Steenbok-teken als gevolg van de omkering van het
wiel en de daaruit voortvloeiende ervaringen, en na de zegepraal van het Schorpioen-teken, de macht
van het verstand gestadig vermindert, totdat het ten slotte (gelijk andere aspecten van het vormleven in
de drie werelden) tot een einde komt en zijn betekenis en verlichtende aspecten tussen de ziel en het
stoffelijk brein niet langer meer vereist worden. ...

102 Ned.
132 Eng.

... Volgens Sepharial worden de drie decanaten door Saturnus — Jupiter — Mars beheerst en geven
een kans karma weg te werken, en wanneer die kans wordt aangegrepen, kan de uitslag succesvol zijn;
zij geven tevens de te gebruiken methode aan, die van conflict en strijd. Alan Leo geeft ons Jupiter, de
Maan en Mars. Hij wijst op het welslagen dat verbonden is met bewezen discipelschap en de daaruit
voortvloeiende rijpheid voor inwijding, het aanschouwen van het visioen waarmede Jupiter de discipel
beloont, en de ervaringen die Vulcanus biedt. ...

102/103 Ned.
133 Eng.

De strekking van de sleutelwoorden van dit teken is duidelijk. Waar het de persoonlijkheid betreft en
het wiel op normale wijze rondwentelt voor de gewone gemiddelde of onontwikkelde persoon, is het
Woord „En het Woord zeide: Daal af in de stof". ...

Aan het slot van hetgeen ik te zeggen heb over het  Vissen-teken wil ik op dit punt een praktische
wenk  geven,  waardoor  de  studerenden  veel  moeilijkheden  op  de  lange  duur  kunnen  vermijden.
Verzamel  onder  de  hand  terwijl  gij  leest,  de  door  mij  gegeven  uiteenzettingen  betreffende  een
bijzonder teken, een bijzondere planeet of betreffende een groot sterrenbeeld. ...

104/105 Ned.
136 Eng.

Terwijl men deze twaalf tekens bestudeert, is het interessant de verhouding van het bewustzijn tot het
voorafgaande teken en tot het daarop volgende teken na te gaan. Het is vooral belangwekkend met
betrekking tot het Waterman-teken. De stoffelijke, aardse hoedanigheid van het Steenbok-teken wordt
in het Waterman-teken „opgelost in de lucht". De individuele „vis" van het andere teken wordt ten
slotte de ziel en de ziele-hoedanigheid treedt naar voren; op het omgekeerde wiel komt deze als de
doordringendheid  van  wijsheid  (Vissen) en  als  de  universele  liefde  van  de  waarlijk  ontwikkelde
Waterman-mens tot  uitdrukking.  Op  het  wiel  zoals  het  „zich wentelt  in  illusie",  het  wiel  van de
persoonlijkheid,  verdiepen  zich  geleidelijk  de  oppervlakkigheid  en  de  luchtige  aard  van  de
onontwikkelde Waterman-mens tot de concrete, harde stoffelijke aard van de Steenbok-mens. ...

105 Ned.
136/137 Eng.

Het Waterman-teken is eveneens een tweevoudig teken en geeft twee trillingen aan. Hierin treedt zijn
verhouding tot het  Vissen-teken naar voren, want gelijk het  Vissen-teken op het wiel van illusie, het
Beweeglijk Kruis, materie en slavernij betekent, beginnen de stoffelijke bestanddelen en de wereldziel
of de gekerkerde ziel in het Waterman-teken in onderlinge verdraagzaamheid samen te werken, en in
de hogere individuele Waterman-mens drukken ziel en geest zich uit door middel van de stoffelijke
bestanddelen. Dientengevolge is er een astrologische verhouding tussen de band van sterren in het
Vissen-teken, welke de twee vissen verenigt, en de hoedanigheid en de aard van het Waterman-teken,
welke zich tezamen verbinden tot één werkend, samenvoegend geheel. De Watermanmens erkent de
band die alles subjectief  en in waarheid tezamenhoudt,  terwijl  in het  Vissen-teken de energie van
verwantschap een in gevangenschap houdende band vormt die begrenst en gevangen houdt. ...

108 Ned.
141 Eng.

... In deze wereldcyclus zijn planetaire invloeden ongewoon krachtig in het Waterman-teken, doordat
het op een bijzondere wijze een culminerend teken is voor de meeste mensen die voorwaarts gaan
vanuit het Ram-teken naar het Vissen-teken op het Vaste Kruis. Slechts zeer weinig mensen voltooien
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de levenservaring op de drie Kruisen in het Vissen-teken en worden dan wereldverlossers. Zij kennen
dan, en dan alleen, het hoogste aspect van de eerste straal zoals het zich uitdrukt door de activiteit van
de Dood.

Diegenen  die  Hun  werk  in  het  Vissen-teken voleindigen  en  de  hogere,  verdere  graad  in  Hun
ontwikkeling bereiken, betreden dat centrum waaraan wij de naam van Shamballa geven, doch het
merendeel  van de  ingewijden en  discipelen  blijft  verbonden aan het  tweede centrum, dat  van de
Hiërarchie van Dienst.

112 Ned.
146 Eng.

... Er is schijnbaar geen planeet die in dit teken of in verheffing of „in val" is. De enige planeet die
beroerd wordt, is de Zon, wier macht getemperd wordt. Wat is de symbolische betekenis hiervan?
Deze bestaat in de verhouding van het Waterman-teken tot het Steenbok-teken en in die van het Vaste
Kruis tot het Hoofdkruis, in die van de derde inwijding tot die welke hierop volgen, en in die van het
verworven  punt  van  evenwicht  tussen  het  Vissen-teken en  het  Steenbok-teken,  dat  zich  in  het
Waterman-teken concentreert. ...

112 Ned.
147 Eng.

... Het invloed rijkste teken op de drie Kruisen met betrekking tot de mensheid is als volgt, o.a.:

1. Het Beweeglijk Kruis Het Vissen-teken. ...

114/115 Ned.
150 Eng.

Wij zullen hierna het Steenbok-teken uitvoeriger behandelen. Deze drie studies van de tekens Vissen,
Waterman en Steenbok zullen iets  langer  zijn  dan de daarop  volgende,  daar  ik de grondslag van
hetgeen ik te zeggen heb onder het zesde punt: De Drie Kruisen, heb gelegd. ...

Het Vissen-teken maakt deel uit van het Beweeglijk Kruis. ... Deze drie tekens zijn aanvangstekens
of slottekens, overeenkomstig de toestand van het levenswiel. Zij vatten ook samen of beginnen de
activiteiten van de andere negen tekens, die in de kern strikt menselijke tekens zijn, en voegen de
resultaten van de ervaringen op de drie Kruisen tezamen.

115 Ned.
150/151 Eng.

...  Ik  heb  deze  drie  Kruisen  uitvoerig  behandeld  terwijl  wij  deze  eerste  drie  tekens  van  het
dierenriem-wiel bespraken, zoals het rondwentelt vanuit het Ram-teken door het Vissen-teken naar het
Stier-teken. Elk van deze drie tekens bevindt zich op  een van de Kruisen en in zichzelf en in hun
verhouding tot elkaar vormen zij een volledige eenheid. Het is interessant op te merken hoe deze drie
tekens of die van het begin (op het Beweeglijk Kruis) of die van vervulling (op het Vaste Kruis) zijn.
In het geval waar zij het begin aangeven, krijgen wij te maken met o.a.: ...

2. Vissen 2de Aspect latent. Begeerte  naar  vorm-bestaan.  Liefde  of  begeerte  naar
stoffelijke dingen. Voortdurende verandering. Ervaring
op het Beweeglijk of Gewone Kruis. ...

Wanneer deze drie tekens het einde vormen van het tijdperk van uitdrukking op het omgekeerde
wiel, dan krijgt gij o.a.: ...

2. Vissen 2de Aspect uitgedrukt. Verschijning van een wereldverlosser. De dood van alle
scheiding-veroorzakende begeerten en liefde, zelfs van
geestelijke  hunkering  en  geestelijke  aspiratie.
Hoogtepunt van ervaring op het Beweeglijk Kruis. ...

120 Ned.
158 Eng.

In de eerste plaats is het Steenbok-teken een aards teken en hierin krijgen wij het dichtste punt van
concrete verstoffelijking uitgedrukt waartoe de menselijke ziel in staat is. De mens is dan „van de
aarde, aards" en hij is wat het Nieuwe Testament noemt „de eerste Adam". In deze betekenis houdt het
Steenbok-teken de zaden van de dood en van de laatste toestand in zich — de dood die uiteindelijk en
ten slotte in het Vissen-teken plaatsgrijpt. ...

121 Ned.
159 Eng.

Er waren in vroegere tijden, zoals gij misschien gehoord hebt, slechts tien tekens en — te dien tijde —
gaf het Steenbok-teken het einde aan van het dierenriemwiel, en niet het  Vissen-teken, zoals in deze
tijd het geval is. Het Waterman-teken en het  Vissen-teken waren niet ingelijfd bij de tekens om de
eenvoudige,  afdoende  reden  dat  de  mensheid  niet  op  hun bijzondere  invloeden kon reageren;  de
voertuigen van contact en het reactievermogen waren niet voldoende ontwikkeld. ...

121/122 Ned.
159/160 Eng.

1. In Lemurische tijden ... greep individualisering plaats en het zaad van het Christusbeginsel werd in
de mens uitgestrooid; toen begonnen deze twee tekens de mensheid te beïnvloeden en geleidelijk
werd die invloed erkend, met het gevolg dat de dierenriem gekend werd als uit tien tekens te
bestaan.  Het  Beweeglijk  Kruis  overheerste,  doch  het  was toen de  Tau,  daar  het  Vissen-teken
ontbrak, en slechts de tekens Tweelingen, Maagd en Boogschutter kwamen tot uitdrukking. Het
Ram-teken tot het Steenbok-teken gaf de cirkel van ervaring aan. ...
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123 Ned.
162 Eng.

3. De ingewijden worden op hun beurt onderworpen aan de invloed van energieën uit de tekens
Schorpioen, Steenbok en Vissen — een instroming van kracht uit elk van de drie Kruisen. Deze
drie krachten stellen de ingewijden in staat de derde inwijding te ondergaan.

124 Ned.
163 Eng.

... De ingewijden worden met de werelddiscipelen in verbinding gebracht door het Schorpioen-teken,
met het hiërarchisch centrum door het Steenbok-teken en met de massa door het  Vissen-teken, het
teken van alle wereldverlossers.

Zeven  sterrenbeelden  zijn  bijgevolg  op  overheersende  wijze  in  een  hecht  onderling  verband
gebracht op dit huidige ogenblik van crisis en zijn verantwoordelijk voor de wereldaangelegenheden
zoals zij thans worden aangetroffen: ...

Tweelingen 
 Het Beweeglijk Kruis. „Wereld-verlossing is thans mogelijk."

Vissen 

126 Ned.
166 Eng.

Pad Stralen Planeten Sterrenbeelden ...

Inwijding 1 en 7 Vulcanus. Uranus. Pluto. Stier. Weegschaal. Vissen.

... [O]p het Pad van Inwijding [wordt] de activiteit van de drie Kruisen gelijktijdig ... gevoeld door
bemiddeling van de „vrijgegeven krachten" van de tekens Stier, Weegschaal en Vissen. ...

126 Ned.
167 Eng.

De invloeden en krachten van de tweede straal zijn altijd aanwezig en stromen in ons planetair gebied
en planetair leven via de Zon (een verborgen planeet omsluierend) en via Jupiter. Deze stuwen de
krachten van de sterrenbeelden Leeuw, Boogschutter,  Vissen, Waterman en Maagd in en door onze
gehele planeet en al haar natuurrijken.

127 Ned.
167 Eng.

...  De Berg van Verheerlijking in het  Nieuwe Testament is Venus in het  Steenbok-teken wanneer
liefde, denkvermogen en wil samenkomen in de persoon van de Christus en „Hij verheerlijkt werd" ten
aanschouwe van alle mensen. Op hetzelfde ogenblik ontving Hij  het visioen van de Vader en van
hetgeen Hij moest doen wanneer Hij „optrok naar Jeruzalem", de plaats van dood, maar eveneens de
stad van vrede. Dit Jeruzalem is het Vissen-teken. ...

127 Ned.
168 Eng.

... Christus werd in het Steenbok-teken geboren, vervulde de wet onder Saturnus, wijdde het tijdperk
van  intelligente  broederschap  in  onder  Venus  en  is  het  volmaakte  voorbeeld  van  de
Steenbok-ingewijde die de Wereld-Dienaar wordt in het Waterman-teken en de Wereld-Verlosser in
het  Vissen-teken, aldus de rondte van de dierenriem voltooiend, waardoor  Hij  in het  Vissen-teken
zegevierend kon zeggen: „Het is volbracht."

129/130 Ned.
170/171 Eng.

... De aantrekkende lokstem van datgene wat stoffelijk is, sterft langzaam en zeker uit. Jupiter, die de
heerser  is  geweest  zowel  van  het  Vissen-teken als  van  het  Waterman-teken,  staat  in  ...  [het
Steenbok-]teken in val. ... De symboliek heeft betrekking op de „val" van het hoogste aspect, en pas
later op de val of de verdwijning van al hetgeen onedel en laag is. Liefde wijkt terug en loopt dood
wanneer begeerte hoogtij viert; begeerte kwijnt weg wanneer liefde zegeviert. Van Neptunus wordt
vaak gezegd dat hij in dit teken in val is en om dezelfde redenen. Neptunus is de God van de wateren
en staat esoterisch in verbinding met het Vissen-teken. ...

131 Ned.
174 Eng.

... Van de wereld-ingewijde in het Steenbok-teken wordt hij een geïncarneerde werelddienaar in het
Waterman-teken en later een wereldverlosser in het Vissen-teken.

134/135 Ned.
178/179 Eng.

... In dit verband is het interessant de ontplooiing na te gaan van het menselijk bewustzijn door de
invloed  van  de  energieën  die  door  middel  van  de  verschillende  dierenriemtekens  worden
vrijgegeven: ...

6. Vereenzelviging beheerst bevrijding — Vissen. Goddelijk bewustzijn.

Ik en de Vader zijn één.

135 Ned.
179 Eng.

Deze  zes  tekens  — Kreeft,  Leeuw,  Boogschutter,  Steenbok,  Waterman en  Vissen — vormen de
zespuntige ster van de mensheid of de vierde Scheppende Hiërarchie; het Kreeft- en het Vissen-teken
kenmerken de twee uitersten. De Kreeft symboliseert gevangenschap (de harde schaal en de rotsen
waaronder de Kreeft altijd beschutting zoekt) en de Vis betekent vrijheid. ...

137 Ned. ... Van het gezichtspunt van hoedanigheid uit kunt gij een denkbeeld van de algemene symboliek van
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182 Eng. dit kruis verkrijgen, wanneer ik de twee groepen van kenmerken geef waardoor de mens — zowel de
onontwikkelde mens als de aspirant die naar goddelijkheid streeft — zich op dit Kruis onderscheidt. ...

 ...
De onontwikkelde mens  ...

 ...
 Vissen — Aandoeningen. Mediumschap. Labiliteit.

 ...
De ontwikkelde mens  ...

 ...
 Vissen — De Wereld-Verlosser. Bemiddelaarschap.

138 Ned.
182 Eng.

Met betrekking tot het hierboven gegevene is het interessant op te merken dat de Tweelingen die in het
Tweelingen-teken op zichzelf staan en niet aan elkaar  gebonden zijn, de Centaur of het mens-dier
worden in het Boogschutter-teken, terwijl in het Maagd-teken de Maagd de vrouwelijke Vis-god wordt
in de polaire tegenstelling, het Vissen-teken. ...

138 Ned.
183 Eng.

... Zo kan tevens een behoorlijk onderzoek betreffende de levensgeschiedenis van het spiritisme en de
daarbij betrokken media bewijzen dat het merendeel der media in de wereld, die van laag gehalte of
zuiver trance-media zijn — negatief en doorgaans onintelligent —, geboren is in het Kreeft-teken met
het Vissen-teken rijzend, of in het Vissen-teken met het Kreeft-teken rijzend. ...

139 Ned.
184 Eng.

... Van het gezichtspunt uit van orthodoxe astrologie beheersen of regeren slechts twee planeten alle
vier de tekens; deze zijn Jupiter en Mercurius. ...

142 Ned.
188/189 Eng.

Bovendien  wil  ik  er  hier  op  wijzen  dat  door  bemiddeling  van  Jupiter  en  zijn  invloeden  het
Boogschutter-teken in verbinding wordt gebracht met drie andere sterrenbeelden:

1. Vissen — waarin exoterisch geduid wordt op het laatste doel voor de mens.

2. Waterman ...

3. Maagd ...

153 Ned.
204 Eng.

Het is interessant op te merken dat ieder van de grote Zonen Gods Wier namen boven alles uitblinken
in de gedachten der mensen — Hercules, de Boeddha en de Christus — volgens de archieven van de
Grote Witte Loge verbonden is met drie speciale tekens van de dierenriem (die op een bijzondere
wijze de „dierenriem-decanaat" vormen) en in elk ervan gingen Zij van beproeving tot zegepraal.

In het Schorpioen-teken — werd Hercules de zegevierende discipel.

In het Stier-teken — behaalde de Boeddha de overwinning over begeerte en kwam tot verlichting.

In het Vissen-teken — overwon de Christus de dood en werd de Wereld-Verlosser.

153/154 Ned.
204/205 Eng.

... Wij zouden hieraan het volgende kunnen toevoegen, o.a.: ...

3. Het Vissen-teken brengt de beproeving op het gebied van de denkprocessen dat de weerspiegeling
is van het wilsaspect van goddelijkheid; het probleem van de ingewijde in dit teken wordt door de
Christus  uitgedrukt  in  de  woorden:  „Vader,  niet  mijn  wil  maar  Uw  Wil  geschiede."  De
beproevingen heffen de persoonlijke wil op tot in het gebied van de goddelijke wil met als gevolg
inspiratie en het naar voren treden van een wereldverlosser.

157 Ned.
209 Eng.

... Door deze Heersers worden twee stralen in een sterk heersende positie gebracht in het Schorpioen-
teken;  deze  stralen  zijn  de  zesde  Straal  van Toewijding  en  de  vierde  Straal  van  Harmonie  door
Conflict, daar de laatstgenoemde in een bijzondere verhouding staat ten opzichte van de vorming van
's mensen ontwikkeling en de eerstgenoemde ten opzichte van de  methoden van het  Vissen-Tijdperk
dat bijna geëindigd is. ...

160 Ned.
214 Eng.

Een  studie  van  de  stervensprocessen  zoals  het  Schorpioen-teken  ze  bepaalt  en  van  de
stervensprocessen zoals wij  het  verloop  hiervan zien in het  Vissen-teken zou van zeer  werkelijke
waarde kunnen zijn. De dood door de invloeden van Pluto en de dood door de invloeden van Mars
verschillen hemelsbreed van elkaar.  De dood in het  Vissen-teken wordt door de energie van Pluto
omgevormd — een omvorming zo vitaal en zo fundamenteel dat

„....De Vroegere Ene niet langer meer gezien wordt. Hij zinkt naar de diepte van de oceaan
des levens; hij  daalt  af in de hel, maar de poorten der hel houden hem niet tegen. Hij,  de
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nieuwe, levende Ene laat datgene in de hel wat hem door de eeuwen heen heeft onderdrukt en
verrijst uit de diepten tot in de hoogten, vlak voor Gods troon."

160 Ned.
214 Eng.

...  De  dood  in  het  Schorpioen-teken  is  van  geheel  andere  aard  en  is  ook  in  hetzelfde  geschrift
beschreven in de volgende woorden:

„.... ... Later stijgt hij weer op naar de Aarde waar het witte paard op zijn komst wacht. En
dit bestijgt hij en begeeft zich op weg naar de tweede dood" (dat is naar het Vissen-teken).

160/161 Ned.
214/215 Eng.

... De discipel gaat — na de dood van de persoonlijkheid en na de begeerte uitgeroeid te hebben —
voort naar het  Vissen-teken waar hij weer sterft „voor een eeuwige opstanding". In het Schorpioen-
teken  voltrekt  zich  de  dood  van  de  persoonlijkheid  met  haar  verlangens,  begeerten,  eerzucht  en
hoogmoed. In het Vissen-teken voltrekt zich de dood van alle gehechtheid met als gevolg de bevrijding
van de ziel ter wille van dienst op universele schaal. Christus in het Vissen-teken gaf het voorbeeld hoe
Hij liefde in de plaats stelde voor gehechtheid. ...

164 Ned.
219/220 Eng.

... In enkele oude teksten wordt van de grote Leraar van het Westen en tegenwoordige Inwijder, de
Christus, gesproken als van Neptunus Die de oceaan beheerst, Wiens drietand en astrologisch symbool
de Drieëenheid in openbaring betekent en Die de heerser is van het  Vissen-Tijdperk. De zin luidt,
esoterisch gesproken, als volgt: „....de vis-godinnen die van aarde (Maagd) naar water  (Vissen) zijn
gesprongen, geven vereend geboorte aan de Vis-God (Christus) die het water des levens overgiet in de
oceaan van materie, waardoor Hij licht brengt in de wereld. ...”

172 Ned.
230 Eng.

... In de tijd voordat Leeuw-Maagd in twee tekens waren verdeeld, was het Weegschaal-teken feitelijk
het middelpunt. De toestand was toen als volgt:

Ram Stier Tweelingen Kreeft Leeuw-Maagd
WEEGSCHAAL

Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

en  in  deze  rondte  van  de  dierenriem  (voor  zover  het  de  mensheid  betreft)  ziet  gij  de  gehele
geschiedenis van het mensdom uitgebeeld. ...

172 Ned.
230 Eng.

... Dan vindt de omkering van het wiel plaats en het begin van de nieuwe richting en van discipelschap
in  het  Schorpioen-teken,  het  gerichte,  bestuurde  leven van de  discipel  in  het  Boogschutter-teken,
inwijding in het  Steenbok-teken, gevolgd door dienst  in het Waterman-teken en het  werk van een
wereldverlosser in het Vissen-teken met als gevolg de uiteindelijke bevrijding.

173 Ned.
231 Eng.

...  Ten  slotte  zullen  er  weer  op  de  een  of  andere  mysterieuze  wijze  slechts  tien  tekens  van  de
dierenriem zijn; Ram en  Vissen zullen één teken vormen, want „het einde is gelijk het begin".  Dit
tweevoudig, vermengd teken wordt in sommige oude boeken „het teken van de Vis met de kop van de
Ram" genoemd. Wij zullen dan de volgende tekens hebben:

1. Ram-Vissen   6. Maagd-Weegschaal
2. Stier   7. Schorpioen
3. Tweelingen   8. Boogschutter
4. Kreeft   9. Steenbok
5. Leeuw 10. Waterman

173 Ned.
232 Eng.

De  geschiedenis  van  begeerte  kunt  gij  vinden  in  de  vier  volgende  tekens:  Stier,  Weegschaal,
Schorpioen en Vissen. ...

4. Vissen - vervulling van goddelijke begeerte. - De „Begeerte aller volkeren". De Kosmische Christus.

(Verschijning)

177/178 Ned.
238 Eng.

... In deze overgangsperiode waarin de wereld zich nu bevindt, en in dit intermezzo tussen twee activi
teiten — die van het  Vissen-Tijdperk dat ten einde loopt en die van het Waterman-tijdperk dat op
komst is — zal ten slotte het Weegschaal-teken heersen; aan het einde van deze eeuw zal de invloed
van het Weegschaal-teken zich steeds sterker doen gevoelen en in de planetaire horoscoop zal het een
machtspositie innemen. ...

181 Ned.
242/243 Eng.

... De andere tekens in hun volmaaktheid voeren de mens buiten het stadium van de gewone mensheid
en brengen de volgende bewustzijnstoestanden teweeg, o.a.: ...
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2. Stier en Vissen. — De Wereld-Verlossers: o.a. Boeddha en Christus. ...

189 Ned.
254 Eng.

... Wij hebben over de twee wegen van vooruitgang rondom de dierenriem gesproken: de gewone weg
vanuit het Ram-teken naar het Stier-teken via het Vissen-teken en de esoterische weg vanuit het Ram-
teken naar het Vissen-teken via het Stier-teken. Deze doelen op de menselijke evolutie welke de enige
evolutie is waarmede wij ons in deze verhandeling bezighouden. In de grote involuerende cyclus waar
het de massa-beweging betreft en niet de geïndividualiseerde vooruitgang van de mens, loopt de weg
vanuit het Ram-teken naar het  Vissen-teken via het Stier-teken. Het geheim van de oorspronkelijke
zonde van de mens ligt in deze waarheid verborgen, want een verkeerde richting werd genomen in een
stadium van de menselijke geschiedenis en de mensheid — als geheel — ging, om zo te zeggen, tegen
de normale stroom van de dierenriem in; pas op het pad van discipelschap wordt de juiste richting
ingeslagen en stemt de mensheid zich af op het juiste ritme van vooruitgang. ...

191/192 Ned.
257/258 Eng.

... Het [Beweeglijk Kruis] vertegenwoordigt op schilderachtige wijze de kritieke punten of bewegingen
in de tijd van bestaan van de ziel in openbaring, o.a: ...

IV. Het Vissen-teken.

1. Tweeslachtigheid verbonden tot een synthese. Vergelijkende symbolen voor het Tweelingen-
en het Vissen-teken.

2. Het naar voren treden van de Wereld-Verlosser.

Het stadium van Inwijding.

194 Ned.
260/261 Eng.

...  Het  wil  ons thans toeschijnen (merkwaardig en overtuigend)  dat  wij  de achtste  maand van de
zwangerschapsperiode ingaan; waar het de mensheid betreft is dit vrijwel een voldongen feit, want wij
ontdekken — wanneer wij tellen vanaf het Maagd-teken tot en met het Waterman-teken, het teken
waar wij nu naar toe gaan — dat er juist acht tekens zijn: Maagd, Leeuw, Kreeft, Tweelingen, Stier,
Ram,  Vissen en Waterman; dit waarborgt ons beslist  de geboorte, onvermijdelijk en zeker, van het
nieuwe tijdperk, het nieuwe bewustzijn, de nieuwe beschaving en cultuur.

194/195 Ned.
261/262 Eng.

... Deze vooruitgang of weg laat zich in drie grote perioden verdelen:

1. De weg of de vooruitgang van de mensheid telkens weer rondom de dierenriem vanaf het Ram-
teken naar het  Vissen-teken via het Stier-teken tot in het Maagd-Leeuw-teken (want deze twee
tekens worden esoterisch als onafscheidelijk beschouwd) laat de massa-beweging de enkeling los
voor een leven van zelfbewuste vooruitgang en een gewijzigde vorm van voortgaan rondom het
levenswiel. Deze periode ligt ver achter ons in het verleden.

2. De weg of de vooruitgang van de individuele mens welke in tegenovergestelde richting loopt ten
opzichte van de weg der massa; in dit stadium gaat hij voort volgens de wijzers van de klok vanaf
het Ram-teken naar het Stier-teken via het Vissen-teken. Zijn leven is dan in geestelijke betekenis
gedurende eeuwen overheersend anti-sociaal; hij is zelfzuchtig en egocentrisch. Hij spant zich in
voor zichzelf, voor zijn eigen bevrediging en persoonlijke ondernemingen, en dit wordt gestadig
sterker en sterker. In deze periode verkeert thans de massa.

3. De weg of de vooruitgang van de opnieuw gerichte mens vanaf het Ram-teken naar het  Vissen-
teken via het  Stier-teken.  In  dit  laatste stadium keert  hij  terug tot  dezelfde  gerichte methode,
hetzelfde  ritme  en  dezelfde  maatstaf  van  de  vroegere  massa-beweging,  maar  deze  keer  met
veranderde  en  zich  wijzigende  houdingen  van  onzelfzuchtige  dienst,  een  persoonlijkheid
toegewijd aan de dienst voor de mensheid en met een vrijwillige heroriëntering van zijn energieën
zodat zij worden gericht op de verwezenlijking van synthese en begrip. Dit zal de toestand in de
toekomst worden voor de massa.

195 Ned.
262 Eng.

... Er zijn in deze wereldperiode drie hoofdtekens met het Christus-beginsel verbonden:

1. Maagd. — Zwangerschap — negen tekens beheersend vanaf het Maagd-teken tot het Steenbok-
teken, met inbegrip van het Maagd-teken.

2. Steenbok. — Barensweeën — drie tekens vanaf het Steenbok-teken tot het Vissen-teken, tot aan de
derde inwijding, met inbegrip van het Steenbok-teken.

3. Vissen. — Geboorte — verschijning van de Wereld-Verlosser.

198 Ned.
266 Eng.

... In dit verband zou ik kunnen opmerken dat: ...

2. Kreeft-Maagd-Vissen — de  driehoek vormen van de  Moeder  of  het  stofaspect,  beheerst  door
intelligente  activiteit.  Zij  wijzen op  punten  van  gelegenheid  van  innerlijke  aard  waar  het  het
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bewustzijn  betreft,  waardoor  gij  de  erkenning krijgt  van het  massabewustzijn,  het  individuele
bewustzijn en het groepsbewustzijn.

199 Ned.
268 Eng.

... De krachten van deze [twaalf] Hiërarchieën (noch planetair noch van het stelsel) stromen dan in de
ingewijde en gaan door hem heen, en doen die grote groepsreacties ontwaken welke hem ten slotte het
bewustzijn van het stelsel geven en hem vormen tot een werelddienaar in het Waterman-teken en tot
een wereldverlosser in het Vissen-teken. ...

204/205 Ned.
275 Eng.

... Deze zes tekens:

Kreeft Leeuw Maagd 
Steenbok Waterman Vissen

vormen een andere  zespuntige ster  van diepe  betekenis  die is  de  subjectieve  tegenhanger  van de
zespuntige ster (de door elkaar gekruiste driehoeken) die wij het zegel van Koning Salomo noemen. ...

206 Ned.
277 Eng.

In verband met Jupiter, zoals kan worden verwacht uit een studie van de stralen, wordt het Maagd-
teken  zowel  met  het  Boogschutter- als  met  het  Vissen-teken in  verbinding  gebracht.  Dit  is  een
exoterische  invloed  maar  veroorzaakt  toch  een  voortdurend  stimuleren  van  het  leven  van  de
inwonende Christus. ...

206/207 Ned.
278 Eng.

De verhouding die er  bestaat  tussen de tekens Maagd en  Vissen (tussen de Moeder-Maagd en de
vrouwelijke Vis-Godinnen) is bekend, want zij zijn polaire tegenstellingen en hun functies zijn op een
bijzondere wijze onderling verwisselbaar. In de omkering van het gewone wiel kenmerken de tekens
Ram en Schorpioen het begin en het einde, hetgeen zich in de afgeronde en toegeruste persoonlijkheid
voltrekt. Zij zijn, exoterisch, het Alpha en het Omega. In het leven van de discipel staan de tekens
Maagd  en  Vissen in  dezelfde  verhouding.  Het  Vissen-teken voltooit  het  werk  dat  in  deze  grote
wereldcyclus wordt verricht. Enig idee van de scheppingsgeschiedenis, zoals hierboven is aangegeven,
kunt gij verkrijgen wanneer gij de tabel van de negen tekens met hun kruisen bestudeert, o.a.: ...

8. Vissen Verlossing Het Beweeglijk Kruis. ...

208 Ned.
280/281 Eng.

... Jupiter beheerst vier tekens en elk van deze tekens vertegenwoordigt één van de vier elementen
welke zich in de drie werelden van menselijke evolutie uitdrukken: ...

Maagd Vissen Boogschutter Waterman

Aarde Water Vuur Lucht.
... De verborgen ...
... Verlosser ...

213 Ned.
287 Eng.

... Er zijn twee natuurelementen die in het algemeen bewustzijn worden verbonden met de gedachte
van reiniging — het ene is water en het andere is vuur. Vooral in dit verband zijn de watertekens,
Kreeft-Schorpioen-Vissen, belangwekkend  en  de  vuurtekens,  Ram-Leeuw-Boogschutter,
rechtvaardigen een studie. Vuur zet altijd esoterisch datgene voort wat water begonnen is. ...

In het Vissen-teken worden de wateren van reiniging toegepast door middel van het dagelijks leven
en de processen van incarnatie; zij komen in contact met de „vis die in de wateren van stof zwemt en
er zijn voedsel vindt".

215 Ned.
290 Eng.

... Een andere driehoek is van enigszins gelijke aard, namelijk Leeuw-Maagd-Vissen, doch deze drie
brengen een nog fijnere uitdrukking van bewustzijn teweeg. ...

3. Vissen. —  De groepsbewuste ziel. De Wereld-Verlosser. Eenheid.

221 Ned.
298 Eng.

... Het Leeuw-teken, dat het vijfde teken is van de dierenriem, geteld vanaf Ram via Stier, alsook het
achtste teken, geteld vanaf Ram via Vissen, wordt door numerieke verwantschap hecht verbonden met
Mercurius die esoterisch „de Boodschapper bij de achtste poort" wordt genoemd. ...

234/235 Ned.
317/318 Eng.

... Wij hebben, zoals gij weet, de Kreeft, de Schorpioen en de vrouwelijke Vis-God van het  Vissen-
teken. In oud Lemurië was het symbool van het Vissen-teken een vrouw met de staart van een vis en uit
dit symbool stamt de legendarische meermin. Het was evenwel in Atlantische tijden (toen het bewuste
begrip van dualisme post vatte in het denken van de gevorderde mensheid van die periode) dat het
vrouwelijk deel van het symbool geheel wegviel en de twee verbonden Vissen de plaats innamen van
de vrouwelijke Vis-God. Wij hebben dus de Kreeft, de Schorpioen met de angel in zijn staart en de
Vis. ... De Vissen duiden op de mens waarvan het symbool van stoffelijkheid is weggevallen door de
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helft van het oorspronkelijk symbool te verwijderen als kenmerk vrij te staan van de stof. De drie
watertekens geven ons bijgevolg een beknopte, symbolische geschiedenis van 's mensen groei en van
de ware ontwikkeling van de persoonlijkheid. Het is een beeld van de Wet van Oorzaak en Gevolg. ...

235 Ned.
318 Eng.

Er  bestaat  tevens  een  veelbetekenende  verhouding  tussen  vijf  tekens  die,  wanneer  zij  tot  deze
bijzondere wisselwerking worden aangedreven, in hun aard en hun gevolgen diep esoterisch zijn. Zij
worden pas tot activiteit opgeroepen halverwege de terugkeer van het levenswiel of „het wiel van
levendige actie of van bewust ondernemen", zoals het in het Oude Commentaar wordt genoemd. Deze
naam is aan het wiel gegeven wanneer het tegen de wijzers van de klok in wentelt vanuit het Ram-
teken naar het  Vissen-teken via het Stier-teken. Deze vijfvoudige verhouding wordt eerst op het Pad
van Discipelschap  vastgesteld  en  wordt  door  de  esoterische  aaneenschakeling van  Kreeft-Maagd-
Schorpioen-Steenbok-Vissen tot stand gebracht. ...

236 Ned.
319/320 Eng.

... Waar het een ingewijde betreft en gedurende een periode van drie incarnaties versterken de vier
tekens van openbaring (Kreeft, Maagd, Schorpioen en Steenbok) bijgevolg hun invloed op hem, totdat
hij in de vierde incarnatie begint te reageren op de innerlijke invloed van het Vissen-teken. Hij toont
dan zijn bekwaamheid om op de Shamballa-invloed te reageren en wanneer deze invloed gegrondvest
is, gaat hij uit om te redden en te verlossen. Hij handelt bewust als een wereldbemiddelaar. Bijgevolg
zou er gezegd kunnen worden dat, o.a.: ...

3. In het Vissen-teken de invloed van Shamballa de ingewijde opeist als zijn terrein van activiteit; de
tweeslachtigheid van ziel en geest treedt aan de dag in plaats van die van ziel en lichaam welke tot
nog toe van groot  belang is geweest.  De macht van de  vorm om de ziel  in gevangenschap te
houden is te niet gedaan; de beproevingen en de bezoekingen van de ingewijde tot aan de derde
inwijding zijn alle op dit doel gericht.

Van dien aard is de weg van de ingewijde.

244 Ned.
330 Eng.

12.  Vissen. — Het Licht van de Wereld.  Dit is het licht dat het licht van het leven zelf onthult. Het
verdrijft de duisternis van de stof voor altijd.

246 Ned.
333 Eng.

Grondtoon: Het Boogschutter-teken, de discipel wordt de Verlosser in het Vissen-teken. ...

12. Vissen. Ontvankelijkheid voor Gevoeligheid voor de ziel. Geestelijke verant-
de omgeving. woordelijkheid.
Het medium. De Bemiddelaar. De Verlosser.

Grondtoon: Het Vissen-teken neemt van alle tekens.
247 Ned.
335 Eng.

1. Door een studie van het Hoofdkruis — Ram, Kreeft, Weegschaal, Steenbok — de astroloog tot
een helderder begrip kan komen:
a. Van gewone, individuele, menselijke wezens.
b. Van groepsaanvang.
c. Van de betekenis van de eerste inwijding. ...

249/250 Ned.
337/8/9 Eng.

... De vervulling zowel van de vormzijde als van de zijde van de ziel zou als volgt kunnen worden
uitgedrukt, hoewel gij rekening moet houden met de begrenzing van de taal:

Over het Wiel dat met de Wijzers van de Klok Meedraait

(Van Ram naar Stier via Vissen)

Voor de gewone mensheid, o.a.: ...

6. Maagd-Vissen. — Maagdelijke stof trekt de ziel aan en de goddelijke Moeder wordt belangrijker
dan de zoon. Het leven van de ziel verbergt zich.

Over het Wiel dat Rondwentelt tegen de Wijzers van de Klok in

(Van Ram naar Vissen via Stier)

De Discipelen en de Ingewijden, o.a.: ...

6. Vissen-Maagd. — De vorm onthult en bevrijdt de inwonende ziel. De Verlosser van de wereld
verschijnt en voedt de verborgen zielen in het Maagd-teken.

254 Ned.
343/344 Eng.

...  Veel  dat  gezegd  kan  worden  omtrent  het Tweelingen-teken  is  bijgevolg  besproken  bij  het
Boogschutter-teken;  de  tekens  Maagd  en  Vissen zijn  eveneens  met  betrekking  tot  dit  teken  in
beschouwing genomen, omdat deze vier tekens tezamen het Beweeglijk Kruis vormen. ...

In dit wereldtijdperk zijn Tweelingen, Stier en Ram drie subjectieve energieën of de drie bepalende
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tekens die achter de openbaring liggen. Zij liggen zowel achter de ervaringen van vorm-opbouw in het
Kreeft-teken als achter de openbaring in het Vissen-teken. Het Vissen-teken is het teken waarmede de
moderne wereld (en hiermee bedoel ik een ontzaglijke tijdsperiode) in de eerste plaats te maken heeft,
want het Vissen-teken is in deze tijd het beginpunt op het met de wijzers van de klok meegaande wiel
voor de grotere dierenriem-rondte van ongeveer 25.000 jaren — de tijd waarvan het begin nog niet
voor de moderne astroloog is onthuld of aan een openbaring onderhevig is door zijn wetenschap. ...

255 Ned.
345/346 Eng.

...  Wij zouden derhalve de volgende feiten betreffende het Beweeglijk Kruis kunnen onderkennen,
o.a.: ...

Vissen. — Dit is de levensuitdrukking en de actieve verschijning  van het Christus-bewustzijn in de
vorm; het is ook de krachtige verschijning (symbolisch gesproken) van een wereldverlosser.

256 Ned.
347 Eng.

... Wanneer men zich bezighoudt met een persoon wiens Zon in het Tweelingen-teken zelf staat, zou
de bepalende driehoek kunnen zijn Tweelingen-Boogschutter-Vissen — terwijl  het  laatstgenoemde
teken een deel van deze driehoek vormt, daar het zowel het einde als het begin kenmerkt en voor dit
grote tijdperk van de dierenriem het Alpha en het Omega is. ...

257/258 Ned.
348/349 Eng.

... Symbolisch gesproken en met woorden uit het Oude Commentaar, o.a.: ...

„Hij  hoorde  de  kreet  van  de  Moeder  (Virgo),  van  de  Zoeker  (Sagittarius)  en  van  de
ondergedompelde Vis (Pisces).  Dan, zie,  het Kruis van beweeglijkheid verscheen, ofschoon
Gemini aan de top bleef. Dit is het mysterie."

260 Ned.
352 Eng.

... In die ver achter ons liggende tijd toen de grotere rondte van de dierenriem in het Tweelingen-teken
begonnen was, zoals nu in het Vissen-teken, was er een verhouding tussen de wassende en afnemende
maan ten gevolge van het periodiek zich uitzettende en inkrimpende vermogen van het Tweelingen-
teken. ...

287 Ned.
389 Eng.

Deze uitweiding was op dit punt noodzakelijk, daar het voor de esoterische astrologen onontbeerlijk is
dat zij beseffen dat de gevolgen in het leven van deze drie tekens, Ram, Stier en Tweelingen, zuiver
subjectief zijn (waar het discipelen en ingewijden betreft). Zij kunnen slechts in het leven van de mens
naar buiten tot uitdrukking komen en bewust gericht en bestuurd worden in het Kreeft-teken, waardoor
de grote bevrijding waarop zij aansturen, plaatsgrijpt in de polaire tegenstelling van het Kreeft-teken,
het Steenbok-teken, alsook in de tekens Waterman en Vissen. ...

288 Ned.
390 Eng.

... Opdat gij dit duidelijker zult begrijpen, wil ik u erop wijzen dat, o.a.:

1. Datgene wat wordt aangevangen of bij de eerste inwijding „begon", in het Vissen-teken voltooid
en vervolmaakt wordt. ...

301/302 Ned.
409/410 Eng.

Kort samengevat, zou ik kunnen zeggen dat de volgende oorzaken, zowel van de kosmos als van het
stelsel,  aansprakelijk zijn voor de tegenwoordige wereldcrisis en voor de tegenwoordige moeilijke
toestand in de wereld, o.a.: ...

3. De grote loop van de zon rondom de grotere dierenriem (een periode van 250.000 jaren of een
volledige rondte) kwam tot een einde toen de zon tweeduizend jaren geleden in het Vissen-teken
kwam te staan. Dit proces van heengaan uit, of binnentreden in, een bijzonder teken en cyclische
invloed beslaat een periode van vijfduizend jaren waar het deze grotere rondte of cyclus betreft.
Deze periode  van vijfduizend jaren  omvat  de  volledige  overgangscyclus  totdat  een volkomen
vrijheid van werken onder inspiratie van het nieuwe teken verkregen is. Wij zijn dus nog niet los
van de daaruit voortvloeiende onrust.

4. De beweging van onze Zon uit  het  Vissen-teken naar  het  Waterman-teken is  nog een andere
omstandigheid die bijdraagt tot de huidige verwarring. Deze in beroering zijnde krachten in het
zonnestelsel werken merkbaar op onze planeet in. De uitgestrekte periode tijdens het proces van
overgaan  van  teken  tot  teken,  zoals  bij  voorbeeld  de overgang  uit  het  Vissen-teken in  het
Waterman-teken, hetgeen nu het geval is, beslaat ten naaste bij vijfhonderd jaren.

310 Ned.
421 Eng.

... Deze groepen van driehoeken stralen energieën uit die door de ruimte de individuele mens bereiken
en daarom niet over het hoofd kunnen worden gezien. Zij zijn:

De Grote Beer De Pleiaden Sirius

Hieruit wordt energie overgebracht via
Leeuw Steenbok Vissen

43



Bladz.-ref. VISSEN

Deze dragen de energie over via
Saturnus Mercurius Uranus

En bereiken de volgende centra
Planetair hoofd-centrum Planetair ajna-centrum Planetair hart-centrum

Van hieruit naar
Het hoofd-centrum van de discipel Het ajna-centrum van de discipel het hart-centrum van de discipel

en regelen ten slotte
Het stuit-centrum het keel-centrum de zonnevlecht

314 Ned.
426 Eng.

2. Vijf tekens verbonden met de ontplooiing in tijd en ruimte van de Menselijke Hiërarchie. Deze
vijf tekens zijn van groot bepalend belang en kunnen als volgt worden opgenoemd:

a. Kreeft
b. Leeuw
c. Schorpioen
d. Steenbok
e. Vissen

Deze  vijf  tekens  staan,  planetair  gezien,  in  verbinding  met  de  vijf  grote  rassen  waarvan  ons
tegenwoordig ras, het Arische, het vijfde is. ...

318 Ned.
432 Eng.

En toen de hemelen binnen de niet-te-overschrijden-grens reageerden op het licht vanuit Sirius dat tot
in de zee van Pisces doorstraalde en de vissen ophief tot in de hemelse sfeer (Uranus), verscheen er
een kleiner drievoudig licht, de stralende zon der zonnen, het waterig licht van Pisces, het hemelse
licht van Uranus. Dit licht daalde af naar het wachtende gebied en verlichtte de schitterende groep van
kleine lichten op de Aarde. Een Hiërarchie van Licht verrees vanuit haar eigen plaats; de planeet was
verlicht.

320 Ned.
435 Eng.

...  Tussen  deze  planetaire  centra,  waarop  ik  gewezen  heb,  en  hun  verafgelegen  kosmische
oorspronkelijke typen in liggen drie centra van het stelsel die in deze tijd en onder cyclische wet
Saturnus, Uranus en Mercurius zijn. Tussen deze in kunt gij weer een driehoek van de dierenriem
aantreffen welke bestaat uit de tekens Leeuw, Vissen en Steenbok. Met het oog op onze onmiddellijke
beschouwing hebben wij dus te maken met de volgende driehoeken:

Saturnus Shamballa

2. 
Vissen

Uranus De Hiërarchie

3. 
Steenbok

Mercurius De Mensheid

1. 
Leeuw 

322 Ned.
437/438 Eng.

a. Het Vissen-teken is thans bijzonder krachtig in het leven van de Mensheid doordat dit het teken is
dat zijn invloed terugtrekt naarmate wij op het grote wiel van de dierenriem vorderen. Het is dit
teken met zijn combinatie van energieën dat zulk een krachtige trillende activiteit in de Mensheid
heeft opgeroepen dat zij ten slotte met succes de rol van Wereld-Verlosser op zich kan nemen. Het
Vissen-teken is het teken van verlossing. Ook is het Vissen-teken, zoals gij weet, het teken van de
dood  en  in  zijn  doodsaspect  zien  wij  zijn  overeenkomst  met  het  eerste  aspect,  het
vernietigingsaspect van de Logos. Dit doodsaspect is op natuurlijke wijze actief aan het einde van
het Vissen-Tijdperk en brengt dientengevolge de tegenwoordige dood van de vorm in al de drie
werelden teweeg.

322 Ned.
438 Eng.

De  driehoek  van  Vissen-Uranus-Hiërarchie  krijgt  een  magnetische  aantrekkingskracht  voor  de
driehoek van de Mensheid. Uranus en Mercurius in combinatie met elkaar zijn tweeslachtig, hetgeen
de discipel  moet  leren  op  te  lossen en tijdens  het  zoeken naar  deze  oplossing verplaatst  hij  zijn
brandpunt uit het mensenrijk in het vijfde rijk, de Hiërarchie van zielen. De tekens Vissen en Steenbok
in vereniging met elkaar brengen die wijzigingen teweeg, waardoor „de discipel uit de wateren, waarin
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hij snel verdrinkt, wordt opgeheven tot op de bergtop waar hij het terugtrekken van de wateren kan
afwachten. Zo leert hij zichzelf kennen als een ingewijde".

323 Ned.
439 Eng.

... Deze drie energieën worden soms (in een poging het begrip ervan gemakkelijker te maken en te
vereenvoudigen) de „drievoudige energie van de WIL" genoemd:

1. De wil tot zelfbestendiging — het Leeuw-teken. 

2. De wil tot opoffering — het Vissen-teken. 

3. De wil om te kiezen — het Steenbok-teken.

daar de Shamballa-kracht achter de andere twee driehoeken ligt en de ontvanger is van energie uit de
drie hierboven genoemde sterrenbeelden, ze vermengend in de vereende uitdrukking van wil, en op
deze wijze bewijst de bewaker te zijn van de goddelijke doelstelling. ...

324 Ned.
441 Eng.

Tegelijkertijd ligt het voor de hand dat er met betrekking tot deze eenvoudige driehoeken ook enkele
in elkaar  grijpende  driehoeken naar  voren komen,  zoals  bijvoorbeeld  de  dierenriem-driehoek van
Leeuw-Vissen-Steenbok  en  de  daarmee  verwante  planetaire  driehoek  van  Saturnus-Uranus-
Mercurius.  Deze twee driehoeken storten in deze tijd hun zes stromen van kracht uit in onze drie
planetaire centra, en bezielen en stimuleren de planetaire driehoek van Shamballa-de Hiërarchie-de
Mensheid. ...

327 Ned.
444/445 Eng.

Het is interessant op te merken dat de zevende Straal van Ceremoniële Wet en Orde door bemiddeling
van Uranus werkt die thans de overbrenger is van de kracht van Sirius via het  Vissen-teken naar de
Hiërarchie. ... Het  Vissen-teken bestuurt deze inspanning van de Hiërarchie daar het hoogste aspect
van het Vissen-teken dat de mensheid in deze tijd enigszins kan begrijpen dat van Bemiddelaarschap
is. Dit is de energie van bemiddeling, van juiste verwantschap. ...

330 Ned.
449 Eng.

Het  zou nuttig voor  u zijn  indien gij  nog eens de  voorgaande  inlichtingen betreffende de  tekens
Leeuw-Vissen-Steenbok overleest ten einde u vertrouwd te maken met de aard, de hoedanigheid en de
invloeden welke deze grote driehoek (zie blz. 320) tot uitdrukking brengt en waardoor de mensheid in
deze tijd voorwaarts wordt geleid langs het pad van terugkeer. ...

331 Ned.
450 Eng.

Zeer beknopt wil ik het  feit  aanroeren dat,  zoals verwacht had kunnen worden, de invloeden van
Leeuw-Vissen-Steenbok die  de  tegenwoordige  wereldtoestand  via  Shamballa,  de  Hiërarchie  en de
Mensheid overheersen, krachtig zijn in hun vaak niet begrepen uitwerking op de individuele mens. ...

3. ... Eerste-straals-discipelen zullen, bijvoorbeeld, gemakkelijker reageren op de Shamballa-invloed,
overgedragen vanuit het Leeuw-teken en Saturnus, dan tweede-straals-discipelen. Deze zullen op
hun beurt sneller en op logische wijze reageren op de Hiërarchie die energieën vanuit het Vissen-
teken en Uranus overdraagt. ...

343 Ned.
468 Eng.

Vier sterrenbeelden zijn niet in deze lijst opgenomen:

Leeuw ......................... Maagd ............................. Waterman ................................. Vissen
...  ...  ...  Universeel bewustzijn

Zij hebben voornamelijk te maken met de uitdrukking van het bewustzijn op de buitenste uiterlijke
gebieden  van  uitdrukking  of  met  de  samensmelting  van  ziel  en  vorm  ten  einde  een  volledige
bewustheidstoestand aan te tonen. ...

344/345 Ned.
469/470 Eng.

Er is één driehoek van kosmische energie welke van buitengewoon belang is voor onze planeet, daar
de vereende invloed van zijn drie sterrenbeelden ten slotte de inwijding van de Planeet-Logos zal
bewerkstelligen;  dit  zal  de  een  of  andere  toekomstige  planetaire  uitdrukking  van  Zijn  leven
waarborgen om een „heilige planeet" genoemd te worden. ...

Deze drie sterrenbeelden zijn Leeuw-Maagd-Vissen. Esoterisch wordt over hen gesproken als „de
Voortbrengers van datgene wat weet, de Mededelers van datgene wat ontwaakt is en de Bouwers van
de vormen van ineenvloeiende Wijsheid. ...”

Deze driehoek is in deze tijd een omgekeerde driehoek met de energieën van het Leeuw-teken in het
nauwste contact met ons planetair leven. De volgende driehoek geeft hiervan een helder beeld:
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Vissen Maagd

Leeuw

De Mensheid

346 Ned.
471/472 Eng.

Dit is het hogere aspect van de energie van het Vissen-teken; het is de bewustwording van de groep,
van het  geheel  en van  het  heelal.  Het  is  de  energie  van buddhi,  het  hoger  aspect  van de  lagere
psychische aard; het is het aspect van de bemiddelaar in tegenstelling met dat van het medium. Het is
de  intuïtieve  leiding  in  plaats  van  de  intellectuele  opperheerschappij  van  het  Leeuw-teken  en  de
begrenzingen van het Maagd-teken.

Deze drie  energieën werken in deze tijd  krachtig in  op  de  mensheid en brengen het  volgende
teweeg, o.a.: ...

3. De bewustheid,  universeel  van aard,  van  de  ingewijde  wanneer  hij  aan  de  gelederen  van  de
werelddiscipelen ontstijgt.

Dit  alles  wordt  in  deze  tijd  door  de  gestadige  instroming  van  de  energieën  van  de  tekens
Leeuw-Vissen-Maagd tot stand gebracht; deze liggen achter de zeer snelle ontplooiing van de drie
typen  van  bewustzijn welke  in  verschillende  graden  kan  worden  aangetroffen  in  de  hedendaagse
mensheid.

348 Ned.
474/475 Eng.

Kreeft Ram

Steenbok 
(1ste tijdperk)

Tweelingen Schorpioen

Maagd 
(2de tijdperk)

Steenbok Maagd

Leeuw 
(3de tijdperk)

Wij hebben hier drie driehoeken maar tegelijkertijd slechts zeven invloeden, want de uitwerking van
de bepalende krachten van de twee buitengewoon actieve driehoeken tijdens de twee eerste tijdperken
vloeien ineen en vermengen zich in de derde driehoek. Deze in elkaar overgegane invloeden (met
behulp  van  de  vijf  overblijvende  sterrenbeelden:  Boogschutter,  Weegschaal,  Stier,  Vissen en
Waterman) stellen de discipel in staat over te gaan vanuit het mensenrijk naar het zielenrijk. ...

350 Ned.
476/477 Eng.

Met betrekking tot de vijf sterrenbeelden die bijzonder actief zijn in het leven van de gevorderde
discipel en ingewijde laten de invloeden zich in twee driehoeken van kracht verdelen, daar het Leeuw-
teken — de energieën van de zeven sterrenbeelden in één punt samentrekkend — erbij inbegrepen is,
waardoor het zelfbewustzijnsaspect wordt verbonden met de geest:

Leeuw

Weegschaal Boogschutter

Stier

Vissen Waterman

353 Ned.
481 Eng.

... Wanneer de ervaringen ondervonden in het Maagd-teken in het  Vissen-teken zijn voltooid en de
beproevingen van het Schorpioen-teken geleid hebben tot verlichting in het Stier-teken, dan zal de
uitwerking van deze vier energieën (Maagd, Vissen, Schorpioen, Stier) de mens tot de ware driehoek
vormen  die  de  drie  goddelijke  aspecten  of  energieën,  zoals  zij  vanuit  de  drie  grote  bepalende
sterrenbeelden: de Grote Beer, de Pleiaden en Sirius komen, tot uitdrukking brengt.

357 Ned.
486 Eng.

Het  is  interessant  in gedachten te  houden dat,  gelijk  elk teken in drie  decanaten wordt  verdeeld,
beheerst door bepaalde planeten, de dierenriem zelf een deel is van een nog grotere dierenriem en
eveneens in drie delen wordt verdeeld. De drievoudige verdeling van de dierenriem wordt beheerst
door drie sterrenbeelden die voor deze grotere dierenriem zijn wat de planeten zijn voor de decanaten.
De drie heersende sterrenbeelden zijn Schorpioen (op het Vaste Kruis), Stier (ook op het Vaste Kruis)

46



Bladz.-ref. VISSEN

en  Vissen (op het  Beweeglijk Kruis).  Dit  moet noodzakelijk zo zijn, daar  beproevingen, begeerte,
verlichting, stof, vorm en verlossing de grondtonen zijn van ons zonnestelsel en in het bijzonder van
onze Aarde. ...

357 Ned.
486/487 Eng.

Dit zonnestelsel  is een stelsel  dat  het  tweede aspect  van goddelijkheid uitdrukt en vandaar dat  de
nadruk valt op de door de tekens Schorpioen, Stier en Vissen stromende krachten. Denk hierover na.
Een wenk ligt hierin besloten betreffende onze dierenriem welke voor de astroloog van de toekomst
van buitengewoon belang is. Het zal blijken dat in de kosmische decanaten, waarop ik hier doel, drie
grote zonen van God voor ons de hoedanigheid, de grondtoon en de ontwikkeling welke kenmerkend
zijn voor elk decanaat, tot uitdrukking hebben gebracht, o.a.: ...

Christus — Vissen — Verrijzenis door opoffering.

360 Ned.
491 Eng.

... c. Het Tweelingen-teken bevindt zich enkel in de driehoek van Straal II en in deze tijd verrichten de
tekens Maagd en Vissen de grote taak om tweede-straals-energie over te dragen. ...

372 Ned.
509 Eng.

... De drie omsluierde planeten — Vulcanus, Uranus en Neptunus zijn alle drie heilige planeten en
belichamen  de  energieën  van  de  eerste,  de  zevende  en  de  zesde  straal.  Vulcanus  is  nooit  een
exoterische heerser  en hij  komt eerst  tot  werkelijke activiteit  wanneer een mens zich op  het  Pad
bevindt, terwijl Uranus en Neptunus de heersers zijn van het elfde en het twaalfde huis; zij regeren de
tekens Waterman en Vissen. ...

390 Ned.
537 Eng.

...  De periode van deze wisselwerking van drie  grote energieën en hun geconcentreerde krachtige
inwerking op onze planeet begon in 1875, nam in 1925 in stuwkracht toe, bereikte haar hoogtepunt
(zowel ten goede als ten kwade) in 1945 en neemt nu geleidelijk af tot 1975. Deze drie sterrenbeelden
zijn: Leeuw, Steenbok en Vissen. Zij staan op zeer merkwaardige en mysterieuze wijze in verbinding
met het vierde natuurrijk en daarom ook met de evolutie en de bestemming van de mensheid. ...

391 Ned.
538 Eng.

Het  Vissen-teken — Heerser: Pluto die het achtste Huis, het huis van de dood, van ontbinding, van
onthechting  regeert;  hij  heerst  over  het  Schorpioen-teken,  het  teken  van  beproeving  en  van
discipelschap.

393 Ned.
542 Eng.

... Vergeet niet dat elf het getal is van de Ingewijde en dat het in deze tijd het elfde huis is dat zo sterk
overheerst;  vergeet  niet  dat  het  Waterman-teken,  het  elfde  teken,  het  teken  is  van  universele
verhoudingen, universele wisselwerking en universeel bewustzijn. Voor dit alles bereidt de combinatie
van de tekens Leeuw, Steenbok en Vissen het mensdom voor.

395 Ned.
545 Eng.

Ten einde het volledig overzicht van de keuze te geven en de vorm aan te wijzen waardoor de geest
van  de  mens kan  zegevieren,  werd  de  invloed  van  het  Vissen-teken ingeroepen of  liever  gezegd
opgeroepen. Het zijn de omstandigheden die oproepen, af en toe geholpen door Woorden van Macht
uitgesproken door de Hiërarchie. Het Vissen-teken, door zijn heerser Pluto (die zowel de massa als de
discipelen esoterisch beheerst), maakte de overwinning van de dood noodzakelijk — niet noodzakelijk
de stoffelijke dood — hetgeen leidt tot de ontbinding van de vorm van de mens. ...

402 Ned.
554 Eng.

De  vier  armen  van  dit  Kruis  zijn  Tweelingen-Maagd-Boogschutter-Vissen. Het  wordt  soms  het
Gewone Kruis genoemd, omdat het de gewone kudde, het grootste deel van de mensheid, beheerst.

408 Ned.
561/562 Eng.

... [D]e ware bedoeling van ... [de] invloed [van de Kruisen] ... kan worden toegelicht, maar enkel op
analytische wijze (welke altijd de synthese ontkent) door bijvoorbeeld op te merken met betrekking tot
het  Beweeglijk Kruis dat  de  synthese van evolutie,  haar  probleem en haar  doel  alle te voorschijn
komen in een vereende, gehele weergave wanneer de invloeden als volgt worden gezien, o.a.: ...

4. Vissen — de weergave van ineengevloeide straling.

... Er is u verteld dat met betrekking tot het Beweeglijk Kruis het  Vissen-teken op het ogenblik  het
krachtigste is en wanneer het werk van het Beweeglijk Kruis is volbracht, de aanvaardende discipel
overgaat naar het Vaste Kruis en zich gaat voorbereiden voor de beproevingen van inwijding. ...

409/410 Ned.
564 Eng.

...  Later,  wanneer de praktische waarde van esoterische astrologie beter  wordt begrepen, zullen de
mensen gebruik maken van de drie energieën van de andere drie tekens van het Kruis waarin het Zon-
teken zich bevindt. Dit is een toekomstige ontwikkeling van de wetenschap van esoterische astrologie.
Om dit in de eenvoudigste woorden te zeggen, waardoor natuurlijk de betekenis ervan wordt beperkt:
een mens zal trachten, wanneer hij in het Boogschutter-teken staat, zich langs de een of andere lijn op
één punt  te  richten;  wanneer hij  in het  Maagd-teken staat,  zal  hij  weten dat  de gelegenheid zich
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voordoet de vorm meer onder invloed van de verborgen Christus te brengen en dat in het Vissen-teken
gevoeligheid voor de hogere indrukken zijn recht en privilege is. Al deze vier mogelijkheden komen
tot uitdrukking voor ons in het leven van Jezus, de Meester op de zesde straal.

410 Ned.
565 Eng.

Het  Vissen-aspect  in zijn  hoogste uitdrukking wordt  aangetoond door  Zijn gevoeligheid voor  het
onmiddellijk,  ononderbroken  contact  met  Zijn  „Vader  in  de  Hemel";  Hij  was  in  voortdurende
gemeenschap  met  de  Monade  en  bewees  daardoor  aan  de  wereld  dat  Hij  was  ingewijd  in
bewustzijnstoestanden waarvan de derde inwijding slechts een begin is.

454/455 Ned.
627/628 Eng.

3. Vissen. In dit teken wordt het werk voltooid en de wil van de Vader verwezenlijkt zich door middel
van de tweede-straals-wil als de wil-tot-verlossen. ... In het Vissen-teken ziet gij de voltooiing van het
werk van datgene wat het stofaspect mogelijk heeft gemaakt, en de Christus treedt naar voren als de
wereldverlosser. ...

455 Ned.
628 Eng.

In  tijd  en ruimte en van het  gezichtspunt  uit  van de  mensheid is  de driehoek van sterrenbeelden
Maagd, Tweelingen en Vissen, en niet de hier gegeven volgorde van Tweelingen, Maagd, Vissen; de
laatstgenoemde volgorde is volgens het standpunt van Shamballa.

479 Ned.
661 Eng.

8. „Het teken van de komst van de Messias is de conjunctie van Saturnus en Jupiter in het Vissen-
teken." (G.L. III. 152).

489 Ned.
676 Eng.

5. „Wanneer de zon achter de dertigste graad van Steenbok schuil gaat en het Vissen-teken niet meer
zal bereiken, dan is de Nacht van Brahma aangebroken." (G.L. II. 612. Noot).

490 Ned.
678 Eng.

2. Het  Vissen-teken... „schittert  als  een  symbool  van  de  vroegere,  de  tegenwoordige  en  de
toekomstige geestelijke Verlossers." (G.L. I. 717).

3. „Kepler stelde als een positief feit vast dat op het ogenblik van de Incarnatie van Christus alle
planeten in conjunctie stonden in het  Vissen-teken... het sterrenbeeld van de Messias." (G.L. I.
717).

4. Er  zijn  in  de  boeddhistische  godsdienst  op  de  portieken  van  gebouwen,  geheiligd  aan  de
geloftegiften aan de doden, ornamenten aangebracht van een „kruis gevormd door twee vissen".
(G.L. III. 151).

504 Ned.
3 Eng.

„Ten gevolge van de vervroeging van de nachteveningen (welke een schijnbare beweging
van het Vissen-teken naar het Waterman-teken teweegbrengt) betreedt de Zon op het ogenblik
of heeft zij bij de lente-nachtevening de  laatste  graden van het Waterman-teken betreden, en
deze (21—30) worden volgens de exoterische astrologie door Venus beheerst. ...”

505 Ned.
4 Eng.

... Tevens wil ik u erop wijzen dat het nog een onbeantwoorde vraag is of wij werkelijk het Waterman-
teken binnengegaan zijn; waarschijnlijker is het dat wij het eenvoudig met grote snelheid naderen en
daarom steeds  ontvankelijker  worden  voor  zijn  invloed  en  minder  ontvankelijk  voor  die  van het
Vissen-teken. Ik zou te berde willen brengen dat er nog wel 177 jaren moeten verstrijken voordat wij
wat gij het laatste decanaat hebt genoemd, betreden (geschreven februari 1940). ...
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48 Ned.
56 Eng.

Het is tevens interessant op te merken dat zeven van de symbolen welke de twaalf tekens van de
dierenriem uitdrukken, tweevoudig van aard zijn, en hun tweevoudigheid kan afgeleid worden uit, o.a.:
...

6. De twee Evenwijdig Lopende Lijnen van kracht in het Waterman-teken. ...

52 Ned.
61 Eng.

3. Gezien van het standpunt van een aan een gelofte gebonden discipel en ingewijde die weer het Pad
van de Zon doorkruist en ondervindt dat datgene wat hij als zichzelf in het Leeuw-teken ontdekt
heeft,  zijn  bekroning  vindt  in  het  Waterman-teken. Het  scheiding-veroorzakend  individueel
bewustzijn  wordt  het  groepsbewustzijn  in  het  Waterman-teken, en  hij  begint  de  betekenis  te
begrijpen van die fundamentele combinatie van tekens, die „driehoek in het bewustzijn" van de
mensheid:

Kreeft  Leeuw  Waterman
Massa-bewustheid ..................... Individuele bewustheid ............................ Groepsbewustheid.
Instinctief bewustzijn ................ Intelligent bewustzijn ............................... Intuïtief bewustzijn.

56 Ned.
66/67 Eng.

Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden, o.a. ...
2. Leeuw en Waterman staan, door middel van de Zon en Jupiter, in verbinding met Straal 2. Het

individueel bewustzijn wordt ontwikkeld tot wereldbewustzijn. Op deze wijze wordt een mens een
werelddienaar. ...

57 Ned.
68 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën, o.a. ...

d. Straal 4 met Schorpioen en Waterman door middel van Mercurius en de Maan. ...

78 Ned.
98/99 Eng.

... Door middel van Uranus wordt het Ram-teken bovendien verbonden met het Waterman-teken, het
teken van werelddienst, dat tot de dood en de bevrijding in het Vissen-teken leidt. ...

81 Ned.
101/102 Eng.

Ik wil ook uw aandacht vestigen op het feit dat door Uranus het Ram-teken wordt verbonden met het
Waterman-teken. Het  vage  begin in  het  Ram-teken  en  de  zwakke  verwezenlijking  van  de  latent
belichaamde denkbeelden hebben — na de omkering van het wiel in twee richtingen — bevrijding
gebracht  in  het  Steenbok-teken  en  de  werelddienaar  voortgebracht  in  het  Waterman-teken, die
vrijwillig op het grote wiel blijft staan (terwijl hij het Hoofdkruis als zijn heersende tekens gebruikt),
waardoor  hij  zich binnen de invloedssfeer  bevindt  ten einde  de  mensheid te  helpen bevrijding te
verkrijgen van het Vaste Kruis.

81 Ned.
103 Eng.

4. ...  In  ...  [het  Steenbok-]teken komt de ingewijde tot  geestelijke bewustheid, welke later  in het
Waterman-teken en in het Vissen-teken tot uitdrukking komt als de mens, de wereldwerker, en als
de mens, de wereldverlosser — beiden met een universele opdracht.

91 Ned.
117 Eng.

...  Het  is  om deze  reden  dat  het  leven  van  dienst  en  de  gerichte  bedoeling  om te  dienen  een
wetenschappelijke werkwijze vormen om bevrijding te bereiken. In het Waterman-teken, het teken van
werelddienst,  wordt  ten slotte  de  les  geleerd  die  de  mens vormt tot  een Wereld-Verlosser  in  het
Vissen-teken. ...

103 Ned.
134 Eng.

Aquarius,  de  Waterman. —  Dit  sterrenbeeld  is  in  deze  tijd  van  buitengewoon  belang  voor  ons
zonnestelsel, want het is een teken waar onze Zon zich snel naar toe beweegt; zijn invloed wint aan
stuwkracht en wordt bij het verstrijken der jaren steeds sterker. 

Dit  teken  is  bijgevolg  voor  een  groot  deel  aansprakelijk  voor  de  veranderingen  welke  in  ons
planetair leven in alle natuurrijken worden aangebracht, en omdat het een luchtteken is, is zijn invloed
alles- en onderling doordringend. 

Voor vele typen van denkvermogens is deze invloed niet voelbaar en is dus ongeschikt de verlangde
resultaten teweeg te brengen; toch is het een feit dat deze ontastbare, doordringende resultaten in hun
uitwerking van veel groter invloed en veel omvattender zijn dan de meer concrete en opzienbarende
gebeurtenissen. ...

104 Ned.
135 Eng.

De  grondtonen  van  dit  teken  zijn  drie  in  getal  en  zijn  gemakkelijk  te  begrijpen,  al  zijn  zij
buitengewoon moeilijk aan te tonen wanneer zij hun toon op het omgekeerde wiel doen gelden. Deze
grondtonen zijn:

1. De dienst aan de persoonlijkheid, het lager zelf, welke zich ten slotte omvormt tot dienst aan de
mensheid.

2. Oppervlakkige,  zelfzuchtige  activiteit,  welke  zich  wijzigt  in  een  diepe,  actieve  bedoeling
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werkzaam te zijn ten voordele van de Hiërarchie.

3. Zelfbewust leven dat zich uiteindelijk wijzigt in een gevoelige menslievende bewustheid.

De hoedanigheid van deze grondtonen verandert van een kleinzielige, oppervlakkige aard in die van
een ernstige bedoeling en diepe overtuiging. De laagstaande, onontwikkelde  Waterman-persoon op
het Beweeglijk Kruis kenmerkt zich door een oppervlakkige bewustwording. Deze rijpt in het Leeuw-
teken  en  wordt  een  diepgeworteld  zelfbewustzijn  met  een  grondige  belangstelling in  het  ik,  zijn
behoeften en wensen. Naarmate de wisselwerking voortgaat  tussen de tekens Leeuw en  Waterman
(want  zij  zijn  polaire  tegenstellingen),  komt  er  een  verdieping  van  alle  hoedanigheden  en  de
oppervlakkigheid verdwijnt, totdat — op het omgekeerde wiel — het intensieve zelfbewustzijn van het
Leeuw-teken zich verruimt tot de groeps bewustheid van het Waterman-teken. ...

104/105 Ned.
136/137 Eng.

Terwijl men deze twaalf tekens bestudeert, is het interessant de verhouding van het bewustzijn tot het
voorafgaande teken en tot het daarop volgende teken na te gaan. Het is vooral belangwekkend met
betrekking tot het Waterman-teken. De stoffelijke, aardse hoedanigheid van het Steenbok-teken wordt
in het  Waterman-teken „opgelost in de lucht". De individuele „vis" van het andere teken wordt ten
slotte de ziel en de ziele–hoedanigheid treedt naar voren; op het omgekeerde wiel komt deze als de
doordringendheid  van  wijsheid  (Vissen)  en  als  de  universele  liefde  van  de  waarlijk  ontwikkelde
Waterman-mens tot  uitdrukking.  Op  het  wiel  zoals  het  „zich wentelt  in  illusie",  het  wiel  van de
persoonlijkheid,  verdiepen  zich  geleidelijk  de  oppervlakkigheid  en  de  luchtige  aard  van  de
onontwikkelde  Waterman-mens tot  de  concrete,  harde  stoffelijke  aard  van de  Steenbok-mens.  De
gemiddelde mens in het Waterman-teken stalt al zijn waren uit in de etalage, en vaak kan men weinig
vinden in de kamer achter de etalage. Esoterisch bergt de ontwikkelde Waterman-mens al hetgeen hij
heeft in zijn waterkruik en bewaart het er voor dienst, ten einde het op verlangen overvloedig te geven
om aan de nood tegemoet te komen.

Het  Waterman-teken is eveneens een tweevoudig teken en geeft twee trillingen aan. Hierin treedt
zijn verhouding tot het Vissen-teken naar voren, want gelijk het Vissen-teken op het wiel van illusie,
het  Beweeglijk  Kruis,  materie  en  slavernij  betekent,  beginnen  de  stoffelijke  bestanddelen  en  de
wereldziel  of de gekerkerde  ziel  in het  Waterman-teken in onderlinge verdraagzaamheid samen te
werken, en in de hogere individuele Waterman-mens drukken ziel en geest zich uit door middel van de
stoffelijke bestanddelen. 

Dientengevolge is er een astrologische verhouding tussen de band van sterren in het Vissen-teken,
welke de twee vissen verenigt, en de hoedanigheid en de aard van het  Waterman-teken, welke zich
tezamen verbinden tot één werkend, samenvoegend geheel. ...

105 Ned.
137 Eng.

... De Waterman-mens erkent de band die alles subjectief en in waarheid tezamenhoudt, terwijl in het
Vissen-teken de energie van verwantschap een in gevangenschap houdende band vormt die begrenst
en gevangen houdt. ...

De heersers van het Waterman-teken zijn van bijzonder belang. Zij vormen een doeltreffende groep
van planeten die de invloeden van de zevende, de tweede en de vierde straal invoert. ...

106 Ned.
138 Eng.

Sommige astrologen wijzen Saturnus aan als een van de heersers. Ook Alan Leo doet dit, doch ik wil
erop wijzen dat hij zich in dit geval geheel bezighoudt met de vooruitgang van de gewone mens op het
levenswiel, en de Saturnus die hij aanvoelt het  Waterman-teken te beheersen, is de Saturnus-invloed
van het Steenbok-teken, waarin Saturnus twee decanaten beheerst. ...

106 Ned.
138 Eng.

...  Daar  water  het  symbool  is  van  stoffelijke  bestanddelen  en  van  stoffelijke  uitdrukking  plus
emotionele aandrijving, is de activiteit van het Waterman-teken dientengevolge tweevoudig; de derde
straal  drukt  zich krachtig uit  door  middel van dit  teken en bereikt  onze planeet  door  middel  van
Uranus en de Maan, die in dit geval Uranus op symbolische wijze verbergt of omsluiert. ...

108/109 Ned.
141 Eng.

... In deze wereldcyclus zijn planetaire invloeden ongewoon krachtig in het Waterman-teken, doordat
het op een bijzondere wijze een culminerend teken is voor de meeste mensen die voorwaarts gaan
vanuit het Ram-teken naar het Vissen-teken op het Vaste Kruis. Slechts zeer weinig mensen voltooien
de levenservaring op de drie Kruisen in het Vissen-teken en worden dan wereldverlossers. Zij kennen
dan, en dan alleen, het hoogste aspect van de eerste straal zoals het zich uitdrukt door de activiteit van
de Dood. Het merendeel echter van de wereld-ingewijden bereikt het toppunt van hun ervaring in het
Waterman-teken, waarna zij bevrijde werelddienaren worden. ...

Het Waterman-teken is bij uitstek een teken van voortdurende beweging, van een zich wijzigende
activiteit  en  terugkerende  veranderingen,  en  het  symbool  voor  dit  teken  drukt  deze  toestand  van
werkzaamheid uit. Het is bijgevolg een teken waarin de betekenis van de tijdkringen door de ingewijde
overwonnen en begrepen wordt. ...

52



Bladz.-ref. WATERMAN

109 Ned.
141/142 Eng.

... De resultaten van de vallei-ervaring (om een bekende uitdrukking van de mystici van alle tijden te
gebruiken)  en  die  van  de  bergtop  met  zijn  visie  en licht  worden  zeer  levendig  door  het  teken
afgebeeld. De Waterman-mens kan de diepten van neerslachtigheid en van zelfonderschatting ervaren
of hij kan de geestvervoering van de ziel doormaken en het gevoel kennen van geestelijke macht die
ziele-leiding  geeft,  en  begrijpen  dat  dit  alles  een  wisselwerking  is  en  de  actie  en  reactie  welke
noodzakelijk zijn voor groei en begripsvermogen. De wet van een dergelijke actie en reactie is de wet
waarmede hij werkt.

109 Ned.
142 Eng.

...  In  het  Waterman-teken echter,  de  polaire  tegenstelling van het  Leeuw-teken en zijn  teken van
vervulling, wordt hij extrovert; er is geen centrum of cirkel van beperkte invloed, doch er zijn alleen
twee uitgaande lijnen van energie die van hem uitstromen in de wereld der mensen. De zelfbewuste
mens in het Leeuw-teken wordt de bewuste dienaar in het Waterman-teken, hetgeen voor ons zo zuiver
wordt  uitgedrukt  in  de  symbolen  van  deze  twee  tekens.  De  Waterman-mens wijdt  zich  aan
groepsdienst en aan het welzijn van de mensheid. De gemiddelde Waterman-mens op het Beweeglijk
Kruis zal, bijvoorbeeld, een betrouwbare bediende zijn, de aanhankelijke werker bij de een of andere
firma of in een zaak binnen welker grenzen al zijn belangstelling beperkt is, en alles wat hij heeft wijdt
hij aan het welzijn ervan. Op het Vaste Kruis wordt deze toewijding aan anderen werelddienst.

Ons  wordt  verteld  dat  het  Waterman-teken het  bloed  en  de  bloedsomloop  beheerst.  Door
bemiddeling van het bloed wordt de levenskracht gedistribueerd door het gehele menselijk lichaam
heen. Het symbool hiervan is de taak van de bevrijde Waterman-mens die het geestelijk leven uitdeelt
door het gehele vierde natuurrijk heen. ...

109 Ned.
143 Eng.

Het Waterman-teken is, zoals gij weet, een van de armen van het Vaste Kruis. Dit Kruis is bij uitstek
het Kruis van Discipelschap en van de drie grote inwijdingen. ...

109/110 Ned.
143/144 Eng.

... In verband ... [met het Vaste Kruis] zou ik kunnen zeggen, o.a.: ...

3. Dat in het Schorpioen-teken — de discipel die beproevingen doormaakt die hem in staat zullen
stellen  de  tweede  inwijding te  ondergaan  en  aan  te  tonen  dat  de  begeerte-aard  beteugeld  en
bedwongen is, terwijl de lagere aard (daar deze opgeheven wordt in de lucht, d.w.z. tot in de
hemel)  in  staat  is  het  doel  voor  deze  wereldperiode  te  bereiken,  en  dat  vanuit  de  aardse
grondslagen van het  Schorpioen-teken de persoonlijkheid zo beproefd  kan worden,  dat  zij  de
sterkte toont die nodig is voor de in het Waterman-teken verlangde werelddienst. Dit wordt voor
ons zo mooi uitgedrukt in de legende van Hercules, de Zonne-God, die de negenhoofdige Hydra
of de  slang van begeerte  overwint door  op  zijn  knieën neergedwongen te  worden,  en uit  die
nederige positie heft hij de slang op tot in de lucht, en dan komt de bevrijding.

4. Dat  in het  Waterman-teken — de  langdurige  inspanning van de  ziel  volbracht  is  en voor  de
discipel  op  het  Vaste  Kruis  de  ervaringen  geëindigd  zijn.  Dan  ondergaat  de  mens de  derde
inwijding en wordt bevrijd van de heerschappij van de persoonlijkheid. ...

111 Ned.
145 Eng.

... In het Waterman-teken dringt de schoonheid van het groepsleven, het groepsbelang tot hem door,
zijn individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van de groep ontwaakt en hij begint zijn leven te
leven en offert zich om de mensheid te dienen.

Met betrekking tot de kwestie van het bewustzijn zouden de studerenden het van belang vinden het
onderwerp langs de volgende richtlijnen te bestuderen, o.a.: ...

6. Groepsbewustzijn .......................................................... In het Waterman-teken.

112 Ned.
146 Eng.

Wij  komen nu  aan  een  zeer  belangwekkend  punt  met  betrekking  tot  het  Waterman-teken. Er  is
schijnbaar geen planeet die in dit teken of in verheffing of „in val" is. De enige planeet die beroerd
wordt, is de Zon, wier macht getemperd wordt. Wat is de symbolische betekenis hiervan? Deze bestaat
in de verhouding van het Waterman-teken tot het Steenbok-teken en in die van het Vaste Kruis tot het
Hoofdkruis, in die van de derde inwijding tot die welke hierop volgen, en in die van het verworven
punt van evenwicht tussen het Vissen-teken en het Steenbok-teken, dat zich in het  Waterman-teken
concentreert. ...
Geen planeet staat in het Waterman-teken in verheffing en geen planeet is in val in dit teken, doordat
de ware Waterman-mens — na voldoende ervaring op het Beweeglijk Kruis en het Vaste Kruis — een
punt van evenwicht heeft bereikt. ...

112/113 Ned.
147 Eng.

In het Waterman-teken gaat al datgene in vervulling wat de ingewijde in het Leeuw-teken heeft bereikt
door de invloed van de Zon, want in het Leeuw-teken is er een nagenoeg onovertroffen toestand waar
de  mensheid bij  betrokken is,  daar  de  Zon alle  uitdrukkingen — zowel exoterisch,  esoterisch als
hiërarchisch  —  beheerst.  Zij  heerst  over  de  persoonlijkheid,  de  ziel  en  de  vierde  Scheppende
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Hiërarchie.  Vandaar  dat  de  macht van de  Zon (de  stoffelijke  Zon)  in  het  Waterman-teken wordt
getemperd. ... Het staat in verband met de verhouding tussen het Leeuw-teken en het Waterman-teken,
daar het Leeuw-teken doorgaans niet al zijn heersende invloeden door bemiddeling van een planeet
geconcentreerd heeft. ...

113 Ned.
148 Eng.

De decanaten in het Waterman-teken worden (volgens Alan Leo) door Saturnus, Mercurius en Venus
beheerst, en de uitwerking welke zij op de menselijke aangelegenheden en op de wereldtoestanden
zullen hebben, begint reeds tot uitdrukking te komen. ...

114 Ned.
149 Eng.

...  Gelegenheid  — Verlichting — Broederschap:  dit  zijn  de  gaven die  Shamballa  van plan  is  de
mensheid gedurende het  Waterman-Tijdperk te schenken, indien de mens zich daarvoor slechts wil
voorbereiden, ze aanvaarden en er gebruik van zal maken. ...

Volgens andere astrologen worden de drie decanaten beheerst door Venus, Mercurius en de Maan.
Gij  kunt  hier  de  astrologische  verhouding  tot  het  gewone  of  tot  het  omgekeerde  levenswiel
opmerken. ...

114 Ned.
149/150 Eng.

... De energie die een kans geeft, verlichting en broederlijke liefde brengt zoals deze op het Vaste kruis
uitgedrukt  en  bereikt  worden,  komt  op  het  Beweeglijk  of  Gewone  Kruis  tot  uitdrukking  als
moeilijkheid, als het onbestendig, wispelturig denken (wankelbaar en duister) en als sekse.

Dit  komt duidelijk  naar  voren  in  de  woorden gesproken tot  de  mens  op het  Beweeglijk  Kruis
wanneer hij door een Waterman-Tijdperk heen gaat. Deze woorden luiden: „En het Woord weerklonk,
Laat begeerte de heerseres zijn in de vorm", want begeerte wordt verworven kennis en de kennis van
datgene wat in welk stadium ook op het  evolutiepad  verborgen is,  verbindt de mens met Uranus.
Wanneer de mens op het Vaste Kruis staat, weerklinken de woorden: „Het water des levens ben ik en
stort het uit voor de dorstige mensen". ...

114/115 Ned.
150 Eng.

... Deze drie studies van de tekens Vissen, Waterman en Steenbok zullen iets langer zijn dan de daarop
volgende, daar ik de grondslag van hetgeen ik te zeggen heb onder het zesde punt: De Drie Kruisen,
heb gelegd. ... [H]et Vissen-teken maakt deel uit van het Beweeglijk Kruis, het Waterman-teken van
het Vaste Kruis en het Steenbok-teken van het Hoofdkruis; het zal daarom niet nodig zijn de door mij
hier reeds gegeven inlichtingen in zulke bijzonderheden te herhalen, wanneer wij de andere tekens
bespreken. Deze drie tekens zijn aanvangstekens of slottekens, overeenkomstig de toestand van het
levenswiel. Zij vatten ook samen of beginnen de activiteiten van de andere negen tekens, die in de kern
strikt menselijke tekens zijn, en voegen de resultaten van de ervaringen op de drie Kruisen tezamen.

115 Ned.
151 Eng.

Het is interessant op te merken hoe deze drie tekens of die van het begin (op het Beweeglijk Kruis) of
die van vervulling (op het Vaste Kruis) zijn. In het geval waar zij het begin aangeven, krijgen wij te
maken met:

1. Ram 1ste Aspect latent. ...
2. Vissen 2de Aspect latent. ...
3. Waterman 3de Aspect latent. Toewijding aan de dienst  van het  lager  zelf.  Zelfzucht.

Ervaring op het Vaste Kruis.

Wanneer deze drie tekens het einde vormen van het tijdperk van uitdrukking op het omgekeerde
wiel, dan krijgt gij:

1. Waterman 3de Aspect uitgedrukt. Toewijding aan de dienst voor het Geheel. De dood of de
ontkenning  van  alle  persoonlijke  zelfzucht.
Hoogtepunt van ervaring op het Vaste Kruis.

2. Vissen 2de Aspect uitgedrukt. ...
3. Ram 1ste Aspect uitgedrukt. ...

121 Ned.
159 Eng.

Er waren in vroegere tijden, zoals gij misschien gehoord hebt, slechts tien tekens en — te dien tijde —
gaf het Steenbok-teken het einde aan van het dierenriemwiel, en niet het Vissen-teken, zoals in deze
tijd het geval is. Het  Waterman-teken en het Vissen-teken waren niet ingelijfd bij de tekens om de
eenvoudige,  afdoende  reden  dat  de  mensheid  niet  op  hun bijzondere  invloeden kon reageren;  de
voertuigen van contact en het reactievermogen waren niet voldoende ontwikkeld. ...

122 Ned.
160 Eng.

2. In Atlantische tijden werd de mens zo ontvankelijk voor de planetaire en solaire invloeden, dat de
deur van inwijding tot hiërarchische ervaring geopend werd en er twee tekens bijgevoegd werden.
Deze twee tekens waren de hogere overeenkomsten van het Leeuw- en van het Maagd-teken en
waren de polaire tegenstellingen van deze twee: het Waterman-  en het Vissen-teken. ...

54



Bladz.-ref. WATERMAN

126 Ned.
167 Eng.

De invloeden en krachten van de tweede straal zijn altijd aanwezig en stromen in ons planetair gebied
en planetair leven via de Zon (een verborgen planeet omsluierend) en via Jupiter. Deze stuwen de
krachten van de sterrenbeelden Leeuw, Boogschutter, Vissen,  Waterman en Maagd in en door onze
gehele planeet en al haar natuurrijken.

127 Ned.
167/168 Eng.

...  In  het  Waterman-teken bracht  de  Christus  Zijn  discipelen  in  aanraking met de  „mens die een
waterkruik draagt", Aquarius, en in de opperste kamer binnengeleid, bracht Hij hen tot eendracht en
eenheid  volgens  de  symboliek  van  het  communie-feest.  ...  Christus  werd  in  het  Steenbok-teken
geboren, vervulde de wet onder Saturnus, wijdde het tijdperk van intelligente broederschap in onder
Venus en is het volmaakte voorbeeld van de Steenbok-ingewijde die de Wereld-Dienaar wordt in het
Waterman-teken en  de  Wereld-Verlosser  in  het  Vissen-teken,  aldus  de  rondte  van  de  dierenriem
voltooiend, waardoor Hij in het Vissen-teken zegevierend kon zeggen: „Het is volbracht."

130 Ned.
172 Eng.

... Gezien vanuit een astrologische verklaring en waar het de astroloog betreft die er niet zeker van is
in welke richting het wiel wentelt, is het het enige decanaat met zijn heerser waarvan hij zeker kan
zijn. De invloed van de heerser is derhalve onvermijdelijk. 

Dit is op opvallende wijze het geval met betrekking tot het  Waterman-teken waarin onze zon nu
komt  te  staan,  met  zijn  drie  decanaten,  Saturnus,  Mercurius  en  Venus,  die  onvermijdelijk
moeilijkheden, verlichting en broederlijke liefde brengen. ...

131 Ned.
174 Eng.

... Daarom keert hij terug door de poort van het Kreeft-teken, doch met zijn bewustzijn gestadig in het
Waterman-teken gehouden.  Van  de  wereld-ingewijde  in  het  Steenbok-teken  wordt  hij  een
geïncarneerde werelddienaar in het Waterman-teken en later een wereldverlosser in het Vissen-teken.

132 Ned.
174 Eng.

Er zijn drie tekens van de dierenriem die hechter dan welk ander teken ook met de mens verbonden
zijn. Deze tekens zijn: Leeuw, Boogschutter en Waterman. Op een speciale (doch voorlopig nog niet
te  bewijzen)  wijze  staan  zij  met  de  drie  aspecten  van  de  mens — lichaam,  ziel  en  geest  — in
verbinding. De volgende tabel of een beknopt overzicht van nogal belangrijke gevolgtrekkingen kan
ertoe dienen dit duidelijker te maken, o.a.:

... ... Waterman

... ... De Water-Drager.

... ... De Dienaar.

... ... Groepsbewustzijn.

... ... Lager-mentale aard.

... ... De intuïtief-mentale mens.

... ... De geestelijke ziel.

... ... Inwijding.

... ... Monadisch brandpunt.

... ... Het Vaste Kruis.

... ... Decentralisatie.

... ... Universele eenheid.

... ... Lucht.

... ... Dienst.

... ... Bevrijding.

132 Ned.
175 Eng.

Leeuw, Boogschutter,  Waterman:) ...  Zij  worden vaak aangeduid als de tekens die — wanneer ze
worden bestudeerd — de goddelijke bedoeling in de mens zullen onthullen, de punten van crisis in zijn
ontwikkelingsgang zullen aangeven en (wanneer de drie  invloeden die van hen uitgaan, hun werk
hebben gedaan) de mens zullen brengen „van deur tot deur, want het Leeuw-teken is het eerstvolgend
teken  na  het  Kreeft-teken,  en  het  Boogschutter-teken  is  het  teken  dat  aan  het  Steenbok-teken
voorafgaat". ...

134/135 Ned.
178 Eng.

In  dit  verband is het  interessant  de  ontplooiing na te  gaan van het  menselijk  bewustzijn  door  de
invloed van de energieën die door middel van de verschillende dierenriemtekens worden vrijgegeven,
o.a.: ...

5. Inspiratie beheerst dienst — Waterman. Groepsbewustzijn.

Ik ga verder.

55



Bladz.-ref. WATERMAN

135 Ned.
179 Eng.

Deze  zes  tekens  — Kreeft,  Leeuw,  Boogschutter,  Steenbok,  Waterman en  Vissen  — vormen de
zespuntige ster van de mensheid of de vierde Scheppende Hiërarchie; het Kreeft- en het Vissen-teken
kenmerken de twee uitersten. De Kreeft symboliseert gevangenschap (de harde schaal en de rotsen
waaronder de Kreeft altijd beschutting zoekt) en de Vis betekent vrijheid. Daar tussenin komen — in
de  tekens  Leeuw,  Boogschutter,  Steenbok  en  Waterman —  de  vier  ontwikkelingsstadia  van  de
persoonlijkheid,  de  worsteling  met  de  paren  van  tegenstelling  en  ten  slotte  bevrijding  in  volle
geestelijke dienst. ...

142 Ned.
188/189 Eng.

Bovendien  wil  ik  er  hier  op  wijzen  dat  door  bemiddeling  van  Jupiter  en  zijn  invloeden  het
Boogschutter-teken in verbinding wordt gebracht met drie andere sterrenbeelden:

1. Vissen ...

2. Waterman — waarin esoterisch geduid wordt op de bedoeling van de gehele stoffelijke evolutie en
op het doel van alle incarnerende processen.

3. Maagd. ...

145 Ned.
193 Eng.

...  Er zijn vier dierenriemtekens die op mysterieuze wijze betrokken zijn bij  wat men zou kunnen
noemen  de  „persoonlijkheidsuitdrukking"  (indien  ik  bij  gebrek  aan  beter  zulk  een  ongeschikte
uitdrukking  kan  gebruiken)  van  de  Zonne-Logos  Zelve  of  bij  de  Goddelijke  Viervoudigheid,  de
viervoudige openbaring van de Godheid.

Deze vier tekens zijn: Ram — Leeuw — Schorpioen — Waterman en zij sluiten de uitdrukking van
de energie van een Hoofdteken en van drie tekens die deel uitmaken van het Vaste Kruis der Hemelen
in zich. ...

146 Ned.
194 Eng.

De vier tekens — Ram, Leeuw, Schorpioen en  Waterman — staan in verbinding met de volgende
sterren die niet tot de twaalf tekens van de dierenriem worden gerekend; zij vormen een ander veld van
verhoudingen: ...

De verhouding van het Waterman-teken tot Alcyone, een van de zeven Pleiaden.

146 Ned.
195 Eng.

... Bovendien zult gij hier opmerken hoe Leeuw — Schorpioen — Waterman een bijzondere driehoek
van kracht vormen, doch dit zal ik later behandelen in hoofdstuk III onder het hoofd: De Wetenschap
van de Driehoeken.

150 Ned.
200 Eng.

Het Waterman-teken verbindt de mensheid met de Pleiaden en bijgevolg met het Stier-teken op een
ongewone wijze. De sleutel tot deze verhouding kunt gij vinden in het woord  begeerte  welke door
middel van de zich wijzigende processen van levenservaring tot aspiratie voert en ten slotte tot het
loslaten van begeerte in het Schorpioen-teken. Het Waterman-teken, Alcyone en de Mensheid vormen
een buitengewoon belangwekkende driehoek van kracht. ...

150/151 Ned.
200/201 Eng.

... Het mensdom is de goddelijke Boodschapper voor de wereld van vormen; het is in wezen Mercurius
die  licht  en  leven  brengt  aan  andere  goddelijke  openbaringen  en  hiervan  zijn  alle  goddelijke
Wereld-Verlossers de eeuwige symbolen.

Dit  toekomstig proces  van planetaire  dienst  door bemiddeling van het  derde goddelijk centrum
wordt slechts waarlijk doeltreffend wanneer het Waterman-teken heerst en wanneer onze zon door dat
teken van de dierenriem gaat. ...

151 Ned.
201 Eng.

Het  is  een  van  de  eerste  vruchten  van  inwijding,  maar  pas  in  het  eerstvolgend  wortelras  na  ons
tegenwoordig Arisch ras zullen wij beginnen waarlijk de betekenis van het proces te begrijpen, alsook
de ware aard van de energieën die door bemiddeling van de mensheid op de planeet moeten worden
vrijgemaakt. Het is om deze reden dat Jupiter en Uranus (uitdrukkingen van de tweede en de zevende
straal) zowel de exoterische als de esoterische heersers zijn van het Waterman-teken.

Gij moet bijgevolg de volgende lijnen van kracht bestuderen: ...

2. Het  Waterman-teken — de  Wereld-Dienaar,  de  overbrenger  van energie  die  een magnetische
reactie oproept. ...

163/164 Ned.
218/219 Eng.

De  tekens  Schorpioen  en  Waterman staan  ook  in  een  bijzondere  verhouding  tot  elkaar  door
bemiddeling  van  de  planeet  Mercurius  die  de  heerschappij  heeft  over  de  mensheid (daar  hij  de
hiërarchische planeet is in het Schorpioen-teken), en door bemiddeling van Neptunus die het Kreeft-
teken beheerst, waardoor hij de uitdrukking op het stoffelijk gebied be stuurt. In dit verband wordt de
Maan aangegeven als de orthodoxe en de hiërarchische heerser van het Waterman-teken. ...
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164 Ned.
219 Eng.

... Het punt dat ik hier naar voren wil brengen is dat door de invloeden van Mercurius en Neptunus het
groepsbewustzijn van de mens wordt ontwikkeld, zodat door de beproevingen in het Schorpioen-teken
en de ervaringen in het Waterman-teken de discipel zich op het stoffelijk gebied tot een wereld-dienaar
ontplooit; alle werelddienaren zijn gedecentraliseerde werkers en worden beheerst door de nood en de
reacties van de massa of de groep. ...

165 Ned.
220/221 Eng.

Een nauwkeurige studie van alle hier gegeven verhoudingen zal het feit onthullen dat vier tekens van
de dierenriem bijgevolg een overheersende rol  spelen in het leven van de mens die,  terwijl hij  in
incarnatie is, werkt met zijn Zon in het Schorpioen-teken of met het Schorpioen-teken rijzend. Deze
vier tekens zijn:

1. Ram ...
2. Kreeft ...
3. Schorpioen ...
4. Waterman Vaste Kruis Groepsimpuls Dienst.

Dit zijn de tekens 1—4—8—11.

165/166 Ned.
221 Eng.

... De planeten die ... [de mens op het Vaste Kruis] in het een of ander aspect van zijn aard regeren en
beheersen zijn, o.a.:

Planeet Teken Straal School ...

6. Uranus Waterman 7de Orthodox.
7. Jupiter Waterman 2de Esoterisch.
8. De Maan Waterman 4de Hiërarchisch.

167 Ned.
223 Eng.

Met betrekking tot het verticale en het horizontale leven van het Vaste Kruis is het leerzaam op te
merken dat het verticale leven van de mens op dat Kruis (ongeacht in welk teken zijn zon tijdelijk kan
staan) altijd  Waterman — Leeuw is. Dit is een aanwijzing dat de egocentrische mens in het Leeuw-
teken de lessen van het Kruis leert, zich niet meer als middelpunt ziet, groepsbewust wordt en zich
gaat geven aan dienst. ...

167 Ned.
224 Eng.

... Ook vuur en lucht (Waterman en Leeuw) moeten worden vermengd, zodat de vier elementen alsook
zes uit de zeven stralen alle het hunne kunnen doen tijdens de training van de mens in het Schorpioen-
teken voor de laatste stadia van het Pad.

172 Ned.
230 Eng.

... In de tijd voordat Leeuw-Maagd in twee tekens waren verdeeld, was het Weegschaal-teken feitelijk
het middelpunt. De toestand was toen als volgt:

Ram Stier Tweelingen Kreeft Leeuw-Maagd
WEEGSCHAAL

Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen
en  in  deze  rondte  van  de  dierenriem  (voor  zover  het  de  mensheid  betreft)  ziet  gij  de  gehele
geschiedenis van het mensdom uitgebeeld. ...

172 Ned.
230 Eng.

... Dan vindt de omkering van het wiel plaats en het begin van de nieuwe richting en van discipelschap
in  het  Schorpioen-teken,  het  gerichte,  bestuurde  leven van de  discipel  in  het  Boogschutter-teken,
inwijding in het  Steenbok-teken, gevolgd door dienst  in het  Waterman-teken en het  werk van een
wereldverlosser in het Vissen-teken met als gevolg de uiteindelijke bevrijding.

173 Ned.
231 Eng.

...  Ten  slotte  zullen  er  weer  op  de  een  of  andere  mysterieuze  wijze  slechts  tien  tekens  van  de
dierenriem zijn; Ram en Vissen zullen één teken vormen, want „het einde is gelijk het begin".  Dit
tweevoudig, vermengd teken wordt in sommige oude boeken „het teken van de Vis met de kop van de
Ram" genoemd. Wij zullen dan de volgende tekens hebben:

1. Ram-Vissen 6.   Maagd-Weegschaal
2. Stier 7.   Schorpioen
3. Tweelingen 8.   Boogschutter
4. Kreeft 9.   Steenbok
5. Leeuw 10. Waterman

177/178 Ned.
238 Eng.

... In deze overgangsperiode waarin de wereld zich nu bevindt, en in dit intermezzo tussen twee activi
teiten — die van het Vissentijdperk dat ten einde loopt en die van het Waterman-tijdperk dat op komst
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is — zal ten slotte het Weegschaal-teken ...  zich steeds sterker doen gevoelen en in de planetaire
horoscoop zal het een machtspositie innemen. ...

180 Ned.
241 Eng.

... Er zijn drie luchttekens in de dierenriem; hun onderlinge verhouding vormt een zeer interessante
studie en het is de moeite waard dat de studerende deze, zoals al deze grote drievoudigheden, leert
kennen. Elk van deze tekens bevindt zich in een van de drie Kruisen:

1. Gemini, de Tweelingen ... 
2. Libra, de Weegschaal ...
3. Aquarius, de Waterman Het Vaste Kruis Inwijding.

Deze drie betekenen dus tweeslachtigheid — aangevoeld, overwonnen en opgelost in de synthese
van  de  grote  Wereld-Dienaar,  vereenzelvigd  met  de  Hemelse  Mens  en  zijn  aandeel  bijdragend,
moeizaam verworven door zijn ervaringen op het levenswiel uit het totaal van energieën, ter wille van
dienst  aan  het  Geheel.  Vergeet  niet  dat  inwijding  slechts  een  andere  naam is  voor  synthese  en
samensmelting.

Vanuit een ander gezichtspunt krijgt gij:

1. Gemini, de Tweelingen Denkvermogen Oorzaak  van
tweeslachtigheid.
2. Libra, de Weegschaal Super-denkvermogen Oorzaak van synthese.
3. Aquarius, de Waterman Universeel denkvermogen De Ziel.

Deze drie tekens zijn bij  uitstek de tekens van het Denkvermogen van God zoals het zich door
middel van de mens uitdrukt. ...

181 Ned.
242/243 Eng.

... De andere tekens in hun volmaaktheid voeren de mens buiten het stadium van de gewone mensheid
en brengen de volgende bewustzijnstoestanden teweeg, o.a.: ...

3. Leeuw en Waterman. — De Wereld-Dienaren: o.a. Hercules. ...

184 Ned.
247 Eng.

Door deze planeet, Uranus, wordt het Weegschaal-teken tevens in verbinding gebracht met de tekens
Ram en  Waterman, en het is door Uranus dat het grote paar van tegenstelling, Ram-Weegschaal, in
een  zeer  diepe  betekenis  met  elkander  in  aanraking  komt.  ...  De  tekens  Ram,  Weegschaal  en
Waterman vormen bijgevolg een andere driehoek van macht die wij later nader moeten bekijken. ...

Het Weegschaal-teken staat bijgevolg in verbinding met vijf tekens van de dierenriem — Ram,
Stier, Tweelingen, Steenbok en Waterman. ...

5. Waterman Doel Omvatting Dienst.

Deze verhouding wordt door de drie heersers: Venus, Uranus en Saturnus, vastgesteld. Deze vijf
met het  Weegschaal-teken op  het  punt  van evenwicht  vormen een van de  zespuntige  sterren  van
evolutie en brengen -ook drie planeten die op bijzondere wijze betrokken zijn bij de uitdrukking van
het Christus-bewustzijn in de wereld, in verhouding tot hen. ...

194 Ned.
260/261 Eng.

...  Het  wil  ons thans toeschijnen (merkwaardig en overtuigend)  dat  wij  de achtste  maand van de
zwangerschapsperiode ingaan; waar het de mensheid betreft is dit vrijwel een voldongen feit, want wij
ontdekken — wanneer wij tellen vanaf het Maagd-teken tot en met het  Waterman-teken, het teken
waar wij nu naar toe gaan — dat er juist acht tekens zijn: Maagd, Leeuw, Kreeft, Tweelingen, Stier,
Ram, Vissen en  Waterman; dit waarborgt ons beslist  de geboorte, onvermijdelijk en zeker, van het
nieuwe tijdperk, het nieuwe bewustzijn, de nieuwe beschaving en cultuur.

199 Ned.
268 Eng.

...  Wanneer  hij  een  ingewijde  wordt,  neemt  deze  reeks  van  trillingen  snel  toe;  hij  wordt  dan
ontvankelijk voor die energieën die wij onder de uitdrukking hiërarchisch geclassificeerd hebben en
die betrekking hebben op de twaalf Scheppende Hiërarchieën. De krachten van deze Hiërarchieën
(noch planetair noch van het stelsel) stromen dan in de ingewijde en gaan door hem heen, en doen die
grote  groepsreacties  ontwaken welke hem ten slotte  het  bewustzijn  van  het  stelsel  geven en hem
vormen tot een werelddienaar in het Waterman-teken en tot een wereldverlosser in het Vissen-teken. ...

203 Ned.
273 Eng.

Bovendien  is  het  in  dit  teken  dat  de  Maan  in  haar  eigen  recht  van  ouderdom  en  van  oude
gedachten-controle, alsook zoals zij Vulcanus zowel als Neptunus omsluiert, de kracht van het Maagd-
teken verbindt  met de energieën van de tekens Stier,  Kreeft  en  Waterman. ...  [In  dit  teken + het
Maagd-teken] ... Esoterisch wordt gezegd dat de Christus-Awatar altijd wordt genoemd bij vier namen
of uitdrukkingen; zij luiden als volgt, o.a.: ...

4. Hij Die het licht toont en het water geeft Waterman Het Vaste Kruis.
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204/205 Ned.
275 Eng.

... Het [Kreeft-teken] betekent massa-leven dat tot groepsleven leidt na de ervaring van inwijding en
door zijn polaire tegenstelling, het Steenbok-teken, wordt gesteund en volledig tot uitdrukking komt in
het  Waterman-teken dat  de ervaringen in het  Leeuw-teken aanvult  en samensmelt met die van het
Kreeft- en het Steenbok-teken. Deze zes tekens:

Kreeft Leeuw Maagd 
Steenbok Waterman Vissen

vormen een andere zespuntige ster van diepe betekenis die is de subjectieve tegenhanger van de
zespuntige ster (de door elkaar gekruiste driehoeken) die wij het zegel van Koning Salomo noemen. ...

205 Ned.
276 Eng.

... De planeet Neptunus is zó overheersend actief bij het bewerkstelligen van zulk een activiteit in het
Kreeft-teken dat  er  een  behoorlijke  stuwkracht  kan  worden  ontwikkeld,  waardoor  de  vooruitgang
(door de tussenliggende tekens) naar het Waterman-teken bevorderd zal worden.

206 Ned.
277 Eng.

Door de Maan en ook door Jupiter wordt het Maagd-teken in verbinding gebracht met het Waterman-
teken wat  in  dit  geval  betekent  met  de  zevende  Scheppende  Hiërarchie  of  met  de  atomaire
bestanddelen  waarvan  het  vaste  lichaam  van  openbaring  opgebouwd  moet  worden,  wil  het
Christusleven (dat door de Maagd wordt gevoed) tot een geslaagde openbaring worden gebracht. ...

207 Ned.
278 Eng.

...  Enig  idee  van  de  scheppingsgeschiedenis,  zoals  hierboven  is  aangegeven,  kunt  gij  verkrijgen
wanneer gij de tabel van de negen tekens met hun kruisen bestudeert. ...

7. Waterman Dienst Het Vaste Kruis. ...

208 Ned.
280/281 Eng.

... Jupiter beheerst vier tekens en elk van deze tekens vertegenwoordigt één van de vier elementen
welke zich in de drie werelden van menselijke evolutie uitdrukken. ...

Maagd Vissen Boogschutter Waterman

Aarde Water Vuur Lucht.
...   De verborgen
...   Dienaar.

210 Ned.
283 Eng.

... Van het gezichtspunt van de discipel uit zijn de drie decanaten van het Waterman-teken Saturnus,
Mercurius en Venus. In deze volgorde werken zij op hem in, voeren hem naar zijn verlangde weg en
geven hem op die wijze een kans door middel van conflict; zijn denken wordt verlicht, waardoor hij
ten slotte tot broederlijke liefde komt, hetgeen wijsheid is. Groepsgewijze gesproken, zal het overgrote
deel der mensen door het teken gaan via Venus, Mercurius en Saturnus, want de onontwikkelde mens
wordt door die hoedanigheden beïnvloed welke het best te omschrijven zijn als instinctief verstand of
genegenheid (Venus),  hetgeen embryonale  broederlijke  liefde is;  door  de  activiteit  van Mercurius
wordt het denkvermogen langzaam ontplooid; als gevolg van deze ontplooiing treden er ten slotte
conflicten op en biedt Saturnus de gelegenheid om te lijden en door leed te leren het juiste te kiezen,
op de juiste wijze te ontleden en zich af te stemmen op de hogere waarden. ...

210 Ned.
283 Eng.

... De mensheid betreedt — als geheel en ten gevolge van het grote aantal aspiranten en idealisten die
nadenken — het Waterman-teken via de open deur van Saturnus. Tegelijkertijd leven een zeer groot
aantal mensen in het niet-denkend instinctief stadium en hun bewustzijn is overheersend Atlantisch.
Deze soort mensen betreden het teken via Venus en vandaar het conflict.

211 Ned.
285 Eng.

Daar  wij  het  Waterman-Tijdperk naderen,  waarin  de  geest  van  het  Waterman-teken in  zijn
alomvattendheid  en  in  zijn  betekenis  van  „algemene  verdeling"  zal  worden  toegelicht,  is  het
onvermijdelijk dat wij tot een punt van crisis moeten komen. Het zuivere Leeuw-type moet op een
nieuwe, onovertroffen wijze reageren op de geboden gelegenheid, en wanneer ik zeg type dan doel ik
op die mensen wier zon in het Leeuw-teken staat of die het Leeuw-teken rijzend hebben. De oorzaak
hiervan  is  dat  het  Leeuw-teken  de  polaire  tegenstelling  is  van  het  Waterman-teken en  dat  de
wisselwerking van de energieën tussen deze twee veel krachtiger is dan ooit tevoren in de menselijke
geschiedenis. ...

212 Ned.
285 Eng.

... Ongeacht wat onze persoonlijke mening over hem moge zijn, bestaat er geen twijfel of hij heeft de
verschillende elementen in het Germaanse ras verenigd, een samensmelting verkregen en ze tezamen
gebundeld. Deze activiteit heeft de aard van het  Waterman-teken in zich, maar in zijn laagst, hoogst
ongewenst aspect. ...

214 Ned. ... Het is deze wil-tot-heersen die een in dit teken geboren mens ten slotte voert tot zelf -heerschappij

59



Bladz.-ref. WATERMAN

289 Eng. en tot controle over de persoonlijkheid (hetzij uit goede of zelfzuchtige beweegredenen); het is ook
dezelfde  neiging  welke  hem  uiteindelijk  ertoe  brengt  de  leiding  te  nemen  op  grond  van  zijn
persoonlijkheid, beheerst door het Leeuw-teken, over groepen en grote of kleine bevolkingsgroepen.
Dit is — in een gevorderd stadium — een uitdrukking van de samensmelting van de energie van het
Leeuw-teken en de kracht van het Waterman-teken. ...

215 Ned.
289/290 Eng.

...  In  de  verhouding van  Stier-Leeuw-Waterman krijgt  gij  te  maken met  een  veelbetekenende  en
belangrijke driehoek van de dierenriem voor zover het de mensheid betreft, en hij is van bijzondere
betekenis voor de vierde Scheppende Hiërarchie, de menselijke Hiërarchie. Gij krijgt dus, o.a.: ...

3. Waterman. —  Gebruik maken van ervaringen ten einde de verworven kennis te vormen tot een
factor van dienst.

Deze driehoek drukt het leven van de mensheid uit en de volmaaktheid of de vervulling van de
menselijke weg wordt er ten slotte door aangetoond. Een andere driehoek is van enigszins gelijke aard,
namelijk Leeuw-Maagd-Vissen, doch deze drie brengen een nog fijnere uitdrukking van bewustzijn
teweeg.

217 Ned.
292/293 Eng.

... Ten slotte echter komt de tijd dat de aard van het Vaste Kruis begint te dagen in het bewustzijn van
de mens en de invloed van het Waterman-teken (de polaire tegenstelling van het Leeuw-teken) begint
die van het Leeuw-teken in evenwicht te brengen. Geleidelijk verplaatst zich dan het brandpunt van
aandacht van de „ene die alleen staat" naar de omringende groep en er komt een eveneens belangrijke
verplaatsing van zelfzuchtige belangen naar groepsvereisten. Dit geeft beknopt het doel weer dat door
de mens op het  Vaste Kruis  wordt bereikt;  de uitwerking van dat  Kruis moet licht  en bevrijding
brengen. 

Dit  kunt  gij  duidelijk  opmerken  wanneer  wij  de  energieën  van  de  vier  armen  van  het  Kruis
tegenover  elkaar  stellen  naarmate  zij  door  de  mens zowel  voor  als  na  de  langdurige,  drastische
ervaringen op het Kruis tot uitdrukking worden gebracht, o.a.: ...

4. Het Waterman-teken. —  De Kelk van Zelf-dienst. Het Licht van de wereld.

223 Ned.
302 Eng.

Door Uranus wordt het Leeuw-teken met drie andere tekens van de dierenriem Ram, Weegschaal en
Waterman verbonden; deze drie sterrenbeelden met het Leeuw-teken vormen wat genoemd is „het
subjectieve  viervoud van de  reïncarnerende  ziel"  daar  zij  in verbinding staan  met de  permanente
atomen die van leven tot  leven voortduren en die — gedurende de cyclus van reïncarnatie — de
opslagplaatsen of de schatkamers vormen van de ervaringen die een mens tijdens het leven in de drie
werelden opdoet.

224 Ned.
303 Eng.

4. Het Waterman-teken — staat ten slotte in verbinding met het stoffelijk permanent atoom dat, zoals
gij weet, op het etherisch niveau ligt. Dit individuele web is de middenstof of voedingsbodem van
de verhouding tot het geheel. Het algeheel bewustzijn van het  Waterman-teken wordt precies in
zoverre  uitgedrukt  als  het  individueel  etherisch  lichaam in  bewuste  verhouding  staat  tot  het
etherisch lichaam van de mensheid, van het zonnestelsel en — natuurlijk — van de planeet.

228 Ned.
308 Eng.

Verder dan deze twee ver afgelegen planeten ligt een andere planeet die nog niet ontdekt is, ofschoon
overal  bespiegelingen erover worden gehouden ten gevolge van enkele onverklaarbare bewegingen
van de planeet Neptunus. 

Door middel van deze onbekende planeet  worden de Krachten (die in verbinding staan met de
tekens Leeuw en Waterman) in een sterke stroom van kracht samengetrokken; deze Krachten stromen
in ons planetair leven gedurende de maand augustus en verspreiden zich via Uranus en Neptunus. Gij
krijgt dus in dit verband te maken met:

Leeuw en Waterman

De stoffelijke Zon Het hart van de Zon De centrale geestelijke Zon.
De onbekende planeet.
Uranus en Neptunus.
De menselijke Hiërarchie.
Het dierenrijk.

229 Ned.
310 Eng.

... De „leeuw moet te voorschijn komen uit zijn hol" en dit bevel moet hoognodig door de aspiranten
van het  Leeuw-teken ter  harte  worden genomen. Wanneer dit  bevel opgevolgd  wordt,  zal  het  het
egocentrisch Leeuw-bewustzijn leiden tot de gedecentraliseerde, onzelfzuchtige bewustheid van het
Waterman-teken. 

60



Bladz.-ref. WATERMAN

Het zal de zelfzuchtige dienst van het Leeuw-teken veranderen in de groepsdienst van zijn polaire
tegenstelling, het Waterman-teken. ...

230 Ned.
311 Eng.

Ik Ben Dat — het Woord van de mens van het Leeuw-teken die snel het hoger bewustzijn verwerft en
die zich voorbereidt voor een nieuwe, universele uitdrukking in het Waterman-teken.

231 Ned.
312 Eng.

... Wij hebben bijgevolg te maken met drie tekens die (van het gezichtspunt van bewustzijn uit) hecht
met elkander zijn verbonden en toch lopen zij hemelsbreed uiteen en onderscheiden zich van elkaar
waar het hun uitwerking betreft:

1. Kreeft — massabewustzijn — instinctieve bewustheid. 

2. Leeuw — zelfbewustzijn — intelligente bewustheid. 

3. Waterman — groepsbewustzijn — intuïtieve bewustheid.

238 Ned.
322 Eng.

... Ook is het voor de gemiddelde studerende van de moderne tijd net zo moeilijk het massabewustzijn
van het Kreeft-teken te begrijpen als het moeilijk voor hem is de groepsbewustheid van het universeel
bewustzijn van het  Waterman-teken te bevatten; voor deze laatste fase van ontwikkeling wordt de
mensheid hiërarchisch verbonden door de Maan die Neptunus omsluiert. ...

244 Ned.
330 Eng.

11.  Waterman. — Het Licht dat over de Aarde schijnt, dwars over de zee.  Dit is het licht dat altijd
schijnt in de duisternis en met zijn helende stralen datgene zuivert wat gelouterd moet worden
totdat de duisternis is opgeklaard.

246 Ned.
333 Eng.

Grondtoon: Het Maagd-teken verbergt het licht dat in het Waterman-teken de wereld verlicht.

Teken De Onontwikkelde Mens De Gevorderde Mens Discipel Ingewijde

11. Waterman. Alle dingen voor alle Toewijding aan de ziel. De dienaar aller mensen.
mensen. 
De last van het zelf. De last van de mensheid. De last van de wereld.

Grondtoon: Het Waterman-teken bevrijdt het Maagd-teken van de last.

246/247 Ned.
334 Eng.

Gij zult opmerken dat deze verhoudingen tussen de tekens niet die van de tegenstellingen zijn maar
van tussenliggende tekens en dat zij dus de tussenliggende periode van verhouding kenmerken en niet
de vervulling zoals het geval is wanneer gij zulke tegenstellingen zoals Leeuw en Waterman of Kreeft
en Steenbok in beschouwing neemt. ...

248 Ned.
335 Eng.

2. Door een studie van het Vaste Kruis — Stier, Leeuw, Schorpioen, Waterman — hij tot een juiste
verklaring zal komen van de levens:
a. Van ingewijden.
b. Van groepsopslorping in een synthese.
c. Van de betekenis van de derde inwijding.

249/350 Ned.
337/8/9 Eng.

... De vervulling zowel van de vormzijde als van de zijde van de ziel zou als volgt kunnen worden
uitgedrukt, hoewel gij rekening moet houden met de begrenzing van de taal: ...

 (Van Ram naar Stier via Vissen)

Voor de gewone mensheid, o.a.: ...

5. Leeuw-Waterman. — De individuele mens tracht zich ten volle uit te drukken en komt ten slotte
aan het punt waar hij van zijn omgeving gebruik maakt voor zuiver individuele doeleinden. Hij
overheerst zijn medemensen geheel en al gericht op eigen voordeel.  De op zichzelf staande of
afgezonderde mens wordt de groepsheerser of de dictator. ...

(Van Ram naar Vissen via Stier)

De Discipelen en de Ingewijden, o.a.: ...

5. Waterman-Leeuw. — De belangen van de persoonlijkheid als uitingen van de individuele mens
gaan  ten  onder  in  het  welzijn  van  het  geheel.  De  zelfzuchtige  individuele  mens  wordt  de
werelddienaar.  Hoogtepunten  van  opmerkenswaardige  dienst  worden  dan  in  beide  tekens
bereikt. ...

252 Ned.
341 Eng.

Wanneer gij deze gevolgen bestudeert, zult gij ten slotte tot een inzicht komen van de verhoudingen,
door ons reeds eerder aangeroerd toen wij de heersers van dit teken — exoterisch en esoterisch —
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bespraken, die de persoon in het  Kreeft-teken met de tekens Maagd,  Waterman en Schorpioen in
contact brachten. ...

256 Ned.
347 Eng.

... Waar het bijvoorbeeld een ingewijde betreft wiens Zon in het Leeuw-teken staat, zou de driehoek
van de energieën der tekens die de uitleg van de horoscoop bepalen, Leeuw-Waterman-Tweelingen
kunnen zijn. ...

257 Ned.
348 Eng.

...  De persoon van het  Leeuw-teken, bij  voorbeeld,  die een ingewijd bewustzijn heeft, bewaart  de
individualiteit, ontwikkeld in het Leeuw-teken, alsook de universaliteit van het Waterman-teken; naar
eigen verkiezing kan hij werken als een volkomen zelf-geïdentificeerd individu, doch gelijktijdig blijft
hij in het bezit van een volledig ontwaakte universele bewustheid; hetzelfde kan worden gezegd van
een in evenwicht gebrachte activiteit met een daaruit voortvloeiende samensmelting in alle tekens. ...

258 Ned.
349 Eng.

In  deze  occulte  uiteenzetting  ligt  een  oorzaak  verborgen  waarom  het  Tweelingen-teken  als  een
luchtteken wordt beschouwd, want het staat kosmisch (evenals de tekens Weegschaal en Waterman, de
andere twee punten van de lucht-drievuldigheid) op een zeer bijzondere wijze in verbinding met de
Grote Beer, met de Pleiaden en met Sirius. De verhouding is in wezen een zesvoudige; hierin zult gij
een zinspeling aantreffen betreffende de oplossing van de paren van tegenstelling — daar deze drie
sterrenbeelden  de  drie  denkbeelden  van  tegenstelling-evenwicht-synthese  of  een  universele
samensmelting insluiten. Ik zou kunnen vermelden dat, o.a.: ...

3. Het Waterman-teken — het universeel bewustzijn van de Grote Beer tot uitdrukking brengt.

259 Ned.
351 Eng.

...  Het Tweelingen-teken is daarom verbonden met het hart van de Zon, gelijk het Kreeft-teken in
verbinding  staat  met  de  stoffelijke  Zon  en  het  Waterman-teken met  de  centrale  geestelijke  Zon.
Nogmaals vormt er zich hier een veelbetekenende driehoek van kosmische aard, waarvan de energieën
op een zeer mysterieuze wijze door middel van de drie aspecten van de Zon worden gecentraliseerd,
o.a.: ...

3. Waterman de centrale geestelijke Zon 1ste aspect de wil van het Geheel.

...  Bij het trekken van de horoscoop van de planeet (wat tot nog toe nooit nauwkeurig is gedaan, daar
de exoterische astroloog niet beschikt over de juiste data) zult gij ontdekken dat de invloed van deze
drie  tekens  van  overheersend  belang  is.  ...  in  het  Waterman-teken hebben  wij  te  maken met  de
resultaten van de activiteiten van de tekens Kreeft en Tweelingen, waaruit een hogere synthese en een
universele groepsbewustheid voortkomt. ...

266/267 Ned.
361 Eng.

... Wanneer het Tweelingen-, het Schorpioen-teken en Mercurius op de juiste wijze met elkander in
verbinding staan,  zullen  wij  zien  dat  ook  de  Verenigde  Staten  het  Pad  van  Discipelschap  zullen
betreden  door  hun  tegenwoordige  egocentrische  politiek,  hun  goed-bedoelende  ontwijking  van
verantwoordelijkheid en hun aangeboren angst en wantrouwen te laten varen. Wanneer het brandpunt
van de macht in Londen eveneens op de juiste wijze wordt gericht en ingesteld op een toegenomen
doeltreffendheid door de beweegredenen drastisch te zuiveren, dan zal de vereende uitwerking van
deze beide zuiveringsacties de menselijke bevrijding betekenen. ...

Wanneer deze krachten doeltreffend werken, leiden zij tot ware dienst in het Waterman-teken.

276 Ned.
374 Eng.

Ik zou er hier op kunnen wijzen dat  gelijk het  Waterman-Tijdperk in openbaring komt voor onze
planeet  als  geheel,  en  zijn  universele  bewustheid  met zich  brengt,  alsook de  nieuwe vormen om
wereldsynthese,  menselijke  belangen  en  wereldreligie  uit  te  drukken,  zo  begint  de  mensheid,  de
werelddiscipel,  onder  de  invloed  te  komen van  het  Stier-teken.  Deze  invloed  zal  in  deze  tijd  de
omkering van het levenswiel tot stand brengen voor diegenen die ervoor gereed zijn (en hun aantal is
thans zeer groot). ...

... Geen van deze invloeden — noch die van het Stier-teken noch die van het Waterman-teken —
kunnen worden vermeden. ...

282 Ned.
381 Eng.

Het ligt niet in mijn bedoeling hier veel te zeggen over het Vaste Kruis, waarvan het Stier-teken een
van de armen is. Ik besprak dit op verschillende plaatsen toen ik met u de sterrenbeelden Leeuw,
Schorpioen en Waterman in ogenschouw nam. ...

287 Ned.
389 Eng.

Deze uitweiding was op dit punt noodzakelijk, daar het voor de esoterische astrologen onontbeerlijk is
dat zij beseffen dat de gevolgen in het leven van deze drie tekens, Ram, Stier en Tweelingen, zuiver
subjectief zijn (waar het discipelen en ingewijden betreft). Zij kunnen slechts in het leven van de mens
naar buiten tot uitdrukking komen en bewust gericht en bestuurd worden in het Kreeft-teken, waardoor
de grote bevrijding waarop zij aansturen, plaatsgrijpt in de polaire tegenstelling van het Kreeft-teken,
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het Steenbok-teken, alsook in de tekens Waterman en Vissen. ...

288 Ned.
390 Eng.

... Opdat gij dit duidelijker zult begrijpen, wil ik u erop wijzen dat, o.a.: ...

2. Datgene wat tot de processen van involutie en evolutie (de begeerte om te incarneren) aandreef,
bij de tweede inwijding vorm aanneemt door de wil-tot-bevrijding in het Stier-teken en zichzelf
bevrijd voelt door de wil-tot-dienen — op universele wijze in het Waterman-teken.

291 Ned.
395 Eng.

... De heersers van het Waterman-teken zijn Uranus en Jupiter, en brengen met zich mede de zevende
en weer de tweede straal. ...

302 Ned.
409/410 Eng.

4. De beweging van onze Zon uit  het  Vissen-teken naar  het  Waterman-teken is  nog een andere
omstandigheid die bijdraagt tot de huidige verwarring. Deze in beroering zijnde krachten in het
zonnestelsel werken merkbaar op onze planeet in. De uitgestrekte periode tijdens het proces van
overgaan  van  teken  tot  teken,  zoals  bij  voorbeeld  de overgang  uit  het  Vissen-teken  in  het
Waterman-teken, hetgeen nu het geval is, beslaat ten naaste bij vijfhonderd jaren.

329 Ned.
447/448 Eng.

Gij  moet niet vergeten dat het Leeuw-teken het hoogtepunt van welslagen voor de menselijke ziel
kenmerkt; dit wordt in deze tijd gestimuleerd door de Shamballa-kracht welke nu in het centrum van
de mensheid stroomt. Deze instroming zal haar kritiek werk voortzetten tot in het Waterman-Tijdperk,
dat snel tot uitdrukking komt, wanneer de op één punt gerichte houding van de mens in het Leeuw-
teken  (of  zal  ik  dit  de egocentrische  houding  noemen?)  het  verruimde  bewustzijn  en  de
gedecentraliseerde houding van de mens in het Waterman-teken wordt. Gij zult wellicht kunnen inzien
hoe veelbelovend de toekomst is.

In  het  Waterman-Tijdperk wordt  de  macht  van  de  planeet  Venus  in  het  laatste  decanaat  een
overheersende factor. Dit heb ik u reeds eerder verteld toen wij dat teken bestudeerden. Waar het de
geestelijk-gerichte mens of de discipel op het omgekeerde wiel betreft, komt hij onder invloed van het
eerste decanaat dat door Venus wordt beheerst; dit dient gij in gedachten te houden. Zoals ons verteld
is was Venus de planeet die verantwoordelijk was voor het tot uitdrukking komen van het individueel
bewustzijn  in  de  mens  —  dit  in  combinatie  met  andere  invloeden  en  krachten.  In  het  Water-
man-Tijdperk zal Venus weer een overeenkomstige invloed hebben maar met dit onderscheid dat het
te  voorschijn  treden  in  openbaring  van  een  versterkte  individualiteit  en  een  zelfbewust  besef
ondergeschikt zullen zijn aan het optreden van het eerste stadium van een verruimd bewustzijn door de
gehele mensheid heen — het bewustzijn van groepsverantwoordelijkheid. ...

343 Ned.
468 Eng.

Vier sterrenbeelden zijn niet in deze lijst opgenomen:

Leeuw ......................... Maagd ............................. Waterman .............................. Vissen
Zelfbewustzijn ........ Christus-bewustzijn ............ Groeps-bewustzijn ........... Universeel bewustzijn

Zij hebben voornamelijk te maken met de uitdrukking van het bewustzijn op de buitenste uiterlijke
gebieden  van  uitdrukking  of  met  de  samensmelting  van  ziel  en  vorm  ten  einde  een  volledige
bewustheidstoestand aan te tonen. ...

346/347 Ned.
472/473 Eng.

