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17 Ned. ... De maan is een dode vorm; zij heeft totaal geen uitstraling. Daarom wordt in de oude lering gezegd
13 Eng. dat de maan „of Vulcanus of Uranus omsluiert". Deze wenk of deze inlichting is altijd van kracht
geweest, en de astrologen zouden er verstandig aan doen met deze door mij gegeven mededeling
betreffende de maan te experimenteren. Laten zij (in plaats van met de maan te werken) werken met
Vulcanus, wanneer zij zich met de onontwikkelde of de gemiddelde mens bezighouden, en met
Uranus, wanneer zij de hoog-ontwikkelde mens in ogenschouw nemen. ...
56 Ned.
Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden: ...
66/67 Eng. 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. ...
57 Ned.
68 Eng. a.
59 Ned.
70 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën: ...
Straal 1 met Stier en Vissen door middel van Vulcanus en Pluto. ...
a. Bij de eerste inwijding moet de discipel worstelen met de kristalliserende en vernietigende
krachten van Vulcanus en Pluto. De invloed van Vulcanus strekt zich uit tot de diepste diepten
van zijn aard, terwijl Pluto alles naar de oppervlakte trekt en datgene vernietigt wat in deze
lagere sferen een hindernis opwerpt. ...

64 Ned. ... Gij dient voor ogen te houden dat, o.a.: ...
78/79 Eng. 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 keelcentrum in verbinding staat. Dit centrum voor in de keel geraakt in onbruik wanneer de activiteit van
de scheppende periode van de keel begint. Het werkt als een „bemiddelaar" tussen het hoger en het
lager scheppend orgaan (tussen het heiligbeen- en het keel-centrum), hetgeen ten slotte leidt tot die
scheppende activiteit welke op bewuste wijze die van de werkende ziel is. Vulcanus was een van de
eerste scheppende werkers onder de mensen. Hij stond ook in verbinding met „Kaïn die zijn broeder
doodde". ...
79 Ned. Ik wil er hier uw aandacht op vestigen dat ik vaak, wanneer de Zon of de Maan als de heerser van een
99 Eng. 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. Vandaar mijn hierboven gegeven toespeling op Uranus.
89 Ned. ... Exoterische astrologie heeft gezegd, en het wordt over het algemeen aangenomen, dat Vulcanus,
114 Eng. Uranus, Pluto en Neptunus geen tekens regeren maar slechts verwantschap met ze hebben. ... Deze
verwantschap betreft evenwel een gedeeltelijke waarheid en is slechts tijdelijk waar van het standpunt
van de moderne astroloog. Hun bestaan is pas afgeleid of ontdekt in de laatste twee of drie eeuwen,
hoewel het altijd aan de Hiërarchie bekend is geweest. ...
98 Ned. ... De.. planeten [van het Beweeglijk Kruis] zijn:
126 Eng. Orthodox — Jupiter en Mercurius.
Esoterisch — Pluto, de Aarde, de Maan (Vulcanus verbergend) en Venus.
... [D]e Maan of Vulcanus betekent de verheerlijking, door middel van loutering en onthechting, van
de stof. ...
98 Ned. ... Hij komt dus [op het Beweeglijk Kruis], o.a.: ...
127 Eng. 2. Door bemiddeling van de Maan — in de slavernij van de vorm, ten einde door vormervaring
bevrijding en „opheffing van de stof" in Vulcanus te bereiken. ...
102 Ned. ... Volgens Sepharial worden de drie decanaten door Saturnus — Jupiter — Mars beheerst en geven
132 Eng. 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",
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terwijl ook Vulcanus onzichtbaar wordt en alleen de Zon blijft. ...

108 Ned. ... In het Steenbok-teken, bijvoorbeeld, is de invloed van Saturnus zowel exoterisch als esoterisch; in
141 Eng. 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. ...
126 Ned. Pad
166 Eng. Inwijding

Stralen

Planeten

Sterrenbeelden ...

1 en 7

Vulcanus. Uranus. Pluto.

Stier. Weegschaal. Vissen.

Gij zult enkele belangrijke punten uit de hierboven gegeven tabel opmerken, o.a.: ...
Ten vierde, dat op het Pad van Inwijding de activiteit van de drie Kruisen gelijktijdig wordt gevoeld
door bemiddeling van de „vrijgegeven krachten" van de tekens Stier, Weegschaal en Vissen. Gij zult
bovendien opmerken dat de eerste-straalsinvloed, zich uitdrukkend door Pluto en Vulcanus, pas op het
Pad van Discipelschap op een positieve wijze wordt gevoeld. Deze eerste-straals-kracht is eerst in de
laatste tijd door de mensheid als geheel ervaren, naarmate zij het stadium waarin zij de werelddiscipel
wordt, naderde en een betrekkelijk groot aantal mensen zich op het Pad van Discipelschap en
Beproeving bevond. Vandaar de recente ontdekking van Pluto en de aangevoelde kracht van
Vulcanus, omsluierd door de sterkte van Mercurius en verborgen achter de planeet.
147 Ned. ... In ons zonnestelsel zijn Vulcanus en Pluto de uitdrukkingen of bewaarders van deze eerste-straals195 Eng. energie en zijn, zoals ik u heb verteld, esoterische planeten. 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. ... Wij hebben derhalve te maken met de volgende rechtstreekse lijnen van wilsenergie, o.a.: ...
195/196 Eng. 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. ...
164 Ned. ... Ik wil u er hier aan herinneren dat de Maan doorgaans wordt beschouwd de een of andere planeet te
219 Eng. „omsluieren" of te „verbergen” en hiervan zijn er drie die door de Maan kunnen worden omsluierd.
Hier moet de intuïtie van de astroloog en van degene die het esoterische bestudeert worden
opgeroepen. Deze planeten zijn Vulcanus, Neptunus of Uranus. Deze drie scheppen en beïnvloeden
enkele aspecten van het Moeder-beginsel waardoor het leven van de innerlijke, goddelijke
werkelijkheid wordt verzorgd en gevoed totdat de tijd aanbreekt dat het Christus-kind tot geboorte
wordt gebracht. Zij bepalen of beheersen de stoffelijke, de astrale en de mentale aard, waardoor de
persoonlijkheid wordt geschapen. Zij vormen een driehoek van ontzagwekkende scheppingskracht. ...
165/166 Ned. ... De planeten die hem in het een of ander aspect van zijn aard regeren en beheersen [op het Vaste
221 Eng. Kruis] zijn, o.a:
Planeet

Teken

Straal

School ...

2. Vulcanus

Stier

1ste

Hiërarchisch.

167/168 Ned. Bovendien is de stand van de planeten in ... [het Schorpioen-]teken buitengewoon onthullend. ...
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. ...
Uranus is de planeet die zich kenmerkt door wetenschappelijk denken, hetgeen in dit stadium van
de loopbaan van de discipel betekent dat hij kan beginnen het occulte leven te leven en dat de weg van
goddelijke kennis de plaats kan innemen van de mystieke weg van voelen. Bovendien betekent het dat
kennis kan worden omgevormd tot de weg van wijsheid en van licht. Dit brengt noodzakelijkerwijs het
wilsaspect of de invloed van de eerste straal (Vulcanus) met zich mede, vermengd met de zevende
straal (Uranus), waardoor de verlangde openbaring op het stoffelijk gebied plaatsvindt. ...
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. ...
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195/196 Ned. Er zijn drie heersers van het Maagd-teken:
263 Eng. 1. Mercurius is de orthodoxe heerser. ...
2. De Maan (Vulcanus) is de esoterische heerseres. De betekenis hiervan is gelijk aan die van de
orthodoxe heerser. De Maan (of de vierde-straals-energie) wordt hier gezien als een uitdrukking
van de eerste-straals-energie die zich door middel van Vulcanus openbaart. De Maan beheerst de
vorm en het is de wil van God om Zich door bemiddeling van de vorm te openbaren.
3. Jupiter is de hiërarchische heerser. ...
196 Ned. ... Het zal u duidelijk zijn dat Mercurius zijn taak op zeer bevredigende wijze heeft verricht met
264 Eng. betrekking tot de mensheid die hij tot haar tegenwoordig punt van evolutie op het proefpad heeft
gebracht; dat de energie van Vulcanus krachtig haar invloed doet gelden met het gevolg dat er op de
planeet een strijd aan de gang is tussen de mensen van wil — zelfzuchtig en eerzuchtig — en de
mensen van goede-wil die naar het goede verlangen ter wille van het geheel. ...
200 Ned. Een ander punt waarop ik hier zou willen wijzen is dat enkele stralen zich door middel van twee
269 Eng. planeten uitdrukken. De vierde Straal van Harmonie door Conflict, bijvoorbeeld, bereikt ons zowel
door middel van de Maan als door Mercurius, terwijl de eerste Straal van Wil of Macht ons door
middel van Vulcanus en Pluto bereikt. De werkelijke oorzaak hiervan is een van de geheimen van
inwijding en ligt verborgen in de bestemming van de vierde Scheppende Hiërarchie en in de
wil-tot-openbaring van de Heer van onze Aarde Die Zelf op de derde Straal van Actieve Intelligentie
staat. ...
203 Ned. Bovendien is het in dit teken dat de Maan in haar eigen recht van ouderdom en van oude
273 Eng. gedachten-controle, alsook zoals zij Vulcanus zowel als Neptunus omsluiert, de kracht van het Maagdteken verbindt met de energieën van de tekens Stier, Kreeft en Waterman. ...
203/204 Ned. Het Maagd-teken staat in verbinding met het Stier-teken door middel van Vulcanus die datgene met
274 Eng. 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.
Dit vereist een hardnekkige, volhardende en onafgebroken inspanning en is een van de kenmerken
verleend of gestimuleerd door de uit Vulcanus stromende energieën. Gij kunt begrijpen dat deze
kenmerken eerste-straals-eigenschappen zijn en tegengesteld aan die welke gewoonlijk worden
beklemtoond, namelijk die van de dood of de activiteit van het Vernietigingsaspect. 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:
Stier — Verlichting.
Vulcanus — Eerste straal of uithoudingsvermogen.
De derde Scheppende Hiërarchie — Bevrijdend Licht.
Maagd — Het Christusleven, latent en niet uitgedrukt (gelijk de derde Scheppende Hiërarchie).
De Maan — De vormaard, het vermogen van de vlam, waardoor de weg wordt verlicht.
208 Ned. ... Er is dientengevolge slechts één planeet, Vulcanus, die kenmerkend en zuiver eerste-straals-energie
280 Eng. is. ...
277 Ned. ... Vulcanus regelt de processen van tijd en brengt de slag toe welke het metaal vormt tot datgene wat
375 Eng. verlangd wordt, en dit wordt heden ten dage bewaarheid als nooit tevoren.
Hij is het die de weg baant voor de komende Avatar, Die — op het juiste ogenblik — te voorschijn
zal treden, in Zichzelve belichamend de Wil Gods die de goddelijke wil-ten-goede is, de wil tot vrede
door begrijpen en rechtvaardige verhoudingen tussen mensen en tussen volkeren.
282 Ned. ... Venus heerst exoterisch over dit teken, terwijl Vulcanus zijn esoterische en hiërarchische heerser
382 Eng. is. ...
285 Ned. De esoterische heerser van het Stier-teken is Vulcanus, de smeder van metalen, degene die in de
385/386 Eng. 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. Vulcanus is
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bijgevolg degene die de ziel, de individuele, innerlijke, geestelijke mens, uitbeeldt; in zijn activiteit
vinden wij de sleutel tot de taak der ziel op de eeuwigdurende omwenteling van het levenswiel. Gij
zult u herinneren hoe Hercules op het Vaste Kruis zijn eigen wapens moest smeden, voordat hij de
strijd kon beslechten. Dit is in werkelijkheid een verwijzing naar het kunstenaarschap van Vulcanus,
die over de innerlijke mens heerst en zijn vorming leidt.
Vulcanus heerst ook over volkeren in een bepaald stadium van embryonale ziele-uitdrukking zoals
het huidige, en leidt hun activiteiten bij het vervaardigen van oorlogswapens wanneer oorlog en
conflict de enige middelen zijn waardoor bevrijding kan komen, hoewel ellende diegenen treft die
door hun schuld de oorlogen ontketenen. Vulcanus grijpt dan in en heeft — sinds de middeleeuwen —
het minerale rijk, „de diepten waaruit het materiaal moet komen", onder menselijk toezicht gebracht.
In de laatste wereldoorlog was Vulcanus, samen met Venus, betrokken bij de verhouding van mens tot
mens en bij die van de mens tot het minerale rijk. Venus, de mentale energie van de mensheid, stelt de
verhouding vast tussen mens en mens, tussen volk en volk, terwijl Vulcanus de verhouding vaststelt
tussen het vierde en het eerste natuurrijk. Vulcanus wordt, zoals wij later zullen zien, door de eerste
straal geregeerd; daar de eerste straal en het eerste natuurrijk op zeer bepaalde wijze met elkander zijn
verbonden, komt er een instroming van de Shamballa-kracht; dientengevolge krijgt gij een esoterische
driehoek van energie — wil, mensheid en het minerale rijk. ...

286 Ned. Ook hiërarchisch is Vulcanus de heerser die de planeet bestuurt en het feit bepaalt dat de mens de
387 Eng. makrokosmos van de mikrokosmos is en dat het vierde rijk alle rijken beneden het menselijke vormt of
beheerst.
289/290 Ned. Wanneer wij tot een beschouwing komen van de esoterische heerser van het Stier-teken, zien wij ons
392 Eng. geplaatst tegenover Vulcanus, een van de omsluierde en verborgen planeten die daarom weinig bekend
is of weinig wordt begrepen.
Ik heb reeds eerder verwezen naar Vulcanus als de Vormer van goddelijke uitdrukking. In een
bijzondere betekenis is de uit Vulcanus stromende energie fundamenteel de sterkte en kracht waardoor
het evolutieproces van de wereld in beweging wordt gezet; hij belichaamt bovendien de energie van de
eerste straal, die kracht welke inwijdt of begint maar tevens ook vernietigt, waardoor de dood van de
vormen intreedt opdat de ziel zich vrij kan bewegen.
Vulcanus is de straal of de planeet van isolement, want in een bijzondere betekenis beheerst hij de
vierde inwijding waarin de diepten van eenzaamheid zich bevinden en de mens volkomen alleen staat.
290 Ned. ... De Christus Die naast de rots knielt (een symbool van de diepten van het minerale rijk en van de
392/393 Eng. activiteit van Vulcanus, de vormer), heft Zijn ogen opwaarts naar waar het licht van openbaring
doorbreekt, en van dat ogenblik af weet Hij wat Hij moet doen. 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; 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. ...
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 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). ...
291 Ned. ... [De mens in het Stier-teken] zal afbrekend zijn, daar „koppigheid" alsook het hameraspect van
394 Eng. Vulcanus hem zullen beheersen. Doordat hij een zekere mate van licht heeft — zal zijn vermogen dat
zo afbrekend kan zijn, hem uitputten of kwellen.
... Hij moet het afbrekend aspect van Vulcanus te boven zien te komen, alsook dat van de eerste
straal, en in plaats daarvan gaan werken als een „vormer van zielen" met inbegrip van zijn eigen
ziel. ...
291 Ned. ... De heersers van het Waterman-teken zijn Uranus en Jupiter, en brengen met zich mede de zevende
395 Eng. en weer de tweede straal. De Maan is ook aanwezig, maar omsluiert weer Vulcanus, wiens invloed wij
reeds hebben besproken. ...
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295 Ned. ... In ... [het Stier-]teken staat de Maan in verheffing. ... De Maan is de Moeder van de vorm en in dit
399/400 Eng. 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 punt moeten de
astrologen in gedachten houden. Dit proces van wisselwerking brengt twee fasen van de noodzakelijke
vorming tot stand, o.a.: ...
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.
298 Ned. ... De Grote Architect van het Heelal, ... vormt, naar een goddelijk vooruitgezien einde, alle dingen, en
404 Eng. in dit [Stier-]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.
354 Ned. ... De.. driehoeksverhouding [Staartster, Ram en onze aarde] zal een krachtige uitwerking hebben op
482/483 Eng. het zonnestelsel alsook op de planeet zelf en is bovendien een van de factoren waardoor de Aardas
zich verplaatst. 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

370 Ned. ... Er zijn, zoals gij weet, zeven heilige planeten:
506 Eng.
1. Vulcanus
2. Mercurius
3. Venus

4. Jupiter
5. Saturnus
6. Neptunus

7. Uranus
372 Ned. ... De drie omsluierde planeten — Vulcanus, Uranus en Neptunus zijn alle drie heilige planeten en
509 Eng. 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. ...
377/378 Ned.
DE GEMIDDELDE MENS — EXOTERISCHE PLANETEN
517 Eng. 1. Hoofd-centrum ...................................... eerste straal ............................................... Pluto
DISCIPELEN, INGEWIJDEN — ESOTERISCHE PLANETEN
1. Hoofd-centrum ...................................... eerste straal ............................................... Vulcanus
468 Ned. 24. „De Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus en Vulcanus zijn nog bezig het denk-beginsel te ontwikkelen."
645 Eng.
(K.V. 403).
25. „Diegenen die in het stelsel van Uranus, Neptunus en Saturnus werken, werken op een enigszins
andere wijze dan diegenen die in het stelsel van Venus, Vulcanus, Mars, Mercurius, Jupiter, de
Aarde en in het exoterisch stelsel van Saturnus werken; ditzelfde doen de Manasa-deva’s (de
Zonne-engelen) van de innerlijke rondte. ... (K.V. 777). ...
471 Ned. Zeven grote psychologische Levens, gekenmerkt door zeven soorten van levenskracht, openbaren zich
650 Eng. door bemiddeling van zeven planeten. Vijf andere Levens drukken zich uit door bemiddeling van vijf
planeten, waarvan er nog twee ontdekt moeten worden.
1.

De Zon (als plaatsvervangster voor Vulcanus)
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2.
3.
I. 4.
5.
6.
7.
8.
II. 9.
10.
11.
III. 12.

Jupiter
Saturnus
Mercurius
Venus
Mars
De Maan (als plaatsvervangster voor Uranus)
Pluto
Neptunus
De Aarde
Nog niet ontdekt
Nog niet ontdekt.
Dit is de exoterische indeling.

472 Ned. De Natuurrijken en de Planeten. In dit tijdperk:
650 Eng. 1. Het minerale rijk — Pluto en Vulcanus ...
482 Ned. 6. „De Wet van Opoffering en Dood is... op een mysterieuze wijze de omkering van de eerste wet,
666 Eng.
die van Trilling. Het is Vulcanus en Neptunus in oppositie, hetgeen tot nog toe voor ons zo goed
als onbegrijpelijk is." (K.V. 597). ...
483 Ned. 2. „Jehova werd vereenzelvigd met Saturnus en Vulcanus." (G.L. I. 632). ...
667 Eng.
488/489 Ned. 2. „Vulcanus ligt binnen de baan van Mercurius." (K.V. 206. Noot). ...
676 Eng. 4. „Op Vulcanus hebben de Zonen van het Denkvermogen bijna hun werk volbracht." (K.V. 742).
500/501 Ned. „De Grof-Stoffelijke Planeten zijn, o.a.: ...
693 Eng.
Vulcanus
3de Keten

4de Hemellichaam of Bol

... (K.V. 373). ...
Vulcanus. (1ste straal) — De School van Vurige Stenen. Er is een merkwaardige verbondenheid tussen
de menselijke eenheden die ,haar colleges doorlopen' en het minerale rijk. De menselijke
eenheden op het aardse stelsel worden ,de levende stenen' genoemd; op dat van Vulcanus worden
zij ,vurige stenen' genoemd.
504 Ned.
2 Eng.

Vraag:
„Wilt gij een ander punt in Esoterische Astrologie verklaren, namelijk hoe wij, daar wij geen
astronomische data hebben betreffende de positie van Vulcanus, ,met Vulcanus en Uranus
kunnen werken in plaats van de Maan'?"
Ik ben niet gerechtigd deze vraag te beantwoorden, daar ze een van de geheimen van inwijding
betreft en gebaseerd is op een volledig begrip van de goddelijke aard van illusie (verbonden met het
Denkvermogen van God) en zich onderscheidt van begoocheling die door de mensheid zelf wordt
geschapen. Ik wil er evenwel op wijzen dat hier astronomische data en plaats van geen werkelijk
belang zijn.
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56 Ned.
Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden: ...
66/67 Eng. 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.
Met betrekking tot de Hiërarchieën: ...
68 Eng. d. Straal 4 met Schorpioen en Waterman door middel van Mercurius en de Maan. ...
59 Ned. 1. Discipelen op het Pad van Discipelschap worden sterk beïnvloed door Mercurius en Saturnus —
70 Eng.
de eerste brengt verlichting en de andere biedt gelegenheden. ...
59 Ned.
71 Eng.

d. Bij de vierde inwijding brengen Mercurius en Saturnus weer grote veranderingen teweeg met
als gevolg een onvergelijkelijke openbaring, doch hun uitwerking is totaal anders dan
vroeger. ...