... Vijf tekens zijn niet op zulk een innerlijke wijze betrokken bij de crises van de massa-mens, doch
zij staan meer bepaald en speciaal in verband met de ontplooiing van de individuele discipel. Deze
zijn:  Boogschutter,  Weegschaal,  Stier,  Vissen en  Waterman. ...  Gedurende meer dan tweeduizend
jaren  heeft  de  invloed  van  het  Vissen-teken  ingewerkt  op  de  mensheid;  het  heeft  het  verlangen
opgeroepen naar wereld-aanpassing; het heeft de internationale geest ontwikkeld; het heeft geleid tot
de formatie van groepen in elke afdeling van het menselijk leven en op deze wijze de grondslag gelegd
voor de toekomstige synthese in het Waterman-Tijdperk. ...
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348 Ned.
474/475 Eng.

Kreeft Ram

Steenbok 
(1ste tijdperk)

Tweelingen Schorpioen

Maagd 
(2de tijdperk)

Steenbok Maagd

Leeuw 
(3de tijdperk)

Wij hebben hier drie driehoeken maar tegelijkertijd slechts zeven invloeden, want de uitwerking van
de bepalende krachten van de twee buitengewoon actieve driehoeken tijdens de twee eerste tijdperken
vloeien ineen en vermengen zich in de derde driehoek. 

Deze  in  elkaar  overgegane  invloeden  (met  behulp  van  de  vijf  overblijvende  sterrenbeelden:
Boogschutter, Weegschaal, Stier, Vissen en Waterman) stellen de discipel in staat over te gaan vanuit
het mensenrijk naar het zielenrijk. ...

350 Ned.
476/477 Eng.

Met betrekking tot de vijf sterrenbeelden die bijzonder actief zijn in het leven van de gevorderde
discipel en ingewijde laten de invloeden zich in twee driehoeken van kracht verdelen, daar het Leeuw-
teken — de energieën van de zeven sterrenbeelden in één punt samentrekkend — erbij inbegrepen is,
waardoor het zelfbewustzijnsaspect wordt verbonden met de geest:

Leeuw

Weegschaal Boogschutter

Stier

Vissen Waterman

353 Ned.
482 Eng.

Er zijn vier sterrenbeelden die, zoals gij weet, de vereiste energieën overbrengen die de mensheid
goddelijk zullen maken. Het zijn de tekens Ram, Leeuw, Schorpioen en Waterman. Ik behoef ze niet te
analyseren, daar dit reeds gebeurd is toen wij deze sterrenbeelden elk afzonderlijk bestudeerden. Ik wil
er echter op wijzen dat elk van deze sterrenbeelden als overbrenger van energie hecht verbonden is
met bepaalde  sterren die geheel  buiten onze dierenriem liggen,  zodat  zij  onze kleine planeet  met
enkele grote brandpunten van energie verbinden.

355/356 Ned.
485 Eng.

De doeltreffendheid van dit tweevoudig proces kan worden waargenomen wanneer men beseft dat drie
grote tekens — Leeuw, Boogschutter,  Waterman — thans buitengewoon actief zijn en in een hechte
verhouding met elkander samenwerken. Zij zijn de drie tekens wier energieën de mensheid als geheel
— als een natuurrijk — beroeren. ... Het  Waterman-teken werkt — met gelijke kracht — in op de
werelddiscipelen  en  ingewijden;  het  voert  hen  tot  werelddienst  op  grote  schaal,  doet
groepswerkzaamheid ontstaan en die levende bruikbaarheid welke het kenmerk is van de aan een eed
gebonden discipel. De invloed van deze drie sterrenbeelden doet zich gevoelen door middel van hun
esoterische planeten. ...

357/358 Ned.
487/488 Eng.

... Ik wil u hier herinneren aan een vroegere verwijzing naar nog een andere driehoek, nl. Stier, Leeuw,
Waterman, die het mensdom beheerst. Het Stier-teken prikkelt tot ervaringen en spoort aan kennis te
vergaren; het Leeuw-teken leidt ertoe die ervaringen in het dagelijks leven tot uitdrukking te brengen
en zich in te spannen die kennis te rechtvaardigen; het  Waterman-teken vormt die ervaringen en de
daardoor verkregen kennis om tot een bewust gebruik in dienst van de groep. Wij zouden dit aldus
onder woorden kunnen brengen, o.a.: ...

Het  Waterman-teken — is de mens van geest, van leven en van toewijding aan de goddelijke
uitdrukking van dienst.

359 Ned.
489 Eng.

1. Deze onderlinge verhouding is in deze wereldcyclus werkzaam en zal van kracht blijven tot aan
het einde van het Waterman-Tijdperk. ... [Betreft Tabel VIII]

360 Ned.
491 Eng.

4. Vijf  van  de  sterrenbeelden  —  Stier,  Tweelingen,  Weegschaal,  Schorpioen  en  Waterman —
bevinden zich slechts in één van de verschillende driehoeken [van Tabel VIII]. ...

360 Ned. e. Het Waterman-teken is in deze tijd niet het werkzame punt voor de overdracht van de energie
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492 Eng. van Straal vijf. Binnenkort echter zal, naarmate de Zon vollediger in het Waterman-teken gaat,
de  driehoek  zich  weer  omwentelen  zodat  het  Waterman-punt een  besturende  plaats  zal
innemen.

5. Het is interessant in gedachten te houden dat Straal V de ontwikkeling van het bewustzijn beheerst
door de omwenteling van zijn driehoek: Leeuw, Boogschutter en Waterman. Dit is, waar ik reeds
eerder op heb gewezen, vanuit het gezichtspunt van een hiërarchische inspanning. ...

361 Ned.
493 Eng.

 Het Welslagen van de Hiërarchie ........................................................................... Het
zelfbewustzijn van het Leeuw-teken maakt plaats 

  voor het groepsbewustzijn van het Waterman-teken .
Waterman  De TOEKOMST ......................... Het menselijk centrum en dat van de Hiërarchie gaan 

  in elkaar op.
 Ziele-Verruiming ........................ Erkenning van de verhouding.
 Het werk van de Gezel ................ De opbouw en dienst van de tempel van de mensheid.

Van het standpunt van ons thema (de ontwikkeling van het bewustzijn) moet men nooit vergeten dat
het doel is de Zonne-Engel, de Zoon van het Denkvermogen (in  De Geheime Leer  de „Goddelijke
Manasaputra" genoemd) op de plaats van macht te brengen. Deze taak is bij uitstek toevertrouwd aan
de drie grote Levens Die Hun taak verrichten door middel van de tekens Tweelingen-Weegschaal-
Waterman.

362 Ned.
494 Eng.

[Tweelingen-Weegschaal-Waterman:] ...  Deze  drie  sterrenbeelden  die,  cyclisch  en  eeuwig,  de
„Eeuwige Pelgrim" langs het pad van mentale ontplooiing leiden, bewerkstelligen in hem het laatste
stadium van mentale ontwikkeling op het Pad van Inwijding. ...

363 Ned.
495 Eng.

Er  zijn  nog  andere  grote  driehoeken  die  wij  de  „driehoeken  van  bewustzijn"  noemen  en  de
belangrijkste van deze is voor de mensheid, zoals gij weet, de driehoek van de tekens Kreeft, Leeuw
en Waterman. ...

363 Ned.
496 Eng.

Vanuit de massa-bewustwording in het Kreeft-teken wordt de mens een individu in het Leeuw-teken en
het  langzame  onintelligente  onderbewustzijn  van  de  kudde  wordt  de  zelfbewustheid  van  de
ontwikkelde mens in het Leeuw-teken. 

Instinctieve reactie maakt plaats voor bewuste, intellectuele werkzaamheid. Op haar beurt maakt
deze tweevoudige werkzaamheid plaats voor de groepsbewustwording welke de gift is geschonken
door de activiteit van het  Waterman-teken; de super-bewuste goddelijke mens gaat dan zijn beperkt
zelfbewustzijn te boven en de intuïtie vervangt het intellect.

372 Ned.
509 Eng.

... De drie omsluierde planeten — Vulcanus, Uranus en Neptunus zijn alle drie heilige planeten en
belichamen  de  energieën  van  de  eerste,  de  zevende  en  de  zesde  straal.  Vulcanus  is  nooit  een
exoterische heerser  en hij  komt eerst  tot  werkelijke activiteit  wanneer een mens zich op  het  Pad
bevindt, terwijl Uranus en Neptunus de heersers zijn van het elfde en het twaalfde huis; zij regeren de
tekens Waterman en Vissen. ...

390 Ned.
537 Eng.

... Leeuw, Steenbok en Vissen. Zij staan op zeer merkwaardige en mysterieuze wijze in verbinding met
het vierde natuurrijk en daarom ook met de evolutie en de bestemming van de mensheid. Doordat de
tot uitdrukking komende energie van het  Waterman-teken zich hierbij voegt, krijgt gij te maken met
vier energieën die hun invloed laten gelden op de voertuigen van de mensen, waardoor er bijzondere
gevolgen — zowel afbrekend als opbouwend — teweeg worden gebracht.

390 Ned.
538 Eng.

Het Leeuw-teken — Heerseres: De Zon die Uranus, de planeet van het occultisme, omsluiert en die
groepsverhoudingen, organisaties en het elfde Huis regeert. Zij verbindt de invloed van het Leeuw-
teken met die van het Waterman-teken.

392 Ned.
540 Eng.

Deze zevende straal stuwt de wereld van krachten op het uiterlijk gebied van openbaring voort tot een
georganiseerde, gerichte werkzaamheid en maakt dat het karma zich versnelt, hetgeen in dit geval leidt
tot, o.a.: ...

a.  De inwijding  van  het  bewustzijn  van  de  grote  massa  in  het  Waterman-Tijdperk; hierdoor
worden zij onder de nieuwe invloeden en krachten gebracht zodat zij erop kunnen reageren,
waartoe zij anders nooit in staat zouden zijn geweest. ...

393 Ned.
542 Eng.

... Vergeet niet dat elf het getal is van de Ingewijde en ... dat het Waterman-teken, het elfde teken, het
teken is van universele verhoudingen, universele wisselwerking en universeel  bewustzijn. Voor dit

65



Bladz.-ref. WATERMAN

alles bereidt de combinatie van de tekens Leeuw, Steenbok en Vissen het mensdom voor.

397/398 Ned.
548 Eng.

1. Uranus.  Deze planeet  is  de  exoterische  heerser  van  het  Waterman-teken; bovendien  is  hij  de
esoterische heerser van het Weegschaal-teken en de hiërarchische heerser van het Ram-teken. In deze
tijd  is  hij  bijzonder  actief  en  brengt  de  energie  van de  zevende straal  in.  De kringloop  van zijn
energieën kan door het volgende symbool of diagram worden uitgebeeld:

Ram

Waterman

De Aarde

Weegschaal

... Het Waterman-teken is de tegenwoordige Bepaler van de toekomst. Datgene wat nu in het Ram-
teken wordt begonnen, zal in het  Waterman-teken worden geopenbaard en het Weegschaal-teken zal
het bereiken van een punt van evenwicht afdwingen of (esoterisch gesproken) van de „ontvluchting uit
de tegenover elkaar gestelde krachten in het middelpunt tussen de bron en het doel".

399 Ned.
550 Eng.

... Gij krijgt bijgevolg een uitdrukking van de derde-straals-kracht welke duidelijk wordt gemaakt in
het volgend diagram:

Saturnus

Steenbok Waterman

Aarde

Saturnus beheerst een 
van de decanaten van 
het Waterman-teken.

Weegschaal

403 Ned.
555 Eng.

De  vier  armen van  dit  Kruis  zijn  Stier-Leeuw-Schorpioen-Waterman. Het  wordt  het  Vaste  Kruis
genoemd, omdat de mens aan het kruis genageld is door de gerichte keuze en de onwrikbare bedoeling
van zijn ziel. Wanneer die beslissing gevallen is, is er geen terugkeer mogelijk.

411 Ned.
566 Eng.

Waterman. — De uitdrukking van deze invloed is op prachtige wijze aan ons gegeven in het verhaal
van het Laatste Avondmaal. Christus zond zijn discipelen naar de stad om de mens te zoeken „die een
kruik water op zijn schouder draagt". Dit is het symbool van het Waterman-teken — het teken waarin
de alomvattendheid van het water des levens een factor in het menselijk bewustzijn zal worden; dan
zullen wij voorzeker allen deelnemen aan het Avondmaal van brood en wijn. Hij doelde indirect op
hetzelfde denkbeeld toen Hij over Zichzelf sprak als te zijn het „water des levens", dat de dorst van de
mensheid lest.

415/416 Ned.
573 Eng.

... Het is deze gezamenlijke roep om hulp die gij nu moet organiseren. Hierdoor zal het grootste deel
van de mensheid ertoe worden gestimuleerd om over te gaan van het Beweeglijk Kruis naar het Vaste
Kruis, en zal de nieuwe wereldcyclus welke in het  Waterman-teken begint (een arm van het Vaste
Kruis) ongetwijfeld door de mensheid zelve worden ingeleid. ...

Wanneer op het Vaste Kruis de vereende invloed van zijn vier energiestromen zich volledig door
middel  van  een  individuele  discipel  en  door  bemiddeling  van  de  Hiërarchie  uitdrukt,  komen  er
eveneens drie toestanden uit voort:

1. Er  is  een  zeer  grote  ervaring  van  groepsleven,  groepsactiviteit  en  groepsbewustheid.  De
zelfbewuste mens in het Leeuw-teken wordt de groepsbewuste mens in het Waterman-teken. ...

430 Ned.
594 Eng.

„Hij die in het duistere licht van Shamballa kijkt, dringt door tot datgene wat buiten ons klein gebied
ligt, tot datgene wat kan worden aangevoeld achter de heilige driehoek (Venus, Mercurius, de Aarde.
A.A.B.). Daar bevindt zich het punt van stralend vuur dat binnenin het oog schijnt (Stier), dat brandt
op de bergtop (Steenbok) en dat het water niet kan blussen (Waterman). Deze drie zijn de heiligste."

436 Ned.
602 Eng.

Daar  deze  zeven  Stralen  de  openbaring  van  zeven  Grote  Wezens  vormen,  zijn  hun  grondtonen
bijgevolg:

Inwijding, Een-making Evolutie, Harmonie, Handeling, Veroorzaking, Uitdrukking.
Dit zijn de grondtonen voor de mensheid op haar tegenwoordig punt van evolutie; daar deze zeven

energieën inwerken op het menselijk bewustzijn, ten einde het Wilsaspect in de gevorderde mens op te
roepen, bewerkstelligen zij: Inwijding, Visie, Opvoeding, Intuïtie, Bevrijding, Idealisme, Organisatie.

Een nauwgezette studie van deze zeven grote stralen en deze zeven kleinere grondtonen zal deze
waarheden  en  hun  belofte  onthullen.  Aan  het  einde  van  het  Waterman-Tijdperk zullen  deze
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grondtonen  enigszins  gewijzigd  zijn,  daar  de  erkenning  van  de  Wil  (die  naar  begrijpende
samenwerking leidt) grote veranderingen zal aanbrengen in de menselijke gerichtheid en de menselijke
doeleinden — besefte doeleinden.

463/464 Ned.
639 Eng.

2. „Henoch,  het  type  van  de  tweevoudige  aard  van  de  mens (geestelijk  en  stoffelijk)  bezet  het
centrum van het sterrenkundig Kruis... dat de zespuntige ster is... In de tophoek van de bovenste
driehoek staat de Adelaar (het Schorpioen-teken); in de linker benedenhoek staat de Leeuw (het
Leeuw-teken); in de rechter staat de Stier (het Stier-teken); terwijl tussen de Stier en de Leeuw...
het gelaat van Henoch, de mens (Waterman) staat... Dit zijn de vier dieren van Ezechiël en van de
Openbaring." (G.L. II. 561, 562).

504 Ned.
3 Eng.

„Ten gevolge van de vervroeging van de nachteveningen (welke een schijnbare beweging
van het Vissen-teken naar het Waterman-teken teweegbrengt) betreedt de Zon op het ogenblik
of heeft zij bij de lente-nachtevening de  laatste  graden van het  Waterman-teken betreden, en
deze (21—30) worden volgens de exoterische astrologie door Venus beheerst. In het recente
onderricht, gegeven in Esoterische Astrologie,  wordt echter gezegd dat de eerste periode van
10 graden van het Waterman-Tijdperk door Saturnus wordt beheerst, de tweede door Mercurius
en de laatste door Venus. ...”

505 Ned.
4 Eng.

... Tevens wil ik u erop wijzen dat het nog een onbeantwoorde vraag is of wij werkelijk het Waterman-
teken binnengegaan zijn; waarschijnlijker is het dat wij het eenvoudig met grote snelheid naderen en
daarom steeds  ontvankelijker  worden  voor  zijn  invloed  en  minder  ontvankelijk  voor  die  van het
Vissen-teken. Ik zou te berde willen brengen dat er nog wel 177 jaren moeten verstrijken vóórdat wij
wat gij het laatste decanaat hebt genoemd, betreden (geschreven februari 1940). ...
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35 Ned.
37 Eng.

9. De vijfde Scheppende Hiërarchie (ook genummerd 8) staat op het punt van bevrijding. Zij is op
bijzondere  wijze  verbonden  met  de  tiende  Scheppende  Hiërarchie,  met  het  sterrenbeeld  de
Steenbok en met de menselijke persoonlijkheid, die het Christusbeginsel zowel achter de vorm als
achter het denkvermogen omsluiert en tijdelijk verbergt. Acht wordt volgens sommige numerieke
systemen beschouwd als het getal van de Christus.

45 Ned.
52 Eng.

Door de uitwerking van de energie die uit de dierenriemtekens stroomt, wordt de mens voorbereid
voor de „crisis van zich te richten", waarin hij langzaam en geleidelijk zijn wijze van voorwaarts gaan
op het levenswiel omdraait en bewust begint terug te keren naar zijn bron. Hij gaat dan van Ram naar
Vissen,  via  Stier,  Schorpioen  en  Steenbok, in  plaats  van  uit  te  gaan  van  Ram  naar  Stier,  via
Boogschutter, Leeuw en Kreeft. ...

48 Ned.
57 Eng.

12.  Het  symbool  van  het  Steenbok-teken is  zeer  mysterieus.  Het  verbergt  het  mysterie  van  de
Krokodillen of Makara.  Het is op een onnauwkeurige en beslist misleidende wijze in tekening
gebracht en dient als een mysterie beschouwd te worden en kan daarom niet worden omschreven.

51/52 Ned.
61 Eng.

2. Gezien van het standpunt van de mens op het proefpad die naar het licht zoekt en zich door de
tekens heen worstelt. ...

Op dit punt begint het Tweelingen-teken krachtig in het leven van de discipel in te grijpen, terwijl
het Boogschutter-teken geleidelijk „het hart met zijn pijlen doorboort, en langs de vlucht van de
pijl bereikt de mens het Steenbok-teken". Dan komt de Crisis van Zelfverloochening.

54 Ned.
64 Eng.

... Symbolisch gesproken, zou ik kunnen zeggen dat, o.a.: ...

3. Het Boogschutter-teken de graad van de Meester-Vrijmetselaar beheerst tot aan de episode waarin
de  Meester  wordt  opgeheven en het  Steenbok-teken het  laatste  deel  van de  ceremonie  en de
Achtbare Meester beheerst.

56 Ned.
66/67 Eng.

Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden, o.a.: ... 

3. Boogschutter en Steenbok staan, door middel van de Aarde en Saturnus, in verbinding met Straal
3. De op één punt gerichte discipel wordt de ingewijde.

De Ingewijde

57 Ned.
68 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën: ...

... Ram en Steenbok in verbinding met de 7de en de 5de straals-energie staan alleen. ...

65 Ned.
80 Eng.

... Op deze wijze zijn er negen sterrenbeelden van de dierenriem bij betrokken, en deze versmelten en
vermengen op hun beurt hun energieën in drie grote stromen van kracht op het Pad van Inwijding.
Deze drie stromen van kracht stromen door:

a. Leeuw, Steenbok en Vissen naar
b. Saturnus, Mercurius en Uranus (de Maan) naar
c. Het hoofd-, het ajna- en het hart-centrum naar
d. De keel, de zonnevlecht en het ondereinde van de ruggegraat.

67 Ned.
83 Eng.

...  Alle  zielen  komen  in  incarnatie  in  het  Kreeft-teken.  Hiermede  bedoel  ik  dat  de  allereerste
menselijke incarnatie altijd plaatsgreep in dit teken, dat door de eeuwen heen is erkend als „de ingang
tot het leven voor diegenen die de dood moeten leren kennen", gelijk het Steenbok-teken altijd als een
andere toegang beschouwd wordt en esoterisch wordt genoemd „de ingang tot het leven voor diegenen
die geen dood kennen". ...

75 Ned.
93 Eng.

... [I]n het Steenbok-teken komt de wilsaard tot vervulling en wordt een voor ogen gesteld doel bereikt.
In het  Steenbok-teken bereikt de mens of het hoogtepunt van persoonlijke eerzucht, of hij wordt de
ingewijde die zijn geestelijk doel bereikt. Het onderscheid van deze twee doeleinden hangt af van de
wijze van vooruitgang rondom het levenswiel. ...

75 Ned.
94 Eng.

...  De onontwikkelde mens gaat  van Ram naar  Steenbok en naar Weegschaal en Kreeft, terwijl de
ontwikkelde mens het proces omdraait. ...

76/77 Ned.
96 Eng.

2. Het Schorpioen-teken brengt ten slotte de dood van de persoonlijkheid teweeg; wij zullen dit later
bespreken wanneer wij tot een beschouwing komen van dat teken. Zowel esoterisch als exoterisch
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is Schorpioen het  teken van de dood en de begrafenis in de grond,  van de nederdaling in de
diepten ten einde weer te worden opgeheven naar de hoogte (de bergtop in het Steenbok-teken). ...

79 Ned.
99/100 Eng.

... Gods denkbeeld in het Ram-teken wordt het concrete plan in het Steenbok-teken, hetzij dat doel is
de gehele bloem van het planetair leven in al zijn vormen, de eerzucht van een persoonlijkheid die zijn
eigen denkbeelden en eerzuchtige wereldse plannen verwezenlijkt, of de geestelijke aspiratie (wereldse
eerzucht omgevormd in haar hoger aspect) van de ingewijde, die tracht Gods plannen ten uitvoer te
brengen en ze tot de zijne te maken. ...

79/80 Ned.
100 Eng.

... Mercurius brengt bijgevolg Ram naar Maagd (weer symbolisch gesproken) waar het denkbeeld of
het Woord Gods vorm begint aan te nemen, en dientengevolge komt het latente leven in Ram tot de
„crisis van het ge boorte-uur", voorafgaand aan de geboorte van de Christus, kosmisch beschouwd,
hoewel de geboorte van de individuele Christus in Steenbok plaatsgrijpt, aan het einde van de vereiste
periode van zwangerschap.

80 Ned.
101 Eng.

Wij hebben dus met betrekking tot  het  Ram-teken en het  leven van de ziel,  die  er  in subjectieve
openbaring  komt,  enkele  met  elkaar  in  verbinding  staande  tekens  waarin  de  ziel  in  objectieve
openbaring door bijzondere en bepaalde crises gaat, o.a.:

1. De crises van het slagveld, welke hun hoogtepunten bereiken in de strijd in het Schorpioen-teken
en naar bevrijding voeren in het leven in het Steenbok-teken, de plaats van de hogere inwijdingen
na de omkering van het wiel.

2. De  crisis  van  de  geboorteplaats  in  het  Maagd-teken,  teweeggebracht  door  de  activiteit  van
Mercurius, welke door middel van het Leeuw-teken tot de geboorte voert van de Christus in het
Steenbok-teken. De zelfbewuste mens in het Leeuw-teken wordt de Christus-bewuste Ingewijde in
het Steenbok-teken. ...

81 Ned.
102/103 Eng.

In het gebied van de dierenriem zijn er vier tekens die de tekens zijn van geboorte, van aanvang en van
hernieuwde cyclische verwezenlijking.

1. Het Ram-teken. ...

2. Het Kreeft-teken. ...

3. Het Leeuw-teken. ...

4. Het Steenbok-teken, de „geboorteplaats van de Christus", de plaats van de „tweede geboorte” en
het  toneel  waarop  het vijfde  natuurrijk  te  voorschijn  treedt  wanneer  de  juiste  tijd  daarvoor
aanbreekt. In dit teken komt de ingewijde tot geestelijke bewustheid, welke later in het Waterman-
teken en in het Vissen-teken tot uitdrukking komt als de mens, de wereldwerker, en als de mens,
de wereldverlosser — beiden met een universele opdracht.

81/82 Ned.
103 Eng.

Uit deze soort aanduidingen zal de astroloog van de toekomst het type bepalen van de horoscoop
welke getrokken dient te worden. Twee vragen zullen zich dan voordoen, die een logisch antwoord
vereisen:

1. Is de mens een persoonlijkheid? ...

2. Of begint deze persoon zich te openbaren  als een ziel,  die licht uitstort door de dichte mist van
illusie, en zich voorbereidt voor de grote beproevingen in het Schorpioen-teken, welke gevolgd
moeten worden door inwijding in het Steenbok-teken?

94 Ned.
121 Eng.

Boogschutter.  Dit is nu het teken van de op-één-punt-gerichte discipel. Het leven van beweeglijke
reactie  op  de  stof  wordt  dat  van  de  geconcentreerde  reactie  op  de  geest  en  voorbereiding  voor
inwijding in het Steenbok-teken. ...

101 Ned.
131 Eng.

... Wanneer wij dus ontdekken dat de macht van Mercurius wordt getemperd in het Vissen-teken en dat
hij  ten slotte  in  dat  teken  „in val"  is,  wat  is  dan  de  esoterische  en  geestelijke  bedoeling  ervan?
Eenvoudig dat na het stadium van inwijding in het Steenbok-teken als gevolg van de omkering van het
wiel en de daaruit voortvloeiende ervaringen, en na de zegepraal van het Schorpioen-teken, de macht
van het verstand gestadig vermindert, totdat het ten slotte (gelijk andere aspecten van het vormleven in
de drie werelden) tot een einde komt en zijn betekenis en verlichtende aspecten tussen de ziel en het
stoffelijk brein niet langer meer vereist worden. ...

104/105 Ned.
136 Eng.

... De stoffelijke, aardse hoedanigheid van het Steenbok-teken wordt in het Waterman-teken „opgelost
in  de  lucht".  ...  Op het  wiel  zoals  het  „zich wentelt  in  illusie",  het  wiel  van de  persoonlijkheid,
verdiepen  zich  geleidelijk  de  oppervlakkigheid  en  de  luchtige  aard  van  de  onontwikkelde
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Waterman-mens tot de concrete, harde stoffelijke aard van de Steenbok-mens. ...

106 Ned.
137/138 Eng.

Sommige astrologen wijzen Saturnus aan als een van de heersers. Ook Alan Leo doet dit, doch ik wil
erop wijzen dat hij zich in dit geval geheel bezighoudt met de vooruitgang van de gewone mens op het
levenswiel, en de Saturnus die hij aanvoelt het Waterman-teken te beheersen, is de Saturnus-invloed
van het Steenbok-teken, waarin Saturnus twee decanaten beheerst. Op het omgekeerde wiel verbruikt
de invloed van Saturnus zichzelf in het  Steenbok-teken en de mens wordt dan bevrijd van karma en
behoeft niet in te gaan op de hem geboden kansen, want hij bewijst een vrije ingewijde te zijn, een
ware Meester Vrijmetselaar, die zich kan wijden aan werelddienst zonder zich te laten afschrikken of
zich tegen te laten houden door gedachten aan het zelf of zelfzuchtige begeerten. ...

108 Ned.
140/141 Eng.

... [I]n andere gevallen versterken de ziele-energieën enkele van de persoonlijkheidskrachten en de
uitwerking van de exoterische planeten wordt aangevuld door een steeds bestendiger instroming van
de energieën  van de esoterische planeten,  en deze beginnen een overheersend esoterisch effect  te
verkrijgen.  In  het  Steenbok-teken, bijvoorbeeld,  is  de  invloed  van  Saturnus  zowel  exoterisch  als
esoterisch. ...

112 Ned.
146/147 Eng.

Geen planeet staat in het Waterman-teken in verheffing en geen planeet is in val in dit teken, doordat
de ware Waterman-mens — na voldoende ervaring op het Beweeglijk Kruis en het Vaste Kruis — een
punt van evenwicht heeft bereikt. Hij wordt door geen van de paren van tegenstelling tegengehouden,
doch gebruikt  ze beide  voor  geestelijke  doeleinden.  Hij  wordt  noch door  aarde  noch door  water
(Steenbok-Vissen) belemmerd; hij heeft de beproevingen van de processen van incarnatie alsook die
van inwijding doorstaan en nu vrij zijnde deelt hij energie en leven uit, hetgeen gesymboliseerd wordt
door de twee golvende lijnen. ...

112 Ned.
147 Eng.

... Het invloedrijkste teken op de drie Kruisen met betrekking tot de mensheid is als volgt, o.a.: ...

3. Het Hoofdkruis Het Steenbok-teken.

114/115 Ned.
150 Eng.

Wij zullen hierna het Steenbok-teken uitvoeriger behandelen. Deze drie studies van de tekens Vissen,
Waterman en  Steenbok zullen iets  langer  zijn  dan de  daarop  volgende,  daar  ik de  grondslag van
hetgeen  ik  te  zeggen  heb  onder  het  zesde  punt:  De  Drie  Kruisen,  heb  gelegd.  Wij  zullen  met
betrekking tot de drie Kruisen bepaalde overwegingen naar voren brengen welke van waarde zullen
zijn; het Vissen-teken maakt deel uit van het Beweeglijk Kruis, het Waterman-teken van het Vaste
Kruis en het Steenbok-teken van het Hoofdkruis. ...

117 Ned.
153 Eng.

Capricornus, de Steenbok: — Dit is een van de moeilijkste tekens om over te schrijven, want het is,
zoals gij weet, het meest mysterieuze teken van de twaalf. Het is het teken van de Steenbok die zijn
voedsel  zoekt op de meest rotsachtige en onvruchtbaarste  plaatsen van de wereld,  en het verbindt
daarom de  mens met  het  minerale  rijk;  het  is  ook  het  teken  van  de  Krokodillen,  die  hun leven
gedeeltelijk in het water en gedeeltelijk op het land doorbrengen; geestelijk is het het teken van de
Eenhoorn, die het „vechtende en zegevierende schepsel" is van de oude mythen. 

Volgens de symboliek van de hier beschreven schepselen geeft dit teken ons een tamelijk volledig
beeld van de mens met zijn voeten op de aarde, die toch vrij rondloopt en de toppunten van wereldse
eerzucht of van geestelijke aspiratie beklimt op zoek naar datgene wat hij beseft (op elke willekeurige
tijd) zijn voornaamste behoefte te zijn. Zoals de  Steenbok is hij de mens als de aardse menselijke,
gulzige zoeker naar bevrediging van begeerte, of de mens als de eveneens zelfzuchtige aspirant die de
bevrediging van zijn aspiraties zoekt. ...

117/118 Ned.
154 Eng.

... Dit teken beeldt ons de mens uit als een eerzuchtig dier, gezien in twee betekenissen van het woord:
de mens als de vermenging van begeerte (water) en van de dierlijke aard (aarde) in het vroege stadium
op het Beweeglijk Kruis en op het omgekeerde wiel, de mens als de vermenging van ziel en vorm.
Bovendien  geeft  het  ons  het  beeld  van  de  zegevierende  ingewijde,  de  „eenhoorn  van  God",  het
symbool  van  de  eenhoorn  met  een  langgedraaide  hoorn  gelijk  een  enkele  speer  midden  op  zijn
voorhoofd in plaats van de twee hoorns van de bok.

Het is interessant de drie tekens waarin de dieren hoorns hebben te bestuderen: het Ram-teken, ...
het Stier-teken, ... en het Steenbok-teken. Het Steenbok-teken de Bok, verbonden op een bijzondere en
hechte wijze met het Ram-teken, doch het verbergt (als een esoterische sluier) de symboliek van de
Eenhoorn waarin de twee hoorns en het ene oog verenigd zijn en weergegeven worden door de lange
rechte hoorn van de eenhoorn in het midden van het voorhoofd.

118 Ned.
155 Eng.

Het symbool van ... [het Steenbok-)teken is niet te ontcijferen, hetgeen opzettelijk gedaan is. Het wordt
soms de „handtekening van God" genoemd. Ik moet niet trachten het voor u te verklaren, gedeeltelijk
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omdat het tot nog toe nooit zuiver getekend is en gedeeltelijk omdat het juiste ontwerp ervan en de
bekwaamheid van de ingewijde het uit te beelden een instroming van kracht teweegbrengt welke niet
wenselijk  zou  zijn,  behoudens  na  een  behoorlijke  voorbereiding  en  een  juist  begrip.  Het  is  veel
krachtiger dan de vijfhoek en laat de ingewijde „onbeschermd".

118/119 Ned.
155/156 Eng.

In een oude astrologische verhandeling, welke nog nooit het daglicht heeft gezien, maar die te eniger
tijd, wanneer de tijd rijp is, zal worden ontdekt, is de verhouding tussen de gehoornde dieren van de
dierenriem als volgt beschreven:

„De Ram, de Zondebok en de heilige Bok zijn Drie in Een en Een in Drie. De Ram wordt de
tweede en de tweede wordt de derde. De Ram die alles voortbrengt en vruchtbaar maakt; de
Zondebok in  de  wildernis verlost dat alles; de heilige Bok die opgaat in de Eenhoorn en de
overwonnen vorm, gespietst  op  zijn  gouden hoorn,  opheft  — in dit  alles  ligt  het  mysterie
verborgen."

119 Ned.
156 Eng.

Het wordt hier duidelijk dat drie mysteriën in de drie gehoornde tekens verborgen liggen, o.a.: ...

3. Het mysterie van God de Heilige Geest Bevrijding.

Ik zou hier ook erop kunnen wijzen ... dat de doordringende, intelligente activiteit van de Heilige
Geest dat centrum van goddelijk leven dat door ons de mensheid wordt genoemd, bezielt. Wij hebben
dus, o.a.:

... ... Mensheid

... ... Intelligentie

... ... Steenbok

Zowel in hun hogere als in hun lagere aspecten houden deze tekens het geheim vast van de „hoorns
van strijd en de hoorn van overvloed, onderworpen aan en beschermd door de hoorn van het leven".
Nogmaals, zoals een oude zin luidt: „De Ram verandert — nadat hij de Zondebok geworden is, naar
verlichting gezocht heeft als de Stier van God, en de bergtop heeft bestegen in het voorkomen van de
Bok — zijn gedaante in die van de Eenhoorn. Groot is de verborgen sleutel." ...

119/120 Ned.
156/157 Eng.

... Wordt de symboliek een weinig verder doorgevoerd, dan zou ik kunnen zeggen dat, o.a.: ...

3. De Bok ons leidt op onvruchtbare wegen, op zoek naar voedsel en water. Dit is de „behoefte aan
groen", doch de Bok beklimt eveneens de bergtop.

Dit is de ervaring op het Beweeglijk Kruis met betrekking tot deze drie tekens. Op het Vaste Kruis,
o.a.: ...

3. Wordt de Bok de Eenhoorn en voert naar zegepraal. De Krokodil, de Bok en de Eenhoorn beelden
drie stadia van 's mensen ontplooiing uit.

Ram, Stier en  Steenbok zijn de grote  omvormers  onder het grote scheppingsplan. Zij hebben de
aard  van  katalysatoren.  Elk  van  hen  opent  een  deur  tot  een  van  de  drie  goddelijke  centra  van
uitdrukking die de symbolen zijn in het lichaam van de planetaire Logos van de drie hogere centra in
de mens: het hoofd, het hart en de keel. ...

Het Steenbok-teken opent de deur tot de Hiërarchie in een hoger aspect, wanneer men de laatste drie
inwijdingen kan ondergaan en de betekenis van de tekens Schorpioen en Maagd heeft begrepen.

120/121 Ned.
158 Eng.

De grondtonen van dit teken duiden alle op een kristallisatieproces. Dit verhardingsvermogen van het
Steenbok-teken kunt gij op velerlei wijzen in ogenschouw nemen.

In de eerste plaats is het Steenbok-teken een aards teken en hierin krijgen wij het dichtste punt van
concrete verstoffelijking uitgedrukt waartoe de menselijke ziel in staat is. De mens is dan „van de
aarde, aards" en hij is wat het Nieuwe Testament noemt „de eerste Adam". 

In deze betekenis houdt het Steenbok-teken de zaden van de dood en van de laatste toestand in zich
— de dood die uiteindelijk en ten slotte in het Vissen-teken plaatsgrijpt. ... Wanneer kristallisatie een
bepaalde  graad  van dichtheid  en  de  zogenoemde „hardheid"  heeft  bereikt,  wordt  zij  gemakkelijk
verbrijzeld en vernietigd en de mens, geboren in het  Steenbok-teken, bewerkstelligt dan zijn eigen
vernietiging; dit is toe te schrijven aan zijn fundamentele materialistische aard en aan de „slagen van
het lot", verordend door de wet van karma.  ...

Ten tweede is het  Steenbok-teken altijd het teken van het einde, en hiervan is de bergtop meestal
(hoewel  niet  altijd)  het  symbool,  daar  hij  het  punt  kenmerkt  waar  geen  verdere  stijging  in  een
bijzondere  levenscyclus  mogelijk  is.  Het  Steenbok-teken is  bijgevolg  het  teken  van  „periodieke
tegenhouding", zoals dit esoterisch wordt genoemd. ...
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121 Ned.
159 Eng.

Ten derde is het Steenbok-teken als gevolgtrekking uit al hetgeen hier is gezegd, het teken waarin een
nieuw tijdperk van inspanning wordt ingewijd, hetzij met betrekking tot de individuele mens of tot de
ingewijde. Inspanning, streven, worsteling, de strijd met de krachten behorend tot de onderwereld, of
de gespannen toestanden ontstaan door de beproevingen van discipelschap of inwijding — dit alles
kenmerkt de ervaringen in het Steenbok-teken.

Er waren in vroegere tijden, zoals gij misschien gehoord hebt, slechts tien tekens en — te dien tijde
— gaf het Steenbok-teken het einde aan van het dierenriemwiel, en niet het Vissen-teken, zoals in deze
tijd het geval is. ...

121/122 Ned.
159/160 Eng.

In Lemurische tijden ...  [overheerste] het Beweeglijk Kruis ..., doch het was toen de Tau, daar het
Vissen-teken  ontbrak,  en  slechts  de  tekens  Tweelingen,  Maagd  en  Boogschutter  kwamen  tot
uitdrukking. Het Ram-teken tot het Steenbok-teken gaf de cirkel van ervaring aan.

123 Ned.
162 Eng.

3. De ingewijden worden op hun beurt onderworpen aan de invloed van energieën uit de tekens
Schorpioen,  Steenbok en Vissen — een instroming van kracht uit elk van de drie Kruisen. Deze
drie krachten stellen de ingewijden in staat de derde inwijding te ondergaan.

124 Ned.
163 Eng.

... De ingewijden worden met de werelddiscipelen in verbinding gebracht door het Schorpioen-teken,
met het hiërarchisch centrum door het  Steenbok-teken en met de massa door het Vissen-teken, het
teken van alle wereldverlossers.

Zeven  sterrenbeelden  zijn  bijgevolg  op  overheersende  wijze  in  een  hecht  onderling  verband
gebracht op dit huidige ogenblik van crisis en zijn verantwoordelijk voor de wereldaangelegenheden
zoals zij thans worden aangetroffen:

Kreeft 
 Het Hoofdkruis. „Beide Poorten staan wijd open."

Steenbok 

Stier 
Leeuw  ...
Schorpioen 

Tweelingen 
 ...

Vissen 

De exoterische en de esoterische planetaire heersers van het Steenbok-teken zijn dezelfde, en in dit
teken bestuurt Saturnus de loopbaan van de mens, ongeacht of hij op het gewone of op het omgekeerde
wiel staat, of dat hij zich op het Beweeglijk of op het Vaste Kruis bevindt. Wanneer de mens de derde
inwijding heeft ondergaan en met vol besef het Hoofdkruis kan bestijgen, wordt hij vervolgens van de
heerschappij van Saturnus bevrijd en komt onder de invloed van Venus, die de Hiërarchie, welke de
hiërarchie van de Krokodillen is, regeert of bestuurt. ...

124 Ned.
164 Eng.

... Op het Beweeglijk Kruis en op het Vaste Kruis bevindt zich de zogenoemde groene straal, die niet
alleen het  dagelijks leven van karmische verplichtingen op  het  evolutiepad  regelt,  maar hij  regelt
bovendien de ervaringen en de evolutieprocessen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat het Steenbok-
teken een aards teken is en dat de  derde  en de  vijfde  straal bij uitstek werken door middel van dit
teken, dat het derde grote aspect van goddelijkheid, actieve intelligentie en dat van zijn hulpverlenende
macht, de vijfde Straal van het Denkvermogen, belichaamt. De invloeden van deze stralen stromen
door het Steenbok-teken naar Saturnus en naar Venus en bereiken op die wijze onze planeet, de Aarde.
...

125 Ned.
164 Eng.

... De individuele mens doet deze ontdekking onderwijl hij in het  Steenbok-teken staat, en biedt het
hoofd aan de twee uitersten; de vierde en de vijfde Scheppende Hiërarchieën doen hetzelfde in het
Weegschaal-teken.

Door Saturnus en Venus wordt het  Steenbok-teken verbonden met het Weegschaal-teken, alsook
met de tekens Tweelingen en Stier; deze vier sterrenbeelden — Stier,  Tweelingen, Weegschaal en
Steenbok — vormen een krachtig viervoud van energieën, en door hun onderlinge werking ontstaan
die toestanden en omstandigheden waardoor de ingewijde in staat wordt gesteld zijn gereedheid en
zijn  geschiktheid tot  inwijding uit  te  drukken.  Zij  worden de  „Bewakers  van de  Vier  Geheimen"
genoemd.

125 Ned.
165 Eng.

Het Steenbok-teken bewaart het geheim van de ziel zelve en dit wordt de ingewijde onthuld ten tijde
van de derde inwijding. Dit wordt soms het „geheim van de verborgen glorie" genoemd.
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Het  Steenbok-teken wordt door enkele andere planetaire heersers,  door bemiddeling waarvan de
derde  en  de  vijfde  straal  werken,  verbonden  met  andere  sterrenbeelden  naast  de  vier  hierboven
vermelde, doch deze vier zijn voor ons doel de belangrijkste. ...

126 Ned.
166 Eng.

Pad Stralen Planeten Sterrenbeelden ...

Discipelschap 3 en 5 Venus. Saturnus. Tweelingen. Boogschutter. Steenbok. ...

127 Ned.
167 Eng.

...  Occult  is er gezegd dat  een visioen van deze krachten en hun vele golvende lijnen (gezien als
rivieren en stromen van licht) aan de ingewijde wordt gegeven vanaf de bergtop van het  Steenbok-
teken, wanneer hij de top heeft bereikt. ... De grote ervaringen op de verschillende bergtoppen hebben,
zoals in de bijbel wordt verteld, alle te maken met het Steenbok-teken. Mozes, de Wetgever op de berg
Sinaï, is Saturnus in het  Steenbok-teken die de wet van karma oplegt aan het volk. ... De Berg van
Verheerlijking in het Nieuwe Testament is Venus in het Steenbok-teken wanneer liefde, denkvermogen
en wil samenkomen in de persoon van de Christus en „Hij verheerlijkt werd" ten aanschouwe van alle
mensen. ...

127 Ned.
168 Eng.

... Christus werd in het Steenbok-teken geboren, vervulde de wet onder Saturnus, wijdde het tijdperk
van  intelligente  broederschap  in  onder  Venus  en  is  het  volmaakte  voorbeeld  van  de
Steenbok-ingewijde die de Wereld-Dienaar wordt in het Waterman-teken en de Wereld-Verlosser in
het Vissen-teken, aldus de rondte van de dierenriem voltooiend, waardoor Hij  in het Vissen-teken
zegevierend kon zeggen: „Het is volbracht."

De polaire tegenstelling van het Steenbok-teken is het Kreeft-teken, en deze twee tekens zijn, zoals
gij weet, de twee grote Poorten van de dierenriem — het ene teken opent de deur tot incarnatie, tot
massa-leven en menselijke ervaringen, terwijl het andere de deur opent tot het leven van de geest, tot
het  leven  van  het  Koninkrijk  Gods,  het  leven  en  de  doelstellingen  van  de  Hiërarchie  van  onze
planeet. ... Het Steenbok-teken verleent de ziel toegang tot een bewust deelnemen aan het leven van dat
wereldcentrum dat wij de Hiërarchie noemen. ...

128 Ned.
168/169 Eng.

... Het is echter eerst op de omgekeerde dierenriem dat de mens leert  gelijkelijk doelbewust door de
poort van het Steenbok-teken te gaan. ...

128 Ned.
169 Eng.

... Dit is bijzonder interessant om te bestuderen, want ten tijde dat het een of ander speciale ras tot
bestaan komt, staat zowel de deur van het Kreeft-teken als die van het Steenbok-teken wijd open, daar
zij dan occult op één lijn zijn gebracht.

Een  studie  van de  kenmerken en  de  hoedanigheden van de  mens die  in  het  Steenbok-teken is
geboren, zal zeer veel betreffende de mensheid onthullen, doordat de Steenbok-mens het allerslechtste
en het allerbeste waartoe een mens in staat is kan uitdrukken. Het is een teken van uitersten, en wel
omdat er ten tijde dat er slechts tien tekens waren, het Steenbok-teken het eerste teken op het gewone
wiel was en het laatste op het omgekeerde wiel. Dit spreekt voor zichzelf. Esoterisch worden alle
Wereld-Verlossers  en  Zonnegoden  in  het  Steenbok-teken geboren,  maar  ook  het  allerslechtste
mensentype — hard, materialistisch, wreed, hovaardig, zelfzuchtig, eerzuchtig en egoïstisch. ...

Het  Steenbok-teken beheerst  de  knieën,  en  dit  is  op  symbolische  wijze  een  feit,  want  slechts
wanneer de Steenbok-mens in alle nederigheid leert knielen en geknield op de rotsachtige bergtop zijn
hart en zijn leven wil offeren aan de ziel en in dienst van de mensheid, kan hem toegestaan worden
door de deur van inwijding te gaan en kunnen hem de geheimen van het leven worden toevertrouwd. ...

129 Ned.
170 Eng.

... De oude manier waarop de toegewijde tijdens een bedevaartgang in India op zijn knieën van de ene
heilige plaats naar de andere meetrok of zich voortbewoog, duidt  op deze sterke behoefte van de
Steenbok-mens aan nederigheid.  India  wordt beheerst  door  het  Steenbok-teken en India  kent  deze
waarheid. ... Wanneer de in het Steenbok-teken geboren mens in geest en in waarheid kan knielen, dan
is hij rijp voor de inwijdingsprocessen op de bergtop.

De aan het astrologisch feit ten grondslag liggende symboliek dat Mars in verheffing staat in het
Steenbok-teken, terwijl  de macht van de Maan in dat  teken wordt getemperd en zowel Jupiter als
Neptunus in val  is,  is van een veelbetekenende schoonheid en leerzaam. ...  [Steenbok, het]  meest
stoffelijke van alle tekens is het slagveld van de oude vastgestelde orde en vastgeroeste gewoonten, en
de nieuwe, hogere  neigingen en stromingen. India,  geregeerd door  het  Steenbok-teken, is  door de
eeuwen heen een slagveld geweest; Port Said, eveneens geregeerd door dit teken, is synoniem met de
bevrediging van alle aardse en dierlijke begeerten van het laagste allooi en is een van de verdorvenste
steden in de wereld — een plaats van samenkomst voor het boze van drie werelden.

129/130 Ned.
171/172 Eng.

...  In  het  Steenbok-teken bereikt Jupiter bijgevolg zijn laagste punt van uitdrukking in het dichtste
stoffelijke aspect en dan — wanneer liefde en onzelfzuchtigheid zegevieren — sterft dit laagste aspect
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uit en verdwijnt. ... Gij dient te onthouden dat zowel Neptunus als Jupiter in verheffing staat in het
Kreeft-teken, het grote teken waarin de begeerte naar incarnatie haar vervulling vindt; de macht van
beiden  wordt  in  het  Maagd-teken,  waarin  de  eerste  tekenen  van  het  Christus-bewustzijn  worden
gevoeld,  getemperd;  beiden komen in val  in het  Steenbok-teken wanneer het  Christusleven en het
Christus-bewustzijn tot volle rijpheid komen. ...

In  het  Steenbok-teken krijgen  wij  de  zegepraal  van de  stof;  zij  bereikt  haar  dichtste  en meest
concrete uitdrukking, maar deze zegepraal wordt gevolgd door die van de geest. De aardse aard komt
in  het  Steenbok-teken tot  volledige  uitdrukking,  doch  er  zijn  ook  ontzaglijke  geestelijke
mogelijkheden. India, bijvoorbeeld, drukt een wijd en zijd verspreide ontaarding uit, doch ter zelfder
tijd  de  hoogten  van  geestelijk  kunnen;  een  studie  van  India  — zijn  geschiedenis,  kenmerken  en
geestelijke  hoedanigheden  — zal  veel  betreffende  de  invloeden  en  mogelijkheden  van  dit  teken
onthullen.

130 Ned.
172 Eng.

De  drievoudigheid,  waarin  elk  teken  wordt  verdeeld  en  welke  wij  de  decanaten  noemen,  is  van
bijzonder belang waar het het Steenbok-teken betreft. ...

131 Ned.
172/173 Eng.

Er zijn twee groepen van heersers beschikbaar voor de drie decanaten. Alan Leo geeft ons Saturnus,
Venus en Mercurius. Volgens Sepharial zijn het Jupiter, Mars en de Zon. Van deze twee opgaven is de
eerste nauwkeuriger en meer esoterisch. De ware heersers zijn Saturnus, Venus en de Zon. Ik wil u
eraan herinneren dat Mercurius en de Zon verwisselbaar zijn, maar dat in dit geval de Zon exoterisch
Mercurius en esoterisch een verborgen planeet betekent.

Saturnus verbindt op het gewone wiel het  Steenbok-teken met het voorafgaande Waterman-teken,
en  Jupiter  verbindt,  exoterisch  verstaan,  het  Steenbok-teken met  het  Boogschutter-teken  op  het
omgekeerde wiel. ...

131 Ned.
173 Eng.

De sleutelwoorden op het gewone wiel zijn: „En het Woord weerklonk: Laat eerzucht heersen en laat
de deur wijd open staan." Hier hebben wij de sleutel tot de evoluerende drang, tot het geheim van
wedergeboorte en van het woord dat uitgaat van het Kreeft-teken naar het Steenbok-teken. De deur van
inwijding staat  altijd  open,  doch  sedert  onheuglijke tijden verkiest  de  mens de  open deur  tot  het
Kreeft-teken. ...

131 Ned.
173/174 Eng.

De mens kan dan in waarheid zeggen: „Opgegaan ben ik in het bovenaardse licht, en toch keer ik mijn
rug toe naar dat licht." Voor hem blijft er nu geen ander doel meer over dan dienst. Daarom keert hij
terug door de poort van het Kreeft-teken, doch met zijn bewustzijn gestadig in het Waterman-teken
gehouden. Van de wereld-ingewijde in het Steenbok-teken wordt hij een geïncarneerde werelddienaar
in het Waterman-teken en later een wereldverlosser in het Vissen-teken.

132 Ned.
175 Eng.

Leeuw-Boogschutter-Waterman: — ...  Zij worden vaak aangeduid als de tekens die — wanneer ze
worden bestudeerd — de goddelijke bedoeling in de mens zullen onthullen, de punten van crisis in zijn
ontwikkelingsgang zullen aangeven en (wanneer de drie  invloeden die van hen uitgaan, hun werk
hebben gedaan) de mens zullen brengen „van deur tot deur, want het Leeuw-teken is het eerstvolgend
teken  na  het  Kreeft-teken,  en  het  Boogschutter-teken  is  het  teken  dat  aan  het  Steenbok-teken
voorafgaat". ...

133 Ned.
175 Eng.

... Het bepaalde doel van de Centaur, dat de bevrediging van begeerte en van dierlijke prikkels is,
wordt in latere stadia het doel van inwijding, dat bevrediging verkrijgt in het Steenbok-teken, nadat het
inleidend werk in het Boogschutter-teken is verricht. ...

133 Ned.
176 Eng.

...  Van eerzucht tot aspiratie, van zelfzucht tot een intensieve begeerte naar onzelfzuchtigheid, van
individueel op één punt gericht zelfbelang in het Leeuw-teken naar de gerichtheid op één punt van de
discipel in het Boogschutter-teken en vandaar naar inwijding in het Steenbok-teken. ...

134 Ned.
177 Eng.

... De Boogschutter is een van de intuïtieve tekens, daar enkel de intuïtie voldoende zal zijn een mens
naar de voet van de berg van inwijding in het Steenbok-teken te brengen. ...

134/135 Ned.
178 Eng.

... In dit verband is het interessant de ontplooiing na te gaan van het menselijk bewustzijn door de
invloed van de energieën die door middel van de verschillende dierenriemtekens worden vrijgegeven,
o.a.: ...

4. Verlichting beheerst intuïtie — Steenbok. Ziele-bewustzijn in latere stadia.

Ik besef.
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135 Ned.
179 Eng.

Deze  zes  tekens  — Kreeft,  Leeuw,  Boogschutter,  Steenbok, Waterman en  Vissen  — vormen de
zespuntige ster van de mensheid of de vierde Scheppende Hiërarchie; het Kreeft- en het Vissen-teken
kenmerken de twee uitersten. De Kreeft symboliseert gevangenschap (de harde schaal en de rotsen
waaronder de Kreeft altijd beschutting zoekt) en de Vis betekent vrijheid. Daar tussenin komen — in
de  tekens  Leeuw,  Boogschutter,  Steenbok en  Waterman  —  de  vier  ontwikkelingsstadia  van  de
persoonlijkheid,  de  worsteling  met  de  paren  van  tegenstelling  en  ten  slotte  bevrijding  in  volle
geestelijke dienst. ...

136 Ned.
180 Eng.

... Er vallen lichtflitsen op problemen; een verwijderd, toch mogelijk waar te maken visioen wordt
gezien; de mens begint zich vanuit de diepten, waarin hij is nedergedaald in het Schorpioen-teken,
naar boven te werken en ziet de berg in het Steenbok-teken voor zich, waarvan hij weet dat hij deze ten
slotte moet beklimmen. ...

137 Ned.
181 Eng.

In het Steenbok-teken leert de ingewijde beseffen wat de bedoeling is van het steeds sterker wordende
licht dat hem verwelkomt bij zijn vooruitgang naarmate hij opwaarts klimt naar de bergtop. ...

142 Ned.
189 Eng.

De Aarde  evenals  Saturnus  (de  eerste  een  niet-heilige  en  de  tweede  een  heilige  planeet)  zijn  de
vertolkers of de uitdrukkingen van de derde Straal van Actieve Intelligentie, en deze straal-verhouding
dient  om de  invloeden van het  Steenbok-teken en die  van  het  Boogschutter-teken tot  elkander  te
brengen, waardoor er een veld van energie ontstaat waarin de op één punt gerichte discipel ten slotte
de ingewijde kan worden. ...

144 Ned.
191/192 Eng.

Mercurius, die de uitdrukking van de vierde straal is, alsook de God van de mentale processen, heeft
zijn kracht in dit teken sterk verminderd en wel, esoterisch gesproken, om twee redenen, o.a.: ...

Ten  tweede,  de  macht  van  het  denkvermogen,  ontwikkeld,  beproefd  en  waar  bevonden in het
Schorpioen-teken, begint in kracht af te nemen en de intuïtie begint ervoor in de plaats te komen. Dit is
noodzakelijk, wil de discipel  het  Steenbok-teken betreden en beginnen zich voor te bereiden voor
inwijding.

150 Ned.
199 Eng.

5. Mars en Saturnus — Deze beide planeten zijn buitengewoon krachtig met betrekking tot inwijding
in  het  leven  van de  Hiërarchie;  Mars  is  krachtig in  verbinding met het  Schorpioen-teken  en
Saturnus in verbinding met het Steenbok-teken. Dit sluit de verhoogde activiteit in van de 6de en
de 3de straal  en hun energieën; wanneer deze op de juiste wijze worden aangewend, komt er
bevrijding van de heerschappij van de vorm en de bewuste mens komt vrij. ...

152 Ned.
202 Eng.

Ten einde des te beter de aard van discipelschap, de processen van stabiliseren en juist richten te
begrijpen, moeten wij aan de ervaring van inwijding in het Steenbok-teken een zorgvuldige studie laten
voorafgaan van de geestelijke verwikkelingen van het Schorpioen-teken en van zijn taak om te zorgen
voor „punten van crisis" en „momenten van heroriëntering", daar dit van de hoogste waarde zal zijn
voor degene die dit ernstig bestudeert. ...

157 Ned.
209 Eng.

... Mars is de overheersende factor bij de beproevingen van de discipel, voor de ervaringen in het
Boogschutter-teken en de inwijding in het Steenbok-teken, en wel om de volgende redenen: ...

171 Ned.
229 Eng.

Ik wil hier uw aandacht op het feit vestigen dat, hoewel inwijding in het Steenbok-teken plaatsgrijpt, de
mens een ingewijde is vóór hij ingewijd wordt. ...

171/172 Ned.
229 Eng.

Dit [Weegschaal-]teken wordt soms „de plaats des oordeels" genoemd, want hier valt de beslissing en
wordt de teerling geworpen om de „schapen van de bokken" of die sterrenbeelden beheerst door het
Ram-teken (de Ram of het Lam) en die sterrenbeelden beheerst door het Steenbok-teken (de Bok) van
elkaar te scheiden. ...

172 Ned.
230 Eng.

... In de tijd voordat Leeuw-Maagd in twee tekens waren verdeeld, was het Weegschaal-teken feitelijk
het middelpunt. ...:

Ram Stier Tweelingen Kreeft Leeuw-Maagd
WEEGSCHAAL

Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

en  in  deze  rondte  van  de  dierenriem (voor  zover  het  de  mensheid  betreft)  ziet  gij  de  gehele
geschiedenis van het mensdom uitgebeeld. ... Dan vindt de omkering van het wiel plaats en het begin
van de nieuwe richting en van discipelschap in het Schorpioen-teken, het gerichte, bestuurde leven van
de discipel  in het Boogschutter-teken, inwijding in het  Steenbok-teken, gevolgd door dienst in het
Waterman-teken  en  het  werk  van  een  wereldverlosser  in  het  Vissen-teken  met  als  gevolg  de
uiteindelijke bevrijding.
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173 Ned.
231 Eng.

...  Ten  slotte  zullen  er  weer  op  de  een  of  andere  mysterieuze  wijze  slechts  tien  tekens  van  de
dierenriem zijn; Ram en Vissen zullen één teken vormen, want „het einde is gelijk het begin". ...:

1. Ram-Vissen 6.   Maagd-Weegschaal
2. Stier 7.   Schorpioen
3. Tweelingen 8.   Boogschutter
4. Kreeft 9.   Steenbok
5. Leeuw 10. Waterman

174 Ned.
233 Eng.

...  Dit  is  ook het  probleem (want het  is  een telkens terugkerende symboliek) dat  er  fundamenteel
bestaat tussen de Schapen en de Bokken, tussen het negatieve en het positieve, en tussen diegenen die
blindelings hun instinct of gewoonten volgen en diegenen die zich vrijwillig inbinden waar zij dit
verkiezen en zichzelf richten in gedrag en houding. ...

178/179 Ned.
239 Eng.

... De betekenis van de energieën die zich in ons zonnestelsel uitdrukken door bemiddeling van de vier
armen van dit Kruis of van de vier sterrenbeelden Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok, kan worden
samengevat in de vier woorden: Schepping, Openbaring, Wetgeving en Inwijding. ...

179 Ned.
240 Eng.

...  De ontplooiing van het  Plan  wordt  verwezenlijkt  door  een  opklimmende reeks  van aanvangs-
processen, van openbaringen en van vervullingen — alle betrekkelijk van aard, doch die alle tot een
absolute vervulling voeren. Dit is Inwijding of de activiteit in het Steenbok-teken. ...

181 Ned.
242/243 Eng.

... De andere tekens in hun volmaaktheid voeren de mens buiten het stadium van de gewone mensheid
en brengen de volgende bewustzijnstoestanden teweeg, o.a.: ...

4. Boogschutter en Steenbok. — De Wereld-Ingewijden: o.a. Meesters. ...

182 Ned.
244/245 Eng.

Venus heerst in de tekens Stier, Weegschaal en Steenbok, en is de bron van het intelligent denken dat
gericht wordt of door begeerte (in vroege stadia). ...  In het  Steenbok-teken betekent het geestelijke
liefde die zich op volmaakte wijze uitdrukt wanneer het werk in het Stier- en in het Weegschaal-teken
volbracht is. ...

183 Ned.
245/246 Eng.

... De Wet, de natuurwet (de uiterlijke openbaring van de subjectieve geestelijke wet) zal de sleutel tot
het dierenrijk geven; sekse of het bewustzijn van verwantschap zal het mysterie van het plantenrijk
onthullen; geld zal het geheim van het minerale rijk ontsluieren; dit alles zal tot stand worden gebracht
door  de  activiteit  van  Venus  en  wanneer  deze  activiteit  in  de  drie  tekens  Stier,  Weegschaal  en
Steenbok beter wordt begrepen. 

Ik zal dit verder toelichten wanneer wij na dit hoofdstuk overgaan tot een studie van de Wetenschap
van de Driehoeken. Het is voldoende hier te zeggen dat elk van deze drie tekens in verbinding staat
met een van deze drie aspecten van goddelijk leven:

1. Stier — dierenrijk — wet — natuurwet.

2. Weegschaal — plantenrijk — sekse — natuurlijke verwantschap.

3. Steenbok — minerale rijk — geld — concrete uitdrukking van de Wet van Aanvulling,

en al deze vormen een driehoek met aan de top het Weegschaal-teken dat overheerst.

184 Ned.
247 Eng.

Het Weegschaal-teken staat bijgevolg in verbinding met vijf tekens van de dierenriem — Ram, Stier,
Tweelingen, Steenbok en Waterman. ...

4. Steenbok Synthese Inwijding Bereiking. ...

Deze verhouding wordt door de drie heersers: Venus, Uranus en Saturnus, vastgesteld. Deze vijf
met het  Weegschaal-teken op  het  punt  van evenwicht  vormen een van de  zespuntige  sterren  van
evolutie en brengen -ook drie planeten die op bijzondere wijze betrokken zijn bij de uitdrukking van
het Christus-bewustzijn in de wereld, in verhouding tot hen. ...

193 Ned.
259 Eng.

... De drie aardse tekens zijn: Stier-Maagd-Steenbok; met betrekking tot de niet-heilige planeet, onze
Aarde, staan zij op een bijzondere wijze met elkander in verbinding. ... Ik zou kunnen zeggen dat, o.a.:
...

3. Het  Steenbok-teken — aansporend  werkt  achter  inwijding (Dienst).  Begeerte  naar  bevrijding.
Begeerte om te dienen.
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Het Licht van het Leven

193/194 Ned.
260 Eng.

...  [H]et  licht  van kennis,  waarvan het  Stier-teken de bewaker is,  maakt plaats voor het  licht  van
wijsheid, waarvan het Maagd-teken de bewaarder is, en wijkt ten slotte voor het licht van inwijding in
het  Steenbok-teken. Dit alles echter grijpt  plaats en moet zich voltrekken op, wat esoterisch wordt
genoemd, „de stralende oppervlakte van de aarde",  het  gebied van de vorm; de hemelvaart  of de
verheerlijking van de Maagd heeft nog niet plaatsgevonden en de opheffing van de materie is tot nog
toe niet verwezenlijkt. Het is interessant op te merken dat het Schorpioen-teken de onvermijdelijkheid
van deze uiteindelijke hemelvaart  van de stof tot in de hemelen tot stand brengt in het  Steenbok-
teken. ...

195 Ned.
262 Eng.

... Er zijn in deze wereldperiode drie hoofdtekens met het Christus-beginsel verbonden:

1. Maagd. ...

2. Steenbok. — Barensweeën — drie tekens vanaf het Steenbok-teken tot het Vissen-teken, tot aan de
derde inwijding, met inbegrip van het Steenbok-teken.

3. Vissen. ...

197/198 Ned.
265/266 Eng.

Uit deze groep van tekens en haar begeleidende sterrenbeelden zijn er drie weggelaten. Deze tekens
zijn Leeuw, Weegschaal  en  Steenbok. Alle drie  de  tekens zijn  tekens van  crisis  en wijzen op de
stijgende invloed van de andere negen, alsook op de toestanden welke geleidelijk uit hun activiteit
ontstaan. ... Deze crises zijn, o.a.: ...

3. Het Steenbok-teken. — De Crisis van Inwijding. Deze crisis bestaat uit vijf stadia en betekent het
aan de dag treden van het overheersend Christusleven. Het doelt op de hogere synthese en op de
leiding van het Christus-bewustzijn dat zich uitdrukt in groepsbewustzijn.

198 Ned.
266 Eng.

... In dit verband zou ik kunnen opmerken dat, o.a.:

1. Leeuw-Weegschaal-Steenbok —  de  driehoek  vormen  van  de  Vader  of  het  wilsaspect;  zij
kenmerken  de  punten  van  welslagen  doordat  men  aan  de  crisis  het  hoofd  biedt  en  deze
zegevierend te boven komt. ...

201 Ned.
271 Eng.

...  Hetgeen  ...  [het  Maagd-]teken  omsluiert  en  verbergt  is  in  aanleg  ontvankelijk  voor  negen
energiestromen die — op het leven in de vorm inwerkend en een reactie oproepend uit de ziel — die
„punten van crisis" en die „ogenblikken van tot uitdrukking gekomen ontwikkeling" teweegbrengen,
waarop wij hebben gedoeld toen wij de tekens Leeuw-Weegschaal-Steenbok bespraken.

204/205 Ned.
275 Eng.

... Het [Kreeft-teken] betekent massa-leven dat tot groepsleven leidt na de ervaring van inwijding en
door zijn polaire tegenstelling, het Steenbok-teken, wordt gesteund en volledig tot uitdrukking komt in
het Waterman-teken dat de ervaringen in het Leeuw-teken aanvult en samensmelt met die van het
Kreeft- en het Steenbok-teken. Deze zes tekens:

Kreeft Leeuw Maagd 
Steenbok Waterman Vissen

vormen een andere  zespuntige ster  van diepe  betekenis  die is  de  subjectieve  tegenhanger  van de
zespuntige ster (de door elkaar gekruiste driehoeken) die wij het zegel van Koning Salomo noemen. ...

212/213 Ned.
286/287 Eng.

Dit Leeuw-teken is het vijfde teken van de dierenriem, hetgeen erop duidt dat het deel uitmaakt van
het mysterieuze getal, tien — het getal van volmaaktheid, een betrekkelijke volmaaktheid voor het
betreden van een nieuwe cyclus van vooruitgang. Hierdoor wordt het Leeuw-teken verbonden met het
Steenbok-teken, het tiende teken van de dierenriem, want het is door het proces van inwijding dat de
zelfbewuste mens gevormd wordt tot een groepsbewuste persoon. Ik kies deze woorden met zorg en
met voorbedachten rade. Op het omgekeerde wiel is dit het achtste teken, het teken van de Christus en
van de inwonende Werkelijkheid; het kenmerkt bijgevolg — op deze wijze — een nieuwe tijdkring.
Wanneer het zelfbewustzijn wordt geboren (zoals ten tijde van de individualisering) begint een nieuwe
cyclus.  Deze  numerieke  betekenis  verbindt  het  Leeuw-teken  op  een  doel  treffende  wijze  met  het
Schorpioen-teken  (het  achtste  teken  van  de  dierenriem);  gij  krijgt  dus  de  driehoek:
Leeuw-Steenbok-Schorpioen die  de mensheid insluit en op drie belangrijke crisispunten wijst in de
loopbaan van de mens, o.a.: ...

3. Groepsbewustzijn als een ingewijde. Eenheid — Steenbok.

221 Ned. Van een ander gezichtspunt uit zoudt gij kunnen verwachten dat het Leeuw-teken in verbinding staat

80



Bladz.-ref. STEENBOK

298/299 Eng. met het Schorpioen-teken daar zijn getallen op het dierenriemwiel dezelfde zijn als die van het Leeuw-
teken, nl. vijf en acht. Gij krijgt bijgevolg de vorming van de driehoek waarop ik reeds heb gedoeld,
nl. Leeuw Schorpioen, die naar inwijding voeren in het Steenbok-teken.

225 Ned.
304 Eng.

...  Op  het  ogenblik  handelt  de  Inwijder  van  de  Mysteriën  onder  inspiratie  en  met  de  energieën
afkomstig van het Steenbok-teken — een aards teken — omdat de mensheid tot nog toe aard-gebonden
is. ...

231 Ned.
312 Eng.

... [Het Kreeft-teken] is verbonden met de stoffelijke aard en met de moeder van de vormen, terwijl de
andere poort, het Steenbok-teken, verbonden is met de geest, de Vader van al hetgeen IS.

232 Ned.
313/314 Eng.

... In  het Kreeft-teken neemt deze levende materie een driedelige gesplitste verhouding aan, waaraan
wij de namen geven van Leven (Ram), Bewustzijn (Stier, het eerstvolgend teken na het Ram-teken) en
geopenbaard dualisme (Tweelingen); ... deze drie, tezamen vermengd, kwamen in het Kreeft-teken in
uiterlijke openbaring, waardoor een esoterische vierhoek van groot belang voltooid werd. ...  In het
Steenbok-teken, het teken van inwijding, begint deze drievuldigheid terug te keren tot de vroegere
toestand van de  „adem van geest"  maar nu met volledige  bewustheid en een juiste  tot  vervulling
gebrachte organisatie, zodat de vorm een volmaakte uitdrukking is van de ziel en de ziel gevoelig en
ontvankelijk is voor de trillingen van het Ene Leven, zoals dat Leven door zijn activiteit de volmaakte
wil van de Logos openbaart.

233 Ned.
315 Eng.

... Door algehele verlichting begreep de Boeddha de bedoeling zowel van het Beweeglijk als van het
Vaste Kruis, want het geheim van de openbaring in het Stier-teken kende Hij, gelijk het geheim van
gerichte energie in het Schorpioen-teken de bron was voor de sterkte van Hercules. De Christus echter,
Die  deze  beide  geheimen  kende,  begreep  bovendien  met  een  levendig  bevattingsvermogen  het
mysterie van het Hoofdkruis, omdat het licht van de Verheerlijking (ondervonden in het  Steenbok-
teken) Hem de glorie en het alles te boven gaand mysterie onthulde.

233/234 Ned.
315/316 Eng.

Ook zijn er nog twee woorden die het doel en de bedoeling van de uitdrukking op het Hoofdkruis
kenbaar maken: ... [Zelfbehoud en Onsterfelijkheid. Zelfbehoud:] [d]eze impuls brengt (wanneer de
aandacht van de ziel in hoofdzaak op de vorm is gericht en op datgene waarmede zij zich in de eerste
plaats  vereenzelvigt)  het  stadium van  statische  samengroeiing  in  het  Steenbok-teken teweeg.  Het
andere woord is „onsterfelijkheid", waarin het goddelijk aspect van zelfbehoud gelegen is; zij is de
grote bepalende factor in het scheppingsproces en leidt tot de gehele openbaring van de evolutie, tot
de telkens weer terugkerende verschijning van het leven in de vorm en tot de openbaring van het leven
in de vorm. Bij de derde inwijding in het Steenbok-teken neemt dit levensaspect een zeer belangrijke
plaats in.
Gij zult gaan begrijpen waarom het Hoofdkruis zo mysterieus is en tevens waarom de beide tekens
Kreeft en  Steenbok zo weinig door de moderne astrologen worden begrepen en waarom in laatste
instantie  slechts  de  ingewijde  Zonen  Gods  de  betekenis  van  de  vier  tekens  die  het  Hoofdkruis
omvatten, kunnen begrijpen of de verhouding kunnen verstaan welke tussen de vier grote goddelijke
energieën bestaat. ...

235 Ned.
318 Eng.

Er  bestaat  tevens  een  veelbetekenende  verhouding  tussen  vijf  tekens  die,  wanneer  zij  tot  deze
bijzondere wisselwerking worden aangedreven, in hun aard en hun gevolgen diep esoterisch zijn. ...
Deze vijfvoudige verhouding wordt eerst op het Pad van Discipelschap vastgesteld en wordt door de
esoterische aaneenschakeling van Kreeft-Maagd-Schorpioen-Steenbok-Vissen tot stand gebracht. In de
toekomstige horoscopen van discipelen zal men deze wisselwerking van krachten erkennen als een
overheersende  factor  in  een bijzonder,  speciaal  stadium van discipelschap.  In  dit  geval  zullen  de
discipelen in een van deze tekens worden geboren of met een van deze tekens rijzend.

236 Ned.
318/319 Eng.

... In het Steenbok-teken begint de discipel — als gevolg van de uitwerking van de in vloeden van de
tekens Kreeft, Maagd en Schorpioen — blijk te geven van het vermogen om het leven van twee rijken,
althans in enige mate, tot uitdrukking te brengen; hij is een ontwikkeld menselijk wezen, alsook een
burger van het Koninkrijk Gods. Waar het een ingewijde betreft en gedurende een periode van drie
incarnaties  versterken  de  vier  tekens  van  openbaring  (Kreeft,  Maagd,  Schorpioen  en  Steenbok)
bijgevolg hun invloed op hem, totdat hij in de vierde incarnatie begint te reageren op de innerlijke
invloed van het Vissen-teken. ...

244 Ned.
330 Eng.

10. Steenbok. — Het Licht van lnwijding. Dit is het licht dat de weg naar de bergtop verheldert en de
verheerlijking mogelijk maakt, waardoor de rijzende zon zichtbaar wordt. ...
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245/246 Ned.
332/333 Eng.

Grondtoon: Het Ram-teken keert zich naar het Steenbok-teken. ...

Teken De Onontwikkelde Mens De Gevorderde Mens Discipel Ingewijde ...

10. Steenbok. De aardgebonden ziel. Degene die het water doorkruist. De Overwinnaar van 
de Dood. 

Beweeglijk. Ingewijd. ...

Grondtoon: Het Steenbok-teken voltooit het werk van het Schorpioen-teken. ...

246/247 Ned.
334 Eng.

Gij zult opmerken dat deze verhoudingen tussen de tekens niet die van de tegenstellingen zijn maar
van tussenliggende tekens en dat zij dus de tussenliggende periode van verhouding kenmerken en niet
de vervulling zoals het geval is wanneer gij zulke tegenstellingen zoals Leeuw en Waterman of Kreeft
en Steenbok in beschouwing neemt. ...

247 Ned.
335 Eng.

... Het zou van nut kunnen zijn er hier op te wijzen dat, o.a.:

1. Door een studie van het Hoofdkruis — Ram, Kreeft, Weegschaal,  Steenbok — de astroloog tot
een helderder begrip kan komen:
a. Van gewone, individuele, menselijke wezens.
b. Van groepsaanvang.
c. Van de betekenis van de eerste inwijding. ...

248/249 Ned.
336/337 Eng.

... Men dient eraan te denken dat deze de drievoudige splitsingen zijn van het Ene Leven en dat het
Steenbok-teken, bijvoorbeeld, niet alleen het punt van de grootste verdichting kenmerkt en bijgevolg
van de dood, doch ook het punt van de hoogste inwijding en van toegang tot het levensaspect van de
Godheid.

...  Door de deur van het Kreeft-teken stroomt het „magnetisch magisch licht dat de ziel naar de
duistere plaats van ervaring leidt". Op gelijksoortige wijze trekt de magische aantrekkingskracht van
de Steenbok-energie op het terugwentelend wiel (in tegenstelling met het wiel van wedergeboorte of
het wiel van uitgang) van uitdrukking en van discipelschap de ziel gestadig terug uit het vormleven en
uit de vormervaringen en vormt dat „stralend licht dat de ziel veilig naar de bergtop voert". ...

249 Ned.
337 Eng.

... Door dit te erkennen wordt het feit opgehelderd dat in tijd en ruimte de besturende factor en de
bepalende  toestand  de  gevoeligheid  van  de  geïncarneerde  ziel  is  voor  het  vormleven,  welke  tot
incarnatie leidt door de deur van het Kreeft-teken, of voor het zieleleven, welke tot inwijding leidt
door de deur van het Steenbok-teken. ...

249 Ned.
337/8/9 Eng.

... De vervulling zowel van de vormzijde als van de zijde van de ziel zou als volgt kunnen worden
uitgedrukt, hoewel gij rekening moet houden met de begrenzing van de taal: ...

(Van Ram naar Stier via Vissen)

Voor de gewone mensheid:

4. Kreeft-Steenbok. — De drang tot incarneren leidt naar de meest grofstoffelijke incarnatie en naar
de onderdompeling in de vorm. De aan trekkingskracht van het vormleven en de processen van
samengroeiing  hebben  de  overhand.  De  mens  komt  na  vele  incarnaties  tot  een  punt  van
kristallisatie. ...

(Van Ram naar Vissen via Stier)

De Discipelen en de Ingewijden:

4. Steenbok-Kreeft.  — De  ingewijde  verkiest  nu  te  incarneren  en  gaat  vrijwillig  en  naar  eigen
goeddunken door de beide deuren. De aantrekkingskracht van de stof wordt te niet gedaan door de
vrije keuze van de ziel. Het vormleven wordt een bewuste uitdrukkingsvorm voor dienst. ...

251 Ned.
339/340 Eng.

...  Veel dat  ik, bijvoorbeeld,  met betrekking tot  dit  Kreeft-teken zou kunnen zeggen, is reeds  met
betrekking tot zijn tegenstelling, het  Steenbok-teken, gezegd, en hetzelfde geldt voor alle tekens die
wij nu gaan bestuderen.

Het zal thans duidelijk voor u zijn waarom de Maan en Neptunus die de energieën overbrengen van
de psychische aard en van de vorm, alsook de neiging tot verwerven door bemiddeling van conflict, zo
krachtig zowel direct als indirect het Kreeft-teken beheersen. 

Zij regelen de vorm en de lagere psychische aard en bereiden het slagveld voor (dat later tot de
brandende grond moet worden omgevormd) waarop deze twee „in het laatste conflict" tegenover hun
hogere overeenkomst, de ziel en de geest, komen te staan, want stof is geest op zijn laagste punt en
geest is stof op haar hoogste punt. In deze woorden vindt gij de ware leidraad voor de verhouding van
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Kreeft-Steenbok. ...

252 Ned.
341/342 Eng.

...  Het  vormaspect  en  de  psychische  aard  bereiken  ten  slotte  een  concrete  volmaaktheid  in  het
Steenbok-teken om weer in het Kreeft-teken het  volmaakte instrument van dienst te zijn dat door de
ingewijde wordt gehanteerd terwijl hij tracht dienst aan de massa te verlenen in plaats van ingesloten
te worden door en zich te verliezen in de massa. ...

253 Ned.
342/343 Eng.

... De kracht die voortkomt uit conflict en voortdurende worsteling bouwt gestadig die voorraad van
sterkte  en  kracht  op  waardoor  de  aspirant  in  staat  wordt  gesteld  de  laatste  beproevingen  van
discipelschap in het Schorpioen-teken te ondergaan, de beproevingen van inwijding in het Steenbok-
teken te trotseren en alle banden welke de processen van incarnatie hebben gesmeed, te verbreken.

262 Ned.
355 Eng.

...  Gij  zult  opmerken dat  Venus bovendien de  hiërarchische  heerseres  van het  Steenbok-teken is,
waardoor de macht van het denkvermogen, zijn plaats en doel naar voren treden met betrekking tot de
beide grote menselijke crises: Individualisering en Inwijding. Op een onovertroffen wijze brengt het de
mensheid in verbinding met het Tweelingen-teken. ...

263 Ned.
356 Eng.

... De kosmische lijn van kracht vanuit Tweelingen naar Boogschutter en omgekeerd staat subjectief en
esoterisch in verbinding met onze Aarde, waardoor haar ziele-ontplooiing en de ontwikkeling van de
vorm als een uitdrukking van die ziel gewaarborgd zijn, terwijl onze in droefheid verkerende mensheid
op  deze  planeet  vol  smart  onvermijdelijk  geleid  zal  worden  naar  de  poort  van  inwijding  in  het
Steenbok-teken.

263 Ned.
357 Eng.

...  In  deze wereldcyclus en voor de mensheid zoals zij  nu gevormd is, hebben wij te maken met,
o.a.: ...

3. Straal  5  —  Concrete  Kennis  of  Wetenschap,  die  onder  invloed  van  het  Steenbok-teken,
geconcentreerd door Venus, de mens in staat zal stellen een inwijding te ondergaan.

266 Ned.
360 Eng.

De invloed van Mercurius moet, terwijl hij de tekens Maagd en Tweelingen met elkaar in verbinding
brengt, de ziel in de vorm beheersen en haar onderwerpen aan die invloeden die tot versterking van het
gewone evolutieproces zullen leiden, zodat het zielelicht kan toenemen en het licht van de stof zelf
gaat tanen. Dan begint de worsteling welke in een menselijk wezen bewust wordt beseft zich af te
spelen tussen de ziel en de persoonlijkheid.

Dit voert tot een laatste stadium in het Steenbok-teken.

266 Ned.
360/361 Eng.

... [H]et Tweelingen-teken beheerst de weg van vele veranderingen die de strijd bepaalt, begonnen in
Ram, geconcentreerd in Kreeft, opgevoerd tot een crisis in Schorpioen en beslecht in Steenbok. ...

267/268 Ned.
362 Eng.

Bovendien brengt Venus een wisselwerking tot stand tussen de tekens Stier, Tweelingen, Weegschaal
en  Steenbok, waardoor  weer (omdat  de  Aarde  een  van de  heersers  is  van het  Tweelingen-teken)
ontstaat het „wanhopige conflict van de gekerkerde ziel op het astraal gebied", dat ons planetair leven
kenmerkt.  Deze  viervoudige  invloed  en  viervoudige  verhouding  bewerkstelligen  de  kleinere
inwijdingen van het astraal gebied welke altijd aan de grote inwijdingen in het Steenbok-teken vooraf
gaan, die op hun beurt worden voorbereid in het Schorpioen-teken. 

Het  Stier-teken  stort  de  energie  die  de  begeerte  stimuleert  over  onze  Aarde  via  Venus;  het
Tweelingen-teken doet via Venus het besef van dualisme als de fundamentele factor in het conflict
tussen begeerte  en geestelijke wil in de mensheid (het  brandpunt van onze planetaire  inspanning)
ontwaken; in het Weegschaal-teken bereikt dit een punt van evenwicht, alwaar degene die worstelt de
hoofdzaken duidelijk ziet en een gewenst punt van evenwicht wordt bereikt door verstandig gebruik te
maken van het Mercurius-Venus-denkvermogen, waardoor het welslagen van zijn laatste pogingen in
het Steenbok-teken verzekerd is. ...

280 Ned.
379 Eng.

De aardse drievuldigheid van de tekens Steenbok, Maagd en Stier vormt een driehoek van stoffelijke
uitdrukking welke van buitengewoon belang is wanneer gij deze bestudeert vanuit het gezichtspunt van
de gewone omwenteling van de dierenriem, gevolgd door de gemiddelde en onontwikkelde mensheid,
of vanuit het gezichtspunt van de discipel, waarin het pad van vooruitgang langs de dierenriem wordt
omgekeerd.

In het eerste geval kenmerkt het  Steenbok-teken het punt zowel van de grootste dichtheid als van
concrete uitdrukking en laat het goddelijk leven zien als diep bevestigd in de stoffelijke materie. ...

280/281 Ned.
380 Eng.

... Daar de discipel (een uitdrukking van het Christusleven in zijn vroege  geopenbaarde  stadia) dan
begeerte heeft omgevormd in aspiratie, begint zijn loopbaan — objectief en in vol bewustzijn — in het
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Stier-teken voorwaarts te gaan „op de vleugelen van aspiratie" naar het  Maagd-teken en „daar hij
zowel de Moeder als het Kind is, betreedt hij het Huis van Barensweeën". Vanuit dat huis komt de
discipel te zijner tijd in het Steenbok-teken, waar hij ten slotte de stof, de vorm of de concrete uitdruk
king onderwerpt aan goddelijke dienst en goddelijke doeleinden en de zegepraal en de kracht van het
Christusleven toont hij op deze wijze aan.

284 Ned.
384 Eng.

... De aardse drievuldigheid is door de astrologen aangeduid als het denkbeeld te belichamen van de
vlakten (Stier), van de grotten (Maagd) en van het gesteente (Steenbok). ...

288 Ned.
390 Eng.

... Opdat gij dit duidelijker zult begrijpen, wil ik u erop wijzen dat, o.a.: ...

3. Datgene wat labiel en veranderlijk is in het Tweelingen-teken, de grote verplaatsing in bewustzijn
teweegbrengt waardoor de ingewijde zich van de discipel onderscheidt. Dit wordt bij de derde
inwijding een vastgestelde houding in het Steenbok-teken. ...

288/289 Ned.
391/392 Eng.

Daar wij ons oorspronkelijk thema weer opvatten, wil ik uw aandacht vestigen op het feit dat door de
exoterische of orthodoxe planeet Venus dit Stier-teken in verbinding wordt gebracht met de tekens
Tweelingen, Weegschaal en Steenbok. 

Het is van belang op te merken dat het Stier-teken bijgevolg in verbinding staat met het Beweeglijk
Kruis  door  een  verbindende  stroom van energie  via  Venus,  doch  het  wordt  tegelijkertijd  in  een
tweevoudige betekenis aaneengeschakeld met twee armen van het Hoofdkruis door een Venusiaanse
verbinding met de tekens Weegschaal en Steenbok. ...

... In het Steenbok-teken onthult Venus de mens die begeerte voor het geheel, voor het universele,
welke het stempel is van de ingewijde en van de ware uitdrukking van het geestelijk leven.

296/297 Ned.
402 Eng.

... [H]et doel van de strijd is om inwijding te verkrijgen in het Steenbok-teken, waardoor de ziel van
het omwentelend wiel kan worden bevrijd met als gevolg de uiteindelijke bevrijding van de slavernij
van begeerte, alsook van vormcontrole van welk soort ook.

307 Ned.
417 Eng.

... Deze drie grote driehoeken komen tot nog toe slechts gedeeltelijk tot uitdrukking voor zover het ons
zonnestelsel betreft, en alleen één punt van de grote driehoek — zoals bij voorbeeld van de Grote Beer
— vormt met het Ram-teken een verbonden lijn van kracht; slechts één punt van het Ram-teken —
wordt in zichzelf of binnen zijn eigen omtrek van wisselwerking met de tekens Leeuw en Steenbok (zie
Tabel VII) verbonden met Pluto. ...

310 Ned.
421 Eng.

... Deze groepen van driehoeken stralen energieën uit die door de ruimte de individuele mens bereiken
en daarom niet over het hoofd kunnen worden gezien. Zij zijn, o.a.:

... De Pleiaden ...
Hieruit wordt energie overgebracht via

... Steenbok ...
Deze dragen de energie over via

... Mercurius ...
En bereiken de volgende centra

... Planetair ajna-centrum ...
Van hieruit naar

... Het ajna-centrum van de discipel ...
en regelen ten slotte

... het keel-centrum ...

314 Ned.
426 Eng.

2. Vijf tekens verbonden met de ontplooiing in tijd en ruimte van de Menselijke Hiërarchie. Deze
vijf tekens zijn van groot bepalend belang en kunnen als volgt worden opgenoemd:

a. Kreeft
b. Leeuw
c. Schorpioen
d. Steenbok
e. Vissen

Deze vijf  tekens  staan,  planetair  gezien,  in  verbinding met  de  vijf  grote  rassen  waarvan ons
tegenwoordig ras, het Arische, het vijfde is. Deze vijf rassen brengen onder invloed van de vijf
tekens de uiterlijke vormen voort welke de vijf werelddelen — Europa, Afrika, Azië, Australië,
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Amerika, worden genoemd. Deze vijf werelddelen zijn voor het planetair Leven wat de vijf grote
endocriene klieren zijn voor het menselijk wezen. Zij staan in verbinding met de vijf centra.

318/319 Ned.
432/433 Eng.

De zeven Moeders  vermengen hun licht  en  vormen het  tot  zes  (een  verwijzing naar  de  verloren
Pleiade, A.A.B.) en toch zijn de zeven er nog. Hun licht verschilt van de andere lichten. Dit licht roept
een reactie op uit datgene wat luid uitroept: 'Ik ben het dichtste punt van de gehele concrete wereld
(het Steenbok-teken, A.A.B.). Ik ben een graf; ook ben ik de baarmoeder. Ik ben de rots die zich in de
diepte van de stof begraaft. Ik  ben de bergtop waarop de Zoon geboren is, waarop de  Zon wordt
gezien en datgene wat de eerste stralen van het licht opvangt. 

Tot mij komt een Boodschapper (Mercurius, A.A.B.) en zegt: 'De Dageraad vanuit de hemel is
onderweg, gezonden door de Vader naar de Moeder.' Op zijn weg naar deze laaggelegen ster, door ons
de Aarde genoemd, bleef hij staan bij een heldere zon waar het licht van liefde schijnt (Sirius, A.A.B.)
en ontving er de ridderslag van liefde. Op deze wijze brengt hij de mens schitterende gaven. Want hij
is de mens zelf en uit deze drie (De Pleiaden, Steenbok, Mercurius, A.A.B.) vormt de Mens zich een
aard die thans de zijne is. Zoon van de Moeder, geboren uit het graf, die na de geboorte het licht laat
zien dat hij uit hen allen heeft gepuurd.

320 Ned.
435 Eng.

...  Tussen  deze  planetaire  centra,  waarop  ik  gewezen  heb,  en  hun  verafgelegen  kosmische
oorspronkelijke typen in liggen drie centra van het stelsel die in deze tijd en onder cyclische wet
Saturnus, Uranus en Mercurius zijn. Tussen deze in kunt gij weer een driehoek van de dierenriem
aantreffen welke bestaat uit de tekens Leeuw, Vissen en Steenbok. Met het oog op onze onmiddellijke
beschouwing hebben wij dus te maken met de volgende driehoeken, o.a.:

3.
Steenbok

Mercurius De Mensheid

321 Ned.
435/436 Eng.

a. Het  Steenbok-teken betekent dichtheid, stevige grondslagen, samengroeiing, de berg van karma
die de worstelende ziel in bedwang houdt of de berg van inwijding die ten slotte beklommen en
overwonnen moet worden. Van het gezichtspunt uit van de mensheid betekent het derhalve de
grote kracht van bevrijding die zowel tot ervaring aandrijft als de ervaringen doet ophouden. Dit is
in deze tijd de grote stroom van kracht in deze bijzondere driehoek. ...

321 Ned.
436/437 Eng.

Het Steenbok-teken doet in deze bijzondere wereldcyclus het ogenblik van crisis ontstaan — een
crisis van inwijding en een crisis van vernietiging (voornamelijk met betrekking tot het minerale
rijk) geëvenaard door een crisis van mentale waarneming, verhaast door Mercurius. Deze mentale
waarneming en de deelneming van de wereld in de „afbrokkeling van de last van de berg van
karma" kondigen vanaf de bergtop het visioen aan van de nieuwe tijd.

Ik heb hier getracht in beeldspraak op de drie stromen van energie te wijzen welke elkander treffen
in het centrum, de Mensheid genoemd; zij sluiten bijgevolg in, o.a.: ...

2. De inleidende activiteit van het Steenbok-teken. ...

322 Ned.
437 Eng.

De Tweede Driehoek is genoemd de „driehoek van de gevorderde mens"; hij wordt met het zielenrijk,
het  vijfde  natuurrijk,  verbonden,  zoals  het  in  verbinding  staat  met  het  vierde  natuurrijk.  Deze
drievuldigheid van krachten, inwerkend op de Derde Driehoek, trekt daaruit die eenheden van energie
die (als resultaat van de activiteit van het Steenbok-teken, Mercurius en de Mensheid zelve) rijp zijn
om onder hiërarchische invloed te komen en dientengevolge geleid moeten worden door verschillende
stromen van kracht naar die tot nog toe reactie oproepende: ...

323 Ned.
439 Eng.

... Deze drie energieën worden soms (in een poging het begrip ervan gemakkelijker te maken en te
vereenvoudigen) de „drievoudige energie van de WIL" genoemd:

1. De wil tot zelfbestendiging — het Leeuw-teken. 

2. De wil tot opoffering — het Vissen-teken. 

3. De wil om te kiezen — het Steenbok-teken.

daar de Shamballa-kracht achter de andere twee driehoeken ligt en de ontvanger is van energie uit de
drie hierboven genoemde sterrenbeelden, ze vermengend in de vereende uitdrukking van wil, en op
deze wijze bewijst de bewaker te zijn van de goddelijke doelstelling. ...
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324 Ned.
441 Eng.

Tegelijkertijd ligt het voor de hand dat er met betrekking tot deze eenvoudige driehoeken ook enkele
in elkaar  grijpende  driehoeken naar  voren komen,  zoals  bijvoorbeeld  de  dierenriem-driehoek van
Leeuw-Vissen-Steenbok  en  de  daarmee  verwante  planetaire  driehoek  van  Saturnus-Uranus-
Mercurius.  Deze twee driehoeken storten in deze tijd hun zes stromen van kracht uit in onze drie
planetaire centra, en bezielen en stimuleren de planetaire driehoek van Shamballa-de Hiërarchie-de
Mensheid. ...

325 Ned.
442 Eng.

1. Saturnus,  waardoor  energie stroomt vanuit  het  Leeuw-teken via Shamballa  naar  de Mensheid,
beheerst twee decanaten in het Steenbok-teken. Vandaar in deze tijd zijn buitengewone kracht in
de driehoek van de Mensheid. ...

2. Het Leeuw-teken is een van de geboortetekens van de dierenriem; het betekent, zoals gij weet, de
geboorte van het zelfbewustzijn. Het Steenbok-teken is eveneens een geboorteteken, daar het ook
een aspect of een van de armen van het Hoofdkruis is — het Kruis van datgene wat begint of het
aanzijn geeft. Dit staat in een bijzondere verhouding tot de Mensheid. Het is de geboorte van de
twee soorten van bewustzijn — het zelfbewustzijn en het Christus-bewustzijn — welke onder de
aandacht van de mensheid worden gebracht door de werkelijkheid van deze Leeuw-kracht die
door Saturnus naar de Mensheid stroomt, waardoor Shamballa en de Mensheid in een hechtere
verhouding tot elkaar worden gebracht via het Steenbok-teken, en actief wordt door bemiddeling
van Mercurius.

330 Ned.
449 Eng.

Het  zou nuttig voor  u zijn  indien gij  nog eens de  voorgaande  inlichtingen betreffende de  tekens
Leeuw-Vissen-Steenbok overleest ten einde u vertrouwd te maken met de aard, de hoedanigheid en de
invloeden welke deze grote driehoek (zie blz. 320) tot uitdrukking brengt en waardoor de mensheid in
deze tijd voorwaarts wordt geleid langs het pad van terugkeer. ...

331 Ned.
450 Eng.

Zeer beknopt wil ik het  feit  aanroeren dat,  zoals verwacht had kunnen worden, de invloeden van
Leeuw-Vissen-Steenbok die  de  tegenwoordige  wereldtoestand  via  Shamballa,  de  Hiërarchie  en de
Mensheid overheersen, krachtig zijn in hun vaak niet begrepen uitwerking op de individuele mens. ...
Met 't oog hierop kunnen bepaalde fundamentele denkbeelden hier beklemtoond worden, o.a.:

1. De invloed van het  Steenbok-teken via  Mercurius  zal  een overheersend gevolg hebben in het
mensenrijk — zelf een planetair centrum.

2. De individuele discipel zal bijgevolg zeer gemakkelijk op deze invloed van het  Steenbok-teken
reageren. ...

341 Ned.
465 Eng.

De grote kosmische Driehoek [Sirius, de Pleiaden en de Grote Beer] werkt in de eerste plaats in deze
tijd  door  middel  van  zes  sterrenbeelden  en  —  weer  in  deze  tijd  —  concentreren  het  kosmisch
sterrenbeeld  en  de  twee  dierenriem-energieën  zich  door  middel  van  een  bijzondere  planeet  en
gebruiken haar als overbrenger naar de Aarde. Gij krijgt dus, o.a.:

I.  SIRIUS... . . . . . . . . . . . . .die door middel van

Kreeft

Saturnus werkt.

Steenbok
...

342 Ned.
466 Eng.

Wij kunnen dientengevolge vermelden dat de krachten van, o.a.:

1. Kreeft-Steenbok-Saturnus (die een uitdrukking zijn van de energie van Sirius) de aspirant in staat
stellen het Pad van Loutering, van Beproeving te betreden....

346 Ned.
472 Eng.

Er zijn, zoals ik reeds eerder heb verteld, zeven grote crises met betrekking tot het menselijk wezen op
het pad van evolutie; zij komen voor in de vroege, de daaropvolgende en in de laatste stadia van zijn
groei, o.a. ...:

Crisis   Hoedanigheid   Sterrenbeeld  Kruis ...

3. Crisis van Inwijding ............. Uitbreiding ........................ Steenbok ....................... Hoofdkruis ...

348 Ned.
474 Eng.

De  invloeden  van  deze  zeven  sterrenbeelden  worden  door  drie  driehoeken  en  een  uiteindelijke
synthese of een brandpunt gesymboliseerd. Esoterisch worden deze driehoeken gewoonlijk afgebeeld
als boven op elkaar geplaatst, maar ter wille van de duidelijkheid heb ik ze gescheiden:
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Kreeft Ram

Steenbok 
(1ste tijdperk)

Tweelingen Schorpioen

Maagd 
(2de tijdperk)

Steenbok Maagd

Leeuw 
(3de tijdperk)

348/349 Ned.
475 Eng.

... Wij hebben dus te maken met, o.a.:

1. Zeven sterrenbeelden:
Kreeft, Ram, Tweelingen, Schorpioen, Steenbok, Maagd, Leeuw. Deze voeren de mens vanuit het
stadium van individualisering naar het Pad van Discipelschap. ...

357 Ned.
487 Eng.

In deze wereldtoestand verschijnt het Leeuw-teken nogmaals als deel van een  driehoek van crisis,
want de combinatie van de drie daarbij betrokken sterrenbeelden veroorzaakt onveranderlijk een crisis.
... Het Steenbok-teken brengt thans in de lange, lange geschiedenis van de mensheid een derde crisis
teweeg — een crisis van inwijding, en de mogelijkheid van deze crisis, die doeltreffend blijkt te zijn
en de verschijning van een nieuw natuurrijk op Aarde voortbrengt, wordt steeds meer mogelijk. ...

359 Ned.
490 Eng.

[Tabel VIII:]

2. In deze tijd zijn de volgende punten van de driehoeken van energie of de volgende sterrenbeelden
in de driehoeken de besturende factoren, o.a.: ...

Straal  VII.  Steenbok: De  energie  van  dit  teken  brengt  inwijding tot  stand  en  voert  tot  de
overwinning over het materialisme.

360 Ned.
491 Eng.

[Tabel VIII:]

... Straal III drukt zich uit door middel van het Kreeftteken voor zover het de massa betreft en op veel
kleinere  schaal  door  middel  van  het  Steenbok-teken met  betrekking  tot  de  werelddiscipelen.  Het
Steenbok-teken leidt esoterisch naar de uiterlijke openbaring van de Mysteriën. ...

363 Ned.
495 Eng.

Er  zijn  dus  grote  Driehoeken van  energie  die  op  het  mentale  reactievermogen  van  de  mensheid
inwerken en bij de hier gegeven driehoek welke de ontplooiing van het denkvermogen betreft, kunnen
wij twee andere voegen:

 1. Stier ...
I.  2. Schorpioen ...
 3. Steenbok ...................... Verlichting ................ de bevrijding van de ingewijde.

 1. Boogschutter ...
II.  2. Kreeft ...

 3. Leeuw ...

390 Ned.
537 Eng.

...  De periode van deze wisselwerking van drie  grote energieën en hun geconcentreerde krachtige
inwerking op onze planeet begon in 1875, nam in 1925 in stuwkracht toe, bereikte haar hoogtepunt
(zowel ten goede als ten kwade) in 1945 en neemt nu geleidelijk af tot 1975. Deze drie sterrenbeelden
zijn: Leeuw, Steenbok en Vissen. Zij staan op zeer merkwaardige en mysterieuze wijze in verbinding
met het vierde natuurrijk en daarom ook met de evolutie en de bestemming van de mensheid. ...

391 Ned.
538 Eng.

Het  Steenbok-teken —  Heerseres:  Venus  die  het  tweede  Huis  regeert,  dat  te  maken  heeft  met
economische belangen, de verdeling van geld en metalen en die over het Stier-teken, het „zaad-huis"
van verlichting en het nieuwe verrijzende licht, heerst. ...

393 Ned.
542 Eng.

... Vergeet niet dat elf het getal is van de Ingewijde en dat het in deze tijd het elfde huis is dat zo sterk
overheerst;  vergeet  niet  dat  het  Waterman-teken,  het  elfde  teken,  het  teken  is  van  universele
verhoudingen, universele wisselwerking en universeel bewustzijn. Voor dit alles bereidt de combinatie
van de tekens Leeuw, Steenbok en Vissen het mensdom voor.
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394 Ned.
543 Eng.

Het Steenbok-teken staat, zoals ik heb verteld, in verband met inwijding; het is ook het teken van de
aanstaande  Wereld-Verlosser  en  deze  hogere  aspecten  van  de  invloeden  van  het  Steenbok-teken
kunnen krachtig tot uitdrukking komen indien de mensheid dit wil en wanneer zij voordeel wil trekken
uit  de  Venusiaanse  invloed  om  gebruik  te  maken  van  het  denkvermogen  als  reflector  van  het
zieledoel. Ingeval dit niet plaatsgrijpt, zal de tegenwoordige toestand tot iets veel ergers uitgroeien —
een toestand waarin het grootste deel der mensen „weer opnieuw tot de Aarde zal worden ingewijd en
gedwongen worden zijn rug te keren naar het rijzend licht". ... Het aardse aspect van het  Steenbok-
teken, het laagste concrete aspect van het denkvermogen en een versterkte macht door de geest van het
Stier-teken in zijn slechtste vorm zullen de plaats innemen van de goddelijke mogelijkheid om binnen
te treden in het grotere licht, de openbaring van de ziele-aard en de erkenning van het „licht dat zich in
het oog van de Stier bevindt".

395 Ned.
544 Eng.

... Het wordt tijd dat de mensen zich bewust worden van de aard van die wezens die getracht hebben
(onder de tegenwoordige groepering van sterrenbeelden) het mensdom te knechten. De aardse invloed
van het  Steenbok-teken maakte  hun werkzaamheid  mogelijk;  zijzelf  zijn  door  het  kwaad uit  hun
verleden  opgeroepen  door  de  materiële  zijde  van  de  mensheid  zelve  en  door  de  kracht  van  de
opeengehoopte zelfzucht van het mensdom. ...

399 Ned.
550 Eng.

[In het zonnestelsel zijn er drie planeten bijzonder actief: Uranus, Mercurius en Saturnus.]
...  Saturnus beheerst  ook het  Steenbok-teken in twee van zijn drie  uitdrukkingen of  gebieden van
invloed; hij is machtig op de drie gebieden — exoterisch, esoterisch en hiërarchisch — en indien gij
hetgeen ik hier zeg wilt verbinden met hetgeen ik in een vroeger gedeelte van deze verhandeling in
zake het Steenbok-teken heb gezegd, zult gij zien hoe het teken van inwijding als het ware boven onze
planeet hangt, alsook over de bestemming van de individuele discipel. ...

412 Ned.
567 Eng.

Steenbok. — Dit teken kenmerkt het punt van verharding en van kristallisatie dat ten slotte uitloopt op
de  dood  van  de  vorm.  Dit  zien  wij  thans  gebeuren.  In  Zijn  zegepraal  over  de  dood  en  in  Zijn
verrijzenis tot leven wees Christus op het diepe mysterie van het Steenbok-teken.

430 Ned.
594 Eng.

„Hij die in het duistere licht van Shamballa kijkt, dringt door tot datgene wat buiten ons klein
gebied ligt, tot datgene wat kan worden aangevoeld achter de heilige driehoek (Venus, Mercurius,
de Aarde.  A.A.B.).  Daar bevindt zich het punt van stralend vuur dat  binnenin het oog schijnt
(Stier), dat brandt op de bergtop (Steenbok) en dat het water niet kan blussen (Waterman). Deze
drie zijn de heiligste."

449/450 Ned.
620/621 Eng.

3. Steenbok is het sterrenbeeld door bemiddeling waarvan de zegevierende wil komt, die de mens van
het vormleven bevrijdt en hem inwijdt in het rijk waarin het wilsaspect (niet het ziele aspect) van
goddelijkheid zich uitdrukt. Gij zult u herinneren dat er een hechte verbondenheid is tussen de Aarde
en het Steenbok-teken. ...

Ram, de Inwijder, Leeuw, het Zelf, en Steenbok, de omvormende Aandrijvende Kracht — dit zijn
enkele van de gevolgtrekkingen met betrekking tot de eerste straal en de mensheid.

... Zo wordt het Leeuw-teken de gever van zelfbewustzijn; het Steenbok-teken het teken waarin men
inwijding kan ondergaan en het Ram-teken spoort aan tot een nieuw begin. ...

458 Ned.
632/633 Eng.

3. Steenbok.  Dit sterrenbeeld vertegenwoordigt de invloed die de wil van Shamballa zal overdragen
naar de Hiërarchie of naar de wereld-ingewijden en geeft Hun die dynamische,  ondernemende geest
waardoor Zij in staat worden gesteld de Wil van God op Aarde te verwezenlijken. Het was de „engel,
geboren  onder  het  Steenbok-teken", die  tot  Christus  kwam in  de  hof  van  Gethsemané  en  Zijn
individuele wil liet opgaan in de goddelijke Wil en Hem aldus in staat stelde Zijn opdracht tot in
volmaaktheid uit te voeren.

464 Ned.
640 Eng.

7. „Verder komt er nog een factor in de cyclische berekening ter sprake in de uitwerking van de
volgende sterren en sterrenbeelden op ons stelsel, alsook op elke bijzondere planeet binnen het
stelsel, o.a.:

1. ... 4. ... 
2. ... 5. Het Steenbok-teken. (K.V. 795).
3. ... 6. ...

489 Ned.
676 Eng.

1. „De Dhyani's werden in verband gebracht met de Krokodil en hun woonplaats in het  Steenbok-
teken." (G.L. I. 239).

2. „De Steenbok is het tiende teken van de dierenriem... en heeft 28 sterren in zich.” (G.L. I. 609.
612).
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3. „Er is een mystiek verband tussen de namen Makara en Kumara.
a. Het betekent de vijfpuntige ster en staat ermee in verband.
b. Het vertegenwoordigt de vijfvoudige mens en bijgevolg de vijf Kumara's.
c. Het is verbonden met de Oceaan- of Zee-God.
d. Het verpersoonlijkt het zonne-vuur." (G.L. II. 609. 610).

4. „Het Steenbok-teken staat in verband met de geboorte van de geestelijke mikrokosmos en met de
dood van het stoffelijk heelal." (G.L. II. 612).

5. „Wanneer de zon achter de dertigste graad van Steenbok schuil gaat en het Vissen-teken niet meer
zal bereiken, dan is de Nacht van Brahma aangebroken." (G.L. II. 612. Noot).

489 Ned.
677 Eng.

6. „Het mysterie van het Steenbok-teken ligt verborgen in deze vijf (de geestelijke mens, de aspirant,
de discipel, de ingewijde en de adept) en in de bijbelse woorden ,de schapen en de bokken'."
(K.V. 706).

489 Ned.
677 Eng.

7. „Eenmaal in de geschiedenis van elk stelsel verschijnt er uit het sterrenbeeld de  Steenbok een
Awatar  op  mentale  niveaus.  Dit  niveau  is  het  laagste  waarop  deze  inter-planetaire  godheden
verschijnen. Meer kan hierover niet worden medegedeeld.  Het mysterie van de bok ligt hierin
verborgen. Deze Awatar verschijnt in de derde rondte van de derde keten en verdwijnt in de vijfde
rondte van de vierde keten." (K.V. 727) .
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45 Ned.
52 Eng.

Door de uitwerking van de energie die uit de dierenriemtekens stroomt, wordt de mens voorbereid
voor de „crisis van zich te richten", waarin hij langzaam en geleidelijk zijn wijze van voorwaarts gaan
op het levenswiel omdraait en bewust begint terug te keren naar zijn bron. Hij gaat dan van Ram naar
Vissen,  via  Stier,  Schorpioen  en  Steenbok,  in  plaats  van  uit  te  gaan  van  Ram  naar  Stier,  via
Boogschutter, Leeuw en Kreeft. ...

48 Ned.
56 Eng.

...  Er zijn twee tekens die eenvoudig voorstellingen zijn zonder het  kenmerk van tweevoudigheid.
Deze zijn:

8. Het symbool van de Leeuw geeft enkel de staart van de Leeuw. 

9. De pijl beeldt het symbool uit van de Boogschutter.

Zij belichamen het denkbeeld van geïsoleerde afscheiding en een op één punt gerichte begeerte. ...

51/52 Ned.
61 Eng.

2. Gezien van het standpunt van de mens op het proefpad die naar het licht zoekt en zich door de
tekens heen worstelt. ...
Op dit punt begint het Tweelingen-teken krachtig in het leven van de discipel in te grijpen, terwijl
het Boogschutter-teken geleidelijk „het hart met zijn pijlen doorboort, en langs de vlucht van de
pijl bereikt de mens het Steenbok-teken". Dan komt de Crisis van Zelfverloochening.

54 Ned.
64 Eng.

Ons is medegedeeld dat het  Boogschutter-teken de menselijke evolutie regeert,  daar de Zon in dat
teken stond toen de Hiërarchie haar Nadering begon, ten einde de levensvormen op onze planeet te
stimuleren. Het Boogschutter-teken beheerste echter de periode van de subjectieve toenadering.

54 Ned.
64 Eng.

Symbolisch gesproken, zou ik kunnen zeggen dat, o.a.: ...

3. Het Boogschutter-teken de graad van de Meester-Vrijmetselaar beheerst tot aan de episode waarin
de  Meester  wordt  opgeheven en het  Steenbok-teken het  laatste  deel  van de  ceremonie en de
Achtbare Meester beheerst.

56 Ned.
66/67 Eng.

Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden, o.a.: ...
3. Boogschutter en Steenbok staan, door middel van de Aarde en Saturnus, in verbinding met Straal

3. De op één punt gerichte discipel wordt de ingewijde.

De Ingewijde

57 Ned.
68 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën, o.a.: ...

e. Straal 6 met Kreeft en Boogschutter door middel van Neptunus en Mars.

92 Ned.
118 Eng.

...  Wij  zouden het  tweevoudig proces  hetwelk plaats grijpt  op het  wiel door  bemiddeling van het
Beweeglijk Kruis, waarvan het Vissen-teken een deel vormt, op de volgende wijze kunnen bestuderen,
o.a.: ...

2. Boogschutter. Hier begint de gewone mens een neiging te vertonen zich meer te richten op één
punt en de beweeglijkheid en de negativiteit van het Vissen-teken worden geconcentreerd op het
bereiken  van  datgene  wat  begeerd  wordt.  De  mens  drukt  op  één  punt  gerichte  zelfzuchtige
instincten uit, en hoewel hij, bijvoorbeeld, misschien welwillend en vriendelijk kan zijn, spruit dit
voort  uit  een  begeerte  naar  populariteit.  Dit  is  een  goede  uitdrukking  van  de  individuele
Boogschutter-mens en het laat ook de neiging van de ziel zien om al het kwade ten slotte om te
vormen tot het goede. De levenslessen worden geleerd en de ervaringen gaan door.

94 Ned.
121 Eng.

Boogschutter. Dit is nu het teken van de op-één-punt-gerichte discipel. Het leven van beweeglijke
reactie op de stof wordt dat van de geconcentreerde reactie op de geest en voorbereiding voor
inwijding in het Steenbok-teken. De pijl van het denkvermogen is onfeilbaar op het doel gericht.

98 Ned.
126 Eng.

...  Ten  slotte  moet  er  de  volledige  samensmelting  van  liefde  en  denkvermogen  zijn,  wil  een
wereld-verlosser zich kunnen openbaren en doelmatig werken; dit is bij uitstek het laatste resultaat van
de krachten van het Beweeglijk Kruis, naarmate zij de hoedanigheden,  bevrijd door de planeten  die
actief zijn in de tekens Vissen, Boogschutter, Maagd en Tweelingen, ontplooien. ...

100/101 Ned.
130 Eng.

...  Het  Boogschutter-teken, dat  esoterisch  door  Moeder  Aarde  wordt  geregeerd,  veroorzaakt  die
omstandigheden waardoor het Pad zelf de verheerlijking bereikt. Dientengevolge krijgt  gij  aan het
einde van de tijd (ik doel hier op een grotere rondte van de dierenriem en niet op een korter tijdperk)
de verheerlijking van Venus, van Virgo, de Maagd, en van Moeder Aarde — twee planeten en één
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sterrenbeeld  —  en  zij  alle  bezitten  krachten  welke  bepaalde  veranderingen  in  het  zonnestelsel
teweegbrengen.  Zij  vertegenwoordigen  de  drie  goddelijke  krachten  van  stof  en  van  stoffelijke
bestanddelen, terwijl de kracht van het Boogschutter-teken hen aandrijft tot een nog grotere vervulling.
...

101 Ned.
131 Eng.

De tekens Tweelingen en  Boogschutter zijn met elkander verbonden door hun heersende planeten
(doordat de Aarde hechter verbonden is met Venus dan met welke andere planeet ook), en weer krijgt
gij dus de zes invloeden die bevrijding uit de slavernij van de vorm teweegbrengen, begonnen in het
Kreeft-teken voor zover het de mensheid als geheel betreft (hiermede bedoel ik de geboorte van het
mensenrijk), en in het Vissen-teken waar het de enkeling betreft.

121/122 Ned.
160 Eng.

1. In Lemurische tijden ... greep individualisering plaats en het zaad van het Christusbeginsel werd in
de mens uitgestrooid. ... Het Beweeglijk Kruis overheerste, doch het was toen de Tau, daar het
Vissen-teken  ontbrak,  en  slechts  de  tekens  Tweelingen,  Maagd  en  Boogschutter kwamen tot
uitdrukking.

126 Ned.
166 Eng.

Pad Stralen Planeten Sterrenbeelden ...

Discipelschap 3 en 5 Venus. Saturnus. Tweelingen. Boogschutter. Steenbok. ...

126 Ned.
167 Eng.

De invloeden en krachten van de tweede straal zijn altijd aanwezig en stromen in ons planetair gebied
en planetair leven via de Zon (een verborgen planeet omsluierend) en via Jupiter. Deze stuwen de
krachten van de sterrenbeelden Leeuw,  Boogschutter, Vissen, Waterman en Maagd in en door onze
gehele planeet en al haar natuurrijken.

131 Ned.
173 Eng.

Er zijn twee groepen van heersers beschikbaar voor de drie decanaten. Alan Leo geeft ons Saturnus,
Venus en Mercurius. Volgens Sepharial zijn het Jupiter, Mars en de Zon. ...

Saturnus verbindt op het gewone wiel het Steenbok-teken met het voorafgaande Waterman-teken,
en  Jupiter  verbindt,  exoterisch  verstaan,  het  Steenbok-teken  met  het  Boogschutter-teken op  het
omgekeerde wiel. ...

131/132 Ned.
174 Eng.

... [Sagittarius, de  Boogschutter] is, zoals gij weet, een bijzonder menselijk teken, en het is op een
bepaalde wijze met de verschijning van de mensheid op onze Aarde verbonden. Er zijn drie tekens van
de dierenriem die hechter dan welk ander teken ook met de mens verbonden zijn. Deze tekens zijn:
Leeuw, Boogschutter en Waterman. Op een speciale (doch voorlopig nog niet te bewijzen) wijze staan
zij met de drie aspecten van de mens — lichaam, ziel en geest — in verbinding. De volgende tabel of
een beknopt  overzicht  van nogal  belangrijke  gevolgtrekkingen kan ertoe  dienen  dit  duidelijker  te
maken, o.a.:

... Boogschutter ...

... De Centaur. ...

... De Boogschutter. ...

... Geconcentreerd bewustzijn. ...

... Emotionele aard. ...

... De strevende mens. ...

... De geestelijke menselijke ziel. ...

... Discipelschap. ...

... Ziele-brandpunt. ...

... Het Beweeglijk Kruis. ...

... Oriëntatie. ...

... Aangevoeld dualisme. ...

... Vuur. ...

... Worsteling. ...

... Het laatste pad. ...

132/133 Ned.
175 Eng.

Leeuw-Boogschutter-Waterman:  ...  Zij  worden  vaak  aangeduid  als  de  tekens  die  — wanneer  ze
worden bestudeerd — de goddelijke bedoeling in de mens zullen onthullen, de punten van crisis in zijn
ontwikkelingsgang zullen aangeven en (wanneer de drie  invloeden die van hen uitgaan, hun werk
hebben gedaan) de mens zullen brengen „van deur tot deur, want het Leeuw-teken is het eerstvolgend
teken  na  het  Kreeft-teken,  en  het  Boogschutter-teken is  het  teken  dat  aan  het  Steenbok-teken
voorafgaat". ...
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Het Boogschutter-teken wordt soms uitgebeeld als een schutter op een wit paard, en een studie van
de bedoeling van deze symboliek zal een groot deel van het innerlijk onderwijs onthullen. Dit is een
van de  latere  uitbeeldingsvormen van dit  sterrenbeeld.  Vroeger,  in Atlantische tijden  (de  periode
waarvan wij  datgene  wat wij  omtrent  astrologie  weten,  hebben overgeërfd),  werd het  teken vaak
uitgebeeld door de Centaur — het legendarisch wezen dat  het bovenlijf  had van een mens en het
overige gedeelte van een paard. 

De symboliek van het paard overheerste in de Atlantische mythen en symbolen, gelijk de ram en het
lam in het oog vallend worden aangetroffen in onze moderne voorstellingen. Dit vroegere teken van de
Centaur  betekende  de  evolutie  en  de  ontwikkeling  van  de  menselijke  ziel  met  haar  menselijke
doeleinden, haar zelfzucht, haar vereenzelviging met de vorm, haar begeerten en haar aspiraties. De
Boogschutter op  het  witte  paard  geeft  nauwkeuriger  het  Arisch  symbool  voor  dit  teken  weer  en
betekent de oriëntering van de mens naar een bepaald doel. De mens is dan geen deel van het paard,
maar is bevrijd van de vereenzelviging daarmede en is de besturende factor. Het bepaalde doel van de
Centaur, dat de bevrediging van begeerte en van dierlijke prikkels is, wordt in latere stadia het doel
van  inwijding,  dat  bevrediging  verkrijgt  in  het  Steenbok-teken,  nadat  het  inleidend  werk  in  het
Boogschutter-teken is verricht. ...

133 Ned.
175/176 Eng.

... De grondtoon van de Centaur is eerzucht. De grondtoon van de Boogschutter is aspiratie en richten;
beide zijn uitingen van menselijke doeleinden, doch het ene doel is dat van de persoonlijkheid en het
andere  dat  van de  ziel.  Van eerzucht  tot  aspiratie,  van zelfzucht  tot  een intensieve begeerte  naar
onzelfzuchtigheid,  van  individueel  op  één  punt  gericht  zelfbelang  in  het  Leeuw-teken  naar  de
gerichtheid op één punt van de discipel in het  Boogschutter-teken en vandaar naar inwijding in het
Steenbok-teken.  Het  is  interessant  op  te  merken  dat  het  astrologisch  symbool  voor  dit  teken  dat
gewoonlijk wordt gebruikt, enkel de uitbeelding is van de pijl met een deel van de boog. Zowel de
Boogschutter als de Centaur is weggevallen uit het beeld; dit berust grotendeels op het feit dat het
zwaartepunt  of  het  brandpunt  van  het  menselijk  leven  heden ten  dage  niet  ligt  in  de  objectieve,
uiterlijke feiten van het leven op het stoffelijk gebied, doch in de een of andere vorm van een innerlijk
brandpunt of zwaartepunt. ...

134 Ned.
177 Eng.

Om deze reden zijn er vijf grondtonen voor het Boogschutter-teken:

1. Aan elkaar geklonken of samengesmolten tweeslachtigheid — de Centaur. 
Niet aan elkaar gebonden tweeslachtigheid — de Boogschutter.
Vrijheid of gerichtheid op één punt — de Pijl en Boog.

2. Menselijke eerzucht die ten slotte tot geestelijke aspiratie leidt.

3. Een  heldere  lichtstraal  die  de  intuïtieve  en  geconcentreerde  houding  is  van  de  aan  een  eed
gebonden discipel.

4. De „terugkerende pijl van de intuïtie", zoals het soms wordt genoemd. Want het is de schacht van
de pijl van aspiratie die tot zijn zender terugkeert als de pijl van de intuïtie. De Boogschutter is
een van de intuïtieve tekens, daar enkel de intuïtie voldoende zal zijn een mens naar de voet van
de berg van inwijding in het Steenbok-teken te brengen.

5. Idealisme dat het vermogen heeft het visioen te zien en de loop van de mens daar naar toe te
leiden. Dit is het werk van Mars, de uitdrukking van de zesde straal.

134 Ned.
177/178 Eng.

Een studie van de horoscopen van de mensheid in al de verschillende stadia, vanaf de tijd van ervaring
op het Beweeglijk Kruis waarin de persoonlijkheid opgebouwd, gevormd, ontwikkeld en geïntegreerd
wordt, tot aan de kruisiging van de persoonlijkheid op het Vaste Kruis van de Hemelen, zal onthullen
dat elke keer dat de mens zich onder invloed van het Boogschutter-teken bevindt, dit met het doel is
dat  hij  zich  op  het  een  of  ander  nieuw en  hoger  doel  richt,  met  als  taak  zich  weer  opnieuw te
concentreren op een nog hoger doel  en met de ontplooiing van de een of andere fundamentele en
besturende bedoeling. ...

134/135 Ned.
178 Eng.

... In dit verband is het interessant de ontplooiing na te gaan van het menselijk bewustzijn door de
invloed van de energieën die door middel van de verschillende dierenriemtekens worden vrijgegeven,
o.a.: ...

3. Intuïtie beheerst aspiratie — Boogschutter. Ziele-bewustzijn in vroege stadia. Inwijding 1 en 2.

Ik zie. ...

135 Ned.
179 Eng.

Deze  zes  tekens  — Kreeft,  Leeuw,  Boogschutter, Steenbok,  Waterman en  Vissen  — vormen de
zespuntige ster van de mensheid of de vierde Scheppende Hiërarchie; het Kreeft- en het Vissen-teken
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kenmerken de twee uitersten. De Kreeft symboliseert gevangenschap (de harde schaal en de rotsen
waaronder de Kreeft altijd beschutting zoekt) en de Vis betekent vrijheid. Daar tussenin komen — in
de  tekens  Leeuw,  Boogschutter, Steenbok  en  Waterman  —  de  vier  ontwikkelingsstadia  van  de
persoonlijkheid,  de  worsteling  met  de  paren  van  tegenstelling  en  ten  slotte  bevrijding  in  volle
geestelijke dienst. ...

136 Ned.
180 Eng.

In het Boogschutter-teken wordt het intellect dat ontwikkeld, gebruikt en ten slotte verlicht is, gevoelig
voor  een  nog  hogere  soort  van  mentale  ervaring  en  hieraan  geven  wij  de  naam van  intuïtieve
waarneming. ...

136 Ned.
181 Eng.

...  Mercurius  bestuurt,  zoals  gij  weet,  het  Tweelingen-teken,  de  polaire  tegenstelling  van  het
Boogschutter-teken. Dit duurt totdat hij evenwicht tussen de persoonlijkheid en de ziel tot stand heeft
gebracht en op elk gewenst ogenblik met even groot gemak als persoonlijkheid of als ziel kan werken.

137/138 Ned.
182 Eng.

Het Boogschutter-teken is, zoals gij weet, een van de vier armen van het Beweeglijk Kruis. Van het
gezichtspunt van hoedanigheid uit kunt gij een denkbeeld van de algemene symboliek van dit kruis
verkrijgen,  wanneer  ik  de  twee  groepen  van  kenmerken  geef  waardoor  de  mens  —  zowel  de
onontwikkelde mens als de aspirant die naar goddelijkheid streeft — zich op dit Kruis onderscheidt.
Wij  zouden ze als  volgt  kunnen onderscheiden  met voor  elke arm een kenmerkende uitdrukking,
o.a.: ...

 ...
De onontwikkelde mens  Boogschutter — Eerzuchtige begeerte. Richting. Oriëntering.

 ...
 ...

 ...
De ontwikkelde mens  Boogschutter — Op één punt gerichte geestelijke aspiratie. Discipelen.

 ...
 ...

Met betrekking tot het hierboven gegevene is het interessant op te merken dat de Tweelingen die in
het Tweelingen-teken op zichzelf staan en niet aan elkaar gebonden zijn, de Centaur of het mens-dier
worden in het Boogschutter-teken. ...

139 Ned.
184 Eng.

Jupiter is de heerser van het Boogschutter-teken van orthodox gezichtspunt uit, en van het standpunt
van het pad van discipelschap bekleedt de Aarde zelf die functie. Mars beheerst dit teken van het
standpunt van de daarbij betrokken Hiërarchieën. ... Van het gezichtspunt uit van orthodoxe astrologie
beheersen  of  regeren  slechts  twee  planeten  alle  vier  de  tekens;  deze  zijn  Jupiter  en  Mercurius.
Mercurius regeert de tekens Tweelingen en Maagd, terwijl Jupiter de tekens Boogschutter en Vissen
regeert. ...

140 Ned.
185 Eng.

... Het is met betrekking tot de planeten die zowel exoterisch als esoterisch het  Boogschutter-teken
regeren, dat gij gemakkelijk een denkbeeld kunt verkrijgen van de samengesteldheid van de krachten
waarmede iedere discipel moet worstelen, alsook van de betekenis van de straal-krachten die in en
door hem stromen. ...

140 Ned.
186 Eng.

Wij begrijpen dat wij onze aandacht aan het volgende zullen moeten geven, o.a.:

1. Het  Zon-Teken.  In  dit  geval  beheerst  het  Boogschutter-teken de  omstandigheden  welke  de
erfelijkheid  aangeven  en  de  omgeving  dwingen  verklarend  te  zijn  met  betrekking  tot  de
persoon. ...

5. De Esoterische Planeten. Deze voeren op een dynamischer wijze een hernieuwde of versterkte
planetaire  energie  en  straal-energie  in.  Waar  het  het  Boogschutter-teken betreft,  komen deze
energieën van Venus, de Maan, de Aarde en Pluto. ...

141 Ned.
187 Eng.

Ik  kan hier  niet  ingaan op  een gedetailleerde  analyse  van de  vele energieën die door  de discipel
stromen wanneer hij in de laatste stadia komt op het Beweeglijk Kruis en in het Boogschutter-teken tot
het besluit komt „zijn stappen te richten naar een andere levensweg en met standvastige geestdrift een
ander Kruis te bestijgen", zoals het Oude Commentaar het uitdrukt. ...

141 Ned.
187/188 Eng.

... De vernietigende macht van de eerste straal, gecentraliseerd in Pluto, brengt verandering, duisternis
en dood. Bij deze hevigheid en kracht van Pluto moet de krachtige, dynamische energie van de planeet
Mars worden gevoegd. Dit brengt de gehele mensheid, alsook de individuele mens, onder de wet van
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strijd, maar nu gebaseerd op de toewijding van de zesde straal aan een ideaal, hetzij hoog of laag. Dit
alles  werkt  in  op  de  in  het  Boogschutter-teken geboren  mens,  alsook  op  de  vierde  Scheppende
Hiërarchie als geheel. ...

141/142 Ned.
188 Eng.

Deze planetaire invloeden kenmerken de Zonen van het Denkvermogen, van Venusiaanse oorsprong;
zij  karakteriseren  de  Heren  van  Opoffering  en  Wil,  die  in  tijd  en  ruimte  werken  als  de  vierde
Scheppende Hiërarchie.  Het  vormleven staat  onder  heerschappij  van de  Maan,  die  een verborgen
planeet  omsluiert;  deze  Zonen van  het  Denkvermogen leven  op  de  Aarde  in het  lichaam van de
planetaire Logos en hebben een scherp intelligente aard, waardoor zij  de Heren van Kennis worden,
die hun doel bereiken door het licht van het denkvermogen en door de methode van conflict, want zij
zijn  tevens  de  Heren  van  Ononderbroken  en  Volhardende  Toewijding.  Al  deze  namen,  welke
verbonden zijn met de planeten die het Boogschutter-teken regeren, zullen bekend zijn aan hen die De
Geheime Leer hebben bestudeerd. ...