65 Ned. 2. Wij zullen de energieën van de drie grote sterrenbeelden in beschouwing nemen zoals zij, ieder
79/80 Eng.
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 Ned. ... [Het Ram-teken:] Dezelfde loutering, doch deze keer door middel van visie, ondergaat de
96 Eng. ontwikkelde mens door de activiteit van de subjectieve heerser van de planeet, Mercurius, die het
verlichtende beginsel is; het denkvermogen wordt erdoor bevrijd, de weg van de mens door het leven
wordt gericht en hij wordt in staat gesteld zich bewust te worden van het goddelijk Plan hetwelk aan al
zijn vurige ervaringen ten grondslag ligt. ...
78 Ned. ... Ter zelfder tijd wordt het Ram-teken verbonden met de geboorte door middel van Mercurius, die
98 Eng. het Ram-teken esoterisch beheerst, en ook met het Maagd-teken, waarvan Mercurius de exoterische
heerser is. ...
79 Ned. Met betrekking tot het Ram-teken, dat in de eerste plaats de uitvoerder is van de eerste Straal van Wil
99 Eng. 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.
79/80 Ned. Mercurius, die de energie van de vierde straal belichaamt, voert de mens ten slotte rondom het
100 Eng. levenswiel en door middel van conflict stelt hij hem in staat tot harmonie te komen. Mercurius verlicht
het denkvermogen en treedt als bemiddelaar op tussen de ziel en de persoonlijkheid, daar hij de
Boodschapper van de Goden is. Dit bemiddelaarschap brengt in de eerste plaats een onvermijdelijk
verzet teweeg tussen de paren van tegenstelling met als gevolg een langdurig conflict. Dit conflict
loopt ten slotte uit in een zegepraal en de illusie wordt verdreven door de verlichting van het lager
denkvermogen. 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.
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. Uranus belichaamt de energie van de zevende straal en zijn werk komt overeen met dat van
100 Eng. Mercurius, daar de zevende straal de straal is die geest en stof verbindt en elektrisch vuur en vuur door
wrijving tezamenbrengt, waardoor openbaring ontstaat. ...
80 Ned. Wij hebben dus met betrekking tot het Ram-teken en het leven van de ziel, die er in subjectieve
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101 Eng. 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. ...
81 Ned. In het gebied van de dierenriem zijn er vier tekens die de tekens zijn van geboorte, van aanvang en van
102 Eng. hernieuwde cyclische verwezenlijking, o.a.:
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. ...
98 Ned. ... De.. planeten [van het Beweeglijk Kruis] zijn:
126 Eng. Orthodox — Jupiter en Mercurius.
Esoterisch — Pluto, de Aarde, de Maan (Vulcanus verbergend) en Venus.
98 Ned. ... Degenen die dit bestuderen zullen het interessant vinden de gevolgtrekkingen voor zichzelf uit te
127 Eng. werken. De orthodoxe astrologie geeft voor deze vier tekens slechts twee planeten aan, hetgeen in
zichzelf op een bepaalde wisselwerking duidt, o.a.: ... 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 Ned. ... Wanneer wij dus ontdekken dat de macht van Mercurius wordt getemperd in het Vissen-teken en
131/132 Eng. 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. 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. ...
101/102 Ned. ... Door Mercurius wordt het denken verlicht en er wordt een verhouding tussen de persoonlijkheid en
132 Eng. 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. ... Het licht van Vulcanus en het licht van de Zon vormen één licht en deze drie — Mercurius,
132 Eng. 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. ...
113/114 Ned. De decanaten in het Waterman-teken worden (volgens Alan Leo) door Saturnus, Mercurius en Venus
148/149 Eng. beheerst, en de uitwerking welke zij op de menselijke aangelegenheden en op de wereldtoestanden
zullen hebben, begint reeds tot uitdrukking te komen. ...
Nadat Saturnus een gelegenheid heeft geboden en ons voor een keuze heeft gesteld de
noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen en datgene te vernietigen wat de vrije uitdrukking
van de ziel tegenhoudt, gaat hij ten slotte ter zijde staan, ten einde Zijn grote Broeder, Mercurius, het
licht der ziel — intuïtief en verlichtend — over de toestand te laten verspreiden, voor ons de betekenis
van de gebeurtenissen door middel van ons eigen verlicht denkvermogen te verklaren en het oude met
het nieuwe, het verleden met de toekomst door het licht van het heden te verbinden.
114 Ned. Wanneer de taak van Saturnus en van Mercurius voltooid is, dan zal gedurende het derde decanaat
149 Eng. Venus, die de vereniging van hart en denkvermogen is, het lang verwachte tijdperk van
liefde-wijsheid, van broederschap en van tot uitdrukking komende broederlijke verhoudingen inleiden.
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...
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
[van het Waterman-teken]. ...

126 Ned. Pad
166 Eng. Evolutie

Stralen

Planeten

Sterrenbeelden

6 en 4

Mars. Mercurius.

Ram. Tweelingen. Kreeft. Maagd. Schorpioen. ...

126 Ned. ... Deze eerste-straals-kracht is eerst in de laatste tijd door de mensheid als geheel ervaren, naarmate
166 Eng. zij het stadium waarin zij de werelddiscipel wordt, naderde en een betrekkelijk groot aantal mensen
zich op het Pad van Discipelschap en Beproeving bevond. Vandaar de recente ontdekking van Pluto
en de aangevoelde kracht van Vulcanus, omsluierd door de sterkte van Mercurius en verborgen achter
de planeet.
130/131 Ned. ... Dit is op opvallende wijze het geval met betrekking tot het Waterman-teken waarin onze zon nu
172 Eng. komt te staan, met zijn drie decanaten, Saturnus, Mercurius en Venus, die onvermijdelijk
moeilijkheden, verlichting en broederlijke liefde brengen. Op het gewone wiel bestuurt Saturnus al
onze uiterlijke aangelegenheden, en dientengevolge bevinden wij ons thans in een toestand van chaos
en verwarring, doch voor zover het het menselijk bewustzijn betreft, wordt Mercurius steeds actiever.
Verlichting neemt gestadig toe en er wordt licht op alle problemen geworpen — licht op regeringen en
politiek door middel van proefnemingen en door de grote, fundamentele ideologieën te bestuderen;
licht op de stoffelijke aard van de wereld door de velerlei takken van wetenschap; licht op de mensheid
zelve door opvoeding, filosofie en psychologie. ...
131 Ned. Er zijn twee groepen van heersers beschikbaar voor de drie decanaten [van het Steenbok-teken]. Alan
172/173 Eng. 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.
136 Ned. ... Hij moet, figuurlijk gesproken, voortdurend van zijn witte paard (de ontwikkelde en gelouterde
181 Eng. persoonlijkheid) afstijgen en zien waar de pijlen van intuïtieve aspiratie hem zullen heenvoeren; hij
verplaatst zich op de „vleugels van de ziel" (merk de overeenkomst op met de gevleugelde voeten van
Mercurius, de boodschapper der Goden) en wordt in zijn eigen persoonlijkheid zelf de gevleugelde
God; 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.
139 Ned. ... Het belangwekkendste feit dat aan de dag treedt wanneer wij het Beweeglijk Kruis als geheel
184 Eng. bestuderen, staat in verbinding met de heersers van alle vier de tekens. 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. ... Mercurius is de vertegenwoordiger of de boodschapper van de
vierde Straal van Harmonie door Conflict, terwijl Jupiter de tussenpersoon is voor de uitdrukking van
de tweede Straal van Liefde-Wijsheid. ...
139/140 Ned. ... Het is gemakkelijk te onderkennen hoe door de invloed van Mercurius en Jupiter stoffelijke
185 Eng. begeerte kan worden omgevormd tot goddelijke liefde, en het conflict dat het onderscheidend kenmerk
is van de mensheid, behulpzaam erbij kan zijn wanklank op te lossen in harmonie. ....
Met betrekking tot de subjectieve zijde van ontplooiing is de toestand totaal anders, want esoterisch
komt de discipel die zich onder de invloed van het Beweeglijk Kruis in zijn persoonlijkheidsleven in
incarnatie bevindt, terwijl hij als ziel op het Vaste Kruis staat, onder de gerichte energie van vier
planeten, waarvan er drie niet-heilig zijn.
Gewoonlijk vervangen deze vier, of liever gezegd, beginnen zij de invloed van Mercurius en die
van Jupiter te overheersen en geven groter gemakkelijkheid van uitdrukking, terwijl zij die invloed
uitoefenen waardoor de persoonlijkheid in een juiste verhouding tot de ziel zal worden gebracht, want
dat is in wezen de taak van het Vaste Kruis en het doel van de discipel. ...
140 Ned. 4. De Orthodoxe Planeten. Deze beheersen de persoonlijkheid. In dit geval hebben wij te maken met
186 Eng.
Mercurius en Jupiter. Van het gezichtspunt uit van de overgedragen energie zijn de twaalf huizen,
geregeerd door de planeten, eveneens van buitengewoon belang. ...
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141 Ned. ... Ik kan er slechts op wijzen dat de volgende straal-krachten door de mens stromen door bemiddeling
187 Eng. van de volgende planeten, o.a.:
Exoterisch

 Mercurius — 4de Straal — Harmonie door Conflict.
 Jupiter — 2de Straal — Liefde-Wijsheid
 ...

144 Ned. Het is interessant op te merken dat er geen planeet in het Boogschutter-teken in verheffing noch in dit
191 Eng. teken in val is. Slechts één ding gebeurt er, en dat is dat de macht van Mercurius in hoge mate wordt
getemperd. ...
144 Ned. Mercurius, die de uitdrukking van de vierde straal is, alsook de God van de mentale processen, heeft
191/192 Eng. 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.
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. ...
150/151 Ned. ... Het mensdom is de goddelijke Boodschapper voor de wereld van vormen; het is in wezen
200 Eng. Mercurius die licht en leven brengt aan andere goddelijke openbaringen en hiervan zijn alle goddelijke
Wereld-Verlossers de eeuwige symbolen.
157 Ned. ... Mars en Mercurius heersen [in het Schorpioen-teken], terwijl Mars op bijzondere wijze werkzaam
209 Eng. 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. ...
163/164 Ned. De tekens Schorpioen en Waterman staan ook in een bijzondere verhouding tot elkaar door
218/219 Eng. 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 Kreeftteken beheerst, waardoor hij de uitdrukking op het stoffelijk gebied bestuurt. ...
165/166 Ned. ... De planeten die hem in het een of ander aspect van zijn aard regeren en beheersen [op het Vaste
221 Eng. Kruis] zijn, o.a.:
Planeet

Teken

Straal

School ...

5. Mercurius

Schorpioen

4de

Hiërarchisch. ...

185 Ned. De volgende planeten en hun stralen beheersen het Hoofdkruis waarvan het Weegschaal-teken een van
248 Eng. de punten is, o.a.: ...
2. Mercurius

4de Straal

Harmonie door Conflict. ...

187 Ned. ... Sepharial geeft ons de Maan, Saturnus en Jupiter, terwijl Alan Leo vooronderstelt dat de heersende
251 Eng. planeten Venus, Saturnus en Mercurius zijn. ... De ware heersers van de decanaten in het Weegschaalteken zijn Jupiter, Saturnus en Mercurius. ...
195/196 Ned. Er zijn drie heersers van het Maagd-teken:
263 Eng. 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. ...
3. Jupiter is de hiërarchische heerser. ...
Door deze drie planetaire heersers stromen de energieën van de vierde straal die het denkvermogen
door middel van Mercurius en de stoffelijke vorm door middel van de Maan bestuurt; de energieën
van de eerste straal. ...
196 Ned. ... Wil, liefde en harmonie door conflict — van dien aard zijn de regerende, besturende energieën die
263/264 Eng. gebruik maken van het denkvermogen (Mercurius), van de emotionele aard, liefde (in Jupiter) en van
het stoffelijk lichaam (de Maan of de esoterische wil) ter wille van goddelijke uitdrukking en
goddelijke openbaring [in het Maagd-teken]. Het zal u duidelijk zijn dat Mercurius zijn taak op zeer
bevredigende wijze heeft verricht met betrekking tot de mensheid die hij tot haar tegenwoordig punt
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van evolutie op het proefpad heeft gebracht. ...

200 Ned. Een ander punt waarop ik hier zou willen wijzen is dat enkele stralen zich door middel van twee
269 Eng. planeten uitdrukken. De vierde Straal van Harmonie door Conflict, bijvoorbeeld, bereikt ons zowel
door middel van de Maan als door Mercurius, terwijl de eerste Straal van Wil of Macht ons door
middel van Vulcanus en Pluto bereikt. ...
202 Ned. Door middel van Mercurius komt het Maagd-teken in hechte verhouding met drie andere tekens —
271 Eng. Ram, Tweelingen en Schorpioen. ...
202 Ned. ... [H]ier komt ook de ware betekenis van de woorden neergelegd in De Bhagavad Gita naar voren
271/272 Eng. 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 Maagdteken 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. ...
202/203 Ned. ... Wanneer Mercurius, de goddelijke Boodschapper, het beginsel van illusie en de uitdrukking van het
272/273 Eng. actief hoger denkvermogen, zijn opdracht heeft vervuld en de „mensheid tot het licht heeft gevoerd",
alsook het Christuskind uit de baarmoeder der tijden en uit het vlees in het licht van de dag en in
openbaring heeft gebracht, dan zal de taak van dat grote centrum, door ons de mensheid genoemd,
volbracht zijn. Denk hierover na, want de betekenis van esoterische astrologie zal zich scherper in uw
denken aftekenen, indien gij deze viervoudige activiteit van Mercurius en de onderlinge verhouding
van deze vier tekens van de dierenriem — verbonden als zij zijn met het Logoïsch Viervoud — kunt
begrijpen.
208 Ned. Zoals ik u heb verteld, wordt door de esoterische leraren van de Hiërarchie het Maagd-teken
280 Eng. 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). De Maan en
Mercurius tezamen geven de activiteit van het hoger en het lager denkvermogen aan en staan bijgevolg
in verbinding met de derde Straal van Actieve Intelligentie die het eerste zonnestelsel bestuurde. ...
208/209 Ned. Mercurius staat in dit teken in verheffing omdat de moeder noodzakelijkerwijs door haar zoon, de
281 Eng. 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. Daar Mercurius de Boodschapper van de Goden is en de Tussenpersoon van
Hun toegepaste leiding, is hij bijgevolg vanuit één gezichtspunt de aandrijvende kracht van het derde
aspect (actieve intelligentie) en vanuit een ander gezichtspunt die van het tweede aspect
(liefde-wijsheid). Hij wordt beschouwd in zichzelf deze twee aspecten van het mentaal beginsel te
belichamen, de uitdrukking van het concreet en van het abstract denkvermogen van God. Het
lager-concreet denkvermogen werd in het eerste zonnestelsel ontplooid, terwijl het hoger-intuïtief
denkvermogen, de zuivere rede, zich in dit stelsel zal ontplooien. Mercurius is de synthese van
manas-buddhi, denkvermogen<wijsheid, die zich door middel van de menselijke ziel uitdrukt;
Mercurius beheerst de brug of het antahkarana. In het Maagd-teken bereikt Mercurius zijn volle
kracht, want het Maagd-teken is intelligentie en de verborgen Christus is wijsheid of zuivere rede.
210 Ned. ... Van het gezichtspunt van de discipel uit zijn de drie decanaten van het Waterman-teken Saturnus,
283 Eng. 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. ...
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210/211 Ned. Volgens Sephariel worden de drie decanaten waarin het Maagd-teken wordt verdeeld, beheerst door de
284 Eng. 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".
221 Ned. ... Het Leeuw-teken, dat het vijfde teken is van de dierenriem, geteld vanaf Ram via Stier, alsook het
298 Eng. 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; Mercurius was
actief ten tijde van de individualisering toen de „achtste poort" werd geopend en onze Planeet-Logos
een grote inwijding onderging die in het mensenrijk het proces van individualisering teweegbracht.
221/222 Ned. Nogmaals komt Mercurius op dit punt in onze bespreking voor; gij krijgt dus de vorming van een
299 Eng. 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-LeeuwMercurius-Saturnus. Gij krijgt dus, o.a.:
...

...

Mercurius

...

...
...
...

...
...
...

Denkvermogen
Verlichting
Uitademing

...
...
...

222 Ned. ... Voor de gevorderde ingewijde in ... [het Leeuw-]teken en na de derde inwijding wordt Sirius een
300 Eng. 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. ...
239 Ned. Indirekt en via de invloeden van het Hoofdkruis (waarvan het Kreeft-teken deel uitmaakt) wordt de
323 Eng. 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 [o.a.] ontvankelijk voor conflicten (Mars), voor de werking
van het licht van de intuïtie (Mercurius). ...
252 Ned. ... De macht van Saturnus in dit teken bevordert de doeleinden en oogmerken van de heersende
342 Eng. 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, waardoor hij die moeilijke toestanden en
omstandigheden verwekt welke die vereiste worstelingen ten gevolge hebben. [In het Kreeft-teken]. ...
253 Ned. Het is merkwaardig dat Sepharial de heersers van de decanaten nauwkeuriger plaatst dan Leo.
342 Eng. Doorgaans is het omgekeerd en is Leo van de twee astrologen de meest nauwkeurige. 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. ...
258 Ned. ... Het zou van belang kunnen zijn indien ik erop wees dat, o.a.:
350 Eng. 1. Het Beweeglijk Kruis — die toestanden schept waardoor grote perioden van verandering ontstaan
in het leven van de planeet, van een natuurrijk of van een menselijk wezen. Mercurius speelt
hierin een rol. ...
261 Ned. ... De orthodoxe heerser [van het Tweelingen-teken] is Mercurius, de Boodschapper der Goden of de
353 Eng. „goddelijke Tussenpersoon 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. Mercurius is de
uitdrukking van het tweevoudig aspect van het denkvermogen, daar hij tussen het hogere en het lagere
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denkvermogen bemiddelt. Deze bemiddeling laat zich weer in twee stadia onderbrengen: het gebruik
van het concreet denkvermogen als de bemiddelaar in de persoonlijkheid dat het leven van de
persoonlijkheid beheerst, terwijl het analyseert en onderscheid maakt tussen het menselijk zelf en het
niet-zelf, en de nadruk legt op het „ik en niet-ik"-bewustzijn, alsook op dat van de persoonlijkheid en
haar omgeving. Ten tweede brengt het de boodschappen over tussen de ziel en het brein en stelt een
juiste verhouding vast tussen het lager zelf en het hoger zelf; het is derhalve het verlicht denkvermogen
dat ziel en persoonlijkheid verbindt. Dit proces van de hogere verhouding voltrekt zich snel op het Pad
van Discipelschap. ...

261/262 Ned. ... Er is nog een derde aspect van Mercurius dat in werking begint te komen wanneer de twee andere
353/354 Eng. vervolmaakt zijn of bezig zijn zich snel te vervolmaken. In dit geval is Mercurius het abstract
denkvermogen — los van alle vorm-contracten, zoals wij die verstaan — en brengt ziel en geest in
verbinding met elkaar; dit gebeurt weer in twee stadia. Mercurius is degene die aan de ziel de
Geestelijke Triade (atma-buddhi-manas of geestelijke wil, geestelijke liefde en het hoger
denkvermogen) openbaart, en dit brengt de discipelen in het stadium van de derde inwijding. ...
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 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. ... Het was door de activiteit van Venus — onder invloed van het Tweelingen-teken — dat de grote
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. ...
264 Ned. Mercurius, de ster van conflict, is tevens de grote planeet die de onderlinge betrekkingen regelt, want
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. ...
264/265 Ned. Deze uitwerking is in het Tweelingen-teken zeer krachtig ten gevolge van het feit dat de twee armen
358/359 Eng. 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; in het Maagd-teken veroorzaakt hij 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:
1. Tweelingen

Maagd
De Aarde

Mercurius.

2. Tweelingen

Ram
De Aarde

Mercurius.

3. Tweelingen

Schorpioen
Mercurius.
De Aarde
De belangrijkheid van deze drievoudige groeperingen berust op het feit dat zij heersende
driehoeken zijn met de energieën van twee sterrenbeelden geconcentreerd op de Aarde door
bemiddeling van Mercurius:
Tweelingen

Ram

Mercurius
De Aarde
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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 Ned. ... Men dient te beseffen dat er de wil-tot-zijn in de vorm is en de wil-tot-zijn los van de vorm, doch
359 Eng. 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.
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. Zijn ware betekenis zal niet worden begrepen totdat het bewustzijn van de
individuele mens ook planetair in omvang en begrip is, hetgeen nooit het geval is tot na de derde
inwijding. ...
265/266 Ned. De invloed van Mercurius grondvest, terwijl hij de tekens Ram en Tweelingen in verbinding brengt
360 Eng. 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. De invloed van Mercurius moet, terwijl hij de tekens Schorpioen en Tweelingen met elkaar in
360 Eng. 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. ...
266 Ned. ... Wanneer het Tweelingen-, het Schorpioen-teken en Mercurius op de juiste wijze met elkander in
361 Eng. 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. ... Venus is hecht verbonden met de „broeder wiens licht cyclus na cyclus in sterkte toeneemt" en dus
361 Eng. met de ziel wier aard liefde is. 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 Ned. ... Gij zult bijgevolg de betekenis van die driehoek van planeten: de Aarde-Venus-Mercurius (waarop
361/362 Eng. ik in Een Verhandeling over Kosmisch Vuur zinspeelde) gaan begrijpen. Van bepaalde gezichtspunten
uit staan deze planeten in verbinding met de Persoonlijkheid van onze Planeet-Logos:
1. De Aarde — met het planetair levenslichaam.
2. Venus — met het planetair astraal voertuig of Kama-manas.
3. Mercurius — met het planetair denkvermogen.
... 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-evenwichtbrengend proces. Deze toestand, gesteund en beïnvloed door Mercurius en Venus, brengt de enigszins
ongewone gesteldheid in onze planeet teweeg.
268 Ned. ... Het Stier-teken stort de energie die de begeerte stimuleert over onze Aarde via Venus; het
362 Eng. 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. ...
268 Ned. De drie planeten die het Tweelingen-teken regeren en beheersen (door aanhoudende activiteit, hoewel
363 Eng. 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
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persoonlijkheid ontstaat. Denk hierover na. Het zijn de door Venus, Mercurius en de Aarde stromende
energieën van de vijfde, vierde en derde straal, die de eeuwige terugkeer, de goddelijke drievuldigheid
en hun werk bij het bevrijden van de ziel uit de invloed van de vorm bewerkstelligen.

269 Ned. ... De doeltreffendheid van Mercurius wordt ook versterkt in zijn verklarende aspecten doordat de
364/365 Eng. persoon van het Tweelingen-teken altijd punten van contact kan vinden met mensen op bijna alle
stralen. ...
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 ... [het
Tweelingen-]teken, alsook de tweevoudige neiging tot harmonie welke het onvermijdelijk gevolg is
van alle geestelijke conflicten. ...
269/270 Ned. ... Door de activiteit van Mercurius wordt de mens wiens Zon in het Tweelingen-teken staat, geholpen
365 Eng. de synthese van ziel en vorm te verkrijgen. ...
272 Ned. ... Geen planeet komt in ... [het Boogschutters-]teken in verheffing of in val. Mercurius is evenwel
369 Eng. zwak of zijn invloed wordt getemperd. ... [I]n 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. ...
272/273 Ned. ... Buiten alle verwachting geeft Sepharial de drie planeten Jupiter, Mars en de Zon en wijst dus die
369 Eng. 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. Tezamen omvatten zij het wiel zoals
het in beide richtingen draait. 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 Tweelingenteken te versterken met Saturnus die in een bepaald behoorlijk gevorderd stadium de vereiste
tegenstand biedt om een fundamentele omwenteling tot stand te brengen. ...
291 Ned. Door middel van de drie andere armen van het Vaste Kruis en hun drie stromen van goddelijke energie
395 Eng. 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). ...
297 Ned. ... De Maan of Venus, Mercurius en Saturnus beheersen de decanaten, en onze beschouwing van deze
402 Eng. 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.
310 Ned. ...
421 Eng.
...
...
...
...
...