Een beschouwing van de hierboven staande paragraaf zal u de belangrijkheid van het Boogschutter-
teken in het leven van de incarnerende Zonen Gods doen inzien.

142 Ned.
188/189 Eng.

Bovendien  wil  ik  er  hier  op  wijzen  dat  door  bemiddeling  van  Jupiter  en  zijn  invloeden  het
Boogschutter-teken in verbinding wordt gebracht met drie andere sterrenbeelden:

1. Vissen — waarin exoterisch geduid wordt op het laatste doel voor de mens.

2. Waterman — waarin esoterisch geduid wordt op de bedoeling van de gehele stoffelijke evolutie en
op het doel van alle incarnerende processen.

3. Maagd — waarin hiërarchisch geduid wordt op het gestelde doel van de Kosmische Christus.

142 Ned.
189 Eng.

De Aarde  evenals  Saturnus  (de  eerste  een  niet-heilige  en  de  tweede  een  heilige  planeet)  zijn  de
vertolkers of de uitdrukkingen van de derde Straal van Actieve Intelligentie, en deze straal-verhouding
dient  om de  invloeden van het  Steenbok-teken en die  van het  Boogschutter-teken tot  elkander  te
brengen, waardoor er een veld van energie ontstaat waarin de op één punt gerichte discipel ten slotte
de ingewijde kan worden. Dit is het gestelde doel van de in het Boogschutter-teken geboren mens —
of het nu het gestelde doel van inwijding is in de een of andere vorm van een tot de zinnen sprekende
ervaring of van een geestelijke onderneming en van geestelijk bewustzijn. ...

143 Ned.
189/190 Eng.

... Het Schorpioen-teken staat in het midden tussen twee tekens van stabiliteit of van evenwicht —
Boogschutter en Weegschaal. Het Weegschaal-teken onderscheidt zich door een tussenperiode of een
opmerkenswaardig punt van evenwicht voor de inspannende proef of beproeving in het Schorpioen-
teken. Het  Boogschutter-teken geeft een ander punt van evenwicht aan dat na de beproeving volgt,
want de Boogschutter moet een vaste blik, een vaste hand en een rustige houding zien te verkrijgen en
bewaren, voordat hij de pijl afschiet die hem, wanneer deze juist gericht en nauwkeurig gevolgd wordt,
door de poort van inwijding zal voeren.

Bij  het  bestuderen  van  het  Boogschutter-teken wordt  het  duidelijk  dat  een  van  de  grote  ten
grondslag liggende thema's dat van Richting is. De Boogschutter leidt zijn paard naar het een of ander
speciaal doel; hij zendt of richt zijn pijl naar een verlangd punt; hij richt op het een of ander bepaald
doel. ...

143 Ned.
190 Eng.

... Op het gewone levenswiel zal de in dit teken geboren mens of met dit teken in de ascendant worden
beïnvloed door wat in de oude Hindoe-Geschriften kama-manas wordt genoemd en ontoereikend door
de woorden: begeerte-denkvermogen wordt vertaald. Deze tweevoudige kracht beheerst en beïnvloedt
het leven; in vroege stadia van ontplooiing ligt het zwaartepunt op begeerte en op de bevrediging van
die  begeerte;  in  latere  stadia  van  louter  persoonlijkheidsontwikkeling  ligt  het  zwaartepunt  op  de
beheersing van begeerte door het denkvermogen. ...

144 Ned.
191 Eng.

Ons wordt verteld dat het  Boogschutter-teken de dijbenen, het voornaamste centrum van stoffelijke
kracht en beschermende sterkte, beheerst, alsook het heiligbeen-centrum, dat de energie verschaft die
gebruikt kan worden voor de scheppende vermogens van het stoffelijk leven. Ook op symbolische
wijze geldt dit. In het  Boogschutter-teken moet de discipel twee dingen in zichzelf ontdekken: ten
eerste het vermogen om vorderingen te maken op het Pad en de Weg te betreden, ten tweede het
vermogen tot scheppen in hogere, geestelijke betekenis. Dit heeft te maken met de verhouding tussen
het  heiligbeen-centrum  en  het  keel-centrum.  Deze  vermogens  (de  hogere  vermogens)  zijn  nog
embryonaal  tijdens  de  vroege  ervaringen  van  de  discipel  in  het  Boogschutter-teken, maar  zij
ontwikkelen zich en worden steeds krachtiger,  naarmate hij  cyclisch tot de levenservaringen in dit
teken terugkeert.
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144 Ned.
191 Eng.

Het is interessant op te merken dat er geen planeet in het Boogschutter-teken in verheffing noch in dit
teken in val is. Slechts één ding gebeurt er, en dat is dat de macht van Mercurius in hoge mate wordt
getemperd.  Om deze reden wordt het  Boogschutter-teken esoterisch beschouwd als  een teken van
evenwicht zonder uitersten; er is geen grote val en geen verheffing. Dit feit duidt aan dat de discipel
een effen weg moet bewandelen tussen de paren van tegenstelling, noch beïnvloed door het „vermogen
van verheffing noch door de kracht van datgene wat valt". ...

144/145 Ned.
191/192 Eng.

Mercurius, die de uitdrukking van de vierde straal is, alsook de God van de mentale processen, heeft
zijn kracht in dit teken sterk verminderd en wel, esoterisch gesproken, om twee redenen:

In de  eerste  plaats  moet  de  discipel  beslist  ophouden  zich  te  vereenzelvigen  met  zijn  eigen
menselijke persoonlijkheid en processen, alsook met het mensenrijk, voordat hij een inwijding kan
ondergaan. Hij moet in de toekomst het zwaartepunt leggen op de geestelijke ziel en op het vijfde
natuurrijk; in het Boogschutter-teken begint hij dit eerste stadium uit te drukken. ...

Ten  tweede,  de  macht  van  het  denkvermogen,  ontwikkeld,  beproefd  en  waar  bevonden in het
Schorpioen-teken, begint in kracht af te nemen en de intuïtie begint ervoor in de plaats te komen. ...

Waar het de drie decanaten van het  Boogschutter-teken betreft, geeft Sepharial ons Mercurius, de
Maan en de Zon als de drie heersende planeten, terwijl Alan Leo Jupiter, Mars en de Zon aangeeft, en
hiermede legt hij de nadruk, zoals hij altijd doet, op de weg van de esoterici. ...

145 Ned.
192/193 Eng.

Tot besluit zal ik u zonder meer de twee sleutelwoorden van dit teken geven, zoals het ene van kracht
is op het gewone en het andere op het omgekeerde wiel. De bedoeling en de betekenis ervan zijn zo
duidelijk, dat het niet nodig is ze toe te lichten. Het bevel aan de mens op het orthodoxe wiel luidt als
volgt:

En het Woord weerklonk: „Laat voedsel gezocht worden."
Voor de mens op het omgekeerde wiel weerklinkt het Woord:
„Ik zie het doel. Ik bereik dat doel en dan zie ik een ander." ...

152 Ned.
203 Eng.

De beproevingen in het Schorpioen-teken zijn noodzakelijkerwijs drie in getal daar zij de innerlijke
bereidheid van de drievoudige persoonlijkheid betreffen:

1. Om zich opnieuw te richten naar het leven van de ziel en later 

2. Blijk te geven van bereidheid voor inwijding.

3. Gevoeligheid voor het Plan tot uitdrukking te brengen ten einde de op één punt gerichte discipel te
worden in het Boogschutter-teken.

155 Ned.
206 Eng.

De grondtonen van dit  teken zijn  bijgevolg beproeving,  onderzoek  en zegepraal.  Zij  kunnen ook
worsteling, kracht en Boogschutter-houdingen worden genoemd. ...

157 Ned.
209 Eng.

... Mars is de overheersende factor bij de beproevingen van de discipel, voor de ervaringen in het
Boogschutter-teken en de inwijding in het Steenbok-teken, en wel om de volgende redenen: .......

157/158 Ned.
210 Eng.

... Van orthodox gezichtspunt uit beheerst Mars het Ram-teken en esoterisch het Schorpioen-teken;
Mars  verschijnt  niet  nogmaals  in  het  leven  van  de  mens behoudens  wanneer  hij  reageert  op  de
massatrilling in het  Boogschutter-teken waar  Mars  optreedt  als  heerser  van de  zesde  Scheppende
Hiërarchie, de maanheren van de vormaard die ten slotte op het hoger geestelijk aspect gekruisigd en
onder heerschappij van de Zonne-Engel gebracht moeten worden. ...

158 Ned.
210/211 Eng.

... De uitwerking van Mars heeft hoofdzakelijk een massa-uitwerking en groepsresultaten, waardoor
grote worstelingen ontstaan maar die ten slotte tot een grote openbaring voeren. In het Ram-teken is
het  de  uiteindelijke  openbaring  van  de  aard  van  kennis  en  van  het  doel  van  incarnatie;  in  het
Schorpioen-teken is het de openbaring van het visioen van bevrijding en dienst; in het Boogschutter-
teken is het de openbaring van het doel van zieleleiding over de lagere natuurrijken via het menselijk
centrum van energie. ...

160 Ned.
214 Eng.

...  De  dood  in  het  Schorpioen-teken  is  van  geheel  andere  aard  en  is  ook  in  hetzelfde  geschrift
beschreven in de volgende woorden:

„....De Vroegere Ene sterft door verdrinking. Van dien aard is de beproeving. De wateren
overspoelen hem en er is geen ontkomen aan. Hij verdrinkt. De vuren van hartstocht worden
dan gedoofd. Het leven van begeerte verliest zijn aantrekkingskracht en tot de bodem van de
oceaan daalt hij af. Later stijgt hij weer op naar de Aarde waar het witte paard op zijn komst
wacht. En dit bestijgt hij en begeeft zich op weg naar de tweede dood" (dat is naar het Vissen-
teken).
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De toespeling hier op het Boogschutter-teken is duidelijk. ...

163 Ned.
218 Eng.

...  Deze  zesde-straals-invloed  die  vanuit  drie  gezichtspunten  komt  nl.  — orthodox,  esoterisch  en
hiërarchisch  — en  daardoor  zowel  Neptunus  als  Mars  omvat  — predisponeert  het  mensdom en
eveneens de individuele mens de op één punt gerichte discipelen te worden in het Boogschutter-teken
Dit laatstgenoemd sterrenbeeld wordt door Mars geregeerd en brengt de mens onder controle van of
dichter in aanraking met de maan-heren, de zesde Scheppende Hiërarchie. ...

170/171 Ned.
228/229 Eng.

...  In  de  vijf  stadia  van  mediteren  (zoals  gewoonlijk  wordt  onderricht)  krijgt  gij  te  maken met:
Concentratie, meditatie, contemplatie, verlichting en inspiratie. Deze vijf stadia lopen evenwijdig met
de vijf strikt menselijke tekens van de dierenriem, o.a.: ...

5. Boogschutter — Inspiratie — Voorbereiding voor inwijding. De ziel bezielt het persoonlijkheids-
leven. De ziel drukt zich uit door middel van de persoonlijkheid. De Ingewijde.

172 Ned.
230 Eng.

... In de tijd voordat Leeuw-Maagd in twee tekens waren verdeeld, was het Weegschaal-teken feitelijk
het middelpunt. De toestand was toen als volgt:

Ram Stier Tweelingen Kreeft Leeuw-Maagd
WEEGSCHAAL

Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

en  in  deze  rondte  van  de  dierenriem  (voor  zover  het  de  mensheid  betreft)  ziet  gij  de  gehele
geschiedenis van het mensdom uitgebeeld. ...

172 Ned.
230 Eng.

... Dan vindt de omkering van het wiel plaats en het begin van de nieuwe richting en van discipelschap
in  het  Schorpioen-teken,  het  gerichte,  bestuurde  leven van de  discipel  in  het  Boogschutter-teken,
inwijding in het  Steenbok-teken, gevolgd door dienst  in het Waterman-teken en het  werk van een
wereldverlosser in het Vissen-teken met als gevolg de uiteindelijke bevrijding.

173 Ned.
231 Eng.

...  Ten  slotte  zullen  er  weer  op  de  een  of  andere  mysterieuze  wijze  slechts  tien  tekens  van  de
dierenriem zijn; Ram en Vissen zullen één teken vormen, want „het einde is gelijk het begin". ...

1. Ram-Vissen 6.   Maagd-Weegschaal
2. Stier 7.   Schorpioen
3. Tweelingen 8.   Boogschutter
4. Kreeft 9.   Steenbok
5. Leeuw 10. Waterman

181 Ned.
242/243 Eng.

... De andere tekens [dan Tweelingen en Weegschaal] in hun volmaaktheid voeren de mens buiten het
stadium van de gewone mensheid en brengen de volgende bewustzijnstoestanden teweeg, o.a.: ...

4. Boogschutter en Steenbok. — De Wereld-Ingewijden: o.a. Meesters. ...

191/192 Ned.
257/258 Eng.

... Het [Beweeglijk Kruis] vertegenwoordigt op schilderachtige wijze de kritieke punten of bewegingen
in de tijd van bestaan van de ziel in openbaring, o.a.: ...

III. Het Boogschutter-teken.
1. Het gevoel van tweeslachtigheid is geëindigd. Samensmelting wordt verkregen.
2. Het op één punt gerichte leven.

Het stadium van Discipelschap.

... In het Boogschutter-teken zien wij tot uitdrukking komen de dienst aan het Ene Leven in termen
van de dienst aan de Hiërarchie, de planetaire uitdrukking van het denkbeeld van dienst. ...

206 Ned.
277 Eng.

In verband met Jupiter, zoals kan worden verwacht uit een studie van de stralen, wordt het Maagd-
teken  zowel  met  het  Boogschutter-  als  met  het  Vissen-teken  in  verbinding  gebracht.  Dit  is  een
exoterische  invloed  maar  veroorzaakt  toch  een  voortdurend  stimuleren  van  het  leven  van  de
inwonende  Christus.  Het  Boogschutter-teken leidt  of  bepaalt  (want  dat  betekent  het  woord)  de
werkzaamheid van de maanheren die het lichaam van de mens uit hun eigen stoffelijke bestanddelen
opbouwen. ...

206 Ned.
277/278 Eng.

... Wanneer een mens een begin maakt met de op één punt gerichte activiteit van het  Boogschutter-
teken en de ernstige discipel wordt, zal het u duidelijk worden waarom het voor hem mogelijk is zijn
persoonlijkheid te leren beheersen en haar te regeren zodat zij ten slotte het voertuig van de ziel wordt.
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Het verklaart tevens de reactie van de persoonlijkheid tegen deze leiding. 
Het is wegens deze feiten dat de astrologie bestemd is een van de grote wetenschappen van de

toekomst te worden, en wanneer dit zo is zal de controle over de persoonlijkheid wetenschappelijk
worden verricht; men zal een volledig gebruik maken van de planetaire invloeden en van de uit de
tekens komende energieën naarmate zij cyclisch hun invloed doen gevoelen; ook zal men zich speciaal
inspannen om, bijvoorbeeld, bepaalde aspecten van controle te gebruiken gedurende de maand waarin
de Zon in het Boogschutter-teken staat.

207 Ned.
278 Eng.

...  Enig  idee  van  de  scheppingsgeschiedenis,  zoals  hierboven  is  aangegeven,  kunt  gij  verkrijgen
wanneer gij de tabel van de negen tekens met hun kruisen bestudeert, o.a.: ...

6. Boogschutter Richting Het Beweeglijk Kruis. ...

208 Ned.
280/281 Eng.

... Jupiter beheerst vier tekens en elk van deze tekens vertegenwoordigt één van de vier elementen
welke zich in de drie werelden van menselijke evolutie uitdrukken, o.a.: ...

...  ... Boogschutter ...

... ... Vuur ...

... ... De verborgen Meester. ...

213 Ned.
287 Eng.

... Er zijn twee natuurelementen die in het algemeen bewustzijn worden verbonden met de gedachte
van reiniging — het ene is water en het andere is vuur. Vooral in dit verband zijn de watertekens,
Kreeft-Schorpioen-Vissen,  belangwekkend  en  de  vuurtekens,  Ram-Leeuw-Boogschutter,
rechtvaardigen een studie. Vuur zet altijd esoterisch datgene voort wat water begonnen is.

213 Ned.
288 Eng.

... Op het omgekeerde wiel neemt het vuur de plaats in van het water en verbrandt alle afval. De gehele
aard wordt aldus geleidelijk gereinigd en gelouterd; de mens wordt gevoelig voor de invloeden die op
hem kunnen inwerken wanneer de vurige drievoudigheid het hare doet, en de invloeden van de tekens
Ram-Leeuw-Boogschutter beginnen hem opnieuw te richten naar universaliteit, zelfbewustzijn en op
een op één punt gerichte houding. ...

217 Ned.
293 Eng.

... Vanuit het Ram-teken komt kosmisch vuur; vanuit het  Boogschutter-teken komt planetair vuur en
vanuit het Leeuw-teken komt zonnevuur; elk van deze vuren „baant de weg door verbranding" voor de
uitdrukking van de drie goddelijke aspecten: geest (Ram), ziel (Leeuw) en lichaam (Boogschutter). ...

244 Ned.
330 Eng.

9. Boogschutter. — Een toorts van gericht, geconcentreerd Licht. Hierin wordt het punt van licht de
straal die een groter in het vooruitzicht liggend licht onthult en de weg naar het centrum van licht
verlicht. ...

245/246 Ned.
332/333 Eng.

Teken De Onontwikkelde Mens De Gevorderde Mens Discipel Ingewijde ...

Grondtoon: Het Stier-teken stormt blindelings vooruit totdat het Boogschutter-teken het leidt. ...

9. Boogschutter. Egoïsme. Op een punt gericht. De Leider der mensen.
Proefondervindelijke Gerichte Benadering. De Beheerder  van de  
benadering. Poort.

Grondtoon: Het Boogschutter-teken, de discipel wordt de Verlosser in het Vissen-teken. ...

247 Ned.
335 Eng.

3. Door een studie van het Beweeglijk Kruis — Tweelingen, Maagd, Boogschutter, Vissen — hij tot
een begrip kan komen:
a. Van discipelen.
b. Van groepsactiviteit.
c. Van de tweede inwijding.

249/250 Ned.
337/8/9 Eng.

De vervulling zowel van de vormzijde als van de zijde van de ziel  zou als volgt  kunnen worden
uitgedrukt, hoewel gij rekening moet houden met de begrenzing van de taal: ...

(Van Ram naar Stier via Vissen) ...

3. Tweelingen-Boogschutter. —  Een  beweeglijke  wisselwerking  en  onbestendigheid  leiden  tot
concentratie  en  vastberadenheid  van  de  persoonlijkheid.  De  mens  wijdt  zich  op  in  het  oog
vallende  wijze  aan  het  welslagen  van  de  persoonlijkheid.  De  drievoudige  lagere  aard,
samengebundeld en gericht, bestuurt alle activiteiten. ...
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(Van Ram naar Vissen via Stier) ...

3. Boogschutter-Tweelingen. — Het resultaat  van dit  met elkaar  in verbinding staande paar  van
tegenstelling is dat  er  een op één punt gerichte ziele-inspanning komt, een geestelijk-gerichte
activiteit en een tot uitdrukking gekomen bereidheid voor inwijding. De macht van de vorm neemt
af en het leven van de ziel wordt sterker. ...

254 Ned.
343/344 Eng.

...  Veel  dat  gezegd  kan  worden  omtrent  het Tweelingen-teken  is  bijgevolg  besproken  bij  het
Boogschutter-teken; de  tekens  Maagd  en  Vissen  zijn  eveneens  met  betrekking  tot  dit  teken  in
beschouwing genomen, omdat deze vier tekens tezamen het Beweeglijk Kruis vormen. ...

255 Ned.
345 Eng.

...  Wij zouden derhalve de volgende feiten betreffende het Beweeglijk Kruis kunnen onderkennen,
o.a.: ...

Boogschutter. — Dit  is  de  krachtige  activiteit  van de  levenskracht  welke bij  de zesde  maand tot
uitdrukking komt, wanneer — esoterisch gesproken — de drie aspecten van de vormaard en de
drie aspecten van de ziel geïntegreerd worden en functioneren. Het is deze integratie die soms de
zesde maand van de stoffelijke menselijke zwangerschap zo kritiek maakt. ...

256 Ned.
347 Eng.

... Wanneer men zich bezighoudt met een persoon wiens Zon in het Tweelingen-teken zelf staat, zou
de bepalende driehoek kunnen zijn Tweelingen-Boogschutter-Vissen — terwijl het laatstgenoemde
teken een deel van deze driehoek vormt, daar het zowel het einde als het begin kenmerkt en voor dit
grote tijdperk van de dierenriem het Alpha en het Omega is. ...

257/258 Ned.
348/349 Eng.

... Symbolisch gesproken en met woorden uit het Oude Commentaar:

...  „Hij  hoorde  de  kreet  van de  Moeder  (Virgo),  van de Zoeker  (Sagittarius)  en van de
ondergedompelde Vis (Pisces).  Dan, zie,  het Kruis van beweeglijkheid verscheen, ofschoon
Gemini aan de top bleef. Dit is het mysterie."

262 Ned.
354/355 Eng.

Nogmaals krijgt gij de grondtoon van dualisme in de verhouding (vastgesteld door de activiteit van
deze twee heersers) tussen het derde natuurrijk, het dierenrijk, en het rijk Gods of dat der zielen, het
vijfde natuurrijk, waardoor het vierde of het mensenrijk ontstond. Tussen deze twee gaan de invloeden
van  Boogschutter naar Tweelingen en omgekeerd. Het was door de activiteit van Venus — onder
invloed van het Tweelingen-teken — dat de grote crisis van individualisering plaatsgreep toen de twee
rijken elkander „naderden". ...

263 Ned.
356 Eng.

Het is interessant te ontdekken dat de hiërarchische heerseres van het Tweelingen-teken de Aarde zelf
is, die een niet-heilige planeet is. De Aarde is ook de esoterische heerseres van het  Boogschutter-
teken, de polaire tegenstelling van het Tweelingen-teken. Deze twee zijn de enige sterrenbeelden die
door de Aarde worden beheerst; dit feit is van grote betekenis en heeft een ongewone toestand in het
zonnestelsel en een unieke verhouding doen ontstaan. De kosmische lijn van kracht vanuit Tweelingen
naar  Boogschutter en  omgekeerd  staat  subjectief  en  esoterisch  in  verbinding  met  onze  Aarde,
waardoor  haar  ziele-ontplooiing en de ontwikkeling van de vorm als een uitdrukking van die ziel
gewaarborgd  zijn,  terwijl  onze  in  droefheid  verkerende  mensheid  op  deze  planeet  vol  smart
onvermijdelijk geleid zal worden naar de poort van inwijding in het Steenbok-teken. ...

Door deze verhouding en door bemiddeling van de in onze planeet stromende krachten wordt een
toestand  geschapen  welke  ik  met  de  woorden  uit  het  Oude  Commentaar  als  volgt  zou  kunnen
kenschetsen:

„Wanneer de tweevoudige krachten van de kosmische broeders (Gemini) de energie worden
van de ene die naar het licht (Sagittarius) toegaat, dan wordt de vierde de vijfde.” ...

263 Ned.
357 Eng.

...  In  deze wereldcyclus en voor de mensheid zoals zij  nu gevormd is, hebben wij te maken met,
o.a.: ...

2. Straal 4 — Harmonie door Conflict, die onder invloed van de tekens Tweelingen-Boogschutter die
toestanden op het astraal gebied vormt waardoor het conflict in het astraal lichaam ontstaat dat
onontbeerlijk  is  voor  het  betreden  van  de  brandende  grond  en  de  daaruit  voortvloeiende
bevrijding. ...

267 Ned.
362 Eng.

Ook de Aarde zelf is op kleine schaal een tussenpersoon of een verbindende planeet, daar het blijkt dat
zij zowel het Tweelingen-teken als het Boogschutter-teken beheerst en dus slechts krachtig is binnen
de  omvang  van  deze  tweevoudige  verhouding  die  er  bestaat  tussen  dit  bijzonder  paar  van
tegenstellingen.  In  de  Aarde  voltrekt  zich  tussen  de  twee  grote  stromen van  kosmische  energie,
waarvan de ene uit het Boogschutter-teken en de andere uit het Tweelingen-teken stroomt, een groot
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in-evenwicht-brengend proces. ...

271/272 Ned.
368 Eng.

In  de  polaire  tegenstelling  van  ...  [het  Tweelingen-]teken,  het  Boogschutter-teken, wordt  de
wisselwerking tussen de twee broeders of tussen het lager en het hoger zelf in één vereende, gerichte
poging gecentraliseerd of in een goede ver houding gebracht. De onbestendige, veranderlijke mens
wordt  de  zelfgerichte  discipel,  op  één  punt  gericht  in  zijn  pogingen,  terwijl  hij  toch  de  vroeger
ontwikkelde  veelzijdigheid  bewaart,  maar  nu  beheerst  en  leidt  hij  de  neiging  tot  onnodige
beweeglijkheid  en  tot  verkeerd-gerichte  veranderingen.  Ik  behandelde  veel  hiervan  toen  wij  het
Boogschutter-teken bestudeerden, dus is het niet nodig hier in herhaling te treden.

Het is voor de ingewijde of voor de gevorderde discipel van groot belang te beseffen dat in dit
teken geen planeet in val of in verheffing is. 

De sleutel  tot  dit  mysterie  ligt  verborgen in het  feit  dat  in het  tussenstadium tussen de  tekens
Tweelingen en Boogschutter harmonie, evenwicht, samensmelting en vermenging de doeleinden zijn
van de worstelende en nagenoeg verborgen bewuste eenheid. Hij moet harmonie verkrijgen, terwijl hij
alle uitersten moet vermijden. ...

272 Ned.
368/369 Eng.

... De zeven tekens — met inbegrip van de tekens Tweelingen en  Boogschutter — zijn waar het de
mensheid betreft van het allerhoogste belang:

Tweelingen   — ...

Kreeft  
Leeuw  
Maagd   Zijn strikt menselijke tekens met hun erkenning van dualisme, beklemtoond in het 
Weegschaal   Maagd-teken als centraal teken.
Schorpioen   

Boogschutter  — Subjectief van aard. Vitaal.
 Wordt niet in bewustzijn op het stoffelijk gebied geconcentreerd.

  Wordt ingesteld op de onsterfelijke broeder.

In het Boogschutter-teken treft gij dezelfde toestand aan. Geen planeet komt in dit teken in verheffing
of in val. Mercurius is evenwel zwak of zijn invloed wordt getemperd. ... in het  Boogschutter-teken
wordt  het  dualisme van  Mercurius,  zoals  het  zich  in  het  lager  en  hoger  denkvermogen  uitdrukt,
overtroffen door het universeel of geestelijk denkvermogen. ...

341 Ned.
465 Eng.

De grote kosmische Driehoek [Sirius, de Pleiaden en de Grote Beer] werkt in de eerste plaats in deze
tijd  door  middel  van  zes  sterrenbeelden  en  —  weer  in  deze  tijd  —  concentreren  het  kosmisch
sterrenbeeld  en  de  twee  dierenriem-energieën  zich  door  middel  van  een  bijzondere  planeet  en
gebruiken haar als overbrenger naar de Aarde. Gij krijgt dus, o.a.:

II.  DE PLEIADEN... . . . .die door middel van

Tweelingen

Mercurius werken.

Boogschutter

342 Ned.
466 Eng.

2. Tweelingen-Boogschutter-Mercurius  (die  een  uitdrukking  zijn  van  de  Pleiaden)  stellen  de
Proef-Discipel  in  staat  over  te  gaan  op  het  Pad  van  Aangenomen  Discipelschap.  Hij  wordt
vervolgens steeds intuïtiever en richt zich geheel op één punt, terwijl de aard van de paren van
tegenstelling duidelijker voor hem wordt. ...

346 Ned.
472 Eng.

... Vijf tekens zijn niet op zulk een innerlijke wijze betrokken bij de crises van de massa-mens, doch
zij staan meer bepaald en speciaal in verband met de ontplooiing van de individuele discipel. Deze
zijn: Boogschutter, Weegschaal, Stier, Vissen en Waterman. ...
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348 Ned.
474/475 Eng.

Kreeft Ram

Steenbok 
(1ste tijdperk)

Tweelingen Schorpioen

Maagd 
(2de tijdperk)

Steenbok Maagd

Leeuw 
(3de tijdperk)

Wij hebben hier drie driehoeken maar tegelijkertijd slechts zeven invloeden, want de uitwerking
van de  bepalende  krachten  van  de  twee buitengewoon  actieve  driehoeken  tijdens  de  twee eerste
tijdperken vloeien ineen en vermengen zich in de derde driehoek. 

Deze  in  elkaar  overgegane  invloeden  (met  behulp  van  de  vijf  overblijvende  sterrenbeelden:
Boogschutter, Weegschaal, Stier, Vissen en Waterman) stellen de discipel in staat over te gaan vanuit
het mensenrijk naar het zielenrijk. ...

350 Ned.
476/477 Eng.

Met betrekking tot de vijf sterrenbeelden die bijzonder actief zijn in het leven van de gevorderde
discipel en ingewijde laten de invloeden zich in twee driehoeken van kracht verdelen, daar het Leeuw-
teken — de energieën van de zeven sterrenbeelden in één punt samentrekkend — erbij inbegrepen is,
waardoor het zelfbewustzijnsaspect wordt verbonden met de geest:

Leeuw

Weegschaal Boogschutter

Stier

Vissen Waterman

355/356 Ned.
485 Eng.

... Deze tweevoudige beweging van energieën gaat heden ten dage voort en doet het massa-bewustzijn
langzaam en gestadig ontwaken zodat individueel zelfbewustzijn op grote schaal het gevolg zal zijn,
terwijl  het reeds  ontwaakt  bewustzijn  van  de  gevorderde  mensheid  sneller  wordt  gestimuleerd,
waardoor inwijding zal worden bereikt.

De doeltreffendheid van dit tweevoudig proces kan worden waargenomen wanneer men beseft dat
drie grote tekens — Leeuw,  Boogschutter, Waterman — thans buitengewoon actief zijn en in een
hechte verhouding met elkander samenwerken. Zij zijn de drie tekens wier energieën de mensheid als
geheel — als een natuurrijk — beroeren. ... 

Het  Boogschutter-teken werkt  krachtig  in  op  de  wereldaspiranten  en  ontwikkelt  in  hen  die
denkwijzen waardoor zij zich gaan wijden met onwankelbare trouw aan geestelijke waarden en met
een onwrikbare overgave aan het welzijn van de mensheid. ...

359 Ned.
490 Eng.

[Tabel VIII:]

2. In deze tijd zijn de volgende punten van de driehoeken van energie of de volgende sterrenbeelden
in de driehoeken de besturende factoren, o.a.: ...

Straal VI. Boogschutter: Dit teken brengt de geconcentreerde op één punt gerichte inspanning
van de wereld-aspirant teweeg. ...

360/361 Ned.
492 Eng.

5. Het is interessant in gedachten te houden dat Straal V de ontwikkeling van het bewustzijn beheerst
door de omwenteling van zijn driehoek: Leeuw, Boogschutter en Waterman. Dit is, waar ik reeds
eerder op heb gewezen, vanuit het gezichtspunt van een hiërarchische inspanning. ... 

 De Toenadering van de Hiërarchie ......... Vanaf Lemurische tijden en gaat altijd gestadig door.
Boogschutter  Het VERLEDEN .................................... De toen gegeven stuwkracht duurt nog voort.

 Mentale ontplooiing ............................... Instinct. Intellect. Intuïtie.
 Het werk van de Meester Vrijmetselaar . . De mensheid opheffen tot de bergtop van inwijding.

363 Ned.
495 Eng.

Er  zijn  dus  grote  Driehoeken van  energie  die  op  het  mentale  reactievermogen  van  de  mensheid
inwerken en bij de hier gegeven driehoek welke de ontplooiing van het denkvermogen betreft, kunnen
wij twee andere voegen:

 1. Stier ................. ...
I.  2. Schorpioen ...... ...
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 3. Steenbok .......... ...

 1. Boogschutter . . . Richting ............ uitdrukking van intuïtie.
II.  2. Kreeft .............. ...

 3. Leeuw .............. ...

390 Ned.
537/538 Eng.

Twee keren heeft deze verhouding en verhoging van trilling zich al voorgedaan: Ten tijde van de
komst van de  Zonen van het  Denkvermogen op  de  Aarde  gedurende het  Lemurische  tijdperk  en
andermaal in de Atlantische periode op het toppunt van het conflict tussen de Heren van het Duistere
Aangezicht en de Heren van het Stralende Gezicht. ...  Tijdens de vroegste werkzaamheid was het
Tweelingen-teken het vierde actieve sterrenbeeld en in Atlantis  was het het  Boogschutter-teken. In
Atlantische tijden deed de uitwerking zich gevoelen op het stoffelijk gebied (de eerste was op het
mentaal gebied), hetgeen uitliep op de grote Zondvloed waarover in de bijbel wordt gesproken. ...

402 Ned.
554 Eng.

De  vier  armen  van  dit  Kruis  zijn  Tweelingen-Maagd-Boogschutter-Vissen.  Het  wordt  soms  het
Gewone Kruis genoemd, omdat het de gewone kudde, het grootste deel van de mensheid, beheerst.

408 Ned.
561/562 Eng.

... [D]e ware bedoeling ...  kan worden toegelicht, maar enkel op analytische wijze (welke altijd de
synthese ontkent) door bijvoorbeeld op te merken met betrekking tot het Beweeglijk Kruis dat de
synthese van evolutie, haar probleem en haar doel alle te voorschijn komen in een vereende, gehele
weergave wanneer de invloeden als volgt worden gezien, o.a.: ...

3. Boogschutter — de weergave van geconcentreerde energie. ...

409/410 Ned.
564 Eng.

...  Om dit  in  de  eenvoudigste  woorden  te  zeggen,  waardoor  natuurlijk  de  betekenis  ervan  wordt
beperkt:  een mens zal  trachten, wanneer hij  in het  Boogschutter-teken staat,  zich langs de een of
andere lijn op één punt te richten. ...

410 Ned.
565 Eng.

De Boogschutter-energie stelde Hem in staat te zeggen, toen Hij met volledige kennis werd geplaatst
tegenover  de  op  handen  zijnde  kruisiging  die  Hij  zou  moeten  ondergaan:  „Ik  moet  opgaan  naar
Jeruzalem",  en wij lezen dat Hij  „Zich opmaakte" en het Pad van de Verlosser  betrad,  dat  tot de
bevrijding van de mensheid leidt.
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18 Ned.
15 Eng.

Bovendien  zijn  er  nog  andere  energiestromen  welke  op  bepaalde  wijze  op  ons  planetair  leven
inwerken en het  beroeren,  zoals die welke vanuit  die grote ster,  Betelgeuse,  of vanuit  Antares en
andere ontzagwekkende zonnen en zonnestelsels komen die in verbinding staan met de sterrenbeelden
van de dierenriem en wier kracht ons bereikt door deze sterrenbeelden, dus niet rechtstreeks.

35 Ned.
37 Eng.

11. Gij zult opmerken dat aan de menselijke Hiërarchie (in de tabel 9-IV-4) geen bijzonder element
wordt toegeschreven, daar zij ze alle moet samensmelten en tot een nieuw geheel moet verbinden.
Dit maakt deel uit van de grote proeven van inwijding onder het Schorpioen-teken.

45 Ned.
52 Eng.

Door de uitwerking van de energie die uit de dierenriemtekens stroomt, wordt de mens voorbereid
voor de „crisis van zich te richten", waarin hij langzaam en geleidelijk zijn wijze van voorwaarts gaan
op het levenswiel omdraait en bewust begint terug te keren naar zijn bron. Hij gaat dan van Ram naar
Vissen,  via  Stier,  Schorpioen en  Steenbok,  in  plaats  van  uit  te  gaan  van  Ram  naar  Stier,  via
Boogschutter, Leeuw en Kreeft. ...

48 Ned.
56 Eng.

...  Twee  tekens  zijn  positief  drievoudig  opgebouwd;  dit  heeft  voor  de  esotericus  een  duidelijke
bedoeling:

10. De Maagd is een drievoudig teken.

11. De Schorpioen is ook een drievoudig teken en gelijkt sterk op het symbool van de Maagd.

Deze twee tekens zijn beslissend in de ervaring van het menselijk wezen, daar zij op de functie
wijzen van de drievoudige vorm en op de bevrijding van de gekerkerde mens in de vorm door middel
van  de  beproevingen  in  het  Schorpioen-teken, waarin  hij  aan  zichzelf  en  aan  de  wereld  de
werkelijkheid van datgene bewijst wat het Maagd-teken omsluierd of verborgen houdt.

51 Ned.
60/61 Eng.

1. ... De mens beweegt zich voort vanaf het punt waar hij, in het Kreeft-teken, een deel van de massa
vormt met het massabewustzijn,  onontwikkeld en niet geconcentreerd, en zonder erkenning van
het doel (behoudens de bevrediging van instinctieve begeerte), totdat hij in het Schorpioen-teken
de zegevierende discipel wordt, nadat hij zich van zichzelf bewust geworden is in het Leeuw-
teken. Dan komt de Crisis van zich Opnieuw Richten, welke een lange tijd kan duren en een
tussenperiode kan vormen van vele levens van strijd.

56 Ned.
67 Eng.

Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden: ...

5. Kreeft  en  Schorpioen staan, door  middel van Neptunus en Mars,  in verbinding met  Straal  6.
Omvorming van het massabewustzijn in het omvattend bewustzijn van de discipel.

De Zegevierende Discipel ...

57 Ned.
68 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën: ...

d. Straal 4 met Schorpioen en Waterman door middel van Mercurius en de Maan. ...

76/77 Ned.
95/96 Eng.

...  Van  het  standpunt  van  esoterische  astrologie  zijn  er  drie  grote  tekens  waarin  de  „drie
doodsprocessen" worden ondergaan:

1. Het Ram-teken. ...

2. Het Schorpioen-teken brengt ten slotte de dood van de persoonlijkheid teweeg; wij zullen dit later
bespreken wanneer wij tot een beschouwing komen van dat teken. Zowel esoterisch als exoterisch
is  Schorpioen het  teken van de dood en de begrafenis in de grond,  van de nederdaling in de
diepten ten einde weer te worden opgeheven naar de hoogte (de bergtop in het Steenbok-teken). In
een van de oudste boeken staat geschreven dat „de warmte van de aarde, de moeder, en de steek
van de  Schorpioen de weldadige geschenken zijn welke door de wenteling van het wiel aan de
mens worden gegeven bij het begin en aan het einde". ...

3. Het Vissen-teken. ...

77 Ned.
96/97 Eng.

Het is interessant op te merken dat elk van deze tekens van de dood zich in een ander kruis bevindt:

1. Ram Het hoofdkruis
2. Schorpioen Het vaste kruis
3. Vissen Het beweeglijk kruis

...  Ik doel hier op de tekens, onafhankelijk van hun planetaire heersers. ...
77 Ned.
97 Eng.

...  Er is iets in de door deze tekens stromende energie dat een kristalliserend proces en de daaruit
voortvloeiende  vernietiging  van  een  bepaald  soort  van  vormcontrole  vooraf  bepaalt.  Het  Oude
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Commentaar drukt deze denkbeelden in de volgende zinnen uit, o.a.: ...

[Voor  Schorpieon:]  De  hitte  van  de  aarde,  het  vurige  temperament  van  de  moeder,
vernietigde de vorm, bevrijdde de ziel, en zo werd het kleinere zelf gedood. ...

78 Ned.
97/98 Eng.

... De drie doodsprocessen die de mens, de enkeling en de mensheid als geheel overvallen, bevrijden
de ziel in drie grote planetaire centra, o.a.: ...

2. De dood door verstikking in het  Schorpioen-teken bevrijdt de mens in het planetair centrum dat
door ons de Hiërarchie wordt genoemd. ...

78 Ned.
98 Eng.

... De dood is bijgevolg van drieërlei aard. Deze wetenschap van Goddelijk Sterven ligt ten grondslag
aan  de  bekende  zin  „het  Lam  werd  geslacht  vanaf  de  oprichting  der  wereld”,  en  wanneer  de
verhouding tussen de tekens Ram, Schorpioen en Vissen behoorlijk wordt begrepen (als de verbinding
en samensmelting van de drie Kruisen),  zal een nieuw licht worden geworpen op alle aanvullende
wetenschappen — zowel exoterisch als esoterisch. ...

78 Ned.
98 Eng.

Ook is het interessant op te merken dat door middel van de heersende planeet, Mars, de gemiddelde
mens geboren in dit teken in verbinding wordt gebracht met het  Schorpioen-teken, en op deze wijze
wordt het Hoofdkruis verbonden met het Vaste Kruis. ...

79 Ned.
99/100 Eng.

... Gods denkbeeld in het Ram-teken wordt het concrete plan in het Steenbok-teken, hetzij dat doel is
de gehele bloem van het planetair leven in al zijn vormen, de eerzucht van een persoonlijkheid die zijn
eigen denkbeelden en eerzuchtige wereldse plannen verwezenlijkt, of de geestelijke aspiratie (wereldse
eerzucht omgevormd in haar hoger aspect) van de ingewijde, die tracht Gods plannen ten uitvoer te
brengen en ze tot de zijne te maken. In ieder geval voert Mars de mens naar het gevechtsterrein van
het Schorpioen-teken.

80 Ned.
101 Eng.

Wij hebben dus met betrekking tot  het  Ram-teken en het  leven van de ziel,  die  er  in subjectieve
openbaring  komt,  enkele  met  elkaar  in  verbinding  staande  tekens  waarin  de  ziel  in  objectieve
openbaring door bijzondere en bepaalde crises gaat, o.a.:

1. De crises van het slagveld, welke hun hoogtepunten bereiken in de strijd in het Schorpioen-teken
en naar bevrijding voeren in het leven in het Steenbok-teken, de plaats van de hogere inwijdingen
na de omkering van het wiel. ...

81/82 Ned.
103 Eng.

... Twee vragen zullen zich dan voordoen, die een logisch antwoord vereisen:

1. Is de mens een persoonlijkheid, die telkens rondom het wiel vorderingen boekt, het zelfbewustzijn
vervolmaakt en een afgeronde persoonlijkheid ontwikkelt door ervaring en de werking van de Wet
van Karma, onderworpen is aan de Grote Illusie en ten slotte in het Steenbok-teken op het toppunt
van persoonlijkheidseerzucht komt?

2. Of begint deze persoon zich te openbaren  als een ziel,  die licht uitstort door de dichte mist van
illusie, en zich voorbereidt voor de grote beproevingen in het  Schorpioen-teken, welke gevolgd
moeten worden door inwijding in het Steenbok-teken?

101 Ned.
131 Eng.

... Wanneer wij dus ontdekken dat de macht van Mercurius wordt getemperd in het Vissen-teken en dat
hij  ten slotte  in  dat  teken  „in val"  is,  wat  is  dan  de  esoterische  en  geestelijke  bedoeling  ervan?
Eenvoudig dat na het stadium van inwijding in het Steenbok-teken als gevolg van de omkering van het
wiel en de daaruit voortvloeiende ervaringen, en na de zegepraal van het Schorpioen-teken, de macht
van het verstand gestadig vermindert, totdat het ten slotte (gelijk andere aspecten van het vormleven in
de drie werelden) tot een einde komt en zijn betekenis en verlichtende aspecten tussen de ziel en het
stoffelijk brein niet langer meer vereist worden. ...

110 Ned.
143/144 Eng.

3. Dat in het  Schorpioen-teken — de discipel die beproevingen doormaakt die hem in staat zullen
stellen  de  tweede  inwijding te  ondergaan  en  aan  te  tonen  dat  de  begeerte-aard  beteugeld  en
bedwongen is, terwijl de lagere aard (daar deze opgeheven wordt in de lucht, d.w.z. tot in de
hemel)  in  staat  is  het  doel  voor  deze  wereldperiode  te  bereiken,  en  dat  vanuit  de  aardse
grondslagen van het  Schorpioen-teken de  persoonlijkheid zo beproefd  kan worden,  dat  zij  de
sterkte toont die nodig is voor de in het Waterman-teken verlangde werelddienst. Dit wordt voor
ons zo mooi uitgedrukt in de legende van Hercules, de Zonne-God, die de negenhoofdige Hydra
of de  slang van begeerte  overwint door  op  zijn  knieën neergedwongen te  worden,  en uit  die
nederige positie heft hij de slang op tot in de lucht, en dan komt de bevrijding.
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111 Ned.
145 Eng.

...  In  het  Schorpioen-teken, de  polaire  tegenstelling van het  Stier-teken,  wordt  de  persoonlijkheid
verdeemoedigd en bindt zij de strijd aan met de ziel; in dat teken wordt de persoonlijkheid „occult
gedood  en vervolgens weer tot  leven gewekt in  lucht en licht",  ten einde  van dat  moment af  de
dienaresse van de ziel te worden. ...

112 Ned.
147 Eng.

... Het invloedrijkste teken op de drie Kruisen met betrekking tot de mensheid is als volgt, o.a.: ...

2. Het Vaste Kruis Het Schorpioen-teken. ...

120 Ned.
157 Eng.

Het Steenbok-teken opent de deur tot de Hiërarchie in een hoger aspect, wanneer men de laatste drie
inwijdingen kan ondergaan en de betekenis van de tekens Schorpioen en Maagd heeft begrepen.

122 Ned.
160 Eng.

2. In Atlantische tijden werd ... voor het Vaste Kruis mogelijk esoterisch in werking te treden in het
leven van de mensheid, en de eerste omkeringen van het wiel in het leven van de gevorderde
mensen van die tijd grepen plaats. Deze omkering was de ware oorzaak van de grote wedijver of
strijd  tussen  de  Heren  van  het  Duistere  Aangezicht  (zoals  zij  in  De  Geheime  Leer  worden
genoemd) en de Heren van Licht — een strijd die thans nog woedt. Enkele mensen bereikten toen
het stadium van discipelschap, waarin zij met volle bewustheid het Vaste Kruis konden bestijgen
en zich voor een grote inwijding konden voorbereiden. De Krachten van Stoffelijkheid en van
Belemmering (zoals zij soms worden genoemd) bevochten dit en de strijd werd in het Schorpioen-
teken uitgevochten en beslecht.

122/123 Ned.
161/162 Eng.

Gij zult bijgevolg opmerken dat, ingeval in deze tijd de gecentraliseerde krachten van het Hoofdkruis
bijzonder invloedrijk worden (wat zij zijn), de strijd verschrikkelijk wordt, doordat, o.a.: ...

2. De  discipelen  van  de  hedendaagse  wereld  en  de  gevorderde  mensheid  zich  eveneens  in  een
toestand van onrust bevinden. Zij worden getest en beproefd voordat zij een grote stap voorwaarts
kunnen doen — in sommige gevallen zal dit het ondergaan van de eerste inwijding betreffen, in
andere  gevallen  gaat  het  om  de  tweede  inwijding.  Dit  wordt  tot  stand  gebracht  door  de
binnendringende krachten van de tekens Stier,  Leeuw en  Schorpioen, plus  een doordringende
invloed die uitgaat van het Tweelingen-teken. ...

3. De ingewijden worden op hun beurt onderworpen aan de invloed van energieën uit de tekens
Schorpioen, Steenbok en Vissen — een instroming van kracht uit elk van de drie Kruisen. Deze
drie krachten stellen de ingewijden in staat de derde inwijding te ondergaan.

123 Ned.
162 Eng.

... Gij zult bemerken dat de werelddiscipelen in verbinding staan met het overgrote deel der mensen
door hun ontvankelijkheid voor de uit het Tweelingen-teken komende invloeden, en met elkander door
middel van het Schorpioen-teken. ...

124 Ned.
163 Eng.

Zeven sterrenbeelden zijn bijgevolg op overheersende wijze in een hecht onderling verband gebracht
op dit huidige ogenblik van crisis en zijn verantwoordelijk voor de wereldaangelegenheden zoals zij
thans worden aangetroffen, o.a.: ...

Stier 
Leeuw  Het Vaste Kruis. „De Discipelen overheersen de wereld."
Schorpioen 

126 Ned.
166 Eng.

Pad Stralen Planeten Sterrenbeelden

Evolutie 6 en 4 Mars. Mercurius. Ram. Tweelingen. Kreeft. Maagd. Schorpioen. ...

...  [G]edurende  de  periode  van  het  Beweeglijk  Kruis  vijf  sterrenbeelden  betrokken zijn  bij  de
ervaringen van de mens op het pad van het dagelijks leven, van voortdurende wedergeboorten en van
karmische moeilijkheden. Vier van deze tekens leiden tot het Schorpioen-teken, waarin het wiel wordt
omgedraaid.

135/136 Ned.
180 Eng.

In het Schorpioen-teken wordt het denkvermogen bevrijd en komt tot volle heersende activiteit. Deze
bevrijding voltrekt zich in twee stadia:

Stadium 1  -  Waarin  het  intellect  overheerst  en  krachtig  wordt  en  ten  slotte  de  emotionele  aard
beheerst.

Stadium 2 - Waarin het intellect door het licht van de ziel wordt verlicht.

136 Ned.
180 Eng.

In het Boogschutter-teken wordt het intellect dat ontwikkeld, gebruikt en ten slotte verlicht is, gevoelig
voor  een  nog  hogere  soort  van  mentale  ervaring  en  hieraan  geven  wij  de  naam van  intuïtieve
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waarneming. Er vallen lichtflitsen op problemen; een verwijderd, toch mogelijk waar te maken visioen
wordt gezien; de mens begint zich vanuit de diepten, waarin hij is nedergedaald in het  Schorpioen-
teken, naar boven te werken en ziet de berg in het Steenbok-teken voor zich, waarvan hij weet dat hij
deze ten slotte moet beklimmen. ...

143 Ned.
189/190 Eng.

... Het  Schorpioen-teken staat in het midden tussen twee tekens van stabiliteit of van evenwicht —
Boogschutter en Weegschaal. Het Weegschaal-teken onderscheidt zich door een tussenperiode of een
opmerkenswaardig punt van evenwicht voor de inspannende proef of beproeving in het  Schorpioen-
teken. Het Boogschutter-teken geeft een ander punt van evenwicht aan dat na de beproeving volgt,
want de Boogschutter moet een vaste blik, een vaste hand en een rustige houding zien te verkrijgen en
bewaren, voordat hij de pijl afschiet die hem, wanneer deze juist gericht en nauwkeurig gevolgd wordt,
door de poort van inwijding zal voeren.

145 Ned.
193 Eng.

Schorpioen: — Wij komen nu tot de beschouwing van een teken dat van overheersend belang is in het
leven van de zich ontwikkelende mens. ...  Er  zijn vier dierenriemtekens die op mysterieuze wijze
betrokken zijn bij wat men zou kunnen noemen de „persoonlijkheidsuitdrukking" (indien ik bij gebrek
aan  beter  zulk een  ongeschikte  uitdrukking kan  gebruiken)  van  de  Zonne-Logos  Zelve  of  bij  de
Goddelijke Viervoudigheid, de viervoudige openbaring van de Godheid.

Deze vier tekens zijn: Ram — Leeuw — Schorpioen — Waterman en zij sluiten de uitdrukking van
de energie van een Hoofdteken en van drie tekens die deel uitmaken van het Vaste Kruis der Hemelen
in zich. ...

146 Ned.
194 Eng.

De vier tekens — Ram, Leeuw,  Schorpioen en Waterman — staan in verbinding met de volgende
sterren die niet tot de twaalf tekens van de dierenriem worden gerekend; zij vormen een ander veld van
verhoudingen, o.a.: ...

De verhouding van het Schorpioen-teken tot Sirius, de Hondsster. ...

146 Ned.
195 Eng.

...  Het  Schorpioen-teken beheerst  in  dit  bijzonder  stadium van  menselijke  evolutie  het  Pad  van
Discipelschap.  Bovendien  zult  gij  hier  opmerken  hoe  Leeuw  —  Schorpioen —  Waterman  een
bijzondere driehoek van kracht vormen, doch dit zal ik later behandelen in hoofdstuk III  onder het
hoofd: De Wetenschap van de Driehoeken.

148 Ned.
197 Eng.

Het Schorpioen-teken staat onder invloed van de instromende energie van Sirius. Dit is de grote ster
van inwijding doordat  onze Hiërarchie (een uitdrukking van het  tweede aspect  van goddelijkheid)
onder toezicht of geestelijke magnetische leiding staat van de Hiërarchie van Sirius. ...

149 Ned.
198 Eng.

Het Schorpioen-teken is het grote sterrenbeeld dat het keerpunt zowel in het leven van de mensheid als
in het leven van het individueel menselijk wezen beïnvloedt. ...

149/150 Ned.
199 Eng.

Er zijn  dientengevolge  met  betrekking  tot  het  Pad  van  Discipelschap  de  volgende  lijnen  van
„invloedrijke energie", o.a.: ...

3. Het Schorpioen-teken — een aspect van het Vaste Kruis, van bijzondere, gespecialiseerde kracht
op het Pad van Discipelschap, dat met zijn beproevingen en proefnemingen:
a. Het proces van heroriëntering voorbereidt, waardoor een mens het Vaste Kruis bestijgt en het

Beweeglijk Kruis verlaat.
b. De discipel voorbereidt voor de eerste, de tweede en de derde inwijding. Na de derde inwijding

wordt zijn bijzondere op de proef stellende kracht niet langer gevoeld. ...

5. Mars en Saturnus — Deze beide planeten zijn buitengewoon krachtig met betrekking tot inwijding
in  het  leven  van de  Hiërarchie;  Mars  is  krachtig in  verbinding met het  Schorpioen-teken en
Saturnus in verbinding met het Steenbok-teken.

150 Ned.
200 Eng.

Het Waterman-teken verbindt de mensheid met de Pleiaden en bijgevolg met het Stier-teken op een
ongewone wijze. De sleutel tot deze verhouding kunt gij vinden in het woord  begeerte  welke door
middel van de zich wijzigende processen van levenservaring tot aspiratie voert en ten slotte tot het
loslaten van begeerte in het Schorpioen-teken. ...

152 Ned.
202 Eng.

Ten einde des te beter de aard van discipelschap, de processen van stabiliseren en juist richten te
begrijpen, moeten wij aan de ervaring van inwijding in het Steenbok-teken een zorgvuldige studie
laten voorafgaan van de geestelijke verwikkelingen van het  Schorpioen-teken en van zijn taak om te
zorgen voor „punten van crisis" en „momenten van heroriëntering", daar dit van de hoogste waarde zal
zijn voor degene die dit ernstig bestudeert. ...
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152 Ned.
203 Eng.

... Ik vind het buitengewoon wenselijk dat in deze tijd, waarin de invloed van het Schorpioen-teken en
die van de planeet Mars zich zo sterk in wereldaangelegenheden doen gevoelen, een zuiver inzicht
wordt aangekweekt, optimisme en begrip ontwikkeld worden en de aard van de beproevingen, waaraan
de wereld-discipel, de mensheid, thans onderworpen wordt, misschien op ware waarde wordt geschat,
waardoor dus licht wordt geworpen op de weg van de mens. ...

152/153 Ned.
203 Eng.

De beproevingen in het  Schorpioen-teken zijn noodzakelijkerwijs drie in getal daar zij de innerlijke
bereidheid van de drievoudige persoonlijkheid betreffen:

1. Om zich opnieuw te richten naar het leven van de ziel en later 

2. Blijk te geven van bereidheid voor inwijding.

3. Gevoeligheid voor het Plan tot uitdrukking te brengen ten einde de op één punt gerichte discipel te
worden in het Boogschutter-teken.

De drie grote beproevingen worden weer in drie stadia verdeeld en op het Pad van Discipelschap
kan de mens wel negen keren door dit teken gaan voor beproevingen en ervaringen. ...

153 Ned.
203/204 Eng.

... Elke beproeving (en daarom elk decanaat) betreft de drie aspecten welke wij in deze Verhandeling
over  de  Zeven  Stralen  leven,  hoedanigheid  en  verschijning  hebben  genoemd.  De  drie  grote
beproevingen in  het  Schorpioen-teken zijn  dus  in  werkelijkheid  negen  beproevingen,  vandaar  de
negenhoofdige Hydra of Slang die altijd verbonden is met het  Schorpioen-teken, en vandaar ook de
aard van de ontzagwekkende zegepraal die door Hercules, de Zonne-God, in dit teken is behaald.

153 Ned.
204 Eng.

Het is interessant op te merken dat ieder van de grote Zonen Gods Wier namen boven alles uitblinken
in de gedachten der mensen — Hercules, de Boeddha en de Christus — volgens de archieven van de
Grote Witte Loge verbonden is met drie speciale tekens van de dierenriem (die op een bijzondere
wijze de „dierenriem-decanaat" vormen) en in elk ervan gingen Zij van beproeving tot zegepraal, o.a..

In het Schorpioen-teken — werd Hercules de zegevierende discipel. ...

Schorpioen-Stier-Vissen: — Deze drie sterrenbeelden vormen bijgevolg een driehoek van inwijding
van buitengewoon belang doordat hierdoor die omstandigheden en die energie ontstaan waardoor de
drie aspecten van de persoonlijkheid zullen worden beproefd en vervolmaakt totdat zij een zuivere
weerspiegeling zijn van de drie goddelijke aspecten; zij betreffen in de eerste plaats ziel en lichaam en
komen bijgevolg tot  uitdrukking door  middel van het  Beweeglijk Kruis en het  Vaste Kruis,  maar
zonder het Hoofdkruis....

153 Ned.
204 Eng.

1. Het Schorpioen-teken brengt de beproeving regelrecht naar beneden in het leven van het stoffelijk
gebied  en  het  leven  van  de  mens wordt,  wanneer  hij  deze  onder  de  ogen  ziet  en  verwerkt,
opgeheven tot in de hemel, en het probleem waarbij de beproeving betrokken is, wordt opgelost
door het logisch denken te gebruiken. ...

154 Ned.
205 Eng.

De drie beproevingen in het Schorpioen-teken betreffen ook de drie aspecten van het menselijk wezen
naarmate zij samensmelten en zich vermengen op het stoffelijk gebied. ...

155 Ned.
206 Eng.

Wanneer deze fouten beseft en overwonnen worden, is het gevolg tweevoudig: het vaststellen van
juiste verhoudingen met de ziel, alsook met de omgeving. Deze twee resultaten zijn het doel van alle
beproevingen in het Schorpioen-teken.

De grondtonen van dit teken zijn bijgevolg beproeving, onderzoek en zegepraal. Zij kunnen ook
worsteling, kracht en Boogschutter-houdingen worden genoemd. Uit een ander gezichtspunt kan men
de ervaringen in het Schorpioen-teken in twee woorden uitdrukken: kort samenvatten en zich opnieuw
richten. In  het  Schorpioen-teken treden twee diep occulte factoren uit het verleden aan de dag en
beginnen de aandacht van de discipel in beslag te nemen. De ene is  herinnering  en de andere is als
gevolg van de herinnering de Wachter op de Drempel. ...

155 Ned.
207 Eng.

... De grotere glorie vernietigt de kleinere.  Dit is echter eerst mogelijk wanneer de persoonlijkheid
geestdriftig ingaat op deze verhouding met de Engel, zichzelf herkent als de Wachter en — als een
discipel — de strijd aanbindt met de paren van tegenstelling en ingaat op de beproevingen van het
Schorpioen-teken. ...

156 Ned.
208 Eng.

... De grondtoon van het Schorpioen-teken is echter Zegepraal Dit is zijn voornaamste uitdrukking op
het stoffelijk gebied. ...
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156 Ned.
208 Eng.

...  [H]ij  leert de betekenis van het woord „voorbeeld" kennen; hij wordt aan de kaak gesteld door
diegenen  die  toeschouwers  zijn,  terwijl  hij  nu  de  eerste  bewuste  stappen  gaat  doen  naar
groepsbewustheid, groepsreactie en groepsdienst. Van dien aard is het resultaat en de beloning van de
ervaringen in het Schorpioen-teken.

156 Ned.
208 Eng.

In dit teken komt de verloren zoon tot zichzelf en nadat hij heeft gegeten van het kaf des levens en de
bronnen van wereldse begeerten en eerzucht heeft uitgeput — zegt hij: „Ik zal opstaan en tot mijn
Vader gaan." Er komen twee zulke grote crises in het leven van de aspirant, o.a.:

1. Wanneer de intelligente mens van de wereld tot zichzelf komt en zich dan opnieuw richt op de ziel
en haar vereisten. Dit voert tot de beproevingen in het Schorpioen-teken. ...

156 Ned.
209 Eng.

Ik kan hier weinig toevoegen aan het feit dat het Schorpioen-teken op een van de vier armen van het
Vaste Kruis staat. ... Begeerte in het Stier-teken wordt geestelijke aspiratie in het Schorpioen-teken. De
duisternis van de ervaringen in het  Schorpioen-teken wordt verlichting in het Stier-teken, want gij
moet nooit vergeten dat waar het de paren van tegenstelling betreft zij winst boeken door en voordeel
hebben van elkaar, daar er een rechtstreekse lijn van kracht en van contact tussen de twee bestaat. ...

157 Ned.
209 Eng.

Wij komen nu aan een beschouwing over de Heersers die het  Schorpioen-teken regeren. ... Mars en
Mercurius heersen, terwijl Mars op bijzondere wijze werkzaam is ten gevolge van het feit dat Mars
zowel de  orthodoxe planeet  is  die de  persoonlijkheid in  het  Schorpioen-teken beheerst  alsook de
esoterische planeet die de ontplooiing van de discipel vormt. Mars is de overheersende factor bij de
beproevingen van de discipel, vóór de ervaringen in het Boogschutter-teken en de inwijding in het
Steenbok-teken. ...

157 Ned.
210 Eng.

...  In  het  Schorpioen-teken wordt  het  resultaat  van alle  worstelingen,  volgehouden gedurende  het
schijnbaar  eindeloos pelgrimstijdperk rondom de dierenriem of het  levenswiel,  tot  een hoogtepunt
gebracht, weer door de activiteit van Mars die niet actief is opgetreden in de tussenliggende tekens
tussen Ram en Schorpioen voor zover het het omgekeerde wiel betreft. ...

157 Ned.
210 Eng.

...  In het  Schorpioen-teken met dezelfde planeet die zijn innerlijk leven beheerst, woedt de oorlog
verder; in dit geval beheerst Mars niet alleen het stoffelijk lichaam maar het gehele voertuig van de
vorm, door ons de persoonlijkheid in de drie werelden genoemd. Alle aspecten van de lagere aard zijn
bij deze crisis betrokken, want Mars is de esoterische heerser in het Schorpioen-teken en de opgelegde
beproevingen sluiten de vormaard in zowel grof en fijn als geïntegreerd en krachtig. Van orthodox
gezichtspunt uit beheerst Mars het Ram-teken en esoterisch het Schorpioen-teken. ...

158 Ned.
211 Eng.

... [O.a. is het] in het Schorpioen-teken ... de openbaring van het visioen van bevrijding en dienst. ...
Dientengevolge moet gij nooit uit het oog verliezen dat Mars verhoudingen tot stand brengt tussen de
tegenstellingen  en  een  heilzame  en  geen  onheilstichtende  factor  is,  zoals  zo  vaak  wordt
verondersteld. ...

158 Ned.
211 Eng.

... Wij zullen dan ontdekken dat het Schorpioen-teken de vierde Scheppende Hiërarchie, de mensheid,
van  het  gezichtspunt  van  de  ziel  en  niet  van  de  lagere  aard  uit  regeert  en  beheerst.  De  laatste
worsteling in het Schorpioen-teken vindt eerst dan plaats wanneer het punt van evenwicht tussen ziel
en lichaam is bereikt in het Weegschaal-teken en dan wordt in het Schorpioen-teken het overwicht van
de geestelijke energie aan de lagere persoonlijke krachten opgelegd. Het  Schorpioen-teken beheerst
„de ingewijden",  de  ware esoterische  naam van de  mensen,  en door  zijn  hiërarchische  planetaire
heerser worden de Zonen van het Denkvermogen, de Boodschappers van de Godheid onthuld, doch
het is door Mars en de Marsiaanse activiteit dat de openbaring tot stand komt.

158 Ned.
211 Eng.

... Het zal wel duidelijk voor u zijn hoe de beproevingen in het Schorpioen-teken en de activiteit van
Mars  krachtig inwerken  bij  het  opwekken van  de  gehele  lagere  aard  en  hoe  hierdoor  het  laatste
verweer en het laatste standhouden, om zo te zeggen, van de persoonlijkheid tegenover de ziel worden
uitgelokt. ...

159 Ned.
212 Eng.

Met betrekking tot de symbolische verbondenheid tussen Mars en het bloed,  waardoor het daaruit
voortvloeiende conflict ontstaat tussen leven en dood (want het Schorpioen-teken is een van de tekens
van de dood), is het interessant op te merken dat het christendom door Mars wordt geleid. ...

159/160 Ned.
213 Eng.

... Het christendom wordt geregeerd door de geloofsbelijdenis van een gekruisigde en dode Christus en
niet door die van de herrezen Meester. Een van de redenen voor deze travestie van de waarheid is
geweest dat, zoals in De Handelingen der Apostelen staat, Paulus, die grote ingewijde, voordat hij de
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derde inwijding welke hij in die tijd onderging toen hij predikte, sterk onder Marsiaanse invloed stond
en geboren was in het Schorpioen-teken; een studie van zijn horoscoop zou u dit aantonen indien gij in
staat  waart  te  studeren  zoals  wij  die  ver  bonden  zijn  aan  de  Hiërarchie.  Hij  was  het  die  de
Schorpioen-Mars-kijk gaf op de verklaring en voorstelling van de christelijke leer en haar energie
omboog in kanalen van een leer die nooit door de Grondlegger ervan zo bedoeld was. ...

160 Ned.
213/214 Eng.

Het bloed-thema en het stervens-thema, het lijden en de moeilijke beproevingen van de discipel, de
waarde van het individuele conflict en het bewustzijn van de ellende van bestaan zijn in de kern toe te
schrijven aan de gecombineerde invloeden van het  Schorpioen-teken en  Mars die het christendom
gedurende zo lange tijd hebben beheerst en die nu pas aan invloed beginnen in te boeten.

161 Ned.
215 Eng.

...  In  het  Schorpioen-teken voltrekt  zich  de  dood  van  de  persoonlijkheid  met  haar  verlangens,
begeerten, eerzucht en hoogmoed. ... Het christendom verklaart de dood van de persoonlijkheid door
een individuele en niet door een universele gevolgtrekking; liefde heeft in het oog lopend ontbroken en
de heersende kleur  van het  christendom is  in  feite  rood  geweest.  Het  is  niet  de  uitdrukking van
Christus  maar  de  Schorpioen-Mars-voorstelling  van  Paulus.  Mars  heeft  het  christendom beheerst
doordat  Paulus  de  esoterische  betekenis  van  de  boodschap  van  het  Nieuwe  Testament  verkeerd
uitlegde,  en hij  verklaarde  verkeerd  omdat  de  waarheid  — gelijk  alle  waarheden wanneer  zij  de
mensheid bereiken — door de filter van het denken en het brein van zijn persoonlijkheid moest gaan;
er werd toen onvermijdelijk een persoonlijke kijk en een verdraaiing van de waarheid gegeven en dit is
verantwoordelijk voor de droevige geschiedenis van het christendom, alsook voor de verschrikkelijke
toestand van de hedendaagse volken — de zogenaamde christelijke volkeren die zich nog steeds laten
opzwepen door haat, bevangen zijn door angst en tegelijkertijd bezield door idealisme, beheerst door
een fanatieke verkleefdheid aan hun nationale bestemming zoals zij die verklaren, en „op bloed uit
zijn"  zoals  de  opeenstapeling  van  wapens  onthult.  Al  deze  verschijnselen  zijn  zesde-straals-
kenmerken, beklemtoond door het Schorpioen-teken en beheerst door Mars die altijd de leiding heeft
over het pad van de individuele discipel. ...

161/162 Ned.
216 Eng.

... Deze fijnere zintuigen zullen de stoffelijke zintuigen, waarover Mars zolang met succes de leiding
heeft gehad, overvleugelen; vandaar weer de toename in de hedendaagse wereld van de psychische
zintuigen en het tot uitdrukking komen aan alle kanten van de fijnere en meer esoterische vermogens
van helderziendheid en helderhorendheid. Deze ontwikkeling is onvermijdelijk naarmate de invloed
van het Schorpioen-teken en die van Mars beginnen af te nemen, zoals thans het geval is. In het jaar
1945 stierf deze invloed nagenoeg geheel uit, vooral op het astraal gebied. ...

162 Ned.
216/217 Eng.

Gij zult hieruit begrijpen hoe belangrijk de functie van het Schorpioen-teken en die van Mars zijn ten
opzichte van onze planeet in deze tijd; gij zult ook kunnen opmerken hoe weinig tijd de mensheid
overblijft om haar beproevingen (juist of verkeerd) te verwerken. ...

162 Ned.
217 Eng.

Het Schorpioen-teken is eveneens door de invloeden van de zesde straal buitengewoon belangwekkend
met betrekking tot het Kreeft-teken, want gij dient te onthouden dat die straal zich ook door middel
van Neptunus uitdrukt, maar op een geestelijke en esoterische wijze. ...

162 Ned.
217 Eng.

...  Het  Schorpioen-teken is  het  teken  van  sekse  en  van  wedergeboorte,  en  geboorte  is  altijd  het
bedoelde resultaat van de geslachtsverhouding. ...

163/164 Ned.
218/219 Eng.

De  tekens  Schorpioen en  Waterman  staan  ook  in  een  bijzondere  verhouding  tot  elkaar  door
bemiddeling  van  de  planeet  Mercurius  die  de  heerschappij  heeft  over  de  mensheid (daar  hij  de
hiërarchische planeet is in het Schorpioen-teken), en door bemiddeling van Neptunus die het Kreeft-
teken beheerst, waardoor hij de uitdrukking op het stoffelijk gebied bestuurt. ...

164 Ned.
219 Eng.

... Het punt dat ik hier naar voren wil brengen is dat door de invloeden van Mercurius en Neptunus het
groepsbewustzijn van de mens wordt ontwikkeld, zodat door de beproevingen in het Schorpioen-teken
en de ervaringen in het Waterman-teken de discipel zich op het stoffelijk gebied tot een wereld-dienaar
ontplooit; alle werelddienaren zijn gedecentraliseerde werkers en worden beheerst door de nood en de
reacties van de massa of de groep. ...

164/165 Ned.
220 Eng.

Het Kreeft-teken, de deur tot incarnatie, heeft een hechte verhouding met het  Schorpioen-teken door
bemiddeling van Neptunus en Mars die allebei de zesde-straals-energie uitdrukken. In het Kreeft-teken
krijgt gij de toewijding van de ziel welke tot zulk een omvang is ontwikkeld dat de drang om zich te
openbaren alle andere opwellingen overheerst en de incarnatieprocessen zich opdringen aan de ziel. In
het  Schorpioen-teken wordt  die  zelfde  geest  van  toewijding  (die  berust  op  het  begrip  van
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tweeslachtigheid  en  op  de  noodzakelijkheid  uit  te  gaan  naar  datgene  wat  niet  het  Zelf  is)  in  de
omgekeerde richting gericht en de drang naar bevrijding en de begeerte het Pad van Terugkeer te
betreden, wordt zo sterk dat de discipel zich aan de beproevingen onderwerpt, zich omdraait op het
levenswiel in tegenovergestelde richting — ten koste van ontzaglijk lijden — en de houding aanneemt
van de Waarnemer in tegenstelling met de houding van degene die Ondervindt. ...

165 Ned.
220/221 Eng.

Een nauwkeurige studie van alle hier gegeven verhoudingen zal het feit onthullen dat vier tekens van
de dierenriem bijgevolg een overheersende rol  spelen in het leven van de mens die,  terwijl hij  in
incarnatie is, werkt met zijn Zon in het  Schorpioen-teken of met het  Schorpioen-teken rijzend. Deze
vier tekens zijn:

1. Ram Hoofdkruis Inleidende impuls Leven.
2. Kreeft Hoofdkruis Geconcentreerde impuls Incarnatie.
3. Schorpioen Vaste Kruis Zich omkerende impuls Terugkeer.
4. Waterman Vaste Kruis Groepsimpuls Dienst.

165/166 Ned.
221 Eng.

Ik wil graag een ander belangwekkend punt aanroeren dat zal moeten dienen om de invloed van het
Schorpioen-teken en zijn energieën in het leven van de discipel aan te tonen. Het Schorpioen-teken is,
zoals gij weet, een van de vier armen van het Vaste Kruis in de hemelen. ... De planeten die hem in het
een of ander aspect van zijn aard regeren en beheersen zijn, o.a.:

Planeet Teken Straal School

4. Mars Schorpioen 6de Orthodox en Esoterisch.
5. Mercurius Schorpioen 4de Hiërarchisch. ...

166/167 Ned.
223 Eng.

...  Nadat de astroloog de straal van de mens die de beproevingen in het Schorpioen-teken ondergaat,
heeft vastgesteld, kan hij vervolgens de andere stralen bepalen met betrekking tot de persoon en zijn
waarschijnlijke ervaringen.

167 Ned.
223 Eng.

... De horizontale arm [van het Vaste Kruis] is Stier —  Schorpioen en geeft aan dat begeerte naar
stoffelijkheid ten slotte  wordt vervangen door begeerte  naar  geestelijke waarden, hetgeen door  de
beproevingen in het  Schorpioen-teken tot uitdrukking komt. Aarde en water (Stier en  Schorpioen)
moeten  zich  vermengen  en  moeten  met  elkaar  in  verbinding  worden  gebracht;  deze  waarheid
verbonden  met deze  twee tekens  van  de  dierenriem staat  achter  alle  leerstellingen  over  doop  en
loutering. ...

167 Ned.
223/224 Eng.

... De aardse, materiële begeerten van het Stier-teken moeten te eniger tijd onder de invloed worden
gebracht van het louterend water in het Schorpioen-teken. Doop door water (een naam voor de tweede
inwijding)  eist  een  voorbereidende  periode  van  beproevingen  en  loutering;  de  ervaring  in  het
Schorpioen-teken moet dit geven. Ook vuur en lucht (Waterman en Leeuw) moeten worden vermengd,
zodat de vier elementen alsook zes uit de zeven stralen alle het hunne kunnen doen tijdens de training
van de mens in het Schorpioen-teken voor de laatste stadia van het Pad.

167 Ned.
224 Eng.

Bovendien is de stand van de planeten in dit teken buitengewoon onthullend en ook overeenkomstig
het algemene doel van de ervaringen in het Schorpioen-teken, zoals zo juist is geschetst. Uranus staat
in het  Schorpioen-teken in verheffing; de macht van Venus wordt in dit teken getemperd, terwijl de
Maan in val is. ...

168 Ned.
224/225 Eng.

... Doorgevoerd tot een logische gevolgtrekking hiervan brengt de invloed van Uranus ten slotte een
ontplooid geestelijk bewustzijn teweeg in tegenstelling met het menselijk bewustzijn; om deze reden
komt Uranus in dit teken in verheffing en neemt een positie in van macht en van gerichte invloed.

Venus, het intelligent denken, heeft haar macht in dit teken verminderd omdat het intellect — nadat
het ontwikkeld en gebruikt is — nu onderworpen moet worden aan een hoger vermogen van de ziel, de
geestelijke intuïtie. ...

De Maan  wordt hier beschouwd te werken in haar ware aard en dus symbolisch datgene uit te
drukken wat dood is. De Maan stelt hier de persoonlijkheid voor en bij de laatste zegepraal in het
Schorpioen-teken wordt de persoonlijkheid geheel overwonnen en verslagen. Begeerte wordt gedood,
want  het  is  door  uitgedrukte  begeerte  in  de  een  of  andere  vorm  dat  de  persoonlijkheid  leven,
hoedanigheid en verschijning tot uitdrukking brengt. Denk hierover na, want in het Schorpioen-teken
komt de Maan in val en haar invloed sterft uit.

168/169 Ned. Uitersten treft men altijd aan in de discipel die in het middelpunt of in het centrum van het Vaste Kruis
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225/226 Eng. in het Schorpioen-teken staat. De geestelijke verbeelding, die een factor van het grootste nut is in de
mens,  begint  de  plaats  in te  nemen van de oude begoocheling door  bemiddeling waarvan wij  de
onware wereld hebben opgebouwd, waarin wij schijnen te leven en bewegen en ons bestaan hebben.
De zelfbevrediging die in het Stier-teken was begonnen, maakt in het Schorpioen-teken plaats voor de
onzelfzuchtige houding van de discipel; eerzucht maakt plaats voor de verantwoordelijke activiteit van
de ziel,  terwijl  de gehechtheid van de persoonlijkheid aan begeerten,  sympathieën en antipathieën
wordt omgevormd tot vasthoudendheid aan het ziele-doel. ... Van dien aard zijn enkele van de grote
omvormingen welke zich voltrekken in het leven van de discipel die zich intelligent onderwerpt aan de
beproevingen en moeilijkheden in het Schorpioen-teken.

169 Ned.
226 Eng.

... De ene groep veronderstelt dat Mars, de Zon en Venus over de decanaten van het Schorpioen-teken
heersen, terwijl een andere groep Mars, Jupiter en de Maan als de drie heersers beschouwt. ...  Te
eniger  tijd  zullen  zij  tot  een  duidelijke  beslissing  komen  wat  betreft  de  positie  van  de  vijf  in
overweging genomen planeten die over de decanaten heersen (over één zijn zij het samen eens); ik kan
u niet op de wezenlijke waarheid wijzen, omdat er een nieuwe planeet in dit teken verrijst en het aan
de mens is deze te ontdekken en haar op de juiste wijze te plaatsen binnen de omtrek van het Grote
Wiel.

169 Ned.
226 Eng.

De  sleutelwoorden  van  dit  teken  zijn  veelbetekenend en  verlichtend.  Misleiding en  zegepraal  —
beheerst door Maya en geleid door de ziel — conflict en vrede — van dien aard zijn de verborgen
geheimen van dit teken en deze worden voor alle discipelen samengevat in de twee sleutelwoorden.
Op het gewone wiel, waarop de ziel wordt aangetroffen, blind en schijnbaar hulpeloos, weerklinkt het
Woord  als  volgt:  „En het  Woord  sprak:  Laat  Maya  gedijen  en  laat  misleiding  heersen";  op  het
omgekeerde wiel zingt de ziel de woorden: „De Strijder ben ik en uit de strijd kom ik te voorschijn als
de Zegevierende."

170 Ned.
227 Eng.

... Het [Weegschaal-teken] is ook het teken van intuïtieve waarneming en het komt op de gewone weg
van vooruitgang rondom de dierenriem  na  de doorgaans drastische ervaringen van de mens in het
Schorpioen-teken; dit is gewoonlijk van zulk een aard dat het instinct tot zelfbehoud in die mate werd
opgewekt dat in de nijpende nood van de mens (nu niet de discipel) een bede is uitgegaan naar de ziel
en er een reactie heeft opgeroepen. De eerste zwakke ingevingen van de intuïtie zijn aangevoeld en
vaag herkend. ...

170 Ned.
227/228 Eng.

... Naarmate er vorderingen, periodiek of cyclisch, rondom het levenswiel worden gemaakt, wordt de
aard van deze ervaringen en trillingsactiviteiten versterkt totdat de tijd aanbreekt dat de omkering van
het levenswiel plaatsvindt. Het Weegschaal-teken voert dan naar het Schorpioen-teken en het actieve
zieleleven (actief door bemiddeling van de persoonlijkheidsaard en niet enkel op haar eigen gebied)
wordt waargenomen, opgewekt en aangetekend in het Maagd-teken om in het Weegschaal-teken in
evenwicht  gebracht  en  vastgesteld  te  worden,  waardoor  ten  slotte  de  beproevingen  en  de
proefnemingen tussen de ziel en de persoonlijkheid zich kunnen voltrekken, terwijl de laatstgenoemde
met kracht en vastberadenheid vecht om de status quo van de in evenwicht gebrachte uitdrukking van
deze twee te handhaven waar het overwicht van de invloed van de persoonlijkheid niet mogelijk is.

170/171 Ned.
228/229 Eng.

...  In  de  vijf  stadia  van  mediteren  (zoals  gewoonlijk  wordt  onderricht)  krijgt  gij  te  maken met:
Concentratie, meditatie, contemplatie, verlichting en inspiratie. Deze vijf stadia lopen evenwijdig met
de vijf strikt menselijke tekens van de dierenriem, o.a.: ...

4. Schorpioen — Verlichting — De ziel zegeviert. De ervaringen in het Stier-teken zijn voltooid.
Astrale  begoocheling  is  verdreven.  Zielelicht stroomt  in.  Het  Pad  van  Discipelschap.  De
discipel. ...

172 Ned.
230 Eng.

... In de tijd voordat Leeuw-Maagd in twee tekens waren verdeeld, was het Weegschaal-teken feitelijk
het middelpunt. De toestand was toen als volgt:

Ram Stier Tweelingen Kreeft Leeuw-Maagd
WEEGSCHAAL

Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

...  Dan  vindt  de  omkering  van  het  wiel  plaats  en  het  begin  van  de  nieuwe  richting  en  van
discipelschap  in  het  Schorpioen-teken, het  gerichte,  bestuurde  leven  van  de  discipel  in  het
Boogschutter-teken, inwijding in het Steenbok-teken, gevolgd door dienst in het Waterman-teken en
het werk van een wereldverlosser in het Vissen-teken met als gevolg de uiteindelijke bevrijding.

172/173 Ned. ... [H]et is pas bij wat het „laatste oordeel" wordt genoemd dat een andere samensmelting zal komen
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230/231 Eng. en Maagd-Weegschaal één teken zullen vormen, want dan zal  s mensen begrip van tegenstrijdige
tweeslachtigheid niet meer bestaan; de weegschaal zal ten slotte doorslaan ten gunste van datgene wat
de Moeder-Maagd gedurende eeuwen heeft verborgen.
... Wij zullen dan de volgende tekens hebben:

1. Ram-Vissen 6.   Maagd-Weegschaal
2. Stier 7.   Schorpioen
3. Tweelingen 8.   Boogschutter
4. Kreeft 9.   Steenbok
5. Leeuw 10. Waterman

173 Ned.
232 Eng.

De  geschiedenis  van  begeerte  kunt  gij  vinden  in  de  vier  volgende  tekens:  Stier,  Weegschaal,
Schorpioen en Vissen. ...

3. Schorpioen — de zegepraal van geestelijke begeerte. — De zegevierende ziel.

(Hoedanigheid) ...

174 Ned.
233 Eng.

...  Heden  ten  dage  worden  de  gevorderde  mensen van  deze  tijd  — discipelen,  aspiranten  en  de
intelligentsia  —  beproefd  door  de  ervaringen  in  het  Schorpioen-teken, terwijl  de  massa  in  het
Weegschaal-teken staat; het overwicht van de massa-begeerte zal de weegschaal doen overslaan of
naar een geestelijke beslissing of naar materiële, zelfzuchtige doeleinden.

... In het denken van de gemiddelde astroloog is sekse doorgaans verbonden met het Stier- en het
Schorpioen-teken. Dit  is  waarschijnlijk  toe  te  schrijven  aan  het  feit  dat  de  Stier  zo  vaak  wordt
beschouwd als het symbool van de dolzinnige driften van het onbeheerste geslachtsbeginsel en de
beproevingen fundamenteel in het Schorpioen-teken worden opgelegd. ...

178 Ned.
238 Eng.

... De grote strijd die in dat oude geschrift van India [De Bhagavad Gita] wordt beschreven, greep in
werkelijkheid  in eerste  instantie  plaats  in midden-Atlantische tijden in  het  Weegschaal-teken.  Het
grote conflict van deze tegenwoordige Arische periode wordt op een hogere wending van de spiraal
uitgevochten en staat onder invloed van het Schorpioen-teken. ...

178 Ned.
239 Eng.

...  Gedurende  het  uitgestrekte  tijdsverloop  na  de  Atlantische  beslissende  gebeurtenis  en  de
tegenwoordige tijd heeft een grote heroriëntering op het levenswiel plaatsgegrepen; sindsdien zijn vele
miljoenen  mensen  overgegaan  van  het  Schorpioen-teken naar  het  Weegschaal-teken  (symbolisch
gesproken) en zijn er „gewogen"; zij hebben daarna hun begeerteleven opnieuw geconcentreerd en
gericht op geestelijke aspiratie en hun besluit versterkt voorwaarts te gaan, waardoor zij teruggekeerd
zijn in het Schorpioen-teken op het omgekeerde wiel. ...

181 Ned.
242/243 Eng.

... De andere tekens in hun volmaaktheid voeren de mens buiten het stadium van de gewone mensheid
en brengen de volgende bewustzijnstoestanden teweeg, o.a.: ...

5. Kreeft en Schorpioen. — De zegevierende Discipelen.

186 Ned.
250 Eng.

De macht van Mars wordt in het Weegschaal-teken getemperd; dit is het teken van de tussenperiode en
Mars  is  tijdelijk  rustig  voor  hij  zijn  krachten  verzamelt  voor  een  hernieuwde  poging  in  het
Schorpioen-teken of voor de „bezieling" van het geestelijk leven in het Maagd-teken overeenkomstig
de richting waarin het wiel draait voor de mens.

193/194 Ned.
260 Eng.

...  Het  is  interessant  op  te  merken  dat  het  Schorpioen-teken de  onvermijdelijkheid  van  deze
uiteindelijke hemelvaart van de stof tot in de hemelen tot stand brengt in het Steenbok-teken; dit is
voor ons vooruitgezien in de geschiedenis van Hercules in het Schorpioen-teken wanneer hij de Hydra
opheft hoog boven zijn hoofd in de lucht.

202 Ned.
271 Eng.

Door middel van Mercurius komt het Maagd-teken in hechte verhouding met drie andere tekens —
Ram, Tweelingen  en  Schorpioen. ...  Door  middel  van de  tekens Ram en  Schorpioen worden  het
Christus-leven  en  de  Christus-openbaring  in  het  leven  van  de  vierde  Scheppende  Hiërarchie
opgenomen. ...

202 Ned.
272 Eng.

... Het Tweelingen-teken is beslist een teken van tweeslachtigheid en geeft de verhouding aan van deze
twee grote energieën in de mensheid of de vierde Scheppende Hiërarchie; dit dualisme wordt op een
nog vertrouwder en begrijpelijker wijze beklemtoond in het Schorpioen-teken, waarin de toon van de
evoluerende cyclus die hierdoor wordt overheerst, is „het Woord is vlees geworden". 

Het is het teken waarin de Christus Zijn heerschappij  over de stof tot uitdrukking brengt in de
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gedaante van de zegevierende discipel. Geest en stof (Ram), ziel en lichaam (Tweelingen), de moeder
en het kind (Maagd), het Woord en het Vlees (Schorpioen) — hier vertonen zich de vier tekens van
scheppend dualisme en de onderling verbonden evolutie, en geven de macht en de doeleinden van de
vierde Scheppende Hiërarchie weer. ...

206/207 Ned.
278 Eng.

... In de omkering van het gewone wiel kenmerken de tekens Ram en  Schorpioen het begin en het
einde, hetgeen zich in de afgeronde en toegeruste persoonlijkheid voltrekt. Zij zijn, exoterisch, het
Alpha en het  Omega.  In  het  leven van de  discipel  staan de  tekens Maagd en Vissen in  dezelfde
verhouding.  ...  Enig idee  van de  scheppingsgeschiedenis,  zoals  hierboven is  aangegeven,  kunt gij
verkrijgen wanneer gij de tabel van de negen tekens met hun kruisen bestudeert, o.a.: ...

5. Schorpioen Beproeving Het Vaste Kruis. ...

212/213 Ned.
286/287 Eng.

...  Deze  numerieke  betekenis  verbindt  het  Leeuw-teken  op  een  doeltreffende  wijze  met  het
Schorpioen-teken (het  achtste  teken  van  de  dierenriem);  gij  krijgt  dus  de  driehoek:
Leeuw-Steenbok-Schorpioen die  de mensheid insluit en op drie belangrijke crisispunten wijst in de
loopbaan van de mens, o.a.: ...

2. Het  bewustzijn  van  de  tegen  elkander  strijdende  tweeslachtigheden.  Discipelschap  -
Schorpioen. ...

213 Ned.
287 Eng.

... Er zijn twee natuurelementen die in het algemeen bewustzijn worden verbonden met de gedachte
van reiniging — het ene is water en het andere is vuur. Vooral in dit verband zijn de watertekens,
Kreeft-Schorpioen-Vissen,  belangwekkend  en  de  vuurtekens,  Ram-Leeuw-Boogschutter,
rechtvaardigen een studie. Vuur zet altijd esoterisch datgene voort wat water begonnen is. ...

In  het  Schorpioen-teken worden  de  reinigende  wateren  aangewend voor  beproeving.  Dit  vindt
plaats op het Vaste Kruis en de uitwerking ervan is drastisch in de hoogste mate.

221 Ned.
298/299 Eng.

Van een ander gezichtspunt uit zoudt gij kunnen verwachten dat het Leeuw-teken in verbinding staat
met het Schorpioen-teken daar zijn getallen op het dierenriemwiel dezelfde zijn als die van het Leeuw-
teken, nl. vijf en acht. Gij krijgt bijgevolg de vorming van de driehoek waarop ik reeds heb gedoeld,
nl. Leeuw Schorpioen, die naar inwijding voeren in het Steenbok-teken.

232 Ned.
314 Eng.

... De eerste grote samensmelting, pas beginnend en niet beseft, greep hier plaats. Deze bereikt in het
Weegschaal-teken  een punt  van evenwicht,  een enigszins  statisch  evenwicht  (hetwelk later  in  het
Schorpioen-teken verstoord  zal  worden),  zodat  deze  wezenlijke  drievuldigheid  met betrekking tot
elkaar duidelijk te voorschijn komt. ...

233 Ned.
315 Eng.

... Door algehele verlichting begreep de Boeddha de bedoeling zowel van het Beweeglijk als van het
Vaste Kruis, want het geheim van de openbaring in het Stier-teken kende Hij, gelijk het geheim van
gerichte energie in het Schorpioen-teken de bron was voor de sterkte van Hercules. ...

234/235 Ned.
317 Eng.

... Wij hebben, zoals gij weet, de Kreeft, de Schorpioen en de vrouwelijke Vis-God van het Vissen-
teken. ...  Wij hebben dus de Kreeft, de  Schorpioen met de angel in zijn staart en de Vis. ...  [D]e
Schorpioen beweegt zich snel, zijn uitwerking is dodelijk voor de mensen rondom hem en hij is een
schepsel van het land; hij is ook het symbool van de omgevormde Kreeft en het resultaat van het
evolutieproces; dit diersymbool duidt op de gevaarlijke aard van de mens die niet omgevormd is en
daarom schadelijk is voor en nadeel berokkent aan anderen. ...

235/236 Ned.
318 Eng.

Er  bestaat  tevens  een  veelbetekenende  verhouding  tussen  vijf  tekens  die,  wanneer  zij  tot  deze
bijzondere wisselwerking worden aangedreven, in hun aard en hun gevolgen diep esoterisch zijn. Zij
worden pas tot activiteit opgeroepen halverwege de terugkeer van het levenswiel of „het wiel van
levendige actie of van bewust ondernemen", zoals het in het  Oude Commentaar  wordt genoemd. ...
Deze vijfvoudige verhouding wordt eerst op het Pad van Discipelschap vastgesteld en wordt door de
esoterische aaneenschakeling van Kreeft-Maagd-Schorpioen-Steenbok-Vissen tot stand gebracht. ...

...  In  het  Schorpioen-teken komt  er  een  periode  van  overgang,  van  verandering  en  van
heroriëntering. Datgene wat tot nog toe verborgen is geweest, verschijnt en wordt aan de oppervlakte
gebracht door middel van ervaringen, beproevingen en door de „prikkel van het leven". ...

236 Ned.
318/319 Eng.

... In het Steenbok-teken begint de discipel — als gevolg van de uitwerking van de in vloeden van de
tekens Kreeft, Maagd en Schorpioen — blijk te geven van het vermogen om het leven van twee rijken,
althans in enige mate, tot uitdrukking te brengen; hij is een ontwikkeld menselijk wezen, alsook een
burger van het Koninkrijk Gods. Waar het een ingewijde betreft en gedurende een periode van drie
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incarnaties  versterken  de  vier  tekens  van  openbaring  (Kreeft,  Maagd,  Schorpioen en  Steenbok)
bijgevolg hun invloed op hem, totdat hij in de vierde incarnatie begint te reageren op de innerlijke
invloed van het Vissen-teken. ...

236 Ned.
319 Eng.

... Bijgevolg zou er gezegd kunnen worden dat, o.a.: ...

2. In  het  Schorpioen-teken de invloed van de occulte Hiërarchie gaat beginnen met zijn zegel te
zetten  op  het  menselijk  wezen en  zijn  wezenlijk  dualisme op  de  proef  te  stellen.  Dit  is  een
voorbereiding voor een nieuwe, hogere eenheid. Hij verkeert in het rampzalig stadium van noch
de ziel noch de vorm te zijn — het overgangsstadium. ...

244 Ned.
330 Eng.

8. Schorpioen. — Het Licht van de Dag.  Dit is de plaats waar drie lichten elkander treffen — het
licht van de vorm, het licht van de ziel en het licht van het leven. Zij komen samen; zij vloeien
ineen; zij stijgen op. ...

246 Ned.
332/333 Eng.

Teken De Onontwikkelde Mens De Gevorderde Mens Discipel Ingewijde ...

5. Leeuw. ...

Grondtoon: Het Leeuw-teken zoekt bevrijding in het Schorpioen-teken. ...

8. Schorpioen. Eenheid van zelfzuchtigheid. Conflict met dualisme. Hogere eenheid. 
Het Gedrocht. De Vechter. De Discipel.

Grondtoon: Het Schorpioen-teken drukt de bevrijding van het Leeuw-teken uit. ...

10. Steenbok. ...

Grondtoon: Het Steenbok-teken voltooit het werk van het Schorpioen-teken. ...

248 Ned.
335 Eng.

2. Door een studie van het Vaste Kruis — Stier, Leeuw, Schorpioen, Waterman — hij tot een juiste
verklaring zal komen van de levens:
a. Van ingewijden.
b. Van groepsopslorping in een synthese.
c. Van de betekenis van de derde inwijding.

249/250 Ned.
337/338 Eng.

... De vervulling zowel van de vormzijde als van de zijde van de ziel zou als volgt kunnen worden
uitgedrukt, hoewel gij rekening moet houden met de begrenzing van de taal:

Over het Wiel dat met de Wijzers van de Klok Meedraait ...

Voor de gewone mensheid, o.a.: ...

2. Stier-Schorpioen. — Krachtig-gecentraliseerde lagere begeerte  leidt tot dood en nederlaag. De
zegepraal van de lagere aard die uitloopt in het zich bewust worden van oververzadiging en dood.
De mens is de gevangene van begeerte en op het ogenblik van vervulling leert hij zijn gevangenis
kennen.

Over het Wiel dat Rondwentelt tegen de Wijzers van de Klok in

De Discipelen en de Ingewijden, o.a.: ...

2. Schorpioen-Stier. — De uiteindelijke zegepraal  van de ziel over de vorm. Dood en duisternis
komen tot uitdrukking als leven en licht als gevolg van deze energie-verhouding. De duistere nacht
van de ziel wordt de stralende zon.

252 Ned.
341 Eng.

Wanneer gij deze gevolgen bestudeert, zult gij ten slotte tot een inzicht komen van de verhoudingen,
door ons reeds eerder aangeroerd toen wij de heersers van dit teken — exoterisch en esoterisch —
bespraken, die de persoon in het  Kreeft-teken met de tekens Maagd,  Waterman en  Schorpioen in
contact brachten. 

Van één gezichtspunt uit krijgt gij aangetoond de kerkering van de ziel en de verheerlijking van de
persoonlijkheid die eindigt met de dood in het Schorpioen-teken; vanuit een ander gezichtspunt krijgt
gij de openbaring van de Christus in de vorm, de openbaring van de dienende mens en de openbaring
van de uiteindelijke zegepraal over de dood. ...

253 Ned.
342/343 Eng.

... De kracht die voortkomt uit conflict en voortdurende worsteling bouwt gestadig die voorraad van
sterkte  en  kracht  op  waardoor  de  aspirant  in  staat  wordt  gesteld  de  laatste  beproevingen  van
discipelschap in het Schorpioen-teken te ondergaan, de beproevingen van inwijding in het Steenbok-
teken te trotseren en alle banden welke de processen van incarnatie hebben gesmeed, te verbreken.
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264 Ned.
357 Eng.

Mercurius, de ster van conflict, is tevens de grote planeet die de onderlinge betrekkingen regelt, want
hij „zet de wisselwerking op touw" (indien ik zulk een uitdrukking kan gebruiken) tussen onze Aarde
en  haar  heersende  sterrenbeelden.  Waar  het  het  Tweelingen-teken  betreft,  brengt  hij  onze  kleine
planeet  in  verbinding  met  Maagd  (het  Beweeglijk  Kruis),  met  Ram  (het  Hoofdkruis)  en  met
Schorpioen (het Vaste Kruis); zijn opdracht is bijgevolg van het hoogste belang. ...

264 Ned.
358 Eng.

...  Bij  het  beschouwen  van  dit  onderwerp  zult  gij  uw aandacht  moeten  geven  aan  de  volgende
astrologische formaties, o.a.: ...

3. Tweelingen Schorpioen Mercurius.
De Aarde

265 Ned.
359 Eng.

Mercurius heeft, wanneer hij het Tweelingen-teken met het Schorpioen-teken en met onze planeet in
verbinding brengt,  een massale of algemene uitwerking, daar  hij  de hiërarchische heerser  van het
Schorpioen-teken is; zijn uitwerking is veel meer van planetaire aard dan doorgaans het geval is, en is
daarom veel  moeilijker  na  te  gaan  op  het  huidige  punt  van  onze  planetaire  ontwikkeling en  ons
menselijk bewustzijn. ...

266 Ned.
360 Eng.

De invloed van Mercurius moet, terwijl hij de tekens Maagd en Tweelingen met elkaar in verbinding
brengt, ... dat laatste stadium in bewustzijn inwijden dat de ziel in de vorm op de plaats van macht zal
brengen,  zodat  het  vroeger  verworven  evenwicht  en  de  vroegere  leiding  zich  op  bepaalde  wijze
kunnen verplaatsen in het rijk der ziel. Dit is van de Schorpioen-ervaringen de ingrijpendste ervaring
voor  de  discipel  en  is  in  deze  tijd  een  van  de  predisponerende  oorzaken  van  het  tegenwoordig
wereldconflict. ...

266 Ned.
360/361 Eng.

... De mensheid staat op het Pad van Discipelschap, zoals ik u herhaaldelijk heb verteld, en dat pad
wordt  door  het  Schorpioen-teken beheerst;  het  Tweelingen-teken  beheerst  de  weg  van  vele
veranderingen die de strijd bepaalt, begonnen in Ram, geconcentreerd in Kreeft, opgevoerd tot  een
crisis in Schorpioen en beslecht in Steenbok. 

Wanneer het Tweelingen-, het  Schorpioen-teken en Mercurius op de juiste wijze met elkander in
verbinding staan,  zullen  wij  zien  dat  ook  de  Verenigde  Staten  het  Pad  van  Discipelschap  zullen
betreden  door  hun  tegenwoordige  egocentrische  politiek,  hun  goed-bedoelende  ontwijking  van
verantwoordelijkheid en hun aangeboren angst en wantrouwen te laten varen. ...

272 Ned.
368 Eng.

... De zeven tekens — met inbegrip van de tekens Tweelingen en Boogschutter — zijn waar het de
mensheid betreft van het allerhoogste belang, o.a.: ...

...  

...  

...   [Is een] strikt menselijk teken met hun erkenning van dualisme. ...

...   ...
Schorpioen   

282 Ned.
381/382 Eng.

Het ligt niet in mijn bedoeling hier veel te zeggen over het Vaste Kruis, waarvan het Stier-teken een
van de armen is. Ik besprak dit op verschillende plaatsen toen ik met u de sterrenbeelden Leeuw,
Schorpioen en Waterman in ogenschouw nam. ... Het Schorpioen-teken is, zoals gij zult hebben beseft,
de voornaamste arm door middel waarvan zeer doeltreffende kracht stroomt op het omgekeerde wiel
waar het de gevorderde mensheid betreft, daar het voor de mensheid het beproevingsteken is en het
teken waarin het menselijk wezen de dieptepunten of de hoogtepunten bereikt. ...

291 Ned.
395 Eng.

Door middel van de drie andere armen van het Vaste Kruis en hun drie stromen van goddelijke energie
kan de kracht van liefde indirect op de in het Stier-teken geboren mens inwerken. De heersers van deze
tekens zijn de Zon (tweede straal),  Mars (zesde straal) en Mercurius (vierde straal) .  Deze zijn de
esoterische en hiërarchische heersers van de tekens Leeuw en Schorpioen. ...

293 Ned.
396 Eng.

Gedurende dit „vormingsproces" voltrekken zich grote veranderingen in het bewustzijn en er worden
fundamentele  wijzigingen  door  dit  teken  aangebracht  dat  —  in  combinatie  met  zijn  polaire
tegenstelling, het Schorpioen-teken, een van de grootste vormende tekens is van de dierenriem. ...

294 Ned.
398 Eng.

... De resultaten van dit scheppingswerk om het visioen tot uiterlijke vorm te brengen moeten worden
doorgevoerd  tot  het  punt  van  een  doeltreffende  uiting  in  het  Schorpioen-teken waarin  de  laatste
beproevingen moeten worden ondergaan om te bewijzen dat de energie vrij, zonder belemmeringen en
versperringen, stroomt tussen het keel- en het heiligbeen-centrum. ...
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294 Ned.
398 Eng.

...  De  mens  die  in  het  Stier-teken  zijn  lessen  heeft  begrepen,  moet  in  het  Schorpioen-teken dat
scheppingsvermogen tot uitdrukking brengen dat zich onder de inspiratie van aspiratie, van visie en
opbouwende  pogingen  zal  ontwikkelen,  ten  einde  de  schoonheid,  innerlijk  omsluierd  door  alle
vormen, uit te drukken en die ten grondslag liggende doelstelling welke alle gebeurtenissen en vormen
aandrijft, tot algehele openbaring te brengen. Al deze aspecten van fundamentele wijzigingen in doel,
belang en richting moeten zich in het  Schorpioen-teken openbaren en de doeltreffendheid bewijzen
van de evolutieprocessen ondergaan in de grote steeds terugkerende overgang van het  Schorpioen-
teken naar het Stier-teken en van het Stier-teken naar het Schorpioen-teken. ...

294 Ned.
398/399 Eng.

... Het voorafgaande Ram-teken is het „teken van bevestiging", terwijl de vier die na het Schorpioen-
teken komen, de tekens van discipelschap en inwijding blijken te zijn. ...

296 Ned.
401 Eng.

...  Het is interessant op te merken dat in het  Schorpioen-teken Uranus in verheffing staat, wat een
aanduiding geeft  van het  welslagen van de taak welke zijn krachten ondernamen. Het doel  wordt
bereikt.

296 Ned.
402 Eng.

... [O]p de omgekeerde vooruitgang rondom de dierenriem moet de strijd te boven worden gekomen en
al datgene vernietigen wat zo moeizaam op het gewone wiel is bereikt, ten einde in het Schorpioen-
teken tot uitdrukking te brengen (na de schrikwekkende beproevingen welke er ondergaan zijn) dat de
vorm niet langer de heerschappij  heeft, maar dat de lessen, geleerd door gebruik te maken van de
vorm, niet vergeten zijn. ...

314 Ned.
426 Eng.

2. Vijf tekens verbonden met de ontplooiing in tijd en ruimte van de Menselijke Hiërarchie. Deze
vijf tekens zijn van groot bepalend belang en kunnen als volgt worden opgenoemd:

a. Kreeft
b. Leeuw
c. Schorpioen
d. Steenbok
e. Vissen

Deze  vijf  tekens  staan,  planetair  gezien,  in  verbinding  met  de  vijf  grote  rassen  waarvan  ons
tegenwoordig ras, het Arische, het vijfde is. ...

343 Ned.
467 Eng.

... Deze groep betreft de geconcentreerde energieën van de zeven zonnestelsels waar het onze er één
van  is.  Deze  energieën  (zes  in  getal)  bereiken  ons  zonnestelsel  via  de  sterrenbeelden  .Stier  en
Schorpioen en de planeet Mars.

Stier

IV. ZES ZONNESTELSELS.......die door middel van Mars werken.

Schorpioen

Hun bijzondere aard, hun doel in de evolutie en fundamentele bedoeling worden slechts aan de
ingewijden boven de vijfde inwijding onthuld. Zij hebben te maken met het probleem van begeerte
(eveneens een probleem voor de mensheid, maar niet in de hogere betekenis ervan), alsook met de
omvorming van begeerte in geestelijke wil en goddelijke doelstelling. ...

346 Ned.
472 Eng.

Er zijn, zoals ik reeds eerder heb verteld, zeven grote crises met betrekking tot het menselijk wezen op
het pad van evolutie; zij komen voor in de vroege, de daaropvolgende en in de laatste stadia van zijn
groei.  Gij  moet  in  gedachten  houden  dat  deze  door  de  heersende  invloeden  van  zeven  grote
sterrenbeelden worden aangedreven, o.a.: ...

Crisis   Hoedanigheid   Sterrenbeeld  Kruis ...

5. Crisis van het Slagveld .............. Conflict ........................ Schorpioen ................... Vast Kruis ...

348 Ned.
474 Eng.

De  invloeden  van  deze  zeven  sterrenbeelden  worden  door  drie  driehoeken  en  een  uiteindelijke
synthese of een brandpunt gesymboliseerd. Esoterisch worden deze driehoeken gewoonlijk afgebeeld
als boven op elkaar geplaatst, maar ter wille van de duidelijkheid heb ik ze gescheiden.

120



Bladz.-ref. SCHORPIOEN 

Kreeft Ram

Steenbok 
(1ste tijdperk)

Tweelingen Schorpioen

Maagd 
(2de tijdperk)

Steenbok Maagd

Leeuw 
(3de tijdperk)

348/349 Ned.
475 Eng.

... Wij hebben dus te maken met, o.a.:

1. Zeven sterrenbeelden:
Kreeft, Ram, Tweelingen, Schorpioen, Steenbok, Maagd, Leeuw. Deze voeren de mens vanuit het
stadium van individualisering naar het Pad van Discipelschap. ...

352/353 Ned.
480/481 Eng.

... De astrologische symbolen voor de tekens Maagd en  Schorpioen zijn drievoudig van aard — de
enige twee die dit zijn. Wanneer de discipel de bedoeling achter deze drievoudigheid begrijpt, zal hij
in staat zijn de betekenis van deze diepzinnige wetenschap te bevatten en rijp zijn met deze nieuwe
astrologie te werken. Maagd en Schorpioen zijn twee tekens die met de ontwikkeling van het Christus-
bewustzijn verbonden zijn; zij kenmerken kritieke punten in de ervaringen van de ziel — momenten
van integratie waarin de ziel zich bewust met de vorm en tegelijkertijd met de geest vereenzelvigt. ...

353 Ned.
481 Eng.

... Wanneer de ervaringen ondervonden in het Maagd-teken in het Vissen-teken zijn voltooid en de
beproevingen van het  Schorpioen-teken geleid hebben tot verlichting in het Stier-teken, dan zal de
uitwerking van deze vier energieën (Maagd, Vissen, Schorpioen, Stier) de mens tot de ware driehoek
vormen  die  de  drie  goddelijke  aspecten  of  energieën,  zoals  zij  vanuit  de  drie  grote  bepalende
sterrenbeelden: de Grote Beer, de Pleiaden en Sirius komen, tot uitdrukking brengt. ...

353 Ned.
482 Eng.

Er zijn vier sterrenbeelden die, zoals gij weet, de vereiste energieën overbrengen die de mensheid
goddelijk zullen maken. Het zijn de tekens Ram, Leeuw, Schorpioen en Waterman. ... Ik wil er echter
op  wijzen  dat  elk  van  deze  sterrenbeelden  als  overbrenger  van  energie  hecht  verbonden  is  met
bepaalde sterren die geheel buiten onze dierenriem liggen, zodat zij onze kleine planeet met enkele
grote brandpunten van energie verbinden.

355 Ned.
483 Eng.

Wij komen nu aan een andere driehoek:  Schorpioen, Sirius en Mars, waarvan de werkzaamheid de
openbaring voortbrengt van de Hiërarchie — de bemiddelaarster tussen Shamballa en de Mensheid.
Deze  driehoek  brengt  in  verband  met  onze  Aarde  de  vier  energiestromen  voort  (inwijdend  en
overbrengend) die de mensheid naar discipelschap en inwijding voeren.

357 Ned.
486 Eng.

Het  is  interessant  in gedachten te  houden dat,  gelijk  elk teken in drie  decanaten wordt  verdeeld,
beheerst door bepaalde planeten, de dierenriem zelf een deel is van een nog grotere dierenriem en
eveneens in drie delen wordt verdeeld. De drievoudige verdeling van de dierenriem wordt beheerst
door drie sterrenbeelden die voor deze grotere dierenriem zijn wat de planeten zijn voor de decanaten.
De drie heersende sterrenbeelden zijn Schorpioen (op het Vaste Kruis), Stier (ook op het Vaste Kruis)
en Vissen (op het Beweeglijk Kruis). Dit moet noodzakelijk zo zijn, daar  beproevingen, begeerte,
verlichting, stof, vorm en verlossing de grondtonen zijn van ons zonnestelsel en in het bijzonder van
onze Aarde. ...

357 Ned.
486/487 Eng.

... Dit zonnestelsel is een stelsel dat het tweede aspect van goddelijkheid uitdrukt en vandaar dat de
nadruk valt op de door de tekens Schorpioen, Stier en Vissen stromende krachten. ... Het zal blijken
dat  in  de  kosmische  decanaten,  waarop  ik  hier  doel,  drie  grote  zonen  van  God  voor  ons  de
hoedanigheid,  de  grondtoon  en  de  ontwikkeling  welke  kenmerkend  zijn  voor  elk  decanaat,  tot
uitdrukking hebben gebracht:

Hercules — Schorpioen — Kracht door beproeving 
Boeddha — Stier — Verlichting door strijd. 
Christus — Vissen — Verrijzenis door opoffering.

359 Ned.
490 Eng.

[Tabel VIII:]
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2. In deze tijd zijn de volgende punten van de driehoeken van energie of de volgende sterrenbeelden
in de driehoeken de besturende factoren, o.a.: ...

Straal  IV.  Schorpioen: Door  dit  sterrenbeeld  komt  de  beproeving  voor  de  mensheid,  de
werelddiscipel. ...

360 Ned.
491 Eng.

[Tabel VIII:]

4. Vijf  van  de  sterrenbeelden  —  Stier,  Tweelingen,  Weegschaal,  Schorpioen en  Waterman  —
bevinden zich slechts in één van de verschillende driehoeken, o.a.: ...

b.  Door  middel  van  het  Schorpioen-teken concentreert  Straal  IV  esoterisch  het  werk van  de
werelddiscipelen en bereidt hen voor voor inwijding.

363 Ned.
495 Eng.

Er  zijn  dus  grote  Driehoeken van  energie  die  op  het  mentale  reactievermogen  van  de  mensheid
inwerken en bij de hier gegeven driehoek welke de ontplooiing van het denkvermogen betreft, kunnen
wij twee andere voegen, o.a.:

 1. Stier ...
I.  2. Schorpioen .................. Aspiratie ................. de sleutel tot de beproeving van de discipelen.
 3. Steenbok ...

371 Ned.
507 Eng.

Van een ander gezichtspunt uit krijgt gij, o.a.: ...

Het Schorpioen-teken  — geregeerd door Pluto.

Gij zult opmerken dat Pluto en niet Mars hier door mij wordt vermeld als een niet-heilige Planeet
die het  Schorpioen-teken regeert. De reden hiervoor is dat er een verhouding bestaat tussen Mars en
Pluto analoog aan die tussen Venus en de Aarde. Esoterisch gesproken is Mars het alter ego van Pluto.
...

372 Ned.
509 Eng.

Pluto,  die de energie van de eerste  straal  overdraagt,  regeert  het  Schorpioen-teken, het  teken van
discipelschap, van de mens die rijp is voor de samensmelting tot stand gebracht door de invloeden van
de heilige planeten, en regeert het huis van afscheidingen en van de dood. „De pijl van God doordringt
het hart en de dood treedt in." In dit verband moet men zich er rekenschap van geven dat de dood
definitief tot stand wordt gebracht door de ziel. ...

396/397 Ned.
547 Eng.

...  Bijgevolg  komt  Pluto  tot  volle  kracht  en  uitdrukking  ten  einde  de  beproevingen  van  de
werelddiscipel  te  bewerkstelligen  en  voor  dit  doel  maakt  hij  gebruik  van  de  invloed  van  het
Schorpioen-teken, het teken van discipelschap. Onder deze invloeden moet de dood van de vormen
uitlopen in de bevrijding van de discipel. ...

398 Ned.
549 Eng.

...  [Mercurius]  is  ten  slotte  de  hiërarchische  heerser  van  het  Schorpioen-teken dat  het  teken  van
discipelschap is.

...  [Mercurius]  brengt  bijgevolg  vier  grote  sterrenbeelden  in  een  hechte  verhouding tot  elkaar,
terwijl  elk een bijzondere  verhouding heeft  tot  de tweevoudigheden waarbij  de mens een bepaald
revolutionair belang heeft. Deze worden voor de mensheid op een onovertroffen wijze uitgedrukt door
middel van de tekens Ram, Tweelingen, Maagd en Schorpioen. Het volgend diagram beeldt de aard
van die verhoudingen uit:

Ram Tweelingen

Maagd Schorpioen

Aarde

403 Ned.
555 Eng.

De vier  armen van  dit  Kruis  zijn  Stier-Leeuw-Schorpioen-Waterman.  Het  wordt  het  Vaste  Kruis
genoemd, omdat de mens aan het kruis genageld is door de gerichte keuze en de onwrikbare bedoeling
van zijn ziel. Wanneer die beslissing gevallen is, is er geen terugkeer mogelijk.

411 Ned.
566 Eng.

Schorpioen. — De betekenis van dit teken in het leven van de Christus is in Het Nieuwe Testament
weggelaten, maar is voor ons bewaard gebleven in de oude christelijke legende dat Christus — zelf in
de  wieg — twee slangen  doodde  of  ombracht;  dit  doelt  op  de  paren  van  tegenstelling  die  geen
heerschappij meer konden uitoefenen over Hem.

463/464 Ned. 2. „Henoch,  het  type  van  de  tweevoudige  aard  van  de  mens (geestelijk  en  stoffelijk)  bezet  het
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639 Eng. centrum van het sterrenkundig Kruis... dat de zespuntige ster is... In de tophoek van de bovenste
driehoek staat de Adelaar (het  Schorpioen-teken); in de linker benedenhoek staat de Leeuw (het
Leeuw-teken); in de rechter staat de Stier (het Stier-teken); terwijl tussen de Stier en de Leeuw...
het gelaat van Henoch, de mens (Waterman) staat... Dit zijn de vier dieren van Ezechiël en van de
Openbaring." (G.L. II. 561, 562).

464 Ned.
639 Eng.

5. De  tekens  van  de  dierenriem:  in  de  oude  astrologische  magie  was  elk  een  dubbel  of
man-vrouwelijk teken — nl.  Stier-Eva;  Schorpioen was Mars-Lupa of  Mars  met de wolvin.  .
Aangezien deze tekens elkanders tegenstellingen waren, doch elkander in het middelpunt troffen,
zijn zij met elkander verbonden; ... (G.L. III. 154).
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45 Ned.
52 Eng.

Door de uitwerking van de energie die uit de dierenriemtekens stroomt, wordt de mens voorbereid
voor de „crisis van zich te richten", waarin hij langzaam en geleidelijk zijn wijze van voorwaarts gaan
op het levenswiel omdraait en bewust begint terug te keren naar zijn bron. Hij gaat dan van Ram naar
Vissen,  via  Stier,  Schorpioen  en  Steenbok,  in  plaats  van  uit  te  gaan  van  Ram  naar  Stier,  via
Boogschutter, Leeuw en Kreeft. De drievoudigheid van de hier vermelde sterrenbeelden op deze twee
grote  wegen  rondom  de  dierenriem  heeft  een  besliste,  ontzagwekkende  uitwerking  en  wordt
„overheersende tekens van invloed" genoemd. Gedurende dit proces wordt het mentaal beginsel, het
onderscheid-makend denkvermogen,  ontwikkeld,  en in dit  speciaal  verband (niet  in een algemeen
verband) wordt de nadruk gelegd op de tekens Ram, Tweelingen en Weegschaal. Onder die invloed
leert  de  mens begeerte  te  overwinnen door  proefnemingen met en ervaringen van elke  soort  van
begeerte en van zelfzuchtige impulsen.

48 Ned.
56 Eng.

Het is tevens interessant op te merken dat zeven van de symbolen welke de twaalf tekens van de
dierenriem uitdrukken, tweevoudig van aard zijn, en hun tweevoudigheid kan afgeleid worden uit, o.a.:
...

5. De twee schalen van de Weegschaal in het Weegschaal-teken. ...

56 Ned.
66 Eng.

...  Met  betrekking  tot  discipelen  en  de  dierenriemtekens  zijn  Tweelingen  en  Weegschaal twee
sterrenbeelden  die  —  door  bemiddeling  van  hun  heersers  —  de  5de  en  7de  straals-energie  tot
uitdrukking  brengen.  Om  de  een  of  andere  occulte  oorzaak  staan  zij  met  geen  ander  teken  in
verbinding.

57 Ned.
68 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën ...

c. Straal 3 [is verbonden] met Tweelingen en Weegschaal door middel van de Aarde en Saturnus.

75 Ned.
93 Eng.

Hetgeen  tot  uitdrukking  komt  in  het  Ram-teken  als  geestelijke  energie,  ontplooit  zich  in  het
zielestadium in het Kreeft-teken, het teken waarin de ziel voor de eerste keer incarneert in de vorm,
bereikt  een  punt  van  evenwicht  in  het  Weegschaal-teken, het  teken  waarin  de  ziel  en  de
persoonlijkheid een harmonie van samenwerking bereiken, en in het Steenbok-teken komt de wilsaard
tot vervulling en wordt een voor ogen gesteld doel bereikt. ...

75 Ned.
93/94 Eng.

...  Gij  moet beseffen — nogmaals generaliserend en symbolisch gesproken — dat ook de Kruisen
draaien, zijnde de spaken van het grote wiel. De onontwikkelde mens gaat van Ram naar Steenbok en
naar Weegschaal en Kreeft, terwijl de ontwikkelde mens het proces omdraait. ...

80 Ned.
101 Eng.

Wij hebben dus met betrekking tot  het  Ram-teken en het  leven van de ziel,  die  er  in subjectieve
openbaring  komt,  enkele  met  elkaar  in  verbinding  staande  tekens  waarin  de  ziel  in  objectieve
openbaring door bijzondere en bepaalde crises gaat, o.a.: ...

3. De crisis van de brandende grond, teweeggebracht door de activiteit van Uranus. Deze wordt
vrijwillig betreden door de ingewijde die zijn keuze doet in het  Weegschaal-teken, het punt van
evenwicht waar — gewoonlijk — het tijdstip aanbreekt het wiel om te keren. Daar moet de mens
beslissen of hij verder wil gaan, zoals van oudsher en overeenkomstig de gewoonte, of dat hij,
door  het  wiel  om te wenden,  verder  zal  gaan  over  de  brandende  grond naar  bevrijding.  Het
Weegschaal-teken is  de  polaire  tegenstelling van het  Ram-teken en bijgevolg hecht  daarmede
verbonden.

80/81 Ned.
101 Eng.

Gij  zult  opmerken dat  de  stralen die in verbinding staan met het  Ram-teken of zich door  middel
daarvan uitdrukken merkwaardig in evenwicht zijn. Straal 1 als de hoogste en Straal 7 als de laagste
verlangen bijgevolg een punt  van evenwicht op  het  wiel,  hetgeen  in het  Weegschaal-teken wordt
bewerkstelligd. De Stralen 6 en 4 voegen bij dit in-evenwicht-brengende proces de energie van de
tweede Straal, de grote opbouwende straal die de mens in staat stelt opnieuw te bouwen en zichzelf te
voorzien van een geestelijk lichaam voor openbaring.

84 Ned.
106/107 Eng.

Deze vier woorden drukken de subjectieve impulsen en beweegredenen uit en leiden in werkelijkheid
de  vier  verschillende  tijdperken  van  vooruitgang in  op  het  Pad  in  zijn  onderscheiden  stadia  van
individualisering naar inwijding. Deze zijn:

1. Herschepping. ...

2. Vernieuwing. ...

3. Heroriëntering of het grote tijdperk van zich opnieuw richten, hetgeen plaatsgrijpt door de invloed
van het Weegschaal-teken (het Hoofdkruis) en door het „uitwijken van de Stier in het midden van
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de loopbaan", zoals het in oude boeken gezegd wordt. Dit proces van heroriëntering voert tot een
weg rondom het wiel waarop de innerlijke subjectieve mens, gestadig en volhardend, tot uiterlijke
geopenbaarde uitdrukking komt en de persoonlijkheid zich op de achtergrond terugtrekt. ...

4. Verzaking. ...

111 Ned.
145 Eng.

Met betrekking tot de kwestie van het bewustzijn zouden de studerenden het van belang vinden het
onderwerp langs de volgende richtlijnen te bestuderen:

1. Subjectief latent bewustzijn In het Ram-teken.
2. Het bewustzijn van tweeslachtigheid In het Tweelingen-teken.
3. Massa-bewustzijn In het Kreeft-teken.
4. Individueel bewustzijn In het Leeuw-teken.
5. In evenwicht gebracht bewustzijn In het Weegschaal-teken.
6. Groepsbewustzijn In het Waterman-teken.

125 Ned.
164 Eng.

... Saturnus kan van een bepaald gezichtspunt uit worden beschouwd als de planetaire Wachter op de
Drempel, want de mensheid als geheel moet zowel die Wachter als de Engel van de Tegenwoordigheid
onder  de  ogen  zien  en  dan  ontdekken  dat  zowel  de  Wachter  als  de  Engel  die  ingewikkelde
tweeslachtigheid vormt die de mensheid is. Saturnus in een bijzondere verhouding tot het Tweelingen-
teken maakt dit mogelijk. De individuele mens doet deze ontdekking onderwijl hij in het Steenbok-
teken staat, en biedt het hoofd aan de twee uitersten; de vierde en de vijfde Scheppende Hiërarchieën
doen hetzelfde in het Weegschaal-teken.

125 Ned.
164/165 Eng.

Door Saturnus en Venus wordt het Steenbok-teken verbonden met het Weegschaal-teken, alsook met
de  tekens  Tweelingen  en  Stier;  deze  vier  sterrenbeelden  —  Stier,  Tweelingen,  Weegschaal en
Steenbok — vormen een krachtig viervoud van energieën, en door hun onderlinge werking ontstaan
die toestanden en omstandigheden waardoor de ingewijde in staat wordt gesteld zijn gereedheid en
zijn  geschiktheid tot  inwijding uit  te  drukken.  Zij  worden de  „Bewakers  van de  Vier  Geheimen"
genoemd, o.a.: ...

Het Weegschaal-teken bewaart het geheim van evenwicht, van harmonie, en spreekt ten slotte het
woord uit dat de ingewijde verlost van de heerschappij van de Heren van Karma. ...

126 Ned.
166 Eng.

Pad Stralen Planeten Sterrenbeelden ...

Inwijding 1 en 7 Vulcanus. Uranus. Pluto. Stier. Weegschaal. Vissen.

127/128 Ned.
168 Eng.

... Het Weegschaal-teken verleent de ziel toegang tot het wereldcentrum dat door ons Shamballa wordt
genoemd, want het  is  de  polaire  tegenstelling van het  Ram-teken dat  de  plaats van begin is.  Het
Weegschaal-teken laat ons het volmaakte evenwicht zien van geest en stof die voor het eerst in het
Ram-teken tezamenkwamen. ...

138 Ned.
182/183 Eng.

... Er zou een verhandeling geschreven kunnen worden over het onderwerp van de verhouding van de
tegenstellingen in de dierenriem-cirkel, want zij drukken geest, stof en hun onderlinge verhouding uit,
met inbegrip van de werking van de kwalitatieve energieën; tegelijkertijd getuigen zij van het feit dat
deze twee één zijn en eenvoudig de uitdrukking zijn van grote veranderlijke en toch vastgestelde,
ingewijde geestelijke Levens. Om deze reden bezet het sterrenbeeld de  Weegschaal een op zichzelf
staande plaats in het Grote Wiel, want de uit dit sterrenbeeld komende energie beheerst, wat wij (bij
gebrek aan een geschikter woord) „de naaf van het wiel" zouden kunnen noemen. Dit is dat punt in de
tussenliggende  ruimte waar  de  twaalf  energieën  van  de  dierenriem elkaar  treffen  en  kruisen.  Het
Weegschaal-teken regelt bijgevolg het „tijdstip van de omkering van het wiel" in het leven van iedere
aspirant,  want er  komt een moment in de levenstijdkringen waarin een punt van harmonie wordt
bereikt en een betrekkelijk evenwicht verkregen is, en over dit verloop heeft het Weegschaal-teken de
leiding. Te eniger tijd zal het van belang zijn een wetenschappelijk onderzoek in te stellen naar het
evenwichtsvermogen  dat  door  het  Weegschaal-teken wordt  gehanteerd,  met  een  daaruit  volgende
analyse van de uitwerking van dat teken in een individueel leven. ...

143 Ned.
189 Eng.

... Het Schorpioen-teken staat in het midden tussen twee tekens van stabiliteit of van evenwicht —
Boogschutter en Weegschaal. Het Weegschaal-teken onderscheidt zich door een tussenperiode of een
opmerkenswaardig punt van evenwicht voor de inspannende proef of beproeving in het Schorpioen-
teken. Het Boogschutter-teken geeft een ander punt van evenwicht aan dat na de beproeving volgt. ...

158 Ned.
211 Eng.

... De laatste worsteling in het Schorpioen-teken vindt eerst dan plaats wanneer het punt van evenwicht
tussen ziel en lichaam is bereikt in het  Weegschaal-teken en dan wordt in het Schorpioen-teken het
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overwicht van de geestelijke energie aan de lagere persoonlijke krachten opgelegd. ...

169/170 Ned.
226/227 Eng.

Het  Weegschaal-teken is bijzonder belangrijk, maar op een zeer paradoxale wijze, want veel ervan
berust op het feit dat een opvallende belangrijkheid van enig soort eraan ontbreekt — behoudens waar
het discipelen of diegenen betreft die het Pad naderen. Het is een teken van in evenwicht brengen, van
nauwkeurig afwegen van waarden en waarin het juiste evenwicht tussen de paren van tegenstelling
moet worden bereikt. 

Gij zoudt het als een teken kunnen beschouwen waarin het eerste werkelijke visioen van het Pad en
van het doel verschijnt waarnaar de discipel ten slotte zijn stappen moet richten. Dit Pad is het smalle
vlijmscherpe Pad dat tussen de paren van tegenstelling loopt en dat  — wil het zo veilig mogelijk
worden betreden — de ontwikkeling vereist van een begrip van waarden en van de bevoegdheid op
juiste wijze gebruik te maken van het in evenwicht brengend, analytisch vermogen van denken. Het is
ook het teken van intuïtieve waarneming en het komt op de gewone weg van vooruitgang rondom de
dierenriem  na  de  doorgaans  drastische  ervaringen  van  de  mens  in  het  Schorpioen-teken;  dit  is
gewoonlijk van zulk een aard dat het instinct tot zelfbehoud in die mate werd opgewekt dat in de
nijpende nood van de mens (nu niet de discipel) een bede is uitgegaan naar de ziel en er een reactie
heeft opgeroepen. De eerste zwakke ingevingen van de intuïtie zijn aangevoeld en vaag herkend. 

Daarop volgen de ervaringen in het Weegschaal-teken waarin een leven wordt doorgebracht in een
rustige, overpeinzende zelfbespiegeling of in een toestand van statische onontvankelijkheid; het kan
een leven van in evenwicht brengen zijn, alles en nog wat tegen elkaar afwegend, en van bepalen hoe
de  Weegschaal zal doorslaan zodat in het eerstvolgend teken enkele bedoelde resultaten naar voren
zullen komen. ...

170 Ned.
227/228 Eng.

... Naarmate er vorderingen, periodiek of cyclisch, rondom het levenswiel worden gemaakt, wordt de
aard van deze ervaringen en trillingsactiviteiten versterkt totdat de tijd aanbreekt dat de omkering van
het levenswiel plaatsvindt. Het Weegschaal-teken voert dan naar het Schorpioen-teken en het actieve
zieleleven (actief door bemiddeling van de persoonlijkheidsaard en niet enkel op haar eigen gebied)
wordt waargenomen, opgewekt en aangetekend in het Maagd-teken om in het  Weegschaal-teken in
evenwicht  gebracht  en  vastgesteld  te  worden,  waardoor  ten  slotte  de  beproevingen  en  de
proefnemingen tussen de ziel en de persoonlijkheid zich kunnen voltrekken, terwijl de laatstgenoemde
met kracht en vastberadenheid vecht om de status quo van de in evenwicht gebrachte uitdrukking van
deze twee te handhaven waar het overwicht van de invloed van de persoonlijkheid niet mogelijk is.