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

...
...
...
...
...
...

318/319 Ned. ... Tot mij [het Steenbok-teken] komt een Boodschapper (Mercurius, A.A.B.) en zegt: 'De Dageraad
433 Eng. 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.
Dan wendt hij zich tot de lagere drie en voor deze zielen in gevangenschap wordt hij te eniger tijd
een Boodschapper. Zo herhaalt de Heer van Mercurius zichzelf. De Zoon daalt nogmaals af naar de
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plaats van aarde en ijzer. Weer leert hij Zijn moeder kennen.

320 Ned. ... Tussen deze planetaire centra, waarop ik gewezen heb, en hun verafgelegen kosmische
435 Eng. 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 [o.a.] de volgende driehoek..: ...
3.
Steenbok

Mercurius

De Mensheid

321 Ned. b. Mercurius ontwikkelt dat snel, intuïtief denken dat de ervaringen verklaart, de groei van de intuïtie
436 Eng.
bevordert en de innerlijke geestelijke mens in verbinding brengt met het uiterlijk menselijk wezen
op zulk een wijze dat hun toekomstige eenheid van doel, plan en inspanning verzekerd is.
Mercurius brengt die wijzigingen in de mentale waarneming tot stand, waardoor de mensheid ten
slotte in staat wordt gesteld te handelen als een bemiddelende vertolkster tussen de hogere
werelden en de drie lagere natuurrijken; op deze wijze grondvest Mercurius de drievoudige
activiteit van dit centrum in het lichaam van de Mens welke wij pogen waar te nemen en te
begrijpen, en die wij beschouwen als de drie fasen te vormen van het denkvermogen:
1. Het abstract denkvermogen — zuivere manas.
2. De Zoon van het Denkvermogen — de ziel, manasaputra.
3. Het concrete denkvermogen — mentaal lichaam.
en hun overeenkomsten in stoffelijke energie:
1. Het rechter oog.
2

Het linker oog.

3. Het derde oog. ...
321 Ned. Het Steenbok-teken doet in deze bijzondere wereldcyclus het ogenblik van crisis ontstaan — een crisis
436/437 Eng. van inwijding en een crisis van vernietiging (voornamelijk met betrekking tot het minerale rijk)
geëvenaard door een crisis van mentale waarneming, verhaast door Mercurius. ...
321 Ned. Ik heb hier getracht in beeldspraak op de drie stromen van energie te wijzen welke elkander treffen in
437 Eng. het centrum, de Mensheid genoemd; zij sluiten bijgevolg in:
1. De actieve intelligentie van de mens, latent in het menselijk centrum.
2. De inleidende activiteit van het Steenbok-teken.
3. De verlichtende uitstraling van Mercurius.
322 Ned. De Tweede Driehoek [Vissen-Uranus-de Hiërarchie] is genoemd de „driehoek van de gevorderde
437 Eng. 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, [SteenbokMercurius-de Mensheid], 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: ...
322 Ned. ... Uranus en Mercurius in combinatie met elkaar zijn tweeslachtig, hetgeen de discipel moet leren op
438 Eng. te lossen en tijdens het zoeken naar deze oplossing verplaatst hij zijn brandpunt uit het mensenrijk in
het vijfde rijk, de Hiërarchie van zielen. ...
324 Ned. Tegelijkertijd ligt het voor de hand dat er met betrekking tot deze eenvoudige driehoeken ook enkele
441 Eng. 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. ...
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325 Ned. 1. ... Saturnus breekt de bestaande toestanden op door de kracht van zijn energie-invloed, waardoor
442 Eng.
de invloed van Mercurius vollediger tot uitdrukking kan worden gebracht. Dan kan, wanneer de
belemmeringen zijn verwijderd, het visioen intuïtief worden waargenomen.
325 Ned. 2. ... Het is de geboorte van de twee soorten van bewustzijn — het zelfbewustzijn en het Christus442 Eng.
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.
331 Ned. 1. De invloed van het Steenbok-teken via Mercurius zal een overheersend gevolg hebben in het
450 Eng.
mensenrijk — zelf een planetair centrum. ...
342 Ned. 2. Tweelingen-Boogschutter-Mercurius (die een uitdrukking zijn van de Pleiaden) stellen de
466 Eng.
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. ...
362 Ned. ... Gij moet in gedachten houden dat, o.a.:
494 Eng. 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". ...
370 Ned. ... Er zijn, zoals gij weet, zeven heilige planeten:
506 Eng.
1. Vulcanus
2. Mercurius
3. Venus

4. Jupiter
5. Saturnus
6. Neptunus

7. Uranus
397/8/9 Ned. In het zonnestelsel zelf zijn er drie heilige planeten buitengewoon actief. Zij zijn: ...
548/549 Eng.
Uranus, Mercurius en Saturnus.
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 Schorpioenteken dat het teken van discipelschap is.
... Mercurius, de Boodschapper der Goden, draagt aan de mensheid een bepaald soort van kracht over
en verhaast hierdoor een punt van crisis; hij brengt de eerstvolgende grote omwenteling teweeg,
waardoor de mensheid tot nieuwe ervaringen zal komen en geleid zal worden naar de openbaring van
de goddelijkheid, hetgeen de bestemming van de mensheid is.
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."

448/449 Ned. ... Gij kunt hier bijgevolg opmerken hoe de overbrengende straal van onze planetaire Logos de eerste
619 Eng. is; vandaar de plaats welke de wil in ons menselijk evolutieproces inneemt; Zijn omvormende straal is
de tweede, die ten slotte vormverandering brengt door bemiddeling van de derde; in deze combinatie
ligt de oorzaak waardoor gij in de ontwikkeling van het wilsaspect de invloed van Mars en Mercurius
krijgt — de een brengt conflict en de dood van de vorm en de andere brengt verlichting en de
ontwikkeling van de intuïtie als gevolg van conflict en dood. Nieuwe tijdkringen van Bestaan en van
bewustzijn worden door conflict ingewijd. Van dien aard schijnt tot nog toe de wet van het leven en de
regerende factor van evolutie te zijn. Indien echter het resultaat van deze inwijdende, leven-gevende
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wil is om zulke weldadige gevolgen van intuïtief begrip en de werkzaamheid van Mercurius als de
boodschapper der Goden voort te brengen, kunt gij begrijpen hoe waarlijk de wil-ten-goede door
middel van conflict kan worden verwezenlijkt.

454 Ned.
1. TWEELINGEN. Dit is het grote symbolische sterrenbeeld van de Twee Broeders dat de
626 Eng. 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. ...
466 Ned. 6. „De zeven Zonen van Licht — genoemd naar hun planeten en vaak zelfs met hen vereenzelvigd —
642 Eng.
zijn Saturnus, Jupiter, Mercurius, Mars, Venus en waarschijnlijk de Zon en de Maan." (G.L. I.
628). ...
466/467 Ned. 10. „De zeven Goden waren in twee drietallen en de Zon verdeeld.
643 Eng.
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).
11. „Saturnus, Jupiter, Mercurius en Venus zijn de vier exoterische planeten en drie andere die
ongenoemd moeten blijven (Pluto en de twee verborgen planeten. A.A.B.), waren de
hemellichamen die in directe astrale en psychische verbinding — moreel en stoffelijk — stonden
met de Aarde, haar Leiders en Bewakers. De zichtbare bollen schenken onze mensheid haar
uiterlijke en innerlijke kenmerken en hun Leiders of Bestuurders schenken haar onze Monaden en
geestelijke vermogens." (G.L. I. 628).
12. „De Drieëenheid werd voorgesteld door de Zon (de Vader), Mercurius de Zoon) en Venus (de
Heilige Geest)." (G.L. II. 569). ...
467 Ned. 20. De volgende tabel is veelbetekenend:
644 Eng.
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). ...
468 Ned. 25. „Diegenen die in het stelsel van Uranus, Neptunus en Saturnus werken, werken op een enigszins
645 Eng.
andere wijze dan diegenen die in het stelsel van Venus, Vulcanus, Mars, Mercurius, Jupiter, de
Aarde en in het exoterisch stelsel van Saturnus werken; ditzelfde doen de Manasa-deva’s (de
Zonne-engelen) van de innerlijke rondte. ... (K.V. 777).
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).

468 Ned. 27. ...
646 Eng.
Mercurius — regeert de verstandelijke vermogens.
... (G.L. III. 463). ...
471 Ned. Zeven grote psychologische Levens, gekenmerkt door zeven soorten van levenskracht, openbaren zich
650 Eng. door bemiddeling van zeven planeten. Vijf andere Levens drukken zich uit door bemiddeling van vijf
planeten, waarvan er nog twee ontdekt moeten worden.

I.
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1.
2.
3.
4.

De Zon (als plaatsvervangster voor Vulcanus)
Jupiter
Saturnus
Mercurius

Bladz.-ref.

MERCURIUS
5.
6.
7.
8.
II. 9.
10.
11.
III. 12.

Venus
Mars
De Maan (als plaatsvervangster voor Uranus)
Pluto
Neptunus
De Aarde
Nog niet ontdekt
Nog niet ontdekt.
Dit is de exoterische indeling.