170/171 Ned.
228 Eng.

Ook kan over het  Weegschaal-teken worden gesproken in termen van de meditatieprocessen zoals
deze zowel in het oosten als in het westen worden onderwezen. Het kan bijgevolg worden beschouwd
als een „intermezzo tussen twee activiteiten" wat de verklaring is die men geeft aan dat stadium in de
meditatie hetwelk wij contemplatie noemen. In de vijf stadia van mediteren (zoals gewoonlijk wordt
onderricht) ... lopen evenwijdig met de vijf strikt menselijke tekens van de dierenriem:

1. Leeuw — Concentratie — ...

2. Maagd — Meditatie — ...

3. Weegschaal — Contemplatie — Zieleleven en vormleven worden in evenwicht gebracht. Geen
van beide overheerst. Evenwicht. Een intermezzo waarin de ziel zich gereed maakt voor de strijd
en de persoonlijkheid afwacht. Dit is het proefpad. Tweeslachtigheid wordt gekend.

4. Schorpioen — Verlichting — ...

5. Boogschutter — Inspiratie — ....

170/171 Ned.
228 Eng.

Er  is  dus  de  activiteit  waarin  de  persoonlijkheid  groeit  en  zich  ontwikkelt,  en  toch  omsluiert  en
verbergt zij tegelijkertijd de verborgen „mens in het hart" die de Christus is in elke menselijke vorm.
Vervolgens krijgt gij het intermezzo waarin het punt van evenwicht tussen deze twee wordt bereikt met
het gevolg dat geen van beiden de overhand heeft. De „weegschaal slaat door, op en neer" in beide
richtingen  of  de  mens  —  zoals  het  soms  wordt  uitgedrukt  —  schommelt  tussen  de  paren  van
tegenstelling. ...

172 Ned.
230 Eng.

... In de tijd voordat Leeuw-Maagd in twee tekens waren verdeeld, was het Weegschaal-teken feitelijk
het middelpunt. De toestand was toen als volgt:

Ram Stier Tweelingen Kreeft Leeuw-Maagd
WEEGSCHAAL

Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

en  in  deze  rondte  van  de  dierenriem  (voor  zover  het  de  mensheid  betreft)  ziet  gij  de  gehele
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geschiedenis van het mensdom uitgebeeld. ... [Na] het Leeuw-Maagd-teken. ... komt het Weegschaal-
teken waarin het punt van evenwicht tussen de geestelijke mens en de persoonlijke mens ten slotte
wordt bereikt; het stadium breekt nu aan voor het laatste vijfvoudig proces hetwelk in werkelijkheid de
subjectieve overeenkomst is van de uiterlijke stoffelijke vorm op het Pad van Uitgang en hetwelk zich
verder ontwikkelt op het Pad van Ingang of het Pad van Terugkeer. ...

172 Ned.
230/231 Eng.

In deze wereldperiode krijgen wij de verdeling van het teken van de Sfinx in twee tekens (de Leeuw en
de Maagd), ziel en vorm, doordat de toestand van de menselijke evolutie en van het bewustzijnsbesef
die van een erkende tweeslachtigheid is; het is pas bij wat het „laatste oordeel" wordt genoemd dat een
andere samensmelting  zal komen en Maagd-Weegschaal één teken zullen vormen, want dan zal  s
mensen begrip van tegenstrijdige tweeslachtigheid niet meer bestaan; de  Weegschaal zal ten slotte
doorslaan ten gunste van datgene wat de Moeder-Maagd gedurende eeuwen heeft verborgen.

173 Ned.
231 Eng.

...  Ten  slotte  zullen  er  weer  op  de  een  of  andere  mysterieuze  wijze  slechts  tien  tekens  van  de
dierenriem zijn; Ram en Vissen zullen één teken vormen, want „het einde is gelijk het begin".  Dit
tweevoudig, vermengd teken wordt in sommige oude boeken „het teken van de Vis met de kop van de
Ram" genoemd. Wij zullen dan de volgende tekens hebben:

1. Ram-Vissen 6.   Maagd-Weegschaal
2. Stier 7.   Schorpioen
3. Tweelingen 8.  Boogschutter
4. Kreeft 9.   Steenbok
5. Leeuw 10. Waterman

173/174 Ned.
232/233 Eng.

De  geschiedenis  van  begeerte  kunt  gij  vinden  in  de  vier  volgende  tekens:  Stier,  Weegschaal,
Schorpioen en Vissen. ...

2. Weegschaal — het in evenwicht brengen van begeerte. — Het tegengestelde doel van begeerte is
de Weegschaal of het tegenwicht.

(Evenwicht) ...

Er  is dus de individuele ervaring in het  Weegschaal-teken van het in evenwicht gebracht leven
waarin proefnemingen worden verricht  met het  gevolg dat  de  Weegschaal doorslaat  in de  een of
andere richting totdat of begeerte of geestelijke aspiratie voldoende gewicht in de schaal legt ten einde
de weg aan te wijzen welke de mens dan moet gaan. De ervaring van de mensheid, maar nu het gehele
mensenras en niet alleen de enkeling, komt in het Weegschaal-teken waarin dezelfde aanpassingen en
proefnemingen worden verricht. 

Deze groepservaring,  doorgevoerd  op het  mentaal  gebied,  zal  pas  komen wanneer alle  mensen
mentaal gericht zijn, en zal plaatsgrijpen op de Dag des Oordeels, waarop ik heb gedoeld. Hiervan is
het  „punt  van  crisis"  in  het  Weegschaal-teken, kenbaar  in  de  huidige  wereldtoestand  en  de
noodzakelijke aanpassing, de voorloper; in deze tijd echter ligt de poging om evenwicht te verkrijgen
op  het  astraal  gebied  en  de  begeerten  der mensen  zijn  bij  het  nemen  van  de  beslissing  de
doorslaggevende  factor,  terwijl  in  het  eerstvolgend  grote  tijdperk  het  het  denkvermogen  van  de
mensen zal zijn waardoor de beslissing zal worden genomen. ...

174 Ned.
233 Eng.

...  Heden  ten  dage  worden  de  gevorderde  mensen van  deze  tijd  — discipelen,  aspiranten  en  de
intelligentsia  —  beproefd  door  de  ervaringen  in  het  Schorpioen-teken,  terwijl  de  massa  in  het
Weegschaal-teken staat; het overwicht van de massa-begeerte zal de  Weegschaal doen overslaan of
naar een geestelijke beslissing of naar materiële, zelfzuchtige doeleinden.

Het  is  wegens  deze  in  evenwicht  brengende  hoedanigheid  in  het  Weegschaal-teken dat  dit
sterrenbeeld  meer  speciaal  dan  een  van  de  andere  met  het  geslachtsprobleem  verbonden  kan
worden. ...

174 Ned.
233 Eng.

... In vroege stadia vormt het geslachtelijke voor de meeste aspiranten een fundamenteel probleem.
Esoterisch echter is het in het  Weegschaal-teken dat de gehele kwestie aan de orde komt en steeds
dringender een beantwoording vraagt; het is in het Weegschaal-teken dat de paren van tegenstelling in
evenwicht moeten worden gebracht en een oplossing bereikt moet worden door de activiteit van het
kritisch denken en door een punt van evenwicht vast te stellen tussen het mannelijk en vrouwelijk
beginsel. ...

175 Ned.
234 Eng.

...  [H]et  is  in het  centrum van de  Weegschaal of  in het  middelpunt  van het  wiel  dat  het  zuivere
perspectief en de aangewezen handeling op de juiste wijze kan worden gezien. ...
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176 Ned.
235 Eng.

... Uit de vele nu aan de gang zijnde geslachtelijke proefnemingen zal de komende generatie een punt
van  evenwicht  bereiken  en  dan  als  gevolg  daarvan  zullen  zij  de  Weegschaal in  de  verlangde  en
gewenste richting doen doorslaan. Hieraan is niet te twijfelen; alleen is er het punt in tijd en dit zal
astrologisch worden bepaald. ...

176 Ned.
236 Eng.

Het  Weegschaal-teken beheerst,  zoals  gij  weet,  het  beroep  van  de  wet  en  beslist  tussen  het
zogenoemde recht  en onrecht,  tussen het  positieve en het  negatieve,  en brengt  de  Weegschaal in
evenwicht tussen het Oosten en het Westen. Dit laatstgenoemde punt van aanpassing kan u misschien
een zinloze frase lijken, doch wanneer een rechtmatige en juiste verhouding tussen het Oosten en het
Westen wordt vastgesteld (wat tot nog toe niet het geval is) zal deze tot stand zijn gebracht door de
activiteit van het Weegschaal-teken en door de uitvoering van het ambt van de wet.

Het Weegschaal-teken is de „helper van de wet" geweest. ...

177 Ned.
236/237 Eng.

...  Het mensdom komt echter tot volwassenheid en een andere verklaring van de doelstellingen en
bedoelingen van het Weegschaal-teken door bemiddeling van wetten wordt nu vereist. De wet moet de
bewaakster  worden van een positieve rechtvaardigheid en moet niet  enkel het  instrument zijn van
dwang. ...

177 Ned.
237 Eng.

De invloed van het  Weegschaal-teken dient in de kinderjaren opgelegd te worden langs geestelijke
richtlijnen. Misdaad zal worden uitgeroeid wanneer de omringende omstandigheden waarin kinderen
leven worden verbeterd, wanneer stoffelijke aandacht wordt geschonken in de vroege jaren van het
vormingsproces aan het evenwicht van het klierenstelsel alsook aan tanden, ogen en oren, aan een
juiste houding en een gezonde voeding, en wanneer er tevens gelet wordt op een betere verdeling van
tijd; wanneer esoterische psychologie en esoterische astrologie hun aandeel aan kennis bijdragen om
het jonge volk op te voeden. ...

177/178 Ned.
237/238 Eng.

... Ik heb enigszins uitgeweid over sekse en de rechtsorde zoals zij beide door het Weegschaal-teken
beheerst  en  bepaald  worden,  hetgeen  in  steeds  toenemende  mate  het  geval  zal  zijn.  ...  In  deze
overgangsperiode waarin de wereld zich nu bevindt, en in dit intermezzo tussen twee activiteiten —
die van het Vissentijdperk dat ten einde loopt en die van het Watermantijdperk dat op komst is — zal
ten  slotte  het  Weegschaal-teken heersen;  aan  het  einde  van  deze  eeuw  zal  de  invloed  van  het
Weegschaal-teken zich  steeds  sterker  doen  gevoelen  en  in  de  planetaire  horoscoop  zal  het  een
machtspositie innemen. ...

178 Ned.
239 Eng.

...  Gedurende  het  uitgestrekte  tijdsverloop  na  de  Atlantische  beslissende  gebeurtenis  en  de
tegenwoordige tijd heeft een grote heroriëntering op het levenswiel plaatsgegrepen; sindsdien zijn vele
miljoenen  mensen  overgegaan  van  het  Schorpioen-teken  naar  het  Weegschaal-teken (symbolisch
gesproken) en zijn er „gewogen"; zij hebben daarna hun begeerteleven opnieuw geconcentreerd en
gericht op geestelijke aspiratie en hun besluit versterkt voorwaarts te gaan, waardoor zij teruggekeerd
zijn in het Schorpioen-teken op het omgekeerde wiel. ...

178/179 Ned.
239 Eng.

Zoals gij reeds weet is het Weegschaal-teken een van de vier armen van het Hoofdkruis. Dit verklaart
onze moeilijkheid om de ware aard van zijn invloed te begrijpen. De betekenis van de energieën die
zich in ons zonnestelsel uitdrukken door bemiddeling van de vier armen van dit Kruis of van de vier
sterrenbeelden Ram, Kreeft,  Weegschaal en Steenbok, kan worden samengevat in de vier woorden:
Schepping, Openbaring, Wetgeving en Inwijding. ...

179 Ned.
239/240 Eng.

... Bovendien betekenen zij de verwezenlijking van het plan onder  de geestelijke natuurwet die zich
evoluerend uitdrukt; dit is het doel van de evolutie en van haar uitdrukking en onthult gestadig de aard
van God, want de wetten waaronder dit zonnestelsel van ons wordt geregeerd, zijn uitdrukkingen van
Gods hoedanigheden en karakter. Dit is Wetgeving of het Weegschaal-teken in activiteit. ...

179 Ned.
240 Eng.

Het bewustzijn zowel als het  begrip van de grotere doelstelling welke achter de meer exoterische
bedoeling van de ontplooiing van het bewustzijn in dit zonnestelsel, in de planeet en in de mens ligt,
moet echter ten slotte omtrent de laatste stadia van het evolutieproces worden begrepen. Wanneer dit
begrip zich ontplooit, dan wordt de mens een ingewijde,  verlaat zijn plaats op het Vaste Kruis en
begint het betrekkelijk langzame bestijgingsproces van het Hoofdkruis. Hij wordt dan een medewerker
in het grote scheppingsproces en het scheppingsdoel. ... [O.a.] wordt [hij] zijn eigen wetgever, terwijl
hij op verstandige wijze zijn houding bepaalt, op intellectuele wijze zijn impulsen beheerst, en door
het Weegschaal-teken wordt hij dan in staat gesteld de stoffelijke en de geestelijke wet in evenwicht
met elkaar te brengen. ...

180 Ned. Het  Weegschaal-teken is een luchtteken; er  zijn drie luchttekens in de dierenriem; hun onderlinge
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241 Eng. verhouding vormt een zeer interessante studie en het is de moeite waard dat de studerende deze, zoals
al deze grote drievoudigheden, leert  kennen. Elk van deze tekens bevindt zich in een van de drie
Kruisen:

1. Gemini, de Tweelingen Het Beweeglijk Kruis Tweeslachtigheid. 
2. Libra, de Weegschaal Het Hoofdkruis Evenwicht.
3. Aquarius, de Waterman Het Vaste Kruis Inwijding.

... Vanuit een ander gezichtspunt krijgt gij:

1. Gemini, de Tweelingen Denkvermogen Oorzaak van tweeslachtigheid.
2. Libra, de Weegschaal Super-denkvermogen Oorzaak van synthese.
3. Aquarius, de Waterman Universeel denkvermogen De Ziel.

Deze drie tekens zijn bij  uitstek de tekens van het Denkvermogen van God zoals het zich door
middel van de mens uitdrukt. ...

180/181 Ned.
242 Eng.

Het is interessant dat in de opmerking onder Tabel V zowel Weegschaal als Tweelingen in de lijst is
weggelaten. ... Deze weglating berust op twee feiten: Ten eerste, dat er een tijd was, zoals ik u reeds
eerder vertelde, waarin er slechts tien tekens waren, en in die oude tijd, zoals in de tegenwoordige,
bestond er onder de astrologische wetenschapsmensen een verschil van mening; zij waren het niet eens
met  elkaar  welke  de  tien  tekens  zouden  kunnen  zijn,  en  in  dit  verband  waren  er  verschillende
denkwijzen,  waarvan  er  in  hoofdzaak twee van belang waren.  De ene  groep  versmolt  of  vormde
Leeuw-Maagd tot  één teken en bestendigde hierdoor het  geloof in de Sfinx; de andere  groep liet
Tweelingen  en  Weegschaal geheel  weg.  ...  Het  andere  punt  van  aandacht  en  van  betrekkelijke
belangrijkheid is dat Tweelingen en Weegschaal twee strikt menselijke tekens zijn; zij zijn de tekens
van  de  gewone  mens.  Het  Tweelingen-teken  op  het  Beweeglijk  Kruis  betekent  de  menselijke
mensheid, terwijl het Weegschaal-teken op het Hoofdkruis het subjectief, geestelijk leven van de mens
beheerst. ...

181/182 Ned.
243 Eng.

Bij de tekens Tweelingen en Weegschaal ligt het zwaartepunt voor zover het de mensheid betreft op
menselijk welslagen en op het bereiken van het punt van evenwicht voordat andere verwezenlijkingen
mogelijk worden.

Bovendien is het bijzonder leerzaam de heersers van het  Weegschaal-teken te bestuderen. Vanuit
het gezichtspunt van orthodoxe astrologie heerst Venus over dit teken, terwijl — esoterisch gesproken
— Uranus erover heerst.  Saturnus is de heerser  in dit teken van die ontzagwekkende Scheppende
Hiërarchie die een van de drie grote groepen van Bouwers is die deel uitmaken van het derde aspect
van goddelijkheid. ...

Dientengevolge is dit teken hecht verbonden met het derde aspect van de Godheid en deswege is
het een heersend teken en een grote bepalende factor waar het Wetten, Sekse en Geld betreft. ...

182 Ned.
244 Eng.

... Door een studie van het Weegschaal-teken zal er licht worden geworpen op het derde aspect. Het
eerste  aspect  van wil  of  macht  drukt  zich in  dit  teken  uit  als  Wet,  als  wetgeving,  wettelijkheid,
gerechtigheid; het tweede aspect openbaart zich als de verhouding tussen de paren van tegenstelling
(waarvan de Weegschaal het symbool is) en drukt zich op het stoffelijk gebied uit als Sekse; het derde
aspect komt tot uitdrukking als verdichte energie en dit noemen wij Geld. ...

182 Ned.
244/245 Eng.

Wanneer deze drie — wet, sekse en geld — zoals zij zich thans uitdrukken en zich in de toekomst
kunnen  uitdrukken,  door  u  zorgvuldig  worden  bestudeerd,  zult  gij  van  het  menselijk  stoffelijk
welslagen en van een toekomstige geestelijke uitdrukking een beeld verkrijgen dat leerzaam en zeer
zeker de moeite waard zal  zijn.  Het gehele proces  wordt verklaard  door de activiteit  van de drie
heersers van het Weegschaal-teken: Venus, Uranus en Saturnus.

Venus heerst in de tekens Stier, Weegschaal en Steenbok, en is de bron van het intelligent denken
dat  gericht  wordt  of  door  begeerte  (in  vroege  stadia)  of  door  liefde  (in  latere  stadia).  ...  In  het
Weegschaal-teken wordt  het  punt  van  evenwicht  of  van  harmonie  bereikt  tussen  materiële,
persoonlijke begeerten en intelligente, geestelijke liefde, want de twee hoedanigheden van kosmische
begeerte worden in het Weegschaal-teken op de voorgrond van het bewustzijn gebracht en worden er
tegen elkander afgewogen. In het Steenbok-teken betekent het geestelijke liefde die zich op volmaakte
wijze uitdrukt wanneer het werk in het Stier- en in het Weegschaal-teken volbracht is. ...

182/183 Ned.
245 Eng.

... Wanneer echter het bewustzijn van de mens in die mate verruimd is dat het datgene in zich kan
opnemen wat er zich afspeelt en plaatsgrijpt in de drie natuurrijken beneden het menselijke, dan zullen
meer inzicht en inlichtingen worden gegeven. Dit zal plaats vinden in een periode van de menselijke
geschiedenis wanneer het  Weegschaal-teken overheerst en de drie goddelijke aspecten van de derde
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Persoon van de Drieëenheid, de Heilige Geest, de Schepper — wet, sekse en geld — zullen dan de
sleutel  geven  tot  de  drie  lagere  rijken.  De  Wet,  de  natuurwet  (de  uiterlijke  openbaring  van  de
subjectieve  geestelijke  wet)  zal  de  sleutel  tot  het  dierenrijk  geven;  sekse  of  het  bewustzijn  van
verwantschap zal het mysterie van het plantenrijk onthullen; geld zal het geheim van het minerale rijk
ontsluieren; dit  alles zal  tot stand worden gebracht door de activiteit  van Venus en wanneer deze
activiteit in de drie tekens Stier, Weegschaal en Steenbok beter wordt begrepen. ...

183 Ned.
245/246 Eng.

... Het is voldoende hier te zeggen dat elk van deze drie tekens in verbinding staat met een van deze
drie aspecten van goddelijk leven:

1. Stier — dierenrijk — wet — natuurwet.

2. Weegschaal — plantenrijk — sekse — natuurlijke verwantschap.

3. Steenbok — minerale rijk — geld — concrete uitdrukking van de Wet van Aanvulling,

en al deze vormen een driehoek met aan de top het Weegschaal-teken dat overheerst.

183 Ned.
246 Eng.

Uranus is de esoterische heerser en is in dit teken van bijzonder belang daar de zevende straal door
middel  van  deze  planeet  werkt  en  de  belichaming  is  van  het  beginsel  van  verdichting  en  van
verstoffelijking van  datgene  wat in  objectieve  openbaring moet  komen wanneer  geest  en  stof  tot
elkander worden gebracht. ...

184 Ned.
247 Eng.

Door deze planeet, Uranus, wordt het Weegschaal-teken tevens in verbinding gebracht met de tekens
Ram en Waterman, en het is door Uranus dat het grote paar van tegenstelling, Ram-Weegschaal, in
een zeer diepe betekenis met elkander in aanraking komt. Door zijn activiteit ontstaat er een intense
wisselwerking welke ertoe bijdraagt het evenwicht in het  Weegschaal-teken te bereiken van datgene
wat in het Ram-teken begon. De tekens Ram, Weegschaal en Waterman vormen bijgevolg een andere
driehoek van macht die wij later nader moeten bekijken. ...

184 Ned.
247 Eng.

Het Weegschaal-teken staat bijgevolg in verbinding met vijf tekens van de dierenriem — Ram, Stier,
Tweelingen, Steenbok en Waterman. ...

Deze verhouding wordt door de drie heersers: Venus, Uranus en Saturnus, vastgesteld. Deze vijf
met het  Weegschaal-teken op  het  punt  van evenwicht  vormen een van de  zespuntige  sterren  van
evolutie en brengen -ook drie planeten die op bijzondere wijze betrokken zijn bij de uitdrukking van
het Christus-bewustzijn in de wereld, in verhouding tot hen. ...

185 Ned.
248 Eng.

Het  Weegschaal-teken is  om deze  fundamentele  reden  — gegrondvest  op  de  hierboven  gegeven
drievoudige verhouding — het „punt van evenwicht" in de dierenriem. In bijna alle andere tekens
komt er in het een of ander stadium een „punt van crisis" waarin de uitwerking van de door het teken
(via de heersende planeten) naar de mens stromende energie haar hoogste punt van doeltreffendheid
bereikt. ... In het Weegschaal-teken is er echter niet zulk een punt van crisis evenmin als in het Ram-
teken.  Er  is  slechts  de  tussenperiode  van  evenwicht  als  een  voorspel  tot  een  doeltreffender  en
gevoeliger vooruitgang op het pad. Hetzelfde gebeurt ook in het Ram-teken. Zoals het esoterisch wordt
gezegd:  — „Voor  de  schepping is  er  stilte  en  de  rust  van  een  geconcentreerd  punt."  Dit  is  van
toepassing  op  het  Ram-teken  zowel  als  op  het  Weegschaal-teken —  het  ene  in  een  kosmische,
scheppende betekenis, het andere in een individueel, voortschrijdend evoluerend begrip.

185 Ned.
248/249 Eng.

De volgende planeten en hun stralen beheersen het Hoofdkruis waarvan het Weegschaal-teken een van
de punten is:

1. Mars 6de Straal Idealisme. Toewijding. Strijd.
2. Mercurius 4de Straal Harmonie door Conflict.
3. Uranus 7de Straal Ceremoniële Orde. Wet of Magie.
4. Venus 5de Straal Concrete Kennis of Wetenschap.
5. Saturnus 3de Straal Actieve Intelligentie.
6. Neptunus 6de Straal Idealisme. Toewijding. Strijd.

...  Gij zult opmerken hoe drie van deze stralen de mens van het  Weegschaal-teken op bepaalde
wijze ontvankelijk maken voor concreet begrip, voor intelligente wil en voor kennis: de eerste straal
(die door middel van de 3de en de 5de straal werkt), de vijfde straal en de derde straal. Vandaar de
doeltreffendheid  van  het  Weegschaal-teken op  het  stoffelijk  gebied  en  het  vermogen  van  de
ontwikkelde mens in het  Weegschaal-teken om het innerlijk geestelijk doel of de doelbewuste wil in
stoffelijke uitdrukking te projecteren. Een voorbeeld van een persoon die toegerust was om dit te doen,
kan men zien in H. P. Blavatsky.
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186 Ned.
249 Eng.

In  dit  teken  staat  Saturnus  in  verheffing,  want  er  komt  —  op  het  punt  van  evenwicht  —  een
gelegenheid en er ontstaat een toestand die ertoe leidt dat een keuze en een beslissing onvermijdelijk
zijn. ...

186 Ned.
249/250 Eng.

...  Het  Weegschaal-teken beheerst  en  bestuurt  bijgevolg  het  pad  van  keuze,  van  weloverwogen
toegepaste louterende maatregelen en het  keerpunt  voordat het  Schorpioen-teken, dat  het  Pad van
Discipelschap beheerst, behoorlijk het zijne kan doen.

186 Ned.
250 Eng.

De macht van Mars wordt in het Weegschaal-teken getemperd; dit is het teken van de tussenperiode
en  Mars  is  tijdelijk  rustig  voor  hij  zijn  krachten  verzamelt  voor  een  hernieuwde  poging  in  het
Schorpioen-teken of voor de „bezieling" van het geestelijk leven in het Maagd-teken overeenkomstig
de richting waarin het wiel draait voor de mens.

De Zon is „in val" in dit teken, daar noch de persoonlijkheid noch de ziel overheerst in de mens die
een zuiver  Weegschaal- type is; er is evenwicht bereikt en esoterisch „stemmen zij zich op elkander
af". ...

186/187 Ned.
250 Eng.

...  De betekenis  van de  plaats  der  planeten in  dit  teken zal,  wanneer gij  ze met zorg bestudeert,
duidelijk in uw bewustzijn naar voren komen en de  bedoeling  van het  Weegschaal-teken zal scherp
door  uw  denken  worden  geformuleerd.  De  kenmerken  van  dit  teken  zijn  niet  gemakkelijk  te
omschrijven of te begrijpen daar zij in werkelijkheid de synthese zijn van alle vorige hoedanigheden
en behaalde successen, en een zuiver beeld van de paren van tegenstelling is moeilijk te vormen. Waar
het gaat om de mens op het proefpad of die op het punt staat dit pad te betreden, zou ik kunnen zeggen
dat zijn kenmerken en hoedanigheden in dit teken zijn:

Evenwicht van de Tegenstellingen in het Weegschaal-teken

Wispelturigheid en veranderlijkheid Een zekere, vastgestelde toestand. 
Onevenwichtigheid Evenwicht.
Vooroordeel. Vooringenomenheid Rechtvaardigheid. Oordeel. 
Willoze domheid Bezielde wijsheid.
Onwaar, opvallend uiterlijk vormleven Ware, juiste uitdrukking. 
Kuiperij Een oprechte houding. 
Materialistische houdingen Geestelijke houdingen.

187 Ned.
251 Eng.

Doordat de  mens in  het  Weegschaal-teken het  evenwicht  tracht  te  bewaren  tussen  de  paren  van
tegenstelling  is  hij  soms moeilijk  te  begrijpen;  hij  schijnt  te  wankelen  maar  nooit  lang  en  vaak
onmerkbaar, want het uiteindelijk evenwicht van de hoedanigheden waarmede hij toegerust is, is er
altijd.

187 Ned.
251 Eng.

De heersers  van de decanaten in dit  teken worden weer op tweeërlei  wijze door de verschillende
zienswijzen van de astrologen voorgesteld. Sepharial geeft ons de Maan, Saturnus en Jupiter, terwijl
Alan Leo vooronderstelt dat de heersende planeten Venus, Saturnus en Mercurius zijn. ... De ware
heersers van de decanaten in het Weegschaal-teken zijn Jupiter, Saturnus en Mercurius. Ik behoef niet
over hun uitwerking uit te weiden behoudens om erop te wijzen dat het gevolg van de Jupiteriaanse
invloed „de baarmoeder moet ontsluiten" in het Maagd-teken. ...

187 Ned.
251 Eng.

... Voor de gemiddelde mens zonder ontwikkeld geestelijk bewustzijn weerklinkt het woord telkens
weer door de eeuwen heen: „En het Woord weerklonk: Laat keuze gedaan worden." De reactie komt
ten slotte als resultaat van het evolutieproces en vanuit de ziel: „Ik kies de weg die mij voert tussen de
twee grote lijnen van kracht."

191 Ned.
256 Eng.

... [Het Maagd-teken] is het zesde teken en hiervan is de zespuntige ster het oude symbool dat het
proces van involutie uitbeeldt, alsook dat van evolutie tot aan het punt van evenwicht, uitgedrukt voor
ons in de verhouding van het Maagd-teken tot het Weegschaal-teken. Gij zult opmerken, indien gij het
woordenboek raadpleegt, dat astronomisch het Maagd-teken beschouwd wordt de plaats in de hemelen
te bezetten waar gij het Weegschaal-teken kunt aantreffen. Dit alles maakt deel uit van de grote illusie,
hetgeen voor astrologen moeilijk te begrijpen is. ...

197 Ned.
265 Eng.

Uit deze groep van tekens en haar begeleidende sterrenbeelden zijn er drie weggelaten. Deze tekens
zijn Leeuw,  Weegschaal en Steenbok.  Alle drie  de  tekens zijn  tekens van crisis  en wijzen op de
stijgende invloed van de andere negen, alsook op de toestanden welke geleidelijk uit hun activiteit
ontstaan. Zij zijn de op de proef stellende punten in het proces van het spel der energieën uit de andere
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negen tekens naarmate deze energieën inwerken op de individuele aspiranten. Deze crises zijn, o.a.: ...

2. Het  Weegschaal-teken. —  De Crisis van Evenwicht.  Het aan de dag treden van het begrip van
zelfgerichtheid en evenwicht. Het is het punt van evenwicht tussen ziel en vorm. Het betekent het
aan de dag treden van vrije keuze. Het is het bewustzijn van tweeslachtigheid en de inspanning de
twee in evenwicht met elkander te brengen. ...

198 Ned.
266 Eng.

...  Gij  krijgt  bovendien te  maken met drie  tekens van crisis  waardoor  het  punt in evolutie  wordt
bepaald. In dit verband zou ik kunnen opmerken dat, o.a.:

1. Leeuw-Weegschaal-Steenbok  —  de  driehoek  vormen  van  de  Vader  of  het  wilsaspect;  zij
kenmerken  de  punten  van  welslagen  doordat  men  aan  de  crisis  het  hoofd  biedt  en  deze
zegevierend te boven komt. ...

201 Ned.
271 Eng.

...  Hetgeen  dit  [Maagd-]teken  omsluiert  en  verbergt  is  in  aanleg  ontvankelijk  voor  negen
energiestromen die — op het leven in de vorm inwerkend en een reactie oproepend uit de ziel — die
„punten van crisis" en die „ogenblikken van tot uitdrukking gekomen ontwikkeling" teweegbrengen,
waarop wij hebben gedoeld toen wij de tekens Leeuw-Weegschaal-Steenbok bespraken.

223/224 Ned.
302 Eng.

Door Uranus wordt het Leeuw-teken met drie andere tekens van de dierenriem Ram, Weegschaal en
Waterman verbonden; deze drie sterrenbeelden met het Leeuw-teken vormen wat genoemd is „het
subjectieve  viervoud van de  reïncarnerende  ziel"  daar  zij  in verbinding staan  met de  permanente
atomen die van leven tot  leven voortduren en die — gedurende de cyclus van reïncarnatie — de
opslagplaatsen of de schatkamers vormen van de ervaringen die een mens tijdens het leven in de drie
werelden opdoet, o.a.: ...

2. Het  Weegschaal-teken —  staat in verbinding met de mentale eenheid en het brengt, zoals wij
opmerkten toen wij het Weegschaal-teken bestudeerden, ten slotte een evenwicht tussen de paren van
tegenstelling teweeg. 

Dit wordt op het astraal gebied tot stand gebracht. Bij het bereiken van dit evenwicht wordt de weg
rondom het dierenriemwiel omgekeerd; dit grijpt plaats wanneer integratie een voldongen feit is en de
mens  zich  op  het  mentaal  gebied  concentreert.  Hij  kan  dan  door  een  juist  gebruik  van  het
denkvermogen onderscheid maken tussen de paren van tegenstelling en het smalle vlijmscherpe pad
vinden, dat er tussen door loopt, en zijn evenwicht erop bewaren. ...

232 Ned.
313/314 Eng.

... In  het Kreeft-teken neemt deze levende materie een driedelige gesplitste verhouding aan, waaraan
wij de namen geven van Leven (Ram), Bewustzijn (Stier, het eerstvolgend teken na het Ram-teken) en
geopenbaard dualisme (Tweelingen, het teken dat aan het Kreeft-teken voorafgaat); deze drie, tezamen
vermengd, kwamen in het Kreeft-teken in uiterlijke openbaring, waardoor een esoterische vierhoek
van groot belang voltooid werd. De eerste grote samensmelting, pas beginnend en niet beseft, greep
hier  plaats.  Deze bereikt  in  het  Weegschaal-teken een punt  van evenwicht,  een enigszins  statisch
evenwicht  (hetwelk  later  in  het  Schorpioen-teken  verstoord  zal  worden),  zodat  deze  wezenlijke
drievuldigheid met betrekking tot elkaar duidelijk te voorschijn komt. ...

244 Ned.
330 Eng.

7. Weegschaal. — Het Licht dat in beweging is en zich wil stabiliseren. Dit is het licht dat flikkert
totdat een punt van evenwicht is bereikt. Het is het licht dat zich onderscheidt door op en neer te
vlammen. ...

245 Ned.
332 Eng.

Grondtoon: Het Tweelingen-teken beweegt zich naar het Weegschaal-teken. ...

246 Ned.
332/333 Eng.

Teken De Onontwikkelde Mens De Gevorderde Mens Discipel Ingewijde ...

7. Weegschaal. Onevenwichtige vurige Het in evenwicht brengen Het verworven evenwicht. 
hartstocht. van de tegenstellingen. Goddelijke Liefde. 
Menselijke liefde. Toewijding en aspiratie. Begrip.

Grondtoon: Het Weegschaal-teken verbindt de twee in het Tweelingen-teken. ...

247 Ned.
335 Eng.

1. Door een studie van het Hoofdkruis — Ram, Kreeft,  Weegschaal, Steenbok — de astroloog tot
een helderder begrip kan komen:
a. Van gewone, individuele, menselijke wezens.
b. Van groepsaanvang.
c. Van de betekenis van de eerste inwijding.

249/250 Ned.
337/338 Eng.

De vervulling zowel van de vormzijde als van de zijde van de ziel  zou als volgt  kunnen worden
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uitgedrukt, hoewel gij rekening moet houden met de begrenzing van de taal: ...

 (Van Ram naar Stier via Vissen)

Voor de gewone mensheid.

1. Ram-Weegschaal. — Een onbestendig, embryonaal begin dat voert tot het in evenwicht brengen
van de lagere psychische aard en zijn uitdrukking door middel van de vorm. Embryonale begeerte
naar uitdrukking gaat in vervulling in de hartstocht naar bevrediging. Lagere liefde bestuurt. ...

(Van Ram naar Vissen via Stier)

De Discipelen en de Ingewijden.

1. Weegschaal-Ram.  — Het  verworven  evenwicht  zorgt  op  het  punt  van  rust  voor  de  mentale
stuwkracht van zieleleiding. Hartstocht is omgevormd tot liefde en de oorspronkelijke begeerte
van het Ram-teken wordt de volle uitdrukking van liefde-wijsheid. Begeerte om zich te openbaren
wordt de aspiratie om te zijn. ...

258 Ned.
349 Eng.

In  deze  occulte  uiteenzetting  ligt  een  oorzaak  verborgen  waarom  het  Tweelingen-teken  als  een
luchtteken wordt beschouwd, want het staat kosmisch (evenals de tekens Weegschaal en Waterman, de
andere twee punten van de lucht-drievuldigheid) op een zeer bijzondere wijze in verbinding met de
Grote Beer, met de Pleiaden en met Sirius. De verhouding is in wezen een zesvoudige; hierin zult gij
een zinspeling aantreffen betreffende de oplossing van de paren van tegenstelling — daar deze drie
sterrenbeelden  de  drie  denkbeelden  van  tegenstelling-evenwicht-synthese  of  een  universele
samensmelting insluiten. Ik zou kunnen vermelden dat, o.a.: ...

2. Het Weegschaal-teken — in verbinding staat met de krachten van de Pleiaden en ze overbrengt. ...

265/266 Ned.
360 Eng.

De invloed van Mercurius grondvest, terwijl hij de tekens Ram en Tweelingen in verbinding brengt
met onze Aarde, in tijd en ruimte een onovertroffen toestand, want hij prikkelt tot proefnemingen of
wijdt een serie beginpogingen in ten einde de tegenover elkaar gestelde krachten samen te bundelen,
enkele  doelbewuste,  bepaalde  gevolgen  op  onze  planeet  teweeg te  brengen en  op  deze  wijze  de
natuurrijken of een individuele ziel in de vorm te beïnvloeden. Een conflict blijft aldus niet uit, maar
het leidt ten slotte tot evenwicht.

Dit voert tot een tussenliggende vervulling in het Weegschaal-teken.

267/268 Ned.
362 Eng.

Bovendien brengt Venus een wisselwerking tot stand tussen de tekens Stier, Tweelingen, Weegschaal
en  Steenbok,  waardoor  weer (omdat  de  Aarde  een van de  heersers  is  van het  Tweelingen-teken)
ontstaat het „wanhopige conflict van de gekerkerde ziel op het astraal gebied", dat ons planetair leven
kenmerkt.  Deze  viervoudige  invloed  en  viervoudige  verhouding  bewerkstelligen  de  kleinere
inwijdingen van het astraal gebied welke altijd aan de grote inwijdingen in het Steenbok-teken vooraf
gaan, die op hun beurt worden voorbereid in het Schorpioen-teken. 

Het  Stier-teken  stort  de  energie  die  de  begeerte  stimuleert  over  onze  Aarde  via  Venus;  het
Tweelingen-teken doet via Venus het besef van dualisme als de fundamentele factor in het conflict
tussen begeerte  en geestelijke wil in de mensheid (het  brandpunt van onze planetaire  inspanning)
ontwaken; in het Weegschaal-teken bereikt dit een punt van evenwicht, alwaar degene die worstelt de
hoofdzaken duidelijk ziet en een gewenst punt van evenwicht wordt bereikt door verstandig gebruik te
maken van het Mercurius-Venus-denkvermogen, waardoor het welslagen van zijn laatste pogingen in
het Steenbok-teken verzekerd is. ...

272 Ned.
368/369 Eng.

... De zeven tekens — met inbegrip van de tekens Tweelingen en Boogschutter — zijn waar het de
mensheid betreft van het allerhoogste belang:

Tweelingen   — ...

Kreeft  
Leeuw  
Maagd   Zijn strikt menselijke tekens met hun erkenning van dualisme, beklemtoond in het 
Weegschaal   Maagd-teken als centraal teken.
Schorpioen   

Boogschutter  — ...

288/289 Ned.
391 Eng.

Daar wij ons oorspronkelijk thema weer opvatten, wil ik uw aandacht vestigen op het feit dat door de
exoterische of orthodoxe planeet Venus dit Stier-teken in verbinding wordt gebracht met de tekens
Tweelingen, Weegschaal en Steenbok. Het is van belang op te merken dat het Stier-teken bijgevolg in
verbinding staat met het Beweeglijk Kruis door een verbindende stroom van energie via Venus, doch
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het  wordt  tegelijkertijd  in  een  tweevoudige  betekenis  aaneengeschakeld  met  twee  armen van  het
Hoofdkruis door een Venusiaanse verbinding met de tekens Weegschaal en Steenbok. ...

341 Ned.
465 Eng.

De grote kosmische Driehoek [Sirius, de Pleiaden en de Grote Beer] werkt in de eerste plaats in deze
tijd  door  middel  van  zes  sterrenbeelden  en  —  weer  in  deze  tijd  —  concentreren  het  kosmisch
sterrenbeeld  en  de  twee  dierenriem-energieën  zich  door  middel  van  een  bijzondere  planeet  en
gebruiken haar als overbrenger naar de Aarde. Gij krijgt dus, o.a.: ...

III.  DE GROTE BEER...die door middel van

Ram

De Zon werkt.

Weegschaal

342 Ned.
466/467 Eng.

3. Ram-Weegschaal-De Zon (die een uitdrukking zijn van de Grote Beer) brengen die concentratie
van energie in het leven van de discipel teweeg, waardoor het mogelijk voor hem wordt bewust en
met begrip op het Pad van Inwijding te werken. Hij betreedt het rijk van de vormloze werelden,
daar Ram als teken van aanvang dit mogelijk maakt; door de kracht van het Weegschaal-teken is
hij erin geslaagd dat punt van evenwicht te bereiken, waardoor hij voorgoed aan de paren van
tegenstelling  kan  ontsnappen.  Hij  kent nu  door  een  bovenzinnelijk  gevoel  en  vanuit  een
vereenzelviging met het aanschouwde Visioen de zuivere bedoeling van het bestaan. ... Inspiratie.

346 Ned.
472 Eng.

... Vijf tekens zijn niet op zulk een innerlijke wijze betrokken bij de crises van de massa-mens, doch
zij staan meer bepaald en speciaal in verband met de ontplooiing van de individuele discipel. Deze
zijn: Boogschutter, Weegschaal, Stier, Vissen en Waterman. ...

348 Ned.
474/475 Eng.

Kreeft Ram

Steenbok 
(1ste tijdperk)

Tweelingen Schorpioen

Maagd 
(2de tijdperk)

Steenbok Maagd

Leeuw 
(3de tijdperk)

Wij hebben hier drie driehoeken maar tegelijkertijd slechts zeven invloeden, want de uitwerking van
de bepalende krachten van de twee buitengewoon actieve driehoeken tijdens de twee eerste tijdperken
vloeien ineen en vermengen zich in de derde driehoek. Deze in elkaar overgegane invloeden (met
behulp  van  de  vijf  overblijvende  sterrenbeelden:  Boogschutter,  Weegschaal, Stier,  Vissen  en
Waterman) stellen de discipel in staat over te gaan vanuit het mensenrijk naar het zielenrijk.

350 Ned.
476/477 Eng.

Met betrekking tot de vijf sterrenbeelden die bijzonder actief zijn in het leven van de gevorderde
discipel en ingewijde laten de invloeden zich in twee driehoeken van kracht verdelen, daar het Leeuw-
teken — de energieën van de zeven sterrenbeelden in één punt samentrekkend — erbij inbegrepen is,
waardoor het zelfbewustzijnsaspect wordt verbonden met de geest:

Leeuw

Weegschaal Boogschutter

Stier

Vissen Waterman

357 Ned.
487 Eng.

In deze wereldtoestand verschijnt het Leeuw-teken nogmaals als deel van een  driehoek van crisis,
want de combinatie van de drie daarbij betrokken sterrenbeelden veroorzaakt onveranderlijk een crisis.
Deze drie tekens zijn Leeuw, Weegschaal en Steenbok. ...

360 Ned.
491 Eng.

[Tabel VIII:]

4. Vijf  van  de  sterrenbeelden  —  Stier,  Tweelingen,  Weegschaal, Schorpioen  en  Waterman  —
bevinden zich slechts in één van de verschillende driehoeken, o.a.. ...

d. Het Weegschaal-teken is ook betrekkelijk niet actief in de driehoek van Straal III. Er is heden
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ten dage geen zuiver evenwicht, doch de tegenstelling van geest en stof is zo geweldig dat de
kracht van dit teken betrekkelijk rustig is. ...

361 Ned.
493 Eng.

Van het standpunt van ons thema (de ontwikkeling van het bewustzijn) moet men nooit vergeten dat
het doel is de Zonne-Engel, de Zoon van het Denkvermogen (in  De Geheime Leer  de „Goddelijke
Manasaputra" genoemd) op de plaats van macht te brengen. Deze taak is bij uitstek toevertrouwd aan
de drie grote Levens Die Hun taak verrichten door middel van de tekens Tweelingen-Weegschaal-
Waterman.

362 Ned.
494 Eng.

[Tweelingen-Weegschaal-Waterman:  —]  Deze  drie  sterrenbeelden  die,  cyclisch  en  eeuwig,  de
„Eeuwige Pelgrim" langs het pad van mentale ontplooiing leiden, bewerkstelligen in hem het laatste
stadium van mentale ontwikkeling op het Pad van Inwijding. ...

362 Ned.
495 Eng.

2. Het  Weegschaal-teken het  verworven  punt  van  evenwicht  uitdrukt  voor  een  secundaire
werkzaamheid en voor de periode dat het denkvermogen de opgedane ervaringen in zich opneemt.
Wanneer  deze  processen  goed  verlopen,  roepen  zij  de  intuïtie  op  en  deze  brengt  wat  het
super-denkvermogen wordt genoemd tot activiteit; dit superdenkvermogen is de reactie van het
verlichte denkvermogen op het Denkvermogen van God. ...

391 Ned.
538 Eng.

... Bovendien regeert Venus  exoterisch  het  Weegschaal-teken en het zevende Huis, waarin vijanden
worden herkend, en verbintenissen en vriendschappen tot stand worden gebracht.

395 Ned.
544 Eng.

De Venusiaanse invloed brengt — zoals gij zult hebben opgemerkt — eveneens de invloeden van het
Weegschaal-teken met  zich  mede.  Wij  bevinden  ons  thans  in  een  tijdperk  waarin  een  punt  van
evenwicht tot stand is gebracht dat overeenkomt met het grote punt van evenwicht op het Pad van
Involutie, toen geest en stof elkander in balans hielden, waardoor de opwaartse boog van evolutie de
eerstvolgende stap werd. Deze keer ligt het evenwicht op mentale niveaus; tijdens de vorige crisis was
het op het stoffelijk gebied. ...

397/398 Ned.
548 Eng.

In het zonnestelsel zelf zijn er drie heilige planeten buitengewoon actief. Zij zijn:

[Uranus, Mercurius en Saturnus.]

1. Uranus.  Deze planeet is de exoterische heerser van het Waterman-teken; bovendien is hij de
esoterische heerser van het Weegschaal-teken en de hiërarchische heerser van het Ram-teken. In deze
tijd is hij bijzonder actief en brengt de energie van de zevende straal in. ...

Datgene wat nu in het Ram-teken wordt begonnen, zal in het Waterman-teken worden geopenbaard
en  het  Weegschaal-teken zal  het  bereiken  van  een  punt  van  evenwicht  afdwingen of  (esoterisch
gesproken) van de „ontvluchting uit de tegenover elkaar gestelde krachten in het middelpunt tussen de
bron en het doel".

399 Ned.
549/550 Eng.

3.  Saturnus.  Deze planeet brengt de beproevingen en is daarvoor gekozen of opgeroepen omdat de
derde straal niet alleen zijn bijzondere straal is maar ook de straal is van onze planeet, de Aarde. De
twee tonen  vallen  samen.  Saturnus  is  ook  de  hiërarchische  heerser  van het  Weegschaal-teken en
dientengevolge  brengt  hij  in  de  openbaring  van  het  mensdom en  in  de  verschillende  betrokken
hiërarchieën een punt van crisis waarvan de oplossing en het resultaat ligt in de herkenning van het
evenwicht. ...

412 Ned.
567 Eng.

Weegschaal. — Christus stond op het punt van evenwicht in de menselijke evolutie. Hij stond tussen
de oude en de nieuwe wereld, tussen het Oosten en het Westen. In het christelijk tijdperk komt een
„punt van in balans houden" of die „crisis van evenwicht" in het mensenrijk.

457/458 Ned.
632/633 Eng.

Ik zal echter beknopt de drie sterrenbeelden, verbonden met de derde straal, bespreken; hun betekenis
is vrij duidelijk.

1. Kreeft. ...

2.  Weegschaal. Dit sterrenbeeld betekent, zoals gij weet, het punt van evenwicht in de langdurige
verhouding en wisselwerking tussen de paren van tegenstelling. Het wijst op de wil-tot-uitdrukken —
in volmaakte gelijkheid van verhouding en harmonie — zowel wat betreft het leven van de geest als de
kracht van de stof.

3. Steenbok. ...
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48 Ned.
56 Eng.

...  Twee  tekens  zijn  positief  drievoudig  opgebouwd;  dit  heeft  voor  de  esotericus  een  duidelijke
bedoeling:

10. De Maagd is een drievoudig teken.

11. De Schorpioen is ook een drievoudig teken en gelijkt sterk op het symbool van de Maagd.

Deze twee tekens zijn beslissend in de ervaring van het menselijk wezen, daar zij op de functie
wijzen van de drievoudige vorm en op de bevrijding van de gekerkerde mens in de vorm door middel
van  de  beproevingen  in  het  Schorpioen-teken,  waarin  hij  aan  zichzelf  en  aan  de  wereld  de
werkelijkheid van datgene bewijst wat het Maagd-teken omsluierd of verborgen houdt.

56 Ned.
66/67 Eng.

Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden ...

4. Ram en  Maagd staan, door middel van Mercurius en de Maan, in verbinding met  Straal 4. De
kosmos en de mens tot harmonie gebracht door conflict, brengt eenheid en schoonheid voort. De
barensweeën van de tweede geboorte.

De Kosmische en de Individuele Christus ...

57 Ned.
68 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën ...

b. Straal 2 met Leeuw en Maagd door middel van de Zon en Jupiter. ...

78 Ned.
98 Eng.

... Ter zelfder tijd wordt het Ram-teken verbonden met de geboorte door middel van Mercurius, die
het Ram-teken esoterisch beheerst, en ook met het  Maagd-teken, waarvan Mercurius de exoterische
heerser is. ...

79/80 Ned.
100 Eng.

... Mercurius brengt bijgevolg Ram naar Maagd (weer symbolisch gesproken) waar het denkbeeld of
het Woord Gods vorm begint aan te nemen, en dientengevolge komt het latente leven in Ram tot de
„crisis van het geboorte-uur",  voorafgaand aan de geboorte van de Christus, kosmisch beschouwd,
hoewel de geboorte van de individuele Christus in Steenbok plaatsgrijpt, aan het einde van de vereiste
periode van zwangerschap.

80 Ned.
101 Eng.

Wij hebben dus met betrekking tot  het  Ram-teken en het  leven van de ziel,  die  er  in subjectieve
openbaring  komt,  enkele  met  elkaar  in  verbinding  staande  tekens  waarin  de  ziel  in  objectieve
openbaring door bijzondere en bepaalde crises gaat, o.a.: ...

2. De  crisis  van  de  geboorteplaats  in  het  Maagd-teken, teweeggebracht  door  de  activiteit  van
Mercurius, welke door middel van het Leeuw-teken tot de geboorte voert van de Christus in het
Steenbok-teken. De zelfbewuste mens in het Leeuw-teken wordt de Christus-bewuste Ingewijde in
het Steenbok-teken. ...

92 Ned.
117/118 Eng.

... Het beweeglijk, gevoelig temperament in het Vissen-teken — mediamiek en psychisch gericht —
moet  gestabiliseerd  worden  in  het  Maagd-teken, het  teken  waarin  verstandelijk  zelfonderzoek en
kritische analyse mogelijk worden, welke kunnen helpen de beweeglijke aard van het Vissen-teken af
te remmen. ...

92 Ned.
118/119 Eng.

3. ...  In  het  Maagd-teken begint  de mens die beweeglijk  was in het  Vissen-teken en emotioneel
zelfzuchtig en vol van begeerte in het Boogschutter-teken, zich nog doelbewuster te concentreren,
te redeneren en te denken. De latente ziel wordt innerlijk actief; een ontkiemingsproces voltrekt
zich; de verborgen mens doet zijn aanwezigheid gevoelen. Het intellect ontwaakt  en het instinct
wordt — nadat het door het emotionele stadium gegaan is — omgevormd tot intellect. ...

94 Ned.
120/121 Eng.

Maagd. Het denkvermogen dat ontledend en kritisch is geweest onder invloed van het Maagd-teken,
verkrijgt die hoedanigheid van het denkvermogen welke het best omschreven wordt door de woorden:
verlichting en openbaring. 

De Christus aan wie de Maagd ten slotte geboorte moet geven, wordt erkend aanwezig te zijn in de
moederschoot, hoewel nog niet geboren. 

Het Leven wordt erkend. 
Het  openbaringsproces  van  het  Christus-bewustzijn  voltrekt  zich  intelligent  en  de  zelfzuchtige

aspiraties en proefnemingen van de onontwikkelde mens maken plaats voor de onzelfzuchtigheid van
de verlichte en intuïtieve discipel.

95 Ned.
122 Eng.

... De gedachte welke ik u hier wens mede te delen, is dat in dit stadium de invloed van het Vissen-
teken  op  de  involuerende  boog,  en  wanneer  de  Zon door  de  tekens  teruggaat,  grotendeels  in  de
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wereldziel en in de verborgen, geïncarneerde en gekerkerde Christus wordt gevoeld; de kiem van het
Christus-leven wordt psychisch ingedrukt en zij wordt voortdurend gevoeliger voor deze psychische
indrukken,  opgezweept  door  begeerte  welke  altijd  verandert,  zich  aanhoudend  bewust  van  alle
botsende contacten, doch is nog niet in staat ze op de juiste wijze te verklaren, daar het denkvermogen
in het Maagd-teken nog niet voldoende is ontwaakt. ...

96/97 Ned.
124/125 Eng.

... Het zou interessant kunnen zijn twee dingen op wetenschappelijke wijze uit te vinden, o.a.: ...

2. Of die media die positiever en meer zelf-beheerst worden en die een vluchtige blik beginnen te
verkrijgen  op  de  hogere  overeenkomsten  in  hun  werk  —  een  bemiddelingspositie  en  een
verklarende activiteit — niet ergens het Maagd-teken met werkelijke kracht en werkzaamheid in
hun horoscoop hebben. Dit zou kunnen duiden op het ontwaken van het denkvermogen in eerste
instantie en hierop dat er eventueel een verandering plaatsgreep in de hen beheersende invloed van
de orthodoxe planetaire heerschappij naar die van de meer esoterische planeten. ...

98 Ned.
126 Eng.

...  Ten  slotte  moet  er  de  volledige  samensmelting  van  liefde  en  denkvermogen  zijn,  wil  een
wereld-verlosser zich kunnen openbaren en doelmatig werken; dit is bij uitstek het laatste resultaat van
de krachten van het Beweeglijk Kruis, naarmate zij de hoedanigheden,  bevrijd door de planeten  die
actief zijn in de tekens Vissen, Boogschutter, Maagd en Tweelingen, ontplooien. ...

100/101 Ned.
130 Eng.

... De invloeden van de tekens Vissen, Tweelingen en Maagd worden ten slotte samengebundeld en
vermengd (symbolisch moet het Kruis altijd de lijn worden en vervolgens de punt). Het Boogschutter-
teken, dat esoterisch door Moeder Aarde wordt geregeerd, veroorzaakt die omstandigheden waardoor
het Pad zelf de verheerlijking bereikt. 

Dientengevolge krijgt  gij  aan het  einde van de tijd (ik doel  hier  op een grotere  rondte van de
dierenriem en niet op een korter tijdperk) de verheerlijking van Venus, van Virgo, de Maagd, en van
Moeder Aarde — twee planeten en één sterrenbeeld — en zij alle bezitten krachten welke bepaalde
veranderingen in het zonnestelsel teweegbrengen. Zij vertegenwoordigen de drie goddelijke krachten
van stof en van stoffelijke bestanddelen, terwijl de kracht van het Boogschutter-teken hen aandrijft tot
een nog grotere vervulling. Er is een uitgestrekt en interessant gebied van onderzoek waarin men de
verhoudingen kan nagaan van, o.a.: ...

4. Virgo, de Maagd.

118 Ned.
154 Eng.

1. Het mysterie van de Sfinx, verbonden met de verhouding van de tekens Leeuw en Maagd, alsook
met het geheim van de zonne-Engelen. Dit is niet het mysterie van ziel en vorm, maar het mysterie
van het hoger en het lager denkvermogen en hun verhouding tot elkander. ...

120 Ned.
157 Eng.

Het Steenbok-teken opent de deur tot de Hiërarchie in een hoger aspect, wanneer men de laatste drie
inwijdingen kan ondergaan en de betekenis van de tekens Schorpioen en Maagd heeft begrepen.

121 Ned.
159 Eng.

1. In Lemurische tijden gedurende de vroege periode van het dier-mens en voordat de mensheid op
aarde verscheen, beïnvloedden in de tussenperiode van ontwikkeling acht tekens de planeet  en de
daarop zich bevindende natuurrijken. Er was geen reactie op de invloeden van het Leeuw-teken en van
het Maagd-teken. ...

121/122 Ned.
159/160 Eng.

... Vervolgens greep individualisering plaats en het zaad van het Christusbeginsel werd in de mens
uitgestrooid;  toen begonnen deze twee tekens de mensheid te beïnvloeden en geleidelijk werd die
invloed erkend, met het gevolg dat  de dierenriem gekend werd als uit tien tekens te bestaan. Het
Beweeglijk Kruis overheerste, doch het was toen de Tau, daar het Vissen-teken ontbrak, en slechts de
tekens Tweelingen, Maagd en Boogschutter kwamen tot uitdrukking. Het Ram-teken tot het Steenbok-
teken gaf de cirkel van ervaring aan. ...

122 Ned.
160 Eng.

2. In Atlantische tijden werd de mens zo ontvankelijk voor de planetaire en solaire invloeden, dat de
deur van inwijding tot hiërarchische ervaring geopend werd en er twee tekens bijgevoegd werden.
Deze twee tekens waren de hogere overeenkomsten van het Leeuw- en van het Maagd-teken en waren
de polaire tegenstellingen van deze twee. ...

126 Ned.
166 Eng.

Pad Stralen Planeten Sterrenbeelden

Evolutie 6 en 4 Mars. Mercurius. Ram. Tweelingen. Kreeft. Maagd. Schorpioen. ...

126 Ned.
167 Eng.

De invloeden en krachten van de tweede straal zijn altijd aanwezig en stromen in ons planetair gebied
en planetair leven via de Zon (een verborgen planeet omsluierend) en via Jupiter. Deze stuwen de
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krachten van de sterrenbeelden Leeuw, Boogschutter, Vissen, Waterman en  Maagd in en door onze
gehele planeet en al haar natuurrijken.

137 Ned.
182 Eng.

... Van het gezichtspunt van hoedanigheid uit kunt gij een denkbeeld van de algemene symboliek van
dit kruis verkrijgen, wanneer ik de twee groepen van kenmerken geef waardoor de mens — zowel de
onontwikkelde mens als de aspirant die naar goddelijkheid streeft — zich op dit Kruis onderscheidt. ...
o.a.:

 ...
De onontwikkelde mens  ...

 Maagd — Stoffelijk leven. Het koesteren van een denkbeeld.
 ...

 ...
De ontwikkelde mens  ...

 Maagd — De moeder van het Christus-kind. Zwangerschap.
 ...

138 Ned.
182 Eng.

Met betrekking tot het hierboven gegevene is het interessant op te merken dat de Tweelingen die in het
Tweelingen-teken op zichzelf staan en niet aan elkaar  gebonden zijn, de Centaur of het mens-dier
worden in het  Boogschutter-teken,  terwijl  in  het  Maagd-teken de  Maagd de  vrouwelijke  Vis-god
wordt in de polaire tegenstelling, het Vissen-teken. ..

146 Ned.
194 Eng.

... Met betrekking tot deze drie Personen van de goddelijke Drieëenheid zouden wij kunnen zeggen
dat, o.a.: ...

3. Het Maagd-teken het brandpunt vormt voor de uitdrukking van het derde aspect, dat van actieve
intelligentie. In dat teken wordt de hoogste functie van de stof gesymboliseerd.

164 Ned.
219/220 Eng.

... In enkele oude teksten wordt van de grote Leraar van het Westen en tegenwoordige Inwijder, de
Christus, gesproken als van Neptunus Die de oceaan beheerst, Wiens drietand en astrologisch symbool
de Drieëenheid in openbaring betekent en Die de heerser is van het Vissen-Tijdperk. De zin luidt,
esoterisch gesproken, als volgt: „....de vis-godinnen die van aarde  (Maagd) naar water (Vissen) zijn
gesprongen, geven vereend geboorte aan de Vis-God (Christus) die het water des levens overgiet in de
oceaan van materie, waardoor Hij licht brengt in de wereld. ...”

170 Ned.
227 Eng.

... Het volgend leven in het Maagd-teken zal of een leven zijn van een persoonlijkheid, materialistisch
van aard, geleefd onder invloed van het materiële aspect van het  Maagd-teken, de Moeder, of er zal
worden aangetoond dat zich een langzame ziele-trilling voordoet die op dat verborgen geestelijk leven
wijst waarvan de Moeder-Maagd de voorbeschikte bewaakster is. ...

170 Ned.
227/228 Eng.

... Naarmate er vorderingen, periodiek of cyclisch, rondom het levenswiel worden gemaakt, wordt de
aard van deze ervaringen en trillingsactiviteiten versterkt totdat de tijd aanbreekt dat de omkering van
het levenswiel plaatsvindt. Het Weegschaal-teken voert dan naar het Schorpioen-teken en het actieve
zieleleven (actief door bemiddeling van de persoonlijkheidsaard en niet enkel op haar eigen gebied)
wordt waargenomen, opgewekt en aangetekend in het  Maagd-teken om in het Weegschaal-teken in
evenwicht  gebracht  en  vastgesteld  te  worden,  waardoor  ten  slotte  de  beproevingen  en  de
proefnemingen tussen de ziel en de persoonlijkheid zich kunnen voltrekken, terwijl de laatstgenoemde
met kracht en vastberadenheid vecht om de status quo van de in evenwicht gebrachte uitdrukking van
deze twee te handhaven waar het overwicht van de invloed van de persoonlijkheid niet mogelijk is.

171 Ned.
228 Eng.

... Deze vijf stadia lopen evenwijdig met de vijf strikt menselijke tekens van de dierenriem, o.a.: ...

2. Maagd —  Meditatie  —  Zieleleven,  zoals  wordt  aangevoeld  in  de  mens,  de  periode  van
zwangerschap. Het stadium van de verborgen Christus. De intelligente mens. De persoonlijkheid die
het Christusleven verbergt. ...

172 Ned.
230 Eng.

... In de tijd voordat Leeuw-Maagd in twee tekens waren verdeeld, was het Weegschaal-teken feitelijk
het middelpunt. De toestand was toen als volgt:

Ram Stier Tweelingen Kreeft Leeuw-Maagd
WEEGSCHAAL

Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

en  in  deze  rondte  van  de  dierenriem  (voor  zover  het  de  mensheid  betreft)  ziet  gij  de  gehele
geschiedenis van het mensdom uitgebeeld. [O.a.:] de processen van stoffelijke incarnatie voltrekken
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zich in het Kreeft-teken, gevolgd door de tweevoudige ontwikkeling van ziel-lichaam of het subjectief
en het objectief bewustzijn, en de God-mens in het Leeuw-Maagd-teken. ...

172 Ned.
230/231 Eng.

In deze wereldperiode krijgen wij de verdeling van het teken van de Sfinx in twee tekens (de Leeuw en
de Maagd), ziel en vorm, doordat de toestand van de menselijke evolutie en van het bewustzijnsbesef
die van een erkende tweeslachtigheid is; het is pas bij wat het „laatste oordeel" wordt genoemd dat een
andere samensmelting  zal komen en  Maagd-Weegschaal één teken zullen vormen, want dan zal  s
mensen begrip van tegenstrijdige  tweeslachtigheid niet  meer bestaan; de weegschaal  zal  ten slotte
doorslaan ten gunste van datgene wat de Moeder-Maagd gedurende eeuwen heeft verborgen.

173 Ned.
231 Eng.

...  Ten  slotte  zullen  er  weer  op  de  een  of  andere  mysterieuze  wijze  slechts  tien  tekens  van  de
dierenriem zijn; Ram en Vissen zullen één teken vormen, want „het einde is gelijk het begin". ... Wij
zullen dan de volgende tekens hebben:

1. Ram-Vissen 6.   Maagd-Weegschaal
2. Stier 7.   Schorpioen
3. Tweelingen 8.   Boogschutter
4. Kreeft 9.   Steenbok
5. Leeuw 10. Waterman

181 Ned.
242 Eng.

...  [E]r  [was]  een tijd  ...,  ...  waarin er  slechts tien tekens waren,  en in die oude tijd,  zoals in de
tegenwoordige, bestond er onder de astrologische wetenschapsmensen een verschil van mening; zij
waren het niet eens met elkaar welke de tien tekens zouden kunnen zijn, en in dit verband waren er
verschillende denkwijzen, waarvan er in hoofdzaak twee van belang waren. De ene groep versmolt of
vormde Leeuw-Maagd tot één teken en bestendigde hierdoor het geloof in de Sfinx; de andere groep
liet Tweelingen en Weegschaal geheel weg. 

De  eerste  groep  was  van  een  oudere  datum dan  de  laatstgenoemde  die  in  werkelijkheid  een
dierenriem had van elf tekens. ...

181 Ned.
242/243 Eng.

... De andere tekens in hun volmaaktheid voeren de mens buiten het stadium van de gewone mensheid
en brengen de volgende bewustzijnstoestanden teweeg, o.a.:

1. Ram en Maagd. — De Kosmische Christus. Universeel en individueel. ...

186 Ned.
250 Eng.

De macht van Mars wordt in het Weegschaal-teken getemperd; dit is het teken van de tussenperiode en
Mars is tijdelijk rustig voor hij zijn krachten verzamelt voor een hernieuwde poging in het Schorpioen-
teken of voor de „bezieling" van het geestelijk leven in het Maagd-teken overeenkomstig de richting
waarin het wiel draait voor de mens.

187 Ned.
251 Eng.

... De ware heersers van de decanaten in het Weegschaal-teken zijn Jupiter, Saturnus en Mercurius. Ik
behoef niet over hun uitwerking uit te weiden behoudens om erop te wijzen dat het gevolg van de
Jupiteriaanse invloed „de baarmoeder moet ontsluiten" in het Maagd-teken — een sterrenbeeld dat wij
zullen beschouwen wanneer wij dat teken van de dierenriem als eerstvolgend teken gaan bestuderen.

187 Ned.
251/252 Eng.

Het  Maagd-teken is een van de meest betekenisvolle tekens van de dierenriem want zijn symboliek
betreft  het  gehele  doel  van  het  evolutieproces  dat  de  verborgen  geestelijke  werkelijkheid moet
beschermen, voeden en ten slotte moet onthullen. ...

187/188 Ned.
252 Eng.

... De tekens Tweelingen en Maagd staan in nauwe betrekking tot elkaar, hoewel het Tweelingen-teken
het paar van tegenstelling — ziel-lichaam — als twee afgescheiden eenheden geeft, terwijl zij in het
Maagd-teken worden vermengd en van grote, bijzondere belangrijkheid zijn voor elkaar; de moeder
beschermt het zaad van het Christusleven; de stof bewaakt, koestert en voedt de verborgen ziel. De
grondtoon die de waarheid omvat betreffende de opdracht van het  Maagd-teken is zeer nauwkeurig
„Christus in u, de hoop op glorie". Er is geen duidelijker of geschikter omschrijving van dit teken dan
deze woorden; ik wil dat gij dit in gedachten houdt gedurende onze gehele bespreking van dit zesde
dierenriemteken (of het zevende wanneer niet het omgekeerde wiel ter sprake komt).

188 Ned.
252/253 Eng.

In alle grote wereldgodsdiensten verschijnt de Moeder-Maagd; een studie van welk boek ook over
vergelijkende godsdiensten zou dit kunnen bewijzen. Ik kan deze algemene erkenning van de taak van
het  Maagd-teken niet uitvoerig voor u schetsen; het is nutteloos voor mij dit te doen, daar het op
bekwame wijze gedaan is door vele geleerden die hiernaar een onderzoek hebben ingesteld. Ik wil
echter erop wijzen dat vier namen waarbij de Maagd wordt genoemd ons allen vertrouwd zijn en ons
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veel als geheel vertellen betreffende de vormaard waarvan de Maagd het symbool is. 
Het woord Maagd zelf is een afstamming en een verbastering van een oude Atlantische grondnaam

of naamvorm welke in die ver achter ons liggende tijden werd toegepast op het moeder-beginsel. Deze
Maagd was de grondlegster van het matriarchaat dat de toen bestaande beschaving beheerste; vele
verschillende  mythen en legenden getuigen hiervan en zijn  een overlevering aangaande Lilith,  de
laatste van de Godin-Maagden uit Atlantische tijden. ... Drie van deze vrouwelijke godheden zijn Eva,
Isis en Maria. ...

188 Ned.
253 Eng.

...  Deze  persoonlijkheid  is  (voor  zover  het  de  mensheid  betreft)  de  ontwikkelde  en  gekenmerkte
uitdrukking  van  het  derde  aspect  van  goddelijkheid,  dat  van  God  de  Heilige  Geest,  het  actieve
intelligente, voedende beginsel van het heelal. Dit aspect zullen wij in het Leeuw-teken bestuderen en
er die ontplooiing zien van die zelfbewuste eenheid, de persoonlijkheid, die in het  Maagd-teken de
moeder van het Christus-kind wordt. ...

189 Ned.
254 Eng.

... Het  Maagd-teken zelf betekent een synthese van deze drie vrouwelijke aspecten — Eva, Isis en
Maria.  Het  is  de  Moeder-Maagd die  datgene  verschaft  wat  noodzakelijk  is  voor  de  mentale,
emotionele en stoffelijke uitdrukking van de verborgen maar altijd aanwezige goddelijkheid. ...

189 Ned.
254 Eng.

Het  Maagd-teken is dus de tegengestelde pool van de geest en steunt de verhouding van deze twee
nadat  zij  oorspronkelijk  in  het  Ram-teken tezamen zijn  gebracht  en  in  het  Tweelingen-teken een
erkend dualisme hebben bewerkstelligd.

190 Ned.
255 Eng.

Het  Maagd-teken is  bijgevolg  de  kosmische  moeder,  omdat  het  kosmisch  de  negatieve  pool
vertegenwoordigt ten opzichte van de positieve geest; het is de ontvankelijke bewerker waar het het
Vader-aspect betreft. In een vorig zonnestelsel was dit stof-aspect de voornaamste besturende factor,
terwijl in dit zonnestelsel de ziel of het Christus-beginsel van het allerhoogste belang is. Van bepaalde
gezichtspunten uit is het  Maagd-teken vrijwel het oudste van alle tekens, een mededeling die ik u
absoluut niet  kan bewijzen. In  dat  eerste  stelsel  waren de zwakke symptomen (indien ik zulk een
woord  kan gebruiken)  merkbaar  van het  dualisme dat  in  dit  stelsel  een bewezen feit  is,  en  deze
waarheid  is  voor  ons  bewaard  in  de  woorden  dat  „de  Heilige  Geest  de  Moeder-Maagd
overschaduwde". ...

190 Ned.
256 Eng.

Een ander teken van de dierenriem dat eveneens hecht met het vorig zonnestelsel verbonden is, is het
Kreeft-teken; ik zou kunnen zeggen dat het Kreeft-teken een uitdrukking is (in het stadium van grote
vooruitgang) van de eerste helft van de levenscyclus in het eerste zonnestelsel, terwijl het  Maagd-
teken een eveneens gevorderde uitdrukking is van de tweede helft. ...

191 Ned.
256 Eng.

Dit is het zesde teken en hiervan is de zespuntige ster het oude symbool dat het proces van involutie
uitbeeldt, alsook dat van evolutie tot aan het punt van evenwicht, uitgedrukt voor ons in de verhouding
van  het  Maagd-teken tot  het  Weegschaal-teken.  Gij  zult  opmerken,  indien  gij  het  woordenboek
raadpleegt, dat astronomisch het  Maagd-teken beschouwd wordt de plaats in de hemelen te bezetten
waar gij het Weegschaal-teken kunt aantreffen. Dit alles maakt deel uit van de grote illusie, hetgeen
voor astrologen moeilijk te begrijpen is. ...

191 Ned.
257 Eng.

Het Maagd-teken is, zoals gij weet, een van de vier armen van het Beweeglijk Kruis en — zoals gij
ook weet — drukken de vier energieën die dit Kruis vormen (want de drie Kruisen zijn gekruisde
stromen van energie) het gehele doel van de mens uit in vier bepaalde stadia. ...

191/192 Ned.
257/258 Eng.

... Het [Beweeglijk Kruis] vertegenwoordigt op schilderachtige wijze de kritieke punten of bewegingen
in de tijd van bestaan van de ziel in openbaring, o.a.: ...

II. Het Maagd-teken.

1. De periode van de verborgen kiem van het geestelijk leven.
2. De periode van de zich ontwikkelende kiem van het geestelijk leven.

a. Zwangerschap in vroege stadia. 
b. Het stadium waarin tekenen van leven worden gevoeld. 

Het stadium van Beproeving of zich Bewust worden.

192 Ned.
258 Eng.

... In het Maagd-teken wordt hun dienst ten opzichte van elkaar verwisseld of afgewisseld en de een
dient de ander. ...
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193 Ned.
259/260 Eng.

Het Maagd-teken behoort tot de aardse drievoudigheid en een begrip van deze drievoudigheid zal
bovendien verlichtend werken. 

De drie aardse tekens zijn: Stier-Maagd-Steenbok; met betrekking tot de niet-heilige planeet, onze
Aarde, staan zij op een bijzondere wijze met elkander in verbinding. De verhouding waarmede wij ons
bezighouden is die van de samenkomst en samensmelting van de energieën van deze drie tekens op de
Aarde en hun uitwerking op de natuurrijken die zich op onze Aarde openbaren. Ik zou kunnen zeggen
dat, o.a.: ...

2. Het  Maagd-teken — aansporend werkt achter discipelschap (Doel).  Begeerte naar uitdrukking,
geestelijke begeerte.

Het Verborgen Licht van God ...

... In het Maagd-teken begint het doel, waarvoor het vormleven bestaat, zich af te tekenen, de begeerte
naar  persoonlijke bevrediging begint  zich te wijzigen en de begeerte  van de mens naar  innerlijke
erkenning van  de  inwonende  Christus  begint  steeds  meer  de  leiding  op  zich  te  nemen totdat  de
innerlijke geestelijke werkelijkheid ten slotte wordt bevrijd uit de slavernij van de stof en in haar eigen
ware aard in de wereld wordt geopenbaard. ...

193 Ned.
260 Eng.

... Dezelfde gedachte in andere termen uitgedrukt: het licht van kennis, waarvan het Stier-teken de
bewaker is, maakt plaats voor het licht van wijsheid, waarvan het  Maagd-teken de bewaarder is, en
wijkt ten slotte voor het licht van inwijding in het Steenbok-teken. Dit alles echter grijpt plaats en moet
zich voltrekken op, wat esoterisch wordt genoemd, „de stralende oppervlakte van de aarde", het gebied
van de vorm; de hemelvaart of de verheerlijking van de Maagd heeft nog niet plaatsgevonden en de
opheffing van de materie is tot nog toe niet verwezenlijkt. ...

194 Ned.
260/261 Eng.

Het  Maagd-teken symboliseert  diepten, duisternis,  rust en warmte; het is de vallei van belangrijke
ervaringen waarin geheimen worden ontdekt en ten slotte „aan het licht worden gebracht"; het is de
plaats van langzame, lichte en toch krachtige crises, alsook van periodieke ontwikkelingen welke zich
in  duisternis  voltrekken,  maar  die  toch  tot  het  licht  voeren.  ...  Het  Maagd-teken betekent  de
„baarmoeder der tijden" waarin Gods plan (het mysterie en het geheim der eeuwen) langzaam gevoed
en — onder barensweeën en lijden en door middel van strijd  en conflict — tot openbaring wordt
gebracht aan het einde van de daarvoor bestemde tijd. Het wil ons thans toeschijnen (merkwaardig en
overtuigend) dat wij de achtste maand van de zwangerschapsperiode ingaan; waar het de mensheid
betreft is dit vrijwel een voldongen feit, want wij ontdekken — wanneer wij tellen vanaf het Maagd-
teken tot en met het Waterman-teken, het teken waar wij nu naar toe gaan — dat er juist acht tekens
zijn: Maagd, Leeuw, Kreeft, Tweelingen, Stier, Ram, Vissen en Waterman; dit waarborgt ons beslist
de geboorte,  onvermijdelijk  en zeker,  van het  nieuwe tijdperk,  het  nieuwe bewustzijn,  de  nieuwe
beschaving en cultuur.

194 Ned.
261 Eng.

... Deze vooruitgang of weg laat zich in drie grote perioden verdelen, o.a.:

1. De weg of de vooruitgang van de mensheid telkens weer rondom de dierenriem vanaf het Ram-
teken naar het Vissen-teken via het Stier-teken tot in het  Maagd-Leeuw-teken (want deze twee
tekens worden esoterisch als onafscheidelijk beschouwd) laat de massa-beweging de enkeling los
voor een leven van zelfbewuste vooruitgang en een gewijzigde vorm van voortgaan rondom het
levenswiel. Deze periode ligt ver achter ons in het verleden. ...

195 Ned.
262 Eng.

...  In  ...  [Gods]  Plan betekent  het  Maagd-teken, de  Maagd, de  baarmoeder  der  tijden en gaat  de
persoonlijke  ziel  (Leeuw-Maagd) door  de  drie  hierboven  omschreven  stadia  of  tijdkringen.  Zij
betekent ook de baarmoeder van de vorm en de voedende moeder die het Christus-beginsel in haar
eigen stoffelijke bestanddelen bewaakt totdat zij in „de volheid der tijden" geboorte kan geven aan het
Christus-kind. Er zijn in deze wereldperiode drie hoofdtekens met het Christus-beginsel verbonden,
o.a.:

1. Maagd. — Zwangerschap — negen tekens beheersend vanaf het  Maagd-teken tot het Steenbok-
teken, met inbegrip van het Maagd-teken. ...

195/196 Ned.
263 Eng.

Er zijn drie heersers van het Maagd-teken:

1. Mercurius is de orthodoxe heerser. ...

2. De Maan (Vulcanus) is de esoterische heerseres. ...

3. Jupiter  is  de  hiërarchische  heerser  en  heeft  de  heerschappij  over  de  tweede  Scheppende
Hiërarchie, die van de Goddelijke Bouwers van onze planetaire openbaring. ...

196 Ned. Het  Maagd-teken staat door bemiddeling van de verschillende planetaire heersers op een bepaalde
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264 Eng. wijze in verbinding met acht andere tekens van de dierenriem; daarom houden wij ons bezig met deze
acht tekens, daar zij tevens een onderling-verbonden synthese van negen tekens (met inbegrip van het
Maagd-teken) tot stand brengen. ...

197 Ned.
265 Eng.

De verhouding van het  Maagd-teken tot acht tekens heeft bijgevolg een bepaald verband met deze
aangelegenheden  en  de  negen  vereende  invloeden  doen  het  hunne  bij  de  ontplooiing  van  het
Christusleven in de enkeling en in de massa.

Uit deze groep van tekens en haar begeleidende sterrenbeelden zijn er drie weggelaten. Deze tekens
zijn Leeuw, Weegschaal en Steenbok. ...

198 Ned.
266 Eng.

... In dit verband zou ik kunnen opmerken dat, o.a.: ...

2. Kreeft-Maagd-Vissen — de driehoek vormen van de Moeder of het  stofaspect,  beheerst  door
intelligente activiteit. 

Zij  wijzen op  punten van  gelegenheid  van innerlijke  aard  waar het  het  bewustzijn  betreft,
waardoor  gij  de  erkenning krijgt  van  het  massabewustzijn,  het  individuele  bewustzijn  en  het
groepsbewustzijn.

201 Ned.
271 Eng.

Zoals ik u reeds eerder heb verteld, staat het Maagd-teken in verbinding met acht sterrenbeelden en in
dit feit ligt zowel een voorspelling als een waarborg. Hetgeen dit teken omsluiert en verbergt is in
aanleg ontvankelijk voor negen energiestromen die — op het  leven in de vorm inwerkend en een
reactie  oproepend uit  de  ziel  — die „punten van crisis"  en die  „ogenblikken van tot  uitdrukking
gekomen  ontwikkeling"  teweegbrengen,  waarop  wij  hebben  gedoeld  toen  wij  de  tekens  Leeuw-
Weegschaal-Steenbok bespraken.

202 Ned.
271 Eng.

Door middel van Mercurius komt het  Maagd-teken in hechte verhouding met drie andere tekens —
Ram, Tweelingen en Schorpioen. Weer krijgen wij hier een zeer belangrijke driehoek van energieën in
het leven van het Christus-kind dat door het Maagd-teken wordt beschermd en gevoed en in dit teken
verborgen wordt gehouden. ...

202 Ned.
271/272 Eng.

... [H]ier komt ook de ware betekenis van de woorden neergelegd in  De Bhagavad Gita  naar voren
wanneer Krishna (het Christusbeginsel) tot Arjuna (de werelddiscipel of het ontwikkelde vormaspect)
zegt: „Na het gehele heelal doordrongen te hebben met een fragment van mijzelf, blijf ik." Er is hier
een esoterische toespeling op de wezenlijke identiteit van de Zoon met de Vader, de „Onsterfelijke",
en met de eeuwige Moeder; dat is met geest en stof. 

Dit  is  het  fundamentele  mysterie  van het  Maagd-teken en het  zal  worden  onthuld  wanneer  de
energieën die in het Maagd-teken stromen vanuit het Tweelingen-teken via de planeet Mercurius het
voor hen bestemde werk hebben verricht, want het Tweelingen-teken is een uitdrukking van de vierde
niet-geopenbaarde Scheppende Hiërarchie. ...

202 Ned.
272 Eng.

In  deze  drievoudige  verhouding  van  drie  grote  sterrenbeelden  kunt  gij  een  duidelijk  begrijpelijk
kenmerk  waarnemen,  namelijk  hun  wezenlijke  tweeslachtigheid  —  de  uitwerking  ervan  is  zo
opmerkelijk en zo dramatisch aanwezig in het  Maagd-teken. ... Geest en stof (Ram), ziel en lichaam
(Tweelingen), de moeder en het kind (Maagd), het Woord en het Vlees (Schorpioen) — hier vertonen
zich de vier tekens van scheppend dualisme en de onderling verbonden evolutie, en geven de macht en
de doeleinden van de vierde Scheppende Hiërarchie weer. ...

203 Ned.
273 Eng.

Bovendien  is  het  in  dit  teken  dat  de  Maan  in  haar  eigen  recht  van  ouderdom  en  van  oude
gedachten-controle,  alsook  zoals  zij  Vulcanus  zowel  als  Neptunus  omsluiert,  de  kracht  van  het
Maagd-teken verbindt met de energieën van de tekens Stier, Kreeft en Waterman. 

...  Esoterisch  wordt  gezegd  dat  de  Christus-Awatar  altijd  wordt  genoemd  bij  vier  namen  of
uitdrukkingen; zij luiden als volgt, o.a.: ...

3. Hij Die voor Haar het doel van bestaan is Maagd Het Beweeglijk Kruis. ...

203 Ned.
274 Eng.

Het Maagd-teken staat in verbinding met het Stier-teken door middel van Vulcanus die datgene met
zich brengt wat genoemd zou kunnen worden het uithoudingsaspect van de wil-tot-zijn; dit steunt de
geïncarneerde  Zoon  van  God  die  leren  moet  door  de  ervaringen  van  de  duistere  tijd  waarin  de
persoonlijkheid  de  Moeder  wordt  tijdens  de  periode  van  zwangerschap,  door  de  periode  van
minderjarigheid op het stoffelijk gebied en door het stadium van de ontwikkelingsjaren totdat hij als
ingewijde tot volle rijpheid komt. ...

203/204 Ned. ... Het Stier-teken is een uitdrukking van de derde niet-geopenbaarde Hiërarchie; van deze Hiërarchie
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274 Eng. weten wij niets behalve het feit dat zij te maken heeft met het licht dat bevrijding brengt uit de dood.
Gij krijgt dus, o.a.: ...

Maagd — Het Christusleven, latent en niet uitgedrukt (gelijk de derde Scheppende Hiërarchie). ...

204/205 Ned.
275 Eng.

... Deze zes tekens:

Kreeft Leeuw Maagd 
Steenbok Waterman Vissen

vormen een andere  zespuntige ster  van diepe  betekenis  die is  de  subjectieve  tegenhanger  van de
zespuntige ster (de door elkaar gekruiste driehoeken) die wij het zegel van Koning Salomo noemen. ...

206 Ned.
277 Eng.

Door de Maan en ook door Jupiter wordt het Maagd-teken in verbinding gebracht met het Waterman-
teken  wat  in  dit  geval  betekent  met  de  zevende  Scheppende  Hiërarchie  of  met  de  atomaire
bestanddelen  waarvan  het  vaste  lichaam  van  openbaring  opgebouwd  moet  worden,  wil  het
Christusleven (dat door de Maagd wordt gevoed) tot een geslaagde openbaring worden gebracht. ...

In verband met Jupiter, zoals kan worden verwacht uit een studie van de stralen, wordt het Maagd-
teken zowel met het Boogschutter- als met het Vissen-teken in verbinding gebracht. ...

206/207 Ned.
278 Eng.

De verhouding die er bestaat tussen de tekens  Maagd en Vissen (tussen de Moeder-Maagd en de
vrouwelijke Vis-Godinnen) is bekend, want zij zijn polaire tegenstellingen en hun functies zijn op een
bijzondere wijze onderling verwisselbaar. 

In de omkering van het gewone wiel kenmerken de tekens Ram en Schorpioen het begin en het
einde, hetgeen zich in de afgeronde en toegeruste persoonlijkheid voltrekt. Zij zijn, exoterisch, het
Alpha en het Omega. 

In het leven van de discipel staan de tekens Maagd en Vissen in dezelfde verhouding. Het Vissen-
teken  voltooit  het  werk  dat  in  deze  grote  wereldcyclus  wordt  verricht.  Enig  idee  van  de
scheppingsgeschiedenis, zoals hierboven is aangegeven, kunt gij verkrijgen wanneer gij de tabel van
de negen tekens met hun kruisen bestudeert, o.a.. ...

9. MAAGD DE MOEDER HET BEWEEGLIJK KRUIS.

208 Ned.
280 Eng.

Zoals  ik  u  heb  verteld,  wordt  door  de  esoterische  leraren  van  de  Hiërarchie  het  Maagd-teken
beschouwd met het derde aspect  van goddelijkheid,  het moeder-beginsel, vereenzelvigd te zijn, en
naar  zij  geloven  is  dit  teken  de  leider  van  de  ontwikkelde  en  erkende  energieën  in  het  eerste
zonnestelsel. Het is om deze reden dat in dit zonnestelsel het Maagd-teken overheersend onderworpen
wordt aan de invloeden van de tweede, de vierde en de zesde straalsenergieën door middel van Jupiter
(tweede straal), de Maan en Mercurius (vierde straal) en Neptunus (zesde straal). ...

208 Ned.
280/281 Eng.

Er is een ander punt met betrekking tot de planetaire invloeden dat ik graag hier wil vermelden omdat
het nogmaals de nadruk legt op de samenvoegende houding van het Maagd-teken en zijn bijdrage als
een groot brandpunt voor de verdeling van energieën aan de vierde Scheppende Hiërarchie. Jupiter
beheerst vier tekens en elk van deze tekens vertegenwoordigt één van de vier elementen welke zich in
de drie werelden van menselijke evolutie uitdrukken. De volgende tabel zal dit enigszins duidelijker
maken, o.a.:

Maagd ... ... ...

Aarde ... ... ...
De verborgen Christus. ... ... ...

In dit  Maagd-teken zijn de plaats en de wijze van uitdrukking van de planeten van overwegend
belang, ofschoon de verklaring ervan diep esoterisch en zeer moeilijk te begrijpen is.

208/209 Ned.
281 Eng.

Mercurius staat in dit teken in verheffing omdat de moeder noodzakelijkerwijs door haar zoon, de
Zoon van  het  Denkvermogen  die  tevens  de  Zoon  van  God  is,  beheerst  wordt.  De moeder  is  de
beschermster  van  deze  zoon  en  is  verantwoordelijk  voor  zijn  ontwikkeling  en  zijn  langzaam
verworven ervaringen. ... In het  Maagd-teken bereikt Mercurius zijn volle kracht, want het  Maagd-
teken is intelligentie en de verborgen Christus is wijsheid of zuivere rede.

209 Ned.
282 Eng.

... Het Maagd-teken en Venus zijn tezamen twee intelligentie-aspecten. De symboliek van de afdaling
van de Geest in de schoot van de moeder-Maagd is voor ons bewaard gebleven in het astrologisch feit
dat Venus in dit teken in val is; esoterisch verdwijnt zij uit het zicht en trekt zich terug in de duisternis.
Neptunus, de uitdrukking van de zesde Straal van Idealistische Toewijding, is natuurlijk in dit teken
minder krachtig weergegeven en gelijktijdig „wordt zijn macht getemperd”, want de aandrijving en
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drang tot toewijding en begeerte maken in dit sterke teken plaats voor de natuurlijke processen waarin
de vormen worden voortgebracht en voor de stille activiteit die zich in de schoot van tijd en ruimte
afspeelt. 

De invloed  van Jupiter  wordt  eveneens,  ondanks zijn  latente  kracht,  in deze  tijd  „getemperd",
doordat  het  tweede beginsel  of het  tweede aspect  van goddelijkheid,  de Zoon of de kiem van de
Christus Die komen zal, de Zoon van het Denkvermogen, afdaalt in de diepten en er tijdelijk omsluierd
of verborgen wordt. ...

210/211 Ned.
284 Eng.

Volgens Sephariel worden de drie decanaten waarin het  Maagd-teken wordt verdeeld, beheerst door
de Zon, Venus en Mercurius, terwijl Alan Leo ons Mercurius, Saturnus en Venus geeft. Ik wil hier uw
aandacht vestigen op een punt dat vaak door astrologen over het hoofd wordt gezien, namelijk dat
Mercurius en de Zon onderling-verwisselbare termen zijn waar het de discipel betreft. Wanneer de
discipel zich bewust wordt dat hij zelf Mercurius, de Zoon van het Denkvermogen, is en bijgevolg één
met de universele Christus, de „Zon en toch de Zoon van God" (zoals het esoterisch wordt uitgedrukt),
dan is hij een ingewijde. Daarom is de door Alan Leo gegeven vaststelling van de heersers de ware
esoterische. ...

214 Ned.
288 Eng.

De Leeuw is een deel van de Sfinx, doch hierop behoef ik niet verder in te gaan daar wij dit reeds
elders hebben aangeroerd. Dit is een groot mysterie.  Maagd en Leeuw tezamen betekenen de gehele
mens, zowel de God-mens als geest-stof. Het is belangrijk dit in gedachten te houden, want wanneer
de aard van de wereld wordt onthuld, dan zal het mysterie van de Sfinx niet meer bestaan.

215 Ned.
290 Eng.

...  Een  andere  driehoek  [dan  Stier-Leeuw-Waterman]  is  van  enigszins  gelijke  aard,  namelijk
Leeuw-Maagd-Vissen, doch deze drie brengen een nog fijnere uitdrukking van bewustzijn teweeg,
o.a.: ...

2. Maagd. —  Het latente Christusleven of Christusbeginsel. Dualisme. ...

235 Ned.
318 Eng.

Er  bestaat  tevens  een  veelbetekenende  verhouding  tussen  vijf  tekens  die,  wanneer  zij  tot  deze
bijzondere wisselwerking worden aangedreven, in hun aard en hun gevolgen diep esoterisch zijn. ...
Deze vijfvoudige verhouding wordt eerst op het Pad van Discipelschap vastgesteld en wordt door de
esoterische aaneenschakeling van Kreeft-Maagd-Schorpioen-Steenbok-Vissen tot stand gebracht. ...

235 Ned.
318 Eng.

Er zijn twee tekens, één waterteken en één aards teken (Kreeft en  Maagd) in het stadium van het
onderbewust  zwaartepunt  waarin  alles  latent  en  verborgen  is.  ...  In  het  Maagd-teken wordt  het
Christusleven of het Christus-bewustzijn verborgen en het Christus-kind ligt voorlopig embryonaal in
de moederschoot van stof en tijd; gedurende dit stadium wordt de nadruk gelegd op de vorm die de
werkelijkheid omsluiert en verborgen houdt. ...

236 Ned.
318/319 Eng.

 ... In het Steenbok-teken begint de discipel — als gevolg van de uitwerking van de in vloeden van de
tekens Kreeft, Maagd en Schorpioen — blijk te geven van het vermogen om het leven van twee rijken,
althans in enige mate, tot uitdrukking te brengen; hij is een ontwikkeld menselijk wezen, alsook een
burger van het Koninkrijk Gods. Waar het een ingewijde betreft en gedurende een periode van drie
incarnaties  versterken  de  vier  tekens  van  openbaring  (Kreeft,  Maagd, Schorpioen  en  Steenbok)
bijgevolg hun invloed op hem, totdat hij in de vierde incarnatie begint te reageren op de innerlijke
invloed van het Vissen-teken. ...

236 Ned.
319 Eng.

... Bijgevolg zou er gezegd kunnen worden dat, o.a.:

1. In het Kreeft-teken de invloed van de menselijke Hiërarchie begint met zich te doen gelden en het
dualisme van de mens begint te omvatten. Dit treedt duidelijk aan de dag in het Maagd-teken. Ziel
en lichaam worden hecht met elkander verbonden en in één vorm tezamen gehouden. De mens
wordt een bewuste persoonlijkheid, hetgeen het resultaat is van de ervaringen in het Kreeft-teken,
voltooid in het Maagd-teken. ...

237/238 Ned.
321 Eng.

... De Maan echter verbindt het Kreeft-teken met twee andere tekens en deze vormen een kosmische
driehoek Deze tekens zijn Kreeft-Maagd–Waterman. In deze combinatie krijgt gij het teken van het
massa-bewustzijn, het teken van het Christus-bewustzijn en het teken van het universeel bewustzijn die
alle door bemiddeling van de invloed van Neptunus die door de Maan wordt omsluierd, zeer nauw met
elkander in verbinding staan.

238 Ned.
322 Eng.

... Ook is het voor de gemiddelde studerende van de moderne tijd net zo moeilijk het massabewustzijn
van het Kreeft-teken te begrijpen als het moeilijk voor hem is de groepsbewustheid van het universeel
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bewustzijn van het Waterman-teken te bevatten;  voor deze laatste fase van ontwikkeling wordt de
mensheid hiërarchisch verbonden door de Maan die Neptunus omsluiert.  Het gemiddeld menselijk
wezen begint  nu pas  het  stadium van het  individueel  Christus-bewustzijn van het  Maagd-teken te
begrijpen waarmede hij wordt verbonden door dezelfde planeet.

239 Ned.
323 Eng.

...  Wanneer eenmaal de begeerte ontwaakt en omgevormd is tot de hogere aspiratie, dan werkt de
invloed  van  het  Maagd-teken in  en  de  ontvankelijke  ziel  —  ontwikkeld  door  de  vijf  indirekte
invloeden van het Hoofdkruis — begint actief en bewust aan het levensdrama deel te nemen. ...

244 Ned.
329 Eng.

6. Maagd. — Het vermengd tweevoudig Licht. Twee lichten worden er gezien — het ene helder en
sterk, het licht van de vorm; het andere zwak en vaag, het licht van God. Dit licht onderscheidt
zich door een licht  dat  sterker  wordt en een licht  dat  taant.  Het verschilt  van het  licht  in het
Tweelingen-teken. ...

246 Ned.
332/333 Eng.

Teken De Onontwikkelde Mens De Gevorderde Mens Discipel Ingewijde ...

6. Maagd. De ontkiemende energie. De scheppende kracht. De Christus-activiteit.
De Moeder. De Beschermer. Het Licht.

Grondtoon: Het Maagd-teken verbergt het licht dat in het Waterman-teken de wereld verlicht. ...

Grondtoon: Het Waterman-teken bevrijdt het Maagd-teken van de last.

248 Ned.
335 Eng.

3. Door een studie van het Beweeglijk Kruis — Tweelingen, Maagd, Boogschutter, Vissen — hij tot
een begrip kan komen:
a. Van discipelen.
b. Van groepsactiviteit.
c. Van de tweede inwijding.

249/250 Ned.
337/8/9 Eng.

... De vervulling zowel van de vormzijde als van de zijde van de ziel zou als volgt kunnen worden
uitgedrukt, hoewel gij rekening moet houden met de begrenzing van de taal: ...

(Van Ram naar Stier via Vissen)

Voor de gewone mensheid, o.a.: ...

6. Maagd-Vissen. — Maagdelijke stof trekt de ziel aan en de goddelijke Moeder wordt belangrijker
dan de zoon. Het leven van de ziel verbergt zich. ...

(Van Ram naar Vissen via Stier)

De Discipelen en de Ingewijden, o.a.: ...

6. Vissen-Maagd. — De vorm onthult en bevrijdt de inwonende ziel. De Verlosser van de wereld
verschijnt en voedt de verborgen zielen in het Maagd-teken.

252 Ned.
341 Eng.

Wanneer gij deze gevolgen bestudeert, zult gij ten slotte tot een inzicht komen van de verhoudingen,
door ons reeds eerder aangeroerd toen wij de heersers van dit teken — exoterisch en esoterisch —
bespraken, die de persoon in het Kreeft-teken met de tekens  Maagd, Waterman en Schorpioen in
contact brachten. ...

254 Ned.
343/344 Eng.

...  Veel  dat  gezegd  kan  worden  omtrent  het Tweelingen-teken  is  bijgevolg  besproken  bij  het
Boogschutter-teken;  de  tekens  Maagd en  Vissen  zijn  eveneens  met  betrekking  tot  dit  teken  in
beschouwing genomen, omdat deze vier tekens tezamen het Beweeglijk Kruis vormen. ...

255 Ned.
345 Eng.

...  Wij zouden derhalve de volgende feiten betreffende het Beweeglijk Kruis kunnen onderkennen,
o.a.: ...

Maagd. — Dit is de voedende kracht van de stoffelijke bestanddelen zelf, onderworpen aan de negen
cyclische veranderingen van de kosmische zwangerschap-periode; deze kracht voedt en beschermt
het embryonaal Christusleven en bereidt het voor voor openbaring of een goddelijke incarnatie. ...

257/258 Ned.
348/349 Eng.

... Symbolisch gesproken en met woorden uit het Oude Commentaar, o.a.: ...

„Hij  hoorde  de  kreet  van  de  Moeder  (Virgo),  van  de  Zoeker  (Sagittarius)  en  van  de
ondergedompelde Vis (Pisces).  Dan, zie,  het Kruis van beweeglijkheid verscheen, ofschoon
Gemini aan de top bleef. Dit is het mysterie."

264 Ned. Mercurius, de ster van conflict, is tevens de grote planeet die de onderlinge betrekkingen regelt, want
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357 Eng. hij „zet de wisselwerking op touw" (indien ik zulk een uitdrukking kan gebruiken) tussen onze Aarde
en  haar  heersende  sterrenbeelden.  Waar  het  het  Tweelingen-teken  betreft,  brengt  hij  onze  kleine
planeet  in  verbinding  met  Maagd (het  Beweeglijk  Kruis),  met  Ram  (het  Hoofdkruis)  en  met
Schorpioen (het Vaste Kruis); zijn opdracht is bijgevolg van het hoogste belang. ...

264 Ned.
358 Eng.

...  [I]n  het  Maagd-teken veroorzaakt  ...  [Mercurius]  die  innerlijke  strijd  tussen  het  exoterisch
niet-zelf en het esoterisch zelf, tussen het vormbewustzijn (planetair, menselijk en onder-menselijk) en
de ziel in alle vormen. Bij het beschouwen van dit onderwerp zult gij uw aandacht moeten geven aan
de volgende astrologische formaties, o.a.:

1. Tweelingen Maagd Mercurius.
De Aarde ...

266 Ned.
360 Eng.

De invloed van Mercurius moet, terwijl hij de tekens Maagd en Tweelingen met elkaar in verbinding
brengt, de ziel in de vorm beheersen en haar onderwerpen aan die invloeden die tot versterking van het
gewone evolutieproces zullen leiden, zodat het zielelicht kan toenemen en het licht van de stof zelf
gaat tanen. ...

272 Ned.
368/369 Eng.

... De zeven tekens — met inbegrip van de tekens Tweelingen en Boogschutter — zijn waar het de
mensheid betreft van het allerhoogste belang:

Tweelingen   — ...

Kreeft  
Leeuw  
Maagd   Zijn strikt menselijke tekens met hun erkenning van dualisme, beklemtoond in het 
Weegschaal   Maagd-teken als centraal teken.
Schorpioen   

Boogschutter  — ...

280 Ned.
379 Eng.

De  aardse  drievuldigheid  van  de  tekens  Steenbok,  Maagd en  Stier  vormt  een  driehoek  van
stoffelijke  uitdrukking welke  van  buitengewoon belang is  wanneer  gij  deze  bestudeert  vanuit  het
gezichtspunt  van  de  gewone  omwenteling  van  de  dierenriem,  gevolgd  door  de  gemiddelde  en
onontwikkelde mensheid, of vanuit het gezichtspunt van de discipel, waarin het pad van vooruitgang
langs de dierenriem wordt omgekeerd. ... In het Maagd-teken echter doet dat leven zijn innerlijke druk
gevoelen en de beweging van het verborgen leven begint — zwak doch werkelijk — in de concrete
vorm te trillen en brengt in het Stier-teken die reactie op begeerte teweeg, alsook die voorwaartse
stormloop en die krachtige beweging, waardoor de evoluerende vooruitgang van de individuele mens
die onder de impuls van begeerte werkt, gekenmerkt wordt. ...

280 Ned.
380 Eng.

... Daar de discipel (een uitdrukking van het Christusleven in zijn vroege  geopenbaarde  stadia) dan
begeerte heeft omgevormd in aspiratie, begint zijn loopbaan — objectief en in vol bewustzijn — in het
Stier-teken voorwaarts te gaan „op de vleugelen van aspiratie" naar het  Maagd-teken en „daar  hij
zowel de Moeder als het Kind is, betreedt hij het Huis van Barensweeën". ...

284 Ned.
384 Eng.

... De aardse drievuldigheid is door de astrologen aangeduid als het denkbeeld te belichamen van de
vlakten (Stier), van de grotten (Maagd) en van het gesteente (Steenbok). ...

295 Ned.
400 Eng.

De  verheffing  van  de  vorm,  beheerst  door  de  Maan,  kan  worden  nagespoord  door  de  gehele
dierenriem heen en levert  een interessante,  zich geleidelijk  verder  ontwikkelende geschiedenis.  ...
Deze geschiedenis wordt ons verteld door de verschillende vrouwen die in velerlei  sterrenbeelden
voorkomen en te eniger  tijd  zal  rondom hen de  astrologie van de vorm  worden opgebouwd. Wij
hebben Cassiopeia,  Venus, Coma Berenices,  Andromeda en een of twee andere,  alsook Virgo,  de
Maagd, het belangrijkste sterrenbeeld van allen. ...

343 Ned.
468 Eng.

Vier sterrenbeelden zijn niet in deze lijst opgenomen:

Leeuw ............................ Maagd ............................. Waterman .............................. Vissen
... ..................... Christus-bewustzijn ......................... ... ........................................ ...

Zij hebben voornamelijk te maken met de uitdrukking van het bewustzijn op de buitenste uiterlijke
gebieden  van  uitdrukking  of  met  de  samensmelting  van  ziel  en  vorm  ten  einde  een  volledige
bewustheidstoestand aan te tonen. ...

344 Ned.
469 Eng.

Er is één driehoek van kosmische energie welke van buitengewoon belang is voor onze planeet, daar
de vereende invloed van zijn drie sterrenbeelden ten slotte de inwijding van de Planeet-Logos zal
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bewerkstelligen;  dit  zal  de  een  of  andere  toekomstige  planetaire  uitdrukking  van  Zijn  leven
waarborgen om een „heilige planeet" genoemd te worden. ...

Deze drie sterrenbeelden zijn Leeuw-Maagd-Vissen. Esoterisch wordt over hen gesproken als „de
Voortbrengers van datgene wat weet, de Mededelers van datgene wat ontwaakt is en de Bouwers van
de vormen van ineenvloeiende Wijsheid. Zij scheppen een eenheid; Zij verbrijzelen datgene wat zij
hebben voortgebracht alleen om het weer in grotere schoonheid en veelomvattender volledigheid op te
bouwen." ...

345 Ned.
469/470 Eng.

Deze driehoek is in deze tijd een omgekeerde driehoek met de energieën van het Leeuw-teken in het
nauwste contact met ons planetair leven. De volgende driehoek geeft hiervan een helder beeld:

Vissen Maagd

Leeuw

De Mensheid

Deze drie  worden op bepaalde  en steeds sterkere wijze verbonden met de  ontplooiing van het
menselijk bewustzijn in de drie voornaamste aspecten.

345 Ned.
470 Eng.

... Achter deze invloed en aandrijving tot openbaring staat echter de kracht van het Maagd-teken (de
moeder of de bewaakster van het Christus-bewustzijn) welke ten slotte de synthese en de lagere reeds
eerder door de energie van het Leeuw-teken verkregen eenheid verbrijzelt; die kracht stimuleert de ziel
in de vorm alsook de ziel in elk atoom van de vorm, daar het talent en de ongeëvenaardheid van het
Maagd-teken van  dien  aard  zijn  dat  het  de  vorm voortbrengt  en  tevens  het  leven  in  die  vorm
stimuleert, zodat het twee levens gelijktijdig voedt en bezielt. ...

345 Ned.
470/471 Eng.

...  Het  is  een  krachtige  tweevoudige  energie,  een  sterke  uitdrukking  van  de  anima mundi  of  de
wereldziel. 

Het was de erkenning  hiervan, waardoor de vroegere astrologen ertoe kwamen Maagd-Leeuw in
één teken te doen opgaan. Vervolgens werd het teken, naarmate de tweeslachtigheid van de menselijke
geest (geest-stof) een werkelijkheid in het bewustzijn van de mens werd, in twee tekens verdeeld en de
strijd  tussen  de  paren  van  tegenstelling  werd  een  „doelbewuste  oorlog"  die  heden  ten  dage  zijn
hoogtepunt bereikt. ...

346 Ned.
471 Eng.

Dit is het hogere aspect van de energie van het Vissen-teken; het is de bewustwording van de groep,
van het  geheel  en van  het  heelal.  Het  is  de  energie  van buddhi,  het  hoger  aspect  van de  lagere
psychische aard; het is het aspect van de bemiddelaar in tegenstelling met dat van het medium. Het is
de  intuïtieve  leiding  in  plaats  van  de  intellectuele  opperheerschappij  van  het  Leeuw-teken  en  de
begrenzingen van het Maagd-teken.

346 Ned.
471/472 Eng.

Dit  alles  wordt  in  deze  tijd  door  de  gestadige  instroming  van  de  energieën  van  de  tekens
Leeuw-Vissen-Maagd tot stand gebracht; deze liggen achter de zeer snelle ontplooiing van de drie
typen  van  bewustzijn welke  in  verschillende  graden  kan  worden  aangetroffen  in  de  hedendaagse
mensheid.

Er zijn, zoals ik reeds eerder heb verteld, zeven grote crises met betrekking tot het menselijk wezen
op het pad van evolutie; zij komen voor in de vroege, de daaropvolgende en in de laatste stadia van
zijn groei.  Gij  moet in gedachten houden dat  deze door  de heersende invloeden van zeven grote
sterrenbeelden worden aangedreven, o.a.: ...

Crisis   Hoedanigheid   Sterrenbeeld  Kruis ...

6. Crisis van de Geboorteplaats .......... Inwijding ...................... Maagd .................... Beweeglijk ...

Gij zult opmerken dat twee van de sterrenbeelden die wij zo juist hebben beschouwd — Leeuw en
Maagd — in deze lijst zijn opgenomen. 

...  Het  Vissen-teken staat  echter  in  deze  tijd  in  een  onvergelijkelijke  verhouding tot  de  zeven
sterrenbeelden  die  de  grote  menselijke  crises  doen  ontstaan;  het  brengt  ook  de  laatste  vereende
inspanning van de Driehoek: Leeuw, Maagd, Vissen tot voltooiing. ...

348 Ned.
474 Eng.

De  invloeden  van  deze  zeven  sterrenbeelden  worden  door  drie  driehoeken  en  een  uiteindelijke
synthese of een brandpunt gesymboliseerd. Esoterisch worden deze driehoeken gewoonlijk afgebeeld
als boven op elkaar geplaatst, maar ter wille van de duidelijkheid heb ik ze gescheiden.
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Kreeft Ram

Steenbok 
(1ste tijdperk)

Tweelingen Schorpioen

Maagd 
(2de tijdperk)

Steenbok Maagd

Leeuw 
(3de tijdperk)

348/349 Ned.
475 Eng.

... Wij hebben dus te maken met:

1. Zeven sterrenbeelden:
Kreeft, Ram, Tweelingen, Schorpioen, Steenbok,  Maagd, Leeuw. Deze voeren de mens vanuit het

stadium van individualisering naar het Pad van Discipelschap.

2. Acht sterrenbeelden (met inbegrip van drie uit de zeven) die de discipel voeren vanuit het stadium
van individualiteit naar dat van de zelfingewijde en vervolmaakt geworden ziel.

352/353 Ned.
480/481 Eng.

... De astrologische symbolen voor de tekens  Maagd en Schorpioen zijn drievoudig van aard — de
enige twee die dit zijn. Wanneer de discipel de bedoeling achter deze drievoudigheid begrijpt, zal hij
in staat zijn de betekenis van deze diepzinnige wetenschap te bevatten en rijp zijn met deze nieuwe
astrologie te werken. 

Maagd en  Schorpioen  zijn  twee  tekens  die  met  de  ontwikkeling  van  het  Christus-bewustzijn
verbonden zijn; zij kenmerken kritieke punten in de ervaringen van de ziel — momenten van integratie
waarin de ziel zich bewust met de vorm en tegelijkertijd met de geest vereenzelvigt. ...

353 Ned.
481 Eng.

... Wanneer de ervaringen ondervonden in het  Maagd-teken in het Vissen-teken zijn voltooid en de
beproevingen van het Schorpioen-teken geleid hebben tot verlichting in het Stier-teken, dan zal de
uitwerking van deze vier energieën (Maagd, Vissen, Schorpioen, Stier) de mens tot de ware driehoek
vormen  die  de  drie  goddelijke  aspecten  of  energieën,  zoals  zij  vanuit  de  drie  grote  bepalende
sterrenbeelden: de Grote Beer, de Pleiaden en Sirius komen, tot uitdrukking brengt.

356 Ned.
485/486 Eng.

In deze tijd verschijnt het Leeuw-teken ook nog in een andere belangrijke driehoek: Ram, Leeuw,
Maagd — een driehoek die krachtig helpt het Nieuwe Tijdperk in te wijden. ... De invloed van het
Maagd-teken komt tot uitdrukking in de vele godsdienstige,  geestelijke en mentale organisaties en
stromingen welke zo rechtstreeks duiden op het ontwaken van het Christus-bewustzijn in de mensheid.
...

359 Ned.
490 Eng.

[Tabel VIII:]

2. In deze tijd zijn de volgende punten van de driehoeken van energie of de volgende sterrenbeelden
in de driehoeken de besturende factoren, o.a.: ...

Straal  II.  Maagd: Dit  sterrenbeeld  veroorzaakt  de  verhoogde  werkzaamheid  van  het
Christusbeginsel in het hart van de mensheid. ...

360 Ned.
491 Eng.

[Tabel VIII:]

c. Het Tweelingen-teken bevindt zich enkel in de driehoek van Straal II en in deze tijd verrichten
de tekens Maagd en Vissen de grote taak om tweede-straals-energie over te dragen. ...

398 Ned.
549 Eng.

...  [B]ovendien is ...  [Mercurius]  de exoterische heerser  van het  Maagd-teken, de Moeder van het
Christus-Kind, of de vorm van datgene wat de vorm bewoont. ...

Dit brengt bijgevolg vier grote sterrenbeelden in een hechte verhouding tot elkaar, terwijl elk een
bijzondere verhouding heeft tot de tweevoudigheden waarbij de mens een bepaald revolutionair belang
heeft.  Deze worden voor de mensheid op een onovertroffen wijze uitgedrukt  door  middel  van de
tekens Ram, Tweelingen, Maagd en Schorpioen. ...

402 Ned.
554 Eng.

De  vier  armen  van  dit  Kruis  zijn  Tweelingen-Maagd-Boogschutter-Vissen.  Het  wordt  soms  het
Gewone Kruis genoemd, omdat het de gewone kudde, het grootste deel van de mensheid, beheerst.
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408 Ned.
561/562 Eng.

... [De ware bedoeling van de Kruisen kan] worden toegelicht, maar enkel op analytische wijze (welke
altijd de synthese ontkent) door bijvoorbeeld op te merken met betrekking tot het Beweeglijk Kruis dat
de synthese van evolutie, haar probleem en haar doel alle te voorschijn komen in een vereende, gehele
weergave wanneer de invloeden als volgt worden gezien, o.a.: ...

2. Maagd — de weergave van het in elkaar overgaan van leven en vorm. ...

409/410 Ned.
564 Eng.

...  Later,  wanneer de praktische waarde van esoterische astrologie beter  wordt begrepen, zullen de
mensen gebruik maken van de drie energieën van de andere drie tekens van het Kruis waarin het Zon-
teken zich bevindt. ... Om dit in de eenvoudigste woorden te zeggen, waardoor natuurlijk de betekenis
ervan wordt beperkt: een mens zal trachten, wanneer hij in het Boogschutter-teken staat, zich langs de
een of andere lijn op één punt te richten; wanneer hij in het  Maagd-teken staat, zal hij weten dat de
gelegenheid zich voordoet de vorm meer onder invloed van de verborgen Christus te brengen en dat in
het  Vissen-teken  gevoeligheid  voor  de  hogere  indrukken zijn  recht  en  privilege  is.  Al  deze  vier
mogelijkheden  komen tot  uitdrukking voor  ons  in  het  leven  van  Jezus,  de  Meester  op  de  zesde
straal. ...

Het Maagd-aspect kwam tot uitdrukking in Zijn twaalfde jaar, toen Hij zeide: „Wist gij niet dat Ik
bezig moet  zijn  met de  dingen Mijns  Vaders?",  hetgeen duidde  op  de  ondergeschiktheid van het
vormleven aan de wil van de inwonende Christus; dit werd volmaakt toen „goddelijkheid op Hem
nederdaalde" bij de Doop.

454 Ned.
627 Eng.

2. MAAGD is het sterrenbeeld dat het symbool is van het tweede stadium van de verhouding tussen de
paren  van  tegenstelling.  Hier  krijgen  wij,  zoals  gij  weet,  te  maken  met  de  Moeder  van  het
Christus-Kind en met het  stimulerend proces  van onderlinge uitwisseling dat  leven,  liefde en hun
vereende  openbaring  in  één  vorm tot  stand  brengt.  Deze  tweede  straal  staat  bijgevolg  in  hechte
verbinding met het Maagd-teken en zijn laagste uitdrukking is moederliefde met haar instinctieve zorg
voor datgene wat gekoesterd en beschermd moet worden. Zijn hoogste aspect is de geïncarneerde,
geopenbaarde Christus. ...

454/455 Ned.
627 Eng.

... Gij hebt dus in het Tweelingen-teken te maken met de twee, met de paren van tegenstelling en de
wil-tot-binden; in het Maagd-teken krijgt gij hun samenwerking, de verzorging van het leven van dat
tweede-straals-verschijnsel, een Christus, de voleindiging van de taak van de stof en haar opheffing tot
in de hemel. ...

455 Ned.
628 Eng.

In  tijd  en ruimte en van het  gezichtspunt  uit  van de  mensheid is  de driehoek van sterrenbeelden
Maagd, Tweelingen en Vissen, en niet de hier gegeven volgorde van Tweelingen, Maagd, Vissen; de
laatstgenoemde volgorde is volgens het standpunt van Shamballa.

476 Ned.
657 Eng.

5. „Een van de meest esoterische tijdkringen berust op zekere conjuncties en respectievelijke standen
van het Maagd-teken en de Pleiaden." (G.L. II. 454). ...

491 Ned.
679 Eng.

1. „Een van  de  meest  esoterische  tijdkringen  berust  op  bepaalde  conjuncties  en  respectievelijke
standen van het Maagd-teken en de Pleiaden." (G.L. II. 454).

„Het Maagd-teken is onafscheidelijk van het Leeuw-teken, de Pleiaden en de Hyaden."
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45 Ned.
52 Eng.

Door de uitwerking van de energie die uit de dierenriemtekens stroomt, wordt de mens voorbereid
voor de „crisis van zich te richten", waarin hij langzaam en geleidelijk zijn wijze van voorwaarts gaan
op het levenswiel omdraait en bewust begint terug te keren naar zijn bron. Hij gaat dan van Ram naar
Vissen,  via  Stier,  Schorpioen  en  Steenbok,  in  plaats  van  uit  te  gaan  van  Ram  naar  Stier,  via
Boogschutter, Leeuw en Kreeft. ...

48 Ned.
56 Eng.

...  Er zijn twee tekens die eenvoudig voorstellingen zijn zonder het  kenmerk van tweevoudigheid.
Deze zijn:

8. Het symbool van de Leeuw geeft enkel de staart van de Leeuw. 

9. De pijl beeldt het symbool uit van de Boogschutter.

Zij belichamen het denkbeeld van geïsoleerde afscheiding en een op één punt gerichte begeerte. ...

51 Ned.
60/61 Eng.

1. ... De mens beweegt zich voort vanaf het punt waar hij, in het Kreeft-teken, een deel van de massa
vormt met het massabewustzijn,  onontwikkeld en niet geconcentreerd, en zonder erkenning van
het doel (behoudens de bevrediging van instinctieve begeerte), totdat hij in het Schorpioen-teken
de zegevierende discipel wordt, nadat hij zich van zichzelf bewust geworden is in het  Leeuw-
teken. ...

52 Ned.
61 Eng.

3. Gezien van het standpunt van een aan een gelofte gebonden discipel en ingewijde die weer het Pad
van de Zon doorkruist en ondervindt dat datgene wat hij als zichzelf in het Leeuw-teken ontdekt
heeft, zijn bekroning vindt in het Waterman-teken. 

Het  scheiding-veroorzakend  individueel  bewustzijn  wordt  het  groepsbewustzijn  in  het
Waterman-teken, en hij begint de betekenis te begrijpen van die fundamentele combinatie van
tekens, die „driehoek in het bewustzijn" van de mensheid:

Kreeft  Leeuw  Waterman
Massa-bewustheid ........................ Individuele bewustheid .................... Groepsbewustheid.
Instinctief bewustzijn ................... Intelligent bewustzijn ....................... Intuïtief bewustzijn.

53/54 Ned.
63/64 Eng.

Reeds eerder  gaf ik een aanduiding waarop een bepaalde  astrologische  berekening gebaseerd  kon
worden,  toen  ik  de  tijd  opgaf  van  de  „Grote  Nadering"  van  de  Hiërarchie  tot  onze  planetaire
openbaring, toen de individualisering plaatsgreep en het vierde natuurrijk verscheen. Ik plaatste die
ontzagwekkende gebeurtenis op 21.688.345 jaren geleden. In  die tijd stond de Zon in het  Leeuw-
teken. ...

De Zon stond in het Leeuw-teken toen de individualisering op het stoffelijk gebied zich voltrok als
gevolg van de aangewende stimulering.

... Symbolisch gesproken, zou ik kunnen zeggen dat, o.a.:

1. Het Leeuw-teken de graad van Leerling beheerst [van de vrijmetselaars]. ...

56 Ned.
66/67 Eng.

Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden: ...
2. Leeuw en Waterman staan, door middel van de Zon en Jupiter, in verbinding met Straal 2. Het

individueel bewustzijn wordt ontwikkeld tot wereldbewustzijn. Op deze wijze wordt een mens een
werelddienaar.

De Wereld-Dienaar ...

57 Ned.
68 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën: ...

b. Straal 2 met Leeuw en Maagd door middel van de Zon en Jupiter. ...

65 Ned.
80 Eng.

... Deze drie stromen van kracht stromen door:
a. Leeuw, Steenbok en Vissen naar
b. Saturnus, Mercurius en Uranus (de Maan) naar
c. Het hoofd-, het ajna- en het hart-centrum naar
d. De keel, de zonnevlecht en het ondereinde van de ruggegraat.

80 Ned.
101 Eng.

2. De  crisis  van  de  geboorteplaats  in  het  Maagd-teken,  teweeggebracht  door  de  activiteit  van
Mercurius, welke door middel van het  Leeuw-teken tot de geboorte voert van de Christus in het
Steenbok-teken. De zelfbewuste mens in het Leeuw-teken wordt de Christus-bewuste Ingewijde in
het Steenbok-teken. ...
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81 Ned.
102 Eng.

In het gebied van de dierenriem zijn er vier tekens die de tekens zijn van geboorte, van aanvang en van
hernieuwde cyclische verwezenlijking.

1. Het Ram-teken, ...

2. Het Kreeft-teken, ...

3. Het  Leeuw-teken, de „geboorteplaats van de enkeling", de komst in de vorm van de individuele
zelfbewuste mens die ontstijgt aan de massa en de kudde in het Kreeft-teken en voor het instinctief
bewustzijn zelfbewustheid en een begrip  van verantwoordelijkheid van individuele aard  in de
plaats stelt.

4. Het Steenbok-teken, ...

104 Ned.
135 Eng.

... De laagstaande, onontwikkelde Waterman-persoon op het Beweeglijk Kruis kenmerkt zich door een
oppervlakkige  bewustwording.  Deze  rijpt  in  het  Leeuw-teken en  wordt  een  diepgeworteld
zelfbewustzijn met een grondige  belangstelling in het  ik,  zijn  behoeften en wensen.  Naarmate  de
wisselwerking voortgaat tussen de tekens Leeuw en Waterman (want zij zijn polaire tegenstellingen),
komt er een verdieping van alle hoedanigheden en de oppervlakkigheid verdwijnt, totdat — op het
omgekeerde  wiel  —  het  intensieve  zelfbewustzijn  van  het  Leeuw-teken zich  verruimt  tot  de
groepsbewustheid van het Waterman-teken. ...

108 Ned.
141 Eng.

... In het Steenbok-teken, bijvoorbeeld, is de invloed van Saturnus zowel exoterisch als esoterisch; in
het Stier-teken heeft Vulcanus zowel een esoterische als een hiërarchische uitwerking, terwijl in het
Leeuw-teken de Zon alle drie — het exoterisch, het esoterisch en het hiërarchisch leven — beheerst. ...

109 Ned.
142 Eng.

In het  Leeuw-teken is een mens zelf het centrum en het middelpunt van bewustzijn; hij draait  om
zichzelf heen en wentelt geheel rondom zijn eigen as ten aanzien van en met betrekking tot zichzelf. ...
In  het  Waterman-teken  echter,  de  polaire  tegenstelling  van  het  Leeuw-teken en  zijn  teken  van
vervulling, wordt hij extrovert; er is geen centrum of cirkel van beperkte invloed, doch er zijn alleen
twee uitgaande lijnen van energie die van hem uitstromen in de wereld der mensen. De zelfbewuste
mens in het Leeuw-teken wordt de bewuste dienaar in het Waterman-teken, hetgeen voor ons zo zuiver
wordt uitgedrukt in de symbolen van deze twee tekens. ...

109/110 Ned.
143 Eng.

... [Het Vaste] Kruis is bij uitstek het Kruis van Discipelschap en van de drie grote inwijdingen. In
verband hiermede zou ik kunnen zeggen, o.a.: ...

2. Dat in het Leeuw-teken — de egocentrische mens ten slotte de ziel in levensuitdrukking wordt en
zich concentreert op het bereiken van het geestelijk doel van onzelfzuchtigheid. In dit teken wordt
hij voorbereid voor de eerste inwijding en hij ondergaat deze ook in dit teken of onder dit teken
wanneer het het rijzend teken is; hij wordt „de Leeuw die zijn prooi zoekt", hetgeen betekent dat
de persoonlijkheid de gevangene van de ziel wordt. ...

111 Ned.
145 Eng.

... In het Leeuw-teken wordt de mens zich bewust van zijn eigen identiteit, hij concentreert zich op zijn
doel, hij leert de lessen en de praktijken van zelfzucht (want dit is een van de beste manieren om te
leren en te ontdekken dat het in strijd is met de wetten van de ziel) en wordt ten slotte zo in het nauw
gedreven door de levensprocessen, dat hij zich bewust wordt van de doelloosheid van eigenbelang. ...

111 Ned.
145 Eng.

Met betrekking tot de kwestie van het bewustzijn zouden de studerenden het van belang vinden het
onderwerp langs de volgende richtlijnen te bestuderen, o.a.: ...

4. Individueel bewustzijn In het Leeuw-teken. ...

112/113 Ned.
147 Eng.

In het Waterman-teken gaat al datgene in vervulling wat de ingewijde in het Leeuw-teken heeft bereikt
door de invloed van de Zon, want in het Leeuw-teken is er een nagenoeg onovertroffen toestand waar
de  mensheid bij  betrokken is,  daar  de  Zon alle  uitdrukkingen — zowel exoterisch,  esoterisch als
hiërarchisch — beheerst. ...

113 Ned.
147 Eng.

...  Er  is  hier  genoeg stof  tot  overdenking waar ik  niets  meer  direct  aan kan toevoegen,  daar  het
merkwaardige feit van deze drievoudige leiding door een planeet een van de mysteriën van inwijding
vormt. Het staat in verband met de verhouding tussen het  Leeuw-teken en het Waterman-teken, daar
het  Leeuw-teken doorgaans  niet  al  zijn  heersende  invloeden  door  bemiddeling  van  een  planeet
geconcentreerd heeft. Het Leeuw-teken wijst het verworven hoogtepunt van een menselijke ziel aan. ...

118 Ned.
154/155 Eng.

Achter al het hier gegevene ligt het tweevoudig mysterie van het Leeuw-teken, want dit teken geeft —
voor zover het de mensheid betreft — de sleutel tot of de oplossing van de gehele dierenriem, en
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rondom het sterrenbeeld de Leeuw bevinden zich twee mysteriën:

1. Het mysterie van de Sfinx, verbonden met de verhouding van de tekens Leeuw en Maagd, alsook
met het geheim van de zonne-Engelen. Dit is niet het mysterie van ziel en vorm, maar het mysterie
van het hoger en het lager denkvermogen en hun verhouding tot elkander.

2. Het mysterie van de Leeuw en de Eenhoorn.  Dit geheim wordt voor ons bewaard in het oude
kinderrijmpje over de „leeuw en de eenhoorn die naar de stad gaan", en op een bijzondere wijze
behelst het het geheim van inwijding en het „gaan" van het menselijk wezen naar de poort van
toelating tot de Hiërarchie, alsook de „mystieke opheffing" waarvan de vrijmetselarij de sleutel
bewaart. ...

120 Ned.
157 Eng.

Het Stier-teken opent de deur tot de Hiërarchie, wanneer men de betekenis van het Tweelingen-teken
en die van het Leeuw-teken heeft begrepen en daarom de eerste twee inwijdingen kan ondergaan. 

121 Ned.
159 Eng.

1. In Lemurische tijden gedurende de vroege periode van het dier-mens en voordat de mensheid op
aarde verscheen, beïnvloedden in de tussenperiode van ontwikkeling acht tekens de planeet en de
daarop zich bevindende natuurrijken. Er was geen reactie op de invloeden van het Leeuw-teken en
van het Maagd-teken. Het mysterie van de Sfinx bestond niet en deze twee tekens maakten toen
geen deel uit van het dierenriemwiel. ...

122 Ned.
160 Eng.

2. In Atlantische tijden werd de mens zo ontvankelijk voor de planetaire en solaire invloeden, dat de
deur van inwijding tot hiërarchische ervaring geopend werd en er twee tekens bijgevoegd werden.
Deze twee tekens waren de hogere overeenkomsten van het  Leeuw-  en van het Maagd-teken en
waren de polaire tegenstellingen van deze twee: het Waterman- en het Vissen-teken. ...

122/123 Ned.
161 Eng.

Gij zult bijgevolg opmerken dat, ingeval in deze tijd de gecentraliseerde krachten van het Hoofdkruis
bijzonder invloedrijk worden (wat zij zijn), de strijd verschrikkelijk wordt, doordat, o.a.:

1. De mensheid als geheel in een toestand van verwarring verkeert, voorafgaand aan een grote stap
voorwaarts naar zelfbewuste ontplooiing en naar de uitdrukking van verantwoordelijkheidsbesef,
de eerste bloem en vrucht van zelfbewuste gewaarwording. Dit feit bewerkstelligt dat de krachten
van het Kreeft-teken (involuerend van aard), van het Leeuw-teken (betrokken bij individualisering)
en die van het Tweelingen-teken (de wezenlijke tweeslachtigheid van de mens uitdrukkend) op
een bijzondere, scherp omlijnde wijze in het conflict worden betrokken. Gij bemerkt bijgevolg in
deze tijd de werkzaamheid van o.a.; ... het zelfbewustzijn van de mens zoals aangeduid wordt door
het Leeuw-teken, het meest menselijke teken van alle, en op het Vaste Kruis duidend. ... 

123 Ned.
162 Eng.

2. De  discipelen  van  de  hedendaagse  wereld  en  de  gevorderde  mensheid  zich  eveneens  in  een
toestand van onrust bevinden. Zij worden getest en beproefd voordat zij een grote stap voorwaarts
kunnen doen — in sommige gevallen zal dit het ondergaan van de eerste inwijding betreffen, in
andere  gevallen  gaat  het  om  de  tweede  inwijding.  Dit  wordt  tot  stand  gebracht  door  de
binnendringende krachten van de  tekens Stier,  Leeuw en Schorpioen,  plus  een doordringende
invloed die uitgaat van het Tweelingen-teken. ...

123/124 Ned.
162/163 Eng.

... Gij zult bemerken dat de werelddiscipelen in verbinding staan met het overgrote deel der mensen
door hun ontvankelijkheid voor de uit het Tweelingen-teken komende invloeden, en met elkander door
middel van het Schorpioen-teken. Dit wekt in hen het vermogen op om te reageren op beproevingen,
op een begrip van de visie (door middel van het verlichte oog van het Stier-teken) en om hun macht
van individualiteit te gebruiken door middel van een ontwikkelde persoonlijkheid en door de invloed
van het Leeuw-teken. ...

124 Ned.
163 Eng.

Zeven sterrenbeelden zijn bijgevolg op overheersende wijze in een hecht onderling verband gebracht
op dit huidige ogenblik van crisis en zijn verantwoordelijk voor de wereldaangelegenheden zoals zij
thans worden aangetroffen:

Kreeft 
 ...

Steenbok 

Stier 
Leeuw  Het Vaste Kruis. „De Discipelen overheersen de wereld."
Schorpioen 
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Tweelingen 
 ...

Vissen 

126 Ned.
167 Eng.

De invloeden en krachten van de tweede straal zijn altijd aanwezig en stromen in ons planetair gebied
en planetair leven via de Zon (een verborgen planeet omsluierend) en via Jupiter. Deze stuwen de
krachten van de sterrenbeelden  Leeuw, Boogschutter, Vissen, Waterman en Maagd in en door onze
gehele planeet en al haar natuurrijken.

132 Ned.
174 Eng.

... Er zijn drie tekens van de dierenriem die hechter dan welk ander teken ook met de mens verbonden
zijn. Deze tekens zijn: Leeuw, Boogschutter en Waterman. Op een speciale (doch voorlopig nog niet te
bewijzen)  wijze  staan  zij  met  de  drie  aspecten  van  de  mens  —  lichaam,  ziel  en  geest  —  in
verbinding. ...

Leeuw ...

De Leeuw. ...
De Mens. ...
Zelfbewustzijn. ...
Stoffelijke aard. ...
De geïntegreerde mens. ...
De menselijke ziel. ...
Individualisering. ...
Persoonlijkheid. ...
Het Vaste Kruis. ...
Centralisatie. ...
Individuele Eenheid. ...
Vuur. ...
Zelfzuchtigheid. ...
Evolutie. ...

132 Ned.
175 Eng.

... [Leeuw-Boogschutter-Waterman] worden vaak aangeduid als de tekens die — wanneer ze worden
bestudeerd  — de goddelijke  bedoeling in  de  mens zullen onthullen,  de  punten  van crisis  in  zijn
ontwikkelingsgang zullen aangeven en (wanneer de drie  invloeden die van hen uitgaan, hun werk
hebben gedaan) de mens zullen brengen „van deur tot deur, want het Leeuw-teken is het eerstvolgend
teken  na  het  Kreeft-teken,  en  het  Boogschutter-teken  is  het  teken  dat  aan  het  Steenbok-teken
voorafgaat". ...

133 Ned.
176 Eng.

...  Van eerzucht tot aspiratie, van zelfzucht tot een intensieve begeerte naar onzelfzuchtigheid, van
individueel op één punt gericht zelfbelang in het Leeuw-teken naar de gerichtheid op één punt van de
discipel in het Boogschutter-teken en vandaar naar inwijding in het Steenbok-teken. ...

134/135 Ned.
178 Eng.

... In dit verband is het interessant de ontplooiing na te gaan van het menselijk bewustzijn door de
invloed van de energieën die door middel van de verschillende dierenriemtekens worden vrijgegeven,
o.a.: ...

2. Intellect beheerst eerzucht — Leeuw. Individueel bewustzijn.

Ik weet. ...

135 Ned.
179 Eng.

Deze  zes  tekens  — Kreeft,  Leeuw, Boogschutter,  Steenbok,  Waterman en  Vissen  — vormen de
zespuntige ster van de mensheid of de vierde Scheppende Hiërarchie; het Kreeft- en het Vissen-teken
kenmerken de twee uitersten. De Kreeft symboliseert gevangenschap (de harde schaal en de rotsen
waaronder de Kreeft altijd beschutting zoekt) en de Vis betekent vrijheid. Daar tussenin komen — in
de  tekens  Leeuw, Boogschutter,  Steenbok  en  Waterman  —  de  vier  ontwikkelingsstadia  van  de
persoonlijkheid,  de  worsteling  met  de  paren  van  tegenstelling  en  ten  slotte  bevrijding  in  volle
geestelijke dienst. ...

Wij hebben opgemerkt dat het Kreeft-teken het teken van het instinctieve leven is en dat in het
Leeuw-teken het intellect of het denkvermogen deel ging uitmaken van de uitrusting van de mens. ...

138 Ned.
183 Eng.

...  Te  eniger  tijd  zal  het  van  belang  zijn  een  wetenschappelijk  onderzoek  in  te  stellen  naar  het
evenwichtsvermogen  dat  door  het  Weegschaal-teken  wordt  gehanteerd,  met  een  daaruit  volgende
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analyse van de uitwerking van dat teken in een individueel leven. 
Het zou dan mogelijk kunnen zijn te ontdekken of het bijzondere leven waarin een mens het proces

van omkering verricht, misschien niet een leven is waarin de zon in het  Leeuw-teken staat met het
Weegschaal-teken rijzend. ...

145 Ned.
193 Eng.

...  Er zijn vier dierenriemtekens die op mysterieuze wijze betrokken zijn bij  wat men zou kunnen
noemen  de  „persoonlijkheidsuitdrukking"  ...  van  de  Zonne-Logos  Zelve  of  bij  de  Goddelijke
Viervoudigheid, de viervoudige openbaring van de Godheid.

Deze vier tekens zijn: Ram — Leeuw — Schorpioen — Waterman en zij sluiten de uitdrukking van
de energie van een Hoofdteken en van drie tekens die deel uitmaken van het Vaste Kruis der Hemelen
in zich. ...

146 Ned.
194 Eng.

... Met betrekking tot deze drie Personen van de goddelijke Drieëenheid zouden wij kunnen zeggen
dat, o.a.: ...

2. Het Leeuw-teken het brandpunt vormt voor de uitdrukking van het tweede aspect, liefde-wijsheid
of het bewustzijnsaspect. Dit betreft in de eerste plaats de mensheid. ...

146 Ned.
194 Eng.

De vier tekens — Ram,  Leeuw, Schorpioen en Waterman — staan in verbinding met de volgende
sterren die niet tot de twaalf tekens van de dierenriem worden gerekend; zij vormen een ander veld van
verhoudingen, o.a.: ...

De  verhouding  van  het  Leeuw-teken tot  Polaris,  de  Poolster,  die  in  de  Kleine  Beer  wordt
aangetroffen. ...

146 Ned.
195 Eng.

...  Het  Schorpioen-teken  beheerst  in  dit  bijzonder  stadium van  menselijke  evolutie  het  Pad  van
Discipelschap.  Bovendien  zult  gij  hier  opmerken  hoe  Leeuw —  Schorpioen  —  Waterman  een
bijzondere driehoek van kracht vormen, doch dit zal ik later behandelen in hoofdstuk III  onder het
hoofd: De Wetenschap van de Driehoeken.

147 Ned.
196 Eng.

Het  Leeuw-teken is het teken waarin het bewustzijn van individualiteit ontwikkeld, gebruikt en ten
slotte in dienst gesteld wordt van het goddelijk gestelde doel. Dit teken staat in verbinding met Polaris,
de  Poolster  (in  de  Kleine  Beer)  en het  is  tevens bijzonder  ontvankelijk  voor  de  invloed  van die
Staartster in de Grote Beer die zich het dichtst bij de Poolster bevindt. ...

148 Ned.
197 Eng.

Er komt ook nog een andere driehoek van energie tot uitdrukking: Ram, Leeuw en Polaris, en zij zijn
op tweevoudige wijze met elkaar verbonden door bemiddeling van de Staartsterren in de Grote Beer.

165/166 Ned.
221 Eng.

... De planeten die hem in het een of ander aspect van zijn aard regeren en beheersen zijn [op het Vaste
Kruis], o.a.: ...

Planeet Teken Straal School 

3. De Zon Leeuw 2de Alle drie. ...

167 Ned.
223 Eng.

Met betrekking tot het verticale en het horizontale leven van het Vaste Kruis is het leerzaam op te
merken dat het verticale leven van de mens op dat Kruis (ongeacht in welk teken zijn zon tijdelijk kan
staan) altijd Waterman — Leeuw is. Dit is een aanwijzing dat de egocentrische mens in het  Leeuw-
teken de lessen van het Kruis leert, zich niet meer als middelpunt ziet, groepsbewust wordt en zich gaat
geven aan dienst. ...

167 Ned.
224 Eng.

... Ook vuur en lucht (Waterman en Leeuw) moeten worden vermengd, zodat de vier elementen alsook
zes uit de zeven stralen alle het hunne kunnen doen tijdens de training van de mens in het Schorpioen-
teken voor de laatste stadia van het Pad.

170/171 Ned.
228 Eng.

In  de  vijf  stadia  van  mediteren  (zoals  gewoonlijk  wordt  onderricht)  krijgt  gij  te  maken  met:
Concentratie, meditatie, contemplatie, verlichting en inspiratie. Deze vijf stadia lopen evenwijdig met
de vijf strikt menselijke tekens van de dierenriem, o.a.:

1. Leeuw —  Concentratie  —  Zieleleven  geconcentreerd  in  de  vorm.  Individualisering.
Zelfbewustzijn. De ontwikkelde en de gemiddelde mens. Menselijke ervaring. ...

172 Ned.
230 Eng.

... In de tijd voordat Leeuw-Maagd in twee tekens waren verdeeld, was het Weegschaal-teken feitelijk
het middelpunt. De toestand was toen als volgt:

Ram Stier Tweelingen Kreeft Leeuw-Maagd
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WEEGSCHAAL
Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

en  in  deze  rondte  van  de  dierenriem  (voor  zover  het  de  mensheid  betreft)  ziet  gij  de  gehele
geschiedenis van het mensdom uitgebeeld. Dit sluit o.a. in: ... de processen van stoffelijke incarnatie
voltrekken zich in het Kreeft-teken, gevolgd door de tweevoudige ontwikkeling van ziel-lichaam of het
subjectief en het objectief bewustzijn, en de God-mens in het Leeuw-Maagd-teken. ...

172 Ned.
230/231 Eng.

In deze wereldperiode krijgen wij de verdeling van het teken van de Sfinx in twee tekens (de Leeuw en
de Maagd), ziel en vorm, doordat de toestand van de menselijke evolutie en van het bewustzijnsbesef
die van een erkende tweeslachtigheid is; het is pas bij wat het „laatste oordeel" wordt genoemd dat een
andere samensmelting  zal komen en Maagd-Weegschaal één teken zullen vormen, want dan zal  s
mensen begrip van tegenstrijdige tweeslachtigheid niet meer bestaan. ...

...  Ten  slotte  zullen er  weer op  de  een of  andere  mysterieuze wijze slechts  tien tekens van de
dierenriem zijn; Ram en Vissen zullen één teken vormen, want „het einde is gelijk het begin": ...

1. Ram-Vissen 6.   Maagd-Weegschaal
2. Stier 7.   Schorpioen
3. Tweelingen 8.   Boogschutter
4. Kreeft 9.   Steenbok
5. Leeuw 10. Waterman

178 Ned.
238 Eng.

Een bepaalde verhouding of groepering van sterren — waarvan er een de ster Regulus is in het Leeuw-
teken — zal een toestand scheppen waarin de heroriëntering van de houding van het ambt van de wet
zal  plaats  vinden;  de  functies  en  plichten ervan zullen worden  gecentraliseerd  met het  doel  voor
wereldgebruik en in dit proces zal wetgeving voor kinderen een grote belangrijke plaats innemen en de
aandrijvende factor zijn. ...

181 Ned.
242 Eng.

... Ten eerste, dat er een tijd was, zoals ik u reeds eerder vertelde, waarin er slechts tien tekens waren,
en in die oude tijd, zoals in de tegenwoordige, bestond er onder de astrologische wetenschapsmensen
een verschil van mening; zij waren het niet eens met elkaar welke de tien tekens zouden kunnen zijn,
en in dit verband waren er verschillende denkwijzen, waarvan er in hoofdzaak twee van belang waren.
De ene groep versmolt of vormde Leeuw-Maagd tot één teken en bestendigde hierdoor het geloof in
de Sfinx; de andere groep liet Tweelingen en Weegschaal geheel weg. De eerste groep was van een
oudere datum dan de laatstgenoemde die in werkelijkheid een dierenriem had van elf tekens. ...

181 Ned.
242/243 Eng.

... De andere tekens in hun volmaaktheid voeren de mens buiten het stadium van de gewone mensheid
en brengen de volgende bewustzijnstoestanden teweeg, o.a.: ...

3. Leeuw en Waterman. — De Wereld-Dienaren: o.a. Hercules. ...

188 Ned.
253 Eng.

...  Deze  persoonlijkheid  is  (voor  zover  het  de  mensheid  betreft)  de  ontwikkelde  en  gekenmerkte
uitdrukking  van  het  derde  aspect  van  goddelijkheid,  dat  van  God  de  Heilige  Geest,  het  actieve
intelligente, voedende beginsel van het heelal. Dit aspect zullen wij in het Leeuw-teken bestuderen en
er die ontplooiing zien van die zelfbewuste eenheid, de persoonlijkheid, die in het Maagd-teken de
moeder van het Christus-kind wordt. ...

189 Ned.
254 Eng.

... Het is de Moeder-Maagd die datgene verschaft wat noodzakelijk is voor de mentale, emotionele en
stoffelijke uitdrukking van de verborgen maar altijd aanwezige goddelijkheid. Deze drie uitdrukkingen
worden tot  de  vereiste  volmaaktheid  gebracht  in  het  Leeuw-teken, het  teken  van  het  individueel,
ontwikkeld zelfbewustzijn en de ontplooiing van de persoonlijkheid.

191/192 Ned.
257 Eng.

... Het [Beweeglijk Kruis] vertegenwoordigt op schilderachtige wijze de kritieke punten of bewegingen
in de tijd van bestaan van de ziel in openbaring, o.a.:

I. Het Tweelingen-teken.

1. In wezen een niet verbonden dualisme. De Tweelingen.
2. Aangevoelde en erkende tweeslachtigheid door

a. Massa-samensmelting in het Kreeft-teken. 
b. Individueel bewustzijn in het Leeuw-teken. 

Het stadium van de Mensheid.
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194 Ned.
260/261 Eng.

...  Het  wil  ons thans toeschijnen (merkwaardig en overtuigend)  dat  wij  de achtste  maand van de
zwangerschapsperiode ingaan; waar het de mensheid betreft is dit vrijwel een voldongen feit, want wij
ontdekken — wanneer wij tellen vanaf het Maagd-teken tot en met het Waterman-teken, het teken
waar wij nu naar toe gaan — dat er juist acht tekens zijn: Maagd, Leeuw, Kreeft, Tweelingen, Stier,
Ram, Vissen en Waterman; dit waarborgt ons beslist  de geboorte, onvermijdelijk en zeker, van het
nieuwe tijdperk, het nieuwe bewustzijn, de nieuwe beschaving en cultuur.

194 Ned.
261 Eng.

... De.. vooruitgang ... [van het menselijk wezen rondom de dierenriem] laat zich in drie grote perioden
verdelen, o.a.:

1. De weg of de vooruitgang van de mensheid telkens weer rondom de dierenriem vanaf het Ram-
teken naar het Vissen-teken via het Stier-teken tot in het Maagd-Leeuw-teken (want deze twee
tekens worden esoterisch als onafscheidelijk beschouwd) laat de massa-beweging de enkeling los
voor een leven van zelfbewuste vooruitgang en een gewijzigde vorm van voortgaan rondom het
levenswiel. Deze periode ligt ver achter ons in het verleden. ...

195 Ned.
262 Eng.

De astroloog van de toekomst zal deze drie vormen van vooruitgang zorgvuldig in gedachten moeten
houden. Van dien aard is Gods plan zoals wij het  op het ogenblik kunnen aanvoelen. In  dit  Plan
betekent het Maagd-teken, de Maagd, de baarmoeder der tijden en gaat de persoonlijke ziel (Leeuw-
Maagd) door de drie hierboven omschreven stadia of tijdkringen. ...

196 Ned.
263 Eng.

Door deze drie  planetaire  heersers [van het Maagdteken, Mercurius.  de Maan en Jupiter]  stromen
[o.a.] ... de energieën van de eerste straal, die de wil van God uitdrukt, beginnen de zelfbewuste mens
(ontplooid in het Leeuw-teken) te leiden. ...

197 Ned.
265 Eng.

De verhouding van het Maagd-teken tot acht tekens heeft bijgevolg een bepaald verband met deze
aangelegenheden  en  de  negen  vereende  invloeden  doen  het  hunne  bij  de  ontplooiing  van  het
Christusleven in de enkeling en in de massa.

Uit deze groep van tekens en haar begeleidende sterrenbeelden zijn er drie weggelaten. Deze tekens
zijn  Leeuw, Weegschaal  en Steenbok.  Alle drie  de tekens zijn  tekens van  crisis  en wijzen op de
stijgende invloed van de andere negen, alsook op de toestanden welke geleidelijk uit hun activiteit
ontstaan. ... Deze crises zijn, o.a.:

1. Het Leeuw-teken. — De Crisis van Individualisering. Deze crisis drukt zich in twee stadia uit:
a. Verspreide pas begonnen kracht.
b. Integratie van de persoonlijkheid.

Dit betekent de verschijning van de persoonlijkheid en voorbereiding voor de Christus-ervaring.
Het is zelfbewustzijn en de lagere synthese. ...

198 Ned.
266 Eng.

1. Leeuw-Weegschaal-Steenbok  —  de  driehoek  vormen  van  de  Vader  of  het  wilsaspect;  zij
kenmerken  de  punten  van  welslagen  doordat  men  aan  de  crisis  het  hoofd  biedt  en  deze
zegevierend te boven komt. ...

201 Ned.
271 Eng.

Zoals ik u reeds eerder heb verteld, staat het Maagd-teken in verbinding met acht sterrenbeelden en in
dit feit ligt zowel een voorspelling als een waarborg. Hetgeen dit teken omsluiert en verbergt is in
aanleg ontvankelijk voor negen energiestromen die — op het  leven in de vorm inwerkend en een
reactie  oproepend uit  de  ziel  — die „punten van crisis"  en die  „ogenblikken van tot  uitdrukking
gekomen  ontwikkeling"  teweegbrengen,  waarop  wij  hebben  gedoeld  toen  wij  de  tekens  Leeuw-
Weegschaal-Steenbok bespraken.

204 Ned.
275 Eng.

... Het [Kreeft-teken] gaat aan het Leeuw-teken vooraf, het teken van individualiteit en van zelfbewuste
inspanning. ... Het betekent massa-leven dat tot groepsleven leidt na de ervaring van inwijding en door
zijn polaire tegenstelling, het Steenbok-teken, wordt gesteund en volledig tot uitdrukking komt in het
Waterman-teken dat de ervaringen in het Leeuw-teken aanvult en samensmelt met die van het Kreeft-
en het Steenbok-teken. Deze zes tekens:

Kreeft Leeuw Maagd 
Steenbok Waterman Vissen

vormen een andere  zespuntige ster  van diepe  betekenis  die is  de  subjectieve  tegenhanger  van de
zespuntige ster (de door elkaar gekruiste driehoeken) die wij het zegel van Koning Salomo noemen. ...

211 Ned.
285 Eng.

...  Het  zuivere  Leeuw- type  moet  op  een  nieuwe,  onovertroffen  wijze  reageren  op  de  geboden
gelegenheid, en wanneer ik zeg type dan doel ik op die mensen wier zon in het Leeuw-teken staat of
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die  het  Leeuw-teken rijzend  hebben.  De  oorzaak  hiervan  is  dat  het  Leeuw-teken de  polaire
tegenstelling is van het Waterman-teken en dat de wisselwerking van de energieën tussen deze twee
veel krachtiger is dan ooit tevoren in de menselijke geschiedenis. ...

212 Ned.
285/286 Eng.

... Ongeacht wat onze persoonlijke mening over hem moge zijn, bestaat er geen twijfel of hij heeft de
verschillende elementen in het Germaanse ras verenigd, een samensmelting verkregen en ze tezamen
gebundeld. Deze activiteit heeft de aard van het Waterman-teken in zich, maar in zijn laagst, hoogst
ongewenst aspect. Het kenmerkt ook de aard van het  Leeuw-teken, want de mensen die dergelijke
gevolgen kunnen veroorzaken,  moeten noodzakelijkerwijs zeer  intensief zelfbewust zijn.  Dit  is  de
voornaamste  karaktertrek  van  de  Leeuw-mens. Welke rol  het  Leeuw-teken heeft  gespeeld  in  de
horoscoop van de persoonlijkheid van Hitler weet ik niet, want ik heb het niet onderzocht, maar het
speelde een zeer vooraanstaande rol in de horoscoop van zijn ziel.

212 Ned.
286 Eng.

... De neiging tot ineensmelting, samenbinding, vermenging en de geestelijke tegenhanger van deze
eenheid is  heden ten dage sterker  dan ooit  tevoren en de typen die dit  exoterisch teweegbrengen,
moeten het Leeuw-teken ergens in een vooraanstaande positie in hun horoscoop hebben of de Zon die
de leiding heeft in het een of ander belangrijk huis. Indien de horoscoop dit niet aangeeft, dan heeft
men het juiste uur, het juiste ogenblik en de dag van geboorte niet nauwkeurig vastgesteld.

212 Ned.
286 Eng.

Dit Leeuw-teken is het vijfde teken van de dierenriem, hetgeen erop duidt dat het deel uitmaakt van het
mysterieuze  getal,  tien  —  het  getal  van  volmaaktheid,  een  betrekkelijke  volmaaktheid  voor  het
betreden van een nieuwe cyclus van vooruitgang. Hierdoor wordt het Leeuw-teken verbonden met het
Steenbok-teken, het tiende teken van de dierenriem, want het is door het proces van inwijding dat de
zelfbewuste mens gevormd wordt tot een groepsbewuste persoon. ...

212/213 Ned.
286/287 Eng.

... Op het omgekeerde wiel is dit het achtste teken, het teken van de Christus en van de inwonende
Werkelijkheid;  het  kenmerkt  bijgevolg  — op  deze  wijze  —  een  nieuwe  tijdkring.  Wanneer  het
zelfbewustzijn wordt geboren (zoals ten tijde van de individualisering) begint een nieuwe cyclus. Deze
numerieke betekenis verbindt het  Leeuw-teken op een doeltreffende wijze met het Schorpioen-teken
(het achtste teken van de dierenriem); gij krijgt dus de driehoek: Leeuw-Steenbok-Schorpioen die de
mensheid insluit en op drie belangrijke crisispunten wijst in de loopbaan van de mens, o.a.:

1. Zelfbewustzijn of de menselijke bewustheid. Eenheid — Leeuw. ...

213 Ned.
287 Eng.

...  [Het  Leeuw-]teken is  een vuurteken  en het  vuurteken  bij  uitstek in deze  tijd.  ...  Er  zijn  twee
natuurelementen die in het algemeen bewustzijn worden verbonden met de gedachte van reiniging —
het  ene  is  water  en  het  andere  is  vuur.  Vooral  in  dit  verband  zijn  de  watertekens,
Kreeft-Schorpioen-Vissen,  belangwekkend  en  de  vuurtekens,  Ram-Leeuw-Boogschutter,
rechtvaardigen een studie. Vuur zet altijd esoterisch datgene voort wat water begonnen is.

213/214 Ned.
288 Eng.

... Op het omgekeerde wiel neemt het vuur de plaats in van het water en verbrandt alle afval. De gehele
aard wordt aldus geleidelijk gereinigd en gelouterd; de mens wordt gevoelig voor de invloeden die op
hem kunnen inwerken wanneer de vurige drievoudigheid het hare doet, en de invloeden van de tekens
Ram-Leeuw-Boogschutter beginnen hem opnieuw te richten naar universaliteit, zelfbewustzijn en op
een op één punt gerichte houding. ...  Ik  zinspeel  op aangelegenheden van geestelijk en esoterisch
belang daar dit Leeuw-teken een overheersende invloed heeft op het leven van de aspirant. ...

De Leeuw is een deel van de Sfinx, doch hierop behoef ik niet verder in te gaan daar wij dit reeds
elders hebben aangeroerd. Dit is een groot mysterie. Maagd en Leeuw tezamen betekenen de gehele
mens, zowel de God-mens als geest-stof. ...

214 Ned.
288 Eng.

De  grondtonen  van  dit  teken  zijn  buitengewoon  goed  bekend.  Zij  verklanken  de  toon  van
individualiteit en van zuiver zelfbewustzijn. ... [D]e enige waarlijk zelfbewuste mens [is] hij die zich
bewust  is  van  een  gesteld  doel,  van  een  zelf-gericht  leven  en  van  een  ontwikkeld,  uitgestippeld
levensplan en levensprogramma. ...

214/215 Ned.
289 Eng.

Er zijn twee aanvullende maar toch sterke grondtonen van de Leeuw-mens welke ik op dit punt dien
aan  te  roeren,  wil  men de  aard  van  de  invloeden  uitgeoefend  door  het  Leeuw-teken duidelijker
waarnemen.  Deze  zijn  de  wil-tot-belichten  die  de  aandrijvende  drang  vormt  tot  zelfkennis,
zelfwaarneming en verstandelijke positiviteit, alsook de wil-tot-heersen en overheersen die van zulk
een besturende aard is in dit teken en van zulk een doordringende kracht in het  Leeuw-type. Het is
deze wil-tot-heersen die een in dit teken geboren mens ten slotte voert tot zelf-heerschappij  en tot
controle over de persoonlijkheid (hetzij uit goede of zelfzuchtige beweegredenen); het is ook dezelfde
neiging welke hem uiteindelijk ertoe brengt de leiding te nemen op grond van zijn persoonlijkheid,
beheerst door het  Leeuw-teken, over groepen en grote of kleine bevolkingsgroepen. Dit is — in een

168



Bladz.-ref. LEEUW

gevorderd stadium — een uitdrukking van de samensmelting van de energie van het Leeuw-teken en
de kracht van het Waterman-teken. Het is voor de mensen en de rassen in de lange ontwikkelingsgang
onvermijdelijk, want al deze ervaringen in het Leeuw-teken zijn voorbereidend. 

De wil-tot-belichten is datgene wat alle Leeuw-mensen aandrijft tot proefnemingen ten einde kennis
te vergaren; dit verbindt hen met het teken Stier die „op zijn voorhoofd het vlekkeloze juweel draagt
dat licht geeft". ...

215 Ned.
289/290 Eng.

...  In  de  verhouding van  Stier-Leeuw-Waterman krijgt  gij  te  maken met een  veelbetekenende  en
belangrijke driehoek van de dierenriem voor zover het de mensheid betreft, en hij is van bijzondere
betekenis voor de vierde Scheppende Hiërarchie, de menselijke Hiërarchie. Gij krijgt dus, o.a.: ...

2. Leeuw. —  Het tot uitdrukking brengen van ervaringen ten einde kennis te rechtvaardigen. ...

...  Een andere driehoek is van enigszins gelijke aard, namelijk  Leeuw-Maagd-Vissen, doch deze
drie brengen een nog fijnere uitdrukking van bewustzijn teweeg, o.a.:

1. Leeuw. —  De zelfbewuste mens. De persoonlijkheid. De lagere eenheid. ...

217 Ned.
292 Eng.

... Het massabewustzijn in het Kreeft-teken maakt plaats voor het individueel bewustzijn in het Leeuw-
teken. ...

217 Ned.
292/293 Eng.

... Ten slotte echter komt de tijd dat de aard van het Vaste Kruis begint te dagen in het bewustzijn van
de mens en de invloed van het Waterman-teken (de polaire tegenstelling van het Leeuw-teken) begint
die van het Leeuw-teken in evenwicht te brengen. ...

2. Het Leeuw-teken. —  De Leeuw van Zelfhandhaving. Het Licht van de Ziel. ...

217 Ned.
293 Eng.

... Vanuit het Ram-teken komt kosmisch vuur; vanuit het Boogschutter-teken komt planetair vuur en
vanuit het Leeuw-teken komt zonnevuur; elk van deze vuren „baant de weg door verbranding" voor de
uitdrukking van de drie goddelijke aspecten: geest (Ram), ziel (Leeuw) en lichaam (Boogschutter). ...

218 Ned.
294 Eng.

... Van dien aard is de betekenis van het feit dat men zal ontdekken dat voor de Deur van Inwijding de
brandende grond ligt die door alle discipelen en ingewijden moet worden betreden. De Leeuw-mens
betreedt deze brandende grond met wil en zelfwegcijfering. ...

218 Ned.
294 Eng.

Wanneer gij even nadenkt zult gij begrijpen waarom de Zon de heerseres is van de drie toestanden van
het  Leeuw-teken —  exoterisch,  esoterisch  en  hiërarchisch.  Het  vermoeden  dat  het  doel  van  dit
zonnestelsel de ontplooiing van het bewustzijn is, is juist, en indien voor het strikt menselijk wezen
zelfbewustzijn het doel is, dan moet de Zon redelijkerwijs wel heersen, want zij is de bron van het
stoffelijk  bewustzijn  (exoterisch  en  symbolisch  van  de  persoonlijkheid),  van  zielebewustheid
(esoterisch) en van het geestelijk leven (hiërarchisch). ...

218 Ned.
294/295 Eng.

... Ik herhaal dat het noodzakelijk is dat gij het stimuleren van het bewustzijn erkent als het doel van
alle astrologische invloeden, doordat het in 't oog lopend thema van het  Leeuw-teken de activiteit is
van  de  zelfbewuste  eenheid  met betrekking tot  haar  omgeving of  de  ontwikkeling  van  gevoelige
reactie op omringende invloeden door de ene die — zoals de Zon staat — in het centrum staat van
haar klein heelal. De gehele geschiedenis en functie van het Leeuw-teken alsook zijn invloeden kunnen
worden samengevat in het woord „gevoeligheid"; gij kunt deze gevoeligheid in vier stadia bestuderen:

1. Gevoeligheid voor heersende invloeden vanuit  de omgeving, d.w.z.  voor de invloeden van de
wereld  van menselijke  evolutie,  de  drie  werelden  of  gebieden  door  bemiddeling van  de  drie
aspecten van het reactie-apparaat van de ziel.

2. Gevoeligheid  voor  de  wil,  de  wensen  en  begeerten  van  de  persoonlijkheid,  de  geïntegreerde
zelfbewuste mens, het lager zelf.

3. Gevoeligheid voor de ziel als de bepalende factor in plaats van gevoeligheid voor de omringende
wereld als de bepalende factor.

4. De geestelijke gevoeligheid van de God-Mens (de  ziel  en de persoonlijkheid ineengesmolten)
voor de omgeving. ...

218/219 Ned.
295 Eng.

Ik  vind  het  nodig  dat  gij  deze  innerlijke,  geestelijke  gevoeligheid  en  deze  uiterlijke,  stoffelijke
gevoeligheid  zeer  zorgvuldig  in  gedachten  houdt  indien  gij  waarlijk  wenst  de  invloeden  van  het
Leeuw-teken op de menselijke wezens en speciaal op de in dit teken geboren mens of op hem die dit
teken rijzend heeft, alsook zijn invloeden op de planeet te leren begrijpen. ...
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219 Ned.
296 Eng.

Zoals u verteld is omsluiert de Zon enkele verborgen planeten en waar het het  Leeuw-teken betreft,
zijn Neptunus en Uranus de twee planeten door middel waarvan de Zon haar energie of invloeden
concentreert (gelijk een lens). ...

220 Ned.
297 Eng.

Vandaar  de  drievoudige  verhouding  van  de  Zon  tot  het  Leeuw-teken welke  in  ons  zonnestelsel
onovertroffen is, en vandaar de belangrijkheid van de driehoek — de Zon, Uranus en Neptunus — die
de onder het Leeuw-teken geboren mens bestuurt. De energie van het Leeuw-teken wordt door de Zon
geconcentreerd en wordt aan onze planeet uitgedeeld via de Zon en de twee planeten die zij omsluiert.

220/221 Ned.
297/298 Eng.

... Wanneer dus Neptunus actief is in de gevorderde Leeuw-mens, dan is emotie-begeerte omgevormd
tot  liefde-aspiratie  en wordt  in  dienst  gesteld  van en gericht  op de  ziel;  de  gehele emotionele  of
gevoelige aard wordt ontvankelijk voor energieën die uit „het hart van de Zon" komen, en waar dit het
geval is, is het een aanduiding dat de discipel nu rijp is voor de tweede inwijding. Deze gerichtheid
wordt tot stand gebracht door hetgeen genoemd wordt „de veredeling van de invloed van de Maan"
die,  zoals  gij  weet,  symbolisch  gesproken,  de  moeder  van  de  vormaard  is  en  de  Zon  of  het
Vader-aspect weerspiegelt. De betekenis van de hier gegeven verklaring is buitengewoon occult. Gij
krijgt, esoterisch gesproken, de verschijning van een belangwekkende driehoek van kracht — de Zon,
de Maan en Neptunus — die de Leeuw-mens beroert; zij zijn uitdrukkingen van de Stralen 2, 4, 6 en
waar deze drie overheersend actief zijn, krijgt gij de vaststelling van die „innerlijke eenlijnigheid en
innerlijke houding welker krachten de Deur tot de Heilige Plaats openen". ...

221 Ned.
298 Eng.

Met betrekking tot de horoscoop van de mens in het Leeuw-teken en het thema van inwijding wil ik
erop wijzen dat gij, wanneer de Zon, de Maan (een planeet omsluierend) en Saturnus alle verenigd zijn
in een bepaald huis in de horoscoop, te maken krijgt met datgene wat het „teken" wordt genoemd van
de mens die een inwijding moet ondergaan. Het Leeuw-teken, dat het vijfde teken is van de dierenriem,
geteld  vanaf  Ram via  Stier,  alsook  het  achtste  teken,  geteld  vanaf  Ram via  Vissen,  wordt  door
numerieke  verwantschap  hecht  verbonden  met  Mercurius  die  esoterisch  „de  Boodschapper  bij  de
achtste poort" wordt genoemd. ...

221 Ned.
298/299 Eng.

Van een ander gezichtspunt uit zoudt gij kunnen verwachten dat het Leeuw-teken in verbinding staat
met het Schorpioen-teken daar zijn getallen op het dierenriemwiel dezelfde zijn als die van het Leeuw-
teken, nl. vijf en acht. Gij krijgt bijgevolg de vorming van de driehoek waarop ik reeds heb gedoeld,
nl. Leeuw-Schorpioen, die naar inwijding voeren in het Steenbok-teken.

221 Ned.
299 Eng.

... Augustus, waarover het  Leeuw-teken heerst, is de maand van de Hondster of van Sirius en brengt
Sirius in een hechte verhouding tot het  Leeuw-teken. Het Leeuw-teken wordt in kosmische betekenis
(en geheel los van ons zonnestelsel) door Sirius bestuurd. ...

221/222 Ned.
299 Eng.

Nogmaals komt Mercurius op dit punt in onze bespreking voor; gij krijgt dus de vorming van een
esoterisch viervoud dat krachtig op het grote viervoud van de mens — geest, ziel, denkvermogen en
brein — inwerkt. Deze energie brengt een onderlinge verhouding en een innerlijk ontwaken tot stand,
waardoor  de  aspirant  voor  inwijding  wordt  voorbereid.  Tot  dit  hoger  viervoud  behoort
Sirius-Leeuw-Mercurius-Saturnus. Gij krijgt dus, o.a.: ...

... Leeuw ...

... Ziel ...

... Hoedanigheid ...

... Tussenperiode ...

222 Ned.
300 Eng.

...  Voor  de  gevorderde  ingewijde  in  dit  teken  en  na  de  derde  inwijding  wordt  Sirius  een  grote
levensfactor. ... De ingewijde heeft nu te maken met de invloeden van Sirius, Leeuw, de Zon, de Maan
en Mercurius. De invloeden van Sirius, drie in getal, worden geconcentreerd in Regulus, die, zoals gij
weet, een ster van de eerste grootte is en die vaak „het hart van de Leeuw" wordt genoemd. ...

223 Ned.
301 Eng.

Verscheidene grote driehoeken van kracht waren actief toen de individualisering plaatsgreep en de
„Leeuwen, de goddelijke, geel-bruine oranje Vlammen" ontstonden en de mensheid op die wijze op de
planeet kwam. Ik wil hier in het kort wijzen op een driehoek bestaande uit: De Zon (tweede straal),
Jupiter (tweede straal) en Venus (vijfde straal). Het zal duidelijk voor u zijn dat wij hier een andere
invloedssfeer hebben van groot belang, beheerst door het Leeuw-teken. ...

223/224 Ned.
302 Eng.

Door Uranus wordt het  Leeuw-teken met drie andere tekens van de dierenriem Ram, Weegschaal en
Waterman verbonden; deze drie  sterrenbeelden met het  Leeuw-teken vormen wat genoemd is „het
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subjectieve  viervoud van de  reïncarnerende  ziel"  daar  zij  in verbinding staan  met de  permanente
atomen die van leven tot  leven voortduren en die — gedurende de cyclus van reïncarnatie — de
opslagplaatsen of de schatkamers vormen van de ervaringen die een mens tijdens het leven in de drie
werelden opdoet, o.a.:

3. Het  Leeuw-teken —  staat  in verbinding met het  astraal  permanent atoom om deze reden dat
begeerte  of  het  vermogen tot  verder  gaan  en  occult  met datgene  in  aanraking te  komen wat
begeerd wordt, de basis is van bewustzijn of ontvankelijkheid en van de daaraan ten grondslag
liggende  oorzaak  van  vooruitgang  of  van  een  evoluerende  beweging  voorwaarts;  het  is  de
grondtoon van de mens die zich die onvervalste „egocentrische" houding eigen heeft gemaakt en
die hem vormt tot een individu. ...

225 Ned.
304 Eng.

Wegens zijn plaats op het Vaste Kruis komt het Leeuw-teken onder invloed, direkt of indirekt, van zes
planeten: De Zon, Neptunus, Uranus, Jupiter, Venus en Mars. Al deze planeten komen in dit teken
krachtig tot uitdrukking, terwijl zij een bepaald punt van openbaring bereiken, en door hun vereende
activiteit en wisselwerking vormen zij de zespuntige ster van de mensheid. ...

226 Ned.
306 Eng.

De verhouding van  Leeuw tot  Kreeft  door  middel van Neptunus is  reeds  eerder  aangeroerd  en is
vanzelfsprekend gemakkelijk te begrijpen indien gij enig begrip hebt van het bewustzijnsaspect van
evolutie. ...

De  bijzondere  betekenis  van  het  Leeuw-teken in  de  algemene  evolutie  van  bewustzijn  wordt
speciaal  in  de  mensheid  bepaald  door  de  leiding  van  die  twee  mysterieuze  planeten,  Uranus  en
Neptunus; in de mens die rijp is voor inwijding krijgt gij bijgevolg een tweevoudige leiding, d.w.z. de
Zon zelf en ook de Zon zoals zij de invloeden van deze twee planeten omsluiert, of liever gezegd,
zoals zij ze met intensiteit centraliseert en overbrengt. ...

227 Ned.
307 Eng.

... [Het Leeuw-]teken is vaak omschreven als het „slagveld van de Krachten van stoffelijkheid en de
Krachten  van  Licht".  Het  wordt  occult  beschouwd als  een  van  de  meest  stoffelijke  tekens  daar
zelfzuchtige begeerten naar  bezit  van stoffelijke dingen in het  bijzonder  aanwezig kunnen zijn en
daarin het aan de dag treden van de aanmatigende geest geweldig de overhand kan hebben; toch kan
tegelijkertijd de gevorderde mens in het Leeuw-teken werken als de „geïnspireerde Opoffering". Hij is
dan gevoelig voor wereldtoestanden en bevrijd van persoonlijke begeerten.

228 Ned.
308 Eng.

...  Door middel van deze onbekende planeet  worden de Krachten (die in verbinding staan met de
tekens Leeuw en Waterman) in een sterke stroom van kracht samengetrokken; deze Krachten stromen
in ons planetair leven gedurende de maand augustus en verspreiden zich via Uranus en Neptunus. Gij
krijgt dus in dit verband te maken met:

Leeuw en Waterman

De stoffelijke Zon Het hart van de Zon De centrale geestelijke Zon
De onbekende planeet.
Uranus en Neptunus.
De menselijke Hiërarchie.
Het dierenrijk.

228 Ned.
308 Eng.

Ik  wil  hier  onder  uw aandacht  brengen  dat,  door  middel  van  deze  leidinggevende  planeten,  de
volgende stralen de besturende factoren zijn in de horoscoop van de mens in het Leeuw-teken:

1. De Zon — 2de straal — liefde-wijsheid.

2. Uranus — 7de straal — organisatie of gerichte openbaring.

3. Neptunus — 6de straal — idealistische gerichtheid op één punt. Toewijding aan een doel.

228 Ned.
309 Eng.

In het vervolmaakt geworden Leeuw-teken draagt de liefhebbende zelfbewuste ziel (2de straal) haar
vermogen tot uitdrukking rechtstreeks over vanuit haar eigen gebied naar het gebied van uiterlijke
openbaring, maar zij bewaart ter zelfder tijd haar innerlijke leiding (Uranus) en vanaf dat punt van
welslagen gaat  zij  voort  haar ideëel  doel  (Neptunus) tot  een feit in het bewustzijn te maken door
gevoeligheid voor de hogere trillingen en gerichte intelligente dienst van het Plan. ...

Wanneer Uranus de leiding heeft, wordt de mens van het Leeuw-teken op veelbetekenende wijze de
zuivere waarnemer, niet gehecht aan de materiële zijde van het leven, maar ervan gebruik makend
wanneer het hem goeddunkt. ...

229 Ned. ...  Wanneer  hij  eenmaal  geestelijk  ontwaakt  is,  wordt  hij  zich  ogenblikkelijk  bewust  van  zijn
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309/310 Eng. aandrijvende impulsen; dit brengt hem tot een opgelegde zelf-discipline — iets wat voor de mens van
het Leeuw-teken hoogst noodzakelijk is en welke altijd zelf-opgelegd en zelf-toegepast moet worden,
want hij duldt geen disciplinaire maatregelen welke anderen trachten hem op te leggen. Wil men de
mens van het Leeuw-teken discipline opleggen dan stuit men onherroepelijk op verzet en tegenstand en
het leidt tot de uitdrukking van datgene wat door discipline uitgeroeid moet worden. Discipline door
hemzelf opgelegd  leidt  tot  volmaaktheid van datgene waartoe hij  zo goed  in staat  is.  Het is  deze
innerlijke bekwaamheid om zich in bedwang te houden, waardoor de persoon van het  Leeuw-teken
vaak een schijnbaar negatieve houding tegenover het leven aanneemt; hij gelooft onvoorwaardelijk dat
zijn bestemming bepaald is en dat hij niets anders moet doen  dan enkel  te zijn;  hij weigert dan ook
vaak zich te veranderen of tot daden over te gaan en wanneer dit te sterk op de spits wordt gedreven,
vervalt hij tot een niet verwacht nutteloos leven. ...

229 Ned.
310 Eng.

... De „leeuw moet te voorschijn komen uit zijn hol" en dit bevel moet hoognodig door de aspiranten
van het  Leeuw-teken ter  harte  worden genomen.  Wanneer  dit  bevel  opgevolgd  wordt,  zal  het  het
egocentrisch  Leeuw-bewustzijn leiden tot de gedecentraliseerde, onzelfzuchtige bewustheid van het
Waterman-teken. Het zal de zelfzuchtige dienst van het  Leeuw-teken veranderen in de groepsdienst
van zijn polaire tegenstelling, het Waterman-teken. Ik zou hier op gepaste wijze kunnen toevoegen dat
het gebed of de uitgesproken aspiratie van de ware Leeuw-mens kan worden uitgedrukt in de woorden
van Christus, zo goed bekend aan ons allen: „Vader, niet mijn wil maar Uw wil geschiede."

229/230 Ned.
310 Eng.

... Geen planeet is in het  Leeuw-teken in val en geen planeet is in verheffing in dit teken, terwijl de
macht  zowel  van  Uranus  als  van  Saturnus  enigszins  getemperd  wordt,  uitgezonderd  waar  het  de
ingewijde betreft die krachtig op de esoterische invloed van Uranus reageert. Dezelfde fundamentele
leerstelling is hier van kracht zoals onderwezen werd bij de Zon die zowel exoterisch, esoterisch als
hiërarchisch heerst. Het Leeuw-teken is in zijn bewustzijn de overheersende zelfbewuste aandrijvende
kracht en heeft daarom de leiding en kan — deswege — onbeïnvloed blijven. Dit feit zal steeds beter
begrepen worden naarmate de gevorderde mens van het Leeuw-teken meer op de voorgrond treedt. Hij
zal zich onderscheiden door zijn persoonlijk vrijstaan van leiding van buitenaf. De wetenschap dat hij
zelf de koning is, de heerser over zijn eigen leven, is hem ingeboren en daarom komt geen planeet in
verheffing, noch in val in dit teken. ...

230 Ned.
311 Eng.

... Saturnus, Jupiter en Mars worden door hem aangegeven als de heersers van de drie decanaten [van
het Leeuw-teken]. Alan Leo is echter dichter bij de waarheid wanneer hij ons de Zon, Jupiter en Mars
geeft.

Zelfbeheersing door middel van conflicten, tot een succesvol resultaat gebracht en gezegend door
de weldadigheid van Jupiter, is de ware geschiedenis van de gevorderde aspirant van het Leeuw-teken;
deze gedachte en de objectieve uitwerking van deze verwezenlijking worden voor ons samengevat in
de twee zinspreuken van dit teken:

1. En het Woord weerklonk: Laat andere vormen bestaan. Ik heers omdat ik ben.

2. Ik ben Dat en Dat ben Ik.

Ik Ben — het Woord van het zelfbewuste, zelfzuchtige, individuele Leeuw-teken.

Ik Ben Dat — het Woord van de mens van het Leeuw-teken die snel het hoger bewustzijn verwerft en
die zich voorbereidt voor een nieuwe, universele uitdrukking in het Waterman-teken.

231 Ned.
312 Eng.

... Wij hebben bijgevolg te maken met drie tekens die (van het gezichtspunt van bewustzijn uit) hecht
met elkander zijn verbonden en toch lopen zij hemelsbreed uiteen en onderscheiden zich van elkaar
waar het hun uitwerking betreft.

1. Kreeft — massabewustzijn — instinctieve bewustheid. 

2. Leeuw — zelfbewustzijn — intelligente bewustheid. 

3. Waterman — groepsbewustzijn — intuïtieve bewustheid.

238 Ned.
321/322 Eng.

Gelijk het Leeuw-teken in al zijn drie uitdrukkingen (orthodox, esoterisch en hiërarchisch) door de Zon
wordt beheerst, is het Kreeft-teken het enige andere teken dat slechts door één planeet wordt beheerst,
hoewel in de orthodoxe astrologie de Maan in de plaats wordt gesteld voor Neptunus, daar het de
vormaard is die in het langste stadium van de menselijke ontplooiing overheerst, terwijl esoterisch het
de  zich  oriënterende-gevoelige  aard  is  die  de  gemiddelde  mens  beheerst;  met  deze  standvastige
neiging moet de discipel worstelen. ...

243 Ned. 5. Leeuw. — Het Licht van de Ziel. Een teruggekaatst punt van logoïsch of goddelijk licht. Het licht
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329 Eng. verspreid in het Kreeft-teken concentreert zich en onthult ten slotte een punt. ...

246 Ned.
332/333 Eng.

Teken De Onontwikkelde Mens De Gevorderde Mens Discipel Ingewijde ...

5. Leeuw. Het Lager Zelf. Het Hoger Zelf. Het Ene Zelf.
Het verborgen punt. Het zich onthullend punt. Het losgelaten punt.

Grondtoon: Het Leeuw-teken zoekt bevrijding in het Schorpioen-teken. ...

Grondtoon: Het Schorpioen-teken drukt de bevrijding van het Leeuw-teken uit. ...

246/247 Ned.
334 Eng.

Gij zult opmerken dat deze verhoudingen tussen de tekens niet die van de tegenstellingen zijn maar
van tussenliggende tekens en dat zij dus de tussenliggende periode van verhouding kenmerken en niet
de vervulling zoals het geval is wanneer gij zulke tegenstellingen zoals Leeuw en Waterman of Kreeft
en Steenbok in beschouwing neemt. ...

248 Ned.
335 Eng.

2. Door een studie van het Vaste Kruis — Stier, Leeuw, Schorpioen, Waterman — hij tot een juiste
verklaring zal komen van de levens:
a. Van ingewijden.
b. Van groepsopslorping in een synthese.
c. Van de betekenis van de derde inwijding. ...

249/250 Ned.
337/338 Eng.

... De vervulling zowel van de vormzijde als van de zijde van de ziel zou als volgt kunnen worden
uitgedrukt, hoewel gij rekening moet houden met de begrenzing van de taal: ...

(Van Ram naar Stier via Vissen)

Voor de gewone mensheid, o.a.: ...

5. Leeuw-Waterman. — De individuele mens tracht zich ten volle uit te drukken en komt ten slotte
aan het punt waar hij van zijn omgeving gebruik maakt voor zuiver individuele doeleinden. Hij
overheerst zijn medemensen geheel en al gericht op eigen voordeel.  De op zichzelf staande of
afgezonderde mens wordt de groepsheerser of de dictator. ...

(Van Ram naar Vissen via Stier), o.a. ...

5. Waterman-Leeuw. — De belangen van de persoonlijkheid als uitingen van de individuele mens
gaan  ten  onder  in  het  welzijn  van  het  geheel.  De  zelfzuchtige  individuele  mens  wordt  de
werelddienaar.  Hoogtepunten  van  opmerkenswaardige  dienst  worden  dan  in  beide  tekens
bereikt. ...

256 Ned.
346/347 Eng.

...  Het  Tweelingen-teken  en  zijn  inherente  tweede-straalsinvloed  beheersen  elk van  de  paren  van
tegenstelling  in  het  Grote  Wiel.  Daarom vormt  het  Tweelingen-teken  met  elk  van  de  paren  van
tegenstelling in de Dierenriem een derde factor en beïnvloedt krachtig de andere twee tekens en vormt
op  die  wijze  met  hen  bepaalde  grote  dierenriemdriehoeken.  Deze  worden  eerst  dan  van  belang
wanneer  men de  horoscoop  van gevorderde  menselijke  wezens of  esoterische groepen bestudeert,
zodat ten slotte de esoterische astroloog — wanneer hij de horoscoop trekt van een discipel of een
ingewijde — de invloed van deze driehoeken in overweging zal moeten nemen. Waar het bijvoorbeeld
een ingewijde betreft wiens Zon in het Leeuw-teken staat, zou de driehoek van de energieën der tekens
die de uitleg van de horoscoop bepalen, Leeuw-Waterman-Tweelingen kunnen zijn. ...

257 Ned.
348 Eng.

...  De persoon van het  Leeuw-teken, bij  voorbeeld,  die een ingewijd bewustzijn heeft,  bewaart  de
individualiteit, ontwikkeld in het Leeuw-teken, alsook de universaliteit van het Waterman-teken; naar
eigen verkiezing kan hij werken als een volkomen zelf-geïdentificeerd individu, doch gelijktijdig blijft
hij in het bezit van een volledig ontwaakte universele bewustheid; hetzelfde kan worden gezegd van
een in evenwicht gebrachte activiteit met een daaruit voortvloeiende samensmelting in alle tekens. ...

272 Ned.
368/369 Eng.

... De zeven tekens — met inbegrip van de tekens Tweelingen en Boogschutter — zijn waar het de
mensheid betreft van het allerhoogste belang:

Tweelingen — ...

Kreeft  
Leeuw  
Maagd   Zijn strikt menselijke tekens met hun erkenning van dualisme, beklemtoond in het 
Weegschaal   Maagd-teken als centraal teken.
Schorpioen   
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Boogschutter — ...

282 Ned.
381 Eng.

Het ligt niet in mijn bedoeling hier veel te zeggen over het Vaste Kruis, waarvan het Stier-teken een
van de armen is. Ik besprak dit op verschillende plaatsen toen ik met u de sterrenbeelden  Leeuw,
Schorpioen en Waterman in ogenschouw nam. ...

291 Ned.
395 Eng.

Door middel van de drie andere armen van het Vaste Kruis en hun drie stromen van goddelijke energie
kan de kracht van liefde indirect op de in het Stier-teken geboren mens inwerken. De heersers van deze
tekens zijn de Zon (tweede straal),  Mars (zesde straal) en Mercurius (vierde straal) .  Deze zijn de
esoterische en hiërarchische heersers van de tekens Leeuw en Schorpioen. ...

307 Ned.
416/417 Eng.

Verbonden  met  deze  grote  driehoek  en  krachtig  ons  gehele  zonnestelsel  beroerend,  is  er  een
drievoudige onderlinge verhouding van groot belang die in een speciale, bijzondere verhouding staat
tot  de  mensheid.  Deze  driehoek  van  kracht  verbindt  in  ons  zonnestelsel  een  van  deze  grote
sterrenbeelden, een van de dierenriemtekens en een van de heilige planeten met elkander, o.a.: ...

De derde Driehoek:

Sirius het Leeuw-teken Jupiter.
De Hiërarchie. ...

307 Ned.
417 Eng.

... Deze drie grote driehoeken komen tot nog toe slechts gedeeltelijk tot uitdrukking voor zover het ons
zonnestelsel betreft, en alleen één punt van de grote driehoek — zoals bij voorbeeld van de Grote Beer
— vormt met het Ram-teken een verbonden lijn van kracht; slechts één punt van het Ram-teken —
wordt in zichzelf of binnen zijn eigen omtrek van wisselwerking met de tekens Leeuw en Steenbok (zie
Tabel VII) verbonden met Pluto. ...

310 Ned.
421 Eng.

Vervolgens zal ik een analyse geven van drie groepen van driehoeken welke  in deze tijd  van groot
belang zijn voor de mensheid en welke op de reeds eerder gegeven inlichtingen volgen, o.a.: ...

De Grote Beer ...
Leeuw ...
Saturnus ...
Planetair hoofd-centrum ...
Het hoofd-centrum van de discipel ...
Het stuit-centrum ...

314 Ned.
426 Eng.

2. Vijf tekens verbonden met de ontplooiing in tijd en ruimte van de Menselijke Hiërarchie. Deze
vijf tekens zijn van groot bepalend belang en kunnen als volgt worden opgenoemd:

a. Kreeft
b. Leeuw
c. Schorpioen
d. Steenbok
e. Vissen

Deze vijf  tekens  staan,  planetair  gezien,  in  verbinding met  de  vijf  grote  rassen  waarvan ons
tegenwoordig ras, het Arische, het vijfde is. Deze vijf rassen brengen onder invloed van de vijf
tekens de uiterlijke vormen voort welke de vijf werelddelen — Europa, Afrika, Azië, Australië,
Amerika, worden genoemd. Deze vijf werelddelen zijn voor het planetair Leven wat de vijf grote
endocriene klieren zijn voor het menselijk wezen. Zij staan in verbinding met de vijf centra.

317/318 Ned.
430/431 Eng.

De Beer en de  Leeuw ontmoetten elkander en ontwierpen hun plannen in overeenstemming met het
plan en de bedoeling van hun Heer die hen leidde. Zij vroegen Vader Tijd (Saturnus, A.A.B.) om hulp
en kracht en hij  gaf gehoor  aan hun drievoudige oproep.  Op deze oproep  reageerde  eveneens de
Eeuwige Jongeling (Sanat Kumara, Heer van Shamballa); Hij zette er Zich toe het plan opnieuw te
leren, geholpen door Vader Tijd, toch onberoerd door de Heer van Tijd, daar Hij zelf tijdloos was,
ofschoon dit niet geldt voor de Levens die Hij in Zijn denken en Plan ontplooide. . . .

Toen stroomde het  drievoudig licht,  dat  uitstraalde uit  de Beer op Zijn verheven plaats,  uit  de
Leeuw op zijn minder hoge plaats en uit Saturnus op zijn nog lagere plaats, in de planetaire plaats van
macht. Shamballa werd bezield. De Heer van het Leven en van de Wereld ging over tot actie. . . .

De jongere broeder (de individuele menselijke discipel, A.A.B.) in het grotere geheel reageerde
eveneens  op  het  drievoudig  licht,  maar  niet  voordat  de  tijdperken  verstreken  en  telkens  weer
verstreken.  Laat  in  de  tijd  zond  Shamballa  een  oproep  uit,  doorgezonden  van  stem tot  stem en
aanzwellend tot het O.M. De discipel die de klank hoorde, hief zijn hoofd op; een impuls uit de diepte
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steeg op in tijd en ruimte. De Leeuw in het hart en in het hoofd brulde luid, terwijl Saturnus het werk
verrichtte . . . en zo werden de twee één.

320 Ned.
435 Eng.

... Tussen deze in kunt gij weer een driehoek van de dierenriem aantreffen welke bestaat uit de tekens
Leeuw, Vissen en Steenbok. Met het oog op onze onmiddellijke beschouwing hebben wij dus te maken
met de volgende driehoeken, o.a.:

Saturnus
VissenSt

Shamballa

1.
Vissen

 ...

323 Ned.
439 Eng.

De Eerste Driehoek  wordt  door  de onderlinge  verhouding van de  energieën uit  het  Leeuw-teken,
Saturnus en Shamballa gevormd. Zijn kracht wordt natuurlijk rechtstreekser aangevoeld in de driehoek
van de Hiërarchie dan in die van de Mensheid. Deze drie energieën worden soms (in een poging het
begrip ervan gemakkelijker te maken en te vereenvoudigen) de „drievoudige energie van de WIL"
genoemd:

1. De wil tot zelfbestendiging — het Leeuw-teken. 

2. De wil tot opoffering — het Vissen-teken. 

3. De wil om te kiezen — het Steenbok-teken.

323 Ned.
439/440 Eng.

a. In  het  Leeuw-teken, dat  de  wil is  van het  zelfbewuste Wezen om Zich te  openbaren,  ligt  de
oplossing van of de sleutel tot het gehele probleem van zelfbewust bestaan, of het de wil-tot-zijn is
van  een  Planeet-Logos,  van een  groep  of  van  een  mens.  ...  Ik  heb  u reeds  verteld  dat  deze
Leeuw-kracht  uit  Shamballa  rechtstreeks ingang vindt  in het  menselijk  centrum in plaats  van
indirect via de Hiërarchie, zoals tot nog toe het geval is geweest. ...

323 Ned.
440 Eng.

...  Ik  heb  u  reeds  verteld  dat  deze  Leeuw-kracht  uit  Shamballa  rechtstreeks  ingang vindt  in  het
menselijk centrum in plaats van indirect via de Hiërarchie, zoals tot nog toe het geval is geweest. De
verwikkelingen hierdoor liggen voor de hand.

324 Ned.
441 Eng.

Tegelijkertijd ligt het voor de hand dat er met betrekking tot deze eenvoudige driehoeken ook enkele
in elkaar  grijpende  driehoeken naar  voren komen,  zoals  bijvoorbeeld  de  dierenriem-driehoek van
Leeuw-Vissen-Steenbok  en  de  daarmee  verwante  planetaire  driehoek  van  Saturnus-Uranus-
Mercurius.  Deze twee driehoeken storten in deze tijd hun zes stromen van kracht uit in onze drie
planetaire centra, en bezielen en stimuleren de planetaire driehoek van Shamballa-de Hiërarchie-de
Mensheid. ...

325 Ned.
442 Eng.

1. Saturnus,  waardoor  energie  stroomt vanuit  het  Leeuw-teken via  Shamballa  naar  de Mensheid,
beheerst twee decanaten in het Steenbok-teken. ...

2. Het Leeuw-teken is een van de geboortetekens van de dierenriem; het betekent, zoals gij weet, de
geboorte van het zelfbewustzijn. Het Steenbok-teken is eveneens een geboorteteken, daar het ook
een aspect of een van de armen van het Hoofdkruis is — het Kruis van datgene wat begint of het
aanzijn geeft. Dit staat in een bijzondere verhouding tot de Mensheid. Het is de geboorte van de
twee soorten van bewustzijn — het zelfbewustzijn en het Christus-bewustzijn — welke onder de
aandacht van de mensheid worden gebracht door de werkelijkheid van deze  Leeuw-kracht die
door Saturnus naar de Mensheid stroomt, waardoor Shamballa en de Mensheid in een hechtere
verhouding tot elkaar worden gebracht via het Steenbok-teken, en actief wordt door bemiddeling
van Mercurius.

328 Ned.
446/447 Eng.

Bij het bestuderen van deze in elkaar grijpende driehoeken zal het blijken dat de combinatie van de
invloeden  van  Sirius,  Leeuw en  Uranus  zeer  noodzakelijk  zijn  geweest  in  deze  tijd  om  die
omstandigheden te bevorderen en te bewerkstelligen waardoor het mensdom, onder gestadige invloed
van de Hiërarchie, in staat zal worden gesteld de eerste inwijding te ondergaan en „geboorte te geven
aan de Christus", met het gevolg dat de innerlijke, verborgen, geestelijke Mens geopenbaard en in het
licht van de dag gebracht zal worden. In het Leeuw-teken ondergaat de mens de voorbereidende stadia
van deze eerste inwijding. ...

329 Ned. Gij  moet niet vergeten dat het  Leeuw-teken het hoogtepunt van welslagen voor de menselijke ziel
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447/448 Eng. kenmerkt; dit wordt in deze tijd gestimuleerd door de Shamballa-kracht welke nu in het centrum van
de mensheid stroomt. Deze instroming zal haar kritiek werk voortzetten tot in het Waterman-Tijdperk,
dat snel tot uitdrukking komt, wanneer de op één punt gerichte houding van de mens in het  Leeuw-
teken (of  zal  ik  dit  de egocentrische  houding  noemen?)  het  verruimde  bewustzijn  en  de
gedecentraliseerde houding van de mens in het Waterman-teken wordt. ...

330 Ned.
449 Eng.

Het  zou nuttig voor  u zijn  indien gij  nog eens de  voorgaande  inlichtingen betreffende de  tekens
Leeuw-Vissen-Steenbok overleest ten einde u vertrouwd te maken met de aard, de hoedanigheid en de
invloeden welke deze grote driehoek (zie blz. 320) tot uitdrukking brengt en waardoor de mensheid in
deze tijd voorwaarts wordt geleid langs het pad van terugkeer. ...

331 Ned.
450 Eng.

Zeer beknopt wil ik het  feit  aanroeren dat,  zoals verwacht had kunnen worden, de invloeden van
Leeuw-Vissen-Steenbok die  de  tegenwoordige  wereldtoestand  via  Shamballa,  de  Hiërarchie  en de
Mensheid overheersen, krachtig zijn in hun vaak niet begrepen uitwerking op de individuele mens. ...

331 Ned.
450 Eng.

...  Eerste-straals-discipelen  zullen,  bijvoorbeeld,  gemakkelijker  reageren  op  de  Shamballa-invloed,
overgedragen vanuit het Leeuw-teken en Saturnus, dan tweede-straals-discipelen. ...

337 Ned.
458 Eng.

Stad Ziel Persoonlijkheid Teken ...

4. Genève ........................... 1ste straal ............................. 2de straal............................... Leeuw. ...

343 Ned.
468 Eng.

Vier sterrenbeelden zijn niet in deze lijst opgenomen:

Leeuw ...
Zelfbewustzijn ...

Zij hebben voornamelijk te maken met de uitdrukking van het bewustzijn op de buitenste uiterlijke
gebieden  van  uitdrukking  of  met  de  samensmelting  van  ziel  en  vorm  ten  einde  een  volledige
bewustheidstoestand aan te tonen. ...

344 Ned.
469 Eng.

Er is één driehoek van kosmische energie welke van buitengewoon belang is voor onze planeet,
daar de vereende invloed van zijn drie sterrenbeelden ten slotte de inwijding van de Planeet -Logos zal
bewerkstelligen;  dit  zal  de  een  of  andere  toekomstige  planetaire  uitdrukking  van  Zijn  leven
waarborgen om een „heilige planeet" genoemd te worden. ...

Deze drie sterrenbeelden zijn Leeuw-Maagd-Vissen. Esoterisch wordt over hen gesproken als „de
Voortbrengers van datgene wat weet, de Mededelers van datgene wat ontwaakt is en de Bouwers van
de vormen van ineenvloeiende Wijsheid. ...

345 Ned.
470 Eng.

Deze driehoek is in deze tijd een omgekeerde driehoek met de energieën van het Leeuw-teken in het
nauwste contact met ons planetair leven. De volgende driehoek geeft hiervan een helder beeld:

Vissen Maagd

Leeuw

De Mensheid

Deze drie  worden op bepaalde  en steeds sterkere wijze verbonden met de  ontplooiing van het
menselijk bewustzijn in de drie voornaamste aspecten.

De ontwikkeling van het zelfbewustzijn moet worden bevorderd en dit is — zoals gij weet — de
grootste uitwerking van de kracht van het Leeuw-teken. De invloed van dit sterrenbeeld helpt bij het
tot uitdrukking komen van de individuele wil, de individuele liefde en de individuele intelligentie; het
kweekt het „ahamkara" of het egoïstisch beginsel aan; het versterkt de nadruk op de „ik ben"-houding
welke  zulk  een  noodzakelijk  stadium is  voordat  de  individuele  mens  als  een  bewuste  Zichzelf-
eerbiedigende eenheid kan opgaan in het Geheel. 

Achter deze invloed en aandrijving tot openbaring staat echter de kracht van het Maagd-teken (de
moeder of de bewaakster van het Christus-bewustzijn) welke ten slotte de synthese en de lagere reeds
eerder door de energie van het Leeuw-teken verkregen eenheid verbrijzelt; die kracht stimuleert de ziel
in de vorm alsook de ziel in elk atoom van de vorm, daar het talent en de ongeëvenaardheid van het
Maagd-teken  van  dien  aard  zijn  dat  het  de  vorm  voortbrengt  en  tevens  het  leven  in  die  vorm
stimuleert, zodat het twee levens gelijktijdig voedt en bezielt. ...
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345 Ned.
470/471 Eng.

...  Het  is  een  krachtige  tweevoudige  energie,  een  sterke  uitdrukking  van  de  anima mundi  of  de
wereldziel.  Het  was  de  erkenning  hiervan,  waardoor  de  vroegere  astrologen  ertoe  kwamen
Maagd-Leeuw in één teken te doen opgaan. Vervolgens werd het teken, naarmate de tweeslachtigheid
van de menselijke geest (geest-stof) een werkelijkheid in het bewustzijn van de mens werd, in twee
tekens verdeeld en de strijd tussen de paren van tegenstelling werd een „doelbewuste oorlog"  die
heden ten dage zijn hoogtepunt bereikt. ...

345/346 Ned.
471/472 Eng.

Bovendien dringt nog een andere energiestroom door en brengt gevolgen teweeg bij die mensen die
niet alleen op de kracht van het Leeuw-teken reageren en dientengevolge in hun bewustzijn individuen
zijn, maar die tevens op het zich gestadig verruimend Christus-bewustzijn reageren; hiervan worden
zij zich steeds meer bewust in hun eigen individuele ervaring.

Dit is het hogere aspect van de energie van het Vissen-teken; het is de bewustwording van de groep,
van het  geheel  en van  het  heelal.  Het  is  de  energie  van buddhi,  het  hoger  aspect  van de  lagere
psychische aard; het is het aspect van de bemiddelaar in tegenstelling met dat van het medium. Het is
de  intuïtieve  leiding  in  plaats  van  de  intellectuele  opperheerschappij  van  het  Leeuw-teken en  de
begrenzingen van het Maagd-teken. ...

Dit  alles  wordt  in  deze  tijd  door  de  gestadige  instroming  van  de  energieën  van  de  tekens
Leeuw-Vissen-Maagd tot stand gebracht; deze liggen achter de zeer snelle ontplooiing van de drie
typen  van  bewustzijn welke  in  verschillende  graden  kan  worden  aangetroffen  in  de  hedendaagse
mensheid.

346 Ned.
472 Eng.

Er zijn ... zeven grote crises met betrekking tot het menselijk wezen op het pad van evolutie; zij komen
voor in de vroege, de daaropvolgende en in de laatste stadia van zijn groei. Gij moet in gedachten
houden dat deze door de heersende invloeden van zeven grote sterrenbeelden worden aangedreven,
o.a.: ...

Crisis   Hoedanigheid   Sterrenbeeld  Kruis ...

7. Crisis van de Brandende Grond ...... Bevrijding .................... Leeuw ..................... Vast Kruis

Gij zult opmerken dat twee van de sterrenbeelden die wij zo juist hebben beschouwd — Leeuw en
Maagd  —  in  deze  lijst  zijn  opgenomen.  ...  Het  Vissen-teken  staat  echter  in  deze  tijd  in  een
onvergelijkelijke verhouding tot de zeven sterrenbeelden die de grote menselijke crises doen ontstaan;
het  brengt  ook  de  laatste  vereende  inspanning  van  de  Driehoek:  Leeuw, Maagd,  Vissen  tot
voltooiing. ...

347 Ned.
473 Eng.

[Leeuw-Maagd-Vissen:]  ...  De invloed van deze driehoek vindt symbolisch een uitdrukking in het
leven van de zelfbewuste individuele mens die zelfbewustheid verkrijgt  in het  Leeuw-teken; in de
veredelende zorg van het Maagd-teken en de uiteindelijke zelfbevrijding in het Vissen-teken.

348 Ned.
474 Eng.

De  invloeden  van  deze  zeven  sterrenbeelden  worden  door  drie  driehoeken  en  een  uiteindelijke
synthese of een brandpunt gesymboliseerd. Esoterisch worden deze driehoeken gewoonlijk afgebeeld
als boven op elkaar geplaatst, maar ter wille van de duidelijkheid heb ik ze gescheiden.

Kreeft Ram

Steenbok 
(1ste tijdperk)

Tweelingen Schorpioen

Maagd 
(2de tijdperk)

Steenbok Maagd

Leeuw 
(3de tijdperk)

348/349 Ned.
475 Eng.

Wij hebben dus te maken met:

1. Zeven sterrenbeelden:
Kreeft, Ram, Tweelingen, Schorpioen, Steenbok, Maagd, Leeuw. Deze voeren de mens vanuit het
stadium van individualisering naar het Pad van Discipelschap.

2. Acht sterrenbeelden (met inbegrip van drie uit de zeven) die de discipel voeren vanuit het stadium
van individualiteit naar dat van de zelfingewijde en vervolmaakt geworden ziel.
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350 Ned.
476/477 Eng.

Met betrekking tot de vijf sterrenbeelden die bijzonder actief zijn in het leven van de gevorderde
discipel en ingewijde laten de invloeden zich in twee driehoeken van kracht verdelen, daar het Leeuw-
teken — de energieën van de zeven sterrenbeelden in één punt samentrekkend — erbij inbegrepen is,
waardoor het zelfbewustzijnsaspect wordt verbonden met de geest:

Leeuw

Weegschaal Boogschutter

Stier

Vissen Waterman

353 Ned.
482 Eng.

Er zijn vier sterrenbeelden die, zoals gij weet, de vereiste energieën overbrengen die de mensheid
goddelijk zullen maken. Het zijn de tekens Ram, Leeuw, Schorpioen en Waterman. ... Ik wil er echter
op  wijzen  dat  elk  van  deze  sterrenbeelden  als  overbrenger  van  energie  hecht  verbonden  is  met
bepaalde sterren die geheel buiten onze dierenriem liggen, zodat zij onze kleine planeet met enkele
grote brandpunten van energie verbinden.

354 Ned.
482 Eng.

...  Deze  kracht  zal  ook  de  integratie  van  onze  Aarde  in  de  groep  van  de  „heilige  planeten"
teweegbrengen met als gevolg de vorming van een driehoek van kracht, samengesteld uit de Staartster,
Ram  en  onze  Aarde.  Deze  driehoeksverhouding  zal  een  krachtige  uitwerking  hebben  op  het
zonnestelsel alsook op de planeet zelf en is bovendien een van de factoren waardoor de Aardas zich
verplaatst. ...

354/355 Ned.
483 Eng. Staartster

Ram

Vulcanus Pluto

De Aarde

... Zij zijn de vijf energieën die verbonden zijn met de wil-tot-zijn, doch van het gezichtspunt uit
van bewustzijn en niet vanuit de stoffelijke uitdrukking van openbaring. Hun werkzaamheid en hun
vereende invloed in het rijk van bewustzijn brachten de verschijning voort van een andere driehoek:
Leeuw, Poolster en de tweede Staartster; deze twee driehoeken vormen een in elkaar grijpende groep
die zeer doeltreffend is bij de ontwikkeling van het bewustzijn.

Gij  krijgt  bijgevolg  door  middel  van  deze  met  elkaar  in  verbinding  staande  driehoeken  de
verschijning van Shamballa en van de Mensheid — de twee polen van goddelijke uitdrukking — wil
en activiteit.

355/356 Ned.
485 Eng.

De doeltreffendheid van dit tweevoudig proces kan worden waargenomen wanneer men beseft dat drie
grote tekens — Leeuw, Boogschutter, Waterman — thans buitengewoon actief zijn en in een hechte
verhouding met elkander samenwerken. Zij zijn de drie tekens wier energieën de mensheid als geheel
— als een natuurrijk — beroeren. Leeuw: het teken van de zelfbewuste individuele mens is krachtig in
zijn  massa-uitwerking  en  door  de  spanning  van  de  omstandigheden  alsook  door  de  noodlottige
gevolgen  van  bepaalde  gebeurtenissen  ontstijgen  thans  duizenden  mannen  en  vrouwen  aan  het
massabewustzijn van de kudde; zij worden wakker uit de diepe slaap van onverantwoordelijkheid en
worden bewust van zichzelf als alleenstaande, werkende eenheden. ...

356 Ned.
485 Eng.

...  De invloed  van  deze  drie  sterrenbeelden  doet  zich  gevoelen  door  middel  van  hun esoterische
planeten en de massa-beweging in bewustzijn (waarvoor het Leeuw-teken verantwoordelijk is) kan zo
mogelijk zelfs door de beginneling worden waargenomen wanneer hij beseft dat de heersende planeten
in het Leeuw-teken van alle drie gezichtspunten uit — exoterisch, esoterisch en hiërarchisch — de Zon
zijn. ... [De invloed van de sterrenbeelden Leeuw, Boogschutter en Waterman].

356 Ned.
485/486 Eng.

In deze tijd verschijnt het  Leeuw-teken ook nog in een andere belangrijke driehoek: Ram,  Leeuw,
Maagd — een driehoek die krachtig helpt het Nieuwe Tijdperk in te wijden. ... De.. werkzaamheid
[van het Ram-teken] heeft zich eerst sinds 1835 doen gevoelen; de kracht van het  Leeuw-teken kan
sindsdien  worden  opgespoord  in  vele  mensen  die  hun  persoonlijkheid  hebben  geïntegreerd  en
zelfbewust worden,  alsook in het  naar  voren treden van duizenden zelfbewuste aspiranten van de
wereld die geleidelijk hun geïntegreerde persoonlijkheid ondergeschikt maken aan het welzijn van de
groep. ...
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357 Ned.
487 Eng.

In deze wereldtoestand verschijnt het Leeuw-teken nogmaals als deel van een driehoek van crisis, want
de combinatie  van de drie  daarbij  betrokken sterrenbeelden veroorzaakt onveranderlijk  een crisis.
Deze drie tekens zijn Leeuw, Weegschaal en Steenbok. Toen het Leeuw-teken de driehoek overheerste,
veroorzaakte het in het verleden de crisis van individualisering. Later, toen het punt van evenwicht was
bereikt, werd het Leeuw-teken in de geschiedenis der mensheid weer krachtig. ...

357 Ned.
487/488 Eng.

... Ik wil u hier herinneren aan een vroegere verwijzing naar nog een andere driehoek, nl. Stier, Leeuw,
Waterman, die het mensdom beheerst. Het Stier-teken prikkelt tot ervaringen en spoort aan kennis te
vergaren; het Leeuw-teken leidt ertoe die ervaringen in het dagelijks leven tot uitdrukking te brengen
en zich in te spannen die kennis te rechtvaardigen; het Waterman-teken vormt die ervaringen en de
daardoor verkregen kennis om tot een bewust gebruik in dienst van de groep. Wij zouden dit aldus
onder woorden kunnen brengen, o.a.: ...

Het Leeuw-teken — vormt de waarlijk Zelfbewuste mens. ...

358 Ned.
488/489 Eng.

Het Leeuw-teken bijvoorbeeld heeft, zoals wij hebben opgemerkt, een zeer belangrijke overdragende
werking in de huidige wereldcrisis. Dit betekent bijgevolg dat de Stralen I en V buitengewoon actief
zijn; in de tweede plaats betekent het dat  de invloed van de Zon krachtig is, zowel  exoterisch als
esoterisch. Bovendien betekent het dat de planeten die met deze twee stralen in verbinding staan, zeer
actief  zullen  zijn  en  dat  bijgevolg  Pluto  en  Venus  overheersen  bij  het  voortbrengen  van
wereldgevolgen.  Ik  haal  dit  aan  als  een  voorbeeld  van  de  onderlinge  verhouding  van  planeten,
sterrenbeelden en stralen; een ernstige studie van de wereldcrisis zal de aannemelijkheid aangeven van
de stelling betreffende de werkzaamheid van het Leeuw-teken als een grote kracht in de driehoek die
op het ogenblik verantwoordelijk is voor de vorming van de wereldtoestand.

359 Ned.
490 Eng.

2. In deze tijd zijn de volgende punten van de driehoeken van energie of de volgende sterrenbeelden
in de driehoeken de besturende factoren, o.a.: ...

Straal V.  Leeuw: Dit teken bevordert de groei van individualiteit en van het zelfbewustzijn,
thans algemeen voorkomend over de gehele wereld.

360/361 Ned.
492 Eng.

[Tabel VIII:]

5. Het is interessant in gedachten te houden dat Straal V de ontwikkeling van het bewustzijn beheerst
door de omwenteling van zijn driehoek: Leeuw, Boogschutter en Waterman. ... Laat mij nogmaals
in dit verband uw aandacht vestigen op de volgende feiten, o.a.: ...

 Het werk van de Hiërarchie ........... Het massa-bewustzijn opheffen.
 Het HEDEN ................................... Kracht verzamelen vanuit de oorspronkelijke 

Leeuw   stuwkracht van dit teken.
 Psychische ontwikkeling ................ De groei van het reactie-apparaat en de synthese van 
  de innerlijke bewustheid.
 Het werk van de Leerling .............. Om te leren en kennis te vergaren. ...

363 Ned.
495 Eng.

Er  zijn  dus  grote  Driehoeken van  energie  die  op  het  mentale  reactievermogen  van  de  mensheid
inwerken en bij de hier gegeven driehoek welke de ontplooiing van het denkvermogen betreft, kunnen
wij twee andere voegen, o.a.: ...

 1. ...
II.  2. ...

 3. Leeuw .......................... Zelfbewustzijn ................... vorm van ontwikkeling.

363 Ned.
495/496 Eng.

Er  zijn  nog  andere  grote  driehoeken  die  wij  de  „driehoeken  van  bewustzijn"  noemen  en  de
belangrijkste van deze is voor de mensheid, zoals gij weet, de driehoek van de tekens Kreeft, Leeuw en
Waterman.  Zij  zijn  in  deze  tijd  belangrijk  omdat  de  invloeden  welke  hier  doorheen  stromen
fundamenteel verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het menselijk bevattingsvermogen en
voor de ontplooiing niet alleen van het menselijk reactie-apparaat, de  vormaard, doch ook van zijn
zich uitbreidend waarnemingsvermogen voor datgene waarmede contact is gemaakt. ...

363 Ned.
496 Eng.

Vanuit de massa-bewustwording in het Kreeft-teken wordt de mens een individu in het Leeuw-teken en
het  langzame  onintelligente  onderbewustzijn  van  de  kudde  wordt  de  zelfbewustheid  van  de
ontwikkelde mens in het Leeuw-teken. ...

371 Ned.
507 Eng.

Van een ander gezichtspunt uit krijgt gij, o.a.: ...
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Het Leeuw-teken  — geregeerd door de Zon die een heilige planeet omsluiert. ...

372 Ned.
509 Eng.

De Zon die de energie van de tweede straal overdraagt, regeert het vijfde huis of de verblijfplaats van
de ziel, in dit geval het oorzakelijk lichaam; de kracht van het Leeuw-teken is er ook bij betrokken, de
kracht van de zelfbewuste ziel. ...

390 Ned.
537 Eng.

...  De periode van deze wisselwerking van drie  grote energieën en hun geconcentreerde krachtige
inwerking op onze planeet begon in 1875, nam in 1925 in stuwkracht toe, bereikte haar hoogtepunt
(zowel ten goede als ten kwade) in 1945 en neemt nu geleidelijk af tot 1975. Deze drie sterrenbeelden
zijn: Leeuw, Steenbok en Vissen. Zij staan op zeer merkwaardige en mysterieuze wijze in verbinding
met het vierde natuurrijk en daarom ook met de evolutie en de bestemming van de mensheid. ...

390 Ned.
538 Eng.

1. Leeuw, Steenbok en Vissen.

De veroorzaakte gevolgen betreffen de massa, en de Heersers van deze sterrenbeelden die in deze
tijd tot werkzaamheid komen zijn door mij reeds in een van de vroegere tabellen vermeld.

Het  Leeuw-teken — Heerseres: De Zon die Uranus, de planeet van het occultisme, omsluiert en die
groepsverhoudingen,  organisaties  en  het  elfde  Huis  regeert.  Zij  verbindt  de  invloed  van  het
Leeuw-teken met die van het Waterman-teken.

393 Ned.
541 Eng.

Het  Leeuw-teken, waarvan  de  grondtoon  een  volledig  zelfbewustzijn  is,  verkrijgt  steeds  meer  de
overhand. ...

393 Ned.
542 Eng.

... Vergeet niet dat elf het getal is van de Ingewijde en dat het in deze tijd het elfde huis is dat zo sterk
overheerst;  vergeet  niet  dat  het  Waterman-teken,  het  elfde  teken,  het  teken  is  van  universele
verhoudingen, universele wisselwerking en universeel bewustzijn. Voor dit alles bereidt de combinatie
van de tekens Leeuw, Steenbok en Vissen het mensdom voor.

403 Ned.
555 Eng.

De  vier  armen van  dit  Kruis  zijn  Stier-Leeuw-Schorpioen-Waterman.  Het  wordt  het  Vaste  Kruis
genoemd, omdat de mens aan het kruis genageld is door de gerichte keuze en de onwrikbare bedoeling
van zijn ziel. Wanneer die beslissing gevallen is, is er geen terugkeer mogelijk.

411 Ned.
566 Eng.

Leeuw. — Dit is het teken van zelfbewuste identiteit. Hiervan is door de Christus getuigenis afgelegd
in de woorden welke Hij sprak tot Zijn discipelen: „Wat zal het een mens baten indien hij de
gehele wereld wint en schade lijdt aan zijn ziel?" of aan zijn eigen centrum van zelfbewustzijn —
dat veelbetekenend verworven punt van bewustheid dat aan al de meer omvattende bewustzijns-
toestanden moet voorafgaan.

416 Ned.
573 Eng.

Wanneer op het  Vaste Kruis de vereende invloed van zijn vier energiestromen zich volledig door
middel  van  een  individuele  discipel  en  door  bemiddeling  van  de  Hiërarchie  uitdrukt,  komen  er
eveneens drie toestanden uit voort, o.a.:

1. Er  is  een  zeer  grote  ervaring  van  groepsleven,  groepsactiviteit  en  groepsbewustheid.  De
zelfbewuste mens in het Leeuw-teken wordt de groepsbewuste mens in het Waterman-teken. ...

448/449 Ned.
619/620 Eng.

Om terug te keren tot ons onderwerp van het grotere Geheel en voor een ogenblik de inspanning van
de mikrokosmos achter ons latende om de Makrokosmos te begrijpen, gaan wij nu de verhouding van
de drie sterrenbeelden in ogenschouw nemen, belast met de taak de Eerste Straal tot uitdrukking te
brengen, o.a.: ...

2. LEEUW is het sterrenbeeld door middel waarvan de wil-tot-vervulling of verwezenlijking in de
mensheid en verder naar de planeet stroomt. Het is in wezen de geest van zelf-beschikking. ...

449 Ned.
620 Eng.

...  Tevens zal  het  duidelijk  zijn  waarom de  Zon het  Leeuw-teken zowel  exoterisch  als  esoterisch
beheerst. De Zon openbaart of „verheldert" de twee stadia van de verborgen wil: de stoffelijke zon
verlicht de persoonlijkheid op het stoffelijk gebied en het Hart van de Zon openbaart de aard van de
ziel.

450 Ned.
621 Eng.

Ram, de Inwijder,  Leeuw, het Zelf, en Steenbok, de omvormende Aandrijvende Kracht — dit zijn
enkele van de gevolgtrekkingen met betrekking tot de eerste straal en de mensheid.

450 Ned.
621 Eng.

... Van het standpunt van menselijke verhoudingen rangschikt deze driehoek zich opnieuw. Zo wordt
het Leeuw-teken de gever van zelfbewustzijn; het Steenbok-teken het teken waarin men inwijding kan
ondergaan en het Ram-teken spoort aan tot een nieuw begin. ...
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463/464 Ned.
639 Eng.

2. „Henoch,  het  type  van  de  tweevoudige  aard  van  de  mens (geestelijk  en  stoffelijk)  bezet  het
centrum van het sterrenkundig Kruis... dat de zespuntige ster is... In de tophoek van de bovenste
driehoek staat de Adelaar (het Schorpioen-teken); in de linker benedenhoek staat de  Leeuw (het
Leeuw-teken); in de rechter staat de Stier (het Stier-teken); terwijl tussen de Stier en de Leeuw...
het gelaat van Henoch, de mens(Waterman) staat... Dit zijn de vier dieren van Ezechiël en van de
Openbaring." (G.L. II. 561, 562). ...

490 Ned.
678 Eng.

1. „De esoteriek van de eerste Scheppende Hiërarchie (die in werkelijkheid de zesde is. A.A.B.) ligt
in het Leeuw-teken van de dierenriem verborgen." (G.L. I. 234).

491 Ned.
679 Eng.

„Het Maagd-teken is onafscheidelijk van het Leeuw-teken, de Pleiaden en de Hyaden."
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31 Ned.
33 Eng.

... Indien gij een zorgvuldige studie maakt van de tabel van de twaalf Scheppende Hiërarchieën (op de
volgende bladzijde) zult gij opmerken dat deze Hiërarchie de zevende Straal van Magische Orde en
van Ceremoniële Organisatie beïnvloedt en door deze Straal beïnvloed wordt. De fundamentele taak
van deze straal is om geest en stof met elkaar te verbinden en de geopenbaarde vorm voort te brengen.
Het teken van de dierenriem waarmede deze straal nauw verbonden is, is het  Kreeft-teken, dat een
massateken is en een van de „poorten" tot het geopenbaarde leven.

45 Ned.
52 Eng.

Door de uitwerking van de energie die uit de dierenriemtekens stroomt, wordt de mens voorbereid
voor de „crisis van zich te richten", waarin hij langzaam en geleidelijk zijn wijze van voorwaarts gaan
op het levenswiel omdraait en bewust begint terug te keren naar zijn bron. Hij gaat dan van Ram naar
Vissen,  via  Stier,  Schorpioen  en  Steenbok,  in  plaats  van  uit  te  gaan  van  Ram  naar  Stier,  via
Boogschutter, Leeuw en Kreeft. ...

48 Ned.
56 Eng.

Het is tevens interessant op te merken dat zeven van de symbolen welke de twaalf tekens van de
dierenriem uitdrukken, tweevoudig van aard zijn, en hun tweevoudigheid kan afgeleid worden uit, o.a.:
...

4. De twee scharen van de Kreeft in het Kreeft-teken. ...

Deze zeven sterrenbeelden zijn hecht verbonden met zes van de zeven heilige planeten en met één
niet-heilige planeet. ...

51 Ned.
60/61 Eng.

1. ... De mens beweegt zich voort vanaf het punt waar hij, in het Kreeft-teken, een deel van de massa
vormt met het massabewustzijn,  onontwikkeld en niet geconcentreerd, en zonder erkenning van
het doel (behoudens de bevrediging van instinctieve begeerte), totdat hij in het Schorpioen-teken
de zegevierende discipel wordt, nadat hij zich van zichzelf bewust geworden is in het Leeuw-
teken. Dan komt de Crisis van zich Opnieuw Richten, welke een lange tijd kan duren en een
tussenperiode kan vormen van vele levens van strijd. ...

52 Ned.
61 Eng.

... Het scheiding-veroorzakend individueel bewustzijn wordt het groepsbewustzijn in het Waterman-
teken,  en  hij  begint  de  betekenis  te  begrijpen  van  die  fundamentele  combinatie  van  tekens,  die
„driehoek in het bewustzijn" van de mensheid:

Kreeft  Leeuw  Waterman
Massa-bewustheid ........................... Individuele bewustheid ....................... Groepsbewustheid.
Instinctief bewustzijn ...................... Intelligent bewustzijn ......................... Intuïtief bewustzijn.

52 Ned.
62 Eng.

Dan werkt hij vanuit het punt dat hij in het Steenbok-teken heeft bereikt gedurende vele levens
rondom het pad van de dierenriem, terwijl hij in de zee van het massabewustzijn neerdaalt om, wat
in oude boeken genoemd wordt „de Kreeft te worden die de oceaan van stof zuivert welke rondom
de ziel van de mens stroomt"; ten slotte wordt hij een werkende wereldverlosser in het Vissen-
teken. ...

56 Ned.
66/67 Eng.

Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden: ...

5. Kreeft en Schorpioen  staan,  door  middel van Neptunus en Mars,  in verbinding met  Straal  6.
Omvorming van het massabewustzijn in het omvattend bewustzijn van de discipel.

De Zegevierende Discipel ...

57 Ned.
68 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën: ...

e. Straal 6 met Kreeft en Boogschutter door middel van Neptunus en Mars.

67 Ned.
83 Eng.

... Alle zielen komen in incarnatie in het Kreeft-teken. Hiermede bedoel ik dat de allereerste menselijke
incarnatie altijd plaatsgreep in dit teken, dat door de eeuwen heen is erkend als „de ingang tot het
leven voor diegenen die de dood moeten leren kennen", gelijk het Steenbok-teken altijd als een andere
toegang beschouwd wordt en esoterisch wordt genoemd „de ingang tot het leven voor diegenen die
geen dood kennen". ...

74 Ned.
92 Eng.

... Alle zielen als individuele eenheden komen voor de eerste keer in het  Kreeft-teken in menselijke
incarnatie, verschijnen als mentale eenheden in het Ram-teken, als emotioneel-begeerte-eenheden in
het Stier-teken en als vitale eenheden in het Tweelingen-teken en nemen dan een stoffelijke vorm aan
in het Kreeft-teken. ...

75 Ned. Hetgeen  tot  uitdrukking  komt  in  het  Ram-teken  als  geestelijke  energie,  ontplooit  zich  in  het

185



Bladz.-ref. KREEFT

93 Eng. zielestadium in het  Kreeft-teken, het teken waarin de ziel voor de eerste keer incarneert in de vorm,
bereikt  een  punt  van  evenwicht  in  het  Weegschaal-teken,  het  teken  waarin  de  ziel  en  de
persoonlijkheid een harmonie van samenwerking bereiken, en in het Steenbok-teken komt de wilsaard
tot vervulling en wordt een voor ogen gesteld doel bereikt. ...

75 Ned.
94 Eng.

...  De onontwikkelde mens gaat  van Ram naar Steenbok en naar Weegschaal en  Kreeft, terwijl de
ontwikkelde mens het proces omdraait. ...

81 Ned.
102 Eng.

In het gebied van de dierenriem zijn er vier tekens die de tekens zijn van geboorte, van aanvang en van
hernieuwde cyclische verwezenlijking: ...

[Het Ram-teken, het Kreeft-teken, het Leeuw-teken en het Steenbok-teken.]

2. Het  Kreeft-teken, de  „geboorteplaats  in  het  leven  van  de  vorm”,  de  toegang  tot  stoffelijke
incarnatie.  Dit  is  het  teken waarin de  mensheid,  als  een  gehele  geïntegreerde  eenheid,  wordt
geboren,  het  toneel  waarop  het  vierde  natuurrijk  te  voorschijn  treedt.  De  mensheid  is  „uit
gesteente en water verrezen en brengt haar bewoning met zich mee" (zoals het Oude Commentaar
het uitdrukt) en instinctief massa-bewustzijn komt tot bestaan. ...

84 Ned.
106/107 Eng.

...  Deze  vier  woorden  drukken  de  subjectieve  impulsen  en  beweegredenen  uit  en  leiden  in
werkelijkheid de vier verschillende tijdperken van vooruitgang in op het Pad in zijn onderscheiden
stadia van individualisering naar inwijding. Deze zijn:

1. Herschepping ...

2. Vernieuwing ...

3. Heroriëntering ...

4. Verzaking ...

88 Ned.
112/113 Eng.

... De wereldziel op de involutieboog gaat volgens deze weg voort en niet zoals de persoonlijkheid
voortgaat. De wereldziel gaat aan het einde van elke grote cyclus naar het Vissen-teken en niet naar
het Stier-teken. Zij verschijnt in uiterlijke openbaring in het Kreeft-teken, het teken van het massa- of
groepsleven,  van  de  massa- of  groepsactiviteit;  haar  verspreid  bewustzijn  is  nog  niet
geïndividualiseerd zoals het bewustzijn van de mens. Op het ogenblik dat de wereldziel, nadat zij was
voortgegaan rondom het Grote Wiel, het  Kreeft-teken had bereikt en de tijd aanbrak voor de vierde
Scheppende  Hiërarchie  om zich  door  middel  van  het  vierde  natuurrijk  te  openbaren,  greep  een
omkering plaats en ging toen voort zoals nu. ...

91/92 Ned.
117 Eng.

Wanneer de individuele mens zijn tijdperk van incarnatie ingaat en te voorschijn komt in het Kreeft-
teken, dat in het Hoofdkruis staat, bestijgt hij op figuurlijke wijze het Beweeglijk Kruis en begint zijn
langdurige periode van gevangenschap in de vorm en moet zijn lessen van dienstbaarheid leren. ...

97 Ned.
125 Eng.

... Bovendien zou ik kunnen zeggen dat het spiritisme en het werk van de spiritistische beweging onder
invloed staan van het Vissen-teken met het Kreeft-teken rijzend, of in sommige stadia omgekeerd —
het Kreeft-teken met het Vissen-teken rijzend.

101 Ned.
131 Eng.

De tekens Tweelingen en Boogschutter  zijn met elkander verbonden door hun heersende planeten
(doordat de Aarde hechter verbonden is met Venus dan met welke andere planeet ook), en weer krijgt
gij dus de zes invloeden die bevrijding uit de slavernij van de vorm teweegbrengen, begonnen in het
Kreeft-teken voor zover het de mensheid als geheel betreft (hiermede bedoel ik de geboorte van het
mensenrijk), en in het Vissen-teken waar het de enkeling betreft.

111 Ned.
145 Eng.

Met betrekking tot de kwestie van het bewustzijn zouden de studerenden het van belang vinden het
onderwerp langs de volgende richtlijnen te bestuderen, o.a.: ...

3. Massa-bewustzijn In het Kreeft-teken. ...

122/123 Ned.
161 Eng.

Gij zult bijgevolg opmerken dat, ingeval in deze tijd de gecentraliseerde krachten van het Hoofdkruis
bijzonder invloedrijk worden (wat zij zijn), de strijd verschrikkelijk wordt, doordat, o.a.:

1. De mensheid als geheel in een toestand van verwarring verkeert, voorafgaand aan een grote stap
voorwaarts naar zelfbewuste ontplooiing en naar de uitdrukking van verantwoordelijkheidsbesef,
de eerste bloem en vrucht van zelfbewuste gewaarwording. Dit feit bewerkstelligt dat de krachten
van  het  Kreeft-teken (involuerend  van  aard),  van  het  Leeuw-teken  (betrokken  bij
individualisering) en die van het Tweelingen-teken (de wezenlijke tweeslachtigheid van de mens
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uitdrukkend)  op  een bijzondere,  scherp  omlijnde  wijze  in  het  conflict  worden  betrokken.  Gij
bemerkt bijgevolg in deze tijd de werkzaamheid van het massabewustzijn van het  Kreeft-teken,
hetgeen duidt op de activiteit van het Hoofdkruis in het involuerend stadium. ...

124 Ned.
163 Eng.

Zeven sterrenbeelden zijn bijgevolg op overheersende wijze in een hecht onderling verband gebracht
op dit huidige ogenblik van crisis en zijn verantwoordelijk voor de wereldaangelegenheden zoals zij
thans worden aangetroffen, o.a.:

Kreeft 
 Het Hoofdkruis. „Beide Poorten staan wijd open." ...

Steenbok 

126 Ned.
166 Eng.

Pad Stralen Planeten Sterrenbeelden

Evolutie 6 en 4 Mars. Mercurius. Ram. Tweelingen. Kreeft. Maagd. Schorpioen. ...

127 Ned.
168 Eng.

De polaire tegenstelling van het Steenbok-teken is het Kreeft-teken, en deze twee tekens zijn, zoals gij
weet,  de twee grote  Poorten van de dierenriem — het ene teken opent de deur tot  incarnatie,  tot
massa-leven en menselijke ervaringen, terwijl het andere de deur opent tot het leven van de geest, tot
het leven van het Koninkrijk Gods, het leven en de doelstellingen van de Hiërarchie van onze planeet.
Het  Kreeft-teken verleent de ziel  toegang tot  het  wereldcentrum dat  door ons de Mensheid wordt
genoemd. ...

128 Ned.
168/169 Eng.

...  Terwijl  de  mens  op  de  gewone  wijze  telkens  weer  rondom de  dierenriem  gaat,  betreedt  hij
voortdurend  en  bewust  het  leven  in  het  Kreeft-teken, het  sterrenbeeld  waarin  de  Wet  van
Wedergeboorte toegepast en uitgevoerd wordt. ... De vierde Scheppende Hiërarchie als ge heel gezien,
zijn de verschijning en de ervaringen in het leven van de Planeet-Logos door bemiddeling van de vijf
rassen — twee vroegere, het tegenwoordige, het Arische ras, en twee die nog komen moeten — de
planetaire overeenkomsten van de vijf inwijdingen. Dit is bijzonder interessant om te bestuderen, want
ten tijde dat het een of ander speciale ras tot bestaan komt, staat zowel de deur van het Kreeft-teken als
die van het Steenbok-teken wijd open, daar zij dan occult op één lijn zijn gebracht. ...

131 Ned.
173/174 Eng.

De sleutelwoorden op het gewone wiel zijn: „En het Woord weerklonk: Laat eerzucht heersen en laat
de deur wijd open staan." Hier hebben wij de sleutel tot de evoluerende drang, tot het geheim van
wedergeboorte en van het woord dat uitgaat van het Kreeft-teken naar het Steenbok-teken. De deur van
inwijding staat  altijd  open,  doch  sedert  onheuglijke tijden verkiest  de  mens de  open deur  tot  het
Kreeft-teken. Eerzucht drijft hem aan van leven tot leven, totdat hij de waardeloosheid van alle aardse
genietingen ontdekt heeft. 

Geleidelijk  nemen  dan  geestelijke  eerzucht  en  een  begeerte  naar  bevrijding  de  plaats  in  van
wereldse eerzucht en worden een aandrijvende impuls, totdat  ten slotte het ogenblik komt dat  een
zuiver begrip van de werkelijkheid zowel aardse als geestelijke eerzucht uitbant. De mens kan dan in
waarheid zeggen: „Opgegaan ben ik in het  bovenaardse licht, en toch keer ik mijn rug toe naar dat
licht." Voor hem blijft er nu geen ander doel meer over dan dienst. Daarom keert hij terug door de
poort van het Kreeft-teken, doch met zijn bewustzijn gestadig in het Waterman-teken gehouden. ...

132 Ned.
174/175 Eng.

... Leeuw, Boogschutter en Waterman: ... Zij worden vaak aangeduid als de tekens die — wanneer ze
worden bestudeerd — de goddelijke bedoeling in de mens zullen onthullen, de punten van crisis in zijn
ontwikkelingsgang zullen aangeven en (wanneer de drie  invloeden die van hen uitgaan, hun werk
hebben gedaan) de mens zullen brengen „van deur tot deur, want het Leeuw-teken is het eerstvolgend
teken  na  het  Kreeft-teken, en  het  Boogschutter-teken  is  het  teken  dat  aan  het  Steenbok-teken
voorafgaat". ...

134 Ned.
178 Eng.

... In dit verband is het interessant de ontplooiing na te gaan van het menselijk bewustzijn door de
invloed van de energieën die door middel van de verschillende dierenriemtekens worden vrijgegeven,
o.a.:

1. Instinct beheerst begeerte — Kreeft. Onontwikkeld massa-bewustzijn. 

Ik begeer. ...

135 Ned.
179 Eng.

Deze  zes  tekens  —  Kreeft, Leeuw,  Boogschutter,  Steenbok,  Waterman  en  Vissen  — vormen de
zespuntige ster van de mensheid of de vierde Scheppende Hiërarchie; het Kreeft-  en het Vissen-teken
kenmerken de twee uitersten. 

De  Kreeft symboliseert gevangenschap (de harde schaal en de rotsen waaronder de  Kreeft altijd
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beschutting zoekt) en de Vis betekent vrijheid. ...

135 Ned.
179 Eng.

Wij hebben opgemerkt dat het Kreeft-teken het teken van het instinctieve leven is en dat in het Leeuw-
teken het intellect of het denkvermogen deel ging uitmaken van de uitrusting van de mens. ...

138 Ned.
183 Eng.

... Zo kan tevens een behoorlijk onderzoek betreffende de levensgeschiedenis van het spiritisme en de
daarbij betrokken media bewijzen dat het merendeel der media in de wereld, die van laag gehalte of
zuiver trance-media zijn — negatief en doorgaans onintelligent —, geboren is in het Kreeft-teken met
het Vissen-teken rijzend, of in het Vissen-teken met het Kreeft-teken rijzend. ...

162 Ned.
217 Eng.

Het Schorpioen-teken is eveneens door de invloeden van de zesde straal buitengewoon belangwekkend
met betrekking tot het  Kreeft-teken, want gij dient te onthouden dat die straal zich ook door middel
van Neptunus uitdrukt, maar op een geestelijke en esoterische wijze. 

Neptunus beheerst  esoterisch het  Kreeft-teken. De belangrijkheid hiervan is bijgevolg duidelijk,
want het Kreeft-teken is het teken van geboorte; het is de deur tot incarnatie en het teken van wording
of stoffelijk bestaan. ...

163 Ned.
217/218 Eng.

Een groot  mysterie  wordt in de hier  gegeven verhouding omsluierd en verborgen gehouden, want
Kreeft-Neptunus is de uitdrukking van de zevende straal die de achtste Scheppende Hiërarchie regeert
en bestuurt. ...

163/164 Ned.
218/219 Eng.

De  tekens  Schorpioen  en  Waterman  staan  ook  in  een  bijzondere  verhouding  tot  elkaar  door
bemiddeling  van  de  planeet  Mercurius  die  de  heerschappij  heeft  over  de  mensheid (daar  hij  de
hiërarchische planeet is in het Schorpioen-teken), en door bemiddeling van Neptunus die het Kreeft-
teken beheerst, waardoor hij de uitdrukking op het stoffelijk gebied bestuurt. ...

164 Ned.
220 Eng.

Het Kreeft-teken, de deur tot incarnatie, heeft een hechte verhouding met het Schorpioen-teken door
bemiddeling van Neptunus en Mars die allebei de zesde-straals-energie uitdrukken. 

In het Kreeft-teken krijgt gij de toewijding van de ziel welke tot zulk een omvang is ontwikkeld dat
de drang om zich te openbaren alle andere opwellingen overheerst  en de incarnatieprocessen zich
opdringen aan de ziel. ...

165 Ned.
220/221 Eng.

Een nauwkeurige studie van alle hier gegeven verhoudingen zal het feit onthullen dat vier tekens van
de dierenriem bijgevolg een overheersende rol  spelen in het leven van de mens die,  terwijl hij  in
incarnatie is, werkt met zijn Zon in het Schorpioen-teken of met het Schorpioen-teken rijzend. Deze
vier tekens zijn:

1. Ram ...
2. Kreeft Hoofdkruis Geconcentreerde impuls Incarnatie.
3. Schorpioen ...
4. Waterman ...

Dit zijn de tekens 1—4—8—11. ...

172 Ned.
230 Eng.

... In de tijd voordat Leeuw-Maagd in twee tekens waren verdeeld, was het Weegschaal-teken feitelijk
het middelpunt. De toestand was toen als volgt:

Ram Stier Tweelingen Kreeft Leeuw-Maagd
WEEGSCHAAL

Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

en  in  deze  rondte  van  de  dierenriem  (voor  zover  het  de  mensheid  betreft)  ziet  gij  de  gehele
geschiedenis van het mensdom uitgebeeld. Dit sluit [o.a.] in: ... de processen van stoffelijke incarnatie
voltrekken zich in het Kreeft-teken. ...

173 Ned.
231 Eng.

...  Ten  slotte  zullen  er  weer  op  de  een  of  andere  mysterieuze  wijze  slechts  tien  tekens  van  de
dierenriem zijn; Ram en Vissen zullen één teken vormen, want „het einde is gelijk het begin": ...

1. Ram-Vissen 6.   Maagd-Weegschaal
2. Stier 7.   Schorpioen
3. Tweelingen 8.   Boogschutter
4. Kreeft 9.   Steenbok
5. Leeuw 10. Waterman
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178/179 Ned.
239 Eng.

... De betekenis van de energieën die zich in ons zonnestelsel uitdrukken door bemiddeling van de vier
armen van dit Kruis of van de vier sterrenbeelden Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok, kan worden
samengevat in de vier woorden: Schepping, Openbaring, Wetgeving en Inwijding. ...
... Zij betekenen [o.a.] ook de objectieve verschijning van de gedachtenvormen welke door God zijn
geschapen en  waarin Zijn begeerte,  Zijn  wil,  Zijn  bedoeling en  Zijn  plan besloten liggen.  Dit  is
Openbaring of het Kreeft-teken in activiteit. ...

179 Ned.
240 Eng.

Het bewustzijn zowel als het  begrip van de grotere doelstelling welke achter de meer exoterische
bedoeling van de ontplooiing van het bewustzijn in dit zonnestelsel, in de planeet en in de mens ligt,
moet echter ten slotte omtrent de laatste stadia van het evolutieproces worden begrepen. Wanneer dit
begrip zich ontplooit, dan wordt de mens een ingewijde,  verlaat zijn plaats op het Vaste Kruis en
begint het betrekkelijk langzame bestijgingsproces van het Hoofdkruis. Hij wordt dan een medewerker
in het grote scheppingsproces en het scheppingsdoel. Hij begint zijn eigen lichaam van uitdrukking te
scheppen  op het  Beweeglijk  Kruis  en de stuwkracht  van het  Ram-teken begint  hij  aan te voelen.
Begrijpen doet hij  dit  nog niet  Hij  openbaart  bewust datgene in de wereld wat hij  van plan is te
verwezenlijken, en het Kreeft-teken onthult hem dan zijn geheim. ...

181 Ned.
242/243 Eng.

... De andere tekens in hun volmaaktheid voeren de mens buiten het stadium van de gewone mensheid
en brengen de volgende bewustzijnstoestanden teweeg, o.a.: ...

5. Kreeft en Schorpioen. — De zegevierende Discipelen.

190 Ned.
256 Eng.

Een  ander  teken  van  de  dierenriem  [dan  het  Maagd-teken]  dat  eveneens  hecht  met  het  vorig
zonnestelsel  verbonden  is,  is  het  Kreeft-teken; ik  zou  kunnen  zeggen  dat  het  Kreeft-teken een
uitdrukking is (in het stadium van grote vooruitgang) van de eerste helft van de levenscyclus in het
eerste zonnestelsel, terwijl het Maagd-teken een eveneens gevorderde uitdrukking is van de tweede
helft. ...

192 Ned.
257 Eng.

I. Het Tweelingen-teken.

1. In wezen een niet verbonden dualisme. De Tweelingen.
2. Aangevoelde en erkende tweeslachtigheid door

a. Massa-samensmelting in het Kreeft-teken. 
b. Individueel bewustzijn in het Leeuw-teken. 

Het stadium van de Mensheid.

194 Ned.
260/261 Eng.

...  Het  wil  ons thans toeschijnen (merkwaardig en overtuigend)  dat  wij  de achtste  maand van de
zwangerschapsperiode ingaan; waar het de mensheid betreft is dit vrijwel een voldongen feit, want wij
ontdekken — wanneer wij tellen vanaf het Maagd-teken tot en met het Waterman-teken, het teken
waar wij nu naar toe gaan — dat er juist acht tekens zijn: Maagd, Leeuw, Kreeft, Tweelingen, Stier,
Ram, Vissen en Waterman; dit waarborgt ons beslist  de geboorte, onvermijdelijk en zeker, van het
nieuwe tijdperk, het nieuwe bewustzijn, de nieuwe beschaving en cultuur. ...

198 Ned.
266 Eng.

...  Gij  krijgt  bovendien te  maken met drie  tekens van crisis  waardoor  het  punt in evolutie  wordt
bepaald. In dit verband zou ik kunnen opmerken dat, o.a.: ...

2. Kreeft-Maagd-Vissen — de driehoek vormen van de  Moeder  of  het  stofaspect,  beheerst  door
intelligente  activiteit.  Zij  wijzen op  punten  van  gelegenheid  van  innerlijke  aard  waar  het  het
bewustzijn  betreft,  waardoor  gij  de  erkenning krijgt  van het  massabewustzijn,  het  individuele
bewustzijn en het groepsbewustzijn.

203 Ned.
273 Eng.

Bovendien  is  het  in  dit  teken  dat  de  Maan  in  haar  eigen  recht  van  ouderdom  en  van  oude
gedachten-controle, alsook zoals zij Vulcanus zowel als Neptunus omsluiert, de kracht van het Maagd-
teken verbindt met de energieën van de tekens Stier, Kreeft en Waterman. ... Esoterisch wordt gezegd
dat de Christus-Awatar altijd wordt genoemd bij vier namen of uitdrukkingen; zij luiden als volgt, o.a.:
...

2. Hij van Wie de massa zich bewust wordt of Hij Die zij verwachten — Kreeft — Het Hoofdkruis. ...

204 Ned.
275 Eng.

Neptunus is, zoals gij weet, de God der wateren en de uitdrukking „water" omvat vele gezichtspunten
van de esoterische wijsheid, zoals, o.a.: ...

8. Massa-bestaan, zoals in het Kreeft-teken.

Van al deze eigenschappen of toestanden van de vrouwelijke pool in het bestaan (het stof-aspect) is
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het  Kreeft-teken een op de voorgrond tredend symbool.  Het gaat  aan het  Leeuw-teken vooraf,  het
teken van individualiteit en van zelfbewuste inspanning; het is betrokken bij het langzaam ritme van
het massa-leven — hetzij instinctief actief of de reacties van een opgelegd bewustzijn dat het resultaat
is van een verkozen ervaring na inwijding. Het betekent massa-leven dat tot groepsleven leidt na de
ervaring van inwijding en  door  zijn  polaire  tegenstelling,  het  Steenbok-teken,  wordt  gesteund en
volledig tot uitdrukking komt in het Waterman-teken dat de ervaringen in het Leeuw-teken aanvult en
samensmelt met die van het Kreeft-  en het Steenbok-teken. ...

204/205 Ned.
275/276 Eng.

... Deze zes tekens:

Kreeft Leeuw Maagd 
Steenbok Waterman Vissen

vormen een andere  zespuntige ster  van diepe  betekenis  die is  de  subjectieve  tegenhanger  van de
zespuntige ster (de door elkaar gekruiste driehoeken) die wij het zegel van Koning Salomo noemen. ...
De planeet Neptunus is zó overheersend actief bij het bewerkstelligen van zulk een activiteit in het
Kreeft-teken dat er een behoorlijke stuwkracht kan worden ontwikkeld, waardoor de vooruitgang (door
de tussenliggende tekens) naar het Waterman-teken bevorderd zal worden.

207 Ned.
278 Eng.

...  Enig  idee  van  de  scheppingsgeschiedenis,  zoals  hierboven  is  aangegeven,  kunt  gij  verkrijgen
wanneer gij de tabel van de negen tekens met hun kruisen bestudeert, o.a.: ...

4. Kreeft Beweging Het Hoofdkruis. ...

213 Ned.
287 Eng.

... Er zijn twee natuurelementen die in het algemeen bewustzijn worden verbonden met de gedachte
van reiniging — het ene is water en het andere is vuur. Vooral in dit verband zijn de watertekens,
Kreeft-Schorpioen-Vissen,  belangwekkend  en  de  vuurtekens,  Ram-Leeuw-Boogschutter,
rechtvaardigen een studie. Vuur zet altijd esoterisch datgene voort wat water begonnen is.

In het Kreeft-teken beginnen de reinigende wateren van ervaring hun zegenrijk werk. Dit is op het
Hoofdkruis begonnen omdat dat Kruis zich slechts met gehelen bezighoudt en dus met massa ervaring.

217 Ned.
292 Eng.

... Het massabewustzijn in het Kreeft-teken maakt plaats voor het individueel bewustzijn in het Leeuw-
teken. ...

226 Ned.
306 Eng.

De verhouding van Leeuw tot  Kreeft door middel van Neptunus is reeds eerder  aangeroerd en is
vanzelfsprekend gemakkelijk te begrijpen indien gij enig begrip hebt van het bewustzijnsaspect van
evolutie. ...

230 Ned.
311 Eng.

Kreeft: — Dit teken is geen gemakkelijk te begrijpen teken voor de gemiddelde studerende, want het
is de  polaire  tegenstelling — psychologisch gesproken —  van de toestand van groepsbewustzijn
waarnaar de mensheid in deze tijd streeft. ...

231 Ned.
312 Eng.

... Wij hebben bijgevolg te maken met drie tekens die (van het gezichtspunt van bewustzijn uit) hecht
met elkander zijn verbonden en toch lopen zij hemelsbreed uiteen en onderscheiden zich van elkaar
waar het hun uitwerking betreft:

1. Kreeft — massabewustzijn — instinctieve bewustheid. 

2. Leeuw — zelfbewustzijn — intelligente bewustheid. 

3. Waterman — groepsbewustzijn — intuïtieve bewustheid.

231 Ned.
312 Eng.

Dit [Kreeft-]teken is ... een van de twee poorten van de dierenriem waar de zielen doorheen moeten
gaan  willen  zij  in  uiterlijke  openbaring  komen  en  er  zich  de  vorm  toeëigenen  met  een  daaruit
voortvloeiende vereenzelviging met de vorm voor vele lange tijdperken. ... Zij is verbonden met de
stoffelijke  aard  en  met  de  moeder  van  de  vormen,  terwijl  de  andere  poort,  het  Steenbok-teken,
verbonden is met de geest, de Vader van al hetgeen IS.

In dit teken ligt het gehele probleem van de Wet van Wedergeboorte verborgen. ...

231 Ned.
312/313 Eng.

Dit  Kreeft-teken, dat  in  de  allereerste  plaats  met  de  wereld  van  oorzaken  te  maken heeft,  heeft
betreffende zijn innerlijke bedoeling veel onbepaalds en een schijnbare vage doordringbaarheid welke
voor de eenvoudige denker zeer moeilijk blijkt te zijn om te begrijpen. ...

232 Ned.
313 Eng.

... Wanneer gij, bijvoorbeeld, leest dat de grondtonen van dit teken kunnen worden uitgedrukt in de
bijbelse zin „de Geest Gods zweefde over de wateren" betekent dit dan in werkelijkheid iets speciaals
voor u? Gij zoudt kunnen antwoorden door te zeggen dat dit betekent dat God Zich bewoog in de
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materie  en  door  beweging  de  uiterlijke  tastbare  vormen  voortbracht.  Behelst  dit  werkelijk  een
begrijpelijke waarheid voor u? In het Kreeft-teken ademde God in de neusgaten van de mens de adem
van het leven, waardoor de mens een levende ziel werd. In deze woorden is de verhouding vastgesteld
welke in het denken van God bestaat tussen geest (de adem van het leven), de ziel (het bewustzijn) en
de mens (de vorm). Roept deze uiteenzetting echter een begrijpelijke voorstelling in uw denken op? Ik
denk van niet daar de synthese van de hoogste verhouding het gemiddeld bevattingsvermogen te boven
gaat en haar „verbinding" of wezenlijke eenheid (die zoals zij optreedt buiten het bewustzijn en buiten
de bekende werkelijkheid ligt) bovenal in dit teken plaatsgrijpt — een van de oudste tekens en een van
de eerste dat erkend en vastgesteld moet worden als een beïnvloedende factor ten opzichte van de zeer
oude mensheid.

232 Ned.
313/314 Eng.

Ik vermeld een fundamentele waarheid — vaag erkend door u — dat ... o.a.: In het Kreeft-teken neemt
deze levende materie  een driedelige  gesplitste  verhouding aan,  waaraan wij  de  namen geven van
Leven (Ram), Bewustzijn (Stier, het eerstvolgend teken na het Ram-teken) en geopenbaard dualisme
(Tweelingen, het teken dat aan het Kreeft-teken voorafgaat); deze drie, tezamen vermengd, kwamen in
het Kreeft-teken in uiterlijke openbaring, waardoor een esoterische vierhoek van groot belang voltooid
werd. ...

233/234 Ned.
315/316 Eng.

Ook zijn er nog twee woorden die het doel en de bedoeling van de uitdrukking op het Hoofdkruis
kenbaar maken. Zij geven de reden waarom de twee „Deuren van de Dierenriem" wijd openstaan voor
de impuls en het verlangen van de goddelijke Geest. Het ene woord is „zelfbehoud", waardoor in het
Kreeft-teken, dat de Deur is tot het stoffelijk gebied voor de uitdrukking van de geest, de impuls tot
incarneren  ontstaat.  ...  Het  andere  woord  is  „onsterfelijkheid",  waarin  het  goddelijk  aspect  van
zelfbehoud gelegen is; zij is de grote bepalende factor in het scheppingsproces en leidt tot de gehele
openbaring van de evolutie, tot de telkens weer terugkerende verschijning van het leven in de vorm en
tot de openbaring van het leven in de vorm. ...

234 Ned.
316 Eng.

Gij zult gaan begrijpen waarom het Hoofdkruis zo mysterieus is en tevens waarom de beide tekens
Kreeft en Steenbok zo weinig door de moderne astrologen worden begrepen en waarom in laatste
instantie  slechts  de  ingewijde  Zonen  Gods  de  betekenis  van  de  vier  tekens  die  het  Hoofdkruis
omvatten, kunnen begrijpen of de verhouding kunnen verstaan welke tussen de vier grote goddelijke
energieën bestaat. ...

234/235 Ned.
317 Eng.

Het  Kreeft-teken vormt één punt van de waterige drievuldigheid en de symboliek die aan de drie
watertekens ten grondslag ligt is in een speciale richting buitengewoon interessant. Wij hebben, zoals
gij weet, de Kreeft, de Schorpioen en de vrouwelijke Vis-God van het Vissen-teken. .... Wij hebben
dus de  Kreeft, de Schorpioen met de angel in zijn staart en de Vis. De zich langzaam bewegende
Kreeft, vereenzelvigd met zijn woonplaats en die zijn huis op zijn rug draagt, leeft op het land (het
leven op het stoffelijk gebied) en ook in het water (het leven van de emoties); de Schorpioen beweegt
zich snel, zijn uitwerking is dodelijk voor de mensen rondom hem en hij is een schepsel van het land;
hij is ook het symbool van de omgevormde Kreeft en het resultaat van het evolutieproces. ...

235 Ned.
317/318 Eng.

... De drie watertekens geven ons bijgevolg een beknopte, symbolische  geschiedenis van 's mensen
groei en van de ware ontwikkeling van de persoonlijkheid. Het is een beeld van de Wet van Oorzaak
en Gevolg. ...

235 Ned.
318 Eng.

Er  bestaat  tevens  een  veelbetekenende  verhouding  tussen  vijf  tekens  die,  wanneer  zij  tot  deze
bijzondere wisselwerking worden aangedreven, in hun aard en hun gevolgen diep esoterisch zijn. ...
Deze vijfvoudige verhouding wordt eerst op het Pad van Discipelschap vastgesteld en wordt door de
esoterische aaneenschakeling van Kreeft-Maagd-Schorpioen-Steenbok-Vissen tot stand gebracht. In de
toekomstige horoscopen van discipelen zal men deze wisselwerking van krachten erkennen als een
overheersende  factor  in  een bijzonder,  speciaal  stadium van discipelschap.  In  dit  geval  zullen  de
discipelen in een van deze tekens worden geboren of met een van deze tekens rijzend.

235 Ned.
318 Eng.

Er zijn twee tekens, één waterteken en één aards teken  (Kreeft en Maagd) in het stadium van het
onderbewust zwaartepunt waarin alles latent en verborgen is. Het menselijk bewustzijn is evenwel in
het Kreeft-teken embryonaal, want het denkvermogen van de massa overheerst en niet het individueel
denkvermogen. ...

236 Ned.
318/319 Eng.

... In het Steenbok-teken begint de discipel — als gevolg van de uitwerking van de in vloeden van de
tekens Kreeft, Maagd en Schorpioen — blijk te geven van het vermogen om het leven van twee rijken,
althans in enige mate, tot uitdrukking te brengen; hij is een ontwikkeld menselijk wezen, alsook een
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burger van het Koninkrijk Gods. Waar het een ingewijde betreft en gedurende een periode van drie
incarnaties  versterken  de  vier  tekens  van  openbaring  (Kreeft, Maagd,  Schorpioen  en  Steenbok)
bijgevolg hun invloed op hem, totdat hij in de vierde incarnatie begint te reageren op de innerlijke
invloed van het Vissen-teken. ... Bijgevolg zou er gezegd kunnen worden dat, o.a.:

1. In het Kreeft-teken de invloed van de menselijke Hiërarchie begint met zich te doen gelden en het
dualisme van de mens begint te omvatten. ... De mens wordt een bewuste persoonlijkheid, hetgeen
het resultaat is van de ervaringen in het Kreeft-teken, voltooid in het Maagd-teken.

237 Ned.
320 Eng.

...  Deze  negen  tekens  drukken  zeer  nauw  keurig  de  menselijke  ontplooiing  uit  —  bewust  en
bovenbewust, hoewel het begint met het massa-bewustzijn van het Kreeft-teken. Aan deze voorafgaand
zijn er drie tekens die voor de fijne of subjectieve werkelijkheden zorgen van de wil-tot-zijn (Ram), de
begeerte-tot-weten  (Stier)  en  de  vaststelling  van  verhoudingen  (Tweelingen);  deze  vormen  de
drievoudige aansporing tot de openbaring van de mens en van het mensenrijk. ...

237/238 Ned.
321 Eng.

... Er is één punt dat ik duidelijk wens te maken, namelijk dat gij in de twee heersers van dit teken —
de Maan en Neptunus — de symbolen krijgt van een hechte verhouding tussen de Moeder van alle
Vormen en  de  God  van  de  Wateren,  dat  is  de  verhouding tussen  de  twee planeten.  ...  [M]assa-
gevoeligheid  en  massa-vereenzelviging  met  de  vorm  en  met  vormen  zijn  de  veelbetekenende
aanduidingen van dit  stadium en het  voornaamste kenmerk van het  Kreeft-teken en van de daarin
geborenen. De Maan echter verbindt het  Kreeft-teken met twee andere tekens en deze vormen een
kosmische driehoek Deze tekens zijn Kreeft-Maagd-Waterman. In deze combinatie krijgt gij het teken
van het  massa-bewustzijn,  het  teken van  het  Christus-bewustzijn  en  het  teken  van  het  universeel
bewustzijn die alle door bemiddeling van de invloed van Neptunus die door de Maan wordt omsluierd,
zeer nauw met elkander in verbinding staan.

238 Ned.
321/322 Eng.

Gelijk het Leeuw-teken in al zijn drie uitdrukkingen (orthodox, esoterisch en hiërarchisch) door de
Zon wordt beheerst,  is het  Kreeft-teken het enige andere teken dat  slechts door één planeet wordt
beheerst, hoewel in de orthodoxe astrologie de Maan in de plaats wordt gesteld voor Neptunus, daar
het  de  vormaard  is  die  in  het  langste  stadium van  de  menselijke  ontplooiing  overheerst,  terwijl
esoterisch het  de  zich oriënterende-gevoelige  aard  is  die  de gemiddelde mens beheerst;  met deze
standvastige neiging moet de discipel worstelen. ...

238 Ned.
322 Eng.

...  Waar het het massa-denken betreft (waarvan het  Kreeft-teken de zuiverste uitdrukking is) is het
gelukkig dat Neptunus door de Maan wordt omsluierd en dat de vorm er niet in slaagt vele van de
neergetransformeerde invloeden, waarvoor de ware mens gevoelig is, op te vangen. ... Ook is het voor
de gemiddelde studerende van de moderne tijd net zo moeilijk het massabewustzijn van het  Kreeft-
teken te begrijpen als het moeilijk voor hem is de groepsbewustheid van het universeel bewustzijn van
het  Waterman-teken  te  bevatten;  voor  deze  laatste  fase  van  ontwikkeling  wordt  de  mensheid
hiërarchisch verbonden door de Maan die Neptunus omsluiert. ...

De niet omsluierde Neptunus verbindt het Kreeft-teken met geen ander sterrenbeeld of teken; dit feit
is van zeer groot belang, daar het het feit aanduidt dat wanneer een mens een ingewijde is hij niet
reageert op de gewone gevoelens, stemmingen of verhoudingen van de persoonlijkheid zoals zij zich
uitdrukt bij vreugde of smart. ...

239 Ned.
323 Eng.

Deze twee — de Maan en Neptunus — zijn dus de direkte invloeden die op de in het  Kreeft-teken
geborene inwerken, waardoor het vormleven en het emotioneel-astraal lichaam tot ontplooiing komen.
De voortreffelijke nuttigheid van deze aspecten zult gij begrijpen wanneer gij op intelligente wijze zult
beseffen dat, zonder de vorm en zonder het vermogen de noodzakelijkheid in gedachten te houden om
op gevoelige wijze op de omringende toestanden en omstandigheden te reageren, de ziel zich nooit
bewust zou kunnen worden van kennis in de drie werelden en dus nooit God in openbaring zou kunnen
leren kennen.

239 Ned.
323 Eng.

Indirekt en via de invloeden van het Hoofdkruis (waarvan het  Kreeft-teken deel uitmaakt) wordt de
persoon van het  Kreeft-teken beroerd of beïnvloed door vijf andere planeten, nl. Mars,  Mercurius,
Uranus, Venus en Saturnus. De mens van het Kreeft-teken wordt ontvankelijk voor conflicten (Mars),
voor de werking van het licht van de intuïtie (Mercurius), voor de kosmische aantrekkingskracht van
Uranus, het intellect van Venus en voor de geboden gelegenheden (Saturnus). ...

239/240 Ned.
324 Eng.

Laat  ons nu voor  een ogenblik beknopt  de uitwerking van de  straalsinvloeden in beschouwing
nemen zoals  zij  zich  door  middel  van  de  zeven  planeten  concentreren  op  de  in  het  Kreeft-teken
geboren mens.

Hier zult gij enkele fundamentele aanwijzingen vinden wat betreft de aard en de processen van de
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Wet van Wedergeboorte.  ...  Het is  om ten slotte het  begrip  van tijd-ruimte te niet  te  doen en te
bewijzen dat dit een illusie is dat de deur in het  Kreeft-teken open staat voor de zich opofferende,
dienende ziel. ...