472 Ned. De Natuurrijken en de Planeten. In dit tijdperk, o.a.: ...
650 Eng. 4. Het mensenrijk — Mercurius en Saturnus ...
477 Ned. 1. „Sirius werd de ,Hondster’ genoemd. Het was de ster van Mercurius, of Boeddha, de ,Grote
659 Eng.
Leraar van de mensheid’ genoemd.” (G.L. II. 391). ...
479 Ned. 9. „Van het standpunt van de tegenwoordige tijd zouden Venus, Jupiter en Saturnus kunnen worden
661 Eng.
beschouwd als de voertuigen van de drie super- of voornaamste beginselen. Mercurius, de Aarde
en Mars zijn nauw verwant aan deze drie, maar er ligt hier een verborgen mysterie." (K.V. 299). ...
1. In antwoord op de vraag: „Welke van de aan de gewone wetenschap bekende planeten, behalve
Mercurius, behoren tot ons wereldstelsel?..." was het antwoord: Mars en vier andere planeten
waarvan de sterrenkunde niets weet. De conclusie is dat deze planeten, A.B. en Y.Z., in etherische
stof bestaan. (G.L. I. 187). ...
479/480 Ned. 2. „Wat Mars, Mercurius en de ,vier andere planeten' betreft, zij staan in een zodanige verhouding
662 Eng.
tot de Aarde, dat geen Meester... er ooit over zal spreken..." (G.L. I. 187). ...
6. Er is een... „driehoek gevormd door de Aarde, Mars en Mercurius. Met betrekking tot deze
driehoek ligt de analogie in het feit dat Mercurius en het centrum aan het ondereinde van de
ruggegraat in het menselijk wezen nauw met elkander in verbinding staan." (K.V. 181).
7. „Mercurius, Mars en de Aarde staan in nauwe verbinding met deze drie (Venus, Jupiter en
Saturnus)." (K.V. 299).
1. „Mercurius begint nu pas uit een toestand van verduistering te treden.
a. Mercurius heeft geen satelliet of wachter.
b. Mercurius is een zevenvoudige keten." (G.L. I. 188. 189).
2. „Mercurius is veel ouder dan de Aarde." (G.L. I. 180). ...
480 Ned. 3. „Mercurius wordt de eerste van de hemelse Goden, de God Hermes, genoemd... aan welke God
662/663 Eng.
de uitvinding van en de eerste inwijding van mensen in de Magie wordt toegeschreven...
Mercurius is Boeddha, Wijsheid, Verlichting of ,weder ontwaken' in de goddelijke wetenschap."
(G.L. I. 513).
4. „Mercurius is de Heer van Wijsheid." (G.L. II. 31).
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).
6. „Mercurius geneest de blinden en herstelt zowel het mentaal als het stoffelijk gezicht." (G.L. II.
571).
480 Ned. 7. „Mercurius wordt soms afgebeeld:
663 Eng.
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).
8. „Het vijfde ras is onder Mercurius geboren.-' (Het Arische ras. A.A.B.).” (G.L. II. 32).
9. „Mercurius is de oudere broeder van de Aarde." (G.L. II. 48).
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10. „Mercurius ontvangt zevenmaal meer licht dan welke andere planeet ook." (G.L. II. 570).
11. „Buddhi en Mercurius komen met elkander overeen en zijn beide geel en van een schitterende
gouden kleur. In het menselijk stelsel komt het rechter oog overeen met Buddhi en het linker oog
met Manas en Venus of Lucifer.” (G.L. III. 447. 448).
12. „Mercurius wordt Hermes genoemd en Venus noemt men Aphrodite; hun vereniging in de mens
op het psychisch-stoffelijk gebied geeft hem de naam van Hermaphrodite." (G.L. III. 458).

481 Ned. 14. „De tweede wenk welke ik hier tracht te geven ligt in de door de Aarde, Mars en Mercurius
664 Eng.
gevormde driehoek. ... Mercurius brengt kundalini in intelligente werkzaamheid tot uitdrukking,
terwijl Mars kundalini latent aantoont." (K.V. 181).
15. „Halverwege de vijfde rondte zal de Heer van Mercurius met de Logos van het Venus-stelsel en
die van onze Aarde een tijdelijke driehoek van kracht vormen." (K.V. 371). ...
485 Ned. 11. „De Zon, de Maan en Mercurius waren de oudste drieëenheid van de Egyptenaren (Osiris, Isis en
670 Eng.
Hermes)." (G.L. II. 640). ...
485 Ned. 22. „De Zon is de plaatsvervangster van de onzichtbare planeet binnen de baan van Mercurius." (G.L.
671 Eng.
III. 459). ...
488 Ned. 2. „Vulcanus ligt binnen de baan van Mercurius." (K.V. 206. Noot). ...
676 Eng.
497 Ned. De tweede aanwijzing welke ik tracht te geven, ligt in de driehoek gevormd door de Aarde, Mars en
687/688 Eng. Mercurius. Met betrekking tot deze driehoek ligt de analogie in het feit, dat Mercurius en het centrum
aan het ondereinde van de ruggegraat in het menselijk wezen hecht met elkander in verbinding staan.
Mercurius drukt kundalini in intelligente werkzaamheid uit, terwijl Mars kundalini latent aantoont. De
waarheid ligt in hun twee astrologische symbolen verborgen. Door omvorming en planetaire
meetkunde kan het geheim worden onthuld."
497 Ned. „...Evenals de drie etherische planeten van onze keten — de Aarde, Mercurius en Mars — met
688 Eng. betrekking tot onze Planeet-Logos een zeldzaam belangrijke driehoek vormen, kan hier worden
gezegd dat op het tegenwoordig punt in evolutie van de logoïsche centra, Venus, de Aarde en Saturnus
een driehoek van groot belang vormen. ... (K.V. 180—2).
499 Ned. „Wij moeten nog een andere driehoek in het Aardse stelsel onderkennen van de ketens genoemd „de
691 Eng. Aardse keten", de Venus-keten en die van Mercurius, maar deze driehoek betreft in zijn geheel de
centra van de planetaire Logos van ons stelsel. Ik dien op een vorming van het stelsel te wijzen welke
van groot belang is in de eerstvolgende rondte waarin drie stelsels:
Het Aardse Stelsel,
Mars,
Mercurius,
in zulk een verhouding tot elkander zullen worden gebracht, dat het gevolg hiervan zal zijn:
1. Dat er een driehoek in het stelsel zal worden gevormd." (K.V. 390).
500 Ned. „De Grof-Stoffelijke Planeten zijn, o.a.: ...
693 Eng.
Mercurius
5de Keten

5de Hemellichaam of Bol," ...

... (K.V. 373).
501 Ned. Mercurius. (4de straal) — De pupillen van deze planetaire school worden ,De Zonen van Aspiratie'
694 Eng.
of ,De punten van Geel Licht' genoemd. Zij hebben een hechte verbondenheid met ons Aards
stelsel. De naam van deze school wordt niet gegeven.
504 Ned.
3 Eng.
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... 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. Van subjectief en geestelijk gezichtspunt uit
lijkt dit zeer bevredigend, daar het in de eerste plaats de beproeving brengt, vervolgens
verlichting en uiteindelijk het resultaat van beide: broederschap en liefde. ...
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24/25 Ned. ... Van de vele energieën die op onze planeet inhameren, er doorheen gaan en er gevolgen teweeg24 Eng. brengen, legt de esoterische astrologie de nadruk op de volgende vier soorten van kracht, daar zij,
hetgeen genoemd zou kunnen worden, op de persoonlijkheid van onze Aarde inwerken, o.a.: ...
3. De hoedanigheid van de aanvullingsplaneet van de Aarde die, esoterisch beschouwd, de polaire
tegenstelling van de Aarde is. Deze planeet is Venus. ...
59 Ned.
70 Eng.

b. Bij de tweede inwijding komt de kandidaat onder invloed van drie planeten — Neptunus, Venus
en Jupiter. De drie centra — de zonnevlecht, het hart en de keel — zijn er actief bij
betrokken. ...

83 Ned. 2. De macht van Venus in dit teken wordt getemperd. Het is een zwak teken voor Venus. De oorzaak
104/105 Eng.
hiervan is dat, wanneer de Zon in verheffing staat en oplaait in al haar glorie, de andere kleinere
lichtgevende hemellichamen verbleken. ... Ons wordt verteld dat de incarnerende Denkvermogens,
de menselijke wezens, de zonne-Engelen, oorspronkelijk van Venus kwamen, doch
achtereenvolgens wijken zij voor de Monade. Het denkvermogen maakt plaats voor de intuïtie en
de rede voor zuivere waarneming. ...
83/84 Ned. ... Indien hij het Ram-teken betreedt wanneer hij op het Gewone Kruis staat, zal hij, volgens Sepharial,
106 Eng. 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.
98 Ned. ... Ten slotte moet er de volledige samensmelting van liefde en denkvermogen zijn, wil een
126/127 Eng. 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. Deze planeten zijn:
Orthodox — Jupiter en Mercurius.
Esoterisch — Pluto, de Aarde, de Maan (Vulcanus verbergend) en Venus.
Zoals gij weet, betekent Pluto de dood of het gebied van de dood; de Aarde betekent het gebied van
ervaring; de Maan of Vulcanus betekent de verheerlijking, door middel van loutering en onthechting,
van de stof, en Venus betekent de verschijning van het liefde-beginsel door de richtende kracht van het
denkvermogen. ...
98 Ned. ... De gevolgtrekkingen van de esoterische planeten [van het Beweeglijk Kruis] zijn echter duidelijker,
127 Eng. en de mens blijkt, wanneer hij rijp is voor hun invloed, op een viervoudige wijze ontvankelijk te
worden, wat hij niet in vroege stadia is. Zij omvatten de erkenningen en de reacties welke het
bewustzijn van de mens beheersen wanneer hij zich voorbereidt het Beweeglijk Kruis te verlaten ten
einde het Vaste Kruis te bestijgen. Hij komt dus, o.a.:
1. Door bemiddeling van Venus — onder de invloed van het denkvermogen, omgevormd tot wijsheid
door middel van liefde. ...
100 Ned. Esoterisch is de oorzaak van de verheffing van Venus in het Vissen-teken verbonden met de
129 Eng. 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. ... Het is de taak van Venus om „de van elkander gescheiden levens te herenigen maar zonder bindende
130 Eng. 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. ...
100/101 Ned. ... Dientengevolge krijgt gij aan het einde van de tijd (ik doel hier op een grotere rondte van de
130 Eng. dierenriem en niet op een korter tijdperk) de verheerlijking van Venus, van Virgo, de Maagd, en van
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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.:
1. De planeet Venus — heerseres van het sterrenbeeld Tweelingen. ...

101 Ned. De tekens Tweelingen en Boogschutter zijn met elkander verbonden door hun heersende planeten
131 Eng. (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. ...
114 Ned. Wanneer de taak van Saturnus en van Mercurius voltooid is, dan zal gedurende het derde decanaat
149 Eng. [van het Waterman-teken] Venus, die de vereniging van hart en denkvermogen is, het lang verwachte
tijdperk van liefde-wijsheid, van broederschap en van tot uitdrukking komende broederlijke
verhoudingen inleiden. ...
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. ...
124 Ned. ... Wanneer de mens de derde inwijding heeft ondergaan en met vol besef het Hoofdkruis kan
163 Eng. 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. ... De oorzaak hiervan ligt in het feit dat het Steenbok-teken een aards teken is en dat de derde en de
164 Eng. 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. Door Saturnus en Venus wordt het Steenbok-teken verbonden met het Weegschaal-teken, alsook met
164 Eng. 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. ...
126 Ned. Pad
166 Eng. Discipelschap

Stralen

Planeten

Sterrenbeelden ...

3 en 5

Venus. Saturnus.

Tweelingen. Boogschutter. Steenbok. ...

127 Ned. ... De Berg van Verheerlijking in het Nieuwe Testament is Venus in het Steenbok-teken wanneer
167 Eng. liefde, denkvermogen en wil samenkomen in de persoon van de Christus en „Hij verheerlijkt werd" ten
aanschouwe van alle mensen. ...
127 Ned. ... Christus werd in het Steenbok-teken geboren, vervulde de wet onder Saturnus, wijdde het tijdperk
168 Eng. 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. ... Gezien vanuit een astrologische verklaring en waar het de astroloog betreft die er niet zeker van is
172 Eng. 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. Er zijn twee groepen van heersers beschikbaar voor de drie decanaten. Alan Leo geeft ons Saturnus,
172/173 Eng. 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. ...
... Gij zult opmerken hoe in dit grote teken van inwijding Saturnus de aard van het derde aspect van
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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.

135 Ned. Wij hebben opgemerkt dat het Kreeft-teken het teken van het instinctieve leven is en dat in het Leeuw179 Eng. teken het intellect of het denkvermogen deel ging uitmaken van de uitrusting van de mens. Deze
intellectuele bewustheid is het resultaat van een langzame ontwikkeling van de instinctieve aard, die,
toen deze een zeker stadium van ontwikkeling had bereikt, op een nieuwe wijze onder de rechtstreekse
invloed van de Hiërarchie van de planeet kwam. Er voltrok zich toen — onder de aansporing van de
uit de planeet Venus komende energieën — een samensmelting, waardoor de individuele zelfbewuste
mens ontstond. ...
140 Ned. 5. De Esoterische Planeten. Deze voeren op een dynamischer wijze een hernieuwde of versterkte
186 Eng.
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. Ik kan hier niet ingaan op een gedetailleerde analyse van de vele energieën die door de discipel
187 Eng. 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. Ik kan er slechts op wijzen dat de
volgende straal-krachten door de mens stromen door bemiddeling van de volgende planeten, o.a.: ...
Esoterisch

 Venus — 5de Straal — Concrete Wetenschap. Denkvermogen.
 De Maan — 4de Straal ...
 De Aarde — 3de Straal ...

141 Ned. ... Deze krachten zijn altijd in alle tekens aanwezig, doch de ontvankelijkheid en de gevoeligheid voor
188 Eng. hun invloed hangen af van de aard van het reactievermogen. Denk over deze gedachte na, want het is
deze gevoeligheid welke het onderscheid tussen de discipel en de gemiddelde mens kenmerkt.
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. ...
165/166 Ned. ... De planeten die hem in het een of ander aspect van zijn aard regeren en beheersen [de mens op het
221 Eng. Vaste Kruis stsaat] zijn, o.a.:
Planeet

Teken

Straal

School

1. Venus

Stier

5de

Orthodox. ...

167/168 Ned. ... Uranus staat in het Schorpioen-teken in verheffing; de macht van Venus wordt in dit teken
224/225 Eng. getemperd, terwijl de Maan in val is. ...
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 veronderstelt dat Mars, de Zon en Venus over de decanaten van het Schorpioen-teken
226 Eng. heersen, terwijl een andere groep Mars, Jupiter en de Maan als de drie heersers beschouwt. ...
181 Ned. Bovendien is het bijzonder leerzaam de heersers van het Weegschaal-teken te bestuderen. Vanuit het
243 Eng. gezichtspunt van orthodoxe astrologie heerst Venus over dit teken, terwijl — esoterisch gesproken —
Uranus erover heerst. ...
182 Ned. Wanneer deze drie — wet, sekse en geld — zoals zij zich thans uitdrukken en zich in de toekomst
244 Eng. 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). ...
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183 Ned. ... De Wet, de natuurwet (de uiterlijke openbaring van de subjectieve geestelijke wet) zal de sleutel tot
245 Eng. 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. ...
184 Ned. ... Het Weegschaal-teken staat bijgevolg in verbinding met vijf tekens van de dierenriem — Ram,
247/248 Eng. 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. Deze drie planeten kunnen alle (door
middel van de stralen waarvan zij de bemiddelaars zijn) worden aangetroffen op de eerste grote lijn
van kracht, de lijn van wil of macht en van bedoeling en het doel dat visionair gezien wordt, o.a.: ...
2. Venus. — 5de Straal van het Denkvermogen. God de Zoon. De Zoon van het Denkvermogen. Hij
die omvat. Ziele-bewustzijn.
Van Intellect tot Intuïtie. ...
185 Ned. De volgende planeten en hun stralen beheersen het Hoofdkruis waarvan het Weegschaal-teken een van
248 Eng. de punten is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mars
Mercurius
Uranus
Venus
Saturnus
Neptunus

6de Straal
4de Straal
7de Straal
5de Straal
3de Straal
6de Straal

Idealisme. Toewijding. Strijd.
Harmonie door Conflict.
Ceremoniële Orde. Wet of Magie.
Concrete Kennis of Wetenschap.
Actieve Intelligentie.
Idealisme. Toewijding. Strijd.

187 Ned. ... Sepharial geeft ons de Maan, Saturnus en Jupiter, terwijl Alan Leo vooronderstelt dat de heersende
251 Eng. planeten Venus, Saturnus en Mercurius zijn. In dit geval, zoals in vele andere gevallen, ligt de
waarheid er tussenin of in een combinatie van beide. De ware heersers van de decanaten in het
Weegschaal-teken zijn Jupiter, Saturnus en Mercurius. ...
209 Ned. ... De symboliek van de afdaling van de Geest in de schoot van de moeder-maagd is voor ons bewaard
281/282 Eng. 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. ...
210 Ned. ... De discipel betreedt het teken onder invloed van dat decanaat dat voor hem het eerste is, maar dat
283 Eng. het derde is voor de gewone mens. Dit wordt op belangwekkende en praktische wijze met een
voorbeeld bewezen door het teken dat wij thans gaan betreden. 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. ... De mensheid betreedt — als geheel en ten gevolge van het grote aantal aspiranten en idealisten die
283 Eng. 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.
210/211 Ned. Volgens Sephariel worden de drie decanaten waarin het Maagd-teken wordt verdeeld, beheerst door de
284 Eng. Zon, Venus en Mercurius, terwijl Alan Leo ons Mercurius, Saturnus en Venus geeft. ... [D]e door Alan
Leo gegeven vaststelling van de heersers de ware esoterische. ... Wanneer Venus de bron is van
wijsheid, de uitdrukking is van de omvorming van het denkvermogen tot intuïtie en van intellect tot
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wijsheid, dan is hij rijp voor inwijding. ...

223 Ned. Verscheidene grote driehoeken van kracht waren actief toen de individualisering plaatsgreep en de
301 Eng. „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). ...
225 Ned. Wegens zijn plaats op het Vaste Kruis komt het Leeuw-teken onder invloed, direkt of indirekt, van zes
304 Eng. 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. ...
239 Ned. Indirekt en via de invloeden van het Hoofdkruis (waarvan het Kreeft-teken deel uitmaakt) wordt de
323 Eng. 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 [o.a.] ontvankelijk ... het intellect van
Venus. ...
253 Ned. ... Sepharial geeft ons Venus, Mercurius en de Maan, terwijl Leo de Maan, Mars en Jupiter aan deze
342 Eng. decanaten toebedeelt [van het Kreeft-teken]. 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. ...
262 Ned. Het Tweelingen-teken is bij uitstek het teken van de boodschapper, en vele boodschappers van God
354 Eng. 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. Nogmaals krijgt gij de grondtoon van dualisme in de verhouding (vastgesteld door de activiteit van
354/355 Eng. 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". 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. ...
262 Ned. ... Gij zult opmerken dat Venus bovendien de hiërarchische heerseres van het Steenbok-teken is,
355 Eng. waardoor de macht van het denkvermogen, zijn plaats en doel naar voren treden met betrekking tot de
beide grote menselijke crises: Individualisering en Inwijding. ...
262 Ned. ... Zoals Venus krachtig was bij het teweegbrengen van de verhouding van zulk een paar van
355 Eng. tegenstelling als het vijfde rijk der zielen en het derde rijk (de synthese van de rijken beneden het
menselijke), wat tot een Grote Toenadering leidde tussen ziel en vorm, zal dit feit in de nieuwe
wereldreligie worden erkend. ...
262 Ned. ... Daar Venus bepaalde paren van tegenstelling met elkander in verbinding brengt, is zij abusievelijk
355/356 Eng. in de gedachten der mensen verbonden met sekse, met het geslachtsleven en met de verhouding van de
stoffelijke mannelijke en vrouwelijke tegenstellingen.
263 Ned. ... In deze wereldcyclus en voor de mensheid zoals zij nu gevormd is, hebben wij te maken met, o.a.: ..
357 Eng. 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.
267 Ned. Al deze activiteiten worden versterkt door twee feiten: het ene feit is dat de Aarde de hiërarchische
361/362 Eng. heerseres is van het Tweelingen-teken. ... 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 Aarde, zoals het in de occulte literatuur wordt
genoemd, en haar aanvullende planeet. Wij hebben dus een dubbele tweevoudige verhouding
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vastgesteld: die van het Tweelingen-teken zelf, de twee broeders, en die van de Aarde met Venus. De
Aarde staat op bijzondere wijze in verbinding met de „broeder wiens licht taant", want zij is, zoals gij
weet, geen heilige planeet, en met dat aspect van goddelijkheid dat stoffelijk of vast is; Venus is hecht
verbonden met de „broeder wiens licht cyclus na cyclus in sterkte toeneemt" en dus met de ziel wier
aard liefde is. 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. Gij zult
bijgevolg de betekenis van die driehoek van planeten: de Aarde-Venus-Mercurius ...) gaan
begrijpen. ...

267 Ned. ... Van bepaalde gezichtspunten uit staan deze planeten in verbinding met de Persoonlijkheid van onze
362 Eng. Planeet-Logos:
1. De Aarde — met het planetair levenslichaam.
2. Venus — met het planetair astraal voertuig of Kama-manas.
3. Mercurius — met het planetair denkvermogen.
... 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-evenwichtbrengend 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. ...
268 Ned. De drie planeten die het Tweelingen-teken regeren en beheersen (door aanhoudende activiteit, hoewel
363 Eng. 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. Denk hierover na. Het zijn de door Venus, Mercurius en de Aarde stromende
energieën van de vijfde, vierde en derde straal, die de eeuwige terugkeer, de goddelijke drievuldigheid
en hun werk bij het bevrijden van de ziel uit de invloed van de vorm bewerkstelligen.
272/273 Ned. ... Buiten alle verwachting geeft Sepharial de drie planeten Jupiter, Mars en de Zon [voor de decanaten
369 Eng. van het Tweelingen-teken] 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. ...
282/283 Ned. ... Venus heerst exoterisch over dit teken, terwijl Vulcanus zijn esoterische en hiërarchische heerser is
382/383 Eng. [van het Stier-teken]. ... 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. ... In
deze tijd echter moeten Stier, Venus en de Aarde een zeer hechte karmische verbintenis en een zeer
bepaald dharma gezamenlijk uitwerken. ...
283 Ned. Ik wil dat gij, om de verhouding van Venus en de Aarde te begrijpen, nadenkt over hetgeen ik vroeger
383 Eng. in Een Verhandeling over Kosmisch Vuur heb gegeven.
De gehele verhouding is samengevat in de woorden: De planeet Venus is voor de planeet Aarde wat
het hoger Zelf is voor de Persoonlijkheid. Vergeet niet dat de planeet Venus een van de zeven heilige
planeten is, terwijl de Aarde niet heilig is. ...
283 Ned.
... Deze openbaring zal wat betreft de verhouding van het alter ego van de Aarde tot de wereld van
383/384 Eng. 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.
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. ...
288/289 Ned. Daar wij ons oorspronkelijk thema weer opvatten, wil ik uw aandacht vestigen op het feit dat door de
391 Eng. exoterische of orthodoxe planeet Venus dit Stier-teken in verbinding wordt gebracht met de tekens
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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. ...