242/243 Ned.
328 Eng.

Ook is het van waarde zich er rekenschap van te geven dat wij, bij het bestuderen van de straals-
krachten  en  hun gevolgen  in  het  Kreeft-teken, dit  moeten  doen  vanuit  het  gezichtspunt  van  het
massa-denken en de massareactie en niet vanuit dat van de enkeling. Dit is één van de tekens van
synthese en van een betrekkelijke samensmelting, doch het is een samensmelting op de lagere wending
van de spiraal en betekent de samensmelting van het stoffelijk lichaam met de ziel, ofschoon slechts in
een  embryonaal  stadium, terwijl  het  psychisch  stadium nog niet  geïndividualiseerd  is.  Het  is  het
stadium van massa-reactie op de komst van de Zonen van Licht.

243 Ned.
329 Eng.

4. Kreeft. — Het Licht in de vorm. Dit is diffuus licht of het verspreide licht van de materie zelf, het
„duistere licht" van de stof, waarop gedoeld is in De Geheime Leer. Het is het licht dat wacht op
de uit het zielelicht komende stimulering. ...

244 Ned.
330 Eng.

Doordat het licht van het Kreeft-teken — gesproken in gelijkenissen — slechts verspreid en vaag is en
pas  begint,  kan  worden  opgemerkt  dat  de  invloeden  van  de  eerste  Straal  van  Geconcentreerde
Bedoeling en van Doelbewuste Wil, alsook die van de tweede Straal van Liefde-Wijsheid (erkend
dualisme en verkregen ervaringen) ontbreken. ...

244/245 Ned.
331 Eng.

... Slechts vijf stralen werken door middel van dit teken dat zelfs bij een hoog punt van ontwikkeling
en op het terugwentelende wiel altijd zorgt voor de massa-verhouding ter wille van de incarnerende
enkeling en ten einde de uiteindelijke redding van de stoffelijke bestanddelen zelf te waarborgen. ...
De reactie  van de  individuele  mens van het  Kreeft-teken op  de  inkomende invloeden en  op  zijn
omgeving zal verschillen van die van de discipel of ingewijde en deze zal weer in elk teken anders
zijn, waardoor de menselijke ontwikkeling wordt afgerond. ...

245/246 Ned.
331/332 Eng.

... Hier wil ik u een tabel geven welke enigszins de aard zal aangeven van de reactie van de mens
gedurende  de  drie  stadia  van  ontwikkeling — onontwikkeld,  gevorderd  en  op  het  Pad  — op de
verschillende  invloeden waaraan hij  wordt  onderworpen wanneer  hij  het  bestaan op  het  stoffelijk
gebied binnentreedt door de openstaande deur van het Kreeft-teken en dan voortgaat door alle tekens,
o.a.: ...

Teken De Onontwikkelde Mens De Gevorderde Mens Discipel Ingewijde

4. Kreeft. De blinde eenheid is verloren. De eenheid wordt zich bewust van Het Geheel wordt
datgene wat rondom is. gezien als een.

De massa. Het Huis. De Mensheid.

Grondtoon: Het Kreeft-teken ziet het leven in het Leeuw-teken. ...

246/247 Ned.
334 Eng.

Gij zult opmerken dat deze verhoudingen tussen de tekens niet die van de tegenstellingen zijn maar
van tussenliggende tekens en dat zij dus de tussenliggende periode van verhouding kenmerken en niet
de vervulling zoals het geval is wanneer gij zulke tegenstellingen zoals Leeuw en Waterman of Kreeft
en Steenbok in beschouwing neemt. ... Er is zoveel waarmede rekening moet worden gehouden in de
nieuwe  esoterische  astrologie  zoals  —  voorspelling,  uitleg  zowel  van  het  standpunt  van  de
persoonlijkheid als van dat van de ziel, karakter-aanwijzingen, alsook een nauwkeurige studie van de
Wet van Wedergeboorte zoals deze ondernomen kan worden door de invloeden van het Kreeft-teken te
begrijpen. ...

247 Ned.
335 Eng.

... Het zou van nut kunnen zijn er hier op te wijzen dat, o.a.:

1. Door een studie van het Hoofdkruis — Ram,  Kreeft, Weegschaal, Steenbok — de astroloog tot
een helderder begrip kan komen:
a. Van gewone, individuele, menselijke wezens.
b. Van groepsaanvang.
c. Van de betekenis van de eerste inwijding. ...

248/249 Ned.
336 Eng.

De  geconcentreerde  energie  van  het  Kreeft-teken maakt  dit  teken  tot  een  groot  magnetisch  of
aantrekkend brandpunt dat tot de processen van incarnatie voert. Door de deur van het  Kreeft-teken
stroomt het „magnetisch magisch licht dat de ziel naar de duistere plaats van ervaring leidt". ...

249 Ned. ... Door dit te erkennen wordt het feit opgehelderd dat in tijd en ruimte de besturende factor en de
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337 Eng. bepalende  toestand  de  gevoeligheid  van  de  geïncarneerde  ziel  is voor  het  vormleven,  welke  tot
incarnatie leidt door de deur van het  Kreeft-teken, of voor het zieleleven, welke tot inwijding leidt
door de deur van het Steenbok-teken. ...

249/250 Ned.
337/8/9 Eng.

... De vervulling zowel van de vormzijde als van de zijde van de ziel zou als volgt kunnen worden
uitgedrukt, hoewel gij rekening moet houden met de begrenzing van de taal: ...

(Van Ram naar Stier via Vissen)

Voor de gewone mensheid, o.a.:

4. Kreeft-Steenbok. — De drang tot incarneren leidt naar de meest grofstoffelijke incarnatie en naar
de onderdompeling in de vorm. De aantrekkingskracht van het vormleven en de processen van
samengroeiing  hebben  de  overhand.  De  mens  komt  na  vele  incarnaties  tot  een  punt  van
kristallisatie. ...

(Van Ram naar Vissen via Stier)

De Discipelen en de Ingewijden, o.a.:

4. Steenbok-Kreeft. — De  ingewijde  verkiest  nu  te  incarneren  en  gaat  vrijwillig  en  naar  eigen
goeddunken door de beide deuren. De aantrekkingskracht van de stof wordt te niet gedaan door de
vrije keuze van de ziel. Het vormleven wordt een bewuste uitdrukkingsvorm voor dienst. ...

251 Ned.
339/340 Eng.

...  Veel dat  ik,  bijvoorbeeld,  met betrekking tot  dit  Kreeft-teken zou kunnen zeggen, is reeds  met
betrekking tot zijn tegenstelling, het Steenbok-teken, gezegd, en hetzelfde geldt voor alle tekens die
wij nu gaan bestuderen. Het zal thans duidelijk voor u zijn waarom de Maan en Neptunus die de
energieën overbrengen van de psychische aard en van de vorm, alsook de neiging tot verwerven door
bemiddeling van conflict, zo krachtig zowel direct als indirect het Kreeft-teken beheersen. Zij regelen
de vorm en de lagere psychische aard en bereiden het slagveld voor (dat later tot de brandende grond
moet  worden  omgevormd)  waarop  deze  twee  „in  het  laatste  conflict"  tegenover  hun  hogere
overeenkomst, de ziel en de geest, komen te staan, want stof is geest op zijn laagste punt en geest is
stof  op  haar  hoogste  punt.  In  deze  woorden  vindt  gij  de  ware  leidraad  voor  de  verhouding van
Kreeft-Steenbok. ...

251/252 Ned.
340 Eng.

...  Wanneer bij  deze krachtige invloeden de kracht wordt gevoegd van de zevende straal  (die een
synthese van uitdrukking op het stoffelijk gebied teweegbrengt), alsook die van de derde straal (die
een intense activiteit in de stof oproept), zult gij opmerken hoe in dit teken al de daarbij betrokken
energieën meewerken om de incarnatie van de ziel in de drie werelden van ervaring en van menselijke
uitdrukking tot stand te brengen. De macht van Venus in dit teken streeft er naar het denkvermogen te
vormen tot de dienaar van de persoonlijkheid, waarbij de krachten van de derde Straal van Actieve
Intelligentie hun hulp verlenen. Zo wordt het stadium geschapen voor de verschijning van de ziel in de
vorm. Gij zult het een interessante studie vinden de gevolgen van deze straal-krachten met elkaar te
vergelijken zoals zij tot uitdrukking komen in het Kreeft-teken bij:

1. De onontwikkelde mens wanneer hij uiting geeft aan vorm-leiding.

2. De ontwikkelde mens, de ingewijde en Verlosser wanneer hij uiting geeft aan zieleleiding. De
krachten die de ziel bestuurden terwijl zij overheerst werd door de vorm, worden de instrumenten
van werelddienst.

252 Ned.
341 Eng.

Wanneer gij deze gevolgen bestudeert, zult gij ten slotte tot een inzicht komen van de verhoudingen,
door ons reeds eerder aangeroerd toen wij de heersers van dit teken — exoterisch en esoterisch —
bespraken,  die de persoon in het  Kreeft-teken met de tekens Maagd,  Waterman en Schorpioen in
contact brachten. ... Twee planeten, Jupiter en Neptunus, komen in dit teken in verheffing. Daar dit
teken het teken van wedergeboorte is, wijzen deze twee planeten op de succesrijke ontwikkeling, op
het  daaruit  voortvloeiend  gebruik  van  het  vormaspect  en  op  de  ontwikkeling  van  psychische
gevoeligheid zowel in de hogere als de lagere betekenis.

...  De  opbouw  van  geschikte  vormen,  het  gebruik  van  en  de  beheersing  over  de  vorm  zijn
onontbeerlijk wil er een verstandige en juiste samenwerking komen met het Plan van God. Jupiter
waarborgt dit vanaf het allereerste stadium van geboorte in het Kreeft-teken. ...

252/253 Ned.
341/342 Eng.

... Deze (het vormaspect en de psychische aard) bereiken ten slotte een concrete volmaaktheid in het
Steenbok-teken om weer in het  Kreeft-teken het  volmaakte instrument van dienst te zijn dat door de
ingewijde wordt gehanteerd terwijl hij tracht dienst aan de massa te verlenen in plaats van ingesloten
te worden door en zich te verliezen in de massa. De macht van Saturnus in dit teken bevordert de
doeleinden en oogmerken van de heersende energieën of die van de Straal van Harmonie door Conflict
(door middel van de Maan en Mercurius) en die van Neptunus, want in dit teken staat Saturnus zwak,
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waardoor hij die moeilijke toestanden en omstandigheden verwekt welke die vereiste worstelingen ten
gevolge hebben. Dit maakt het  Kreeft-teken tot een plaats van symbolische gevangenschap met het
zwaartepunt op de smart en de straf van een verkeerde gerichtheid. ...

253 Ned.
342 Eng.

... Sepharial geeft ons Venus, Mercurius en de Maan, terwijl Leo de Maan, Mars en Jupiter aan deze
decanaten toebedeelt. Het denkvermogen, het gebruik maken van conflicten en van het vormleven zijn
de bijdragende factoren welke de ziel verder op de weg van incarnatie voeren. ...

253 Ned.
343 Eng.

In  de  voor  dit  teken  gegeven  Woorden  duidt  het  Woord  van  de  ziel  op  het  doel  van  de
Kreeft-ervaringen en op het gestelde doel waarvoor incarnatie is ondernomen: „Ik bouw een verlicht
huis  om daarin  te  wonen."  De  tijdelijke  werkwijze  van  de  persoonlijkheid  is  eveneens  duidelijk
aangegeven wanneer ons verteld wordt dat het door de ziel verkondigde Woord, wanneer zij zich in
incarnatie begeeft, is „Laat afzondering het voorschrift zijn en toch — de grote menigte bestaat."

254 Ned.
344 Eng.

... Enkele herhalingen zijn noodzakelijk en vaak nuttig; zij dienen tot opheldering en om datgene te
versterken wat men onderricht, maar nu wil ik meer in het algemeen spreken en — bij het behandelen
van deze drie tekens die op de subjectieve werkelijkheden wijzen die de vorm-opbouw in het Kreeft-
teken aansporen  —  de  predisponerende  oorzaken  beschouwen  meer  dan  de  gedetailleerde  en
gemakkelijker vast te stellen feiten.

In dit wereldtijdperk zijn Tweelingen, Stier en Ram drie subjectieve energieën of de drie bepalende
tekens die achter de openbaring liggen. Zij liggen zowel achter de ervaringen van vorm-opbouw in het
Kreeft-teken als achter de openbaring in het Vissen-teken. ...

259 Ned.
351 Eng.

...  Het Tweelingen-teken is daarom verbonden met het hart van de Zon, gelijk het  Kreeft-teken in
verbinding staat met de stoffelijke Zon en het Waterman-teken met de centrale geestelijke Zon, o.a.:

1. Kreeft de stoffelijke Zon 3de aspect intelligente activiteit van het Geheel. ...

Door  deze  tekens  worden  in  deze  tijd  de  drie  aspecten  van  goddelijkheid  in  één  punt
samengetrokken. Bij het trekken van de horoscoop van de planeet (wat tot nog toe nooit nauwkeurig is
gedaan,  daar  de exoterische astroloog niet  beschikt over  de juiste  data)  zult gij  ontdekken dat  de
invloed van deze drie tekens van overheersend belang is. 

In het Kreeft-teken hebben wij te maken met het intelligent samenvoegend bewustzijn van de massa,
gezien vanuit het bewustzijn van de stof zelve en vanuit het bewustzijn van alle vormen en atomen. ...
[I]n het Waterman-teken hebben wij te maken met de resultaten van de activiteiten van de tekens
Kreeft en Tweelingen, waaruit een hogere synthese en een universele groepsbewustheid voortkomt. ...

266 Ned.
360/361 Eng.

... [H]et Tweelingen-teken beheerst de weg van vele veranderingen die de strijd bepaalt, begonnen in
Ram, geconcentreerd in Kreeft, opgevoerd tot een crisis in Schorpioen en beslecht in Steenbok. ...

272 Ned.
368/369 Eng.

... De zeven tekens — met inbegrip van de tekens Tweelingen en Boogschutter — zijn waar het de
mensheid betreft van het allerhoogste belang:

Tweelingen  — ...

Kreeft  
Leeuw  
Maagd   Zijn strikt menselijke tekens met hun erkenning van dualisme, beklemtoond in het 
Weegschaal   Maagd-teken als centraal teken.
Schorpioen   

Boogschutter — ...

287 Ned.
389 Eng.

Deze uitweiding was op dit punt noodzakelijk, daar het voor de esoterische astrologen onontbeerlijk is
dat zij beseffen dat de gevolgen in het leven van deze drie tekens, Ram, Stier en Tweelingen, zuiver
subjectief zijn (waar het discipelen en ingewijden betreft). Zij kunnen slechts in het leven van de mens
naar buiten tot uitdrukking komen en bewust gericht en bestuurd worden in het Kreeft-teken, waardoor
de grote bevrijding waarop zij aansturen, plaatsgrijpt in de polaire tegenstelling van het Kreeft-teken,
het Steenbok-teken, alsook in de tekens Waterman en Vissen. ...

307 Ned.
416 Eng.

... Deze driehoek van kracht: [de Grote Beer, Sirius en de Pleiaden,] verbindt in ons zonnestelsel een
van  deze  grote  sterrenbeelden,  een  van  de  dierenriemtekens  en  een  van  de  heilige  planeten  met
elkander.

De eerste Driehoek:

195



Bladz.-ref. KREEFT

De Pleiaden het Kreeft-teken Venus.
De Mensheid. ...

314 Ned.
426 Eng.

2. Vijf tekens verbonden met de ontplooiing in tijd en ruimte van de Menselijke Hiërarchie. Deze
vijf tekens zijn van groot bepalend belang en kunnen als volgt worden opgenoemd:

a. Kreeft
b. Leeuw
c. Schorpioen
d. Steenbok
e. Vissen

Deze vijf  tekens  staan,  planetair  gezien,  in  verbinding met  de  vijf  grote  rassen  waarvan ons
tegenwoordig ras, het Arische, het vijfde is. Deze vijf rassen brengen onder invloed van de vijf
tekens de uiterlijke vormen voort welke de vijf werelddelen — Europa, Afrika, Azië, Australië,
Amerika, worden genoemd. Deze vijf werelddelen zijn voor het planetair Leven wat de vijf grote
endocriene klieren zijn voor het menselijk wezen. Zij staan in verbinding met de vijf centra.

337 Ned.
458 Eng.

Stad Ziel Persoonlijkheid Teken

2. New York ....................... 2de straal............................... 3de straal............................... Kreeft.
3. Tokio .............................. 6de straal............................... 4de straal............................... Kreeft. ...

341 Ned.
465 Eng.

De grote kosmische Driehoek [Sirius, de Pleiaden en de Grote Beer] werkt in de eerste plaats in deze
tijd  door  middel  van  zes  sterrenbeelden  en  —  weer  in  deze  tijd  —  concentreren  het  kosmisch
sterrenbeeld  en  de  twee  dierenriem-energieën  zich  door  middel  van  een  bijzondere  planeet  en
gebruiken haar als overbrenger naar de Aarde. Gij krijgt dus, o.a.:

I.  SIRIUS... . . . . . . . . . . . . .die door middel van

Kreeft

Saturnus werkt.

Steenbok  ...

342 Ned.
466 Eng.

Wij kunnen dientengevolge vermelden dat de krachten van, o.a.:

1. Kreeft-Steenbok-Saturnus (die een uitdrukking zijn van de energie van Sirius) de aspirant in staat
stellen  het  Pad  van  Loutering,  van  Beproeving  te  betreden.  Deze  energieën  concentreren  en
kenmerken de energie van de Grote Loge van de Aller-Verhevenste in die verafgelegen Zon. ...

346 Ned.
472 Eng.

Er zijn, zoals ik reeds eerder heb verteld, zeven grote crises met betrekking tot het menselijk wezen op
het pad van evolutie; zij komen voor in de vroege, de daaropvolgende en in de laatste stadia van zijn
groei.  Gij  moet  in  gedachten  houden  dat  deze  door  de  heersende  invloeden  van  zeven  grote
sterrenbeelden worden aangedreven, o.a.:

Crisis   Hoedanigheid   Sterrenbeeld  Kruis

1. Crisis van Incarnatie ............ Individualisering ................ Kreeft ........................... Hoofdkruis ...

348 Ned.
474 Eng.

De  invloeden  van  deze  zeven  sterrenbeelden  worden  door  drie  driehoeken  en  een  uiteindelijke
synthese of een brandpunt gesymboliseerd. Esoterisch worden deze driehoeken gewoonlijk afgebeeld
als boven op elkaar geplaatst, maar ter wille van de duidelijkheid heb ik ze gescheiden.

Kreeft Ram

Steenbok 
(1ste tijdperk)

Tweelingen Schorpioen

Maagd 
(2de tijdperk)

Steenbok Maagd

Leeuw 
(3de tijdperk)

348/349 Ned. ... Wij hebben dus te maken met, o.a.:
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475 Eng. 1. Zeven sterrenbeelden:
Kreeft, Ram, Tweelingen, Schorpioen, Steenbok, Maagd, Leeuw. Deze voeren de mens vanuit het
stadium van individualisering naar het Pad van Discipelschap. ...

359 Ned.
490 Eng.

2. In deze tijd zijn de volgende punten van de driehoeken van energie of de volgende sterrenbeelden
in de driehoeken de besturende factoren [van Tabel VIII,] o.a.: ...

Straal III. Kreeft: De massa-beweging voor vrijheid, bevrijding en licht, thans zo overheersend,
wordt door de energie van dit teken veroorzaakt.

360 Ned.
491 Eng.

[Tabel VIII:]

d. Het Weegschaal-teken is ook betrekkelijk niet actief in de driehoek van Straal III. Er is heden
ten dage geen zuiver evenwicht, doch de tegenstelling van geest en stof is zo geweldig dat de
kracht van dit teken betrekkelijk rustig is. Straal III drukt zich uit door middel van het Kreeft-
teken voor zover het de massa betreft en op veel kleinere schaal door middel van het Steenbok-
teken  met  betrekking tot  de  werelddiscipelen.  Het  Steenbok-teken  leidt  esoterisch  naar  de
uiterlijke openbaring van de Mysteriën. ...

363 Ned.
495 Eng.

Er  zijn  dus  grote  Driehoeken van  energie  die  op  het  mentale  reactievermogen  van  de  mensheid
inwerken en bij de hier gegeven driehoek welke de ontplooiing van het denkvermogen betreft, kunnen
wij twee andere voegen, o.a.: ...

 1. Boogschutter ................. Richting ........................ uitdrukking van intuïtie.
II.  2. Kreeft ............................ Incarnatie ...................... ervaring van verwezenlijking.

 3. Leeuw ........................... Zelfbewustzijn .............. vorm van ontwikkeling.

Er  zijn  nog  andere  grote  driehoeken  die  wij  de  „driehoeken  van  bewustzijn"  noemen  en  de
belangrijkste van deze is voor de mensheid, zoals gij weet, de driehoek van de tekens Kreeft, Leeuw en
Waterman. ...

363 Ned.
496 Eng.

Vanuit de massa-bewustwording in het Kreeft-teken wordt de mens een individu in het Leeuw-teken en
het  langzame  onintelligente  onderbewustzijn  van  de  kudde  wordt  de  zelfbewustheid  van  de
ontwikkelde mens in het Leeuw-teken. ...

371 Ned.
507 Eng.

Van een ander gezichtspunt uit krijgt gij, o.a.: ...

Het Kreeft-teken — geregeerd door de Maan die een heilige planeet omsluiert. ...

371/372 Ned.
508 Eng.

Nog eens, de Maan is de heerseres van het Kreeft-teken; zij staat in verbinding met de vierde straal en
regeert het vierde huis. Hier krijgt gij het denkbeeld van de vorm als de bewaker van een levende
geestelijke  kern,  van  het  huis,  hetzij  het  het  huis  is  van  het  vierde  of  laagste  aspect  van  de
persoonlijkheid of van dat van het vierde natuurrijk, alle worden geregeerd door de vierde Straal van
Harmonie door Conflict — een harmonie die verwezenlijkt moet worden in de vorm op Aarde.

411 Ned.
567 Eng.

Kreeft. — De invloed van dit teken wordt voor ons door Christus in de vaak verkeerd verklaarde
woorden uitgedrukt: „Nog andere schapen heb Ik die niet van deze stal zijn, ook die moet Ik
leiden." Dit doelt op het massa-bewustzijn in tegenstelling tot het ingewijde-bewustzijn van Zijn
discipelen. Het Kreeft-teken is het teken van de massa.

458 Ned.
632 Eng.

1. Kreeft. Dit is het sterrenbeeld dat de wil van de massa symboliseert, dat de massa-reactie en de
massa-psychologie bepaalt. Dit is tot nog toe niet het onderwerp van astrologische studie geweest,
want het betekent veel meer dan het massabewustzijn. Het is in de kern de samentrekking van de
massa-wil door bemiddeling van het massa-bewustzijn — een tot nog toe niet herkend feit, hoewel het
eerste beginsel van deze kennis kan worden opgemerkt in die bijzondere factor in het leven van de
mensheid die wij  de „openbare mening" noemen. Deze wordt thans op het  terrein van opvoeding
gevormd door wat gewoonlijk propaganda wordt genoemd. De gevolgtrekkingen zullen duidelijk voor
u zijn. Een getrainde, verlichte openbare mening is op wereld-omvattende schaal een onbekend iets, al
komen er snel verlichte groepen te voorschijn. Uit de openbare mening (welke de geconcentreerde
uitdrukking is van de groei van het massa-bewustzijn) zal de wil-ten-goede, inherent in ieder mens, aan
de dag treden; hiervoor moet de mensheid werken en zij moet dit verbeiden. ...
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45 Ned.
52 Eng.

Door de uitwerking van de energie die uit de dierenriemtekens stroomt, wordt de mens voorbereid
voor de „crisis van zich te richten", waarin hij langzaam en geleidelijk zijn wijze van voorwaarts gaan
op het levenswiel omdraait en bewust begint terug te keren naar zijn bron. Hij gaat dan van Ram naar
Vissen,  via  Stier,  Schorpioen  en  Steenbok,  in  plaats  van  uit  te  gaan  van  Ram  naar  Stier,  via
Boogschutter,  Leeuw  en  Kreeft.  ...  Gedurende  dit  proces  wordt  het  mentaal  beginsel,  het
onderscheid-makend denkvermogen,  ontwikkeld,  en in dit  speciaal  verband (niet  in een algemeen
verband) wordt de nadruk gelegd op de tekens Ram, Tweelingen en Weegschaal. Onder die invloed
leert  de  mens begeerte  te  overwinnen door  proefnemingen met en ervaringen van elke  soort  van
begeerte en van zelfzuchtige impulsen. ...

47/48 Ned.
55/56 Eng.

Wanneer de astrologen de ware betekenis begrijpen van het sterrenbeeld Gemini, de Tweelingen, en de
tweevoudige krachten die door dit teken stromen (de „krachten in conflict", zoals zij soms worden
genoemd, of de „twistende broeders")  en op ons planetair leven inhameren, dan zullen zij de juiste
methode leren kennen om de tweeslachtigheden op te lossen.

Het is tevens interessant op te merken dat zeven van de symbolen welke de twaalf tekens van de
dierenriem uitdrukken, tweevoudig van aard zijn, en hun tweevoudigheid kan afgeleid worden uit, o.a.:
...

3. De twee figuren van de Tweelingen in het Tweelingen-teken (twee lijnen) . ...

Deze zeven sterrenbeelden zijn hecht verbonden met zes van de zeven heilige planeten en met één
niet-heilige planeet. ...

51/52 Ned.
61 Eng.

2. Gezien van het standpunt van de mens op het proefpad die naar het licht zoekt en zich door de
tekens  heen  worstelt  (zoals  het  Oude  Commentaar  het  uitdrukt  wanneer  deze  strijd  wordt
beschreven):

„Hij wendt zich van rechts naar links en dan weer van links naar rechts. Hij wentelt zich op
een duizelingwekkende wijze om een spil van begeerte. Hij weet niet waarheen te gaan of wat
te doen. De hemel verduistert zich."

Op dit punt begint het Tweelingen-teken krachtig in het leven van de discipel in te grijpen, terwijl
het Boogschutter-teken geleidelijk „het hart met zijn pijlen doorboort, en langs de vlucht van de
pijl bereikt de mens het Steenbok-teken". Dan komt de Crisis van Zelfverloochening. ...

53/54 Ned.
64 Eng.

...  Het  toen  begonnen  proces  op  het  stoffelijk  gebied  dat  uiterlijke  stoffelijke  gebeurtenissen
teweegbracht, nam ongeveer 5000 jaren in beslag om te rijpen, en de Zon stond in het  Tweelingen-
teken toen de laatste crisis van individualisering plaatsgreep; de deur werd toen voor het dierenrijk
gesloten. ...

De Zon stond in het Leeuw-teken toen de individualisering op het stoffelijk gebied zich voltrok als
gevolg van de aangewende stimulering.

De Zon stond in het Tweelingen-teken toen deze Nadering was voltooid, doordat de Hiërarchie zich
op Aarde had gevestigd. 

Dit is een van de grote geheimen, waardoor de Ritualen van de vrijmetselarij zich kenmerken, want
het symbool van het teken, Tweelingen, is de bron van het begrip van de twee pilaren, zo bekend aan
de vrijmetselaars. Symbolisch gesproken, zou ik kunnen zeggen dat, o.a.: ...

2. Het Tweelingen-teken de graad van Gezel beheerst. ...

56 Ned.
66 Eng.

Met  betrekking  tot  discipelen  en  de  dierenriemtekens  zijn  Tweelingen en  Weegschaal  twee
sterrenbeelden  die  —  door  bemiddeling  van  hun  heersers  —  de  5de  en  7de  straals-energie  tot
uitdrukking  brengen.  Om  de  een  of  andere  occulte  oorzaak  staan  zij  met  geen  ander  teken  in
verbinding.

57 Ned.
68 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën: ...

c. Straal 3 met Tweelingen en Weegschaal door middel van de Aarde en Saturnus. ...

74 Ned.
92 Eng.

Het Ram-teken leidt de cyclus van openbaring in. Alle zielen als individuele eenheden komen voor de
eerste keer in het Kreeft-teken in menselijke incarnatie, verschijnen als mentale eenheden in het Ram-
teken, als emotioneel-begeerte-eenheden in het Stier-teken en als vitale eenheden in het Tweelingen-
teken en nemen dan een stoffelijke vorm aan in het Kreeft-teken. ...

92/93 Ned.
118/119 Eng.

...  Wij  zouden het  tweevoudig proces  hetwelk plaats grijpt  op het  wiel door  bemiddeling van het
Beweeglijk Kruis, waarvan het Vissen-teken een deel vormt, op de volgende wijze kunnen bestuderen,
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o.a.: ...

4. Tweelingen. In de onontwikkelde of de gemiddelde mens hebben de ervaringen welke hij heeft
ondervonden op de drie armen van het Beweeglijk Kruis, hem in het stadium gebracht waar de
„droom van het leven" gewijzigd kan worden in de erkenning van de werkelijkheid en de Grote
Illusie als ongewenst en onwaar kan worden gezien. Het gevoel van tweeslachtigheid is in dit
stadium instinctief, doch het wordt steeds werkelijker en gestadig ingewikkelder. De mens begint
te denken over evenwicht, over geordende veranderingen en over een vereniging met datgene wat
hij voelt het meest werkelijke deel van zichzelf te zijn. Het mystieke visioen tekent zich af in zijn
bewustzijn en hij wordt zich bewust van het hoger zelf door de eerste zwakke opflikkeringen van
de intuïtie.

93 Ned.
119 Eng.

... Telkens weer betreedt de mens het Vissen-teken en zoekt zijn weg rondom het grote wiel, totdat de
ervaringen van verandering en van beweeglijkheid en het tot stand komen van het omvormingsproces
zijn bewustzijn vanuit het instinctieve en het intellectuele stadium gevoelig maken voor het zwakke
begin van de intuïtieve processen in het Tweelingen-teken. ...

93 Ned.
120 Eng.

Tweelingen. De mens op het omgekeerde wiel in het Tweelingen-teken wordt zich steeds bewuster van
de intuïtie en komt steeds meer onder invloed van „de Broeders die in het Licht leven", zoals de
Tweelingen soms genoemd worden. Het licht van de persoonlijkheid verflauwt en het licht van de
ziel neemt toe. De beweeglijkheid van het Vissen-teken en het onontwikkelde  Tweelingen-teken
maakt  plaats  voor  de  ontvankelijkheid  van  de  persoonlijkheid  voor  ziele-indrukken  met  een
daaruit voortvloeiende stabilisering van het leven op het stoffelijk gebied.

97 Ned.
126 Eng.

... Van een ander gezichtspunt uit en in een tweevoudig teken kan men dit ook zien gebeuren in het
Tweelingen-teken. In het Vissen-teken komt de verhouding van gevangenschap tot uitdrukking en de
twee  vissen  kunnen  elkander  niet  ontvluchten;  in  het  Tweelingen-teken bestaat  er  eveneens  een
bepaalde  verhouding  tussen  de  broeders,  maar  er  is  geen  aaneenschakelende  band,  en  in  die
verhouding ligt latent de vrije keuze en de vrije beslissing. ...

98 Ned.
126 Eng.

...  Ten  slotte  moet  er  de  volledige  samensmelting  van  liefde  en  denkvermogen  zijn,  wil  een
wereld-verlosser zich kunnen openbaren en doelmatig werken; dit is bij uitstek het laatste resultaat van
de krachten van het Beweeglijk Kruis, naarmate zij de hoedanigheden,  bevrijd door de planeten  die
actief zijn in de tekens Vissen, Boogschutter, Maagd en Tweelingen, ontplooien. ...

100 Ned.
129 Eng.

Esoterisch  is  de  oorzaak  van  de  verheffing  van  Venus  in  het  Vissen-teken  verbonden  met  de
verhouding van het Vissen-teken tot het Tweelingen-teken, waarvan Venus de esoterische heerseres is,
en het staat ook in verband met het feit dat Venus het alter ego is van de Aarde en hecht verbonden is
met het mensenrijk. ...

100 Ned.
129/130 Eng.

... De Vissen in het Vissen-teken zijn, zoals wij hebben opgemerkt, tezamen verbonden, en dit is een
symbool van de gevangenschap van de ziel in de vorm, vóór de ervaring op het Vaste Kruis. De
Tweelingen in het  Tweelingen-teken zijn de symbolen van dezelfde fundamentele tweeslachtigheid,
maar de ervaringen van de vele zich wijzigende incarnaties hebben hun werk gedaan en de Band (de
twee vissen verenigend) is bezig te verdwijnen, want een deel van het werk van Pluto is om „de draad
welke de twee tegenover elkaar geplaatste levens tezamen verbindt, door te snijden". ...

100 Ned.
130 Eng.

... De invloeden van de tekens Vissen,  Tweelingen en Maagd worden ten slotte samengebundeld en
vermengd (symbolisch moet het Kruis altijd de lijn worden en vervolgens de punt). ...

101 Ned.
130/131 Eng.

... Er is een uitgestrekt en interessant gebied van onderzoek waarin men de verhoudingen kan nagaan
van:

1. De planeet Venus — heerseres van het sterrenbeeld Tweelingen. 

2. De Aarde waarop wij leven, vaak „Moeder Aarde" genoemd. 

3. De vrouwelijke Vis-godheid van het Vissen-teken. 

4. Virgo, de Maagd.

De tekens Tweelingen en Boogschutter zijn met elkander verbonden door hun heersende planeten
(doordat de Aarde hechter verbonden is met Venus dan met welke andere planeet ook), en weer krijgt
gij dus de zes invloeden die bevrijding uit de slavernij van de vorm teweegbrengen, begonnen in het
Kreeft-teken voor zover het de mensheid als geheel betreft (hiermede bedoel ik de geboorte van het
mensenrijk), en in het Vissen-teken waar het de enkeling betreft.
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111 Ned.
145 Eng.

Met betrekking tot de kwestie van het bewustzijn zouden de studerenden het van belang vinden het
onderwerp langs de volgende richtlijnen te bestuderen, o.a.: ...

2. Het bewustzijn van tweeslachtigheid In het Tweelingen-teken. ...

116 Ned.
151 Eng.

Dezelfde fundamentele wijze van beschouwen betreffende de drie Kruisen kunt gij doorvoeren ten
opzichte  van  de  tekens  Tweelingen, Stier  en  Ram  of  in  omgekeerde  volgorde:  Ram,  Stier  en
Tweelingen, doch wij moeten ons dan altijd er rekenschap van geven dat het Beweeglijk Kruis het wiel
in  de  gewone  vooruitgang  beheerst  en  dat  het  omgekeerde  wiel  gedurende  discipelschap  wordt
beheerst door het Vaste Kruis. ...

116 Ned.
152 Eng.

3. Het  Tweelingen-teken —  de  ineenvloeiing  van  de  tegenstellingen;  het  intelligente  werk  van
eenwording; synthese.

Op het gewone wiel brengen deze tekens het volgende tot stand:

1. Het  Tweelingen-teken —  ervaring  van  de  paren  van  tegenstelling.  Scherp  omlijnde  en
afgescheiden tweeslachtigheid. De wisselwerking tussen de Tweelingen: Ziele- en vormaard. ...

120 Ned.
157 Eng.

Het Stier-teken opent de deur tot de Hiërarchie, wanneer men de betekenis van het Tweelingen-teken
en die van het Leeuw-teken heeft begrepen en daarom de eerste twee inwijdingen kan ondergaan.

121/122 Ned.
159/160 Eng.

1. In Lemurische tijden ... greep individualisering plaats en het zaad van het Christusbeginsel werd in
de mens uitgestrooid. ... Het Beweeglijk Kruis overheerste, doch het was toen de Tau, daar het
Vissen-teken  ontbrak,  en  slechts  de  tekens  Tweelingen, Maagd  en  Boogschutter  kwamen tot
uitdrukking. ...

122/123 Ned.
161 Eng.

Gij zult bijgevolg opmerken dat, ingeval in deze tijd de gecentraliseerde krachten van het Hoofdkruis
bijzonder invloedrijk worden (wat zij zijn), de strijd verschrikkelijk wordt, doordat, o.a.:

1. De mensheid als geheel in een toestand van verwarring verkeert, voorafgaand aan een grote stap
voorwaarts naar zelfbewuste ontplooiing en naar de uitdrukking van verantwoordelijkheidsbesef,
de eerste bloem en vrucht van zelfbewuste gewaarwording. 

Dit feit bewerkstelligt dat de krachten van het Kreeft-teken (involuerend van aard),  van het
Leeuw-teken (betrokken bij  individualisering) en die van het  Tweelingen-teken (de wezenlijke
tweeslachtigheid  van  de  mens uitdrukkend)  op  een  bijzondere,  scherp  omlijnde  wijze  in  het
conflict worden betrokken. 

Gij bemerkt bijgevolg in deze tijd de werkzaamheid van het massabewustzijn van [o.a.] het
Tweelingen-teken, dat het begrip van de tweevoudige aard van de mens — menselijk en goddelijk
— geeft en het doel is van het bewustzijn van ervaring op het Beweeglijk Kruis. ...

123 Ned.
162 Eng.

2. De  discipelen  van  de  hedendaagse  wereld  en  de  gevorderde  mensheid  zich  eveneens  in  een
toestand van onrust bevinden. 

Zij  worden  getest  en  beproefd  voordat  zij  een  grote  stap  voorwaarts  kunnen  doen  — in
sommige gevallen zal dit het ondergaan van de eerste inwijding betreffen, in andere gevallen gaat
het om de tweede inwijding. Dit wordt tot stand gebracht door de binnendringende krachten van
de  tekens  Stier,  Leeuw  en  Schorpioen,  plus  een  doordringende  invloed  die  uitgaat  van  het
Tweelingen-teken. ...

123 Ned.
162 Eng.

... Gij zult bemerken dat de werelddiscipelen in verbinding staan met het overgrote deel der mensen
door hun ontvankelijkheid voor de uit het Tweelingen-teken komende invloeden, en met elkander door
middel van het Schorpioen-teken. ...

124 Ned.
163 Eng.

Zeven sterrenbeelden zijn bijgevolg op overheersende wijze in een hecht onderling verband gebracht
op dit huidige ogenblik van crisis en zijn verantwoordelijk voor de wereldaangelegenheden zoals zij
thans worden aangetroffen:

Kreeft 
 Het Hoofdkruis. „Beide Poorten staan wijd open."

Steenbok 

Stier 
Leeuw  Het Vaste Kruis. „De Discipelen overheersen de wereld."
Schorpioen 
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Tweelingen 
 Het Beweeglijk Kruis. „Wereld-verlossing is thans mogelijk."

Vissen 

125 Ned.
164 Eng.

... Saturnus kan van een bepaald gezichtspunt uit worden beschouwd als de planetaire Wachter op de
Drempel, want de mensheid als geheel moet zowel die Wachter als de Engel van de Tegenwoordigheid
onder  de  ogen  zien  en  dan  ontdekken  dat  zowel  de  Wachter  als  de  Engel  die  ingewikkelde
tweeslachtigheid vormt die de mensheid is. Saturnus in een bijzondere verhouding tot het Tweelingen-
teken maakt dit mogelijk. ...

125 Ned.
164/165 Eng.

Door Saturnus en Venus wordt het Steenbok-teken verbonden met het Weegschaal-teken, alsook met
de  tekens  Tweelingen en  Stier;  deze  vier  sterrenbeelden  —  Stier,  Tweelingen, Weegschaal  en
Steenbok — vormen een krachtig viervoud van energieën, en door hun onderlinge werking ontstaan
die toestanden en omstandigheden waardoor de ingewijde in staat wordt gesteld zijn gereedheid en
zijn  geschiktheid tot  inwijding uit  te  drukken.  Zij  worden de  „Bewakers  van de  Vier  Geheimen"
genoemd. ...

Het Tweelingen-teken bewaart het mysterie of het geheim van tweeslachtigheid en geeft de ingewijde
de beschikking over een woord dat tot de ineenvloeiing van de grotere paren van tegenstelling
leidt.

126 Ned.
166 Eng.

Pad Stralen Planeten Sterrenbeelden

Evolutie 6 en 4 Mars. Mercurius. Ram. Tweelingen. Kreeft. Maagd. Schorpioen.
Discipelschap 3 en 5 Venus. Saturnus. Tweelingen. Boogschutter. Steenbok. ...

Gij zult enkele belangrijke punten uit de hierboven gegeven tabel opmerken. Deze dienen door alle
astrologen zorgvuldig in overweging genomen te worden na ongeveer de plaats bepaald te hebben van
de persoon op het evolutiepad in een van deze drie stadia. Ten eerste, dat het Tweelingen-teken twee
keren verschijnt wegens zijn hechte verbinding met de vierde Scheppende Hiërarchie. ...

136 Ned.
181 Eng.

...  Mercurius  bestuurt,  zoals  gij  weet,  het  Tweelingen-teken, de  polaire  tegenstelling  van  het
Boogschutter-teken. Dit duurt totdat hij evenwicht tussen de persoonlijkheid en de ziel tot stand heeft
gebracht  en  op  elk  gewenst  ogenblik  met  even  groot  gemak  als  persoonlijkheid  of  als  ziel  kan
werken. ...

137 Ned.
182 Eng.

... Wij zouden ze als volgt kunnen onderscheiden met voor elke arm een kenmerkende uitdrukking:

 Tweelingen — Veranderlijkheid. Onbestendigheid. Wisselwerking.
De onontwikkelde mens  ...

 ...
 ...

 Tweelingen — Erkenning van ziel en vorm. Ziele-wisselwerking.
De ontwikkelde mens  ...

 ...
 ...

138 Ned.
182 Eng.

Met betrekking tot het hierboven gegevene is het interessant op te merken dat de Tweelingen die in het
Tweelingen-teken op zichzelf staan en niet aan elkaar gebonden zijn,  de Centaur of het  mens-dier
worden in het Boogschutter-teken, terwijl in het Maagd-teken de Maagd de vrouwelijke Vis-god wordt
in de polaire tegenstelling, het Vissen-teken. ...

139 Ned.
184 Eng.

... Van het gezichtspunt uit van orthodoxe astrologie beheersen of regeren slechts twee planeten alle
vier de tekens; deze zijn Jupiter en Mercurius. Mercurius regeert de tekens  Tweelingen en Maagd,
terwijl Jupiter de tekens Boogschutter en Vissen regeert. ...

172 Ned.
230 Eng.

... In de tijd voordat Leeuw-Maagd in twee tekens waren verdeeld, was het Weegschaal-teken feitelijk
het middelpunt. De toestand was toen als volgt:

Ram Stier Tweelingen Kreeft Leeuw-Maagd
WEEGSCHAAL

Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

en  in  deze  rondte  van  de  dierenriem  (voor  zover  het  de  mensheid  betreft)  ziet  gij  de  gehele
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geschiedenis van het mensdom uitgebeeld. [O.a.] treedt zijn tweevoudig bewustzijn aan de dag in het
Tweeling-teken of het besef van ziellichaam. ...

172/173 Ned.
230/231 Eng.

... [H]et is pas bij wat het „laatste oordeel" wordt genoemd dat een andere samensmelting zal komen
en Maagd-Weegschaal één teken zullen vormen, want dan zal ‘s mensen begrip van tegenstrijdige
tweeslachtigheid niet meer bestaan; de weegschaal zal ten slotte doorslaan ten gunste van datgene wat
de Moeder-Maagd gedurende eeuwen heeft verborgen.

...  Ten  slotte  zullen er  weer op  de  een of  andere  mysterieuze wijze slechts  tien tekens van de
dierenriem zijn; Ram en Vissen zullen één teken vormen, want „het einde is gelijk het begin". ... Wij
zullen dan de volgende tekens hebben:

1. Ram-Vissen 6.   Maagd-Weegschaal
2. Stier 7.   Schorpioen
3. Tweelingen 8.   Boogschutter
4. Kreeft 9.   Steenbok
5. Leeuw 10. Waterman

180 Ned.
241 Eng.

... [E]r zijn drie luchttekens in de dierenriem; hun onderlinge verhouding vormt een zeer interessante
studie en het is de moeite waard dat de studerende deze, zoals al deze grote drievoudigheden, leert
kennen. Elk van deze tekens bevindt zich in een van de drie Kruisen:

1. Gemini, de Tweelingen Het Beweeglijk Kruis Tweeslachtigheid. 
2. Libra, de Weegschaal Het Hoofdkruis Evenwicht.
3. Aquarius, de Waterman Het Vaste Kruis Inwijding.

Deze drie betekenen dus tweeslachtigheid — aangevoeld, overwonnen en opgelost in de synthese
van  de  grote  Wereld-Dienaar,  vereenzelvigd  met  de  Hemelse  Mens  en  zijn  aandeel  bijdragend,
moeizaam verworven door zijn ervaringen op het levenswiel uit het totaal van energieën, ter wille van
dienst  aan  het  Geheel.  Vergeet  niet  dat  inwijding  slechts  een  andere  naam is  voor  synthese  en
samensmelting.

Vanuit een ander gezichtspunt krijgt gij:

1. Gemini, de Tweelingen Denkvermogen Oorzaak  van
tweeslachtigheid.
2. Libra, de Weegschaal Super-denkvermogen Oorzaak van synthese.
3. Aquarius, de Waterman Universeel denkvermogen De Ziel.

Deze drie tekens zijn bij  uitstek de tekens van het Denkvermogen van God zoals het zich door
middel van de mens uitdrukt. ...

180/181 Ned.
242 Eng.

Het is interessant dat in de opmerking onder Tabel V zowel Weegschaal als Tweelingen in de lijst is
weggelaten. ... Deze weglating berust op twee feiten: Ten eerste, dat er een tijd was, zoals ik u reeds
eerder vertelde, waarin er slechts tien tekens waren, en in die oude tijd, zoals in de tegenwoordige,
bestond er onder de astrologische wetenschapsmensen een verschil van mening; zij waren het niet eens
met  elkaar  welke  de  tien  tekens  zouden  kunnen  zijn,  en  in  dit  verband  waren  er  verschillende
denkwijzen,  waarvan  er  in  hoofdzaak twee van belang waren.  De ene  groep  versmolt  of  vormde
Leeuw-Maagd tot  één teken en bestendigde hierdoor het  geloof in de Sfinx; de andere  groep liet
Tweelingen en  Weegschaal  geheel  weg.  De  eerste  groep  was  van  een  oudere  datum  dan  de
laatstgenoemde  die  in  werkelijkheid  een  dierenriem  had  van  elf  tekens.  Dit  is  in  deze  tijd  een
belangrijk  feit  voor  u.  Het  andere  punt  van  aandacht  en  van  betrekkelijke  belangrijkheid  is  dat
Tweelingen en Weegschaal twee strikt menselijke tekens zijn; zij zijn de tekens van de gewone mens.
Het  Tweelingen-teken op  het  Beweeglijk  Kruis  betekent  de  menselijke  mensheid,  terwijl  het
Weegschaal-teken op het Hoofdkruis het subjectief, geestelijk leven van de mens beheerst. ...

181 Ned.
243 Eng.

Bij de tekens Tweelingen en Weegschaal ligt het zwaartepunt voor zover het de mensheid betreft op
menselijk welslagen en op het bereiken van het punt van evenwicht voordat andere verwezenlijkingen
mogelijk worden.

184 Ned.
247 Eng.

Het Weegschaal-teken staat bijgevolg in verbinding met vijf tekens van de dierenriem — Ram, Stier,
Tweelingen, Steenbok en Waterman, o.a.: ...

3. Tweelingen Tweeslachtigheid Toestand Wisselwerking. ...

Deze verhouding wordt door de drie heersers: Venus, Uranus en Saturnus, vastgesteld. Deze vijf
met het  Weegschaal-teken op  het  punt  van evenwicht  vormen een van de  zespuntige  sterren  van
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evolutie en brengen — ook drie planeten die op bijzondere wijze betrokken zijn bij de uitdrukking van
het Christus-bewustzijn in de wereld, in verhouding tot hen. ...

187/188 Ned.
252 Eng.

... De tekens Tweelingen en Maagd staan in nauwe betrekking tot elkaar, hoewel het Tweelingen-teken
het paar van tegenstelling — ziel-lichaam — als twee afgescheiden eenheden geeft, terwijl zij in het
Maagd-teken worden vermengd en van grote, bijzondere belangrijkheid zijn voor elkaar. ...

189 Ned.
254 Eng.

Het Maagd-teken is dus de tegengestelde pool van de geest en steunt de verhouding van deze twee
nadat  zij  oorspronkelijk  in  het  Ram-teken tezamen zijn  gebracht  en  in  het  Tweelingen-teken een
erkend dualisme hebben bewerkstelligd.

191/192 Ned.
257/258 Eng.

...  Het vertegenwoordigt  op schilderachtige wijze de kritieke punten of bewegingen in de tijd van
bestaan van de ziel in openbaring, o.a.:

I. Het Tweelingen-teken.

1. In wezen een niet verbonden dualisme. De Tweelingen.
2. Aangevoelde en erkende tweeslachtigheid door

a. Massa-samensmelting in het Kreeft-teken. 
b. Individueel bewustzijn in het Leeuw-teken. 

Het stadium van de Mensheid. ...

... In het Tweelingen-teken komt de verhouding tussen de grote tweeslachtigheid van ziel en lichaam
naar voren, waarin in dit stadium het lichaam of de vorm de ziel dient. ...

192 Ned.
258 Eng.

IV. Het Vissen-teken, o.a.:

1. Tweeslachtigheid verbonden tot een synthese. Vergelijkende symbolen voor het Tweelingen-
en het Vissen-teken. ...

194 Ned.
260/261 Eng.

...  Het  wil  ons thans toeschijnen (merkwaardig en overtuigend)  dat  wij  de achtste  maand van de
zwangerschapsperiode ingaan; waar het de mensheid betreft is dit vrijwel een voldongen feit, want wij
ontdekken — wanneer wij tellen vanaf het Maagd-teken tot en met het Waterman-teken, het teken
waar wij nu naar toe gaan — dat er juist acht tekens zijn: Maagd, Leeuw, Kreeft, Tweelingen, Stier,
Ram, Vissen en Waterman; dit waarborgt ons beslist  de geboorte, onvermijdelijk en zeker, van het
nieuwe tijdperk, het nieuwe bewustzijn, de nieuwe beschaving en cultuur.

202 Ned.
271 Eng.

Door middel van Mercurius komt het Maagd-teken in hechte verhouding met drie andere tekens —
Ram, Tweelingen en Schorpioen. Weer krijgen wij hier een zeer belangrijke driehoek van energieën in
het leven van het Christus-kind dat door het Maagd-teken wordt beschermd en gevoed en in dit teken
verborgen wordt gehouden. ...

202 Ned.
271/272 Eng.

... [H]ier komt ook de ware betekenis van de woorden neergelegd in  De Bhagavad Gita  naar voren
wanneer Krishna (het Christusbeginsel) tot Arjuna (de werelddiscipel of het ontwikkelde vormaspect)
zegt: „Na het gehele heelal doordrongen te hebben met een fragment van mijzelf, blijf ik." Er is hier
een esoterische toespeling op de wezenlijke identiteit van de Zoon met de Vader, de „Onsterfelijke",
en met de eeuwige Moeder; dat is met geest en stof. Dit is het fundamentele mysterie van het Maagd-
teken en het zal worden onthuld wanneer de energieën die in het Maagd-teken stromen vanuit het
Tweelingen-teken via de planeet  Mercurius het voor hen bestemde werk hebben verricht, want het
Tweelingen-teken is een uitdrukking van de vierde niet-geopenbaarde Scheppende Hiërarchie — een
Hiërarchie van de hogere groep van Levens die juist boven de zeven staat Die de levens van ons stelsel
beheersen. ...

202 Ned.
272 Eng.

In  deze  drievoudige  verhouding  van  drie  grote  sterrenbeelden  kunt  gij  een  duidelijk  begrijpelijk
kenmerk  waarnemen,  namelijk  hun  wezenlijke  tweeslachtigheid  —  de  uitwerking  ervan  is  zo
opmerkelijk en zo dramatisch aanwezig in het Maagd-teken. In het Ram-teken zien wij het begin of de
inwijding van de  verhouding tussen geest  en stof.  Het  Tweelingen-teken is  beslist  een teken  van
tweeslachtigheid en geeft de verhouding aan van deze twee grote energieën in de mensheid of de
vierde Scheppende Hiërarchie; dit  dualisme wordt op een nog vertrouwder en begrijpelijker  wijze
beklemtoond in het Schorpioen-teken, waarin de toon van de evoluerende cyclus die hierdoor wordt
overheerst, is „het Woord is vlees geworden". Het is het teken waarin de Christus Zijn heerschappij
over de stof tot uitdrukking brengt in de gedaante van de zegevierende discipel. Geest en stof (Ram),
ziel en lichaam (Tweelingen), de moeder en het kind (Maagd), het Woord en het Vlees (Schorpioen)
— hier vertonen zich de vier tekens van scheppend dualisme en de onderling verbonden evolutie, en
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geven de macht en de doeleinden van de vierde Scheppende Hiërarchie weer. ...

207 Ned.
278 Eng.

...  Enig  idee  van  de  scheppingsgeschiedenis,  zoals  hierboven  is  aangegeven,  kunt  gij  verkrijgen
wanneer gij de tabel van de negen tekens met hun kruisen bestudeert, o.a.: ...

2. Tweelingen Verhouding Het Beweeglijk Kruis. ...

232 Ned.
313/314 Eng.

... In  het Kreeft-teken neemt deze levende materie een driedelige gesplitste verhouding aan, waaraan
wij de namen geven van Leven (Ram), Bewustzijn (Stier, het eerstvolgend teken na het Ram-teken) en
geopenbaard dualisme (Tweelingen, het teken dat aan het Kreeft-teken voorafgaat); deze drie, tezamen
vermengd, kwamen in het Kreeft-teken in uiterlijke openbaring, waardoor een esoterische vierhoek
van groot belang voltooid werd. ...

237 Ned.
320 Eng.

...  Deze  negen  tekens  drukken  zeer  nauw  keurig  de  menselijke  ontplooiing  uit  —  bewust  en
bovenbewust,  hoewel  het  begint  met  het  massa-bewustzijn  van  het  Kreeft-teken.  Aan  deze
voorafgaand  zijn  er  drie  tekens  die  voor  de  fijne  of  subjectieve  werkelijkheden  zorgen  van  de
wil-tot-zijn (Ram), de begeerte-tot-weten (Stier) en de vaststelling van verhoudingen  (Tweelingen);
deze vormen de drievoudige aansporing tot de openbaring van de mens en van het mensenrijk. ...

242 Ned.
328 Eng.

... Deze tweede-straals-energie wordt via de planeet Jupiter door het  Tweelingen-teken zeer krachtig
geconcentreerd. Wij zullen dan de inwijding krijgen van een lang tijdperk van weldadige ontwikkeling
waarin het conflict in wezen op de wisselwerking tussen de tweevouden gegrondvest zal worden op het
mentaal gebied, en de wereldbeschaving zal — onder invloed van de redding-brengende, dienende
ego's van het vijfde rijk — geheel veranderen.

243/244 Ned.
329 Eng.

3. Tweelingen. — Het Licht van Wisselwerking.  Dit is een lijn van lichtgolven die datgene onthult
wat elkander bestrijdt  of de fundamentele tweevoudigheid van openbaring, de verhouding van
geest en vorm. Het is het bewuste licht van die verhouding.

6. Maagd. — Het vermengd tweevoudig Licht. Twee lichten worden er gezien — het ene helder en
sterk, het licht van de vorm; het andere zwak en vaag, het licht van God. Dit licht onderscheidt
zich door een licht  dat  sterker  wordt en een licht  dat  taant.  Het verschilt  van het  licht  in het
Tweelingen-teken.

245 Ned.
332 Eng.

Teken De Onontwikkelde Mens De Gevorderde Mens Discipel Ingewijde ...

3. Tweelingen. Verandering van verhouding. Oriëntering van Juiste verhouding. 
„Ik dien mijzelf”. „Ik dien mijn broeder”. „Ik dien de Ene".

Grondtoon: Het Tweelingen-teken beweegt zich naar het Weegschaal-teken. ...

246 Ned.
333 Eng.

Teken De Onontwikkelde Mens De Gevorderde Mens Discipel Ingewijde ...

7. Weegschaal. Onevenwichtige vurige Het in evenwicht brengen Het verworven evenwicht. 
hartstocht. van de tegenstellingen. Goddelijke Liefde. 
Menselijke liefde. Toewijding en aspiratie. Begrip.

Grondtoon: Het Weegschaal-teken verbindt de twee in het Tweelingen-teken. ...

247/248 Ned.
335 Eng.

... Het zou van nut kunnen zijn er hier op te wijzen dat, o.a.: ...

3. Door een studie van het Beweeglijk Kruis — Tweelingen, Maagd, Boogschutter, Vissen — hij tot
een begrip kan komen:
a. Van discipelen.
b. Van groepsactiviteit.
c. Van de tweede inwijding.

249/250 Ned.
337/8/9 Eng.

... De vervulling zowel van de vormzijde als van de zijde van de ziel zou als volgt kunnen worden
uitgedrukt, hoewel gij rekening moet houden met de begrenzing van de taal: ...

(Van Ram naar Stier via Vissen)

Voor de gewone mensheid, o.a.: ...

3. Tweelingen-Boogschutter.  —  Een  beweeglijke  wisselwerking  en  onbestendigheid  leiden  tot
concentratie  en  vastberadenheid  van  de  persoonlijkheid.  De  mens  wijdt  zich  op  in  het  oog
vallende  wijze  aan  het  welslagen  van  de  persoonlijkheid.  De  drievoudige  lagere  aard,
samengebundeld en gericht, bestuurt alle activiteiten. ...
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(Van Ram naar Vissen via Stier)

De Discipelen en de Ingewijden, o.a.: ...

3. Boogschutter-Tweelingen. — Het  resultaat  van dit  met elkaar  in  verbinding staande paar  van
tegenstelling is dat  er  een op één punt gerichte ziele-inspanning komt, een geestelijk-gerichte
activiteit en een tot uitdrukking gekomen bereidheid voor inwijding. De macht van de vorm neemt
af en het leven van de ziel wordt sterker. ...

254 Ned.
343/344 Eng.

...  Veel  dat  gezegd  kan  worden  omtrent  het Tweelingen-teken is  bijgevolg  besproken  bij  het
Boogschutter-teken;  de  tekens  Maagd  en  Vissen  zijn  eveneens  met  betrekking  tot  dit  teken  in
beschouwing genomen, omdat deze vier tekens tezamen het Beweeglijk Kruis vormen. ...

In dit wereldtijdperk zijn Tweelingen, Stier en Ram drie subjectieve energieën of de drie bepalende
tekens die achter de openbaring liggen. Zij liggen zowel achter de ervaringen van vorm-opbouw in het
Kreeft-teken  als  achter  de  openbaring  in  het  Vissen-teken.  ...  Laat  ons,  terwijl  wij  de  tekens
Tweelingen en Stier bestuderen (Ram hebben wij reeds behandeld), hun oorzaak-inwijdende aard in
gedachten houden, alsook het feit dat zij een meer speciaal psychische uitwerking en een subjectiever
invloed hebben dan hun strikt zichtbare, stoffelijke gevolgen zouden kunnen doen vermoeden.

254/255 Ned.
345 Eng.

In elk van de Kruisen der Hemelen is er de invloed van één teken welke in elke wereldcyclus die van
de andere drie overheerst. Zulke overheersende invloeden wijzigen zich noodzakelijkerwijs wanneer
een wereldcyclus verandert, maar voor het tegenwoordige tijdperk bepaalt het  Tweelingen-teken de
voornaamste invloed binnen de viervoudige invloed van het Beweeglijk Kruis. ... Wij zouden derhalve
de volgende feiten betreffende het Beweeglijk Kruis kunnen onderkennen, o.a.:

Tweelingen. —  Dit  is  de  kracht  welke  de  noodzakelijke  wijzigingen  doet  ontstaan  voor  de
ontwikkeling van het Christus-bewustzijn op elk bijzonder punt in tijd en ruimte. Deze is altijd
verenigbaar met de behoefte.

255/256 Ned.
346 Eng.

... De vormloze aard van de invloeden van het Tweelingen-teken wordt op opvallende wijze bevestigd
indien gij de betekenis van de vrijmetselarij  bestudeert. Deze wereld-omvattende instelling was —
zoals ik u reeds eerder heb verteld — onder invloed en impuls van dit teken georganiseerd en wordt
door dit teken op een zeer ongewone wijze bestuurd. ... Datgene wat binnengetreden is door de twee
pilaren van Hercules, de discipelen (Jachin en Boaz), en door het Tweelingen-teken, is gekomen om te
blijven.

256 Ned.
346/347 Eng.

Los van de belangrijkheid van de invloeden van het Tweelingen-teken als de overheersende macht in
het Beweeglijk Kruis is het een van de voornaamste dierenriemtekens, daar het in de dierenriem het
grote  symbool  van  dualisme  is.  Het  Tweelingen-teken en  zijn  inherente  tweede-straalsinvloed
beheersen elk van de paren van tegenstelling in het Grote Wiel. Daarom vormt het Tweelingen-teken
met elk van de paren van tegenstelling in de Dierenriem een derde factor en beïnvloedt krachtig de
andere twee tekens en vormt op die wijze met hen bepaalde grote dierenriemdriehoeken. ...

256 Ned.
347 Eng.

... Waar het bijvoorbeeld een ingewijde betreft wiens Zon in het Leeuw-teken staat, zou de driehoek
van de energieën der tekens die de uitleg van de horoscoop bepalen, Leeuw-Waterman-Tweelingen
kunnen zijn. Wanneer men zich bezighoudt met een persoon wiens Zon in het Tweelingen-teken zelf
staat,  zou  de  bepalende  driehoek  kunnen  zijn  Tweelingen-Boogschutter-Vissen  —  terwijl  het
laatstgenoemde teken  een  deel  van  deze  driehoek vormt,  daar  het  zowel  het  einde  als  het  begin
kenmerkt en voor dit grote tijdperk van de dierenriem het Alpha en het Omega is. ...

256/257 Ned.
347 Eng.

Dit [Tweelingen-]teken wordt soms genoemd „het sterrenbeeld van de oplossing van dualisme in een
soepele synthese".  Daar het alle paren van tegenstelling in de dierenriem beheerst,  bewaart het de
magnetische wisselwerking tussen hen, houdt ze in hun verhouding vloeiend, ten einde ten slotte hun
omvorming tot eenheid te vergemakkelijken, want de twee moeten uiteindelijk de Ene worden. ...

257 Ned.
348 Eng.

Het  Tweelingen-teken is daarom een van de belangrijkste tekens van de twaalf en zijn invloed ligt
achter elk teken — een feit dat tot nog toe door de astrologen zo goed als niet wordt beseft. Dit zal
beter worden begrepen wanneer men de driehoek van het Tweelingen-teken en twee tegenovergestelde
tekens bestudeert. Daar de Straal van Liefde-Wijsheid, de tweede straal, door het  Tweelingen-teken
stroomt, wordt het duidelijk hoe waar de occulte leer is dat liefde aan het gehele heelal ten grondslag
ligt. Wij zijn ervan overtuigd dat God liefde is, en deze verklaring is zowel een exoterische als een
esoterische waarheid. Deze ten grondslag liggende liefde van de Godheid bereikt ons zonnestelsel in
de eerste plaats door middel van het Tweelingen-teken, dat met het sterrenbeeld van de Grote Beer en
dat van de Pleiaden een kosmische driehoek vormt. Dit is de driehoek van de kosmische Christus en is
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het esoterisch symbool dat ten grondslag ligt aan het kosmisch Kruis. ...

257/258 Ned.
348/349 Eng.

... Symbolisch gesproken en met woorden uit het Oude Commentaar:

„Op de gouden driehoek verscheen de kosmische Christus; Zijn hoofd in Gemini; één voet op
het gebied van de Zeven Vaders en de andere geplaatst op het gebied van de Zeven Moeders
(deze twee sterrenbeelden worden soms de Zeven Broeders  en de Zeven Zusters genoemd.
A.A.B.) . Zo stond de Grote Ene gedurende ontelbare eeuwen. Zijn bewustzijn naar binnen
gekeerd, Zich bewust van drie maar niet van vier. Plotseling, opmerkzaam geworden, hoorde
Hij een klank weerklinken....  Wakker geschud door die kreet, zette Hij Zich schrap, strekte
beide armen uit in begrijpende liefde, en, zie, het Kruis werd gevormd.

„Hij  hoorde  de  kreet  van  de  Moeder  (Virgo),  van  de  Zoeker  (Sagittarius)  en  van  de
ondergedompelde Vis (Pisces).  Dan, zie,  het Kruis van beweeglijkheid verscheen, ofschoon
Gemini aan de top bleef. Dit is het mysterie."

In  deze  occulte  uiteenzetting ligt  een oorzaak  verborgen  waarom het  Tweelingen-teken als  een
luchtteken wordt beschouwd, want het staat kosmisch (evenals de tekens Weegschaal en Waterman, de
andere twee punten van de lucht-drievuldigheid) op een zeer bijzondere wijze in verbinding met de
Grote Beer, met de Pleiaden en met Sirius. ... Ik zou kunnen vermelden dat, o.a.:

1. Het Tweelingen-teken — een toegangspunt vormt voor kosmische energie vanuit Sirius. ...

258 Ned.
350 Eng.

...  Bovendien wil ik u nogmaals herinneren aan de verhouding tussen het  Tweelingen-teken en de
vrijmetselarij waarop ik zo vaak gedoeld heb.

Een nauwkeurige bestudering van hetgeen ik hier zo juist heb gezegd, zal dienen de belangrijkheid
van dit Tweelingen-teken, alsook de innerlijke betekenis van het Beweeglijk Kruis in uw bewustzijn te
beklemtonen. ...

259 Ned.
351 Eng.

In de uitdrukking van de activiteit van dit teken van dualisme is het de subjectieve energie, naarmate
zij  objectieve gevolgen veroorzaakt,  waaraan wij onze aandacht moeten geven. Dit  teken beheerst
esoterisch het hart van ons zonnestelsel en regelt de polsslag van het leven dat al wat is ondersteunt.
Het  Tweelingen-teken is  daarom verbonden  met  het  hart  van  de  Zon,  gelijk  het  Kreeft-teken  in
verbinding  staat  met  de  stoffelijke  Zon  en  het  Waterman-teken  met  de  centrale  geestelijke  Zon.
Nogmaals vormt er zich hier een veelbetekenende driehoek van kosmische aard, waarvan de energieën
op een zeer mysterieuze wijze door middel van de drie aspecten van de Zon worden gecentraliseerd,
o.a.: ...

2. Tweelingen het hart van de Zon 2de aspect liefde van het Geheel.

259 Ned.
351 Eng.

... [I]n het Tweelingen-teken is er een aan de dag tredende erkenning van het dualisme, dat tot ervaring
en groei in alle afgescheiden intelligente vormen voert; in het Waterman-teken hebben wij te maken
met de resultaten van de activiteiten van de tekens Kreeft en Tweelingen, waaruit een hogere synthese
en een universele groepsbewustheid voortkomt. ...

260 Ned.
352 Eng.

... Aantrekking en afstoting zijn bijgevolg de bepalende factoren in ons solair leven en deze vorming
bereikt ons door middel van het Tweelingen-teken. Het is de uitwerking van een kosmische energie die
op het ogenblik niet aan de mensheid bekend is. Het toenemende en het afnemende licht waardoor
ziele-ervaring zich kenmerkt vanaf de eerste zwakke beweging naar incarnatie en aardse ervaringen, de
opkomst en de  val  van beschavingen en de  groei  en ontplooiing van alle  cyclische  openbaringen
worden door de „wisselwerking tussen de twee broeders", zoals het wordt genoemd, veroorzaakt. In
die ver achter ons liggende tijd toen de grotere rondte van de dierenriem in het  Tweelingen-teken
begonnen was, zoals nu in het Vissen-teken, was er een verhouding tussen de wassende en afnemende
maan ten gevolge van het periodiek zich uitzettende en inkrimpende vermogen van het  Tweelingen-
teken. ...

260 Ned.
352 Eng.

Het  Tweelingen-teken staat, zoals gij nu kunt beginnen te begrijpen, in verbinding met het etherisch
lichaam; het is de bewaarder van bepalende energie en de bemiddelaar, voor zover het fundamentele
hoofdzaken betreft, tussen ziel en lichaam. Dit zijn de twee verbonden broeders. ...

260 Ned.
353 Eng.

... Gij kunt veel leren uit een studie van de tweevoudige werkzaamheid — hoger en lager — van het
etherisch lichaam, alsook van zijn verhouding tot en zijn ontvankelijkheid voor het Tweelingen-teken,
maar voor de gemiddelde studerende is het te diepzinnig. ...

261 Ned. ... De orthodoxe heerser is Mercurius, de Boodschapper der Goden of de „goddelijke Tussenpersoon
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353 Eng. die  met  spoed  en  licht  de  boodschappen  overbrengt  tussen  de  polen".  In  deze  zeer  krachtige  en
belangrijke  planeet  kunt  gij  weer  de  gedachte  van  dualisme  aantreffen,  aanwakkerend  en
aangewakkerd door de invloed van het Tweelingen-teken. ...

261/262 Ned.
354 Eng.

Op een bijzondere wijze versterkt Mercurius bijgevolg in de persoon van het  Tweelingen-teken het
gevoel van dualisme in zijn verschillende stadia, alsook het begrip van onderscheid maken, hetgeen
leidt tot die mentale schranderheid en die soepelheid van denken welke een van de grote voordelen
alsook een van de grote moeilijkheden van dit teken is. ... Het Tweelingen-teken is bij uitstek het teken
van de boodschapper, en vele boodschappers van God heeft het voortgebracht die door de eeuwen
heen zijn opgetreden als degenen die nieuwe goddelijke waarheden onthullen en bemiddelen tussen het
vierde en het vijfde rijk.

Het is om deze reden dat gij Mercurius aangewezen krijgt als de exoterische heerser en Venus als
de esoterische, want zij belichamen met hun beiden de energieën van de vierde Straal van Harmonie
door Conflict en die van de vijfde Straal van Concrete Kennis of Wetenschap waaruit een embryonaal
begrip ontstaat van oorzaken en toestanden, alsook van het Plan.

262 Ned.
355 Eng.

... Tussen deze twee gaan de invloeden van Boogschutter naar  Tweelingen en omgekeerd. Het was
door de activiteit van Venus — onder invloed van het  Tweelingen-teken — dat de grote crisis van
individualisering plaatsgreep toen de twee rijken elkander „naderden". Venus, Mercurius en de Aarde
vormden toen een magnetisch veld, waardoor de Grote Loge op Sirius en de tweevoudige stimulering
van  het  Tweelingen-teken doeltreffend  konden  werken  bij  het  voortbrengen  van  veelbetekenende
gevolgen waarvan het vierde natuurrijk de uitdrukking is. Het feit dat het Tweelingen-teken het derde
teken is en datgene belichaamt wat „een derde kracht" wordt genoemd, kon het met zijn kracht het
derde rijk bereiken en die reactie oproepen die de individualisering of de vermenselijking van zijn
hogere  levensvormen ten  gevolge  had.  Gij  zult  opmerken dat  Venus  bovendien  de  hiërarchische
heerseres van het Steenbok-teken is, waardoor de macht van het denkvermogen, zijn plaats en doel
naar voren treden met betrekking tot de beide grote menselijke crises: Individualisering en Inwijding.
Op een onovertroffen wijze brengt het de mensheid in verbinding met het  Tweelingen-teken. In de
komende wereldreligie zal dit worden opgemerkt en in de maand juni, welke in wezen de maand is
waarin de invloeden van het Tweelingen-teken zeer sterk zijn, zal er behoorlijk voordeel uit getrokken
worden ten einde de mens nader te brengen tot de geestelijke werkelijkheden. ...

263 Ned.
356 Eng.

Het is interessant te ontdekken dat de hiërarchische heerseres van het Tweelingen-teken de Aarde zelf
is, die een niet-heilige planeet is. De Aarde is ook de esoterische heerseres van het Boogschutter-
teken, de polaire tegenstelling van het Tweelingen-teken. Deze twee zijn de enige sterrenbeelden die
door de Aarde worden beheerst; dit feit is van grote betekenis en heeft een ongewone toestand in het
zonnestelsel en een unieke verhouding doen ontstaan. De kosmische lijn van kracht vanuit Tweelingen
naar  Boogschutter  en  omgekeerd  staat  subjectief  en  esoterisch  in  verbinding  met  onze  Aarde,
waardoor  haar  ziele-ontplooiing en de ontwikkeling van de vorm als een uitdrukking van die ziel
gewaarborgd  zijn,  terwijl  onze  in  droefheid  verkerende  mensheid  op  deze  planeet  vol  smart
onvermijdelijk geleid zal worden naar de poort van inwijding in het Steenbok-teken. ...

Door deze verhouding en door bemiddeling van de in onze planeet stromende krachten wordt een
toestand  geschapen  welke  ik  met  de  woorden  uit  het  Oude  Commentaar  als  volgt  zou  kunnen
kenschetsen:

„Wanneer de tweevoudige krachten van de kosmische broeders (Gemini) de energie worden
van de ene die naar het licht (Sagittarius) toegaat, dan wordt de vierde de vijfde. ..."

263/264 Ned.
356/357 Eng.

Reeds uit een oppervlakkige studie zult gij kunnen opmerken dat er in deze drie heersers een zeer
belangwekkende opeenvolging van krachten ligt, want de stralen 3, 4 en 5 brengen een synthese van
activiteit  en  van  vurige krachten  teweeg  welke  onontbeerlijk  zijn  voor  de  ontwikkeling  van  de
mensheid. In deze wereldcyclus en voor de mensheid zoals zij nu gevormd is, hebben wij te maken
met:

1. Straal 3 — Actieve Intelligentie, die onder invloed van dit derde teken, Tweelingen, langzaam het
etherisch lichaam beheerst.

2. Straal 4 — Harmonie door Conflict, die onder invloed van de tekens Tweelingen-Boogschutter die
toestanden op het astraal gebied vormt waardoor het conflict in het astraal lichaam ontstaat dat
onontbeerlijk  is  voor  het  betreden  van  de  brandende  grond  en  de  daaruit  voortvloeiende
bevrijding.

3. Straal  5  —  Concrete  Kennis  of  Wetenschap,  die  onder  invloed  van  het  Steenbok-teken,
geconcentreerd door Venus, de mens in staat zal stellen een inwijding te ondergaan.
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Deze drie energieën, geconcentreerd door de drie planeten die het Tweelingen-teken beheersen, zijn
in wezen belast met de ontwikkeling van het vierde natuurrijk en richten zich op de Aarde, die zelf een
van de heersers is.

264 Ned.
357 Eng.

... Waar het het Tweelingen-teken betreft, brengt hij onze kleine planeet in verbinding met Maagd (het
Beweeglijk Kruis), met Ram (het Hoofdkruis) en met Schorpioen (het Vaste Kruis); zijn opdracht is
bijgevolg van het hoogste belang. Door bemiddeling van deze onderlinge verhoudingen en daaruit
voortvloeiende  gemeenschappelijke  betrekkingen  worden  de  drie  kosmische  Kruisen  hecht  met
elkander  verbonden  en  in  het  Tweelingen-teken worden  enkele  fundamentele  invloeden  van  de
dierenriem  —  samengevoegd  en  gecoördineerd  —  op  onze  planeet  in  een  brandpunt
samengetrokken. ...

264 Ned.
358 Eng.

Deze uitwerking is in het Tweelingen-teken zeer krachtig ten gevolge van het feit dat de twee armen
van het Beweeglijk Kruis op deze wijze met elkaar in verbinding staan, en de werkzaamheid van
Mercurius  moet,  terwijl  hij  over  het  Tweelingen-teken heerst,  een  gestadige  aantrekkingskracht
teweegbrengen tussen de paren van tegenstelling. ... Bij het beschouwen van dit onderwerp zult gij uw
aandacht moeten geven aan de volgende astrologische formaties:

1. Tweelingen Maagd Mercurius.
De Aarde

2. Tweelingen Ram Mercurius.
De Aarde

3. Tweelingen Schorpioen Mercurius.
De Aarde

265 Ned.
358/359 Eng.

De invloeden van de tekens  Tweelingen-Ram, overgebracht op ons planetair leven via Mercurius,
concentreren de energie van de heersende wil-tot-zijn op de Aarde, waardoor het oorspronkelijk begin
zoals bij incarnatie, of inwijding, of het begin van organisatie alsook van organismen teweeg wordt
gebracht. Men dient te beseffen dat er de wil-tot-zijn in de vorm is en de wil-tot-zijn los van de vorm,
doch dat al deze aspecten van de wil door conflict en wisselwerking worden bereikt, van welke energie
zowel het Tweelingen-teken als Mercurius de eeuwige symbolen zijn.

265 Ned.
359 Eng.

Mercurius heeft, wanneer hij het  Tweelingen-teken met het Schorpioen-teken en met onze planeet in
verbinding brengt,  een massale of algemene uitwerking, daar  hij  de hiërarchische heerser  van het
Schorpioen-teken is; zijn uitwerking is veel meer van planetaire aard dan doorgaans het geval is, en is
daarom veel  moeilijker  na  te  gaan  op  het  huidige  punt  van  onze  planetaire  ontwikkeling en  ons
menselijk bewustzijn. ...

265/266 Ned.
360 Eng.

De invloed van Mercurius grondvest, terwijl hij de tekens Ram en  Tweelingen in verbinding brengt
met onze Aarde, in tijd en ruimte een onovertroffen toestand, want hij prikkelt tot proefnemingen of
wijdt een serie beginpogingen in ten einde de tegenover elkaar gestelde krachten samen te bundelen,
enkele  doelbewuste,  bepaalde  gevolgen  op  onze  planeet  teweeg te  brengen en  op  deze  wijze  de
natuurrijken of een individuele ziel in de vorm te beïnvloeden. ...

266 Ned.
360/361 Eng.

De  invloed  van  Mercurius  moet,  terwijl  hij  de  tekens  Schorpioen  en  Tweelingen met  elkaar  in
verbinding brengt, dat laatste stadium in bewustzijn inwijden dat de ziel in de vorm op de plaats van
macht zal brengen, zodat het vroeger verworven evenwicht en de vroegere leiding zich op bepaalde
wijze kunnen verplaatsen in het rijk der ziel. ... Het is van belang op te merken dat de aan de gang
zijnde strijd in de eerste plaats kan worden beheerst door de besluiten die in Londen (dat door het
Tweelingen-teken wordt  geregeerd)  en  in  de  Verenigde  Staten  (eveneens  geregeerd  door  het
Tweelingen-teken) worden  genomen.  ...  [H]et  Tweelingen-teken beheerst  de  weg  van  vele
veranderingen die de strijd bepaalt, begonnen in Ram, geconcentreerd in Kreeft, opgevoerd tot  een
crisis in Schorpioen en beslecht in Steenbok. ...

266 Ned.
361 Eng.

... Wanneer het  Tweelingen-, het Schorpioen-teken en Mercurius op de juiste wijze met elkander in
verbinding staan,  zullen  wij  zien  dat  ook  de  Verenigde  Staten  het  Pad  van  Discipelschap  zullen
betreden  door  hun  tegenwoordige  egocentrische  politiek,  hun  goed-bedoelende  ontwijking  van
verantwoordelijkheid en hun aangeboren angst en wantrouwen te laten varen. ...

267 Ned.
361 Eng.

Al deze activiteiten worden versterkt door twee feiten: het ene feit is dat de Aarde de hiërarchische
heerseres  is  van  het  Tweelingen-teken, en  het  andere  dat  Venus  de  esoterische  heerseres  is.  Dit
versterkt alles wat er zich afspeelt, en het leidt tot de ontplooiing op onze planeet van het bewustzijn
van universaliteit — waarvan het woord „Hiërarchie" de sleutel is. Venus is tevens het aller ego van de
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Aarde, zoals het in de occulte literatuur wordt genoemd, en haar aanvullende planeet. Wij hebben dus
een dubbele tweevoudige verhouding vastgesteld: die van het Tweelingen-teken zelf, de twee broeders,
en die van de Aarde met Venus. ... Deze Tweelingen-Venus-toestand ligt ten grondslag aan het feit dat
onze Aarde op zichzelf de „planeet is van bevrijdende smart en van louterend leed"; de energie die
deze  bevrijdende  factoren  met  zich  brengt,  wordt  door  Mercurius  en  Venus  op  onze  Aarde
geconcentreerd. ...

267/268 Ned.
362 Eng.

Ook de Aarde zelf is op kleine schaal een tussenpersoon of een verbindende planeet, daar het blijkt dat
zij zowel het Tweelingen-teken als het Boogschutter-teken beheerst en dus slechts krachtig is binnen
de  omvang  van  deze  tweevoudige  verhouding  die  er  bestaat  tussen  dit  bijzonder  paar  van
tegenstellingen.  In  de  Aarde  voltrekt  zich  tussen  de  twee  grote  stromen van  kosmische  energie,
waarvan de ene uit het Boogschutter-teken en de andere uit het  Tweelingen-teken stroomt, een groot
in-evenwicht-brengend proces. Deze toestand, gesteund en beïnvloed door Mercurius en Venus, brengt
de enigszins ongewone gesteldheid in onze planeet teweeg.

Bovendien  brengt  Venus  een  wisselwerking  tot  stand  tussen  de  tekens  Stier,  Tweelingen,
Weegschaal en Steenbok, waardoor weer (omdat de Aarde een van de heersers is van het Tweelingen-
teken) ontstaat het „wanhopige conflict van de gekerkerde ziel op het astraal gebied", dat ons planetair
leven kenmerkt. ... [H]et Tweelingen-teken doet via Venus het besef van dualisme als de fundamentele
factor  in  het  conflict  tussen  begeerte  en geestelijke  wil  in  de  mensheid (het  brandpunt  van onze
planetaire inspanning) ontwaken. ...

268 Ned.
363 Eng.

De drie planeten die het Tweelingen-teken regeren en beheersen (door aanhoudende activiteit, hoewel
niet door hun eigen invloed), zijn in dit derde teken doeltreffend bij het vormen van een werkende
drievoudigheid in dit tweevoudig teken; het is de door hem aan onze Aarde gegeven hulp waardoor de
verschijning in de vorm van de tweevoudige energie van de ziel en van de subjectieve psychische
persoonlijkheid ontstaat. ...

Indirect wordt het Tweelingen-teken geregeerd door de stralen die die krachten overbrengen welke
met het Tweelingen-teken het Beweeglijk Kruis vormen. Deze zijn de Maan, Jupiter, Mars en Pluto. ...

268/269 Ned.
364 Eng.

... Slechts één straal ontbreekt waar het het Tweelingen-teken betreft, namelijk de zevende Straal van
Organisatie,  Ceremoniële  Magie  en  Rituaal.  Dit  verklaart  de  onbestendige  en  aan  veranderingen
onderhevige invloed van het  Tweelingen-teken, en is voor een groot deel verantwoordelijk voor de
herhaalde mislukkingen van de persoon van het Tweelingen-teken om schoonheid, idealen, enz., welke
aangevoeld worden, uit te drukken en op het  stoffelijk gebied  te verwezenlijken.  ...  Zes  krachten
treffen elkaar  in het  Tweelingen-teken en om deze reden is de dubbele driehoek of het  zegel  van
Salomo een  van  de  subjectieve  symbolen  van  dit  teken;  dit  symbool  is  weer  gekoppeld  aan  de
overlevering van de vrijmetselarij en het duidt bovendien op het wezenlijk dualisme van dit teken.

Alle innerlijke krachten zijn derhalve aanwezig en alleen de stabiliserende zevende-straals-energie
ontbreekt aan de gaven van de in het Tweelingen-teken geboren mens. Uit deze gegevens kunnen wij
gemakkelijk  de  veelzijdigheid  van  de  persoon  van  het  Tweelingen-teken verklaren.  De
doeltreffendheid van Mercurius wordt ook versterkt in zijn verklarende aspecten doordat de persoon
van het Tweelingen-teken altijd punten van contact kan vinden met mensen op bijna alle stralen. Dit is
een  interessant  punt  om  te  onthouden  wanneer  gij  zult  beseffen  dat  het  grote  ritueel  van  de
vrijmetselarij  onder de invloed van dit  teken werd ingewijd en toch — werd de straal  van rituaal
weggelaten. Dit is toe te schrijven aan het feit van de reactie, waardoor verzet ontstond met als gevolg
wisselwerking en strijd. ...

269/270 Ned.
364/365 Eng.

De indirecte invloed van de Maan zoals zij symbolisch de vierde Straal van Harmonie door Conflict
belichaamt, verschaft Mercurius de tweevoudige neiging tot strijd, het kenmerk van dit teken, alsook
de  tweevoudige  neiging  tot  harmonie  welke  het  onvermijdelijk  gevolg  is  van  alle  geestelijke
conflicten. ...

... Wanneer de invloed van Jupiter in dit teken sterk en krachtig wordt, wijst dit op de ingewijde en
op het snel verworven „dualisme in synthese" van ziel en geest. Door de activiteit van Mercurius wordt
de mens wiens Zon in het Tweelingen-teken staat, geholpen de synthese van ziel en vorm te verkrijgen;
door de activiteit van Jupiter wordt de mens wiens rijzend teken  Tweelingen is, in staat gesteld de
bewuste integratie van ziel en geest te voltooien. ... Het conflict dat deze stadia in bewustzijn doet
ontstaan,  wordt  aangewakkerd  door  de  indirecte  invloed  van de  planeet  Mars.  ...  Naarmate Pluto
inwerkt  op  het  Tweelingen-teken, veroorzaakt  hij  de  dood  of  het  einde  van  de
scheiding-veroorzakende, instinctieve aard, want dit is de factor die achter al het dualisme ligt. ...

270 Ned.
366 Eng.

... Ik wil echter de verhouding van het Tweelingen-teken tot de stoffelijke vorm aanroeren, want deze
is waarlijk zo symbolisch in de processen van goddelijke ontplooiing en daarom van ogenblikkelijk
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belang. Het Tweelingen-teken beheerst de armen en de handen, hetgeen wijst op de dienst die de twee
broeders elkander moeten verlenen om (onder Pluto) de scheiding veroorzakende verhouding welke
reeds geruime tijd tussen hen bestaat op te heffen. Wij moeten hier de gezondheid ten opzichte van het
leven in ogenschouw nemen, en om deze reden beheerst het Tweelingen-teken ook de zuurstof in het
bloed, met als gevolg dat de levensactiviteit, de vrije wisselwerking en de circulatie van het geest-ziel-
aspect door al de ingewikkelde organismen heen in de stoffelijke vorm worden geleid. ...

271 Ned.
366/367 Eng.

Het  Tweelingen-teken beheerst  tevens  het  zenuwstelsel  en  de  soepele  reacties  van  het  gehele
zenuw-organisme. Vandaar krijgt gij in dit teken en door zijn activiteit de neiging tot de uiteindelijke
controle van de twee aspecten van de ziel waarop ik telkens weer in mijn boeken uw aandacht heb
gevestigd: het levensaspect, verankerd in het hart, dat van de bloedstroom gebruik maakt als zijn wijze
van  wisselwerking  en  van  leven-gevende  uitdrukking,  en  het  bewustzijnsaspect,  verankerd  in  het
hoofd, dat van het zenuwstelsel gebruik maakt als zijn wijze of toestand of proces van uitdrukking.
Hieraan  moet  zowel  de  directe  als  de  indirecte  uitwerking  van  de  stralen  die  het  teken  regeren,
toegevoegd  worden.  Door  het  begrijpen  van  het  leven en  van het  bewustzijn,  zoals  zij  door  het
Tweelingen-teken worden beheerst, kan de uiteindelijke bevrijding op mentale wijze worden bereikt.
Denk over  deze  uiteenzetting na,  want in  het  Tweelingen-teken kan de  discipel  tot  een  enigszins
intelligent begrip komen van hetgeen wij het bewustzijnsmechanisme zouden kunnen noemen, en van
de levensprocessen welke de mens ten slotte in staat stellen te zijn wat hij is. Bovendien beheerst het
Tweelingen-teken de thymusklier welke op het ogenblik in de volwassen mens nog niet actief is ten
gevolge van het feit dat het hart-centrum bij het merendeel der mensen niet ontwaakt is. ...

271 Ned.
367/368 Eng.

... Gevoeligheid en snelle reacties zijn de kenmerken van de met de Zon in dit teken geboren mensen
of  van  die  met het  Tweelingen-teken rijzend.  Dit  leidt  in  vroege  stadia  en  bij  de  onontwikkelde
persoon tot een labiele onbestendigheid; in latere meer gevorderde stadia leidt dit tot een eveneens
labiel doch analytisch begrip van mensen en van omstandigheden. Dit wordt tot stand gebracht door de
voortdurende activiteit, de ononderbroken beweging en de oneindige zich wijzigende toestanden welke
inherent in het teken zelf zijn; deze „trilling tussen de twee aspecten" van dit tweevoudig teken wordt
versneld door het feit dat het Tweelingen-teken het belangrijkste aspect is van het Beweeglijk Kruis en
de veranderingen en hun tempo van vooruitgang inzet of bepaalt.

271/272 Ned.
368 Eng.

In de polaire tegenstelling van dit teken, het Boogschutter-teken, wordt de wisselwerking tussen de
twee broeders of tussen het lager en het hoger zelf in één vereende, gerichte poging gecentraliseerd of
in een goede verhouding gebracht. ...
Het is voor de ingewijde of voor de gevorderde discipel van groot belang te beseffen dat in dit teken
geen planeet in val of in verheffing is. De sleutel tot dit mysterie ligt verborgen in het feit dat in het
tussenstadium tussen de tekens Tweelingen en Boogschutter harmonie, evenwicht, samensmelting en
vermenging de doeleinden zijn van de worstelende en nagenoeg verborgen bewuste eenheid. ...

272 Ned.
368/369 Eng.

... De zeven tekens — met inbegrip van de tekens  Tweelingen en Boogschutter — zijn waar het de
mensheid betreft van het allerhoogste belang:

Tweelingen  — Subjectief van aard. Vitaal. Wordt niet op het stoffelijk gebied geconcentreerd. 
 Wordt ingesteld op de sterfelijke broeder.

Kreeft  
Leeuw  
Maagd   Zijn strikt menselijke tekens met hun erkenning van dualisme, beklemtoond in het 
Weegschaal   Maagd-teken als centraal teken.
Schorpioen   
Boogschutter  — Subjectief van aard. Vitaal. 

 Wordt niet in bewustzijn op het stoffelijk gebied geconcentreerd. 
  Wordt ingesteld op de onsterfelijke broeder.

272/273 Ned.
369 Eng.

... Jupiter [is evenwel zwak of zijn invloed wordt getemperd] in het Tweelingen-teken. ... De leidraad
voor het mysterie ligt in het fundamenteel, geestelijk dualisme van Jupiter in tegenstelling met het
dualisme van lichaam en ziel in het Tweelingen-teken. ...

... Buiten alle verwachting geeft Sepharial de drie planeten Jupiter, Mars en de Zon en wijst dus die
aan die de esoterische heersers zijn van het teken op het wiel van discipelschap.

... Leo geeft in dit geval Mercurius, Venus en Saturnus, die alle drie het wiel van het gewone leven
beheersen. ... Gij zult opmerken hoe twee buiten de heersende planeten van de decanaten, waar het het
gewone wiel betreft, dienen om de planetaire heersers van het  Tweelingen-teken te versterken met
Saturnus  die  in  een  bepaald  behoorlijk  gevorderd  stadium  de  vereiste  tegenstand  biedt  om een
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fundamentele omwenteling tot stand te brengen. ...

273 Ned.
370 Eng.

De duidelijkheid van de bedoeling van de twee Woorden voor dit teken eist geen toelichting van mij.
Voor  de  gewone  mens  weerklinkt  het  Woord:  „Laat  onbestendigheid  haar  werk  doen";  voor  de
discipel echter wordt het Woord door de ziel zelf uitgesproken: „Ik erken mijn ander zelf en door de
verzwakking van dat zelf groei ik en straal uit."

Beweeglijkheid, erkenning van tweeslachtigheid, ziele-leiding! Deze aspecten zijn de grondtonen
van dit teken en zij dienen de grondtonen van uw leven te zijn, want ongeacht of gij in dit leven in dit
teken staat, heeft het in de een of andere tijd en vele malen uw ervaringen bepaald, en de resultaten
stempelen het leven van de gevorderde discipel.

281 Ned.
380 Eng.

Bovendien is dit teken het tweede subjectieve teken op het omgekeerde wiel, en het bereidt de bewuste
erkenning voor van de juiste verhouding van de tweeslachtigheid in het Tweelingen-teken. [Dit teken
is het Stierteken]. ...

286/287 Ned.
387/388 Eng.

Drie tekens staan ook in hechte verbinding met inwijding. Het verborgen geheim van de tekens Ram,
Stier en Tweelingen wordt onthuld bij drie opeenvolgende inwijdingen, o.a.: ...

3. Het geheim van het Tweelingen-teken moet bij de eerste inwijding worden begrepen, daar het het
mysterie is van de verhouding van Vader, Moeder en Kind. De geboorte van het Christus-kind op
het stoffelijk gebied is de in vervulling gegane glorie van de kracht van het Tweelingen-teken.

287 Ned.
389 Eng.

Deze uitweiding was op dit punt noodzakelijk, daar het voor de esoterische astrologen onontbeerlijk is
dat zij beseffen dat de gevolgen in het leven van deze drie tekens, Ram, Stier en Tweelingen, zuiver
subjectief zijn (waar het discipelen en ingewijden betreft). ...

288 Ned.
390 Eng.

... Opdat gij dit duidelijker zult begrijpen, wil ik u erop wijzen dat, o.a.: ...

3. Datgene wat labiel en veranderlijk is in het Tweelingen-teken, de grote verplaatsing in bewustzijn
teweegbrengt waardoor de ingewijde zich van de discipel onderscheidt. Dit wordt bij de derde
inwijding een vastgestelde houding in het Steenbok-teken. ...

288/289 Ned.
391 Eng.

Daar wij ons oorspronkelijk thema weer opvatten, wil ik uw aandacht vestigen op het feit dat door de
exoterische of orthodoxe planeet Venus dit Stier-teken in verbinding wordt gebracht met de tekens
Tweelingen, Weegschaal en Steenbok. ...

... In het  Tweelingen-teken onthult Venus de begeerte van de paren van tegenstelling ten opzichte
van elkaar, want dit is het ten grondslag liggend thema van het gehele scheppings- en evolutieproces
— de wisselwerking van de tegenstellingen. ...

296 Ned.
400/401 Eng.

Uranus, de planeet van het verborgen mysterie en een van de meest occulte planeten, komt in dit teken
„in val", met het gevolg dat scherp de nadruk wordt gelegd op de afscheiding tussen lichaam en ziel,
hetgeen zulk een sterk kenmerk is van de in het Stier-teken geboren mens. Uranus bereidt de innerlijke
mens voor voor de krachtige wisselwerking en het  scherpe  conflict  in het  eerstvolgend teken, het
Tweelingen-teken. ...

337 Ned.
458 Eng.

Stad Ziel Persoonlijkheid Teken

1. Londen ........................... 5de straal ...................... 7de straal ........................... Tweelingen. ...

341 Ned.
465 Eng.

... Gij krijgt dus, o.a.: ...

II.  DE PLEIADEN... . . . .die door middel van

Tweelingen

Mercurius werken.

Boogschutter

 ...

342 Ned.
466 Eng.

Wij kunnen dientengevolge vermelden dat de krachten van, o.a.: ...

2. Tweelingen-Boogschutter-Mercurius  (die  een  uitdrukking  zijn  van  de  Pleiaden)  stellen  de
Proef-Discipel  in  staat  over  te  gaan  op  het  Pad  van  Aangenomen  Discipelschap.  Hij  wordt
vervolgens steeds intuïtiever en richt zich geheel op één punt, terwijl de aard van de paren van
tegenstelling duidelijker voor hem wordt. ...
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346 Ned.
472 Eng.

Er zijn, zoals ik reeds eerder heb verteld, zeven grote crises met betrekking tot het menselijk wezen op
het pad van evolutie; zij komen voor in de vroege, de daaropvolgende en in de laatste stadia van zijn
groei.  Gij  moet  in  gedachten  houden  dat  deze  door  de  heersende  invloeden  van  zeven  grote
sterrenbeelden worden aangedreven, o.a.:

Crisis   Hoedanigheid   Sterrenbeeld  Kruis ...

4. Crisis van Zelfverloochening ................ Kruisiging ............... Tweelingen ............. Beweeglijk ...

348 Ned.
474 Eng.

De  invloeden  van  deze  zeven  sterrenbeelden  worden  door  drie  driehoeken  en  een  uiteindelijke
synthese of een brandpunt gesymboliseerd. 

Esoterisch worden deze driehoeken gewoonlijk afgebeeld als boven op elkaar geplaatst, maar ter
wille van de duidelijkheid heb ik ze gescheiden.

Kreeft Ram

Steenbok 
(1ste tijdperk)

Tweelingen Schorpioen

Maagd 
(2de tijdperk)

Steenbok Maagd

Leeuw 
(3de tijdperk)

348/349 Ned.
475 Eng.

... Wij hebben dus te maken met:

1. Zeven sterrenbeelden:
Kreeft, Ram, Tweelingen, Schorpioen, Steenbok, Maagd, Leeuw. Deze voeren de mens vanuit het
stadium van individualisering naar het Pad van Discipelschap.

2. Acht sterrenbeelden (met inbegrip van drie uit de zeven) die de discipel voeren vanuit het stadium
van individualiteit naar dat van de zelfingewijde en vervolmaakt geworden ziel.

360 Ned.
491 Eng.

[Tabel VIII:]

4. Vijf  van  de  sterrenbeelden  —  Stier,  Tweelingen, Weegschaal,  Schorpioen  en  Waterman  —
bevinden zich slechts in één van de verschillende driehoeken, o.a.: ...

c. Het Tweelingen-teken bevindt zich enkel in de driehoek van Straal II en in deze tijd verrichten
de tekens Maagd en Vissen de grote taak om tweede-straals-energie over te dragen.  Thans
wordt de wereld gecentraliseerd (op geestelijke of materiële wijze) en de schommelingen van
de paren van tegenstelling zijn tijdelijk veel minder sterk. Het  Tweelingen-teken is bijgevolg
het niet-werkzame punt van de driehoek, hoewel toch krachtig van het esoterisch gezichtspunt
uit van de individuele discipel of de ingewijde. ...

361 Ned.
493 Eng.

Van het standpunt van ons thema (de ontwikkeling van het bewustzijn) moet men nooit vergeten dat
het doel is de Zonne-Engel, de Zoon van het Denkvermogen (in  De Geheime Leer  de „Goddelijke
Manasaputra" genoemd) op de plaats van macht te brengen. Deze taak is bij uitstek toevertrouwd aan
de drie grote Levens Die Hun taak verrichten door middel van de tekens  Tweelingen-Weegschaal-
Waterman.

362 Ned.
494 Eng.

Deze drie sterrenbeelden die, cyclisch en eeuwig, de „Eeuwige Pelgrim" langs het pad van mentale
ontplooiing leiden, bewerkstelligen in hem het laatste stadium van mentale ontwikkeling op het Pad
van  Inwijding.  Verlichting,  de  uitdrukking  toegepast  op  dat  laatste  stadium,  is  een  synthese  van
instinct, intellect en intuïtie. Gij moet in gedachten houden dat, o.a.:

1. Het  Tweelingen-teken de verhouding van de paren van tegenstelling uitdrukt als zij de mens tot
werkzaamheid  aandrijven  en  zijn  mentaal  waarnemingsvermogen  oproepen.  Met  hulp  van  de
heersende planeten (Mercurius en Venus)  begint  het  denkvermogen te werken en wanneer de
esoterische planeet tot uitdrukking en tot overdragende kracht komt „wisselen de Boodschapper en
de Engel hun begrip met elkander uit". ...

390 Ned. Twee keren heeft deze verhouding en verhoging van trilling zich al voorgedaan: Ten tijde van de
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537/538 Eng. komst van de  Zonen van het  Denkvermogen op  de  Aarde  gedurende het  Lemurische  tijdperk  en
andermaal in de Atlantische periode op het toppunt van het conflict tussen de Heren van het Duistere
Aangezicht en de Heren van het Stralende Gezicht. ...  Tijdens de vroegste werkzaamheid was het
Tweelingen-teken het vierde actieve sterrenbeeld en in Atlantis was het het Boogschutter-teken. ...

398 Ned.
548/549 Eng.

2. Mercurius is de uitdrukking van de vierde-straals-energie en deze staat, zoals gij weet, op een
bijzondere wijze in verbinding met het vierde natuurrijk, het mensenrijk. Hij is de esoterische heerser
van het Ram-teken (daarom voert hij „tot de mysteriën"); tevens is hij de exoterische heerser van het
Tweelingen-teken dat het teken is van de grote tegenstellingen voor zover het de mensheid betreft, daar
het ziel en persoonlijkheid, bewustzijn en vorm betekent; bovendien is hij de exoterische heerser van
het Maagd-teken, de Moeder van het Christus-Kind, of de vorm van datgene wat de vorm bewoont.
Hij is ten slotte de hiërarchische heerser van het Schorpioen-teken dat het teken van discipelschap is.

Dit brengt bijgevolg vier grote sterrenbeelden in een hechte verhouding tot elkaar, terwijl elk een
bijzondere verhouding heeft tot de tweevoudigheden waarbij de mens een bepaald revolutionair belang
heeft.  Deze worden voor de mensheid op een onovertroffen wijze uitgedrukt  door  middel  van de
tekens Ram, Tweelingen, Maagd en Schorpioen. ...

402 Ned.
554 Eng.

De  vier  armen  van  dit  Kruis  zijn  Tweelingen-Maagd-Boogschutter-Vissen.  Het  wordt  soms  het
Gewone Kruis genoemd, omdat het de gewone kudde, het grootste deel van de mensheid, beheerst.

408 Ned.
561/562 Eng.

... Het kan worden toegelicht, maar enkel op analytische wijze (welke altijd de synthese ontkent) door
bijvoorbeeld op te merken met betrekking tot het Beweeglijk Kruis dat de synthese van evolutie, haar
probleem  en  haar  doel  alle  te  voorschijn  komen  in  een  vereende,  gehele  weergave  wanneer  de
invloeden als volgt worden gezien, o.a.:

1. Tweelingen — de weergave van tweeslachtigheid. ...

409 Ned.
564 Eng.

... De mens wiens Zon-teken, bijvoorbeeld, in het Tweelingen-teken staat, wordt onderworpen aan de
krachten welke door het Kruis als geheel stromen, tenzij hij een zeer laag ontwikkeld menselijk wezen
is; hij zal voor de invloeden van de andere drie tekens gevoelig zijn wanneer zij in werking treden als
de kleinere dierenriem van het jaar zijn invloed laat gelden. ...

410 Ned.
564 Eng.

... Al deze vier mogelijkheden komen tot uitdrukking voor ons in het leven van Jezus, de Meester op
de zesde straal.

Het  Tweelingen-aspect  van  Zijn  leven  laat  zich  zien  in  de  volmaakte  samensmelting  van  de
fundamentele dualiteit die in de mensheid wordt aangetroffen: het menselijke en het goddelijke.

454 Ned.
626 Eng.

1.  TWEELINGEN. Dit  is  het  grote  symbolische  sterrenbeeld  van  de  Twee  Broeders  dat  de
wisselwerking  tussen  de  tweeslachtigheden  uitdrukt.  Daar  het  door  Mercurius  en  Venus  wordt
beheerst, krijgt gij het licht van de intuïtie en dat van het denkvermogen tezamen vermengd tot een
verlicht  geheel  als zinnebeeld van de samensmelting van geest-stof en als de uitdrukking van hun
wezenlijke eenheid. Het Tweelingen-teken is, zoals gij weet, het teken van goddelijke wisselwerking
en het is het leven van de Vader (van geest en van wil) dat door de Twee Broeders, door de polaire
tegenstellingen, stroomt, waardoor zij in werkelijkheid tot één worden gevormd, ofschoon zij twee in
openbaring zijn. Hun wezenlijke aard als de „oudere broeder en de verloren zoon" wordt door de
intuïtie onthuld wanneer zij bezit neemt van het denkvermogen. Het is echter de wil-tot-liefhebben die
de verhouding beheerst en die ten slotte tot de goddelijke synthese voert.

454 Ned.
627 Eng.

... Gij hebt dus in het Tweelingen-teken te maken met de twee, met de paren van tegenstelling en de
wil-tot-binden. ...

455 Ned.
628 Eng.

In  tijd  en ruimte en van het  gezichtspunt  uit  van de  mensheid is  de driehoek van sterrenbeelden
Maagd, Tweelingen en Vissen, en niet de hier gegeven volgorde van Tweelingen, Maagd, Vissen; de
laatstgenoemde volgorde is volgens het standpunt van Shamballa.

489/490 Ned.
677 Eng.

Uittreksels uit De Geheime Leer

1. „Castor en Pollux, de schitterende Tweeling, werden uit het ei van Leda geboren." (I. 392).

2. „De legende van Castor en Pollux betreft de sterfelijke helft van de mens, de persoonlijkheid, en
het onsterfelijk deel, het ego of de geestelijke mens. De persoonlijkheid heeft niets in zich wat kan
blijven leven de andere helft wordt in haar individualiteit onsterfelijk doordat haar vijfde beginsel
door de Bezielende Goden tot leven wordt geroepen en de Monade op die wijze met deze Aarde
wordt verbonden. Dit is Pollux, terwijl Castor de persoonlijke, sterfelijke mens voorstelt, een dier
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van niet eens hoog soort, wanneer hij van de goddelijke Individualiteit is losgemaakt." (II. 130).
a. „Castor heeft zijn onsterfelijkheid aan Pollux te danken. 
b. Pollux offert zichzelf op voor Castor." (II. 130).
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25 Ned.
25 Eng.

... [D]e weg in tegenovergestelde richting — als ziel — rondom de dierenriem wordt afgelegd. Dit
wordt gesymboliseerd als de omwenteling van de zon rondom de dierenriem vanuit het Ram-teken
naar het Vissen-teken in plaats van de omgekeerde beweging vanuit het Ram-teken naar het  Stier-
teken. ...

45 Ned.
52 Eng.

Door de uitwerking van de energie die uit de dierenriemtekens stroomt, wordt de mens voorbereid
voor de „crisis van zich te richten", waarin hij langzaam en geleidelijk zijn wijze van voorwaarts gaan
op het levenswiel omdraait en bewust begint terug te keren naar zijn bron. Hij gaat dan van Ram naar
Vissen,  via  Stier, Schorpioen  en  Steenbok,  in  plaats  van  uit  te  gaan  van  Ram  naar  Stier, via
Boogschutter, Leeuw en Kreeft. ...

48 Ned.
56 Eng.

Het is tevens interessant op te merken dat zeven van de symbolen welke de twaalf tekens van de
dierenriem uitdrukken, tweevoudig van aard zijn, en hun tweevoudigheid kan afgeleid worden uit, o.a.:
...

2. De twee hoorns van de Stier in het Stier-teken. ...

Deze zeven sterrenbeelden zijn hecht verbonden met zes van de zeven heilige planeten en met één
niet-heilige planeet. ...

49/50 Ned.
58 Eng.

... [V]eel van hetgeen ik zal zeggen, [zal] berusten ... op:

1. Het  levenswiel  en  het  pad  van de  mens,  het  menselijk  wezen,  zoals  hij  door  de  tekens gaat
overeenkomstig  de  door  de  orthodoxe  astrologie  erkende  wijze.  Gelijk  de  planeten  gaat  hij
schijnbaar terug door de tekens en schijnt er doorheen te gaan vanaf het Ram-teken naar het Stier-
teken. Dit alles maakt echter deel uit van de Grote Illusie. ...

56 Ned.
66/67 Eng.

Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden: ...

1. Stier en Vissen staan, door middel van Vulcanus en Pluto, in verbinding met Straal 1. Omzetting
van begeerte in opoffering en van de individuele wil in de goddelijke wil.

De Wereld-Verlosser ...

57 Ned.
68 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën: ...

a. Straal 1 met Stier en Vissen door middel van Vulcanus en Pluto. ...

74 Ned.
92 Eng.

Het Ram-teken leidt de cyclus van openbaring in. Alle zielen als individuele eenheden komen voor de
eerste keer in het Kreeft-teken in menselijke incarnatie, verschijnen als mentale eenheden in het Ram-
teken, als emotioneel-begeerte-eenheden in het  Stier-teken en als vitale eenheden in het Tweelingen-
teken en nemen dan een stoffelijke vorm aan in het Kreeft-teken. ...

84 Ned.
106/107 Eng.

... [V]ier woorden drukken de subjectieve impulsen en beweegredenen uit en leiden in werkelijkheid
de  vier  verschillende  tijdperken  van  vooruitgang in  op  het  Pad  in  zijn  onderscheiden  stadia  van
individualisering naar inwijding. Deze zijn, o.a.: ...

3. Heroriëntering of het grote tijdperk van zich opnieuw richten, hetgeen plaatsgrijpt door de invloed
van het Weegschaal-teken (het Hoofdkruis) en door het „uitwijken van de Stier in het midden van
de loopbaan", zoals het in oude boeken gezegd wordt. Dit proces van heroriëntering voert tot een
weg rondom het wiel waarop de innerlijke subjectieve mens, gestadig en volhardend, tot uiterlijke
geopenbaarde uitdrukking komt en de persoonlijkheid zich op de achtergrond terugtrekt. ...

85 Ned.
107/108 Eng.

Wanneer de mens door het grote tijdperk vanuit het Ram-teken naar het Stier-teken gaat, betreedt hij
opnieuw  het  Ram-teken  onder  de  krachtige  druk  van  het  Stier-teken, dat  in  dit  stadium  van
ontwikkeling zijn vurige begeerte voedt naar de vele materiële voordelen van stoffelijke incarnatie en
van voortdurende wereldse ondernemingen; zo treedt hij na een periode van herschepping in incarnatie
in het Vissen-teken en begint opnieuw de grote rondte van het geopenbaarde leven, want het Vissen-
teken is de oceaan waarin hij „de vis" is, bestuurd door de wetten van stoffelijke materie of stoffelijk
bestaan. In het tweede grote stadium gaat hij van Ram naar Stier, daar begeerte ten slotte tot aspiratie
is omgevormd. ...

87 Ned.
111 Eng.

... [B]esef tevens dat onze Zon zich beweegt door de ruimte (en ons zonnestelsel meevoert in haar
invloedssfeer) rondom onze eigen centrale, heersende ster, die, zoals terecht verondersteld is, bestaat
in het sterrenbeeld Taurus, de Stier, en in de Pleiaden wordt aangetroffen. ...
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88 Ned.
112 Eng.

... De wereldziel gaat ... vanuit Ram naar Vissen via  Stier en niet omgekeerd. De wereldziel op de
involutieboog gaat volgens deze weg voort en niet zoals de persoonlijkheid voortgaat. De wereldziel
gaat aan het einde van elke grote cyclus naar het Vissen-teken en niet naar het Stier-teken. ...

108 Ned.
141 Eng.

... [I]n het Stier-teken heeft Vulcanus zowel een esoterische als een hiërarchische uitwerking. ...

109/110 Ned.
143 Eng.

... [Het Vaste] Kruis is bij uitstek het Kruis van Discipelschap en van de drie grote inwijdingen. In
verband hiermede zou ik kunnen zeggen:

1. Dat in het  Stier-teken — begeerte wordt omgevormd tot aspiratie, duisternis plaats maakt voor
licht en verlichting, het oog van de Stier geopend wordt dat het geestelijk derde oog is of het „ene
oog" uit het Nieuwe Testament. De Christus zeide:  „Indien uw oog één wordt,  zal  het gehele
lichaam vol licht zijn." Dit ene oog neemt de plaats in van de twee ogen van het persoonlijk zelf.
De aandacht van de mens wordt op geestelijk welslagen geconcentreerd. Hij betreedt het Pad van
Discipelschap. ...

111 Ned.
144/145 Eng.

...  Begeerte  wordt  ontwikkeld  en  gecentraliseerd  in  het  Stier-teken, wanneer  de  mens  op  het
Beweeglijk  Kruis  staat  en  vorderingen  maakt  rondom de  dierenriem.  Begeerte  wordt  herzien  en
opnieuw gericht in het Stier-teken, wanneer de mens het Vaste Kruis heeft bestegen, maar zij wordt ten
slotte in dat teken losgelaten. In het Schorpioen-teken, de polaire tegenstelling van het  Stier-teken,
wordt de persoonlijkheid verdeemoedigd en bindt zij de strijd aan met de ziel; in dat teken wordt de
persoonlijkheid „occult gedood en vervolgens weer tot leven gewekt in lucht en licht", ten einde van
dat moment af de dienaresse van de ziel te worden. ...

116 Ned.
151 Eng.

Dezelfde fundamentele wijze van beschouwen betreffende de drie Kruisen kunt gij doorvoeren ten
opzichte  van  de  tekens  Tweelingen,  Stier en  Ram  of  in  omgekeerde  volgorde:  Ram,  Stier en
Tweelingen, doch wij moeten ons dan altijd er rekenschap van geven dat het Beweeglijk Kruis het wiel
in  de  gewone  vooruitgang  beheerst  en  dat  het  omgekeerde  wiel  gedurende  discipelschap  wordt
beheerst door het Vaste Kruis. ...

116 Ned.
152 Eng.

[Op het omgekeerde wiel:] ...

2. Het  Stier-teken —  het  verlangen  begeerte  te  overwinnen.  De  hunkering  naar  bevrijding.
Omvorming van begeerte in Liefde. ...

Op het gewone wiel ...:

2. Het  Stier-teken —  het  opnieuw  centraliseren  van  de  lagere  begeerten,  voordat  een  andere
wenteling van het Grote Wiel plaatsgrijpt op zoek naar persoonlijkheidsbevrediging De Verloren
Zoon reist naar een ver verwijderd land. ...

117/118 Ned.
154 Eng.

Het is interessant de drie tekens waarin de dieren hoorns hebben te bestuderen: het Ram-teken, [het
Stier-teken en het Steenbok-teken.] Het Stier-teken, de naar boven gebogen hoorns van de Stier met de
cirkel onder, hetgeen de drang van de mens, de Stier van God, naar het doel van verlichting uitbeeldt
en de verschijning van de ziel uit de slavernij met de twee hoorns (tweeslachtigheid) die het „oog van
licht" beschermen in het centrum van het voorhoofd van de Stier; dit is „het ene oog" uit het Nieuwe
Testament dat maakt dat het „gehele lichaam vol licht kan zijn". ...

118/119 Ned.
155/156 Eng.

„De Ram, de Zondebok en de heilige Bok zijn Drie in Een en Een in Drie. De Ram wordt de
tweede en de tweede wordt de derde. De Ram die alles voortbrengt en vruchtbaar maakt; de
Zondebok in  de wildernis verlost dat alles; de heilige Bok die opgaat in de Eenhoorn en de
overwonnen vorm, gespietst  op  zijn  gouden hoorn,  opheft  — in dit  alles  ligt  het  mysterie
verborgen."

119 Ned.
156 Eng.

... Wij hebben dus:

Shamballa Hiërarchie Mensheid
Wil Liefde Intelligentie
Ram Stier Steenbok

Zowel in hun hogere als in hun lagere aspecten houden deze tekens het geheim vast van de „hoorns
van strijd en de hoorn van overvloed, onderworpen aan en beschermd door de hoorn van het leven".
Nogmaals, zoals een oude zin luidt: „De Ram verandert — nadat hij de Zondebok geworden is, naar
verlichting gezocht heeft als de Stier van God, en de bergtop heeft bestegen in het voorkomen van de
Bok — zijn gedaante in die van de Eenhoorn. Groot is de verborgen sleutel." ...
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119/120 Ned.
157 Eng.

2. De Stier ons leidt naar de plaatsen van begeerte op zoek naar „onstuimige bevrediging". Dit is het
rood  van  hebzucht  en  gramschap,  hetwelk  ten  slotte  overgaat  in  het  gouden  licht  van
verlichting. ...

Dit  is  de  ervaring  op  het  Beweeglijk  Kruis  met  betrekking  tot  deze  drie  tekens.  [Ram,  Stier en
Steenbok.] Op het Vaste Kruis: ...

2. Wordt de Stier de schenker van licht, en de duisternis van de vroegere cyclus wordt door de Stier
verlicht. ...

123 Ned.
162 Eng.

2. De  discipelen  van  de  hedendaagse  wereld  en  de  gevorderde  mensheid  zich  eveneens  in  een
toestand van onrust bevinden. Zij worden getest en beproefd voordat zij een grote stap voorwaarts
kunnen doen — in sommige gevallen zal dit het ondergaan van de eerste inwijding betreffen, in
andere  gevallen  gaat  het  om  de  tweede  inwijding.  Dit  wordt  tot  stand  gebracht  door  de
binnendringende krachten van de tekens  Stier, Leeuw en Schorpioen,  plus een doordringende
invloed die uitgaat van het Tweelingen-teken. Gij  hebt hier drie tekens aanwezig in het Vaste
Kruis en één in het Beweeglijk Kruis, die de werelddiscipelen beheersen en beroeren; al deze
tekens  zijn  thans  van  buitengewoon  belang  en  zeer  invloedrijk  ten  gevolge  van  het
ontwikkelingsstadium en de gevoeligheid van de discipelen en wereld-ingewijden. ...

123/124 Ned.
162/163 Eng.

... Gij zult bemerken dat de werelddiscipelen in verbinding staan met het overgrote deel der mensen
door hun ontvankelijkheid voor de uit het Tweelingen-teken komende invloeden, en met elkander door
middel van het Schorpioen-teken. Dit wekt in hen het vermogen op om te reageren op beproevingen,
op een begrip van de visie (door middel van het verlichte oog van het Stier-teken) en om hun macht
van individualiteit te gebruiken door middel van een ontwikkelde persoonlijkheid en door de invloed
van het Leeuw-teken. ...

124 Ned.
163 Eng.

Zeven sterrenbeelden zijn bijgevolg op overheersende wijze in een hecht onderling verband gebracht
op dit huidige ogenblik van crisis en zijn verantwoordelijk voor de wereldaangelegenheden zoals zij
thans worden aangetroffen, o.a.:...

Stier 
Leeuw  Het Vaste Kruis. „De Discipelen overheersen de wereld." ...
Schorpioen 

125 Ned.
164/165 Eng.

Door Saturnus en Venus wordt het Steenbok-teken verbonden met het Weegschaal-teken, alsook met
de  tekens  Tweelingen  en  Stier; deze  vier  sterrenbeelden  —  Stier, Tweelingen,  Weegschaal  en
Steenbok — vormen een krachtig viervoud van energieën, en door hun onderlinge werking ontstaan
die toestanden en omstandigheden waardoor de ingewijde in staat wordt gesteld zijn gereedheid en
zijn  geschiktheid tot  inwijding uit  te  drukken.  Zij  worden de  „Bewakers  van de  Vier  Geheimen"
genoemd.

Het Stier-teken bewaart het geheim van licht en verleent verlichting aan de ingewijde.

126 Ned.
166 Eng.

Pad Stralen Planeten Sterrenbeelden ...

Inwijding 1 en 7 Vulcanus. Uranus. Pluto. Stier. Weegschaal. Vissen.

... [O]p het Pad van Inwijding [wordt] de activiteit van de drie Kruisen gelijktijdig ... gevoeld door
bemiddeling van de „vrijgegeven krachten" van de tekens Stier, Weegschaal en Vissen. ...

150 Ned.
200 Eng.

Het Waterman-teken verbindt de mensheid met de Pleiaden en bijgevolg met het  Stier-teken op een
ongewone wijze. De sleutel tot deze verhouding kunt gij vinden in het woord  begeerte  welke door
middel van de zich wijzigende processen van levenservaring tot aspiratie voert en ten slotte tot het
loslaten van begeerte in het Schorpioen-teken. ...

153 Ned.
204 Eng.

Het is interessant op te merken dat ieder van de grote Zonen Gods Wier namen boven alles uitblinken
in de gedachten der mensen — Hercules, de Boeddha en de Christus — volgens de archieven van de
Grote Witte Loge verbonden is met drie speciale tekens van de dierenriem (die op een bijzondere
wijze de „dierenriem-decanaat" vormen) en in elk ervan gingen Zij van beproeving tot zegepraal. ...

In het Stier-teken — behaalde de Boeddha de overwinning over begeerte en kwam tot verlichting. ...

Deze drie sterrenbeelden vormen bijgevolg een driehoek van inwijding van buitengewoon belang
doordat  hierdoor  die  omstandigheden  en  die  energie  ontstaan  waardoor  de  drie  aspecten  van  de
persoonlijkheid zullen worden beproefd en vervolmaakt totdat zij een zuivere weerspiegeling zijn van
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de drie goddelijke aspecten. ...

153 Ned.
205 Eng.

2. Het Stier-teken heeft de heerschappij over de begeerte en brengt de beproeving op het emotioneel
of astraal gebied en heft de begeertegevoeligheid op vanuit de vormzijde van het leven tot in die
wereld van gevoelige waarneming, welke door ons het intuïtief gebied wordt genoemd. ...

156 Ned.
209 Eng.

... Begeerte in het Stier-teken wordt geestelijke aspiratie in het Schorpioen-teken. De duisternis van de
ervaringen in het Schorpioen-teken wordt verlichting in het Stier-teken, want gij moet nooit vergeten
dat waar het de paren van tegenstelling betreft zij winst boeken door en voordeel hebben van elkaar,
daar er een rechtstreekse lijn van kracht en van contact tussen de twee bestaat. ...

165/166 Ned.
221 Eng.

... De planeten die hem in het een of ander aspect van zijn aard regeren en beheersen zijn, o.a.:

[Op het Vaste Kruis:]

Planeet Teken Straal School

1. Venus Stier 5de Orthodox.
2. Vulcanus Stier 1ste Hiërarchisch. ...

167 Ned.
223 Eng.

Met betrekking tot het verticale en het horizontale leven van het Vaste Kruis is het leerzaam op te
merken dat het verticale leven van de mens op dat Kruis (ongeacht in welk teken zijn zon tijdelijk kan
staan) altijd Waterman — Leeuw is. 

Dit is een aanwijzing dat de egocentrische mens in het Leeuw-teken de lessen van het Kruis leert,
zich niet meer als middelpunt ziet, groepsbewust wordt en zich gaat geven aan dienst. De horizontale
arm is  Stier — Schorpioen en geeft aan dat begeerte naar stoffelijkheid ten slotte wordt vervangen
door begeerte naar geestelijke waarden, hetgeen door de beproevingen in het Schorpioen-teken tot
uitdrukking komt. ...

167 Ned.
223/224 Eng.

... Aarde en water (Stier en Schorpioen) moeten zich vermengen en moeten met elkaar in verbinding
worden gebracht; deze waarheid verbonden met deze twee tekens van de dierenriem staat achter alle
leerstellingen over doop en loutering. De aardse, materiële begeerten van het  Stier-teken moeten te
eniger tijd onder de invloed worden gebracht van het louterend water in het Schorpioen-teken. ...

169 Ned.
225 Eng.

... De zelfbevrediging die in het Stier-teken was begonnen, maakt in het Schorpioen-teken plaats voor
de onzelfzuchtige houding van de discipel; eerzucht maakt plaats voor de verantwoordelijke activiteit
van de ziel, terwijl de gehechtheid van de persoonlijkheid aan begeerten, sympathieën en antipathieën
wordt omgevormd tot vasthoudendheid aan het ziele-doel. ...

172 Ned.
230 Eng.

... In de tijd voordat Leeuw-Maagd in twee tekens waren verdeeld, was het Weegschaal-teken feitelijk
het middelpunt. De toestand was toen als volgt:

Ram Stier Tweelingen Kreeft Leeuw-Maagd
WEEGSCHAAL

Schorpioen Boogschutter Steenbok Waterman Vissen

en  in  deze  rondte  van  de  dierenriem  (voor  zover  het  de  mensheid  betreft)  ziet  gij  de  gehele
geschiedenis van het mensdom uitgebeeld. 

Dit sluit in zijn mentaal begin in het Ram-teken (de wil om zich te openbaren) en de aanvang van
het tot  uitdrukking komende leven; hij richt zijn begeerte  in het  Stier-teken, waardoor openbaring
ontstaat. ...

172/173 Ned.
230/231 Eng.

... [H]et is pas bij wat het „laatste oordeel" wordt genoemd dat een andere samensmelting zal komen
en Maagd-Weegschaal één teken zullen vormen, want dan zal ‘s mensen begrip van tegenstrijdige
tweeslachtigheid niet meer bestaan. ...

...  Ten  slotte  zullen er  weer op  de  een of  andere  mysterieuze wijze slechts  tien tekens van de
dierenriem zijn; Ram en Vissen zullen één teken vormen, want „het einde is gelijk het begin". ... Wij
zullen dan de volgende tekens hebben:

1. Ram-Vissen 6.   Maagd-Weegschaal
2. Stier 7.   Schorpioen
3. Tweelingen 8.   Boogschutter
4. Kreeft 9.   Steenbok
5. Leeuw 10. Waterman
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173 Ned.
232 Eng.

De  geschiedenis  van  begeerte  kunt  gij  vinden  in  de  vier  volgende  tekens:  Stier, Weegschaal,
Schorpioen en Vissen.

1. Stier — de Stier van Begeerte. — Stoffelijke begeerte heerst.

(Leven) ...

174 Ned.
233 Eng.

Het is wegens deze in evenwicht brengende hoedanigheid in het Weegschaal-teken dat dit sterrenbeeld
meer speciaal dan een van de andere met het geslachtsprobleem verbonden kan worden. In het denken
van de gemiddelde astroloog is sekse doorgaans verbonden met het Stier-  en het Schorpioen-teken. Dit
is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat de Stier zo vaak wordt beschouwd als het symbool
van de dolzinnige driften van het onbeheerste geslachtsbeginsel en de beproevingen fundamenteel in
het Schorpioen-teken worden opgelegd. ...

181 Ned.
242/243 Eng.

... De andere tekens in hun volmaaktheid voeren de mens buiten het stadium van de gewone mensheid
en brengen de volgende bewustzijnstoestanden teweeg, o.a.: ...

2. Stier en Vissen. — De Wereld-Verlossers: o.a. Boeddha en Christus. ... [De andere tekens dan
Tweelingen en Weegschaal.]

182 Ned.
244/245 Eng.

Venus heerst in de tekens Stier, Weegschaal en Steenbok, en is de bron van het intelligent denken dat
gericht wordt of door begeerte (in vroege stadia) of door liefde (in latere stadia). In het  Stier-teken
betekent dit dat het denken zich laat leiden door verstandelijke begeerte,  want dat is het doel  van
kennis voor de gewone mens. ...  In  het  Steenbok-teken betekent het  geestelijke liefde die zich op
volmaakte wijze uitdrukt wanneer het werk in het Stier-  en in het Weegschaal-teken volbracht is. ...

183 Ned.
245/246 Eng.

... De Wet, de natuurwet (de uiterlijke openbaring van de subjectieve geestelijke wet) zal de sleutel tot
het dierenrijk geven; sekse of het bewustzijn van verwantschap zal het mysterie van het plantenrijk
onthullen; geld zal het geheim van het minerale rijk ontsluieren; dit alles zal tot stand worden gebracht
door  de  activiteit  van  Venus  en  wanneer  deze  activiteit  in  de  drie  tekens  Stier, Weegschaal  en
Steenbok beter wordt begrepen. ... Het is voldoende hier te zeggen dat elk van deze drie tekens in
verbinding staat met een van deze drie aspecten van goddelijk leven:

1. Stier — dierenrijk — wet — natuurwet.

2. Weegschaal — plantenrijk — sekse — natuurlijke verwantschap.

3. Steenbok — minerale rijk — geld — concrete uitdrukking van de Wet van Aanvulling,

en al deze vormen een driehoek met aan de top het Weegschaal-teken dat overheerst.

184 Ned.
247 Eng.

Het Weegschaal-teken staat bijgevolg in verbinding met vijf tekens van de dierenriem — Ram, Stier,
Tweelingen, Steenbok en Waterman.

1. Ram ... ... ...
2. Stier Begeerte Aansporing Vooruitgang.
3. Tweelingen ... ... ...
4. Steenbok ... ... ...
5. Waterman .... ... ...

Deze verhouding wordt door de drie heersers: Venus, Uranus en Saturnus, vastgesteld. ...

189 Ned.
254 Eng.

... Wij hebben over de twee wegen van vooruitgang rondom de dierenriem gesproken: de gewone weg
vanuit het Ram-teken naar het Stier-teken via het Vissen-teken en de esoterische weg vanuit het Ram-
teken naar het Vissen-teken via het Stier-teken. Deze doelen op de menselijke evolutie welke de enige
evolutie is waarmede wij ons in deze verhandeling bezighouden. 

In de grote involuerende cyclus waar het de massa-beweging betreft en niet de geïndividualiseerde
vooruitgang van de mens, loopt de weg vanuit het Ram-teken naar het Vissen-teken via het  Stier-
teken. Het geheim van de oorspronkelijke zonde van de mens ligt in deze waarheid verborgen, want
een verkeerde richting werd genomen in een stadium van de menselijke geschiedenis en de mensheid
— als geheel — ging, om zo te zeggen, tegen de normale stroom van de dierenriem in; pas op het pad
van discipelschap wordt de juiste richting ingeslagen en stemt de mensheid zich af op het juiste ritme
van vooruitgang. ...

193 Ned.
259 Eng.

... De drie aardse tekens zijn: Stier-Maagd-Steenbok; met betrekking tot de niet-heilige planeet, onze
Aarde, staan zij op een bijzondere wijze met elkander in verbinding. De verhouding waarmede wij ons
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bezighouden is die van de samenkomst en samensmelting van de energieën van deze drie tekens op de
Aarde en hun uitwerking op de natuurrijken die zich op onze Aarde openbaren. Ik zou kunnen zeggen
dat:

1. Het  Stier-teken — aansporend werkt achter de evolutie (Impuls).  Begeerte  naar ervaring, naar
bevrediging.

Het Licht van Kennis

2. Het Maagd-teken — aansporend werkt achter discipelschap (Doel).  Begeerte  naar uitdrukking,
geestelijke begeerte.

Het Verborgen Licht van God

3. Het  Steenbok-teken — aansporend werkt  achter  inwijding (Dienst).  Begeerte  naar  bevrijding.
Begeerte om te dienen.

Het Licht van het Leven

Al deze tekens drukken begeerte uit die opgaat in aspiratie en tijdens het proces komt er leven en
licht tot de mens. ...

193 Ned.
260 Eng.

...  [H]et  licht  van kennis,  waarvan het  Stier-teken de bewaker is,  maakt plaats voor het  licht  van
wijsheid, waarvan het Maagd-teken de bewaarder is, en wijkt ten slotte voor het licht van inwijding in
het Steenbok-teken. ...

194 Ned.
260/261 Eng.

...  Het  wil  ons thans toeschijnen (merkwaardig en overtuigend)  dat  wij  de achtste  maand van de
zwangerschapsperiode ingaan; waar het de mensheid betreft is dit vrijwel een voldongen feit, want wij
ontdekken — wanneer wij tellen vanaf het Maagd-teken tot en met het Waterman-teken, het teken
waar wij nu naar toe gaan — dat er juist acht tekens zijn: Maagd, Leeuw, Kreeft, Tweelingen, Stier,
Ram, Vissen en Waterman; dit waarborgt ons beslist  de geboorte, onvermijdelijk en zeker, van het
nieuwe tijdperk, het nieuwe bewustzijn, de nieuwe beschaving en cultuur.

194/195 Ned.
261/262 Eng.

... Deze vooruitgang of weg laat zich in drie grote perioden verdelen:

1. De weg of de vooruitgang van de mensheid telkens weer rondom de dierenriem vanaf het Ram-
teken naar het Vissen-teken via het  Stier-teken tot in het Maagd-Leeuw-teken (want deze twee
tekens worden esoterisch als onafscheidelijk beschouwd) laat de massa-beweging de enkeling los
voor een leven van zelfbewuste vooruitgang en een gewijzigde vorm van voortgaan rondom het
levenswiel. Deze periode ligt ver achter ons in het verleden.

2. De weg of de vooruitgang van de individuele mens welke in tegenovergestelde richting loopt ten
opzichte van de weg der massa; in dit stadium gaat hij voort volgens de wijzers van de klok vanaf
het Ram-teken naar het Stier-teken via het Vissen-teken. Zijn leven is dan in geestelijke betekenis
gedurende eeuwen overheersend anti-sociaal; hij is zelfzuchtig en egocentrisch. Hij spant zich in
voor zichzelf, voor zijn eigen bevrediging en persoonlijke ondernemingen, en dit wordt gestadig
sterker en sterker. In deze periode verkeert thans de massa.

3. De weg of de vooruitgang van de opnieuw gerichte mens vanaf het Ram-teken naar het Vissen-
teken via het  Stier-teken. In  dit  laatste  stadium keert  hij  terug tot  dezelfde gerichte methode,
hetzelfde  ritme  en  dezelfde  maatstaf  van  de  vroegere  massa-beweging,  maar  deze  keer  met
veranderde  en  zich  wijzigende  houdingen  van  onzelfzuchtige  dienst,  een  persoonlijkheid
toegewijd aan de dienst voor de mensheid en met een vrijwillige heroriëntering van zijn energieën
zodat zij worden gericht op de verwezenlijking van synthese en begrip. Dit zal de toestand in de
toekomst worden voor de massa.

203 Ned.
273 Eng.

Bovendien is het in dit [Maagd-]teken dat de Maan in haar eigen recht van ouderdom en van oude
gedachten-controle, alsook zoals zij Vulcanus zowel als Neptunus omsluiert, de kracht van het Maagd-
teken verbindt met de energieën van de tekens Stier, Kreeft en Waterman. ... Esoterisch wordt gezegd
dat de Christus-Awatar altijd wordt genoemd bij vier namen of uitdrukkingen; zij luiden als volgt, o.a.:

1. Het Verlangen Aller Volkeren Stier Het Vaste Kruis. ...

203/204 Ned.
274 Eng.

Het Maagd-teken staat in verbinding met het  Stier-teken door middel van Vulcanus die datgene met
zich brengt wat genoemd zou kunnen worden het uithoudingsaspect van de wil-tot-zijn. ... Het Stier-
teken is een uitdrukking van de derde niet-geopenbaarde Hiërarchie; van deze Hiërarchie weten wij
niets behalve het feit dat zij te maken heeft met het licht dat bevrijding brengt uit de dood. Gij krijgt
dus, o.a.:

Stier — Verlichting. ...
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207 Ned.
278 Eng.

...  Enig  idee  van  de  scheppingsgeschiedenis,  zoals  hierboven  is  aangegeven,  kunt  gij  verkrijgen
wanneer gij de tabel van de negen tekens met hun kruisen bestudeert, o.a.: ...

3.  Stier Begeerte Het Vaste Kruis. ...

214/215 Ned.
289/290 Eng.

... De wil-tot-belichten is datgene wat alle Leeuw-mensen aandrijft tot proefnemingen ten einde kennis
te vergaren; dit verbindt hen met het teken Stier die „op zijn voorhoofd het vlekkeloze juweel draagt
dat licht geeft". 

In  de  verhouding van  Stier-Leeuw-Waterman krijgt  gij  te  maken met  een  veelbetekenende  en
belangrijke driehoek van de dierenriem voor zover het de mensheid betreft, en hij is van bijzondere
betekenis voor de vierde Scheppende Hiërarchie, de menselijke Hiërarchie. Gij krijgt dus, o.a.:

1. Stier. —  De aansporing tot het verkrijgen van ervaringen ten einde kennis te verwerven. ...

221 Ned.
298 Eng.

... Het Leeuw-teken, dat het vijfde teken is van de dierenriem, geteld vanaf Ram via Stier, alsook het
achtste teken, geteld vanaf Ram via Vissen, wordt door numerieke verwantschap hecht verbonden met
Mercurius die esoterisch „de Boodschapper bij de achtste poort" wordt genoemd. ...

232 Ned.
313/314 Eng.

Ik vermeld een fundamentele waarheid — vaag erkend door u — dat in het Ram-teken de wezenlijke
kern van openbaring tot een hernieuwde activiteit ontwaakt onder invloed van goddelijke begeerte,
aangedreven door de goddelijke Adem, door goddelijk Leven of de goddelijke Geest. In  het Kreeft-
teken neemt deze levende materie een driedelige gesplitste verhouding aan, waaraan wij de namen
geven van Leven (Ram), Bewustzijn (Stier, het eerstvolgend teken na het Ram-teken) en geopenbaard
dualisme (Tweelingen, het teken dat aan het Kreeft-teken voorafgaat). ...

233 Ned.
315 Eng.

Hercules begreep de ware bedoeling van het Beweeglijk Kruis en met volledige kennis besteeg hij het
Vaste  Kruis  met  al  de  daarmee  gepaard  gaande  moeilijkheden  en  barensweeën.  Door  algehele
verlichting begreep de Boeddha de bedoeling zowel van het Beweeglijk als van het Vaste Kruis, want
het geheim van de openbaring in het Stier-teken kende Hij, gelijk het geheim van gerichte energie in
het Schorpioen-teken de bron was voor de sterkte van Hercules. ...

235 Ned.
318 Eng.

Er  bestaat  tevens  een  veelbetekenende  verhouding  tussen  vijf  tekens  die,  wanneer  zij  tot  deze
bijzondere wisselwerking worden aangedreven, in hun aard en hun gevolgen diep esoterisch zijn. Zij
worden pas tot activiteit opgeroepen halverwege de terugkeer van het levenswiel of „het wiel van
levendige actie of van bewust ondernemen", zoals het in het Oude Commentaar wordt genoemd. Deze
naam is aan het wiel gegeven wanneer het tegen de wijzers van de klok in wentelt vanuit het Ram-
teken naar het Vissen-teken via het  Stier-teken. Deze vijfvoudige verhouding wordt eerst op het Pad
van Discipelschap  vastgesteld  en  wordt  door  de  esoterische  aaneenschakeling van  Kreeft-Maagd-
Schorpioen-Steenbok-Vissen tot stand gebracht. ...

237 Ned.
320 Eng.

...  Deze  negen  tekens  drukken  zeer  nauw  keurig  de  menselijke  ontplooiing  uit  —  bewust  en
bovenbewust,  hoewel  het  begint  met  het  massa-bewustzijn  van  het  Kreeft-teken.  Aan  deze
voorafgaand  zijn  er  drie  tekens  die  voor  de  fijne  of  subjectieve  werkelijkheden  zorgen  van  de
wil-tot-zijn (Ram), de begeerte-tot-weten  (Stier) en de vaststelling van verhoudingen (Tweelingen);
deze vormen de drievoudige aansporing tot de openbaring van de mens en van het mensenrijk. ...

243 Ned.
329 Eng.

2. Stier. — Het doordringend Licht van het pad. Dit is een lichtgolf die vanuit het punt in het Ram-
teken uitstroomt en het gebied van lichtcontrole openbaart. ...

245 Ned.
332 Eng.

Teken De Onontwikkelde Mens De Gevorderde Mens Discipel Ingewijde

2. Stier. Zelfzuchtige begeerte. Aspiratie. Verlicht leven.
Het Licht van de Aarde. Het licht van de Liefde. Het licht van het Leven.

Grondtoon: Het Stier-teken stormt blindelings vooruit totdat het Boogschutter-teken het leidt. ...

248 Ned.
335 Eng.

2. Door een studie van het Vaste Kruis — Stier, Leeuw, Schorpioen, Waterman — hij tot een juiste
verklaring zal komen van de levens:
a. Van ingewijden.
b. Van groepsopslorping in een synthese.
c. Van de betekenis van de derde inwijding. ...

249/250 Ned. ... De vervulling zowel van de vormzijde als van de zijde van de ziel zou als volgt kunnen worden
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337/338 Eng. uitgedrukt, hoewel gij rekening moet houden met de begrenzing van de taal:

Over het Wiel dat met de Wijzers van de Klok Meedraait

(Van Ram naar Stier via Vissen) ...

2. Stier-Schorpioen. — Krachtig-gecentraliseerde lagere begeerte leidt tot dood en nederlaag. De
zegepraal van de lagere aard die uitloopt in het zich bewust worden van oververzadiging en dood.
De mens is de gevangene van begeerte en op het ogenblik van vervulling leert hij zijn gevangenis
kennen.

(Van Ram naar Vissen via Stier) ...

2. Schorpioen-Stier. — De uiteindelijke zegepraal  van de ziel over  de vorm. Dood en duisternis
komen tot uitdrukking als leven en licht als gevolg van deze energie-verhouding. De duistere nacht
van de ziel wordt de stralende zon. ...

254 Ned.
344 Eng.

In dit wereldtijdperk zijn Tweelingen,  Stier en Ram drie subjectieve energieën of de drie bepalende
tekens die achter de openbaring liggen. Zij liggen zowel achter de ervaringen van vorm-opbouw in het
Kreeft-teken als achter de openbaring in het Vissen-teken. Het Vissen-teken is het teken waarmede de
moderne wereld (en hiermee bedoel ik een ontzaglijke tijdsperiode) in de eerste plaats te maken heeft,
want het Vissen-teken is in deze tijd het beginpunt op het met de wijzers van de klok meegaande wiel
voor de grotere dierenriem-rondte van ongeveer 25.000 jaren — de tijd waarvan het begin nog niet
voor de moderne astroloog is onthuld of aan een openbaring onderhevig is door zijn wetenschap. Laat
ons, terwijl wij de tekens Tweelingen en  Stier bestuderen (Ram hebben wij reeds behandeld),  hun
oorzaak-inwijdende aard in gedachten houden, alsook het feit dat zij een meer speciaal psychische
uitwerking en een subjectiever invloed hebben dan hun strikt zichtbare, stoffelijke gevolgen zouden
kunnen doen vermoeden.

267/268 Ned.
362 Eng.

Bovendien brengt Venus een wisselwerking tot stand tussen de tekens Stier, Tweelingen, Weegschaal
en  Steenbok,  waardoor  weer (omdat  de  Aarde  een van de  heersers  is  van het  Tweelingen-teken)
ontstaat het „wanhopige conflict van de gekerkerde ziel op het astraal gebied", dat ons planetair leven
kenmerkt. ... Het Stier-teken stort de energie die de begeerte stimuleert over onze Aarde via Venus; het
Tweelingen-teken doet via Venus het besef van dualisme als de fundamentele factor in het conflict
tussen begeerte  en geestelijke wil in de mensheid (het  brandpunt van onze planetaire  inspanning)
ontwaken. ...

273/274 Ned.
370 Eng.

...  Bovendien is het  [Stier-teken] het  tweede teken dat  —  na  de heroriëntering aan discipelschap
voorafgaand — veranderingen aanbrengt en de discipel kansen biedt. Wij komen ook aan het teken dat
„het teken van de voornaamste levensaansporing" wordt genoemd, daar het  Stier-teken het symbool
van begeerte is in al haar fasen. ...

276 Ned.
374 Eng.

Ik  zou er  hier  op kunnen wijzen dat  gelijk  het  Waterman-tijdperk in openbaring komt voor  onze
planeet  als  geheel,  en  zijn  universele  bewustheid  met zich  brengt,  alsook de  nieuwe vormen om
wereldsynthese,  menselijke  belangen  en  wereldreligie  uit  te  drukken,  zo  begint  de  mensheid,  de
werelddiscipel,  onder  de  invloed  te  komen van  het  Stier-teken. Deze  invloed  zal  in  deze  tijd  de
omkering van het levenswiel tot stand brengen voor diegenen die ervoor gereed zijn (en hun aantal is
thans  zeer  groot).  Dit  voltrekt  zich  en  de  gevolgen  zijn  onvermijdelijk  en  kunnen  niet  worden
ontweken.  De  grote  vraag  is:  Zal  deze  Stier- invloed, versterkt  als  hij  wordt  door  de  inkomende
Shamballa-krachten,  de  lichtspreiding  van  verlichting,  waarvan  het  Stier-teken de  bewaker  is,
bewerkstelligen,  of  zal  deze  invloed  enkel  de  begeerte  voeden,  de  zelfzucht  aanwakkeren  en  de
mensheid brengen naar de „vurige hoogten van eigenbelang" in plaats van naar de berg van visie en
inwijding?

276/277 Ned.
374/375 Eng.

...  Geen van deze invloeden — noch die van het  Stier-teken noch die van het Waterman-teken —
kunnen worden vermeden. Zoals gij zult opmerken, wanneer wij de analyse van dit teken bestuderen
en  tot  een  beschouwing  komen  van  zijn  heersers,  smeedt  het  Stier-teken de  instrumenten  van
opbouwend leven  of van vernietiging:  het  smeedt  de  ketenen die samenbinden,  of  vervaardigt  de
sleutel  die  het  mysterie  van het  leven  ontsluit;  het  is  dit  aaneensmedend proces  met  zijn  daaruit
voortvloeiend  rumoer  dat  zich  in  deze  tijd  op  zeer  krachtige  wijze  afspeelt.  Vulcanus  regelt  de
processen van tijd en brengt de slag toe welke het metaal vormt tot datgene wat verlangd wordt, en dit
wordt heden ten dage bewaarheid als nooit tevoren.

277 Ned.
375 Eng.

De invloed van het Stier-teken moet nu worden beschouwd als een invloed van buitengewone kracht in
deze tijd, vooral van het gezichtspunt uit van de subjectieve, geestelijke waarden; het is het Stier-teken
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dat de heerser en de leiding-gevende invloed is van datgene wat zich overal voordoet.
Ik wil hier uw aandacht vestigen op het feit dat dit teken een samenvoegend teken is in deze zin dat

het een innerlijke drang van de een of andere bepaalde aard op het stoffelijk gebied tot uitdrukking
brengt. Het doet dit, omdat zijn fundamentele hoedanigheid tot uitdrukking komt als begeerte in het
overgrote deel  der mensen en  als wil  of gerichte doelstelling in de discipel of de ingewijde. Deze
hoedanigheid  openbaart  zich  als  halsstarrigheid  in  de  gemiddelde  mens  (hetgeen  letterlijk
wilskrachtige verkleefdheid is aan persoonlijke doeleinden) of als een intelligent uitgedrukte wil —
aangedreven door de impuls van liefde — in de gevorderde mens. ...

277 Ned.
375 Eng.

... Mensen die naar aard en door geboorte-neigingen tot het  Stier-teken behoren, doen er verstandig
aan hun aandacht aan deze uiteenzetting te geven en al hun grote bepalende activiteiten te onderzoeken
door zich af te vragen: Wordt mijn tegenwoordige houding, mijn werk of bedoeling aangedreven door
persoonlijke begeerte of werk ik en maak ik mijn plannen direct onder zieledrang en ziele-aansporing?
...

277 Ned.
376 Eng.

... Het gehele geheim van de goddelijke bedoeling en het goddelijk ontwerp ligt in dit teken verborgen,
hetgeen fundamenteel toe te schrijven is aan de verhouding van de Pleiaden tot het sterrenbeeld de
Grote Beer, en tot ons zonnestelsel. Deze verhouding vormt een van de belangrijkste driehoeken in
onze gehele kosmische reeks van verhoudingen en deze belangrijkheid wordt nog vergroot door het
feit dat  „het oog van de  Stier" het oog is van onthulling. Het als grondslag dienend doel van het
evolutieproces  — „de voorwaartse  stormloop  van  de  Stier van  God",  zoals  het  esoterisch  wordt
genoemd  —  onthult  gestadig,  zonder  ophouden,  het  overweldigende  en  sublieme  Plan  van  de
Godheid. Dit is wat licht onthult.

277/278 Ned.
376 Eng.

Ten gevolge van de instroming van de Shamballa-kracht is er in deze tijd een bijzondere verhouding
of  eenlijnigheid  vastgesteld  tussen  het  Stier-teken (met  zijn  eigen  speciale  eenlijnigheid  met  de
Pleiaden  en  de  Grote  Beer),  de  planeet  Pluto  en  onze  Aarde.  Dit  veroorzaakt  veel  van  de
tegenwoordige  moeilijkheden in de  wereld,  en de  moderne  astroloog zou er  verstandig aan doen
hieraan zijn aandacht te geven. Deze combinatie vormt in deze tijd een grote kosmische driehoek en
bepaalt veel van hetgeen nu gebeurt.

278 Ned.
376 Eng.

Deze Shamballa-kracht is  datgene wat „het licht  aanwakkert  of versterkt  door de versperringen te
verwijderen en komt voort  uit  ver  verwijderde  plaatsen; door  middel  van het  oog van verlichting
stroomt zij  in die invloedssferen op  de droevige planeet,  de  Aarde,  en drijft  de  Stier aan in zijn
voorwaartse stormloop". Zo drukt het Oude Commentaar zich uit. Het belang hiervan is dat de energie
van wil — pas kort geleden door Sanat Kumara losgelaten op onze planeet — via het hoofd-centrum
van de Planeet-Logos uit de Grote Beer stroomt; deze energie wordt in trilling neergetransformeerd
via een van de Pleiaden (vandaar haar invloed op de stof en vandaar ook haar sterke Stier-effecten op
de mensheid) en komt op die wijze in ons zonnestelsel. Zij wordt er door dat grote centrum van ons
planetair leven, waaraan wij de naam Shamballa geven, geabsorbeerd. ...

279 Ned.
378 Eng.

De Stier drukt zich bijgevolg tweevoudig uit. In deze tijd zien wij de wilskrachtige durf van de lagere
aard  van de mensheid,  belichaamd in de aanvalskrachten, en de doelbewuste vooruitgang van die
mensen  en  volkeren  die  trachten,  soms  zelfs  zonder  volledig  begrip,  de  plannen  van  God  te
verwezenlijken, welke voortgaan ondanks alles. Dit is het geval voor zover de evolutieprocessen tot
nog toe de mensheid gebracht hebben, en vandaar de kritieke toestand waarin zij zich thans bevindt.
De vraag is: Zal de  Stier van begeerte of de  Stier van goddelijke verlichte uitdrukking de overhand
krijgen?

Dit teken is een aards teken en daarom moet de verwezenlijking van het Plan of de vervulling van
begeerte op het uiterlijk gebied van het leven tot stand komen. Deze wil of begeerte moet zich op het
gebied van het uiterlijk leven en in de omgeving ervan uitdrukken, ongeacht of het de omgeving is van
een individueel mens, van een volk of van een groep van volkeren.

279 Ned.
378 Eng.

Zoals gij weet, hebben de astrologen er reeds lang op gewezen dat dit teken te midden van andere
factoren  het  stoffelijk  lichaam betreft,  en  de  gezondheid  of  het  welzijn  van  het  lichaam is  nauw
verbonden met de uitdrukking van vroegere begeerten of van het tegenwoordig idealisme. ...

279/280 Ned.
378/379 Eng.

Bovendien is goud het symbool dat in deze tijd de begeerten van de mens beheerst, hetzij nationaal,
economisch of godsdienstig; het is met dit teken verbonden, en dit is een van de aanduidingen dat het
tegenwoordig  conflict  in  de  economische  toestand  van  de  wereld  berust  op  het  toenemen  van
begeerten. ...
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280 Ned.
379 Eng.

„Het gouden oog van Taurus wijst de weg aan voor diegenen die eveneens zien. Datgene wat
van goud is zal ook te eniger tijd reageren en van Oost naar West gaan in die noodlottige tijd
wanneer de drang om goud te verzamelen de lagere helft (d.w.z. het persoonlijkheidsaspect van
de mensen en van de volkeren — A.A.B.) zal beheersen. Het zoeken naar goud, het zoeken
naar het gouden goddelijk licht wordt door de Stier van het Leven, de Stier van de Vorm geleid.
Deze twee moeten elkander treffen, en wanneer zij elkander ontmoeten, ontbrandt de strijd. Op
die wijze verdwijnt het goud...."

280 Ned.
379 Eng.

De aardse drievuldigheid van de tekens Steenbok, Maagd en Stier vormt een driehoek van stoffelijke
uitdrukking welke van buitengewoon belang is wanneer gij deze bestudeert vanuit het gezichtspunt van
de gewone omwenteling van de dierenriem, gevolgd door de gemiddelde en onontwikkelde mensheid,
of vanuit het gezichtspunt van de discipel, waarin het pad van vooruitgang langs de dierenriem wordt
omgekeerd.

280 Ned.
379 Eng.

...  In het Maagd-teken echter doet  dat leven zijn innerlijke druk gevoelen en de beweging van het
verborgen leven begint — zwak doch werkelijk — in de concrete vorm te trillen en brengt in het Stier-
teken die reactie op begeerte teweeg, alsook die voorwaartse stormloop en die krachtige beweging,
waardoor  de  evoluerende vooruitgang van de individuele mens die onder  de impuls van begeerte
werkt, gekenmerkt wordt. ...

280 Ned.
380 Eng.

...  Later,  wanneer  alle  bronnen van de  vormaard  (verbruikt  door  begeerte)  verdroogd zijn  en het
Christusleven buitengewoon sterk is en gereed zichzelf te onthullen, doordat de Moeder,  de vorm,
gestorven  is,  dan  en  niet  eerder  wordt  de  voortgang  van  het  wiel  tegengehouden  en  grijpt  de
„omwenteling"  plaats  waarbij  het  levensaspect  zich  omkeert  op  het  wiel.  Daar  de  discipel  (een
uitdrukking van het Christusleven in zijn vroege geopenbaarde stadia) dan begeerte heeft omgevormd
in aspiratie, begint zijn loopbaan — objectief en in vol bewustzijn — in het Stier-teken voorwaarts te
gaan „op de vleugelen van aspiratie" naar het Maagd-teken en „daar hij zowel de Moeder als het Kind
is, betreedt hij het Huis van Barensweeën". ...

281 Ned.
380 Eng.

Dit Stier-teken is dus het elfde teken op het gewone wiel van exoterische nadruk en exoterisch leven,
voorafgaand aan elk nieuw tijdperk van geïncarneerde uitdrukking. Wanneer de mens in een incarnatie
afdaalt  en  wanneer  hij  zich  een  astraal  omhulsel  toeëigent,  komt  hij  ontegenzeglijk  in  een
Stier- tijdperk, want het is begeerte die tot geboorte aandrijft, en het vraagt de kracht van het  Stier-
teken om dit tot stand te brengen. ...

281 Ned.
380/381 Eng.

Bovendien is dit teken het tweede subjectieve teken op het omgekeerde wiel, en het bereidt de bewuste
erkenning voor  van  de  juiste  verhouding van de  tweeslachtigheid  in  het  Tweelingen-teken.  Denk
hierover na.  In  dit teken krijgen wij dientengevolge de volgende hoedanigheden of aspecten naast
elkaar geplaatst:

1. Begeerte — die naar aspiratie op het omgekeerde wiel voert.

2. Verblindheid — die ten slotte tot inzicht voert.

3. Duisternis — die ten slotte tot licht voert.

4. De dood — die uiteindelijk naar bevrijding voert.
281 Ned.
381 Eng.

Per slot van rekening keren wij terug tot  de eeuwige tweevoudigheden, welke, zoals altijd,  tot  de
wisselwerking voeren van de polaire tegenstellingen, tot de cyclische eb-en-vloed van het innerlijk
leven en de uiterlijke oppervlakte van uitdrukking, alsook tot die aantrekking en afstoting welke leiden
tot een gestadige verplaatsing van de aantrekkingskracht naar een altijd hogere en veelomvattender
aantrekking. 

Het is het geheim van de daaruit voortvloeiende synthese, welke de laatste verlichting is, gezien
door  het  oog  van  de  Stier. Om  deze  reden  wordt  dit  teken  beschouwd  als  een  teken  van  een
alles-omvattende beweging, van grote, voortdurende activiteit onder impuls van stoffelijke begeerte of
onder drang van de goddelijke wil, wanneer deze wordt erkend en aangevoeld. ...

282 Ned.
381 Eng.

Het ligt niet in mijn bedoeling hier veel te zeggen over het Vaste Kruis, waarvan het Stier-teken een
van de armen is. Ik besprak dit op verschillende plaatsen toen ik met u de sterrenbeelden Leeuw,
Schorpioen en Waterman in ogenschouw nam. ...

282 Ned.
382 Eng.

... Met betrekking tot de gemiddelde mens komt de voornaamste stroom van energie op dit Vaste Kruis
door middel van het  Stier-teken. De uitwerking van de energie die door middel van dit Kruis wordt
losgelaten, is ontzagwekkend en brengt ten slotte de grote omkering en de zelfverloochening teweeg.
Het  Stier-teken is  in dit  Kruis de Inwijder,  want het  „spoort  de Wil aan",  waardoor  beweging en
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stuwkracht ontstaan. ...

282 Ned.
382 Eng.

... Daar het  Stier-teken, esoterisch gesproken, zo dicht bij het Ram-teken staat dat het — voor deze
wereldcyclus — het beginteken is, vormt het, vergelijkenderwijs gesproken, een zeer ingewikkelde
verzameling van krachten,  daar  deze  niet  alleen  in verbinding staan  met het  Ram-teken  met zijn
kosmische  contacten,  maar  ook  met  de  Pleiaden  en  de  Grote  Beer.  Toch  is  zijn  uitdrukking
tegelijkertijd  zeer  eenvoudig,  want het  wordt  slechts  door  twee planeten geregeerd.  Venus heerst
exoterisch over dit teken, terwijl Vulcanus zijn esoterische en hiërarchische heerser is. ...

282/283 Ned.
383 Eng.

...  Venus  heeft een  unieke verhouding met  de  Aarde,  anders  dan met welke andere  planeet  ook;
hierdoor ontstaat een veel hechtere verhouding tussen het  Stier-teken en de Aarde dan er misschien
bestaat in enige andere dierenriem-verhouding waarbij de Aarde betrokken is. Dit zeggende bedoel ik:
in  deze  speciale  wereldcyclus  en  in  het  bijzonder  stadium  van  evolutie-ontplooiing  waarin  de
mensheid zich thans bevindt. ...

283 Ned.
383 Eng.

... In deze tijd echter moeten Stier, Venus en de Aarde een zeer hechte karmische verbintenis en een
zeer bepaald dharma gezamenlijk uitwerken. ...

283 Ned.
383/384 Eng.

... De planeet Venus is voor de planeet Aarde wat het hoger Zelf is voor de Persoonlijkheid. ... Deze
openbaring zal  wat betreft  de  verhouding van  het  alter  ego  van de  Aarde  tot  de  wereld  van het
menselijk leven eerst bij de derde inwijding worden onthuld, in de tijd dat alle begoocheling en illusie
zijn verstrooid en „het door het oog van de Stier schijnende licht onbelemmerd zal stralen", waardoor
het licht tot in de duisternis kan doordringen.

283/284 Ned.
384 Eng.

Venus betekent in ons denken, zelfs indien wij slechts een sprankje occulte waarheid bezitten, datgene
wat mentaal is, datgene wat een laatste veredeling betreft, datgene wat met sekse te maken heeft en
datgene wat in een symbolische uitdrukking op het stoffelijk gebied verwezenlijkt moet worden. Dit
alles behoort tot de voornaamste begrippen welke in ons denken postvatten wanneer wij Venus en het
Stier-teken in  overeenstemming  met  elkaar  beschouwen.  Sinds  de  oudste  tijden  zijn  deze
uitdrukkingsfactoren  altijd  met  deze  twee  in  verband  gebracht,  omdat  zij  in  hun verwikkelingen
wezenlijk fundamenteel en eeuwig kosmisch zijn. Het Stier-teken is een van de tekens dat een zeker
goddelijk mysterie omsluiert. ...

284 Ned.
384 Eng.

... De aardse drievuldigheid is door de astrologen aangeduid als het denkbeeld te belichamen van de
vlakten (Stier), van de grotten (Maagd) en van het gesteente (Steenbok). ...

285 Ned.
385/386 Eng.

De esoterische heerser  van het  Stier-teken is  Vulcanus,  de smeder van metalen,  degene die in de
dichtste, meest concrete uitdrukking van de natuurwereld (vanuit menselijk gezichtspunt) werkt. Hij is
degene die tot in de diepste diepten afdaalt om het materiaal te vinden waarop hij zijn aangeboren
kunstenaarschap kan uitleven, ten einde datgene te vormen wat mooi en nuttig is. ...

286 Ned.
387 Eng.

Het is de subjectiviteit van dit teken die het begrijpen ervan zo moeilijk maakt. Eerst wanneer de
mensheid de aard van de wil heeft begrepen, zal de ware betekenis van de invloed van het Stier-teken
worden doorgrond. Zowel het Ram-teken als het Stier-teken is betrokken bij de allereerste invloed van
energie op de vorm of van de energieën op de ziel. ...

286 Ned.
387/388 Eng.

Drie tekens staan ook in hechte verbinding met inwijding. Het verborgen geheim van de tekens Ram,
Stier en Tweelingen wordt onthuld bij drie opeenvolgende inwijdingen, o.a.: ...

2. Het  geheim van  het  Stier-teken wordt  bij  de  tweede  inwijding  onthuld  door  de  plotselinge
verwijdering of verdwijning van de wereldbegoocheling in de verblindende energie van licht. Dit
vormt de laatste stralende activiteit die de uitwerking van de kracht van het  Stier-teken op de
mensheid gedurende de langdurige, cyclische reis waaraan de mens gebonden is, voltooit. In de
enkeling speelt zich op kleine schaal af wat in de mensheid — als geheel — zich zal afspelen
wanneer zij een inwijding in het Stier-teken ondergaat. ...

287 Ned.
389 Eng.

Deze uitweiding was op dit punt noodzakelijk, daar het voor de esoterische astrologen onontbeerlijk is
dat zij beseffen dat de gevolgen in het leven van deze drie tekens, Ram, Stier en Tweelingen, zuiver
subjectief zijn (waar het discipelen en ingewijden betreft). ...

288 Ned.
390 Eng.

... Opdat gij dit duidelijker zult begrijpen, wil ik u erop wijzen dat, o.a.: ...

2. Datgene wat tot de processen van involutie en evolutie (de begeerte om te incarneren) aandreef,
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bij de tweede inwijding vorm aanneemt door de wil-tot-bevrijding in het  Stier-teken en zichzelf
bevrijd voelt door de wil-tot-dienen — op universele wijze in het Waterman-teken.

288/289 Ned.
391 Eng.

Daar wij ons oorspronkelijk thema weer opvatten, wil ik uw aandacht vestigen op het feit dat door de
exoterische of orthodoxe planeet Venus dit  Stier-teken in verbinding wordt gebracht met de tekens
Tweelingen, Weegschaal en Steenbok. Het is van belang op te merken dat het Stier-teken bijgevolg in
verbinding staat met het Beweeglijk Kruis door een verbindende stroom van energie via Venus, doch
het  wordt  tegelijkertijd  in  een  tweevoudige  betekenis  aaneengeschakeld  met  twee  armen van  het
Hoofdkruis door een Venusiaanse verbinding met de tekens Weegschaal en Steenbok. Er is dus voor
de ware mens van het  Stier-teken die verlichting bereikt, een verbindingsschakel met het lichaam en
met ziele-aspecten van uitdrukking en twee verbindingsschakels met de ziel en de geest — het hoger
octaaf van openbaring. ...

289 Ned.
391 Eng.

... Het is om deze reden dat in het Stier-teken de mens tot het punt komt waar hij het werkelijke doel
ziet  of  het  ware  visioen  verschijnt.  In  het  Stier-teken wordt  begeerte  in  haar  laagste  uitdrukking
verbonden met de vorm. Aspiratie naar idealisme in zijn hoogst mogelijke uitdrukking wordt eveneens
in het  Stier-teken bereikt. Aspiratie is echter in haar laagste uitdrukking verbonden met de ziel en in
haar hoogste uiting met de geest. ...

289 Ned.
392 Eng.

Wanneer wij tot een beschouwing komen van de esoterische heerser van het Stier-teken, zien wij ons
geplaatst tegenover Vulcanus, een van de omsluierde en verborgen planeten die daarom weinig bekend
is of weinig wordt begrepen. ...

290 Ned.
393 Eng.

...  Van dien aard  is  de beproeving van Vulcanus die het  Stier-teken beheerst,  van de ziel  die  de
begeerte beheerst, van de Zoon Gods die zijn instrument van uitdrukking vormt in de diepten, terwijl
hij de goddelijke bedoeling gaat begrijpen en de wil van het kleine zelf naar die van het grotere Zelf
richt. De diepten zijn bereikt en er kan niets meer worden gedaan. Het licht uit het oog van de Stier dat
altijd  met steeds sterker wordende straling de worstelende ziel heeft geleid,  moet ten slotte plaats
maken voor het licht van de Zon, want Vulcanus is een plaatsvervanger voor de Zon. ...

290/291 Ned.
393 Eng.

... In dit verband krijgen wij dus drie symbolen van het licht:

1. Stier. — Het oog van verlichting of licht. Het oog van de  Stier. Verlichting. Exoterisch — de
stoffelijke Zon.

2. Vulcanus. — Degene die dat onthult wat diep verborgen ligt en het aan het licht brengt. Esoterisch
— het hart van de Zon

3. De Zon. — De grote Verlichter. Geestelijk — de centrale geestelijke Zon.

Van elke gezichtshoek uit blijft verlichting het thema van dit teken.
Wij hebben enigermate de stralen, hun uitwerking en verhouding beschouwd zoals zij door middel

van het  Stier-teken en zijn heersers hun kracht en energie uitstorten in de individuele mens of in de
mensheid  als  geheel.  De  twee stralen  die  rechtstreeks  het  teken  beroeren,  zijn,  zoals  wij  hebben
opgemerkt, de vijfde (door middel van Venus) en de eerste (door middel van Vulcanus). Wanneer wij
deze twee stralen in verbinding met de Aarde (die een uitdrukking van de derde straal is) bekijken,
doet er
zich een zeer moeilijke combinatie van stralen voor, daar zij alle langs de lijn van de eerste Straal van
Energie gaan.

291 Ned.
394 Eng.

Deze [Stralen] combinatie verhoogt op ontzagwekkende wijze de reeds zo moeilijke taak van de mens
van het Stier-teken. Slechts indirect doen de tweede Straal van Liefde-Wijsheid en zijn hulpverlenende
lijnen van energie zich gevoelen en daarom ontbreken liefde en wijsheid vaak opmerkelijk in de in dit
teken geboren persoon.  Zulk een mens zal  veel  eigenliefde  hebben,  een gevoel  van eigenwaarde,
zelfrespect en zich zeer zelfzuchtig in zijn persoonlijkheid samentrekken of daar het zwaartepunt van
maken. Hij zal verstandig zijn maar niet wijs; hij zal streven doch tegelijkertijd halsstarrig zijn en zich
zo richten, dat zijn aspiratie hem niet snel verder brengt. Hij zal zich op krampachtige wijze bewegen
en in onstuimige vaart; een gestadige regelmatige vooruitgang op de Weg is zeer moeilijk voor hem.
Hij vindt het moeilijk de verworven kennis praktisch toe te passen. Deze kennis kan licht een mentale
aanwinst blijven, maar wordt geen praktische ervaring. Hij  zal  zich bijna pijnlijk bewust zijn van
tweeslachtigheid, maar in plaats dat dit hem doet worstelen naar eenheid, vervalt hij dikwijls in een
hardnekkige,  statische  neerslachtigheid.  Hij  zal  afbrekend  zijn,  daar  „koppigheid"  alsook  het
hameraspect van Vulcanus hem zullen beheersen. Doordat hij een zekere mate van licht heeft — zal
zijn vermogen dat zo afbrekend kan zijn, hem uitputten of kwellen.
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291/292 Ned.
394/395 Eng.

... Hij moet streven naar een heldere blik, een zuivere blijde wil en naar de dood van de begeerte der
persoonlijkheid. Dat moet het doel zijn van de discipel van het Stier-teken.

Door middel van de drie andere armen van het Vaste Kruis en hun drie stromen van goddelijke
energie kan de kracht van liefde indirect op de in het Stier-teken geboren mens inwerken. ... De enige
straal-invloed welke ontbreekt, is die van de derde straal, maar ook deze is in de kern aanwezig als
zijnde de straal van de Aarde. Daarom staat in dit belangrijke teken de persoon van het Stier-teken —
direct  of indirect  — onder de invloed van alle zeven stralen, omdat begeerte,  die tot uiteindelijke
verlichting voert, ze alle aandrijft. ...

293 Ned.
396/397 Eng.

Gedurende dit „vormingsproces" voltrekken zich grote veranderingen in het bewustzijn en er worden
fundamentele  wijzigingen  door  dit  teken  aangebracht  dat  —  in  combinatie  met  zijn  polaire
tegenstelling, het Schorpioen-teken, een van de grootste vormende tekens is van de dierenriem. Onder
zijn energie-invloed doen zich ernstige splitsingen en wijzigingen voor in karakter, hoedanigheid en
richting.  Het  is  een  gevaarlijk  teken,  omdat  zo  gemakkelijk  de  afbrekende  aspecten  te  sterk
beklemtoond en zo intelligent op omstandigheden toegepast  worden, dat  de loopbaan van de  Stier
zowel afbrekend in zijn veld van contacten als  tegelijkertijd zelf-vernietigend kan worden, totdat de
tijd aanbreekt dat koppigheid of zelfzuchtige begeerte in toom wordt gehouden door aspiratie. ...

293 Ned.
397 Eng.

... Temperament, zulk een kenmerkende trek van de Stier, moet plaats maken voor gerichte geestelijke
energie,  want  temperament  is  slechts  energie  die  onstuimig  de  belangen  van  de  persoonlijkheid
najaagt; verblindheid (want de Stier is blind voor veel van wat er in zijn loopbaan gebeurt) moet plaats
maken voor visie, voor het juiste brandpunt van inzicht, zodat dit ten slotte de zelf-aangewakkerde
illusies  en  begoochelingen  van  de  aspirant  zal  verdrijven;  zelfbeklag,  dat  het  gevolg  is  van
voortdurende concentratie op de verijdeling van begeerten in het leven van de persoonlijkheid, moet
uitgroeien tot mededogen voor de gehele mensheid, en dit moet in de onzelfzuchtige dienst van de
redding-brengende ingewijde worden ontwikkeld. De taak van de in het  Stier-teken geboren mens is
zwaar, want hij omvat in zichzelf tot op zekere hoogte scherpe begrenzingen waar het de processen
van geestelijke evolutie betreft;  er zijn echter geen onoverkomelijke moeilijkheden en de bevrijde
mens  van  het  Stier-teken is  altijd  opbouwend,  ontwerpt  plannen,  schept  en  uit  zich  in  een
voorwaarts-bewegende kracht; zulke mensen zijn broodnodig in deze ernstige tijden van herschikking
en spanning.

Het Stier-teken beheerst, zoals gij weet, de hals en de schildklier. Dit is in wezen de streek waaruit
de scheppende activiteit van de op het Pad staande mens moet voortvloeien. ...

293/294 Ned.
397/398 Eng.

... De mens van het  Stier-teken die zich op de weg naar bevrijding bevindt, doet er verstandig aan
gebruik te maken van een  methode waarbij de gesproken woorden gericht, gemotiveerd en van een
uitgaande, toelichtende aard zijn, ten einde zichzelf om te vormen van iemand die wilskrachtig zijn
eigen persoonlijke weg gaat tot een verstandige samenwerker met het Plan. ...

294 Ned.
398 Eng.

... De resultaten van dit scheppingswerk om het visioen tot uiterlijke vorm te brengen moeten worden
doorgevoerd  tot  het  punt  van  een  doeltreffende  uiting  in  het  Schorpioen-teken  waarin  de  laatste
beproevingen moeten worden ondergaan om te bewijzen dat de energie vrij, zonder belemmeringen en
versperringen,  stroomt tussen het  keel- en  het  heiligbeen-centrum; om te  laten  zien dat  de  juiste
richting  is  ingeslagen  en  dat  er  generlei  gevaar  is  dat  de  persoon  van  het  Stier-teken zich  weer
blindelings zal vergooien aan zijn eigenbelang, doch zich in de toekomst op intelligente wijze zal
bewegen op de Weg van Bevrijding — de weg welke hem naar zijn eigen bevrijding voert en hem
tegelijkertijd aandrijft tot die activiteiten waardoor hij de bevrijding van anderen bewerkstelligt. De
mens  die  in  het  Stier-teken zijn  lessen  heeft  begrepen,  moet  in  het  Schorpioen-teken  dat
scheppingsvermogen tot uitdrukking brengen dat zich onder de inspiratie van aspiratie, van visie en
opbouwende  pogingen  zal  ontwikkelen,  ten  einde  de  schoonheid,  innerlijk  omsluierd  door  alle
vormen, uit te drukken en die ten grondslag liggende doelstelling welke alle gebeurtenissen en vormen
aandrijft, tot algehele openbaring te brengen. Al deze aspecten van fundamentele wijzigingen in doel,
belang en richting moeten zich in het Schorpioen-teken openbaren en de doeltreffendheid bewijzen
van de evolutieprocessen ondergaan in de grote steeds terugkerende overgang van het Schorpioen-
teken naar het Stier-teken en van het Stier-teken naar het Schorpioen-teken. ...

294/295 Ned.
399/400 Eng.

Het erkennen van deze doeleinden en een begrijpen van de problemen van het  Stier-teken zullen de
positie van de planeten in dit teken duidelijk voor u maken. ... In dit teken staat de Maan in verheffing.
Symbolisch betekent dit dat  de vormzijde van het leven een krachtige besturende factor is en een
factor waarmee de mens altijd rekening heeft te houden. De Maan is de Moeder van de vorm en in dit
geval omsluiert of verbergt zij Vulcanus — hetgeen men had kunnen verwachten. De Maan betekent
hier  degene die de vorm modelleert  of vormt,  terwijl  zij  zowel de vrouwelijke als  de  mannelijke
aspecten van de vormopbouw, de tweevoudige functies van Vader-Moeder, schept. ... Dit proces van
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wisselwerking brengt twee fasen van de noodzakelijke vorming tot stand:

1. Een proces waarin een vorm van grote kracht wordt geschapen waarin eigenbelang en doeleinden
en  begeerten  van  de  persoonlijkheid  de  beweegredenen  zijn  welke  leiden  tot  activiteit.  De
activiteit zowel van de Maan als van het Stier-teken.

2. De processen,  zelf-ingezet  door  de zich bewustwordende mens van het  Stier-teken, waarin de
vormaard opnieuw wordt gevormd en in beweging gezet op een andere wijze; zo wordt de vorm
„tot in de Hemel opgeheven", verlicht en verheerlijkt. De activiteit zowel van Vulcanus als van het
Stier-teken.

295 Ned.
400 Eng.

... Door begeerte, omgezet in termen van geestelijke wil, staat de vorm esoterisch „in verheffing" en
van dit feit is de verheffing van de Maan in het Stier-teken een symbool. Hiervan getuigt het gewone
astrologische symbool van de hoorns van de Stier. Dit is de halve Maan en tevens het symbool van de
afbrekende aard van het vormleven van de Stier. ...

296 Ned.
400/401 Eng.

Uranus, de planeet van het verborgen mysterie en een van de meest occulte planeten, komt in dit teken
„in val", met het gevolg dat scherp de nadruk wordt gelegd op de afscheiding tussen lichaam en ziel,
hetgeen zulk een sterk kenmerk is van de in het  Stier-teken geboren mens. ... De taak van Uranus,
verborgen in de diepten, is om de intuïtieve reactie van het  Stier-teken te doen ontwaken en op te
roepen tot een steeds sterker wordend licht, tot de tijd aanbreekt dat een volkomen verlichting wordt
verkregen en ook het geestelijk bewustzijn — dat deze hogere ziele-aspecten in de plaats stelt voor de
lagere vormreacties — zich ontwikkeld heeft. ...

296 Ned.
401 Eng.

Mars staat in dit teken zwak. Zijn activiteit versterkt voortdurend de natuurlijke oorlogszuchtige aard
van het  Stier-teken, maar de kracht van de worsteling in dit teken is, esoterisch gesproken, zo groot,
dat de uitwerking van Mars verloren gaat in het grotere geheel. Hij „vermeerdert de begoocheling en
de verwarring, maar houdt toch de hoop in zichzelve vast voor de worstelende mens".

Voortdurend komt in dit teken het zwaartepunt te liggen op strijd. Het is een kosmische, planetaire
en individuele worsteling, want begeerte-wil ligt ten grondslag aan de geopenbaarde activiteiten van
de Logos, het planetaire Leven, van de mens, alsook van alle natuurvormen. ...

297 Ned.
402 Eng.

... Feitelijk zijn de beide astrologen Leo en Sepharial het in alle opzichten met elkaar eens in hun
aanwijzing van de planeten die de drievoudige aspecten van het teken beheersen. Zij verschillen alleen
exoterisch op één punt, daar Sepharial de Maan aangeeft als de heerseres van het tweede decanaat,
terwijl  Leo  Venus aangeeft  als  de  heerseres  van  het  eerste  decanaat.  Venus en  de  Maan worden
evenwel vaak verwisselbaar gebruikt, want beide drukken of storten dezelfde fundamentele energie
van  actieve  intelligentie  uit,  zowel  in  haar  hogere  als  lagere  aspecten.  De  ene  (Venus)  drukt
intelligente  liefde  uit,  de  andere  (de  Maan)  de  intelligentie  van  de  stof;  deze  tweevoudige
beklemtoning betreft de overheersing van de vormaard in de in het  Stier-teken staande mens en zijn
bevrijding door  de  Venusiaanse Zoon van  het  Denkvermogen.  De Maan of  Venus,  Mercurius  en
Saturnus beheersen de decanaten, en onze beschouwing van deze planeten in de andere tekens zal u
hun juiste verklaring zowel hier als elders hebben aangeduid. Vormleven, intelligente activiteit en
hevige strijd  maken het  probleem uit van het  Stier-teken, terwijl  Mercurius,  de Boodschapper  der
Goden, de worstelende mens eraan herinnert dat hij moet worden wat hij in wezen is, en zich moet
vrijmaken uit de illusie, wil hij het licht binnentreden.

297 Ned.
402/403 Eng.

De gevolgtrekkingen van de grondtonen van dit teken zijn als gewoonlijk duidelijk. De ene vermeldt
de toon van het vormaspect: „Laat de strijd onverschrokken voortgaan." Het Woord van de vorm zegt
datgene te nemen, te grijpen wat verlangd wordt, en moedig erheen voorwaarts te gaan. Het Woord
van de Ziel is: „Ik zie, wanneer het Oog is geopend, dat alles licht is." Het oog van de kosmische Stier
Gods is open en daaruit stroomt het licht in volle schittering over de mensenzonen. Het oog van visie
van de individuele mens moet zich eveneens openen in reactie op dit kosmisch licht. ...

298 Ned.
404 Eng.

... De Grote Architect van het Heelal ... vormt, naar een goddelijk vooruitgezien einde, alle dingen, en
in dit  teken — door  Zijn  bemiddelaars,  Venus en  Vulcanus,  die  symbolisch  de  vorm en de  ziel
voorstellen — zal de mens worden geleid van het onwerkelijke naar het werkelijke.

343 Ned.
467 Eng.

Ik kan nog een andere groep van energieën aanroeren, hoewel geen enkele zuivere toelichting mogelijk
is. Deze groep betreft de geconcentreerde energieën van de zeven zonnestelsels waar het onze er één
van  is.  Deze  energieën  (zes  in  getal)  bereiken  ons  zonnestelsel  via  de  sterrenbeelden  .Stier en
Schorpioen en de planeet Mars.
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Stier

IV. ZES ZONNESTELSELS.......die door middel van Mars werken.

Schorpioen

Hun bijzondere aard, hun doel in de evolutie en fundamentele bedoeling worden slechts aan de
ingewijden boven de vijfde inwijding onthuld. Zij hebben te maken met het probleem van begeerte
(eveneens een probleem voor de mensheid, maar niet in de hogere betekenis ervan), alsook met de
omvorming van begeerte in geestelijke wil en goddelijke doelstelling. ...

346 Ned.
472 Eng.

... Vijf tekens zijn niet op zulk een innerlijke wijze betrokken bij de crises van de massa-mens, doch
zij staan meer bepaald en speciaal in verband met de ontplooiing van de individuele discipel. Deze
zijn: Boogschutter, Weegschaal, Stier, Vissen en Waterman. ...

348 Ned.
474/475 Eng.

Kreeft Ram

Steenbok 
(1ste tijdperk)

Tweelingen Schorpioen

Maagd 
(2de tijdperk)

Steenbok Maagd

Leeuw 
(3de tijdperk)

Wij hebben hier drie driehoeken maar tegelijkertijd slechts zeven invloeden, want de uitwerking van
de bepalende krachten van de twee buitengewoon actieve driehoeken tijdens de twee eerste tijdperken
vloeien ineen en vermengen zich in de derde driehoek. Deze in elkaar overgegane invloeden (met
behulp  van  de  vijf  overblijvende  sterrenbeelden:  Boogschutter,  Weegschaal,  Stier, Vissen  en
Waterman) stellen de discipel in staat over te gaan vanuit het mensenrijk naar het zielenrijk. ...

350 Ned.
476/477 Eng.

Met betrekking tot de vijf sterrenbeelden die bijzonder actief zijn in het leven van de gevorderde
discipel en ingewijde laten de invloeden zich in twee driehoeken van kracht verdelen, daar het Leeuw-
teken — de energieën van de zeven sterrenbeelden in één punt samentrekkend — erbij inbegrepen is,
waardoor het zelfbewustzijnsaspect wordt verbonden met de geest:

Leeuw

Weegschaal Boogschutter

Stier

Vissen Waterman

353 Ned.
481 Eng.

... Wanneer de ervaringen ondervonden in het Maagd-teken in het Vissen-teken zijn voltooid en de
beproevingen van het Schorpioen-teken geleid hebben tot verlichting in het  Stier-teken, dan zal de
uitwerking van deze vier energieën (Maagd, Vissen, Schorpioen, Stier) de mens tot de ware driehoek
vormen  die  de  drie  goddelijke  aspecten  of  energieën,  zoals  zij  vanuit  de  drie  grote  bepalende
sterrenbeelden: de Grote Beer, de Pleiaden en Sirius komen, tot uitdrukking brengt.

357 Ned.
486 Eng.

Het  is  interessant  in gedachten te  houden dat,  gelijk  elk teken in drie  decanaten wordt  verdeeld,
beheerst door bepaalde planeten, de dierenriem zelf een deel is van een nog grotere dierenriem en
eveneens in drie delen wordt verdeeld. De drievoudige verdeling van de dierenriem wordt beheerst
door drie sterrenbeelden die voor deze grotere dierenriem zijn wat de planeten zijn voor de decanaten.
De drie heersende sterrenbeelden zijn Schorpioen (op het Vaste Kruis), Stier (ook op het Vaste Kruis)
en Vissen (op het Beweeglijk Kruis). Dit moet noodzakelijk zo zijn, daar  beproevingen, begeerte,
verlichting, stof, vorm en verlossing de grondtonen zijn van ons zonnestelsel en in het bijzonder van
onze Aarde. ...

357 Ned.
486/487 Eng.

... Dit zonnestelsel is een stelsel dat het tweede aspect van goddelijkheid uitdrukt en vandaar dat de
nadruk valt op de door de tekens Schorpioen, Stier en Vissen stromende krachten. ... Het zal blijken
dat  in  de  kosmische  decanaten,  waarop  ik  hier  doel,  drie  grote  zonen  van  God  voor  ons  de
hoedanigheid,  de  grondtoon  en  de  ontwikkeling  welke  kenmerkend  zijn  voor  elk  decanaat,  tot
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uitdrukking hebben gebracht:

Hercules — Schorpioen — Kracht door beproeving 
Boeddha — Stier — Verlichting door strijd. 
Christus — Vissen — Verrijzenis door opoffering.

In een bijzondere betekenis vormen deze drie een driehoek van inwijding en zijn van overheersende
invloed bij het inwijdingsproces. Zij geven kracht, verlichting en liefde in volledige uitdrukking weer.

357/358 Ned.
487/488 Eng.

... Ik wil u hier herinneren aan een vroegere verwijzing naar nog een andere driehoek, nl. Stier, Leeuw,
Waterman, die het mensdom beheerst. Het Stier-teken prikkelt tot ervaringen en spoort aan kennis te
vergaren; het Leeuw-teken leidt ertoe die ervaringen in het dagelijks leven tot uitdrukking te brengen
en zich in te spannen die kennis te rechtvaardigen; het Waterman-teken vormt die ervaringen en de
daardoor verkregen kennis om tot een bewust gebruik in dienst van de groep. Wij zouden dit aldus
onder woorden kunnen brengen:

Het  Stier-teken —  drukt  zich  in  het  laatste  stadium  van  ontwikkeling  uit  als  het  verlichte
bewustzijn. ...

360 Ned.
491 Eng.

4. Vijf  van  de  sterrenbeelden  —  Stier, Tweelingen,  Weegschaal,  Schorpioen  en  Waterman  —
bevinden zich slechts in één van de verschillende driehoeken.
a. Het Stier-teken (Straal IV) is exoterisch niet werkzaam, daar de vierde straal in deze tijd niet in

openbaring is. ...

363 Ned.
495 Eng.

Er  zijn  dus  grote  Driehoeken van  energie  die  op  het  mentale  reactievermogen  van  de  mensheid
inwerken en bij de hier gegeven driehoek welke de ontplooiing van het denkvermogen betreft, kunnen
wij twee andere voegen:

 1. Stier ................. Begeerte ............ de aansporing tot evolutie-ontplooiing in het mensenrijk.
I.  2. Schorpioen ...
 3. Steenbok ...

 1. Boogschutter ...
II.  2. Kreeft ...

 3. Leeuw ...

373/374 Ned.
511 Eng.

...  Met betrekking tot het tweede huis (en dezelfde gedachte kan op alle worden toegepast) is het,
bijvoorbeeld, interessant op te merken dat het Stier-teken, de moeder van verlichting, en Venus die de
mens met het denkvermogen en de belichaamde ziel begiftigt, met elkaar in verbinding staan en in dit
huis actief zijn. Het licht van de stof en het licht van de ziel zijn beide betrokken bij het gebruik maken
van energie en bij het probleem van wat er wordt verlangd, wat beschouwd wordt als verlies en wat het
te bereiken doel zal moeten zijn. Het is daarom het huis van waarden — stoffelijk en geestelijk.

391 Ned.
538 Eng.

Het  Steenbok-teken  —  Heerseres:  Venus  die  het  tweede  Huis  regeert,  dat  te  maken  heeft  met
economische  belangen,  de  verdeling  van  geld  en  metalen  en  die  over  het  Stier-teken, het
„zaad-huis"  van  verlichting en  het  nieuwe verrijzende  licht,  heerst.  Bovendien  regeert  Venus
exoterisch  het  Weegschaal-teken  en  het  zevende  Huis,  waarin  vijanden  worden  herkend,  en
verbintenissen en vriendschappen tot stand worden gebracht.

394 Ned.
543 Eng.

... Het aardse aspect van het Steenbok-teken, het laagste concrete aspect van het denkvermogen en een
versterkte macht door de geest van het Stier-teken in zijn slechtste vorm zullen de plaats innemen van
de goddelijke mogelijkheid om binnen te treden in het grotere licht, de openbaring van de ziele-aard
en de erkenning van het „licht dat zich in het oog van de Stier bevindt".

403 Ned.
555 Eng.

De vier  armen van  dit  Kruis  zijn  Stier-Leeuw-Schorpioen-Waterman.  Het  wordt  het  Vaste  Kruis
genoemd, omdat de mens aan het kruis genageld is door de gerichte keuze en de onwrikbare bedoeling
van zijn ziel. Wanneer die beslissing gevallen is, is er geen terugkeer mogelijk.

408 Ned.
562 Eng.

... Een nieuw licht valt in. De Zeven Zusters doen het hunne (de Pleiaden staan in het  Stier-
teken, het eerste teken van het Vaste Kruis) en drie lichten vlammen dan op. En zo verschijnt één
stralende zon."

410/411 Ned.
565/566 Eng.

Stier. — Christus zeide (zoals alle Zonen van God Die de ware betekenis van het Vaste Kruis kennen,
gezegd hebben):  „Ik ben het Licht van de wereld"  en Hij  voegde hieraan toe „indien uw oog
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zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn." Het Stier-teken is, zoals u verteld is, de Moeder van
Verlichting en het „oog van de Stier" is het symbool van het oog waarop Christus doelde.

430 Ned.
594 Eng.

„Hij die in het duistere licht van Shamballa kijkt, dringt door tot datgene wat buiten ons klein
gebied ligt, tot datgene wat kan worden aangevoeld achter de heilige driehoek (Venus, Mercurius,
de Aarde.  A.A.B.).  Daar bevindt zich het punt van stralend vuur dat  binnenin het oog schijnt
(Stier), dat brandt op de bergtop (Steenbok) en dat het water niet kan blussen (Waterman). Deze
drie zijn de heiligste."

463/464 Ned.
639 Eng.

2. „Henoch,  het  type  van  de  tweevoudige  aard  van  de  mens (geestelijk  en  stoffelijk)  bezet  het
centrum van het sterrenkundig Kruis... dat de zespuntige ster is... In de tophoek van de bovenste
driehoek staat de Adelaar (het Schorpioen-teken); in de linker benedenhoek staat de Leeuw (het
Leeuw-teken); in de rechter staat de Stier (het Stier-teken); terwijl tussen de Stier en de Leeuw...
het gelaat van Henoch, de mens (Waterman) staat... Dit zijn de vier dieren van Ezechiël en van de
Openbaring." (G.L. II. 561, 562). ...

464 Ned.
639 Eng.

5. De  tekens  van  de  dierenriem:  in  de  oude  astrologische  magie  was  elk  een  dubbel  of
man-vrouwelijk teken — nl.  Stier-Eva; Schorpioen was Mars-Lupa of  Mars  met de wolvin.  .
Aangezien deze tekens elkanders tegenstellingen waren, doch elkander in het middelpunt troffen,
zijn zij met elkander verbonden; ... (G.L. III. 154). ...

476 Ned.
657 Eng.

2. „De Pleiaden zijn de centrale groep van het stelsel van siderische sterrenkunde, o.a.:
a. Zij liggen in de hals van de Stier, het Stier-teken. ...” (G.L. II. 582).

490/491 Ned.
678/679 Eng.

1. „Alle Zonne-Goden... zijn op mystieke wijze in verband gebracht met het sterrenbeeld de Stier en
werden de Eerste genoemd." (G.L. I. 720).

2. Het Stier-teken wordt als de centrale groep van de Melkweg beschouwd.

NOOT: De Pleiaden worden beschouwd als de centrale groep van het Stier-teken en Alcyone, een
van de 7 Pleiaden, wordt aangenomen de ster te zijn waaromheen ons heelal wentelt.
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18 Ned.
14 Eng.

Het volgende is een lijst — onvolledig maar geschikt voor ons doel — van de grote invloeden welke
hun weg vinden  vanuit  ver  verwijderde  Bronnen  naar  ons  planetair  leven  en  bepaalde  gevolgen
teweegbrengen in de individuele mens en in de mensheid als geheel, o.a.:

1. Het sterrenbeeld van de Grote Beer.
I. 2. De Zeven Zusters van de Pleiaden.

3. Sirius, de Hondster. ...

28 Ned.
29 Eng.

Wat de invloed van de zeven zonnestelsels betreft, zou ik erop kunnen wijzen (meer kan ik niet doen)
dat zij astrologisch verbonden zijn met de tekens, met de Grote Beer, de Pleiaden en Sirius. Zij staan
innerlijk met hen in verbinding, maar hun nauwkeurige uitwerking is „omgezet" en het kan tot nog toe
niet  worden  opgemerkt  dat  zij  merkbare  gevolgen  voor  de  mensheid  en  de  andere  natuurrijken
teweegbrengt. De uitwerking van de drie grote sterrenbeelden kan evenmin door de individuele mens
worden waargenomen, tot de tijd aanbreekt dat hij zich bewust wordt van de monadische trilling na de
derde inwijding. ...

31 Ned.
33 Eng.

Het volgende is een tabel welke enkele van de astrologische verhoudingen laat zien met betrekking tot

1. Het sterrenbeeld van de Grote Beer.

2. De Pleiaden of de Zeven Zusters.

3. Sirius.

4. De zeven Zonnestelsels.

36 Ned.
39 Eng.

...  De  tweede  Hiërarchie  is  hecht  verbonden  met  de  Grote  Beer. Ons  wordt  verteld  dat  Zij
binnentraden door de tweede hartkamer in het Heilig Hart en Zij zijn (zoals ons verteld wordt in De
Geheime Leer) de prototypen van de Monaden. ...

45/46 Ned.
52/53 Eng.

Ten slotte worden de energieën van de twaalf sterrenbeelden en — in een laatste stadium van ervaring
en ontwikkeling — van de drie grote sterrenbeelden die de Zonne-Logos beheersen, vermengd met de
aangeboren energie van de zeven stralen of de zeven planetaire Logoi. ...

68/69 Ned.
84/5/6 Eng.

Een gestadige overpeinzing van de twaalf fundamentele  energieën (vijf grote en zeven minder grote
die in werkelijkheid, en los van de astrale omkering ten gevolge van de Grote Illusie, zeven grote en
vijf minder grote zijn) zal van waarde zijn. Deze verwezenlijken zich in een menselijke uitdrukking
via  de  Heren  van  de  twaalf  tekens  en  de  twaalf  planetaire  Heersers.  Deze  twaalf  fundamentele
energieën stromen uit de zeven sterren van de  Grote Beer (overgebracht door bemiddeling van de
zeven sterren van de Kleine Beer); twee van hen komen van Sirius en drie van de Pleiaden. ...

De zeven sterren van de Grote Beer zijn de voortbrengende Bronnen van de zeven stralen van ons
zonnestelsel. De zeven Rishi's (zoals Zij worden genoemd) van de Grote Beer drukken Zich uit door
bemiddeling van de zeven planetaire Logoi Die Hun Vertegenwoordigers zijn, en Zij staan tot Hen in
de verhouding van prototype.  De zeven Planeet-Geesten openbaren Zich door bemiddeling van de
zeven heilige planeten.

Elk  van  deze  zeven  Stralen  die  uit  de  Grote  Beer komen,  wordt  in  ons  zonnestelsel  door
bemiddeling van drie sterrenbeelden en hun heersende planeten overgebracht. ...

78/79 Ned.
99 Eng.

Uranus is de planeet waardoor energie van de dierenriem stroomt, in verbinding met de Scheppende
Hiërarchieën op onze planeet, vanuit een van de sterren van de Grote Beer. ...

Met betrekking tot het Ram-teken, dat in de eerste plaats de uitvoerder is van de eerste Straal van
Wil of Macht, de straal van de vernietiger, dien ik te vermelden dat de eerste-straals-energie uit het
goddelijk Prototype in de Grote Beer komt, dat zij wordt omgevormd tot de kracht en de activiteit van
de planetaire Logos van de eerste straal, en zich doet gevoelen als Zijn drievoudige activiteit onder
leiding van de drie heersende planeten — Mars, Mercurius en Uranus.

88 Ned.
112 Eng.

Ik  wil ook beklemtonen — misschien onnodig — dat  Sirius,  de  Grote Beer en de  Pleiaden door
bemiddeling van de twaalf sterrenbeelden werken en hun invloed voornamelijk uitstorten door middel
van  negen  van  hen,  maar  dat  deze  grote  sterrenbeelden  geen  deel  uitmaken  van  de  dierenriem
waarmede wij ons bezighouden. Zij vormen met de zeven zonnestelsels, waarvan het onze er één is, de
tien sterrenbeelden verbonden met een nog grotere dierenriem die niet door de numerieke betekenis
van het getal twaalf wordt beheerst. ...

146 Ned.
194 Eng.

De vier tekens — Ram, Leeuw, Schorpioen en Waterman — staan in verbinding met de volgende
sterren die niet tot de twaalf tekens van de dierenriem worden gerekend; zij vormen een ander veld van
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verhoudingen, o.a.:

De verhouding van het Ram-teken tot een van de twee sterren die in het sterrenbeeld de Grote Beer
staan en die de twee Staartsterren worden genoemd. ...

147 Ned.
195 Eng.

Het  Ram-teken is,  zoals  kon worden verwacht,  hecht  verbonden met de  Grote  Beer, maar in het
bijzonder met een van de twee sterren die de Staartsterren worden genoemd; deze wijzen naar de
Poolster die in deze tijd een grote „ster van richting” is. ...

147 Ned.
195/196 Eng.

... Wij hebben derhalve te maken met de volgende rechtstreekse lijnen van wilsenergie:

1. De  Staartster  in  de  Grote  Beer die  het  verst  verwijderd  ligt  van  de  Poolster.  Deze  ster  is,
esoterisch gesproken, een groot reservoir of een brandpunt voor goddelijke energie die Gods doel
verwezenlijkt. De Staartster die het dichtst bij de Poolster ligt, drukt een lager aspect van de wil
uit, welke wij — menselijk gesproken — eigenzinnigheid noemen.

2. Het Ram-teken, waarin de wil tot scheppen of om zich te openbaren tot uitdrukking komt en de
grote goddelijke proefneming begonnen is.

3. Vulcanus en Pluto staan in verbinding met de twee Staartsterren in de Grote Beer en beginnen nu
pas op een bepaalde, duidelijke wijze op de menselijke reactie in te werken. Hun uitwerking is tot
dusver  planetair  van aard  geweest  en was tot  nog toe  zowel  in  het  vierde  als  in  het  tweede
natuurrijk totaal ondoeltreffend.

4. Shamballa, de Bewaker van het Plan voor onze planeet.

147/148 Ned.
196 Eng.

Het Leeuw-teken ... staat in verbinding met Polaris, de Poolster (in de Kleine Beer) en het is tevens
bijzonder ontvankelijk voor de invloed van die Staartster in de Grote Beer die zich het dichtst bij de
Poolster bevindt. ... Gij zoudt bijgevolg zeer juist hieruit de gevolgtrekking kunnen maken dat deze
Staartster en de daaruit voortkomende energie de mensheid leidt op het involutiepad en dat de invloed
ervan voortdurend actief inwerkt op de mens die nog op het Beweeglijk Kruis staat. Daarna begint de
energie van de Staartster die het verst van de Poolster verwijderd ligt, zich te doen gevoelen en een
gevoel van juiste richting of leiding wordt door de discipel op het Pad waargenomen en zulk een
leiding (wanneer men zich hieraan overgeeft) brengt de mens dichter bij de Hiërarchie. ...

148 Ned.
197 Eng.

... De astrologen zullen er verstandig aan doen (met betrekking tot de horoscopen van discipelen en in
het bijzonder van ingewijden) de twee Staartsterren in de Grote Beer en de Poolster in overweging te
nemen. Zij staan op mysterieuze wijze in verbinding met de drie aspecten van de geïncarneerde mens
— Geest, ziel en lichaam. ... Deze drie sterren belichamen de drie aspecten van de goddelijke wil. Het
zijn de  drie aspecten van alle uitdrukkingen van goddelijkheid in openbaring welke ten grondslag
liggen aan de Wetenschap van de Driehoeken. ...

Er komt ook nog een andere driehoek van energie tot uitdrukking: Ram, Leeuw en Polaris, en zij
zijn op tweevoudige wijze met elkaar verbonden door bemiddeling van de Staartsterren in de  Grote
Beer.

151 Ned.
201 Eng.

Gij moet bijgevolg de volgende lijnen van kracht bestuderen:

1. Alcyone — in de Pleiaden, de moeders van de zeven aspecten van het vormleven en de „vrouwen
van de zeven Rishi's van de Grote Beer". ... 

2. Het Waterman-teken ...

3. Jupiter en Uranus ...

4. Het mensdom ...

151/152 Ned.
202 Eng.

... Wij hebben ook met betrekking tot ons zonnestelsel een ander sterrenbeeld genoemd, dat de naam
draagt van de Kleine Beer en dat een weerspiegeling of een gevolg is van de grote energieën van zijn
groter prototype, de  Grote Beer. Deze feiten houden een groot mysterie in dat verbonden is met de
onderlinge verhouding van de  Grote Beer, de Kleine Beer en de Pleiaden; zij vormen een van de
grootste en belangrijkste van de drievoudigheden welke kunnen worden aangetroffen in de hemelen
voor zover wij astronomisch de aard van het ons onmiddellijk omringend heelal hebben vastgesteld. ...

200 Ned.
269 Eng.

... Een van de meer in het oog springende betekenissen van deze verklaring kunt gij ontdekken in de
ontplooiing van intelligentie  en liefde in de ingewijde,  terwijl  hij  ten tijde van een geopenbaarde
uitdrukking en bij de laatste grote inwijding ontvankelijk zal worden voor de synthese van de uit de
„zeven geesten voor Gods troon" stromende energieën. Deze zijn de vertegenwoordigers van de zeven
Rishi's van de  Grote Beer en Hun andere pool,  de zeven Zusters van de Pleiaden die symbolisch
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erkend worden als de zeven vrouwen van de Rishi's van de Grote Beer. ...

200/201 Ned.
269/270 Eng.

... [I]k wil er hier slechts op wijzen  [dat o.a.]: ...

2. De zeven Rishi's van de Grote Beer Die
a. Uitdrukkingen zijn van het leven van de Ene Over Wie Niets Gezegd Mag Worden.
b. De positieve brandpunten zijn voor de zeven grote kosmische energieën.
c. De Heersers zijn van de zeven Scheppende Hiërarchieën.
d. Als positieve polen verbonden zijn met

3. De zeven Zusters van de zeven Pleiaden die:
a. Uitdrukkingen zijn van het dualisme van openbaring in hun verhouding tot de zeven Rishi's.
b. De negatieve polen verschaffen voor het positieve aspect van de zeven Rishi’s.
c. Met de positieve energieën van de Grote Beer samensmelten en eendrachtig samenwerken door

middel van de zeven dierenriemtekens.

226 Ned.
305 Eng.

... In de archieven van de esoterische astrologen verbonden met de Hiërarchie worden de grafische
voorstellingen of horoscopen bewaard van die medeleden van de mensheid die adeptschap en hogere
toestanden hebben bereikt. Zij zijn samengesteld uit bovenop elkaar geplaatste vierhoeken, sterren en
driehoeken,  ingesloten  binnen  het  wiel  van  de  dierenriem en  geplaatst  op  het  symbool  van  het
Hoofdkruis. De vierhoeken, waarvan elk vier hoeken en punten heeft in een van de vier sterrenbeelden
van de dierenriem, worden zwart  gekleurd;  de vijfpuntige ster wordt in een gele of gouden kleur
geschilderd  en  zijn  vijf  punten  staan  in  contact  met  vijf  sterrenbeelden  op  het  grote  wiel;  de
driehoeken zijn blauw en boven elk punt van de driehoek hebben zij een esoterisch symbool dat de
sterrenbeelden van de Grote Beer, Sirius en de Pleiaden voorstelt. ...

257 Ned.
348 Eng.

... Deze ten grondslag liggende liefde van de Godheid bereikt ons zonnestelsel in de eerste plaats door
middel van het Tweelingen-teken, dat met het sterrenbeeld van de Grote Beer en dat van de Pleiaden
een kosmische driehoek vormt. Dit  is de driehoek van de kosmische Christus en is het  esoterisch
symbool dat ten grondslag ligt aan het kosmisch Kruis. ...

257 Ned.
348/349 Eng.

... Symbolisch gesproken en met woorden uit het Oude Commentaar, o.a.:

„Op de gouden driehoek verscheen de kosmische Christus; Zijn hoofd in Gemini; één voet
op het gebied van de Zeven Vaders en de andere geplaatst op het gebied van de Zeven Moeders
(deze twee sterrenbeelden worden soms de Zeven Broeders  en de Zeven Zusters genoemd.
A.A.B.). ...”

258 Ned.
349 Eng.

In  deze  occulte  uiteenzetting  ligt  een  oorzaak  verborgen  waarom  het  Tweelingen-teken  als  een
luchtteken wordt beschouwd, want het staat kosmisch (evenals de tekens Weegschaal en Waterman, de
andere twee punten van de lucht-drievuldigheid) op een zeer bijzondere wijze in verbinding met de
Grote Beer, met de Pleiaden en met Sirius. ... Ik zou kunnen vermelden dat, o.a.: ...

3. Het Waterman-teken — het universeel bewustzijn van de Grote Beer tot uitdrukking brengt.

277/278 Ned.
376 Eng.

... Het gehele geheim van de goddelijke bedoeling en het goddelijk ontwerp ligt in dit teken verborgen,
hetgeen fundamenteel toe te schrijven is aan de verhouding van de Pleiaden tot het sterrenbeeld de
Grote Beer, en tot ons zonnestelsel. ...

Ten  gevolge  van  de  instroming  van  de  Shamballa-kracht  is  er  in  deze  tijd  een  bijzondere
verhouding of eenlijnigheid vastgesteld tussen het Stier-teken (met zijn eigen speciale eenlijnigheid
met de Pleiaden en de  Grote Beer), de planeet Pluto en onze Aarde. Dit veroorzaakt veel van de
tegenwoordige  moeilijkheden in de  wereld,  en de  moderne  astroloog zou er  verstandig aan doen
hieraan zijn aandacht te geven. ...

282 Ned.
382 Eng.

... Daar het Stier-teken, esoterisch gesproken, zo dicht bij het Ram-teken staat dat het — voor deze
wereldcyclus — het beginteken is, vormt het, vergelijkenderwijs gesproken, een zeer ingewikkelde
verzameling van krachten,  daar  deze  niet  alleen  in verbinding staan  met het  Ram-teken  met zijn
kosmische contacten, maar ook met de Pleiaden en de Grote Beer. ...

306/307 Ned.
415/416 Eng.

Achter al de vele in elkaar grijpende driehoeken in ons zonnestelsel liggen drie energieën die uit drie
grote sterrenbeelden komen en de driehoeken tot een zeer grote omvang beheersen (ofschoon in deze
tijd meer in aanleg dan dat ze tot uitdrukking komen). Deze energieën stromen uit de Grote Beer, uit
de Pleiaden en uit Sirius. Ik zou erop kunnen wijzen dat, o.a.:
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1. De energieën die uit de Grote Beer komen, in verbinding staan met de wil of het gestelde doel van
de  Zonne-Logos;  zij  zijn  voor  dit  grote  Wezen wat  de  monade is  voor  de  mens.  Dit  is  een
diepzinnig mysterie  dat  zelfs  door  de  hoogste ingewijde nog niet  kan worden begrepen.  Zijn
zevenvoudige vereende energieën gaan door Shamballa. ...

Verbonden  met  deze  grote  driehoek  en  krachtig  ons  gehele  zonnestelsel  beroerend,  is  er  een
drievoudige onderlinge verhouding van groot belang die in een speciale, bijzondere verhouding staat
tot  de  mensheid.  Deze  driehoek  van  kracht  verbindt  in  ons  zonnestelsel  een  van  deze  grote
sterrenbeelden, een van de dierenriemtekens en een van de heilige planeten met elkander, o.a.: ...

De tweede Driehoek:

De Grote Beer het Ram-teken Pluto.
Shamballa. ...

307 Ned.
417 Eng.

... Deze drie grote driehoeken komen tot nog toe slechts gedeeltelijk tot uitdrukking voor zover het ons
zonnestelsel betreft, en alleen één punt van de grote driehoek — zoals bij voorbeeld van de  Grote
Beer — vormt met het Ram-teken een verbonden lijn van kracht; slechts één punt van het Ram-teken
— wordt in zichzelf of binnen zijn eigen omtrek van wisselwerking met de tekens Leeuw en Steenbok
(zie Tabel VII) verbonden met Pluto. ...

308/309 Ned.
419 Eng.

Achter deze begrippen van de in tijd en ruimte bestaande verhouding tussen de sterrenbeelden van de
Grote Beer, de Pleiaden en de zon Sirius met ons zonnestelsel bestaat er, hetgeen gij moet onthouden,
een ontzaglijke serie van in elkaar grijpende driehoeken tussen de sterren die deze sterrenbeelden
innerlijk alsook ons zonnestelsel samenstellen. Wij hebben dus te maken met een verhouding tussen:

1. De zeven sterren die de Grote Beer samenstellen.

2. De zeven sterren die de Pleiaden samenstellen en soms de zeven „zusters" of „vrouwen" van de
Rishi's of de bezielende Levens van de Grote Beer worden genoemd.

3. De zon Sirius.

310 Ned.
421 Eng.

... Deze groepen van driehoeken stralen energieën uit die door de ruimte de individuele mens bereiken
en daarom niet over het hoofd kunnen worden gezien. Zij zijn:

De Grote Beer De Pleiaden Sirius

Hieruit wordt energie overgebracht via
Leeuw Steenbok Vissen

Deze dragen de energie over via
Saturnus Mercurius Uranus

En bereiken de volgende centra
Planetair hoofd-centrum Planetair ajna-centrum Planetair hart-centrum

Van hieruit naar
Het hoofd-centrum van de discipel Het ajna-centrum van de discipel het hart-centrum van de discipel

en regelen ten slotte
Het stuit-centrum het keel-centrum de zonnevlecht

311 Ned.
421/2/3 Eng.

1. Zoals ons is verteld, stromen de straal-energieën uit de  Grote Beer in zeven grote uitstralende
stromen van kracht. ...

... De zeven sterren van de Grote Beer zijn de oorspronkelijke bronnen van de zeven stralen van ons
zonnestelsel. De zeven Rishi's (zoals Zij worden genoemd) van de Grote Beer drukken Zich uit door
bemiddeling van de zeven planetaire Logoi Die Hun Vertegenwoordigers zijn en tot Wie Zij in een
verhouding  van  kosmisch  Prototype  staan.  De  zeven  planetaire Goden  openbaren  Zich  door
bemiddeling van de zeven heilige planeten.  Elk van deze zeven stralen wordt  in ons zonnestelsel
overgebracht door bemiddeling van drie sterrenbeelden en hun heersende planeten.

315 Ned.
427/428 Eng.

... Deze drie lijnen of stromen van energie in de mens kunnen als volgt worden genoteerd, o.a.:

I. ...

Wil. Doel. ...

Geest. ...

1. De Grote Beer. ...
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Kosmos. ...

2. Leeuw. ...
Dierenriem. ...

3. Saturnus. ...
Stelsel. ...

4. SHAMBALLA. ...
De Aarde. ...
Planetair hoofd-centrum. ...

5. Hoofd-centrum. ...
Ingewijde ...
Ziele-doel. ...

6. Stuit-centrum. ...
Ingewijde. ...
Wil van de Persoonlijkheid. ...

316/317 Ned.
429/430 Eng.

...  Wanneer het menselijk wezen nog niet waarlijk is geopenbaard, zijn de driehoeken welke deze
openbaring symboliseren de twee ogen en het derde oog:

1. Het rechter oog — het oog van buddhi, van wijsheid en van visie.

2. Het linker oog — het oog van het denkvermogen, van gezond verstand en van inzicht.

3. Het oog van Shiva — het alziend oog, het oog dat de wil en de doeleinden van de Godheid richt.

Deze drie zijn in werkelijkheid:

1. Het oog van de Vader — dat licht overbrengt vanuit de Grote Beer. 

2. Het oog van de Zoon — dat licht overbrengt vanuit Sirius.

3. Het oog van de Moeder — dat licht overbrengt vanuit de Pleiaden.

317 Ned.
430/431 Eng.

De Beer en de Leeuw ontmoetten elkander en ontwierpen hun plannen in overeenstemming met het
plan en de bedoeling van hun Heer die hen leidde. Zij vroegen Vader Tijd (Saturnus, A.A.B.) om hulp
en kracht en hij gaf gehoor aan hun drievoudige oproep. ...

Toen stroomde het  drievoudig licht,  dat  uitstraalde uit  de Beer op Zijn verheven plaats,  uit  de
Leeuw op zijn minder hoge plaats en uit Saturnus op zijn nog lagere plaats, in de planetaire plaats van
macht. Shamballa werd bezield. De Heer van het Leven en van de Wereld ging over tot actie.

320 Ned.
434/435 Eng.

... [De drie ogen] staan in verbinding met de drie hierboven vermelde centra en in ruimere betekenis
staan zij in verbinding met de drie planetaire centra: de Mensheid, de Hiërarchie en Shamballa; nog
verder terug is er een verhouding tot de kosmische centra van de Grote Beer, Sirius en de Pleiaden. ...

324/325 Ned.
441 Eng.

1.  Leeuw-Saturnus-Shamballa.   2.  Vissen-Uranus-de  Hiërarchie.   3.  Steenbok-  Mercurius-  de
Mensheid.
... Achter deze drie staat een kosmische driehoek waaruit drie stromen van energie komen welke in en
door de drie kleinere driehoeken vloeien, waardoor op elk natuurrijk krachtig wordt ingewerkt. Deze
kosmische driehoek wordt gevormd door de Grote Beer-Sirius-de Pleiaden. ...

330 Ned.
449 Eng.

... Ook werd een andere reeks van driehoeken gegeven (op blz. 307) die betrokken zijn bij de Grote
Beer, Sirius en de Pleiaden. Deze driehoeken betreffen het geestelijk aspect van het planetair leven,
van de mensheid, alsook van de andere natuurrijken. ...

341 Ned.
465 Eng.

De grote kosmische Driehoek [Sirius, de Pleiaden en de Grote Beer] werkt in de eerste plaats in deze
tijd  door  middel  van  zes  sterrenbeelden  en  —  weer  in  deze  tijd  —  concentreren  het  kosmisch
sterrenbeeld  en  de  twee  dierenriem-energieën  zich  door  middel  van  een  bijzondere  planeet  en
gebruiken haar als overbrenger naar de Aarde. Gij krijgt dus, o.a.: ...

III.  DE GROTE BEER...die door middel van

Ram

De Zon werkt.

Weegschaal

342 Ned. 3. Ram-Weegschaal-De Zon (die een uitdrukking zijn van de Grote Beer) brengen die concentratie
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466 Eng. van energie in het leven van de discipel teweeg, waardoor het mogelijk voor hem wordt bewust en
met begrip op het Pad van Inwijding te werken. ...

351 Ned.
479 Eng.

... Bovendien wil ik nogmaals op datgene wijzen wat ik reeds eerder vermeldde, dat deze wetenschap
altijd  moet worden benaderd van het  gezichtspunt uit van de drie fundamentele energieën,  nl.  die
welke uit de  Grote Beer, uit de Pleiaden en uit Sirius komen, daar  deze drie  soorten van energie
(bepaald door tijd en ruimte) door de drie grote centra: Shamballa, de Hiërarchie en de Mensheid,
stromen. ...

353 Ned.
481 Eng.

... Wanneer de ervaringen ondervonden in het Maagd-teken in het Vissen-teken zijn voltooid en de
beproevingen van het Schorpioen-teken geleid hebben tot verlichting in het Stier-teken, dan zal de
uitwerking van deze vier energieën (Maagd, Vissen, Schorpioen, Stier) de mens tot de ware driehoek
vormen  die  de  drie  goddelijke  aspecten  of  energieën,  zoals  zij  vanuit  de  drie  grote  bepalende
sterrenbeelden: de Grote Beer, de Pleiaden en Sirius komen, tot uitdrukking brengt.

354 Ned.
482 Eng.

Het Ram-teken, de inwijder  van impulsen (de impuls tot incarneren of de impuls om weer tot de
oorspronkelijke bron terug te keren), heeft op sterke wijze voeling met een van de twee staartsterren
van de Grote Beer. Deze ster is een „grote ster van richting", omdat hierdoor (in deze wereldcyclus) de
wil tot verenigen stroomt ten einde synthese te bewerkstelligen. ... Deze kracht zal ook de integratie
van onze Aarde in de groep van de „heilige planeten" teweegbrengen met als gevolg de vorming van
een  driehoek  van  kracht,  samengesteld  uit  de  Staartster,  Ram  en  onze  Aarde.  Deze
driehoeksverhouding zal een krachtige uitwerking hebben op het zonnestelsel alsook op de planeet zelf
en is bovendien een van de factoren waardoor de Aardas zich verplaatst. ...

354 Ned.
483 Eng.

... Hun werkzaamheid en hun vereende invloed in het rijk van bewustzijn brachten de verschijning
voort van een andere driehoek: Leeuw, Poolster en de tweede Staartster; deze twee driehoeken vormen
een in elkaar grijpende groep die zeer doeltreffend is bij de ontwikkeling van het bewustzijn.

369 Ned.
504 Eng.

d. De Logos van een zonnestelsel wordt esoterisch de „Heilige Driehoek van alomvattende Kracht"
genoemd, daar dit grote Wezen in Zijn geconcentreerde bewustheid de uitdrukkingsgebieden van
de Grote Beer, de Pleiaden en Sirius omvat. Zij zijn voor Hem wat het hart-, het hoofd- en het
keel-centrum zijn voor de ontwikkelde ingewijde op deze planeet. ...

427 Ned.
589 Eng.

De zeven sterren van de  Grote Beer zijn de oorspronkelijke bronnen van de zeven stralen van ons
zonnestelsel. De zeven Rishi's van de  Grote Beer drukken Zich uit door bemiddeling van de zeven
planetaire Logoi Die Hun Vertegenwoordigers zijn en tot wie zij in verhouding van Prototype staan.
Deze zeven planetaire Geesten openbaren Zich door bemiddeling van de zeven heilige planeten

Elk van deze zeven stralen die vanuit de Grote Beer komen, wordt in ons zonnestelsel overgebracht
door bemiddeling van drie sterrenbeelden met hun heersende planeten. ...

431 Ned.
595 Eng.

Uit deze drie kosmische gebieden (die de heilige persoonlijkheid van de Logoi, solair en planetair,
omvatten) komen de vereende energieën van de drie sterrenbeelden, de  Grote Beer, de Pleiaden en
Sirius,  die  ons  zonnestelsel  besturen  en  met  leven  begiftigen;  deze  sterrenbeelden  werken  door
bemiddeling van de zeven stralen, die zich op hun beurt uitdrukken door middel van de twaalf tekens
die het grote wiel van de dierenriem vormen. ...

436 Ned.
602/603 Eng.

1. Wij bespreken  de uitwerking  van de zeven straalsenergieën zoals zij zich uit een van de zeven
sterren van de Grote Beer uitstorten in ons zonnestelsel. Deze energieën zijn de levenshoedanig-
heden van de zeven grote Wezens Die de Prototypen zijn van de planetaire Logoi van de heilige
planeten, zeven in getal. Deze laatstgenoemde zijn Hun spiegelbeelden in tijd en ruimte, zoals de
ziel het teruggekaatste licht is van de Monade waar het de menselijke wezens betreft. ...

440 Ned.
607 Eng.

Terwijl gij deze bijzonder diepe esoterische verhoudingen bestudeert, moet gij u er rekenschap van
geven dat wij ze van twee gezichtspunten uit benaderen — de enige gezichtspunten welke tot nog toe
mogelijk zijn voor het beperkte denkvermogen van de mens:

1. De verhouding van de drie sterrenbeelden tot de stralen waarvan elk de hoedanigheid uitdrukt van
het Leven van een Bezielende Eenheid — het Wezen Dat Identiteit uitdrukt door de een of andere
van de zeven sterren van de Grote Beer, Ursa Major, zoals wij eigenlijk dit sterrenbeeld moesten
noemen.

2. De drie aspecten van de wil welke door de drie sterrenbeelden worden uitgedrukt en waarop de
menselijke wezens bewust zullen reageren na de derde inwijding. Deze drie aspecten zijn:
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a. De wil die bepaalt en inwijdt. 
b. De wil die vervulling brengt. 
c. De wil die de dood overwint.

440 Ned.
607/608 Eng.

1. De  zeven  sterren  van  de  Grote  Beer of  Ursa  Major  zijn  betrokken  bij  een  ingewikkelde
verhouding met de Kleine Beer of Ursa Minor en de Pleiaden. Hierop gaan wij niet verder in.
Deze grote  drievoudigheid van sterrenbeelden staat in een bijzondere verhouding tot dat Grote
Wezen waarop ik zo nu en dan heb gedoeld als de Ene Waarover Niets Gezegd Mag Worden. Al
hetgeen ik hierover kan zeggen, is dat deze drie schitterende sterrengroepen de drie aspecten zijn
van  die  Onbeschrijfelijke,  Absolute  Monade,  de  Onuitsprekelijke  Oorzaak  van  de  zeven
zonnestelsels — waarvan het onze er een is. ...

441 Ned.
609 Eng.

Laat ons nu beknopt een denkbeeld zien te verkrijgen van deze energiestromen zoals zij zich vanuit de
Grote Beer of Ursa Major naar buiten bewegen in de ruimte, zoals zij door bemiddeling van bepaalde
sterrenbeelden van de dierenriem worden overgebracht naar ons zonnestelsel en vandaar via de Zon
naar de zeven heilige planeten. Deze brengen wat genoemd wordt de „omvormingen" teweeg op onze
niet-heilige planeet, de Aarde, en brengen haar steeds meer in overeenstemming met het wilsaspect
van goddelijkheid. ...

444 Ned.
612 Eng.

... De Zonne-Logos is op Zijn beurt de Enige in ons zonnestelsel Die bij machte is te reageren op de
zevenvoudige  Uitstromende  Oorzaak,  Die  Zich  door  middel  van  de  Grote  Beer of  Ursa  Major
uitdrukt. ...

464 Ned.
639 Eng.

3. „Het sterrenbeeld van de  Grote Beer en dat van de Pleiaden vormen het grootste mysterie van
occulte aard." (G.L. II. 580). ...

464 Ned.
640 Eng.

6. „Totdat het mysterie van de Grote Beer is onthuld en gekend wordt wat het betekent, en totdat de
invloed van de Pleiaden wordt begrepen, alsook de ware betekenis van de kosmische Driehoek,
gevormd door

1. De zeven Rishi's van de Grote Beer, 
2. De zeven planetaire Logoi van ons zonnestelsel, 
3. De zeven Pleiaden of Zusters,

is onthuld, zal het karma van de zeven heilige planeten onbekend blijven. Al hetgeen wij kunnen
opmerken is zijn uitwerking in het zonnestelsel. ... Ieder van de zeven Rishi's kan met een van de
zeven Zusters een ondergeschikte driehoek vormen en alle moeten zo worden bestudeerd." (K.V.
801).

7. „Verder komt er nog een factor in de cyclische berekening ter sprake in de uitwerking van de
volgende sterren en sterrenbeelden op ons stelsel, alsook op elke bijzondere planeet binnen het
stelsel:

1. De Grote Beer. 4. De Pleiaden. 
2. De Kleine Beer (Ursa Minor). 5. Het Steenbok-teken.
3. De Poolster. 6. De Draak. ...” (K.V. 795).

465 Ned.
641 Eng.

10.  „Deze  drie  groepen van zonne lichamen (De  Grote  Beer, de  Pleiaden  en Sirius)  hebben een
overheersende invloed waar het de spiraalvormige cyclische werkzaamheid van ons stelsel betreft.
Gelijk in het menselijk atoom de spiraalvormige werkzaamheid van ziele-oorsprong is en door het
ziele-lichaam wordt  bestuurd,  worden  met  betrekking  tot  ons  zonnestelsel  deze  drie  groepen
verbonden  met  de  Logoïsche  Geestelijke  Triade  —  atma-buddhi-manas  —  en  hun  invloed
overheerst  waar het een solaire incarnatie, een solaire evolutie en solaire vorderingen betreft."
K.V. 1058).

467 Ned.
644 Eng.

20. De volgende tabel is veelbetekenend:
a. God de Vader — 1ste Logos — Elektrisch Vuur. De Grote Beer. De Zon.
b. God de Zoon — 2de Logos — Zonne-Vuur — Sirius. Venus en Mercurius.
c. God de Heilige Geest — 3de Logos — Vuur door wrijving — Pleiaden. Saturnus. (K.V.
96).

469/470 Ned.
648 Eng.

37. „Een planetaire Logos is de plaats van samenkomst voor twee soorten van kracht, geestelijk of
logoïsch, waarvan de ene Hem bereikt... vanuit de zeven Rishi's van de Grote Beer op Hun eigen

247



Bladz.-ref. GROTE BEER

gebied, en de andere van buddhische kracht welke via de zeven Zusters of de Pleiaden wordt
overgedragen vanuit een sterrenbeeld De Draak genoemd en waarvandaan de benaming ,De Draak
van Wijsheid' is gekomen." (K.V. 1162).

472 Ned.
651 Eng.

Ook dient men zich er rekenschap van te geven dat, zolang het mysterie van het sterrenbeeld van de
Grote Beer niet ontsluierd is en zolang de invloed van de Pleiaden niet wordt begrepen, alsook de
ware betekenis van de kosmische driehoek, gevormd door

a. De zeven Rishi’s van de Grote Beer,
b. De zeven Planetaire Logoi van ons zonnestelsel,
c. De zeven Pleiaden of Zusters,

is geopenbaard, de bestemming en de ware taak van de zeven heilige planetaire Logoi en met een van
de zeven zusters een ondergeschikte drie vele kleinere driehoeken. Elk van de zeven Rishi's kan met
een van onze planetaire Logoi en met een van de zeven zusters een ondergeschikte driehoek vormen,
waardoor er vele ingewikkelde combinaties mogelijk zijn.

475 Ned.
655/656 Eng.

1. „De zeven Rishi’s zijn de Bestuurders van de zeven sterren van de Grote Beer en bijgevolg van
dezelfde aard als de Engelen van de Planeten of de zeven grote Planeet-Geesten." (G.L. II. 332.
Noot).

2. „Het  zijn  de  zeven  Rishi's  die  de  tijd  en  de  duur  van  gebeurtenissen  in  ons  zevenvoudig
levenstijdperk aangeven. Zij zijn even mysterieus als hun vermeende vrouwen, de Pleiaden." (G.L.
II. 579).

3. „De  eerste  ,zeven  sterren'  zijn  niet  planetair.  Zij  zijn  de  besturende  sterren  van  zeven
sterrenbeelden die met de Grote Beer rondwentelen..." (G.L. III. 195). ...

475/476 Ned.
656 Eng.

4. „In Egypte werd het sterrenbeeld de Grote Beer... de Moeder van de Omwenteling genoemd en de
Draak met de zeven hoofden werd aan Saturnus toegewezen, die de Draak van het Leven genoemd
werd." (G.L. III. 195).

5. „In het Boek van Henoch wordt de Grote Beer Levithan genoemd." (G.L. III. 195).

6. „Ons zonnestelsel met de Pleiaden en een van de sterren van de Grote Beer vormen een kosmische
driehoek of een verzameling van drie centra in het lichaam van de Ene Over Wie Niets Gezegd
Mag Worden... De zeven sterren van de Grote Beer komen overeen met de zeven hoofdcentra van
dit Grote Wezen." (K.V. 182).

7. „Trillingen (energieën) komen in ons zonnestelsel vanuit de zeven Rishi's van de Grote Beer en in
de  eerste  plaats  vanuit  die  twee  die  de  Prototypen  zijn  van  de  zevende  en  vijfde  Straal  of
planetaire Logoi." (K.V. 553).

8. „Kosmische Awatâra’s ,vertegenwoordigen belichaamde kracht vanuit Sirius en vanuit die ene van
de zeven sterren van de Grote Beer die door het Prototype van de Heer van de derde Hoofd-Straal,
de derde planetaire Logos, bezield wordt'." (K.V. 723).

476 Ned.
656/657 Eng.

9. „Van  het  standpunt  van  onze  planeet  bestaat  kosmisch  kwaad  in  de  verhouding  tussen  die
geestelijke, intelligente Eenheid of Rishi van het Verheven Sterrenbeeld — het bezielende Leven
van een van de zeven sterren van de Grote Beer en ons planetair prototype en een van de krachten
van  de  Pleiaden...  In  deze  verhouding,  waarin  op  het  ogenblik  een  volmaakte  aanpassing
ontbreekt,  ligt  het  mysterie  van  kosmisch  kwaad  verborgen...  Wanneer  de  hemel-driehoek
behoorlijk in evenwicht is gebracht en de kracht onbelemmerd door een van de sterren van de
Grote Beer, de betrokken Pleiade en het  desbetreffend  planetair stelsel  circuleert,  dan zal  het
kosmisch kwaad opgeheven en een betrekkelijke volmaaktheid bereikt worden." (K.V. 990).

10. „Grote golven van energie bewegen zich cyclisch met grote kracht door het gehele zonnestelsel
heen vanuit de zeven sterren van de  Grote Beer. De sterkte van deze trillingen hangt af van de
hechtheid van de verbinding en de nauwkeurigheid van de eenlijnigheid tussen iedere bijzondere
Hemelse Mens en Zijn Prototype." (K.V. 1052). ...

1. „De Pleiaden zijn de vermeende vrouwen van de zeven Rishi's van de Grote Beer. Zij zijn tevens
de voedsters van de God van de Oorlog, Mars, de aanvoerder van de hemelse legerscharen." (G.L.
II. 579). ...
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146 Ned.
194 Eng.

De vier tekens — Ram, Leeuw, Schorpioen en Waterman — staan in verbinding met de volgende
sterren die niet tot de twaalf tekens van de dierenriem worden gerekend; zij vormen een ander veld van
verhoudingen, o.a.: ...

De verhouding van het Leeuw-teken tot Polaris, de Poolster, die in de Kleine Beer wordt aangetroffen.

147 Ned.
195 Eng.

Het  Ram-teken is,  zoals kon worden verwacht,  hecht  verbonden met de  Grote  Beer,  maar in het
bijzonder met een van de twee sterren die de Staartsterren worden genoemd; deze wijzen naar de
Poolster die in deze tijd een grote „ster van richting” is. ...

147 Ned.
195/196 Eng.

... Wij hebben derhalve te maken met de volgende rechtstreekse lijnen van wilsenergie, o.a.:

1. De  Staartster  in  de  Grote  Beer  die  het  verst  verwijderd  ligt  van  de  Poolster.  Deze  ster  is,
esoterisch gesproken, een groot reservoir of een brandpunt voor goddelijke energie die Gods doel
verwezenlijkt. De Staartster die het dichtst bij de Poolster ligt, drukt een lager aspect van de wil
uit, welke wij — menselijk gesproken — eigenzinnigheid noemen. ...

147/148 Ned.
196 Eng.

Het Leeuw-teken is het teken waarin het bewustzijn van individualiteit ontwikkeld, gebruikt en ten
slotte in dienst gesteld wordt van het goddelijk gestelde doel. Dit teken staat in verbinding met Polaris,
de  Poolster  (in  de  Kleine  Beer) en  het  is  tevens bijzonder  ontvankelijk  voor  de  invloed  van die
Staartster in de Grote Beer die zich het dichtst bij de Poolster bevindt. De Poolster wordt, esoterisch
gesproken, beschouwd als de „ster van heroriëntering" waarbij de kunst van „het opnieuw beschouwen
en herwinnen van datgene wat verloren is gegaan" wordt ontwikkeld. Dit brengt een mens ten slotte
terug tot zijn oorspronkelijke bron. Gij zoudt bijgevolg zeer juist hieruit de gevolgtrekking kunnen
maken dat deze Staartster en de daaruit voortkomende energie de mensheid leidt op het involutiepad
en dat de invloed ervan voortdurend actief inwerkt op de mens die nog op het Beweeglijk Kruis staat.
Daarna begint de energie van de Staartster die het verst van de Poolster verwijderd ligt, zich te doen
gevoelen en een gevoel van juiste richting of leiding wordt door de discipel op het Pad waargenomen
en zulk een leiding (wanneer men zich hieraan overgeeft) brengt de mens dichter bij de Hiërarchie. ...

148 Ned.
197 Eng.

... De astrologen zullen er verstandig aan doen (met betrekking tot de horoscopen van discipelen en in
het bijzonder van ingewijden) de twee Staartsterren in de Grote Beer en de Poolster in overweging te
nemen. Zij staan op mysterieuze wijze in verbinding met de drie aspecten van de geïncarneerde mens
— Geest, ziel en lichaam. ... Deze drie sterren belichamen de drie aspecten van de goddelijke wil. Het
zijn de  drie aspecten van alle uitdrukkingen van goddelijkheid in openbaring welke ten grondslag
liggen aan de Wetenschap van de Driehoeken. ...

Er komt ook nog een andere driehoek van energie tot uitdrukking: Ram, Leeuw en Polaris, en zij
zijn op tweevoudige wijze met elkaar verbonden door bemiddeling van de Staartsterren in de Grote
Beer.

148/149 Ned.
197/198 Eng.

... Wij hebben dus te maken met:

De Poolster — De Ster van Richting — die de leiding heeft over Shamballa.

Later zal een andere Poolster deze plaats innemen, ten gevolge van de wisselwerking van de
krachten in het heelal en de algemene verplaatsing en beweging. De naam en de hoedanigheid van
deze ster zullen echter alleen bij inwijding worden geopenbaard.

Sirius — De Ster van Gevoeligheid — die de leiding heeft over de Hiërarchie.

Alcyone — De Ster van het Individuele — die de leiding heeft over de mensheid.

151/152 Ned.
202 Eng.

... Wij hebben ook met betrekking tot ons zonnestelsel een ander sterrenbeeld genoemd, dat de naam
draagt van de Kleine Beer en dat een weerspiegeling of een gevolg is van de grote energieën van zijn
groter prototype, de Grote Beer. Deze feiten houden een groot mysterie in dat verbonden is met de
onderlinge verhouding van de Grote Beer,  de  Kleine Beer en de Pleiaden; zij  vormen een van de
grootste en belangrijkste van de drievoudigheden welke kunnen worden aangetroffen in de hemelen
voor zover wij astronomisch de aard van het ons onmiddellijk omringend heelal hebben vastgesteld. ...

301 Ned.
408 Eng.

... Ik wil u er echter op attent maken dat er verscheidene keren in de grote levenscyclus van de Aarde
een verandering is geweest van „poolsterren" en dat onze tegenwoordige poolster niet altijd op deze
plaats heeft gestaan. ...
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354 Ned.
483 Eng. Staartster

Ram

Vulcanus Pluto

De Aarde

Hier heb ik u een van de belangwekkendste en meest bezielende astrologische symbolen gegeven
dat op een zeer belangrijke verhouding wijst. ... Hun werkzaamheid en hun vereende invloed in het rijk
van bewustzijn brachten de verschijning voort van een andere driehoek: Leeuw, Poolster en de tweede
Staartster; deze twee driehoeken vormen een in elkaar grijpende groep die zeer doeltreffend is bij de
ontwikkeling van het bewustzijn.

440 Ned.
607/608 Eng.

1. De  zeven  sterren  van  de  Grote  Beer  of  Ursa  Major  zijn  betrokken  bij  een  ingewikkelde
verhouding met de  Kleine Beer of Ursa Minor en de Pleiaden. ...  Al hetgeen ik hierover kan
zeggen,  is  dat  deze  drie  schitterende  sterrengroepen  de  drie  aspecten  zijn  van  die
Onbeschrijfelijke, Absolute Monade, de Onuitsprekelijke Oorzaak van de zeven zonnestelsels —
waarvan het onze er een is. ...

464 Ned.
640 Eng.

7. „Verder komt er nog een factor in de cyclische berekening ter sprake in de uitwerking van de
volgende sterren en sterrenbeelden op ons stelsel, alsook op elke bijzondere planeet binnen het
stelsel:

1. De Grote Beer. 4. De Pleiaden. 
2. De Kleine Beer (Ursa Minor). 5. Het Steenbok-teken.
3. De Poolster. 6. De Draak. ...” (K.V. 795).
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18 Ned.
14 Eng.

Het volgende is een lijst — onvolledig maar geschikt voor ons doel — van de grote invloeden welke
hun weg vinden  vanuit  ver  verwijderde  Bronnen  naar  ons  planetair  leven  en  bepaalde  gevolgen
teweegbrengen in de individuele mens en in de mensheid als geheel, o.a.:

1. Het sterrenbeeld van de Grote Beer.
I. 2. De Zeven Zusters van de Pleiaden.

3. Sirius, de Hondster. ...

28 Ned.
29 Eng.

Wat de invloed van de zeven zonnestelsels betreft, zou ik erop kunnen wijzen (meer kan ik niet doen)
dat zij astrologisch verbonden zijn met de tekens, met de Grote Beer, de Pleiaden en Sirius. Zij staan
innerlijk met hen in verbinding, maar hun nauwkeurige uitwerking is „omgezet" en het kan tot nog toe
niet  worden  opgemerkt  dat  zij  merkbare  gevolgen  voor  de  mensheid  en  de  andere  natuurrijken
teweegbrengt. De uitwerking van de drie grote sterrenbeelden kan evenmin door de individuele mens
worden waargenomen, tot de tijd aanbreekt dat hij zich bewust wordt van de monadische trilling na de
derde inwijding. ...

31 Ned.
33 Eng.

Het volgende is een tabel welke enkele van de astrologische verhoudingen laat zien met betrekking tot:

1. Het sterrenbeeld van de Grote Beer.

2. De Pleiaden of de Zeven Zusters.

3. Sirius.

4. De zeven Zonnestelsels.

45/46 Ned.
52/53 Eng.

Ten slotte worden de energieën van de twaalf sterrenbeelden en — in een laatste stadium van ervaring
en ontwikkeling — van de drie grote sterrenbeelden die de Zonne-Logos beheersen, vermengd met de
aangeboren energie van de zeven stralen of de zeven planetaire Logoi. ...

68 Ned.
85 Eng.

... Deze twaalf fundamentele energieën stromen uit de zeven sterren van de Grote Beer (overgebracht
door bemiddeling van de zeven sterren van de Kleine Beer); twee van hen komen van Sirius en drie
van de Pleiaden. ...

88 Ned.
112 Eng.

Ik  wil ook beklemtonen — misschien onnodig — dat  Sirius, de Grote Beer  en de Pleiaden door
bemiddeling van de twaalf sterrenbeelden werken en hun invloed voornamelijk uitstorten door middel
van  negen  van  hen,  maar  dat  deze  grote  sterrenbeelden  geen  deel  uitmaken  van  de  dierenriem
waarmede wij ons bezighouden. ...

146 Ned.
194 Eng.

De vier tekens — Ram, Leeuw, Schorpioen en Waterman — staan in verbinding met de volgende
sterren die niet tot de twaalf tekens van de dierenriem worden gerekend; zij vormen een ander veld van
verhoudingen, o.a.: ...

De verhouding van het Schorpioen-teken tot Sirius, de Hondsster. ...

148/149 Ned.
197/198 Eng.

Het Schorpioen-teken staat onder invloed van de instromende energie van Sirius. Dit is de grote ster
van inwijding doordat  onze Hiërarchie (een uitdrukking van het  tweede aspect  van goddelijkheid)
onder toezicht of geestelijke magnetische leiding staat van de Hiërarchie van Sirius. Dit zijn de grote
besturende invloeden waaronder  de  kosmische  Christus  werkt  volgens het  Christusbeginsel  in  het
zonnestelsel, in de planeet, in de mens en in de lagere vormen van levensuitdrukking.  Sirius wordt
esoterisch de „schitterende ster van gevoeligheid" genoemd. Wij hebben dus te maken met:

Sirius — De Ster van Gevoeligheid — die de leiding heeft over de Hiërarchie. ...

149 Ned.
198 Eng.

Het Schorpioen-teken is het grote sterrenbeeld dat het keerpunt zowel in het leven van de mensheid als
in het leven van het individueel menselijk wezen beïnvloedt. Voor de eerste keer in de geschiedenis
van  de  mensheid  alsook van  de  discipelen  roept  de  instromende  energie  van  Sirius in  de  zeven
groepen, die onze planetaire Hiërarchie vormen, een reactie op. ...

149 Ned.
199 Eng.

Er zijn  dientengevolge  met  betrekking  tot  het  Pad  van  Discipelschap  de  volgende  lijnen  van
„invloedrijke energie":

1. Sirius — die op een zevenvoudige manier werkt door middel van de zeven stralen en hun zeven
groepen zoals deze de actieve Hiërarchie vormen.

2. Het Vaste Kruis ...

3. Het Schorpioen-teken ...
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221 Ned.
299 Eng.

... Augustus, waarover het Leeuw-teken heerst, is de maand van de Hondster of van Sirius en brengt
Sirius in een hechte verhouding tot het Leeuw-teken. Het Leeuw-teken wordt in kosmische betekenis
(en geheel los van ons zonnestelsel) door  Sirius bestuurd.  Sirius is het verblijf van die grotere Loge
waarin een mens wordt opgenomen bij de vijfde inwijding en die hem daar brengt als een nederige
discipel.  Later,  wanneer  de  nieuwe wereldreligie  gegrondvest  wordt  en  zich  ontplooit,  zullen  wij
bemerken  dat  het  grote  maandelijks  feest  in  augustus,  gehouden  ten  tijde  van  de  volle  maan,
opgedragen zal worden aan de taak om via de Hiërarchie contact te maken met de kracht van Sirius. ...

222 Ned.
299 Eng.

... Deze energie brengt een onderlinge verhouding en een innerlijk ontwaken tot stand, waardoor de
aspirant voor inwijding wordt voorbereid. Tot dit hoger viervoud behoort  Sirius-Leeuw-Mercurius-
Saturnus. Gij krijgt dus, o.a.:

Sirius ...

Geest ...
Leven ...
Inademing ...

222 Ned.
300 Eng.

...  Voor  de  gevorderde  ingewijde  in  dit  teken  en  na  de  derde  inwijding  wordt  Sirius een  grote
levensfactor. Hij begint op zijn trillingen te reageren daar hij nu de Zon en de Maan beheerst en die
twee planeten onder zijn heerschappij heeft, want dat moeten de Zon en de Maan voor hem worden —
eenvoudig planeten die geregeerd moeten worden. Dit is een groot mysterie en ik vermeld het enkel als
feit.  De ingewijde  heeft  nu te  maken met de  invloeden van  Sirius, Leeuw, de  Zon,  de  Maan en
Mercurius. De invloeden van  Sirius, drie in getal, worden geconcentreerd in Regulus, die, zoals gij
weet, een ster van de eerste grootte is en die vaak „het hart van de Leeuw" wordt genoemd. ...

223 Ned.
301 Eng.

2. Het zevende centrum, het centrum aan het ondereinde van de ruggegraat, wordt gewekt door de
ziel  die  door  middel  van het  eerste  of  hoogste  hoofd-centrum werkt,  en als  gevolg stijgt  het
kundalinivuur opwaarts. Dit veroorzaakt op zijn beurt een samensmelting met de hogere krachten.
Wanneer dit plaatsgrijpt, staan de volgende drie grote centra in het lichaam op één lijn:

Het Hoofd Het Hart Het Stuit-centrum

De centrale geestelijke Zon ... ... 
Sirius ... ... 
De Zon ... ...

226 Ned.
305 Eng.

... In de archieven van de esoterische astrologen verbonden met de Hiërarchie worden de grafische
voorstellingen of horoscopen bewaard van die medeleden van de mensheid die adeptschap en hogere
toestanden hebben bereikt. Zij zijn samengesteld uit bovenop elkaar geplaatste vierhoeken, sterren en
driehoeken,  ingesloten  binnen  het  wiel  van  de  dierenriem en  geplaatst  op  het  symbool  van  het
Hoofdkruis. De vierhoeken, waarvan elk vier hoeken en punten heeft in een van de vier sterrenbeelden
van de dierenriem, worden zwart  gekleurd;  de vijfpuntige ster wordt in een gele of gouden kleur
geschilderd  en  zijn  vijf  punten  staan  in  contact  met  vijf  sterrenbeelden  op  het  grote  wiel;  de
driehoeken zijn blauw en boven elk punt van de driehoek hebben zij een esoterisch symbool dat de
sterrenbeelden van de Grote Beer, Sirius en de Pleiaden voorstelt. ...

258 Ned.
349 Eng.

In  deze  occulte  uiteenzetting  ligt  een  oorzaak  verborgen  waarom  het  Tweelingen-teken  als  een
luchtteken wordt beschouwd, want het staat kosmisch (evenals de tekens Weegschaal en Waterman, de
andere twee punten van de lucht-drievuldigheid) op een zeer bijzondere wijze in verbinding met de
Grote Beer, met de Pleiaden en met Sirius. De verhouding is in wezen een zesvoudige; hierin zult gij
een zinspeling aantreffen betreffende de oplossing van de paren van tegenstelling — daar deze drie
sterrenbeelden  de  drie  denkbeelden  van  tegenstelling-evenwicht-synthese  of  een  universele
samensmelting insluiten. Ik zou kunnen vermelden dat, o.a.:

1. Het Tweelingen-teken — een toegangspunt vormt voor kosmische energie vanuit Sirius. ...

258 Ned.
349/350 Eng.

Het zou voor u van nut kunnen zijn op dit punt u voor de geest te halen dat de grote Witte Loge op
Sirius, wat ik u zo dikwijls heb verteld, het geestelijk prototype is van de grote Witte Loge op Aarde,
waarvan de moderne vrijmetselarij een misvormde weerspiegeling is, gelijk de persoonlijkheid een
misvormde weerspiegeling is van de ziel. ...

262 Ned. ... Het was door de activiteit van Venus — onder invloed van het Tweelingen-teken — dat de grote
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355 Eng. crisis van individualisering plaatsgreep toen de twee rijken elkander „naderden". Venus, Mercurius en
de Aarde vormden toen een magnetisch veld, waardoor de Grote Loge op  Sirius en de tweevoudige
stimulering  van  het  Tweelingen-teken  doeltreffend  konden  werken  bij  het  voortbrengen  van
veelbetekenende gevolgen waarvan het vierde natuurrijk de uitdrukking is. ...

301 Ned.
409 Eng.

Kort samengevat, zou ik kunnen zeggen dat de volgende oorzaken, zowel van de kosmos als van het
stelsel,  aansprakelijk zijn voor de tegenwoordige wereldcrisis en voor de tegenwoordige moeilijke
toestand in de wereld, o.a.:

1. Een  opwellen  van  magnetische  kracht  op  Sirius, hetgeen  gevolgen  veroorzaakt  voor  ons
zonnestelsel en in het bijzonder voor onze Aarde via de Hiërarchie. ...

306 Ned.
415/416 Eng.

Achter al de vele in elkaar grijpende driehoeken in ons zonnestelsel liggen drie energieën die uit drie
grote sterrenbeelden komen en de driehoeken tot een zeer grote omvang beheersen (ofschoon in deze
tijd meer in aanleg dan dat ze tot uitdrukking komen). Deze energieën stromen uit de Grote Beer, uit
de Pleiaden en uit Sirius. Ik zou erop kunnen wijzen dat, o.a.: ...

2. De energieën die uit de zon Sirius komen, in verbinding staan met het aspect van liefde-wijsheid
of met het aantrekkingsvermogen van de Zonne-Logos, met de ziel van dat Grote Wezen. Deze
kosmische ziele-energie staat in verbinding met de Hiërarchie. Ik heb u verteld dat de grote Witte
Loge op Sirius haar spiegelbeeld en een vorm van geestelijke dienst en een reactie-mogelijkheid
vindt in de grote Witte Loge van onze planeet, de Hiërarchie. ...

307 Ned.
416/417 Eng.

Verbonden  met  deze  grote  driehoek  en  krachtig  ons  gehele  zonnestelsel  beroerend,  is  er  een
drievoudige onderlinge verhouding van groot belang die in een speciale, bijzondere verhouding staat
tot  de  mensheid.  Deze  driehoek  van  kracht  verbindt  in  ons  zonnestelsel  een  van  deze  grote
sterrenbeelden, een van de dierenriemtekens en een van de heilige planeten met elkander, o.a.: ...

De derde Driehoek:

Sirius het Leeuw-teken Jupiter.
De Hiërarchie.

308/309 Ned.
419 Eng.

Achter deze begrippen van de in tijd en ruimte bestaande verhouding tussen de sterrenbeelden van de
Grote Beer, de Pleiaden en de zon Sirius met ons zonnestelsel bestaat er, hetgeen gij moet onthouden,
een ontzaglijke serie van in elkaar grijpende driehoeken tussen de sterren die deze sterrenbeelden
innerlijk alsook ons zonnestelsel samenstellen. Wij hebben dus te maken met een verhouding tussen:

1. De zeven sterren die de Grote Beer samenstellen.

2. De zeven sterren die de Pleiaden samenstellen. ...

3. De zon Sirius.

310 Ned.
421 Eng.

... Deze groepen van driehoeken stralen energieën uit die door de ruimte de individuele mens bereiken
en daarom niet over het hoofd kunnen worden gezien. Zij zijn, o.a.: ...

... ... Sirius

Hieruit wordt energie overgebracht via
... ... Vissen

Deze dragen de energie over via
... ... Uranus

En bereiken de volgende centra
... ... Planetair hart-centrum

Van hieruit naar
... ... het hart-centrum van de discipel

en regelen ten slotte
... ... de zonnevlecht

316/317 Ned.
429/430 Eng.

...  Wanneer het menselijk wezen nog niet waarlijk is geopenbaard, zijn de driehoeken welke deze
openbaring symboliseren de twee ogen en het derde oog:

1. Het rechter oog — het oog van buddhi, van wijsheid en van visie.

2. Het linker oog — het oog van het denkvermogen, van gezond verstand en van inzicht.

3. Het oog van Shiva — het alziend oog, het oog dat de wil en de doeleinden van de Godheid richt.
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Deze drie zijn in werkelijkheid:

1. Het oog van de Vader — dat licht overbrengt vanuit de Grote Beer. 

2. Het oog van de Zoon — dat licht overbrengt vanuit Sirius.

3. Het oog van de Moeder — dat licht overbrengt vanuit de Pleiaden.

318 Ned.
431 Eng.

Het centrale licht van Sirius scheen door het oog van de Zoon; het visioen nam vorm aan. Het licht van
wijsheid drong door tot in de wateren en wierp de straling van de Hemelen tot in de diepten. ...

318 Ned.
432 Eng.

En toen de hemelen binnen de niet-te-overschrijden-grens reageerden op het licht vanuit Sirius dat tot
in de zee van Pisces doorstraalde en de vissen ophief tot in de hemelse sfeer (Uranus), verscheen er
een kleiner drievoudig licht, de stralende zon der zonnen, het waterig licht van Pisces, het hemelse
licht van Uranus. ...

318/319 Ned.
433 Eng.

...  Tot mij komt een Boodschapper (Mercurius, A.A.B.) en zegt: 'De Dageraad vanuit de hemel is
onderweg, gezonden door de Vader naar de Moeder.' Op zijn weg naar deze laaggelegen ster, door ons
de Aarde genoemd, bleef hij staan bij een heldere zon waar het licht van liefde schijnt (Sirius, A.A.B.)
en ontving er de ridderslag van liefde. ...

320 Ned.
434/435 Eng.

... [De drie ogen] staan in verbinding met de drie hierboven vermelde centra en in ruimere betekenis
staan zij in verbinding met de drie planetaire centra: de Mensheid, de Hiërarchie en Shamballa; nog
verder terug is er een verhouding tot de kosmische centra van de Grote Beer, Sirius en de Pleiaden. ...

324 Ned.
441 Eng.

... Leeuw-Vissen-Steenbok, ... Saturnus-Uranus-Mercurius, ... Shamballa-de Hiërarchie-de Mensheid:.
Achter deze drie staat een kosmische driehoek waaruit drie stromen van energie komen welke in en
door de drie kleinere driehoeken vloeien, waardoor op elk natuurrijk krachtig wordt ingewerkt. Deze
kosmische driehoek wordt gevormd door de Grote Beer-Sirius-de Pleiaden. ...

328 Ned.
446/447 Eng.

Bij het bestuderen van deze in elkaar grijpende driehoeken zal het blijken dat de combinatie van de
invloeden  van  Sirius, Leeuw  en  Uranus  zeer  noodzakelijk  zijn  geweest  in  deze  tijd  om  die
omstandigheden te bevorderen en te bewerkstelligen waardoor het mensdom, onder gestadige invloed
van de Hiërarchie, in staat zal worden gesteld de eerste inwijding te ondergaan en „geboorte te geven
aan de Christus", met het gevolg dat de innerlijke, verborgen, geestelijke Mens geopenbaard en in het
licht van de dag gebracht zal worden. ...

330 Ned.
449 Eng.

... Ook werd een andere reeks van driehoeken gegeven (op blz. 307) die betrokken zijn bij de Grote
Beer,  Sirius en de Pleiaden. Deze driehoeken betreffen het geestelijk aspect van het planetair leven,
van de mensheid, alsook van de andere natuurrijken. ...

341 Ned.
465 Eng.

De grote kosmische Driehoek [Sirius, de Pleiaden en de Grote Beer] werkt in de eerste plaats in deze
tijd  door  middel  van  zes  sterrenbeelden  en  —  weer  in  deze  tijd  —  concentreren  het  kosmisch
sterrenbeeld  en  de  twee  dierenriem-energieën  zich  door  middel  van  een  bijzondere  planeet  en
gebruiken haar als overbrenger naar de Aarde. Gij krijgt dus, o.a.:

I.  SIRIUS... . . . . . . . . . . . . .die door middel van

Kreeft

Saturnus werkt.

Steenbok  ...

342 Ned.
466 Eng.

Wij kunnen dientengevolge vermelden dat de krachten van, o.a.:

1. Kreeft-Steenbok-Saturnus (die een uitdrukking zijn van de energie van Sirius) de aspirant in staat
stellen  het  Pad  van  Loutering,  van  Beproeving  te  betreden.  Deze  energieën  concentreren  en
kenmerken de energie van de Grote Loge van de Aller-Verhevenste in die verafgelegen Zon. Zij
stromen door bemiddeling van de Hiërarchie in de massa der mensen en stellen de eenheid in die
massa in staat „zich te isoleren en zich af te keren van het verleden ten einde zijn weg te zoeken
naar dat gedeelte van het Pad waarin hij leert te voelen". ...

351 Ned.
479 Eng.

... Bovendien wil ik nogmaals op datgene wijzen wat ik reeds eerder vermeldde, dat deze wetenschap
altijd  moet worden benaderd van het  gezichtspunt uit van de drie fundamentele energieën,  nl.  die
welke uit de Grote Beer,  uit de Pleiaden en uit  Sirius komen, daar  deze drie  soorten van energie
(bepaald door tijd en ruimte) door de drie grote centra: Shamballa, de Hiërarchie en de Mensheid,
stromen.
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353 Ned.
481 Eng.

... Wanneer de ervaringen ondervonden in het Maagd-teken in het Vissen-teken zijn voltooid en de
beproevingen van het Schorpioen-teken geleid hebben tot verlichting in het Stier-teken, dan zal de
uitwerking van deze vier energieën (Maagd, Vissen, Schorpioen, Stier) de mens tot de ware driehoek
vormen  die  de  drie  goddelijke  aspecten  of  energieën,  zoals  zij  vanuit  de  drie  grote  bepalende
sterrenbeelden: de Grote Beer, de Pleiaden en Sirius komen, tot uitdrukking brengt.

355 Ned.
483 Eng.

Wij komen nu aan een andere driehoek: Schorpioen,  Sirius en Mars, waarvan de werkzaamheid de
openbaring voortbrengt van de Hiërarchie — de bemiddelaarster tussen Shamballa en de Mensheid.
Deze  driehoek  brengt  in  verband  met  onze  Aarde  de  vier  energiestromen  voort  (inwijdend  en
overbrengend) die de mensheid naar discipelschap en inwijding voeren.

368/369 Ned.
504/505 Eng.

b. De Logos van een niet-heilige planeet  wordt in Zijn bewustzijn omvattend voor alles wat zich
binnen  de  solaire  niet-te-overschrijden-grens  bevindt.  Hij  brengt  een  esoterische  „goede
verstandhouding" tot stand met al die levens in het lichaam van openbaring van een Zonne-Logos
en neemt eveneens in Zichzelf een gevoelige reactie  waar op de hoedanigheid van het  Leven
waardoor de Zon, Sirius, wordt bezield. Hij heeft drie kosmische inwijdingen ondergaan.

c. De Logos van een heilige planeet  overtreft de kennis, de reacties en de weerklank welke slechts
eigen zijn aan die van het zonnestelsel; Hij is Zich bewust van of sterk ontvankelijk voor het leven
van Sirius en begint bewust te reageren op de trillende invloeden van de Pleiaden. ...

De Logos van een heilige planeet heeft vijf kosmische inwijdingen ondergaan.

d. De Logos van een zonnestelsel wordt esoterisch de „Heilige Driehoek van alomvattende Kracht"
genoemd, daar dit grote Wezen in Zijn geconcentreerde bewustheid de uitdrukkingsgebieden van
de Grote Beer, de Pleiaden en Sirius omvat. ... Hij heeft die inwijdingen ondergaan waarvan de
hoogste ingewijde op onze Aarde niet het flauwste begrip heeft. ... [De Grote Beer, de Pleiaden en
Sirius zijn  voor  Hem wat het  hart-,  het  hoofd- en  het  keelcentrum zijn  voor  de  ontwikkelde
ingewijde op onze planeet.]

431 Ned.
595 Eng.

Uit deze drie kosmische gebieden (die de heilige persoonlijkheid van de Logoi, solair en planetair,
omvatten) komen de vereende energieën van de drie sterrenbeelden, de Grote Beer, de Pleiaden en
Sirius, die  ons  zonnestelsel  besturen  en  met  leven  begiftigen;  deze  sterrenbeelden  werken  door
bemiddeling van de zeven stralen, die zich op hun beurt uitdrukken door middel van de twaalf tekens
die het grote wiel van de dierenriem vormen. De Heren of de heersende Machten van deze twaalf
bronnen van licht en leven „verminderen" de kracht van deze drie grote energieën, zodat onze Zonne-
logos  ze  kan  absorberen;  zij  „schakelen"  die  aspecten  van  deze  drie  Invloeden  „uit"  welke  niet
geschikt zijn voor het leven van ons stelsel op dit punt in het evolutieproces, gelijk de Hiërarchie op
onze kleine planeet de energieën vanuit Shamballa uitschakelt of hun kracht vermindert. ...

465 Ned.
641 Eng.

10.  „Deze  drie  groepen van zonne lichamen (De Grote  Beer,  de  Pleiaden  en  Sirius) hebben een
overheersende invloed waar het de spiraalvormige cyclische werkzaamheid van ons stelsel betreft.
Gelijk in het menselijk atoom de spiraalvormige werkzaamheid van ziele-oorsprong is en door het
ziele-lichaam wordt  bestuurd,  worden  met  betrekking  tot  ons  zonnestelsel  deze  drie  groepen
verbonden  met  de  Logoïsche  Geestelijke  Triade  —  atma-buddhi-manas  —  en  hun  invloed
overheerst  waar het een solaire incarnatie, een solaire evolutie en solaire vorderingen betreft."
K.V. 1058). ...

467 Ned.
644 Eng.

20. De volgende tabel is veelbetekenend:
a. God de Vader — 1ste Logos — Elektrisch Vuur. De Grote Beer. De Zon.
b. God de Zoon — 2de Logos — Zonne-Vuur — Sirius. Venus en Mercurius.
c. God de Heilige Geest — 3de Logos — Vuur door wrijving — Pleiaden. Saturnus. (K.V.

96). ...
475/476 Ned.

656 Eng.
8. „Kosmische Awatâra’s ,vertegenwoordigen belichaamde kracht vanuit Sirius en vanuit die ene van

de zeven sterren van de Grote Beer die door het Prototype van de Heer van de derde Hoofd-Straal,
de derde planetaire Logos, bezield wordt'." (K.V. 723). ...

477 Ned.
658 Eng.

9. „De zon, Sirius, is de bron van het Logoïsch denkvermogen (manas) in dezelfde betekenis als dat
de Pleiaden verbonden zijn met de ontwikkeling van het  denkvermogen in de zeven Hemelse
Mensen, en Venus verantwoordelijk was voor het ontstaan van het denkvermogen op de Aarde."
(K.V. 347).

10. „Sirius, de Pleiaden en onze Zon vormen een kosmische driehoek.” (K.V. 375) . ...
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13.  „Drie sterrenbeelden  staan in verbinding met het  vijfde logoïsch beginsel  in  zijn  drievoudige
openbaring: Sirius, twee van de Pleiaden en een klein sterrenbeeld waarvan de naam intuïtief moet
worden vastgesteld." (K.V. 699). ...

477/478 Ned.
659 Eng.

1. „Sirius werd de ,Hondster’  genoemd. Het was de ster  van Mercurius,  of  Boeddha,  de  ,Grote
Leraar van de mensheid’ genoemd.” (G.L. II. 391). ...

4. „Ons zonnestelsel is negatief gericht ten aanzien van de zon  Sirius die ons gehele zonnestelsel
psychisch beïnvloedt via de drie samenvoegende stelsels: Uranus, Neptunus en Saturnus." (K.V.
378). ...

478 Ned.
660 Eng.

5. „Trillingen bereiken ons vanuit Sirius via het kosmisch mentaal gebied." (K.V. 553).

6. „De Heren van Karma van ons stelsel staan onder heerschappij van een grotere Heer van Karma
op Sirius. Wij worden door deze Heer van Karma geregeerd." (K.V. 570).

7. „Het bewustzijn van het kosmisch mentaal gebied is het doel waarnaar onze Zonne-Logos streeft
en de Logos van  Sirius is voor onze Zonne-Logos wat het menselijk Ego (of de ziel) voor de
menselijke persoonlijkheid is." (K.V. 592). ...

a.  Slechts  één  Wezen (van  Sirius) heeft  ons  stelsel  bezocht  en  dat  was ten  tijde  van  de
individualisering.

b. Doorgaans en normaal verschijnen Zij enkel bij de inwijding van een Zonne-Logos. (K.V.
723).

491 Ned.
679/680 Eng.

In elk geval was de methode die van een langzame evolutiegroei,  totdat  het bewustzijn plotseling
opvlamde ten gevolge van de tussenbeide komende kracht die klaarblijkelijk uit een bron van buitenaf
opwelde.

1. „De Logos. — Het zonnestelsel. Sirius.
2. De Zeven Hemelse Mensen. — Het planetaire stelsel. De Pleiaden.
3. De Hemelse Mens. — De Aard-keten. Venus." (K.V. 347).

494/495 Ned.
684/685 Eng.

... Ik heb medegedeeld dat de wederzijdse uitwisseling tussen de twee stelsels voor een groot deel is
toe  te  schrijven  aan  hun  positieve  en  negatieve  gerichtheid;  ik  wees  erop  dat  een  soortgelijke
verhouding  ten  grondslag  ligt  aan  de  verhouding  van  de  Pleiaden  en  de  zeven  stelsels  van  ons
zonnestelsel, alsook aan de verhouding van  Sirius en het stelsel zelf. Dit drijft bijgevolg drie grote
stelsels aan tot een hechte wederzijdse uitwisseling:

1. Het stelsel van Sirius,
2. Het stelsel van de Pleiaden,
3. Het stelsel waarvan onze zon het brandpunt is,

waardoor er, zoals wij zullen kunnen opmerken, een kosmische driehoek wordt gevormd. ...
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18 Ned.
14 Eng.

Het volgende is een lijst — onvolledig maar geschikt voor ons doel — van de grote invloeden welke
hun weg vinden  vanuit  ver  verwijderde  Bronnen  naar  ons  planetair  leven  en  bepaalde  gevolgen
teweegbrengen in de individuele mens en in de mensheid als geheel, o.a.:

1. Het sterrenbeeld van de Grote Beer.
I. 2. De Zeven Zusters van de Pleiaden.

3. Sirius, de Hondster. ...

28 Ned.
29 Eng.

Wat de invloed van de zeven zonnestelsels betreft, zou ik erop kunnen wijzen (meer kan ik niet doen)
dat zij astrologisch verbonden zijn met de tekens, met de Grote Beer, de Pleiaden en Sirius. Zij staan
innerlijk met hen in verbinding, maar hun nauwkeurige uitwerking is „omgezet" en het kan tot nog toe
niet  worden  opgemerkt  dat  zij  merkbare  gevolgen  voor  de  mensheid  en  de  andere  natuurrijken
teweegbrengt. De uitwerking van de drie grote sterrenbeelden kan evenmin door de individuele mens
worden waargenomen, tot de tijd aanbreekt dat hij zich bewust wordt van de monadische trilling na de
derde inwijding. ...

29/30 Ned.
31 Eng.

Om weer terug te keren tot het onderwerp van deze verhandeling, dat van de zeven stralen, wil ik erop
wijzen dat deze stralen in hechte verbinding staan met de zeven sterren van de Grote Beer (altijd weer
de  vier  en  de  drie  als  secundaire  onderscheiding)  en  met  de  zeven  Zusters,  de  Pleiaden. Het
eerstgenoemde sterrenbeeld  is  de  overbrenger  van  positieve  kracht  naar  de  Planeet-Logos  en  het
andere van het negatief aspect. Er is dus een rechtstreekse onderlinge wisselwerking van energieën
tussen de Levens van de zeven planetaire Logoi en de ontzagwekkende, ondoorgrondelijke Levens Die
deze grote sterrenbeelden bezielen. Grote in elkaar grijpende driehoeken van kracht bestaan tussen de
zeven planeten en deze twee groepen van elk zeven sterren. ...

31 Ned.
33 Eng.

...  [D]e  tabel  van  de  twaalf  Scheppende  Hiërarchieën  ...  is  een  tabel  welke  enkele  van  de
astrologische verhoudingen laat zien met betrekking tot:

1. Het sterrenbeeld van de Grote Beer.

2. De Pleiaden of de Zeven Zusters.

3. Sirius.

4. De zeven Zonnestelsels.

45/46 Ned.
52/53 Eng.

Ten slotte worden de energieën van de twaalf sterrenbeelden en — in een laatste stadium van ervaring
en ontwikkeling — van de drie grote sterrenbeelden die de Zonne-Logos beheersen, vermengd met de
aangeboren energie van de zeven stralen of de zeven planetaire Logoi. Dit kenmerkt een punt van
volmaaktheid. Deze van buitenaf komende energieën (ik doel hier op die van de grote sterrenbeelden)
worden naar de Aarde uitgezonden via de zeven heilige en de vijf niet-heilige planeten; wanneer de
daarbij  betrokken energieën geheel  samensmelten en zich bijgevolg volledig uitdrukken, komt een
grote wereldperiode tot een einde. ...

68 Ned.
85 Eng.

... Deze twaalf fundamentele energieën stromen uit de zeven sterren van de Grote Beer (overgebracht
door bemiddeling van de zeven sterren van de Kleine Beer); twee van hen komen van Sirius en drie
van de Pleiaden. ...

87 Ned.
111 Eng.

... Denk hierover na en besef tevens dat onze Zon zich beweegt door de ruimte (en ons zonnestelsel
meevoert  in  haar  invloedssfeer)  rondom  onze  eigen  centrale,  heersende  ster,  die,  zoals  terecht
verondersteld is, bestaat in het sterrenbeeld Taurus, de Stier, en in de Pleiaden wordt aangetroffen. ...

88 Ned.
112 Eng.

Ik  wil ook beklemtonen — misschien onnodig — dat Sirius,  de Grote Beer en de  Pleiaden door
bemiddeling van de twaalf sterrenbeelden werken en hun invloed voornamelijk uitstorten door middel
van  negen  van  hen,  maar  dat  deze  grote  sterrenbeelden  geen  deel  uitmaken  van  de  dierenriem
waarmede wij ons bezighouden. Zij vormen met de zeven zonnestelsels, waarvan het onze er één is, de
tien sterrenbeelden verbonden met een nog grotere dierenriem die niet door de numerieke betekenis
van het getal twaalf wordt beheerst. Vandaar dat tien wordt beschouwd als het getal van volmaaktheid.
...

146 Ned.
194 Eng.

De vier tekens — Ram, Leeuw, Schorpioen en Waterman — staan in verbinding met de volgende
sterren die niet tot de twaalf tekens van de dierenriem worden gerekend; zij vormen een ander veld van
verhoudingen, o.a.: ...

De verhouding van het Waterman-teken tot Alcyone, een van de zeven Pleiaden.
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148/149 Ned.
197/198 Eng.

... Wij hebben dus te maken met:

De Poolster — De Ster van Richting — die de leiding heeft over Shamballa. ...

Sirius — De Ster van Gevoeligheid — die de leiding heeft over de Hiërarchie.

Alcyone — De Ster van het Individuele — die de leiding heeft over de mensheid.

150 Ned.
200 Eng.

Het Waterman-teken verbindt de mensheid met de Pleiaden en bijgevolg met het Stier-teken op een
ongewone wijze. De sleutel tot deze verhouding kunt gij vinden in het woord  begeerte  welke door
middel van de zich wijzigende processen van levenservaring tot aspiratie voert en ten slotte tot het
loslaten van begeerte in het Schorpioen-teken. 

Het  Waterman-teken,  Alcyone  en  de  Mensheid  vormen  een  buitengewoon  belangwekkende
driehoek van kracht. Alcyone is een van de zeven Pleiaden en wordt de „ster van het Individuele" en
soms de „ster van intelligentie" genoemd. Alcyone had een krachtige uitwerking gedurende het vorig
zonnestelsel waarin de Derde Persoon van de Drieëenheid op bijzondere wijze almachtig en actief
was, gelijk thans in dit zonnestelsel de kosmische Christus, de Tweede Persoon van de Drieëenheid,
buitengewoon actief is. De uit Alcyone komende energieën bevruchtten de stoffelijke bestanddelen
van het  heelal  met  de  hoedanigheid  van  het  denkvermogen.  Als  een  gevolg van  deze  zeer  oude
activiteit was dezelfde kracht aanwezig ten tijde van individualisering in dit zonnestelsel, want het is in
dit stelsel en voornamelijk op onze planeet, de Aarde, dat de voornaamste resultaten van die vroege
activiteit zich hebben doen gevoelen. ...

151 Ned.
201 Eng.

Gij moet bijgevolg de volgende lijnen van kracht bestuderen:

1. Alcyone — in de Pleiaden, de moeders van de zeven aspecten van het vormleven en de „vrouwen
van de  zeven Rishi's  van de  Grote  Beer".  Zij  zijn  verbonden met het  Moeder-aspect  dat  het
Christus-kind voedt. 

2. Het  Waterman-teken — de Wereld-Dienaar,  de  overbrenger  van energie  die een magnetische
reactie oproept.

3. Jupiter en Uranus — planeten van heilzame voltooiing. ...

4. Het mensdom — het brandpunt voor al deze energieën en de goddelijke uitdeler ervan aan de
individuele mens en later aan de drie natuurrijken beneden het menselijke.

151/152 Ned.
202 Eng.

... Deze feiten houden een groot mysterie in dat verbonden is met de onderlinge verhouding van de
Grote Beer, de Kleine Beer en de Pleiaden; zij vormen een van de grootste en belangrijkste van de
drievoudigheden welke kunnen worden aangetroffen in de hemelen voor zover wij astronomisch de
aard van het ons onmiddellijk omringend heelal hebben vastgesteld. ...

200 Ned.
269 Eng.

... Een van de meer in het oog springende betekenissen van deze verklaring kunt gij ontdekken in de
ontplooiing van intelligentie  en liefde in de ingewijde,  terwijl  hij  ten tijde van een geopenbaarde
uitdrukking en bij de laatste grote inwijding ontvankelijk zal worden voor de synthese van de uit de
„zeven geesten voor Gods troon" stromende energieën. Deze zijn de vertegenwoordigers van de zeven
Rishi's van de Grote Beer en Hun andere pool,  de zeven Zusters van de  Pleiaden die symbolisch
erkend worden als de zeven vrouwen van de Rishi's van de Grote Beer. ...

201 Ned.
270 Eng.

3. De zeven Zusters van de zeven Pleiaden die:
a. Uitdrukkingen zijn van het dualisme van openbaring in hun verhouding tot de zeven Rishi's.
b. De negatieve polen verschaffen voor het positieve aspect van de zeven Rishi’s.
c. Met de positieve energieën van de Grote Beer samensmelten en eendrachtig samenwerken door

middel van de zeven dierenriemtekens.

226 Ned.
305 Eng.

... In de archieven van de esoterische astrologen verbonden met de Hiërarchie worden de grafische
voorstellingen of horoscopen bewaard van die medeleden van de mensheid die adeptschap en hogere
toestanden hebben bereikt. Zij zijn samengesteld uit bovenop elkaar geplaatste vierhoeken, sterren en
driehoeken,  ingesloten  binnen  het  wiel  van  de  dierenriem en  geplaatst  op  het  symbool  van  het
Hoofdkruis. De vierhoeken, waarvan elk vier hoeken en punten heeft in een van de vier sterrenbeelden
van de dierenriem, worden zwart  gekleurd;  de vijfpuntige ster wordt in een gele of gouden kleur
geschilderd  en  zijn  vijf  punten  staan  in  contact  met  vijf  sterrenbeelden  op  het  grote  wiel;  de
driehoeken zijn blauw en boven elk punt van de driehoek hebben zij een esoterisch symbool dat de
sterrenbeelden van de Grote Beer, Sirius en de Pleiaden voorstelt. ...
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257 Ned.
348 Eng.

... Deze ten grondslag liggende liefde van de Godheid bereikt ons zonnestelsel in de eerste plaats door
middel van het Tweelingen-teken, dat met het sterrenbeeld van de Grote Beer en dat van de Pleiaden
een kosmische driehoek vormt. Dit  is de driehoek van de kosmische Christus en is het  esoterisch
symbool dat ten grondslag ligt aan het kosmisch Kruis. ...

257 Ned.
348/349 Eng.

... Symbolisch gesproken en met woorden uit het Oude Commentaar, o.a.:

„Op de gouden driehoek verscheen de kosmische Christus; Zijn hoofd in Gemini; één voet
op het gebied van de Zeven Vaders en de andere geplaatst op het gebied van de Zeven Moeders
(deze twee sterrenbeelden worden soms de Zeven Broeders  en de Zeven Zusters genoemd.
A.A.B.). ...”

258 Ned.
349 Eng.

In  deze  occulte  uiteenzetting  ligt  een  oorzaak  verborgen  waarom  het  Tweelingen-teken  als  een
luchtteken wordt beschouwd, want het staat kosmisch (evenals de tekens Weegschaal en Waterman, de
andere twee punten van de lucht-drievuldigheid) op een zeer bijzondere wijze in verbinding met de
Grote Beer, met de Pleiaden en met Sirius. De verhouding is in wezen een zesvoudige; hierin zult gij
een zinspeling aantreffen betreffende de oplossing van de paren van tegenstelling — daar deze drie
sterrenbeelden de  drie  denkbeelden van tegenstelling-evenwicht-synthese of een universele samen-
smelting insluiten. Ik zou kunnen vermelden dat, o.a.: ...

2. Het Weegschaal-teken — in verbinding staat met de krachten van de Pleiaden en ze overbrengt. ...

277/278 Ned.
376 Eng.

... Het gehele geheim van de goddelijke bedoeling en het goddelijk ontwerp ligt in dit teken verborgen,
hetgeen fundamenteel toe te schrijven is aan de verhouding van de  Pleiaden tot het sterrenbeeld de
Grote Beer, en tot ons zonnestelsel. Deze verhouding vormt een van de belangrijkste driehoeken in
onze gehele kosmische reeks van verhoudingen en deze belangrijkheid wordt nog vergroot door het
feit dat „het oog van de Stier" het oog is van onthulling. ...

Ten  gevolge  van  de  instroming  van  de  Shamballa-kracht  is  er  in  deze  tijd  een  bijzondere
verhouding of eenlijnigheid vastgesteld tussen het Stier-teken (met zijn eigen speciale eenlijnigheid
met de  Pleiaden en de Grote Beer),  de planeet Pluto en onze Aarde. Dit veroorzaakt veel van de
tegenwoordige  moeilijkheden in de  wereld,  en de  moderne  astroloog zou er  verstandig aan doen
hieraan zijn aandacht te geven. ...

278 Ned.
376 Eng.

... Het belang hiervan is dat de energie van wil — pas kort geleden door Sanat Kumara losgelaten op
onze planeet — via het hoofd-centrum van de Planeet-Logos uit de Grote Beer stroomt; deze energie
wordt in trilling neergetransformeerd via een van de  Pleiaden (vandaar haar invloed op de stof en
vandaar ook haar sterke Stier-effecten op de mensheid) en komt op die wijze in ons zonnestelsel. ...

282 Ned.
382 Eng.

... Daar het Stier-teken, esoterisch gesproken, zo dicht bij het Ram-teken staat dat het — voor deze
wereldcyclus — het beginteken is, vormt het, vergelijkenderwijs gesproken, een zeer ingewikkelde
verzameling van krachten,  daar  deze  niet  alleen  in verbinding staan  met het  Ram-teken  met zijn
kosmische contacten, maar ook met de Pleiaden en de Grote Beer. ...

306/307 Ned.
415/416 Eng.

Achter al de vele in elkaar grijpende driehoeken in ons zonnestelsel liggen drie energieën die uit drie
grote sterrenbeelden komen en de driehoeken tot een zeer grote omvang beheersen (ofschoon in deze
tijd meer in aanleg dan dat ze tot uitdrukking komen). Deze energieën stromen uit de Grote Beer, uit
de Pleiaden en uit Sirius. Ik zou erop kunnen wijzen dat, o.a.: ...

3. De energieën die uit de  Pleiaden komen, een verzameling van zeven energieën, in verbinding
staan met het actieve intelligente aspect  van de logoïsche uitdrukking en de vormzijde van de
gehele openbaring beïnvloeden. Zij centraliseren zich hoofdzakelijk door middel van de Mensheid
.

Verbonden  met  deze  grote  driehoek  en  krachtig  ons  gehele  zonnestelsel  beroerend,  is  er  een
drievoudige onderlinge verhouding van groot belang die in een speciale, bijzondere verhouding staat
tot  de  mensheid.  Deze  driehoek  van  kracht  verbindt  in  ons  zonnestelsel  een  van  deze  grote
sterrenbeelden, een van de dierenriemtekens en een van de heilige planeten met elkander, o.a.:

De eerste Driehoek:
De Pleiaden het Kreeft-teken Venus.

De Mensheid. ...
308/309 Ned.

419 Eng.
Achter deze begrippen van de in tijd en ruimte bestaande verhouding tussen de sterrenbeelden van de
Grote Beer, de Pleiaden en de zon Sirius met ons zonnestelsel bestaat er, hetgeen gij moet onthouden,
een ontzaglijke serie van in elkaar grijpende driehoeken tussen de sterren die deze sterrenbeelden
innerlijk alsook ons zonnestelsel samenstellen. Wij hebben dus te maken met een verhouding tussen:
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1. De zeven sterren die de Grote Beer samenstellen.

2. De zeven sterren die de Pleiaden samenstellen en soms de zeven „zusters" of „vrouwen" van de
Rishi's of de bezielende Levens van de Grote Beer worden genoemd.

3. De zon Sirius.

310 Ned.
421 Eng.

... Deze groepen van driehoeken stralen energieën uit die door de ruimte de individuele mens bereiken
en daarom niet over het hoofd kunnen worden gezien. Zij zijn, o.a.:

... De Pleiaden ...

Hieruit wordt energie overgebracht via
... Steenbok ...

Deze dragen de energie over via
... Mercurius ...

En bereiken de volgende centra
... Planetair ajna-centrum ...

Van hieruit naar
... Het ajna-centrum van de discipel ...

en regelen ten slotte
... het keel-centrum ...

316/317 Ned.
429/430 Eng.

...  Wanneer het menselijk wezen nog niet waarlijk is geopenbaard, zijn de driehoeken welke deze
openbaring symboliseren de twee ogen en het derde oog:

1. Het rechter oog — het oog van buddhi, van wijsheid en van visie.

2. Het linker oog — het oog van het denkvermogen, van gezond verstand en van inzicht.

3. Het oog van Shiva — het alziend oog, het oog dat de wil en de doeleinden van de Godheid richt.

Deze drie zijn in werkelijkheid:

1. Het oog van de Vader — dat licht overbrengt vanuit de Grote Beer. 

2. Het oog van de Zoon — dat licht overbrengt vanuit Sirius.

3. Het oog van de Moeder — dat licht overbrengt vanuit de Pleiaden.

318/319 Ned.
432/433 Eng.

De zeven Moeders  vermengen hun licht  en  vormen het  tot  zes  (een  verwijzing naar  de  verloren
Pleiade, A.A.B.) en toch zijn de zeven er nog. Hun licht verschilt van de andere lichten. Dit licht roept
een reactie op uit datgene wat luid uitroept: 'Ik ben het dichtste punt van de gehele concrete wereld
(het Steenbok-teken, A.A.B.). ... Tot mij komt een Boodschapper (Mercurius, A.A.B.) en zegt: 'De
Dageraad vanuit de hemel is onderweg, gezonden door de Vader naar de Moeder.' Op zijn weg naar
deze laaggelegen ster, door ons de Aarde genoemd, bleef hij staan bij een heldere zon waar het licht
van liefde schijnt (Sirius, A.A.B.) en ontving er de ridderslag van liefde. Op deze wijze brengt hij de
mens schitterende gaven. Want hij is de mens zelf en uit deze drie (De Pleiaden, Steenbok, Mercurius,
A.A.B.) vormt de Mens zich een aard die thans de zijne is. ...

320 Ned.
434/435 Eng.

Een beschouwing van een reeds eerder gegeven aanduiding betreffende de symboliek en de betekenis
van de drie ogen, beschikbaar voor 's mensen gebruik, zal verlichtend werken en hun verhouding tot
het hart en de keel zal een verheldering van kennis blijken te zijn. Zij staan in verbinding met de drie
hierboven vermelde centra  en in  ruimere  betekenis  staan zij  in  verbinding met de  drie  planetaire
centra:  de  Mensheid,  de  Hiërarchie  en  Shamballa;  nog  verder  terug  is  er  een  verhouding tot  de
kosmische centra van de Grote Beer, Sirius en de Pleiaden. ...

324/325 Ned.
441 Eng.

... Leeuw-Vissen-Steenbok, ... Saturnus-Uranus-Mercurius, ... Shamballa-de Hiërarchie-de Mensheid:.
Achter deze drie staat een kosmische driehoek waaruit drie stromen van energie komen welke in en
door de drie kleinere driehoeken vloeien, waardoor op elk natuurrijk krachtig wordt ingewerkt. Deze
kosmische driehoek wordt gevormd door de Grote Beer-Sirius-de Pleiaden. ...

320 Ned.
449 Eng.

... Ook werd een andere reeks van driehoeken gegeven (op blz. 307) die betrokken zijn bij de Grote
Beer, Sirius en de Pleiaden. Deze driehoeken betreffen het geestelijk aspect van het planetair leven,
van de mensheid, alsook van de andere natuurrijken. ...

341 Ned.
465 Eng.

De grote kosmische Driehoek [Sirius, de Pleiaden en de Grote Beer] werkt in de eerste plaats in deze
tijd  door  middel  van  zes  sterrenbeelden  en  —  weer  in  deze  tijd  —  concentreren  het  kosmisch
sterrenbeeld  en  de  twee  dierenriem-energieën  zich  door  middel  van  een  bijzondere  planeet  en
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gebruiken haar als overbrenger naar de Aarde. Gij krijgt dus, o.a.: ...

II.  DE PLEIADEN... . . . .die door middel van

Tweelingen

Mercurius werken.

Boogschutter

 ...

342 Ned.
466 Eng.

2. Tweelingen-Boogschutter-Mercurius  (die  een  uitdrukking  zijn  van  de  Pleiaden) stellen  de
Proef-Discipel  in  staat  over  te  gaan  op  het  Pad  van  Aangenomen  Discipelschap.  Hij  wordt
vervolgens steeds intuïtiever en richt zich geheel op één punt, terwijl de aard van de paren van
tegenstelling  duidelijker  voor  hem  wordt.  De  verhouding  van  het  Moeder-aspect  (zoals  dit
belichaamd is in de Pleiaden) en het Christus-kind, verborgen in de vorm van de persoonlijkheid,
wordt beseft en de innerlijke, geestelijke mens bekrachtigt het proces van de eerste vereenzel-
viging  met  de  geestelijke  entiteit  op  haar  eigen  gebied;  het  kleine  zelf  begint  bewust  met
toenemende snelheid op het hoger Zelf te reageren. ...

351 Ned.
479 Eng.

... Bovendien wil ik nogmaals op datgene wijzen wat ik reeds eerder vermeldde, dat deze wetenschap
altijd  moet worden benaderd van het  gezichtspunt uit van de drie fundamentele energieën,  nl.  die
welke uit de Grote Beer,  uit de  Pleiaden en uit Sirius komen, daar deze drie soorten van energie
(bepaald door tijd en ruimte) door de drie grote centra: Shamballa, de Hiërarchie en de Mensheid,
stromen.

353 Ned.
481 Eng.

... Wanneer de ervaringen ondervonden in het Maagd-teken in het Vissen-teken zijn voltooid en de
beproevingen van het Schorpioen-teken geleid hebben tot verlichting in het Stier-teken, dan zal de
uitwerking van deze vier energieën (Maagd, Vissen, Schorpioen, Stier) de mens tot de ware driehoek
vormen  die  de  drie  goddelijke  aspecten  of  energieën,  zoals  zij  vanuit  de  drie  grote  bepalende
sterrenbeelden: de Grote Beer, de Pleiaden en Sirius komen, tot uitdrukking brengt.

355 Ned.
483/484 Eng.

Wanneer het werk van al deze driehoeken is volbracht, zal de mensheid (en op een mysterieuze wijze
onze Aarde) in een volmaakt ritme haar taak vervullen, terwijl zij dan op de uit Alcyone stromende
energieën zal reageren.

368/369 Ned.
504 Eng.

c. De Logos van een heilige planeet  overtreft de kennis, de reacties en de weerklank welke slechts
eigen zijn aan die van het zonnestelsel; Hij is Zich bewust van of sterk ontvankelijk voor het leven
van Sirius en begint bewust te reageren op de trillende invloeden van de Pleiaden. In dit verband
moet  gij  hier  in  gedachten  houden  dat  de  Pleiaden —  ofschoon  zij  beschouwd worden  het
stofaspect in openbaring te belichamen — in werkelijkheid en letterlijk de uitdrukking zijn van dat
Levensbeginsel dat wij vitaliteit noemen, het prana in zijn verschillende stadia of graden, ether of
stoffelijke bestanddelen.

De Logos van een heilige planeet heeft vijf kosmische inwijdingen ondergaan.

d. De Logos van een zonnestelsel wordt esoterisch de „Heilige Driehoek van alomvattende Kracht"
genoemd, daar dit grote Wezen in Zijn geconcentreerde bewustheid de uitdrukkingsgebieden van
de Grote Beer, de  Pleiaden en Sirius omvat. Zij zijn voor Hem wat het hart-, het hoofd- en het
keel-centrum zijn voor de ontwikkelde ingewijde op deze planeet. ...

408 Ned.
562 Eng.

... Een nieuw licht valt in. De Zeven Zusters doen het hunne (de  Pleiaden staan in het Stier-
teken, het eerste teken van het Vaste Kruis) en drie lichten vlammen dan op. En zo verschijnt één
stralende zon."

431 Ned.
594/595 Eng.

Kosmisch stoffelijk-, kosmisch astraal- en kosmisch mentaal gebied: ...
Uit deze drie kosmische gebieden (die de heilige persoonlijkheid van de Logoi, solair en planetair,
omvatten) komen de vereende energieën van de drie sterrenbeelden, de Grote Beer, de  Pleiaden en
Sirius,  die  ons  zonnestelsel  besturen  en  met  leven  begiftigen;  deze  sterrenbeelden  werken  door
bemiddeling van de zeven stralen, die zich op hun beurt uitdrukken door middel van de twaalf tekens
die het grote wiel van de dierenriem vormen. ...

440 Ned.
607/608 Eng.

1. De  zeven  sterren  van  de  Grote  Beer  of  Ursa  Major  zijn  betrokken  bij  een  ingewikkelde
verhouding met de Kleine Beer of Ursa Minor en de  Pleiaden. ...  Al hetgeen ik hierover kan
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zeggen,  is  dat  deze  drie  schitterende  sterrengroepen  de  drie  aspecten  zijn  van  die
Onbeschrijfelijke, Absolute Monade, de Onuitsprekelijke Oorzaak van de zeven zonnestelsels —
waarvan het onze er een is.

464 Ned.
639 Eng.

3. „Het sterrenbeeld van de Grote Beer en dat van de  Pleiaden vormen het grootste mysterie van
occulte aard." (G.L. II. 580). ...

464 Ned.
640 Eng.

6. „Totdat het mysterie van de Grote Beer is onthuld en gekend wordt wat het betekent, en totdat de
invloed van de Pleiaden wordt begrepen, alsook de ware betekenis van de kosmische Driehoek,
gevormd door

1. De zeven Rishi's van de Grote Beer, 
2. De zeven planetaire Logoi van ons zonnestelsel, 
3. De zeven Pleiaden of Zusters,

is onthuld, zal het karma van de zeven heilige planeten onbekend blijven. ... Ieder van de zeven
Rishi's kan met een van de zeven Zusters een ondergeschikte driehoek vormen en alle moeten zo
worden bestudeerd." (K.V. 801).

7. „Verder komt er nog een factor in de cyclische berekening ter sprake in de uitwerking van de
volgende sterren en sterrenbeelden op ons stelsel, alsook op elke bijzondere planeet binnen het
stelsel:

1. De Grote Beer. 4. De Pleiaden. 
2. De Kleine Beer (Ursa Minor). 5. Het Steenbok-teken.
3. De Poolster. 6. De Draak. ...”

465 Ned.
641 Eng.

10.  „Deze drie  groepen van zonne lichamen (De Grote  Beer,  de  Pleiaden en Sirius)  hebben een
overheersende invloed waar het de spiraalvormige cyclische werkzaamheid van ons stelsel betreft.
Gelijk in het menselijk atoom de spiraalvormige werkzaamheid van ziele-oorsprong is en door het
ziele-lichaam wordt  bestuurd,  worden  met  betrekking  tot  ons  zonnestelsel  deze  drie  groepen
verbonden  met  de  Logoïsche  Geestelijke  Triade  —  atma-buddhi-manas  —  en  hun  invloed
overheerst  waar het een solaire incarnatie, een solaire evolutie en solaire vorderingen betreft."
K.V. 1058).

467 Ned.
644 Eng.

20. De volgende tabel is veelbetekenend:
a. God de Vader — 1ste Logos — Elektrisch Vuur. De Grote Beer. De Zon.
b. God de Zoon — 2de Logos — Zonne-Vuur — Sirius. Venus en Mercurius.
c. God de Heilige Geest — 3de Logos — Vuur door wrijving — Pleiaden. Saturnus. (K.V.
96). ...

469/470 Ned.
648 Eng.

37. „Een planetaire Logos is de plaats van samenkomst voor twee soorten van kracht, geestelijk of
logoïsch, waarvan de ene Hem bereikt... vanuit de zeven Rishi's van de Grote Beer op Hun eigen
gebied, en de andere van buddhische kracht welke via de zeven Zusters of de  Pleiaden wordt
overgedragen vanuit een sterrenbeeld De Draak genoemd en waarvandaan de benaming ,De Draak
van Wijsheid' is gekomen." (K.V. 1162).

472 Ned.
651 Eng.

Ook dient men zich er rekenschap van te geven dat, zolang het mysterie van het sterrenbeeld van de
Grote Beer niet ontsluierd is en zolang de invloed van de  Pleiaden niet wordt begrepen, alsook de
ware betekenis van de kosmische driehoek, gevormd door

a. De zeven Rishi’s van de Grote Beer,
b. De zeven Planetaire Logoi van ons zonnestelsel,
c. De zeven Pleiaden of Zusters,

is geopenbaard, de bestemming en de ware taak van de zeven heilige planetaire Logoi ... [die] met een
van de zeven zusters een ondergeschikte drie[hoek vormen van] vele kleinere driehoeken [niet wordt
gekend]. Elk van de zeven Rishi's kan met een van onze planetaire Logoi en met een van de zeven
zusters een ondergeschikte driehoek vormen, waardoor  er  vele ingewikkelde combinaties mogelijk
zijn.

475 Ned.
655 Eng.

2. „Het  zijn  de  zeven  Rishi's  die  de  tijd  en  de  duur  van  gebeurtenissen  in  ons  zevenvoudig
levenstijdperk  aangeven.  Zij  zijn  even mysterieus  als  hun vermeende vrouwen,  de  Pleiaden."
(G.L. II. 579). ...
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475 Ned.
656 Eng.

6. „Ons  zonnestelsel  met  de  Pleiaden en  een  van  de  sterren  van  de  Grote  Beer  vormen  een
kosmische driehoek of een verzameling van drie centra in het lichaam van de Ene Over Wie Niets
Gezegd Mag Worden... ..." (K.V. 182). ...

476 Ned.
656/657 Eng.

9. „Van  het  standpunt  van  onze  planeet  bestaat  kosmisch  kwaad  in  de  verhouding  tussen  die
geestelijke, intelligente Eenheid of Rishi van het Verheven Sterrenbeeld — het bezielende Leven
van een van de zeven sterren van de Grote Beer en ons planetair prototype en een van de krachten
van  de  Pleiaden...  In  deze  verhouding,  waarin  op  het  ogenblik  een  volmaakte  aanpassing
ontbreekt,  ligt  het  mysterie  van  kosmisch  kwaad  verborgen...  Wanneer  de  hemel-driehoek
behoorlijk in evenwicht is gebracht en de kracht onbelemmerd door een van de sterren van de
Grote Beer,  de betrokken Pleiade en het  desbetreffend  planetair stelsel  circuleert,  dan zal  het
kosmisch kwaad opgeheven en een betrekkelijke volmaaktheid bereikt worden." (K.V. 990). ...

1. „De Pleiaden zijn de vermeende vrouwen van de zeven Rishi's van de Grote Beer. Zij zijn tevens
de voedsters van de God van de Oorlog, Mars, de aanvoerder van de hemelse legerscharen." (G.L.
II. 579).

2. „De Pleiaden zijn de centrale groep van het stelsel van siderische sterrenkunde.
a. Zij liggen in de hals van de Stier, het Stier-teken.
b. Zij bevinden zich bijgevolg in de Melkweg.
c. Zij worden dus beschouwd (Alcyone in het bijzonder) als het middelpunt waaromheen ons

heelal van vaste sterren wentelt.” (G.L. II. 582).

3. „Het getal zeven staat in nauw verband met de occulte betekenis van de Pleiaden, zes aanwezig,
de zevende verborgen." (G.L. II. 454).

4. „De Pleiaden waren te eniger tijd de Atlantiden en verbonden met Atlantis en zijn zeven rassen."
(G.L. II. 811).

5. „Een van de meest esoterische tijdkringen berust op zekere conjuncties en respectievelijke standen
van het Maagd-teken en de Pleiaden." (G.L. II. 454).

476/477 Ned.
658 Eng.

6. „De  Pleiaden zijn voor het zonnestelsel de bron van elektrische energie, en gelijk onze zon de
belichaming is van het hart of het liefdesaspect van de Logos (Die Zelf het hart is van de Ene Over
Wie Niets Gezegd Mag Worden),  zijn de  Pleiaden de vrouwelijke tegenstelling van Brahma."
(Het derde aspect. Blz. 156). ...

8. „Twee andere stelsels vormen, wanneer zij met ons zonnestelsel en de Pleiaden zijn verbonden,
een lager viervoud." (K.V. 182).

9. „De zon, Sirius, is de bron van het Logoïsch denkvermogen (manas) in dezelfde betekenis als dat
de  Pleiaden verbonden zijn met de ontwikkeling van het  denkvermogen in de zeven Hemelse
Mensen, en Venus verantwoordelijk was voor het ontstaan van het denkvermogen op de Aarde."
(K.V. 347).

10. „Sirius, de Pleiaden en onze Zon vormen een kosmische driehoek.” (K.V. 375).

11. „De Pleiaden zijn negatief gericht ten aanzien van onze zeven stelsels." (K.V. 377).

477 Ned.
658 Eng.

12. „Onze zeven planetaire Logoi brengen energie over naar de zeven sterren van de Pleiaden via Hun
zeven stelsels." (K.V. 378).

13.  „Drie sterrenbeelden  staan in verbinding met het  vijfde logoïsch beginsel  in  zijn  drievoudige
openbaring: Sirius, twee van de Pleiaden en een klein sterrenbeeld waarvan de naam intuïtief moet
worden vastgesteld." (K.V. 699).

477 Ned.
658/659 Eng.

14.  „Drie  grote  golven  van  energie  bewegen  zich  cyclisch  met  grote  kracht  door  het gehele
zonnestelsel heen vanuit...  de Zeven Zusters,  de  Pleiaden, vanuit die ene in het  bijzonder die
occult „de vrouw" van de Planeet-Logos wordt genoemd wiens stelsel ten slotte de zaden van het
leven zal ontvangen van onze planeet die niet als een heilige planeet wordt beschouwd." (K.V.
1052). ...

484 Ned.
669 Eng.

9. „De  Zon  (d.w.z.  het  zonnestelsel)  heeft  Alcyone  en  de  Pleiaden als  middelpunt  van  haar
loopbaan." (G.L. I. 545). ...

490/491 Ned.
679 Eng.

2. Het Stier-teken wordt als de centrale groep van de Melkweg beschouwd.

NOOT: De Pleiaden worden beschouwd als de centrale groep van het Stier-teken en Alcyone, een
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van de 7 Pleiaden, wordt aangenomen de ster te zijn waaromheen ons heelal wentelt.

491 Ned.
679/680 Eng.

... In elk geval was de methode die van een langzame evolutiegroei, totdat het bewustzijn plotseling
opvlamde ten gevolge van de tussenbeide komende kracht die klaarblijkelijk uit een bron van buitenaf
opwelde.

1. „De Logos. — Het zonnestelsel. Sirius.

2. De Zeven Hemelse Mensen. — Het planetaire stelsel. De Pleiaden.

3. De Hemelse Mens. — De Aard-keten. Venus." (K.V. 347).

494 Ned.
683 Eng.

...  De zeven sterren  in het  sterrenbeeld  van de  Grote  Beer  zijn  de overeenkomsten van de zeven
hoofdcentra  in het  lichaam van dat  Wezen,  groter  dan onze Logos.  Twee andere  stelsels  vormen
bovendien, wanneer zij met het zonnestelsel en de Pleiaden zijn verbonden, een lager viervoud dat ten
slotte in de zeven hoofdcentra wordt samengevoegd op ongeveer dezelfde wijze als bij het menselijk
wezen na de vierde inwijding." (K-V. 182).

494/495 Ned.
684/685 Eng.

„Het zou verstandig zijn hier een weinig uit te weiden over de verbinding tussen Venus en de Aarde,
waarop  in  sommige  occulte  boeken  wordt  gezinspeeld,  en  die  min  of  meer  in  dit  boek  wordt
aangeroerd. Ik heb medegedeeld dat de wederzijdse uitwisseling tussen de twee stelsels voor een groot
deel is toe te schrijven aan hun positieve en negatieve gerichtheid; ik wees erop dat een soortgelijke
verhouding  ten  grondslag  ligt  aan  de  verhouding  van  de  Pleiaden en  de  zeven  stelsels  van  ons
zonnestelsel, alsook aan de verhouding van Sirius en het stelsel zelf. Dit drijft bijgevolg drie grote
stelsels aan tot een hechte wederzijdse uitwisseling:

1. Het stelsel van Sirius,
2. Het stelsel van de Pleiaden,
3. Het stelsel waarvan onze zon het brandpunt is, ...”

495 Ned.
685/686 Eng.

„Gelijk Venus ten opzichte van ons Aards stelsel negatief is gericht, zijn de zeven sterren van de
Pleiaden negatief gericht ten opzichte van onze zeven stelsels.

Een zeer toepasselijke vraag zou hier gesteld kunnen worden. Wij zouden terecht kunnen vragen
(met betrekking tot het feit dat Venus negatief is gericht, alsook dat de Pleiaden eveneens zo gericht
zijn) waarom zij negatief genoemd moeten worden als zij de gevers en niet de ontvangers zijn, want
om negatief te zijn moeten zij voorzeker in staat zijn op te nemen. ...” (K.V. 377—8).
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10/11 Ned.
4 Eng.

... Merkwaardig genoeg berust astrologie op illusie, want, zoals gij weet, is de dierenriem niets anders
dan het denkbeeldig pad van de  zon door de hemelen, en wel zoals dit van het standpunt van onze
totaal onbetekenende planeet schijnt te zijn. De zon staat niet, zoals beweerd wordt, in het een of ander
teken van de dierenriem. Het schijnt enkel maar zo te zijn, daar zij zich beweegt tussen onze kleine
bol, de Aarde, en de sterrenbeelden op een willekeurige tijd in een willekeurig jaargetijde.

In  vroegere  tijden  geloofde  men dat  de  aarde  het  middelpunt  van het  zonnestelsel was en dat
daaromheen  de  zon en  al  de  andere  planeten  wentelden.  Dit  was  de  exoterische  kennis  en  het
exoterisch standpunt,  maar niet  het  esoterisch begrip.  Later,  toen verdere ontdekkingen meer licht
brachten aan het menselijk denkvermogen, werd onze planeet niet meer als middelpunt beschouwd en
werd de waarheid duidelijker gezien, ofschoon er nog veel moet worden ontdekt en waarschijnlijk van
een even revolutionaire  aard.  Van bepaalde  astrologische gezichtspunten uit  moet  een  soortgelijk
proces van decentralisatie plaatsgrijpen en het zonnestelsel moet niet langer worden beschouwd als een
punt waaromheen de dierenriem wentelt of waardoor de  zon gaat in haar grote cyclus van ongeveer
25.000 jaren. ...

11/12 Ned.
5/6 Eng.

...  De moderne onderzoeker is geneigd te geloven dat al die energieën welke uit het teken komen
waarin de zon zich ten tijde van zijn geboorte „bevindt", op hem inwerken en door hem heen stromen.
Hij beschouwt zichzelf ook ontvankelijk voor de krachten van de verschillende planeten zoals zij de
huizen in zijn horoscoop beheersen, en hij gelooft dat zijn levensneigingen en levensomstandigheden
op  die  wijze  worden  bepaald.  Dit  maakt  dat  hij  zich  voelt  als  een  factor  van  geïsoleerde
belangrijkheid. ...

15 Ned.
10/11 Eng.

... [H]et individueel etherisch lichaam is geen op zichzelf staand en afgescheiden menselijk voertuig,
doch het is op een bijzondere wijze een integrerend deel van het etherisch lichaam van die eenheid die
wij de mensheid noemen; dit natuurrijk is door middel van zijn etherisch lichaam een integrerend deel
van  het  planetair  etherisch  lichaam;  het  planetair  etherisch  lichaam is  niet  afgescheiden  van  de
etherische lichamen van de andere planeten, maar alle tezamen vormen met inbegrip van het etherisch
lichaam van de zon het etherisch lichaam van het zonnestelsel. ...

19 Ned.
16/17 Eng.

De  volgende  door  de  esoterische  astroloog  aangenomen  houdingen  en  standpunten  dienen  ook
vermeld te worden, o.a.: ...

2. Dat het  Zon-teken, zoals het  wordt genoemd, de aard van de mens aangeeft,  zowel stoffelijk,
mentaal als geestelijk. Dit teken bezit het geheim van de persoonlijkheidsstraal en van 's mensen
ontvankelijkheid of gemis aan ontvankelijkheid voor de Ziel, de werkelijke mens. Het wijst ook de
reeds  verworven  integratie  aan  en  het  tegenwoordig  punt  van  ontplooiing  van  de
zielehoedanigheden  van  de  huidige  beschikbare  uitrusting,  van  de  aanwezige
levenshoedanigheden en de onmiddellijk voor hem liggende mogelijke groepsverhoudingen. Van
het gezichtspunt uit van de Wijsheid aller Tijden wijst het verder niets aan. Dit is een omkering
van het gewone astrologische standpunt. ...

20 Ned.
18 Eng.

Met betrekking tot het zon-teken, het rijzend teken en de uitwerking van de gedachtenvorm in verband
met de maan is het standpunt van esoterische astrologie als volgt, o.a.:

1. Het zon-teken. Dit teken wijst het tegenwoordig probleem van de mens aan; het geeft het ritme of
het  vastgestelde  tempo  aan  van  zijn  persoonlijkheidsleven;  het  heeft  te  maken  met  de
hoedanigheid,  het  tempera  ment  en  de  levensneigingen  welke  trachten  zich  uit  te  drukken
gedurende  deze  bijzondere  incarnatie,  en  het  is  veelbetekenend  voor  het  rajas- of
werkzaamheidsaspect van de ingeboren mens. Hoofdzakelijk worden hier de krachten gevonden
die op de lijn van de minste weerstand duiden. ...

22 Ned.
20/21 Eng.

... In de grotere cyclus van vele incarnaties van de mens gaat hij — zoals erkend wordt — door de
dierenriemcirkel  vanuit  het  Vissen-teken  naar  het  Ram-teken,  dus  door  de  tekens  in  omgekeerde
richting, wanneer hij de baan of het pad van teruggang van de Zon volgt. Deze zin heeft mij altijd in
verwarring  gebracht,  maar  de  schijnbare  teruggang,  gebaseerd  op  de  vervroeging  van  de
nachteveningen, is een integrerend deel van de Grote Illusie. Vanaf het ogenblik dat een mens begint
los  te  komen  van  die  illusie  en  niet  langer  aan  de  begoocheling  en  aan  de  uitwerking  van  het
wereld-maya is onderworpen, wordt de beweging van het grote Levenswiel omgekeerd en hij begint
dan (langzaam en moeizaam) in de tegenovergestelde richting te werken. ...

25 Ned.
25 Eng.

... De centra beneden het middenrif — het stuit-, heiligbeen-, zonnevlecht- en milt-centrum — worden
tot activiteit gestimuleerd door de vier hogere ontvangende centra. Wanneer dit is voltooid, drukt dit
zich uit als de persoonlijkheid, als stoffelijk magnetisme en stoffelijke invloed, tot de tijd aanbreekt
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dat de weg in tegenovergestelde richting — als ziel — rondom de dierenriem wordt afgelegd. Dit
wordt gesymboliseerd als de omwenteling van de  zon rondom de dierenriem vanuit het Ram-teken
naar het Vissen-teken in plaats van de omgekeerde beweging vanuit het Ram-teken naar het Stier-
teken. Dit wordt in de menselijke vorm herhaald en de vier lagere centra geven ten slotte datgene terug
wat tot hen is gekomen. Zij keren dus het proces, dat op normale wijze is gevolgd, om en de centra
boven het  middenrif worden radioactief,  dynamisch en magnetisch.  Dit  is een diepzinnige occulte
studie en heeft te maken met de reactie van het etherisch lichaam op de inkomende energieën. Door dit
proces wordt ten slotte het laagste centrum aan het ondereinde van de ruggegraat verbonden met het
hoogste, het hoofd-centrum. Dit komt overeen met de verhouding van de Aarde tot de Zon. ...

29 Ned.
30/31 Eng.

2. De gemiddelde intelligente mensheid en diegenen die het Pad van Discipelschap naderen en op het
Proefpad staan, reageren bewust op
a. De planeten, die op hun persoonlijkheid inwerken.
b. Het Zon-teken, dat de levensneigingen aanwijst welke reeds zijn vastgesteld en welke de weg

van de minste weerstand vormen.
c. Het rijzend teken in geringe mate. Dit wijst het levensdoel aan voor die bijzondere levenscyclus

of  anders  gedurende  een  periode  van  zeven  levens.  De  laatste  twee  vormen  de  Grotere
Dierenriem. ...

35 Ned.
38 Eng.

... De eerste grote Hiërarchie is ontsproten uit het Hart van de centrale Geestelijke Zon, en is de Zoon
van God Zelve, de Eerst Geborene in kosmische betekenis, gelijk de Christus de „Oudste was in een
uitgebreide familie van broeders" en de „eerste bloem aan de menselijke plant". ...

37 Ned.
41 Eng.

... Daar de formules voor deze elektrische energieën te ingewikkeld zijn, kan ik ze hier niet geven,
doch de studerende dient in gedachten te houden dat deze Hiërarchieën het volgende uitdrukken:

1. Zevenvoudige kosmische energie. 

2. Kosmisch prana. 

3. Zonne-energie of elektrisch vuur, zonne-vuur en vuur door wrijving.

41/42 Ned.
47 Eng.

Wij hebben dus een rechtstreekse stroom van energie welke zijn weg baant door:

a. De logoïsche twaalfbladige zielelotus, het kosmisch mentaal gebied. 

b. De solaire twaalfbladige lotus. 

c. Het planetair logoïsch hart, eveneens een twaalfbladige lotus. 

d. De twaalfbladige lotus van de menselijke ziel op het mentaal gebied. 

e. Het twaalfbladig hart-centrum in een menselijk wezen.

Of om het anders te zeggen, energie komt rechtstreeks uit:

a. De Zonne-Logos, via drie grote kosmische centra:
1. De centrale geestelijke Zon.
2. Het hart van de Zon.
3. De stoffelijke Zon. 

en gaat verder naar:

b. Het hart-centrum van de planetaire Logos, gelegen op het vierde kosmisch etherisch gebied (ons
buddhisch gebied).

c. De zielelotus van een menselijk wezen op het mentaal gebied, die letterlijk overeenkomt met het
„hart  van de  Zon". Het monadisch punt is een weerspiegeling in het  menselijk stelsel  van de
„centrale geestelijke Zon".

d. Het hart-centrum van een mens op het etherisch gebied van het stoffelijk gebied, hetwelk op zijn
beurt een overeenkomst is van de stoffelijke Zon.

44/45 Ned.
51 Eng.

...  [D]e twaalf tekens zijn in de eerste plaats betrokken bij het stimuleren van de ziel in de vorm,
waardoor subjectieve activiteit ontstaat, welke op haar beurt veranderingen veroorzaakt in de uiterlijke
uitdrukking  door  samensmelting  van  de  energie  van  het  teken  met  die  van  de  planeten.  Het
teweeggebrachte gevolg laat zich in twee stadia verdelen:

1. Het eerste  stadium waarin het  zon-teken de mens overheerst  en hij  geleidelijk geschikt  wordt
gemaakt op de ziel te reageren. Zijn latente mogelijkheden voor dit leven komen tot ontplooiing.
De uitwerking van het  zon-teken wordt soms „de invloed van de Zon van Waarschijnlijkheid”"
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genoemd.

2. Het  tweede  stadium  waarin  er  een  steeds  sterker  wordende  reactie  komt  op  de  energieën,
verborgen door het rijzend teken. Zij roepen het onverwachte op en veroorzaken een versnelling
van  het  evolutieproces  en  de  ontplooiing  van  het  innerlijk  leven.  Het  rijzend  teken  wordt
esoterisch „de Zon van Mogelijkheid" genoemd.

45 Ned.
52 Eng.

Een juist begrip van de uitwerking van de verschillende energieën en krachten zal het duidelijk maken
dat, wanneer de bepalende planetaire krachten, de zich uitbreidende energieën van het zon-teken en de
aandrijvende energie van het rijzend teken alle door de verlichte geestelijke mens beheerst en bestuurd
worden, gij te maken zult hebben met een ziel die op het punt van bevrijding staat.

45/46 Ned.
52/53 Eng.

Ten slotte worden de energieën van de twaalf sterrenbeelden en — in een laatste stadium van ervaring
en ontwikkeling — van de drie grote sterrenbeelden die de Zonne-Logos beheersen, vermengd met de
aangeboren energie van de zeven stralen of de zeven planetaire Logoi. Dit kenmerkt een punt van
volmaaktheid. Deze van buitenaf komende energieën (ik doel hier op die van de grote sterrenbeelden)
worden naar de Aarde uitgezonden via de zeven heilige en de vijf niet-heilige planeten; wanneer de
daarbij  betrokken energieën geheel  samensmelten en zich bijgevolg volledig uitdrukken, komt een
grote wereldperiode tot een einde. Nog voor geruime tijd gedurende deze cyclus van reïncarnaties en
perioden van openbaring wordt het menselijk wezen nagenoeg geheel beheerst door de activiteit van
de niet-heilige planeten. Deze zijn, zoals gij weet, vijf in getal:

De Zon (een planeet omsluierend)
De Maan (een planeet omsluierend)
De Aarde zelf
Mars
Pluto.

47 Ned.
55 Eng.

Wat in dit verband voor de mens geldt, geldt ook voor de mensheid als geheel, voor de Planeet-Logos
van de Aarde, voor alle planetaire Logoi en voor een Zonne-Logos. De overeenkomst, bij voorbeeld,
tussen de samensmelting van de paren van tegenstelling op het stoffelijk gebied kan worden opgemerkt
in de bewuste, gerichte samensmelting van de planetaire krachten met de energie van de een of andere
speciale planeet of een groep van planeten. De overeenkomst waar het het onderscheidingsvermogen
betreft om de kracht van de paren van tegenstelling op het astraal gebied te regelen en te niet te doen,
kan men waarnemen wanneer de energieën van het  zon-teken en die van de planeten op volmaakte
wijze geleid en aangepast worden. ...

51/52 Ned.
60/61 Eng.

... Wij zullen deze punten op de volgende wijze ter hand nemen, o.a.: ...

3. Gezien van het standpunt van een aan een gelofte gebonden discipel en ingewijde die weer het Pad
van de Zon doorkruist en ondervindt dat datgene wat hij als zichzelf in het Leeuw-teken ontdekt
heeft, zijn bekroning vindt in het Waterman-teken....

53 Ned.
62 Eng.

... De dierenriem is, zoals gij weet, het denkbeeldig pad van de  Zon in de hemelen. Van exoterisch
gezichtspunt  uit  is  de  dierenriem  voor  een  groot  deel  illusie.  Tegelijkertijd  echter  bestaan  de
sterrenbeelden en de stromen van energie, die heen en weer gaan, zich vermengen en in elkaar grijpen
door  het  gehele lichaam van ruimte heen,  zijn  in  genen dele illusies,  maar drukken zeer  bepaald
eeuwige verhoudingen uit. ...

53 Ned.
63 Eng.

... De maand en het teken, of de plaats van de Zon in de hemelen, vallen in werkelijkheid niet samen.
Wanneer wij, bij voorbeeld, vermelden dat de Zon „in Ram" staat, drukt dit een esoterische waarheid
uit, maar is geen exoterische werkelijkheid. De Zon stond in het Ram-teken bij de aanvang van deze
grote cyclus, maar zij neemt in deze tijd niet precies dezelfde positie in wanneer zij in dat teken wordt
„aangetroffen".

53/54 Ned.
63/64 Eng.

Reeds eerder  gaf ik een aanduiding waarop een bepaalde  astrologische  berekening gebaseerd  kon
worden,  toen  ik  de  tijd  opgaf  van  de  „Grote  Nadering"  van  de  Hiërarchie  tot  onze  planetaire
openbaring, toen de individualisering plaatsgreep en het vierde natuurrijk verscheen. Ik plaatste die
ontzagwekkende gebeurtenis op 21.688.345 jaren geleden. In  die tijd stond de  Zon in het  Leeuw-
teken.  Het  toen  begonnen proces  op  het  stoffelijk  gebied  dat  uiterlijke  stoffelijke  gebeurtenissen
teweegbracht, nam ongeveer 5000 jaren in beslag om te rijpen, en de  Zon stond in het Tweelingen-
teken toen de laatste crisis van individualisering plaatsgreep; de deur werd toen voor het dierenrijk
gesloten.
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Ons is medegedeeld dat het Boogschutter-teken de menselijke evolutie regeert, daar de Zon in dat
teken stond toen de Hiërarchie haar Nadering begon, ten einde de levensvormen op onze planeet te
stimuleren. Het Boogschutter-teken beheerste echter de periode van de subjectieve toenadering.

De Zon stond in het Leeuw-teken toen de individualisering op het stoffelijk gebied zich voltrok als
gevolg van de aangewende stimulering.

De Zon stond in het Tweelingen-teken toen deze Nadering was voltooid, doordat de Hiërarchie zich
op Aarde had gevestigd. ...

56 Ned.
66/67 Eng.

Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden: ...
2. Leeuw en Waterman staan, door middel van de  Zon en Jupiter, in verbinding met Straal 2. Het

individueel bewustzijn wordt ontwikkeld tot wereldbewustzijn. Op deze wijze wordt een mens een
werelddienaar. ...

57 Ned.
68 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën: ...

b. Straal 2 met Leeuw en Maagd door middel van de Zon en Jupiter. ...

59 Ned.
71 Eng.

Gedurende al deze tijd ontvangt de mens via de zonne-engel gestadig en voortdurend de energie van
de zon (die een tot nog toe onbekende heilige planeet omsluiert).

64 Ned.
78/79 Eng.

... Gij dient voor ogen te houden dat, o.a.: ...

3. De Zon (hier de planeet Vulcanus voorstellend, die een heilige planeet is) een centrum voor in de
keel beheerst, dat verbonden is met de bijschildklieren en niet met de schildklier, welke met het
keel-centrum in verbinding staat. ...

66 Ned.
81 Eng.

... Van het gezichtspunt van de mensheid uit is de loop van de Zon rondom de dierenriem schijnbaar
een langzaam en moeizaam proces, dat ongeveer (op het gebied van tijd) 25.000 jaren beslaat. Gezien
van de innerlijke visie uit is het een beweging rondom het Levenspad dat slechts een moment van tijd
vraagt en „het verleden, het heden en de toekomst uitwist in de stralende glorie van het volbrachte
werk".

79 Ned.
99 Eng.

Ik wil er hier uw aandacht op vestigen dat ik vaak, wanneer de Zon of de Maan als de heerser van een
teken wordt gegeven, zal spreken over een van de verborgen planeten, Uranus of Vulcanus. Deze zijn
verwisselbaar te gebruiken en het is moeilijk te zeggen waarop de esoterische planeet betrekking heeft,
tenzij het u verteld is. ...

79 Ned.
100 Eng.

... Ons wordt vaak in de occulte literatuur verteld dat Mercurius en de  Zon één zijn. De  Zon is het
symbool van de Zoon van God, Die de bemiddelaar is tussen Vader-Geest en Moeder-Stof. ...

83 Ned.
104 Eng.

1. De Zon [is] in het Ram-teken in verheffing ... . Hier betekent de Zon het leven van de geest dat tot
volledige uitdrukking komt als resultaat van het grote evolutieproces, begonnen in het Ram-teken.
Het leven van God dat in dit teken „tot werkzaamheid wordt aangedreven” bereikt ten slotte zijn
vervulling. Verborgenheid wordt kracht en middernacht gaat op in de middag. God, de Vader,
heerst. ...

83/84 Ned.
106 Eng.

... Indien hij het Ram-teken betreedt wanneer hij op het Gewone Kruis staat, zal hij, volgens Sepharial,
onder invloed komen van Mars, de Zon en Jupiter. Dit betekent conflict, openbaring en de voldoening
gevende bevrediging van begeerte en eerzucht naarmate de ontelbare eeuwen verstrijken. Wanneer hij
zich opnieuw richt en het Vaste Kruis bestijgt, komt hij onder invloed van Jupiter, de Zon en Mars,
want de ingewijde en discipel brengt zijn loopbaan tot een hoogtepunt in elk van de tekens door een
laatste overheersende worsteling en strijd. Ik wil hier opmerken dat Alan Leo een vaag idee had van de
innerlijke  betekenis  van  de  decanaten  toen  hij  Mars,  de  Zon en  Venus  toeschreef  aan  de  drie
decanaten. Hij raakte de waarheid aan van de innerlijke subjectieve omkering op het wiel welke andere
energieën  en  invloeden  met  zich  brengt,  toen  hij  Venus  in  de  plaats  stelde  van  Jupiter.  Het
denkvermogen en het  hart  moeten gecoördineerd  en in werking gesteld worden wanneer de grote
omkering plaatsgrijpt.

87 Ned.
110/111 Eng.

... Gegeven de onvermijdelijkheid dat een mens ten slotte de loop van zijn weg door de twaalf tekens
omdraait, op welke tijd en in welk teken draait de  Zon om? Op welk punt in de wenteling van de
dierenriem kan men deze omkering in de Zon zelf zien plaatsgrijpen?

Tenzij gij enig begrip hebt van de aard van de grote illusie van de samenstelling van de Zon, zal het
moeilijk voor u zijn de betekenis van mijn antwoord te begrijpen. De  zon waarop gij  doelt,  is de

278



Bladz.-ref. ZON

stoffelijke  Zon en  haar  schijnbaar  pad  in  de  hemelen.  Deze  „verschijning"  zal  zich  uiterlijk  niet
wijzigen, want — nu komt een belangrijke verklaring — de werkelijke Zon waaronder ons planetair
leven ten slotte zal functioneren en waarop gereageerd zal worden, is het Hart van de Zon. ...

87 Ned.
111 Eng.

... De persoonlijkheid zal nog op invloeden reageren welke tot hem komen vanuit de stoffelijke Zon,
maar de gemotiveerde levensactiviteiten en de subjectieve ervaringen van de innerlijke mens zullen
door  energieën  die  tot  hem komen vanuit  het  „Hart  van de  Zon" worden beheerst.  Ik  wil  u hier
herinneren aan de leer van de Wijsheid aller Tijden, zoals zij in De Geheime Leer is gegeven en door
mij  in  mijn  latere  boeken  is  uitgewerkt,  dat  de  Zon ontdekt  en  begrepen  moet  worden  in  haar
drievoudige aard die evenals de Drieëenheid drievoudig is. De volgende tabel kan ertoe dienen dit
denkbeeld iets duidelijker te maken:

1. De stoffelijke Zon Vorm Persoonlijkheid Het Beweeglijk Kruis beïnvloedend. 
2. Het Hart van de Zon Ziele-Bewustzijn Het Vaste Kruis beïnvloedend. 
3. De centrale geestelijke Zon Het Leven Het Hoofdkruis beïnvloedend.

Met het woord „beïnvloedend" doel ik hier op de energieën die uit deze drie aspecten van de Zon
door middel van de drie Kruisen naar onze planeet stromen. Denk hierover na en besef tevens dat onze
Zon zich beweegt door de ruimte (en ons zonnestelsel meevoert in haar invloedssfeer) rondom onze
eigen centrale, heersende ster, die, zoals terecht verondersteld is, bestaat in het sterrenbeeld Taurus, de
Stier, en in de Pleiaden wordt aangetroffen. ...

95 Ned.
122 Eng.

... De gedachte welke ik u hier wens mede te delen, is dat in dit stadium de invloed van het Vissen-
teken  op  de  involuerende  boog,  en  wanneer  de  Zon door  de  tekens  teruggaat,  grotendeels  in  de
wereldziel en in de verborgen, geïncarneerde en gekerkerde Christus wordt gevoeld; de kiem van het
Christus-leven wordt psychisch ingedrukt en zij wordt voortdurend gevoeliger voor deze psychische
indrukken,  opgezweept  door  begeerte  welke  altijd  verandert,  zich  aanhoudend  bewust  van  alle
botsende contacten, doch is nog niet in staat ze op de juiste wijze te verklaren, daar het denkvermogen
in het Maagd-teken nog niet voldoende is ontwaakt. ...

98 Ned.
127 Eng.

... De orthodoxe astrologie geeft voor deze vier tekens slechts twee planeten aan, hetgeen in zichzelf
op een bepaalde wisselwerking duidt. Jupiter en zijn invloeden wijzen aan dat de weg van incarnatie
de „weldadige" methode van evoluerende ontplooiing is en dat de weg van liefde-wijsheid (2de straal)
de weg is voor de mensheid die zij moet gaan. Mercurius wijst aan dat de lijn van de minste weerstand
voor de mensheid harmonie door conflict is, want Mercurius drukt de vierde-straals-energie uit die
buddhisch en intuïtief is en zeer krachtig de Christus tot uitdrukking brengt, daar Mercurius en de Zon
één zijn. ...

101/102 Ned.
131/132 Eng.

... De mens die op bepaalde wijze tot volle zielebewustzijn komt, heeft nu geen bemiddelaar meer
nodig, maar laat zich rechtstreeks in met zijn uitstromende bron. Mercurius wordt dan weer onder een
andere naam aangetroffen, deze keer als de  Zon, en bemiddelt tussen de hogere aspecten — ziel en
geest —, want Mercurius en de Zon zijn Eén. Door Mercurius wordt het denken verlicht en er wordt
een verhouding tussen de persoonlijkheid en de ziel tot stand gebracht. Evenals Mercurius verplaatst
de Zon — de bemiddelaarster — zich naar een nog hoger gebied en is niet langer de bemiddelaarster
tussen twee verschillende stadia in bewustzijn maar tussen het leven en het bewustzijn zelf; dit is een
totaal andere aangelegenheid en brengt het hoger begrip tot stand. ...

102 Ned.
133 Eng.

... Volgens Sepharial worden de drie decanaten door Saturnus — Jupiter — Mars beheerst en geven
een kans karma weg te werken, en wanneer die kans wordt aangegrepen, kan de uitslag succesvol zijn;
zij geven tevens de te gebruiken methode aan, die van conflict en strijd. Alan Leo geeft ons Jupiter, de
Maan en Mars. Hij wijst op het welslagen dat verbonden is met bewezen discipelschap en de daaruit
voortvloeiende rijpheid voor inwijding, het aanschouwen van het visioen waarmede Jupiter de discipel
beloont, en de ervaringen die Vulcanus biedt. Vulcanus is tot nog toe verborgen geweest, doch zijn
invloed heeft gestadig alle maan-leiding verdrongen, want de persoonlijkheid of de vormzijde van het
leven is opgegaan in de straling van de Zon, de ziel. Het licht van Vulcanus en het licht van de Zon
vormen één licht en deze drie — Mercurius, Vulcanus en de Zon — betekenen een synthese en een
straling waardoor ten slotte het licht van Mercurius wordt gedoofd en op de achtergrond „wegvalt",
terwijl ook Vulcanus onzichtbaar wordt en alleen de Zon blijft. Dientengevolge hebben wij een visioen
van de Zon, de ervaringen van de persoonlijkheid en haar inspanning, hetgeen de manier van bereiken
is die door Mars beheerst wordt.

103 Ned.
134 Eng.

Dit sterrenbeeld, [Waterman,] is in deze tijd van buitengewoon belang voor ons zonnestelsel, want het
is een teken waar onze Zon zich snel naar toe beweegt; zijn invloed wint aan stuwkracht en wordt bij
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het verstrijken der jaren steeds sterker. ...

105 Ned.
137 Eng.

... Het is een dwaling de grens van een contact tussen twee tekens in de baan van de Zon te zien als
scherpe, vaste lijnen of vastgestelde grenslijnen. Dat is niet het geval. Er zijn geen starre grenslijnen
welke  twee  geheel  verschillende  gebieden  van  ervaring  en  van  bewustzijn  op  het  zonnepad van
elkander scheiden. Het schijnt slechts zo te zijn, en dit zelf maakt deel uit van de Grote Illusie.

108 Ned.
141 Eng.

... In het Steenbok-teken, bijvoorbeeld, is de invloed van Saturnus zowel exoterisch als esoterisch; in
het Stier-teken heeft Vulcanus zowel een esoterische als een hiërarchische uitwerking, terwijl in het
Leeuw-teken de Zon alle drie — het exoterisch, het esoterisch en het hiërarchisch leven — beheerst. ...

112 Ned.
146 Eng.

Wij  komen nu  aan  een  zeer  belangwekkend  punt  met  betrekking  tot  het  Waterman-teken.  Er  is
schijnbaar geen planeet die in dit teken of in verheffing of „in val" is. De enige planeet die beroerd
wordt, is de Zon, wier macht getemperd wordt. ...

112/113 Ned.
147 Eng.

In het Waterman-teken gaat al datgene in vervulling wat de ingewijde in het Leeuw-teken heeft bereikt
door de invloed van de Zon, want in het Leeuw-teken is er een nagenoeg onovertroffen toestand waar
de  mensheid bij  betrokken is,  daar  de  Zon alle  uitdrukkingen — zowel exoterisch,  esoterisch als
hiërarchisch  —  beheerst.  Zij  heerst  over  de  persoonlijkheid,  de  ziel  en  de  vierde  Scheppende
Hiërarchie.  Vandaar  dat  de  macht  van  de  Zon (de  stoffelijke  Zon) in  het  Waterman-teken  wordt
getemperd.  De derde  inwijding is  ondergaan  en het  licht  van de  persoonlijkheid  is  „gedoofd"  of
verduisterd door het licht van de subjectieve Zon die de ziel beïnvloedt. ...

122 Ned.
160 Eng.

2. In Atlantische tijden werd de mens zo ontvankelijk voor de planetaire en solaire invloeden, dat de
deur van inwijding tot hiërarchische ervaring geopend werd en er twee tekens bijgevoegd werden.
Deze twee tekens waren de hogere overeenkomsten van het Leeuw- en van het Maagd-teken en
waren de polaire tegenstellingen van deze twee: het Waterman- en het Vissen-teken. ...

126 Ned.
167 Eng.

De invloeden en krachten van de tweede straal zijn altijd aanwezig en stromen in ons planetair gebied
en planetair leven via de Zon (een verborgen planeet omsluierend) en via Jupiter. ...

130 Ned.
172 Eng.

De  drievoudigheid,  waarin  elk  teken  wordt  verdeeld  en  welke  wij  de  decanaten  noemen,  is  van
bijzonder belang waar het het Steenbok-teken betreft. Zoals het geval is met elke overeenkomst, kan
deze drievoudigheid worden verbonden met de drie aspecten van God en die van de mens — geest,
ziel en lichaam. Het middelste decanaat is bijgevolg van bijzonder belang in onze wereldperiode, daar
het betrokken is bij de uitwerking van de planetaire invloeden, de solaire stralen en de energie van de
sterrenbeelden op de ziel of het bewustzijnsaspect. Dit is het geval of wij de mens op het gewone wiel
of de mens op het omgekeerde wiel in beschouwing nemen. Gezien vanuit een astrologische verklaring
en waar het de astroloog betreft die er niet zeker van is in welke richting het wiel wentelt, is het het
enige decanaat met zijn heerser waarvan hij zeker kan zijn. De invloed van de heerser is derhalve
onvermijdelijk. Dit is op opvallende wijze het geval met betrekking tot het Waterman-teken waarin
onze zon nu komt te staan, met zijn drie decanaten, Saturnus, Mercurius en Venus, die onvermijdelijk
moeilijkheden, verlichting en broederlijke liefde brengen. ...

131 Ned.
172/173 Eng.

Er zijn twee groepen van heersers beschikbaar voor de drie decanaten. Alan Leo geeft ons Saturnus,
Venus en Mercurius. Volgens Sepharial zijn het Jupiter, Mars en de Zon. Van deze twee opgaven is de
eerste nauwkeuriger en meer esoterisch. De ware heersers zijn Saturnus, Venus en de  Zon. Ik wil u
eraan herinneren dat Mercurius en de Zon verwisselbaar zijn, maar dat in dit geval de Zon exoterisch
Mercurius en esoterisch een verborgen planeet betekent.

... Het zal voor alle esoterici duidelijk zijn dat de  Zon de aangewezen heerseres is van het derde
decanaat, daar zij een verborgen, zeer veelbetekenende planeet omsluiert, die goddelijkheid ten tijde
van de derde inwijding openbaart. Gij zult opmerken hoe in dit grote teken van inwijding Saturnus de
aard van het derde aspect van goddelijkheid, de aard van de intelligente materie, openbaart; Venus
openbaart de aard van het tweede aspect, het bewustzijn of de intelligente liefde, terwijl de Zon — de
stoffelijke Zon en het hart van de Zon tezamen — de synthese van deze twee onthult.

138 Ned.
183 Eng.

...  Te  eniger  tijd  zal  het  van  belang  zijn  een  wetenschappelijk  onderzoek  in  te  stellen  naar  het
evenwichtsvermogen  dat  door  het  Weegschaal-teken  wordt  gehanteerd,  met  een  daaruit  volgende
analyse van de uitwerking van dat teken in een individueel leven. Het zou dan mogelijk kunnen zijn te
ontdekken of het bijzondere leven waarin een mens het proces van omkering verricht, misschien niet
een leven is waarin de zon in het Leeuw-teken staat met het Weegschaal-teken rijzend. ...
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138/139 Ned.
183/184 Eng.

... Het zou ook interessant zijn een analyse te maken van die speciale incarnaties en hun horoscopen
waarin de beide polaire tegenstellingen optreden met betrekking tot elkander — de ene als het  zon-
teken en de andere als de ascendant, want deze levens drukken doorgaans de een of andere graad van
evenwicht of van vervulling uit;  het  zullen in geen geval negatieve levens zijn of levens waaraan
richting, gebeurtenissen en doel ontbreken. Dit is voornamelijk het geval op het Vaste Kruis van de
Hemelen.

140 Ned.
186 Eng.

... Wij begrijpen dat wij onze aandacht aan het volgende zullen moeten geven, o.a.:

1. Het  Zon-Teken. In  dit  geval  beheerst  het  Boogschutter-teken  de  omstandigheden  welke  de
erfelijkheid  aangeven  en  de  omgeving  dwingen  verklarend  te  zijn  met  betrekking  tot  de
persoon. ...

144/145 Ned.
192 Eng.

Waar het  de drie decanaten van het Boogschutter-teken betreft,  geeft Sepharial  ons Mercurius,  de
Maan en de Zon als de drie heersende planeten, terwijl Alan Leo Jupiter, Mars en de Zon aangeeft, en
hiermede  legt  hij  de  nadruk,  zoals  hij  altijd  doet,  op  de  weg  van  de  esoterici.  ...  De  Zon, de
Zonne-Engel voorstellend, blijft bestendig zowel bij de exoterische als de esoterische processen, en
daarom erkent de astrologie haar als een voortdurende, aanwezige kracht. Dit feit op zichzelf wijst op
een veelbetekenende waarheid. De ziel blijft  eeuwig aanwezig — in het verleden, in het heden en
verder ook in de toekomst.

150/151 Ned.
200/201 Eng.

... Het mensdom is de goddelijke Boodschapper voor de wereld van vormen; het is in wezen Mercurius
die  licht  en  leven  brengt  aan  andere  goddelijke  openbaringen  en  hiervan  zijn  alle  goddelijke
Wereld-Verlossers de eeuwige symbolen.

Dit  toekomstig proces  van planetaire  dienst  door bemiddeling van het  derde goddelijk centrum
wordt slechts waarlijk doeltreffend wanneer het Waterman-teken heerst en wanneer onze zon door dat
teken van de dierenriem gaat. ...

165 Ned.
220/221 Eng.

Een nauwkeurige studie van alle hier gegeven verhoudingen zal het feit onthullen dat vier tekens van
de dierenriem bijgevolg een overheersende rol  spelen in het leven van de mens die,  terwijl hij  in
incarnatie is, werkt met zijn  Zon in het Schorpioen-teken of met het Schorpioen-teken rijzend. Deze
vier tekens zijn:

1. Ram ...
2. Kreeft ...
3. Schorpioen ...
4. Waterman ...

165/166 Ned.
221 Eng.

... Op ... [het Vaste] Kruis staat de volkomen in evenwicht gebrachte mens precies in het centrum waar
de vier armen elkaar kruisen en dus in het punt waar de energieën van de vier tekens en van hun
heersende planeten door hem heen kunnen stromen; zij roepen de noodzakelijke reacties bij hem op,
scheppen  de  omstandigheden  waarin  de  beproevingen  mogelijk  worden  waarna  de  noodzakelijke
omkering van de levensrichting in de aard van de mens kan plaatsgrijpen en hem op het omgekeerde
wiel brengt. De planeten die hem in het een of ander aspect van zijn aard regeren en beheersen zijn,
o.a.:

Planeet Teken Straal School ...

3. De Zon Leeuw 2de Orthodox, Esoterisch en Hiërarchisch. ...
167 Ned.
223 Eng.

Met betrekking tot het verticale en het horizontale leven van het Vaste Kruis is het leerzaam op te
merken dat het verticale leven van de mens op dat Kruis (ongeacht in welk teken zijn zon tijdelijk kan
staan) altijd Waterman — Leeuw is. ...

167/168 Ned.
224/225 Eng.

...  Uranus staat  in het  Schorpioen-teken in verheffing; de macht van Venus wordt  in dit  teken
getemperd, terwijl de Maan in val is. Wat beelden deze feiten symbolisch uit? ..., o.a.:

Venus, het intelligent denken, heeft haar macht in dit teken verminderd omdat het intellect — nadat
het ontwikkeld en gebruikt is — nu onderworpen moet worden aan een hoger vermogen van de ziel, de
geestelijke intuïtie. De Zoon van het Denkvermogen, de Zonne-Engel, moet zich nu openbaren als een
Zoon Gods. Wanneer deze  Zonne-Engel de leiding heeft, moet hij ten slotte plaats maken voor de
Tegenwoordigheid. Deze heeft hij tot nog toe omsluierd of verborgen gehouden. Venus moet zich
terugtrekken en de Zon — als een symbool van de Godheid — moet in invloed toenemen en ten slotte
haar plaats innemen. ...

169 Ned. ...  De ene groep [astrologen] veronderstelt dat  Mars, de  Zon en Venus over de decanaten van het

281



Bladz.-ref. ZON

226 Eng. Schorpioen-teken heersen, terwijl een andere groep Mars,  Jupiter en de Maan als de drie heersers
beschouwt. ... Te eniger tijd zullen zij tot een duidelijke beslissing komen wat betreft de positie van de
vijf in overweging genomen planeten die over de decanaten heersen (over één zijn zij het samen eens);
ik kan u niet op de wezenlijke waarheid wijzen, omdat er een nieuwe planeet in dit teken verrijst en het
aan de mens is deze te ontdekken en haar op de juiste wijze te plaatsen binnen de omtrek van het Grote
Wiel.

186 Ned.
250 Eng.

De Zon is „in val" in dit teken, daar noch de persoonlijkheid noch de ziel overheerst in de mens die
een zuiver Weegschaal-type is; er is evenwicht bereikt en esoterisch „stemmen zij zich op elkander
af". ...

195/196 Ned.
263 Eng.

Er zijn drie heersers van het Maagd-teken:

1. Mercurius  is  de  orthodoxe heerser.  Hij  betekent  de  veelzijdige  energie  van de  Zoon van het
Denkvermogen,  de  ziel.  Hij  is  verwisselbaar  met  de  Zon (de  Zoon)  en  treedt  op  als  de
Bemiddelaar of de tussenpersoon tussen de Vader en de Moeder, tussen Geest en Stof, maar is
toch het gevolg van de vereniging van deze twee.

2. De Maan (Vulcanus) is de esoterische heerseres. De betekenis hiervan is gelijk aan die van de
orthodoxe heerser. ...

3. Jupiter  is  de  hiërarchische  heerser  en  heeft  de  heerschappij  over  de  tweede  Scheppende
Hiërarchie. ...

210/211 Ned.
284 Eng.

Volgens Sephariel worden de drie decanaten waarin het Maagd-teken wordt verdeeld, beheerst door de
Zon, Venus en Mercurius, terwijl Alan Leo ons Mercurius, Saturnus en Venus geeft. Ik wil hier uw
aandacht vestigen op een punt dat vaak door astrologen over het hoofd wordt gezien, namelijk dat
Mercurius en de  Zon onderling-verwisselbare termen zijn waar het de discipel betreft. Wanneer de
discipel zich bewust wordt dat hij zelf Mercurius, de Zoon van het Denkvermogen, is en bijgevolg één
met de universele Christus, de „Zon en toch de Zoon van God" (zoals het esoterisch wordt uitgedrukt),
dan is hij een ingewijde. Daarom is de door Alan Leo gegeven vaststelling van de heersers de ware
esoterische. ... Het zwakke punt van de door Sephariel aangegeven heersers van de decanaten ligt in
het feit dat, waar Mercurius en de Zon één zijn, de keuze dus een herhaling is van hetzelfde; hij laat
Saturnus weg en wegens deze weglating staat, esoterisch gesproken, de „deur niet open".

211 Ned.
285 Eng.

...  Het  zuivere  Leeuw-type  moet  op  een  nieuwe,  onovertroffen  wijze  reageren  op  de  geboden
gelegenheid, en wanneer ik zeg type dan doel ik op die mensen wier zon in het Leeuw-teken staat of
die het Leeuw-teken rijzend hebben. ...

212 Ned.
286 Eng.

... De neiging tot ineensmelting, samenbinding, vermenging en de geestelijke tegenhanger van deze
eenheid is  heden ten dage sterker  dan ooit  tevoren en de typen die dit  exoterisch teweegbrengen,
moeten het Leeuw-teken ergens in een vooraanstaande positie in hun horoscoop hebben of de Zon die
de leiding heeft in het een of ander belangrijk huis. ...

218 Ned.
294 Eng.

Wanneer gij even nadenkt zult gij begrijpen waarom de Zon de heerseres is van de drie toestanden van
het  Leeuw-teken  —  exoterisch,  esoterisch  en  hiërarchisch.  Het  vermoeden  dat  het  doel  van  dit
zonnestelsel de ontplooiing van het bewustzijn is, is juist, en indien voor het strikt menselijk wezen
zelfbewustzijn het doel is, dan moet de  Zon redelijkerwijs wel heersen, want zij is de bron van het
stoffelijk  bewustzijn  (exoterisch  en  symbolisch  van  de  persoonlijkheid),  van  zielebewustheid
(esoterisch) en van het geestelijk leven (hiërarchisch). Ik herhaal dat het noodzakelijk is dat gij het
stimuleren van het bewustzijn erkent als het doel van alle astrologische invloeden, doordat het in 't oog
lopend thema van het Leeuw-teken de activiteit is van de zelfbewuste eenheid met betrekking tot haar
omgeving of de ontwikkeling van gevoelige reactie op omringende invloeden door de ene die — zoals
de Zon staat — in het centrum staat van haar klein heelal. ...

219 Ned.
295/296 Eng.

De drie aspecten van de Zon (waarover in De Geheime Leer is gesproken) zijn op dit punt van belang,
daar de invloeden welke erdoor en eruit stromen het gehele subjectieve, latente wereldbewustzijn op
de  voorgrond  brengen  en  ten  slotte  (bij  de  laatste  openbaring  en  de  uiteindelijke  bevrijding)  de
volledige  uitdrukking  van  het  bewustzijn  van  de  Godheid  teweegbrengen.  Dit  kan  goddelijke
gevoeligheid, het universeel denkvermogen of het goddelijk plan of het goddelijk gesteld doel worden
genoemd. ... Deze drie aspecten van de Zon zijn de factoren die bij de geboorte het bewustzijn geven
en het uiteindelijk doel bereikbaar maken. Zij maken alle bewustzijnsvormen mogelijk doordat deze
geworteld zijn in de Zon (symbolisch gesproken) en een inherent aspect zijn van het grotere geheel.
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1. De stoffelijke Zon — de anima mundi of wereldziel; de dierlijke ziel. Veelvuldigheid .

2. Het hart van de Zon — de menselijke ziel en het goddelijk ego. Dualisme.

3. De centrale, geestelijke Zon — het goddelijk bewustzijn. De wil van het geheel. De bewustheid
van God. Eenheid.

Zoals u verteld is omsluiert de Zon enkele verborgen planeten en waar het het Leeuw-teken betreft,
zijn Neptunus en Uranus de twee planeten door middel waarvan de  Zon haar energie of invloeden
concentreert (gelijk een lens). Het „hart van de Zon" gebruikt Neptunus als zijn tussenpersoon, terwijl
de centrale, geestelijke Zon haar invloeden uitzendt door middel van Uranus. ...

220 Ned.
296/297 Eng.

...  Door een ruime en  dientengevolge een enigszins onnauwkeurige generalisering te geven, zou ik
kunnen zeggen dat dit proces zich als volgt op de drie Kruisen voltrekt:

1. Op het Beweeglijk Kruis is het de stoffelijke Zon en haar invloeden die op de mens inwerken, de
lichamelijke  cellen  stimuleren  en de  vormaard  ondersteunen,  die  van  invloed  is  op  de  centra
beneden het middenrif.

2. Op het  Vaste Kruis  is  het  het  „hart  van de  Zon" dat  tot  activiteit  wordt  aangedreven en zijn
energieën uitstort over de mens door middel van Neptunus. Deze stimuleren en beroeren het hart-,
het keel- en het ajna-centrum.

3. Op het  Hoofdkruis  is  het  de  centrale,  geestelijke  Zon die  zich laat  gelden;  Uranus is  dan de
verdelende bemiddelaar en het hoofd-centrum wordt het centrum in het lichaam van de ingewijde
waardoorheen aanwijzingen en leiding komen.

Met betrekking tot het Beweeglijk Kruis stromen de stralen van de Zon in een drievoudige vorm (de
laagste energieën van de drievoudige Zon gecombineerd) in en door de mens via Jupiter. Jupiter is de
tussenpersoon van de tweede straal die door de Zon wordt uitgedrukt — zowel waar het de kosmos als
het stelsel betreft.

Vandaar  de drievoudige verhouding van de  Zon tot  het  Leeuw-teken welke in ons  zonnestelsel
onovertroffen is, en vandaar de belangrijkheid van de driehoek — de Zon, Uranus en Neptunus — die
de onder het Leeuw-teken geboren mens bestuurt. De energie van het Leeuw-teken wordt door de Zon
geconcentreerd en wordt aan onze planeet uitgedeeld via de Zon en de twee planeten die zij omsluiert.

221 Ned.
298 Eng.

Met betrekking tot de horoscoop van de mens in het Leeuw-teken en het thema van inwijding wil ik
erop wijzen dat gij, wanneer de Zon, de Maan (een planeet omsluierend) en Saturnus alle verenigd zijn
in een bepaald huis in de horoscoop, te maken krijgt met datgene wat het „teken" wordt genoemd van
de mens die een inwijding moet ondergaan. ...

222 Ned.
300 Eng.

...  Voor  de  gevorderde  ingewijde  in  dit  teken  en  na  de  derde  inwijding  wordt  Sirius  een  grote
levensfactor. Hij begint op zijn trillingen te reageren daar hij nu de Zon en de Maan beheerst en die
twee planeten onder zijn heerschappij heeft, want dat moeten de Zon en de Maan voor hem worden —
eenvoudig planeten die geregeerd moeten worden. 

Dit is een groot mysterie en ik vermeld het enkel als feit. De ingewijde heeft nu te maken met de
invloeden van Sirius, Leeuw, de Zon, de Maan en Mercurius. ...

222 Ned.
300 Eng.

Indien gij een weinig nadenkt zult gij begrijpen dat de Zon, zoals zij Neptunus omsluiert, een krachtige
uitwerking heeft op de persoonlijkheid, hier gesymboliseerd voor ons door het astraal lichaam, terwijl
Uranus (die eveneens door de Zon wordt omsluierd) de uitwerking van de ziel op de persoonlijkheid
symboliseert. ...

223 Ned.
301 Eng.

2. Het zevende centrum, het centrum aan het ondereinde van de ruggegraat, wordt gewekt door de
ziel  die  door  middel  van het  eerste  of  hoogste  hoofd-centrum werkt,  en als  gevolg stijgt  het
kundalinivuur opwaarts. Dit veroorzaakt op zijn beurt een samensmelting met de hogere krachten.
Wanneer dit plaatsgrijpt, staan de volgende drie grote centra in het lichaam op één lijn:

Het Hoofd Het Hart Het Stuit-centrum

De centrale geestelijke Zon Het hart van de Zon De stoffelijke Zon. 
Sirius Mercurius Saturnus. 
De Zon Uranus Neptunus.

223 Ned.
301 Eng.

... Ik wil hier in het kort wijzen op een driehoek bestaande uit: De Zon (tweede straal), Jupiter (tweede
straal) en Venus (vijfde straal). Het zal duidelijk voor u zijn dat wij hier een andere invloedssfeer
hebben van groot belang, beheerst door het Leeuw-teken. ...  Zo krachtig was de invloed van deze
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driehoek dat zijn uitwerking op de Maan haar van het leven moest beroven door alle „levenszaden" uit
haar  te  trekken,  waardoor  haar  invloed  vernietigd  werd,  daar  deze  ongewenst  was  waar  het  de
mensheid betrof.

225 Ned.
304 Eng.

Wegens zijn plaats op het Vaste Kruis komt het Leeuw-teken onder invloed, direkt of indirekt, van zes
planeten: De  Zon, Neptunus, Uranus, Jupiter, Venus en Mars. Al deze planeten komen in dit teken
krachtig tot uitdrukking, terwijl zij een bepaald punt van openbaring bereiken, en door hun vereende
activiteit en wisselwerking vormen zij de zespuntige ster van de mensheid. ...

226/227 Ned.
306/307 Eng.

De bijzondere betekenis van het Leeuw-teken in de algemene evolutie van bewustzijn wordt speciaal
in de mensheid bepaald door de leiding van die twee mysterieuze planeten, Uranus en Neptunus; in de
mens die rijp is voor inwijding krijgt gij bijgevolg een tweevoudige leiding, d.w.z. de Zon zelf en ook
de  Zon zoals zij de invloeden van deze twee planeten omsluiert, of liever gezegd, zoals zij ze met
intensiteit centraliseert en overbrengt. Dit brengt de volgende ontwikkelingen teweeg:

1. De Zon. — Volledig zelfbewustzijn. Dit brengt — door de invloed van de stoffelijke Zon en het
„hart van de  Zon" — een gewaarwording teweeg van de verhouding van het hoger Zelf en het
lager zelf. De mens wordt zich bewust van zijn wezenlijke tweeslachtigheid.

2. Uranus. — Occult bewustzijn. ...

3. Neptunus. — Mystiek bewustzijn. ...

227 Ned.
307 Eng.

Wij krijgen bijgevolg het bewuste, geïntegreerde Zelf dat met volledige occulte kennis, alsook met het
mystisch waarnemingsvermogen werkt wanneer de invloeden van het Leeuw-teken, gecentraliseerd
door  de  Zon, Uranus en Neptunus,  op  behoorlijke  wijze in het  leven van de gevorderde  discipel
verwerkt zijn. ...

227/228 Ned.
307/308 Eng.

Voordat  de  individuele mens een inwijding kan ondergaan,  moet hij  volledig zelfbewust,  mystiek
georiënteerd  en  occult  ontwikkeld  zijn.  ...  Hij  wordt  dan  door  de  stoffelijke  Zon geregeerd,
aangedreven door de uit „het hart van de Zon" stromende energieën (via Neptunus) en een eenwording
wordt tot stand gebracht door de krachten die hem (via Uranus) bereiken.

228 Ned.
308 Eng.

Verder dan deze twee ver afgelegen planeten ligt een andere planeet die nog niet ontdekt is, ofschoon
overal  bespiegelingen erover worden gehouden ten gevolge van enkele onverklaarbare bewegingen
van de  planeet  Neptunus.  Door  middel  van deze  onbekende planeet  worden  de  Krachten  (die  in
verbinding staan met de tekens Leeuw en Waterman) in een sterke stroom van kracht samengetrokken;
deze Krachten stromen in ons planetair leven gedurende de maand augustus en verspreiden zich via
Uranus en Neptunus. Gij krijgt dus in dit verband te maken met:

Leeuw en Waterman

De stoffelijke Zon Het hart van de Zon De centrale geestelijke Zon
De onbekende planeet.
Uranus en Neptunus.
De menselijke Hiërarchie.
Het dierenrijk.

228 Ned.
308 Eng.

Ik  wil  hier  onder  uw aandacht  brengen  dat,  door  middel  van  deze  leidinggevende  planeten,  de
volgende stralen de besturende factoren zijn in de horoscoop van de mens in het Leeuw-teken:

1. De Zon — 2de straal — liefde-wijsheid.

2. Uranus — 7de straal — organisatie of gerichte openbaring.

3. Neptunus — 6de straal — idealistische gerichtheid op één punt. Toewijding aan een doel.

229 Ned.
310 Eng.

... Geen planeet is in het Leeuw-teken in val en geen planeet is in verheffing in dit teken, terwijl de
macht  zowel  van  Uranus  als  van  Saturnus  enigszins  getemperd  wordt,  uitgezonderd  waar  het  de
ingewijde betreft die krachtig op de esoterische invloed van Uranus reageert. Dezelfde fundamentele
leerstelling is hier van kracht zoals onderwezen werd bij de Zon die zowel exoterisch, esoterisch als
hiërarchisch heerst. ...

230 Ned.
311 Eng.

... Saturnus, Jupiter en Mars worden door hem aangegeven als de heersers van de drie decanaten. Alan
Leo is echter dichter bij de waarheid wanneer hij ons de Zon, Jupiter en Mars geeft.

Zelfbeheersing door middel van conflicten, tot een succesvol resultaat gebracht en gezegend door
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de weldadigheid van Jupiter, is de ware geschiedenis van de gevorderde aspirant van het Leeuw-teken.
...

238 Ned.
321/322 Eng.

Gelijk het Leeuw-teken in al zijn drie uitdrukkingen (orthodox, esoterisch en hiërarchisch) door de
Zon wordt beheerst, is het Kreeft-teken het enige andere teken dat slechts door één planeet wordt
beheerst, hoewel in de orthodoxe astrologie de Maan in de plaats wordt gesteld voor Neptunus, daar
het  de  vormaard  is  die  in  het  langste  stadium van  de  menselijke  ontplooiing  overheerst,  terwijl
esoterisch het  de  zich oriënterende-gevoelige  aard  is  die  de gemiddelde mens beheerst;  met deze
standvastige neiging moet de discipel worstelen. ...

244 Ned.
330 Eng.

10. Steenbok. — Het Licht van lnwijding. Dit is het licht dat de weg naar de bergtop verheldert en de
verheerlijking mogelijk maakt, waardoor de rijzende zon zichtbaar wordt. ...

245 Ned.
331 Eng.

...  Gij  kunt bijgevolg hieruit opmaken dat,  naarmate de evoluerende wijzigingen tot stand worden
gebracht en naarmate het menselijk, planetair en het solair bewustzijn zich geleidelijk ontwikkelen, de
uit  de  sterrenbeelden  via  hun  bemiddelaars,  de  planeten,  voortkomende  invloeden  zeer
ongelijksoortige  veranderingen  zullen  aanbrengen  met  als  gevolg  veelbetekenende  gebeurtenissen
waarop de mens bewust of onbewust zal reageren overeenkomstig zijn punt van ontwikkeling. ...

249/250 Ned.
337/338 Eng.

... De vervulling zowel van de vormzijde als van de zijde van de ziel zou als volgt kunnen worden
uitgedrukt, hoewel gij rekening moet houden met de begrenzing van de taal, o.a.: ...

(Van Ram naar Vissen via Stier)

De Discipelen en de Ingewijden. ...

2. Schorpioen-Stier.  — De uiteindelijke zegepraal  van de ziel over  de vorm. Dood en duisternis
komen tot uitdrukking als leven en licht als gevolg van deze energie-verhouding. De duistere nacht
van de ziel wordt de stralende zon. ...

256 Ned.
347 Eng.

... Waar het bijvoorbeeld een ingewijde betreft wiens Zon in het Leeuw-teken staat, zou de driehoek
van de energieën der tekens die de uitleg van de horoscoop bepalen, Leeuw-Waterman-Tweelingen
kunnen zijn. Wanneer men zich bezighoudt met een persoon wiens Zon in het Tweelingen-teken zelf
staat,  zou  de  bepalende  driehoek  kunnen  zijn  Tweelingen-Boogschutter-Vissen  —  terwijl  het
laatstgenoemde teken  een  deel  van  deze  driehoek vormt,  daar  het  zowel  het  einde  als  het  begin
kenmerkt en voor dit grote tijdperk van de dierenriem het Alpha en het Omega is. ...

259 Ned.
350 Eng.

Ik zal dit later uitwerken, maar het hierboven staande zal (zelfs in deze beknopte vorm) bepaalde
positieve  gedachten  van  groot  belang  onder  uw aandacht  brengen  en  het  zal  wijzen  op  zekere
toestanden waarnaar diegenen wier Zon in het een of andere van deze tekens en op het een of andere
van deze Kruisen staat, in hun leven kunnen uitkijken.

259 Ned.
351 Eng.

...  Het Tweelingen-teken is daarom verbonden met het hart van de  Zon, gelijk het Kreeft-teken in
verbinding  staat  met  de  stoffelijke  Zon en  het  Waterman-teken  met  de  centrale  geestelijke  Zon.
Nogmaals vormt er zich hier een veelbetekenende driehoek van kosmische aard, waarvan de energieën
op een zeer mysterieuze wijze door middel van de drie aspecten van de Zon worden gecentraliseerd:

1. Kreeft de stoffelijke Zon 3de aspect intelligente activiteit van het Geheel.
2. Tweelingen het hart van de Zon 2de aspect liefde van het Geheel.
3. Waterman de centrale geestelijke Zon 1ste aspect de wil van het Geheel.

269/270 Ned.
365 Eng.

... Door de activiteit van Mercurius wordt de mens wiens Zon in het Tweelingen-teken staat, geholpen
de synthese van ziel en vorm te verkrijgen; door de activiteit van Jupiter wordt de mens wiens rijzend
teken Tweelingen is, in staat gesteld de bewuste integratie van ziel en geest te voltooien. ...

271 Ned.
367 Eng.

... Gevoeligheid en snelle reacties zijn de kenmerken van de met de Zon in dit teken geboren mensen
of van die met het Tweelingen-teken rijzend. ...

272/273 Ned.
369 Eng.

... Buiten alle verwachting geeft Sepharial de drie planeten Jupiter, Mars en de Zon en wijst dus die
aan die de esoterische heersers zijn van het teken op het wiel van discipelschap.

Doorgaans is zijn keuze exoterisch en niet esoterisch. Leo geeft in dit geval Mercurius, Venus en
Saturnus, die alle drie het wiel van het gewone leven beheersen. ...

290 Ned. ... Het licht uit het oog van de Stier dat altijd met steeds sterker wordende straling de worstelende ziel
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393 Eng. heeft  geleid,  moet  ten  slotte  plaats  maken  voor  het  licht  van  de  Zon, want  Vulcanus  is  een
plaatsvervanger voor de Zon; er wordt wel eens gezegd dat hij door de Zon wordt omsluierd, terwijl
hij weer een andere keer aangezien wordt voor de Zon zelf. Hij staat tussen de mens en de Zon, de ziel.
In dit verband krijgen wij dus drie symbolen van het licht:

1. Stier. — Het oog van verlichting of licht. Het oog van de Stier. Verlichting. Exoterisch — de
stoffelijke Zon.

2. Vulcanus. — Degene die dat onthult wat diep verborgen ligt en het aan het licht brengt. Esoterisch
— het hart van de Zon

3. De Zon. — De grote Verlichter. Geestelijk — de centrale geestelijke Zon.

291 Ned.
395 Eng.

Door middel van de drie andere armen van het Vaste Kruis en hun drie stromen van goddelijke energie
kan de kracht van liefde indirect op de in het Stier-teken geboren mens inwerken. De heersers van deze
tekens zijn de  Zon (tweede straal),  Mars (zesde straal) en Mercurius (vierde straal) .  Deze zijn de
esoterische en hiërarchische heersers van de tekens Leeuw en Schorpioen. ...

301/302 Ned.
409/410 Eng.

Kort samengevat, zou ik kunnen zeggen dat de volgende oorzaken, zowel van de kosmos als van het
stelsel,  aansprakelijk zijn voor de tegenwoordige wereldcrisis en voor de tegenwoordige moeilijke
toestand in de wereld, o.a.: ...

3. De grote loop van de  zon rondom de grotere dierenriem (een periode van 250.000 jaren of een
volledige rondte) kwam tot een einde toen de zon tweeduizend jaren geleden in het Vissen-teken
kwam te staan. Dit proces van heengaan uit, of binnentreden in, een bijzonder teken en cyclische
invloed beslaat een periode van vijfduizend jaren waar het deze grotere rondte of cyclus betreft.
Deze periode  van vijfduizend jaren  omvat  de  volledige  overgangscyclus  totdat  een volkomen
vrijheid van werken onder inspiratie van het nieuwe teken verkregen is. Wij zijn dus nog niet los
van de daaruit voortvloeiende onrust.

4. De beweging van onze  Zon uit  het  Vissen-teken naar  het  Waterman-teken is nog een andere
omstandigheid die bijdraagt tot de huidige verwarring. Deze in beroering zijnde krachten in het
zonnestelsel werken merkbaar op onze planeet in. De uitgestrekte periode tijdens het proces van
overgaan  van  teken  tot  teken,  zoals  bij  voorbeeld  de overgang  uit  het  Vissen-teken  in  het
Waterman-teken, hetgeen nu het geval is, beslaat ten naaste bij vijfhonderd jaren.

302 Ned.
410 Eng.

...  Ik wil de studerenden er nogmaals aan herinneren dat ik, wanneer ik spreek over tekens, op de
invloeden van de sterrenbeelden doel zoals zij door de tekens worden vertegenwoordigd; tevens wil ik
uw  aandacht  erop  vestigen  dat  in  het  grote  evolutieproces  de  Zon, ten  gevolge  van  bepaalde
verplaatsingen en astronomisch-astrologische verschillen, niet in het sterrenbeeld staat waarnaar een
bijzonder teken op een willekeurig ogenblik verwijst. ...

302 Ned.
410 Eng.

2. De progressie van de  Zon, zoals zij door de tekens van de dierenriem gedurende een van deze
25000 jaren-cycli gaat, vindt haar analogie in de levenscyclus van het ego of de ziel. ...

302 Ned.
410/411 Eng.

Bij  beschouwing  van  deze  punten  moet  men  zich  er  altijd  rekenschap  van  geven  dat  grote
verplaatsingen in bewustzijn of grote  bewustwordingsverruimingen onvermijdelijk worden gevolgd
door  beroeringen in de  uiterlijke vormen.  Dit  geldt  in het  leven van de  Zonne-Godheid, van een
planetaire Logos, van de mensheid als geheel en van een mens. ...

318 Ned.
432/433 Eng.

[Het Steenbok-teken:] ... 'Ik ben het dichtste punt van de gehele concrete wereld (het Steenbok-teken,
A.A.B.). Ik ben een graf; ook ben ik de baarmoeder. Ik ben de rots die zich in de diepte van de stof
begraaft. Ik ben de bergtop waarop de Zoon geboren is, waarop de Zon wordt gezien en datgene wat
de eerste stralen van het licht opvangt. ...

341 Ned.
465 Eng.

... Gij krijgt dus, o.a.:

III.  DE GROTE BEER...die door middel van

Ram

De Zon werkt.

Weegschaal

342 Ned.
466 Eng.

3. Ram-Weegschaal-De Zon (die een uitdrukking zijn van de Grote Beer) brengen die concentratie
van energie in het leven van de discipel teweeg, waardoor het mogelijk voor hem wordt bewust en
met begrip op het Pad van Inwijding te werken. ...

343 Ned.
468 Eng.

Vier sterrenbeelden zijn niet in deze lijst opgenomen:

Leeuw ......................... Maagd ............................. Waterman .............................. Vissen
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Zelfbewustzijn ........ Christus-bewustzijn ............ Groeps-bewustzijn ........... Universeel bewustzijn

Zij hebben voornamelijk te maken met de uitdrukking van het bewustzijn op de buitenste uiterlijke
gebieden  van  uitdrukking  of  met  de  samensmelting  van  ziel  en  vorm  ten  einde  een  volledige
bewustheidstoestand  aan  te  tonen.  Deze  feiten  zullen  duidelijk  worden  indien  de  vier  esoterische
planeten,  verbonden  met deze  vier  sterrenbeelden,  beschouwd en  met elkaar  in  verband gebracht
worden.

De Zon ...................... De Maan .............................. Jupiter ................................. Pluto
De Ziel ...................... De Vorm .................. Het Weldadige Leven ................... De Dood

354 Ned.
482/483 Eng.

...  Verbonden met deze driehoek is er een secundaire driehoek binnen de kringloop van onze  zon,
samengesteld  uit  Vulcanus,  Pluto  en  de  Aarde.  In  de  Archieven  van  de  Grote  Loge  is  dit  op
symbolische wijze als volgt aangegeven:

Staartster

Ram

Vulcanus Pluto

De Aarde

355/356 Ned.
485 Eng.

...  Leeuw-Boogschutter-Waterman: ...  De invloed van deze drie  sterrenbeelden doet  zich gevoelen
door middel van hun esoterische planeten en de massa-beweging in bewustzijn (waarvoor het Leeuw-
teken verantwoordelijk is) kan zo mogelijk zelfs door de beginneling worden waargenomen wanneer
hij beseft dat de heersende planeten in het Leeuw-teken van alle drie gezichtspunten uit — exoterisch,
esoterisch en hiërarchisch — de Zon zijn. ...

358 Ned.
488/489 Eng.

Het Leeuw-teken bijvoorbeeld heeft, zoals wij hebben opgemerkt, een zeer belangrijke overdragende
werking in de huidige wereldcrisis. Dit betekent bijgevolg dat de Stralen I en V buitengewoon actief
zijn; in de tweede plaats betekent het dat de invloed van de  Zon krachtig is, zowel  exoterisch als
esoterisch. Bovendien betekent het dat de planeten die met deze twee stralen in verbinding staan, zeer
actief  zullen  zijn  en  dat  bijgevolg  Pluto  en  Venus  overheersen  bij  het  voortbrengen  van
wereldgevolgen. ...

360 Ned.
492 Eng.

[Tabel VIII:]

e. Het Waterman-teken is in deze tijd niet het werkzame punt voor de overdracht van de energie van
Straal  V.  Binnenkort  echter  zal,  naarmate  de  Zon vollediger  in  het  Waterman-teken  gaat,  de
driehoek zich weer omwentelen zodat het Waterman-punt een besturende plaats zal innemen. ...

370 Ned.
507 Eng.

Er zijn slechts vijf niet-heilige planeten:

1. Mars 4. De Maan, die een verborgen planeet omsluiert.
2. De Aarde 5. De Zon, die een planeet omsluiert.
3. Pluto

371 Ned.
507 Eng.

Van een ander gezichtspunt uit krijgt gij:

Het Ram-teken  — geregeerd door Mars.
Het Kreeft-teken  — geregeerd door de Maan die een heilige planeet omsluiert.
Het Leeuw-teken  — geregeerd door de Zon die een heilige planeet omsluiert.
Het Schorpioen-teken  — geregeerd door Pluto.

371 Ned.
508 Eng.

... De vier huizen, bestuurd door de vier niet-heilige planeten (de  Zon niet inbegrepen) zijn „huizen
van de persoonlijkheid, aards gericht", waarvan de oorzaak niet ver te zoeken is. ...

372 Ned.
508/509 Eng.

De Zon die de energie van de tweede straal overdraagt, regeert het vijfde huis of de verblijfplaats van
de ziel, in dit geval het oorzakelijk lichaam; de kracht van het Leeuw-teken is er ook bij betrokken, de
kracht van de zelfbewuste ziel. ...

373 Ned.
510 Eng.

3. Indien ... [de astroloog] het „beweeglijk gebied" gaat bestuderen waar de planeten, omsluierd door
de Zon en de Maan, in werking komen, en zal beseffen dat hij moet beslissen (uit de studie van de
horoscoop van de persoon en welke kennis hij  ook moge hebben) wat het verworven punt in
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evolutie is en welke van de drie omsluierde planeten de heerser is, zal hij veel intuïtief inzicht
verkrijgen. ...

375 Ned.
513 Eng.

4. Het Zon-teken — met de exoterische planetaire heersers — regeert de persoonlijkheid, wijst op de
overerving en op de uitrusting en geeft het totaal van datgene wat geweest is, en verschaft op die
wijze de achtergrond. ...

375 Ned.
514 Eng.

8. Het Zon-teken, geregeerd door de heersende esoterische planeten, en het rijzend teken, eveneens
geregeerd door de esoterische planeten, kunnen beide worden gebruikt  bij  het  trekken van de
horoscoop van de ingewijde; wanneer zij boven elkaar worden geplaatst, zullen het uiterlijk leven
van de ingewijde in drie werelden en het innerlijk leven van subjectieve verwezenlijking naar
voren treden. Deze vorm van boven elkaar plaatsen zal het kenmerk zijn van de nieuwe astrologie.

9. Wanneer  in  een  horoscoop  het  Zon-teken met  de  exoterische  heersers  wordt  uitgewerkt  en
daarnaast  een  van  het  rijzend  teken  met  de  esoterische  heersers,  dan  zal,  wanneer  de  twee
horoscopen boven elkaar worden geplaatst, het probleem van de discipel in welke incarnatie ook
tot uitdrukking komen.

376 Ned.
515 Eng.

Iedere zich wijzigende persoonlijkheid ondergaat een verschillende straal-kracht en elke straal regeert
of brengt zijn krachten over door middel van een van de zeven centra;  het  Zon-teken zal  in elke
incarnatie  verschillen,  hetgeen noodzakelijk  leidt  tot  een ander  rijzend teken en bijgevolg tot  een
volledige nieuwe groep van planetaire invloeden. ...

377/378 Ned.
517 Eng.

DE GEMIDDELDE MENS — EXOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...

4. Hart-centrum ............................................ tweede straal ............................................. de Zon

DISCIPELEN, INGEWIJDEN — ESOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...

4. Hart-centrum ............................................ tweede straal ............................................. Jupiter

378 Ned.
518 Eng.

... Het is daarom voor de mens noodzakelijk zijn Zon-teken met zijn rijzend teken en zijn ziel met zijn
persoonlijkheid  te  verbinden,  beide  gezien  als  aspecten  en  onafscheidelijke  delen  van  de  gehele
mensheid. ...

390 Ned.
538 Eng.

Het Leeuw-teken — Heerseres: De Zon die Uranus, de planeet van het occultisme, omsluiert en die
groepsverhoudingen,  organisaties  en  het  elfde  Huis  regeert.  Zij  verbindt  de  invloed  van  het
Leeuw-teken met die van het Waterman-teken.

403 Ned.
554 Eng.

c. Het [Vaste Kruis] is het Kruis van „geconcentreerde visie en van die onwrikbare bedoeling
waardoor de mens wordt gebracht van punten van licht naar schitterende zonne-uitstraling". ...

408 Ned.
562 Eng.

... Een nieuw licht valt in. De Zeven Zusters doen het hunne (de Pleiaden staan in het Stier-
teken, het eerste teken van het Vaste Kruis) en drie lichten vlammen dan op. En zo verschijnt één
stralende zon."

409 Ned.
564 Eng.

... De mens wiens Zon-teken, bijvoorbeeld, in het Tweelingen-teken staat, wordt onderworpen aan de
krachten welke door het Kruis als geheel stromen, tenzij hij een zeer laag ontwikkeld menselijk wezen
is; hij zal voor de invloeden van de andere drie tekens gevoelig zijn wanneer zij in werking treden als
de kleinere dierenriem van het jaar zijn invloed laat gelden. Later, wanneer de praktische waarde van
esoterische astrologie beter wordt begrepen, zullen de mensen gebruik maken van de drie energieën
van de andere drie tekens van het Kruis waarin het Zon-teken zich bevindt. ...

437 Ned.
604 Eng.

5. De sterrenbeelden in groepen van drie dragen de zeven invloeden van de zeven stralen over naar
onze  planeet  via  de  Zon, en  de  verhoudingen waarop  ik  hier  wijs,  zijn  slechts  die  welke in
betrekking staan tot onze Aarde. ...

441 Ned.
609 Eng.

Laat ons nu beknopt een denkbeeld zien te verkrijgen van deze energiestromen zoals zij zich vanuit de
Grote Beer of Ursa Major naar buiten bewegen in de ruimte, zoals zij door bemiddeling van bepaalde
sterrenbeelden van de dierenriem worden overgebracht naar ons  zonnestelsel en vandaar via de  Zon
naar de zeven heilige planeten. ...

442 Ned.
610 Eng.

Vierde diagram: ...

b. De donkergemaakte planeten geven de overdragende bewerkers van de Krachten aan, door middel
waarvan het omvormingsproces gaat, verricht door de Zon.
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c. De  Zon en de Maan zijn opgenomen onder de niet-heilige planeten zoals zij  in dit voorbeeld
worden verborgen of omsluierd. ...

442 Ned.
611 Eng.

f. De sleutel tot het gehele proces voor zover het de Aarde — en de individuele mens op de Aarde
— betreft, kunt gij vinden in de woorden:

Transcendentaal. De transcendentale oorzaak.
Overbrenging. De sterrenbeelden van de dierenriem.
Omvorming. De Zon. De Ziel.
Vormverandering. De planeten.

449 Ned.
620 Eng.

...  Tevens zal  het  duidelijk  zijn  waarom de  Zon het  Leeuw-teken zowel exoterisch als  esoterisch
beheerst. De  Zon openbaart of „verheldert" de twee stadia van de verborgen wil: de stoffelijke  zon
verlicht de persoonlijkheid op het stoffelijk gebied en het Hart van de Zon openbaart de aard van de
ziel. ...

464 Ned.
639 Eng.

... De gehele levensloop van alle Helden van de Oudheid door de tekens van de  zon en de
hemelen...  is  in  elk  individueel  geval  de  verpersoonlijking  van  lijden,  overwinningen  en
wonderen van een Adept voor en na zijn inwijding.

466 Ned.
642 Eng.

6. „De zeven Zonen van Licht — genoemd naar hun planeten en vaak zelfs met hen vereenzelvigd —
zijn Saturnus, Jupiter, Mercurius, Mars, Venus en  waarschijnlijk  de  Zon en de Maan." (G.L. I.
628). ...

8. „Volgens Plato's voorstelling worden de planeten bewogen door een innerlijke Bestuurder... één
met zijn verblijfplaats, zoals een ,schipper in zijn boot'." (G.L. I. 535).
a. „De planeten waren geen onbezielde hoeveelheden stof maar werkende, levende lichamen."
b. „De planeten waren redelijke intelligenties die zich om de zon bewogen." (G.L. I. 535). ...

466/467 Ned.
643 Eng.

10. „De zeven Goden waren in twee drietallen en de Zon verdeeld.
a. De Lagere Triade — Mars, Mercurius en Venus. 
b. De Hogere Triade — de Maan, Jupiter en Saturnus.

(De Maan stelt een verborgen planeet voor.)" (G.L. II. 484, 5). ...

12. „De Drieëenheid werd voorgesteld door de  Zon (de Vader), Mercurius (de Zoon) en Venus (de
Heilige Geest)." (G.L. II. 569).

467 Ned.
644 Eng.

17. „De zeven planeten zijn de broeders van de Zon en niet haar zonen.” (G.L. I. 483). ...

20. De volgende tabel is veelbetekenend:

a. God de Vader — 1ste Logos — Elektrisch Vuur. De Grote Beer. De Zon. ... (K.V. 96). ...

468 Ned.
645 Eng.

26. „Mercurius en Venus, de Zon en de Maan vormen de ,Beschermengelen van de vier hoeken van de
Aarde'." ...

468 Ned.
646 Eng.

a. (De zon en de maan omsluieren verborgen planeten).
b. Dit zijn de vier Maharajas, verbonden met karma, de mensheid, de kosmos en de mens.
c. Zij zijn de Zon of haar plaatsvervanger — Michaël.

Zij zijn de Maan of haar plaatsvervanger — Gabriël. 
Zij zijn Mercurius of zijn plaatsvervanger — Raphaël. 
Zij zijn Venus of haar plaatsvervanger — Uriël. (G.L. III. 459). ...

De Zon — regeert de besturende vermogens.  ...

469 Ned.
647 Eng.

33. „De Kabiri waren altijd de zeven planeten. . die tezamen met hun Vader, de  Zon... een machtig
achttal vormden.” (G.L. III. 316).

34.  „De  Ouden  kenden  buiten  de  zon zeven  planeten...  De  zevende  met  twee  andere  waren
mysterie-planeten." (G.L. III. 316. Noot). ...

471 Ned.
650 Eng.

Zeven grote psychologische Levens, gekenmerkt door zeven soorten van levenskracht, openbaren zich
door bemiddeling van zeven planeten. Vijf andere Levens drukken zich uit door bemiddeling van vijf
planeten, waarvan er nog twee ontdekt moeten worden.
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1. De Zon (als plaatsvervangster voor Vulcanus)
2. Jupiter
3. Saturnus

I. 4. Mercurius
5. Venus
6. Mars
7. De Maan (als plaatsvervangster voor Uranus)
8. Pluto

II. 9. Neptunus
10. De Aarde
11. Nog niet ontdekt

III. 12. Nog niet ontdekt.

Dit is de exoterische indeling.

472 Ned.
650 Eng.

De Natuurrijken en de Planeten. In dit tijdperk:

1. Het minerale rijk — Pluto en Vulcanus 
2. Het plantenrijk — Venus en Jupiter 
3. Het dierenrijk — De Maan en Mars 
4. Het mensenrijk — Mercurius en Saturnus 
5. Het zielenrijk — Neptunus en Uranus 
6. Deze vijf tot een nieuw geheel samengevoegd door — De Zon.

474 Ned.
654 Eng.

DE UIT HET ZONNESTELSEL VOORTKOMENDE ENERGIEËN, o.a.:

Het Zonnestelsel

Het Zich openbarend Wezen. — De Zonne-Logos.
Het lichaam van openbaring. — Het zonnestelsel.
Het opnemingscentrum. — De pool van de centrale Zon.
Uitstraling of uitstorting aan de oppervlakte. — Zonne-prana.
Veroorzaakte beweging. — Omwenteling van het Stelsel.
Verspreidende uitwerking. — Solaire etherische uitstraling. (Kosmisch gevoeld) .

476/477 Ned.
658 Eng.

6. „De Pleiaden zijn voor het  zonnestelsel de bron van elektrische energie, en gelijk onze  zon de
belichaming is van het hart of het liefdesaspect van de Logos (Die Zelf het hart is van de Ene Over
Wie Niets Gezegd Mag Worden), zijn de Pleiaden de vrouwelijke tegenstelling van Brahma." (Het
derde aspect. Blz. 156 - Kosmisch Vuur). ...

478 Ned.
659 Eng.

3. „Sirius, de Pleiaden en onze Zon vormen een kosmische driehoek." (K.V. 375). ...

478 Ned.
661 Eng.

4. „De zon werd het ,oog van Jupiter genoemd." (G.L. III. 278). ...

479 Ned.
661 Eng.

5. „Plato zeide dat Jupiter de Logos, het Woord van de zon, is." (G.L. III. 279). ...

480 Ned.
663 Eng.

5. „Mercurius is nog occulter en geheimzinniger dan Venus:
a. Hij is identiek met Mithra.
b. Hij is de eeuwige begeleider van de Zon van Wijsheid.
c. Hij is de geleider en oproeper van zielen.
d. Hij is één met de Zon." (G.L. II. 31). ...

480 Ned.
663 Eng.

7. „Mercurius wordt soms afgebeeld:
a. Met drie hoofden, omdat hij één is met de Zon en Venus.
b. Als een kubus zonder armen, omdat de ,kracht van het woord en de welsprekendheid zich

zonder de hulp van armen en benen kunnen laten gelden'." (G.L. II. 572). ...

481/482 Ned.
665 Eng.

8. „De  Maan  is  het  denkvermogen  en  de  Zon het  verstand."  (G.L.  II.  675.  Noot).  (Zegt
Shankaracharya). ...

12. „De Maan was: ...

d.  Zij  werd  in  haar  ontwikkeling  tegengehouden  door  de  tijdige  tussenkomst  van  de
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Zonne-Logos. ...” (K.V. 985. Noot).

482 Ned.
666 Eng.

1. „Neptunus behoort in werkelijkheid niet tot ons stelsel, in weerwil van zijn schijnbare verbinding
met de Zon. De verbinding is denkbeeldig." (G.L. I. 129. Noot). ...

484 Ned.
669 Eng.

DE PLANEET — DE ZON

Uittreksels uit De Geheime Leer

1. „De Zon is een centrale ster en geen planeet.” (I. 126. Noot). (Wanneer zij dus onder de planeten
wordt gerekend, komt dit enkel doordat zij een verborgen planeet omsluiert of voorstelt).

2. „De Zon is enkel een van die zonnen die... ,zonnebloemen van een hoger licht zijn'. Zij ,bevindt
zich in het voertuig van een God of van een menigte Goden, evenals miljarden andere zonnen'." (I.
319).

3. „De Zon is de verzamelplaats van levenskracht die de noumenon van elektriciteit is.” (I. 579).

4. „De Zon was geen heilige planeet.” (II. 26).

5. „De Zon... heeft haar groei, haar wijzigingen, haar ontwikkeling en geleidelijke evolutie." (I. 667).

6. „De Zon is stof en de Zon is geest.” (I. 820).

7. „De Zon is een grote magneet." (I. 541).

8. „Het zonnemateriaal is onstoffelijk.” (I. 542).

9. „De  Zon (d.w.z.  het  zonnestelsel) heeft  Alcyone  en  de  Pleiaden  als  middelpunt  van  haar
loopbaan." (I. 545).

484/485 Ned.
670 Eng.

DE PLANEET — DE ZON

Uittreksels uit De Geheime Leer ...

10. „De Logos met de zeven hiërarchieën vormen één Macht en zo vormen
de Zon en de zeven voornaamste planeten in de wereld van vormen ook één actieve kracht." (II.
27).

11. „De Zon, de Maan en Mercurius waren de oudste drieëenheid van de Egyptenaren (Osiris, Isis en
Hermes)." (II. 640).

12.  „De  zeven  stralen  van  de  Zon worden  parallel  gemaakt  aan  de  zeven  werelden  van  elke
planeetketen en aan de zeven rivieren van hemel en aarde." (II. 640).

13. „De zeven stralen van de  Zon zullen zich bij het eindpralaya uitzetten tot zeven  zonnen en de
bouwstof van het gehele heelal resorberen." (II. 647).

14. „De Maan is het denkvermogen en de Zon het verstand." (II. 675).

15. „De Drieëenheid wordt door de Zon gesymboliseerd:
a. De centrale geestelijke zon — God de Vader.
b. Het hart van de zon — God de Zoon.
c. De stoffelijke zon — God de Heilige Geest."

16. „Meer dan in welk ander hemellichaam ook (d.w.z. in ons zonnestelsel) heeft de onbekende Macht
de zetel van Zijn woonplaats gevestigd in de Zon." (III. 213).

17. „De centrale geestelijke zon wordt weerspiegeld door... de Zon." (III. 214) .

18. „De  Zon is een van de negen godheden die alle menselijke handelingen gadeslaan." (III.  271.
Noot).

19.  „De  Zon was het  beeld  van goddelijke  intelligentie  of  wijsheid...  Het  woord  ,sol'  (zon) werd
afgeleid van ,solus', de Ene of Hij alleen; de Griekse naam ,Helios' betekende de Allerhoogste."
(III. 279).

20. „De zichtbare Zon is slechts de centrale ster, maar is niet de centrale geestelijke zon." (III. 280).

485/486 Ned.
671/672 Eng.

DE PLANEET — DE ZON

Uittreksels uit De Geheime Leer ...

21. „De Zon was de leven-gevende en dood-brengende lichtbron." (III. 288) .

22. „De Zon is de plaatsvervangster van de onzichtbare planeet binnen de baan van Mercurius." (III.
459).
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23. „De zuivere energie van solaire intelligentie gaat uit van de verlichte zetel die onze  zon in het
centrum van de hemelen inneemt, terwijl die zuivere energie de Logos van ons stelsel is." (III.
213).

24. Er is „de Zon van inwijding in een drievoudige vorm — waarvan twee vormen de ,Dag-Zon' zijn
en één vorm de ,Nacht-Zon'." (III. 212).

25.  „Alle ingewijden ,vatten de geschiedenis  van de  zon samen' en die samenvatting is weer een
mysterie in het mysterie." (III. 140).

26. „Het mysterie van de Zon is het meest grootse van al de ontelbare mysteriën van het occultisme."
(III. 212).

27. De Zon:
a. „Werd het ,oog van Jupiter' genoemd.” (III. 278).
b. Plato sprak van Jupiter-Logos, het Woord of de Zon. (III. 279).
c. De zuivere kleur van de Zon is blauw. (III. 461).
d.  De  nà-christelijke  Astrologen  die  niet  waren  ingewijd,  hebben  de  Zon als  planeet

aangenomen." (III. 461).

28.  „Dit  Zelf,  het  hoogste.  het  ene  en  het  universele  werd  op  ,het  gebied  van  de  stervelingen'
gesymboliseerd door de Zon, terwijl haar levengevende uitstraling op haar beurt het embleem was
van de ziel — die de aardse hartstochten doodt welke altijd een belemmering zijn geweest voor de
hereniging van het Zelf als Eenheid (de Geest) met het Al-Zelf. Vandaar het allegorisch mysterie...
Het werd opgevoerd door de Zonen van de Vuur-Nevel en van het Licht." (III. 271).

486 Ned.
672 Eng.

5. „Uranus was bij de ouden niet bekend en zij waren gedwongen de Zon onder de planeten mede te
rekenen... Uranus is een moderne naam, doch één ding is zeker, en wel dat de ouden een mysterie-
planeet hadden die zij nooit noemden. De zevende planeet was niet de  Zon maar de verborgen
goddelijke Hiërophant." (G.L. III. 330). ...

486 Ned.
673 Eng.

2. Venus is „de kleine zon waarin de zonnebol zijn licht ophoopt". (G.L. II. 27). ...

494/495 Ned.
684/685 Eng.

... Ik heb medegedeeld dat de wederzijdse uitwisseling tussen de twee stelsels voor een groot deel is
toe  te  schrijven  aan  hun  positieve  en  negatieve  gerichtheid;  ik  wees  erop  dat  een  soortgelijke
verhouding  ten  grondslag  ligt  aan  de  verhouding  van  de  Pleiaden  en  de  zeven  stelsels  van  ons
zonnestelsel, alsook aan de verhouding van Sirius en het stelsel zelf. Dit drijft bijgevolg drie grote
stelsels aan tot een hechte wederzijdse uitwisseling:

1. Het stelsel van Sirius,
2. Het stelsel van de Pleiaden,
3. Het stelsel waarvan onze zon het brandpunt is,

waardoor er, zoals wij zullen kunnen opmerken, een kosmische driehoek wordt gevormd. ...

499 Ned.
690 Eng.

„Het hart van de Zon, en haar verhouding tot de lagere en hogere mentale lichamen, brengen
die bijzondere openbaring voort die wij het oorzakelijk lichaam noemen. In dit verband moet
men onthouden dat de kracht die uit het hart van de  Zon stroomt, door een driehoek werkt,
gevormd door het Venusiaanse stelsel, de Aarde en de Zon." ... (K.V. 664).

501 Ned.
695 Eng.

De Scholen op Saturnus, de Zon, de Maan en op Pluto worden niet gegeven maar voltooien de twaalf
planeten.

504 Ned.
3 Eng.

„Ten gevolge van de vervroeging van de nachteveningen (welke een schijnbare beweging
van het Vissen-teken naar het Waterman-teken teweegbrengt) betreedt de Zon op het ogenblik
of heeft zij bij de lente-nachtevening de  laatste  graden van het Waterman-teken betreden, en
deze (21—30) worden volgens de exoterische astrologie door Venus beheerst. In het recente
onderricht, gegeven in Esoterische Astrologie,  wordt echter gezegd dat de eerste periode van
10 graden van het Waterman-Tijdperk door Saturnus wordt beheerst, de tweede door Mercurius
en de laatste door Venus. ...”
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