289 Ned. De aangelegenheid gezien van een ander gezichtspunt uit zou ik kunnen zeggen dat Venus, het
391/392 Eng. denkvermogen of de ziel in het Weegschaal-teken de mens de exoterische betekenis en de gevolgen
van begeerte onthult. 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. 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.
290/291 Ned. ... De twee stralen die rechtstreeks het teken beroeren, zijn, zoals wij hebben opgemerkt, de vijfde
393/394 Eng. (door middel van Venus) en de eerste (door middel van Vulcanus). Wanneer wij deze twee stralen [die
het Stier-teken beroeren] 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:
De eerste Straal — de straal van Wil of Macht.
De vijfde Straal — de straal van Concrete Kennis.
De derde Straal — de straal van Actieve Intelligentie.
295 Ned. De verheffing van de vorm, beheerst door de Maan, kan worden nagespoord door de gehele
400 Eng. 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 alle. ...
297 Ned. ... Feitelijk zijn de beide astrologen Leo en Sepharial het in alle opzichten met elkaar eens in hun
402 Eng. aanwijzing van de planeten die de drievoudige aspecten van het [Stier-]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. ...
298 Ned. ... De Grote Architect van het Heelal, ... vormt, naar een goddelijk vooruitgezien einde, alle dingen, en
404 Eng. 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.
307 Ned. Verbonden met deze grote driehoek, [Grote Beer, Sirius en de Pleiaden], en krachtig ons
416 Eng. zonnestelsel beroerend, is er een drievoudige onderlinge verhouding van groot belang die
speciale, bijzondere verhouding staat tot de mensheid. Deze driehoek van kracht verbindt
zonnestelsel een van deze grote sterrenbeelden, een van de dierenriemtekens en een van de
planeten met elkander, o.a.:

gehele
in een
in ons
heilige

De eerste Driehoek:
De Pleiaden

het Kreeft-teken
De Mensheid. ...

Venus.

329/330 Ned. In het Waterman-Tijdperk wordt de macht van de planeet Venus in het laatste decanaat een
448 Eng. 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
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Waterman-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. Ik kan het misschien beter
uitdrukken als een vorm van groepsindividualisme.
Bijgevolg: achter al deze gebeurtenissen kan de vage omtrek van een kleinere driehoek van energie
worden opgemerkt; deze bestaat uit een vermenging van energieën van drie planeten:
Venus

Uranus

De Aarde

Deze planeten brengen een combinatie teweeg van de energieën van
Straal 3. — Actieve intelligentie.
Straal 7. — Ceremoniële orde of magie.
Straal 5. — Concreet denkvermogen.
358 Ned. Het Leeuw-teken bijvoorbeeld heeft, zoals wij hebben opgemerkt, een zeer belangrijke overdragende
488/489 Eng. 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. ...
362 Ned. ... Gij moet in gedachten houden dat, o.a.:
494 Eng. 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". (Venus en de goddelijke Manasaputra's zijn hecht met
elkander verbonden. A.A.B.) ...
370 Ned. ... Er zijn, zoals gij weet, zeven heilige planeten:
506 Eng.
1. Vulcanus
2. Mercurius
3. Venus

4. Jupiter
5. Saturnus
6. Neptunus

7. Uranus
371 Ned. Gij zult opmerken dat Pluto en niet Mars hier door mij wordt vermeld als een niet-heilige Planeet die
507 Eng. 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. ...
371 Ned. ... De Aarde, Mars en Pluto vormen een belangwekkende driehoek met Venus achter de schermen, die
507/508 Eng. handelt gelijk de aandrijvende ziel handelt ten opzichte van een snel integrerende persoonlijkheid. ...
373 Ned. ... Met betrekking tot het tweede huis (en dezelfde gedachte kan op alle worden toegepast) is het,
511 Eng. 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. ...
377/388 Ned. Gedurende het levenstijdperk van de mensheid waardoor wij thans heengaan, zal men in de
517 Eng. verhouding tussen de centra en de stralen, en bijgevolg tussen de centra en de planeten, ontdekken dat
de centra door de volgende stralen worden geregeerd:
DE GEMIDDELDE MENS — EXOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...
2. Ajna-centrum .............................................. vijfde straal ............................................... Venus ...
DISCIPELEN, INGEWIJDEN — ESOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...
2. Ajna-centrum .............................................. vijfde straal ............................................... Venus ...
391 Ned. Het Steenbok-teken — Heerseres: Venus die het tweede Huis regeert, dat te maken heeft met
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538 Eng.

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. Het Steenbok-teken staat, zoals ik heb verteld, in verband met inwijding; het is ook het teken van de
542/543 Eng. 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. ...
395 Ned. De Venusiaanse invloed brengt — zoals gij zult hebben opgemerkt — eveneens de invloeden van het
544 Eng. Weegschaal-teken met zich mede. ...
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.). ...

454 Ned. 1. TWEELINGEN. Dit is het grote symbolische sterrenbeeld van de Twee Broeders dat de
626 Eng. 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. ...
466 Ned. 6. „De zeven Zonen van Licht — genoemd naar hun planeten en vaak zelfs met hen vereenzelvigd —
642 Eng.
zijn Saturnus, Jupiter, Mercurius, Mars, Venus en waarschijnlijk de Zon en de Maan." (G.L. I.
628). ...
466 Ned. 10. „De zeven Goden waren in twee drietallen en de Zon verdeeld.
643 Eng.
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).
466 Ned. 11. „Saturnus, Jupiter, Mercurius en Venus zijn de vier exoterische planeten en drie andere die
643 Eng.
ongenoemd moeten blijven (Pluto en de twee verborgen planeten. A.A.B.), waren de
hemellichamen die in directe astrale en psychische verbinding — moreel en stoffelijk — stonden
met de Aarde, haar Leiders en Bewakers. De zichtbare bollen schenken onze mensheid haar
uiterlijke en innerlijke kenmerken en hun Leiders of Bestuurders schenken haar onze Monaden en
geestelijke vermogens." (G.L. I. 628).
467 Ned. 12. „De Drieëenheid werd voorgesteld door de Zon (de Vader), Mercurius de Zoon) en Venus (de
643 Eng.
Heilige Geest)." (G.L. II. 569). ...
467 Ned. 20. De volgende tabel is veelbetekenend:
644 Eng.
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). ...
468 Ned. 25. „Diegenen die in het stelsel van Uranus, Neptunus en Saturnus werken, werken op een enigszins
645 Eng.
andere wijze dan diegenen die in het stelsel van Venus, Vulcanus, Mars, Mercurius, Jupiter, de
Aarde en in het exoterisch stelsel van Saturnus werken; ditzelfde doen de Manasa-deva’s (de
Zonne-engelen) van de innerlijke rondte. ... (K.V. 777). ...
468 Ned. 26. „Mercurius en Venus, de Zon en de Maan vormen de ,Beschermengelen van de vier hoeken van de
645/646 Eng.
Aarde'." ...
Zij zijn Venus of haar plaatsvervanger — Uriël. (G.L. III. 459). ...
468 Ned.
646 Eng.

Venus — regeert de vasthoudende vermogens.
... (G.L. III. 463). ...
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471 Ned. Zeven grote psychologische Levens, gekenmerkt door zeven soorten van levenskracht, openbaren zich
650 Eng. door bemiddeling van zeven planeten. Vijf andere Levens drukken zich uit door bemiddeling van vijf
planeten, waarvan er nog twee ontdekt moeten worden.
1.
2.
3.
I. 4.
5.
6.
7.
8.
II. 9.
10.
11.
III. 12.

De Zon (als plaatsvervangster voor Vulcanus)
Jupiter
Saturnus
Mercurius
Venus
Mars
De Maan (als plaatsvervangster voor Uranus)
Pluto
Neptunus
De Aarde
Nog niet ontdekt
Nog niet ontdekt.
Dit is de exoterische indeling.

472 Ned. De Natuurrijken en de Planeten. In dit tijdperk, o.a.: ...
650 Eng. 2. Het plantenrijk — Venus en Jupiter ...
477 Ned. 9. „De zon, Sirius, is de bron van het Logoïsch denkvermogen (manas) in dezelfde betekenis als dat
658 Eng.
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). ...
479 Ned. 9. „Van het standpunt van de tegenwoordige tijd zouden Venus, Jupiter en Saturnus kunnen worden
661 Eng.
beschouwd als de voertuigen van de drie super- of voornaamste beginselen. Mercurius, de Aarde
en Mars zijn nauw verwant aan deze drie, maar er ligt hier een verborgen mysterie." (K.V. 299).
479 Ned. 10. „Venus en Jupiter zijn hecht met de Aarde verbonden en vormen ten slotte een esoterische
661 Eng.
driehoek." (K.V. 370). ...
480 Ned. 5. „Mercurius is nog occulter en geheimzinniger dan Venus:
663 Eng.
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. 7. „Mercurius wordt soms afgebeeld:
663 Eng.
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). ...
480 Ned. 11. „Buddhi en Mercurius komen met elkander overeen en zijn beide geel en van een schitterende
663 Eng.
gouden kleur. In het menselijk stelsel komt het rechter oog overeen met Buddhi en het linker oog
met Manas en Venus of Lucifer.” (G.L. III. 447. 448).
480 Ned. 12. „Mercurius wordt Hermes genoemd en Venus noemt men Aphrodite; hun vereniging in de mens op
663 Eng.
het psychisch-stoffelijk gebied geeft hem de naam van Hermaphrodite." (G.L. III. 458). ...
481 Ned. 15. „Halverwege de vijfde rondte zal de Heer van Mercurius met de Logos van het Venus-stelsel en
664 Eng.
die van onze Aarde een tijdelijke driehoek van kracht vormen." (K.V. 371).
483 Ned. 6. „Venus, de Aarde en Saturnus vormen in deze tijd een driehoek van grote betekenis.
668 Eng.
a. Deze driehoek ondergaat een verlevendiging.
b. Deze driehoek verhoogt het trillingsvermogen van de planetaire en individuele centra."
(K.V. 181. 182). ...
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486/487 Ned. 1. „Venus... heeft geen wachter... en is veel ouder dan de Aarde." (G.L. I. 180. G.L. 1I. 35).
672/673 Eng. 2. Venus is „de kleine zon waarin de zonnebol zijn licht ophoopt". (G.L. II. 27).
3. „Het licht komt door bemiddeling van Venus die drievoudig voorzien wordt en een derde ervan
doorgeeft aan de Aarde.
a. Daarom worden deze twee ,tweelingzusters' genoemd.
b. De geest van de Aarde is dienstbaar aan Venus." (G.L. II. 33).
4. „Venus is de meest occulte, machtigste en geheimzinnigste van alle planeten.
a. Haar verhouding tot de Aarde is de meest op de voorgrond tredende.
b. Zij heerst over de natuurlijke verwekking van de mensen.
c. Zij wordt de ,andere zon' genoemd.
d. Zij is het oorspronkelijk of geestelijk prototype van de Aarde." (G.L. II. 33—35).
487 Ned. 5. „De Planeet-Logos van Venus beminde de Aarde zozeer, dat Hij incarneerde en haar volmaakte
673 Eng.
wetten schonk welke veronachtzaamd en verworpen werden." (G.L. II. 38).
6. „Elke op Aarde begane zonde wordt door Venus gevoeld. Elke verandering in Venus wordt op
Aarde weerkaatst." (G.L. II. 35).
7. „Venus... is zowel in mystieke als stoffelijke zin de licht-brengster van onze planeet, de Aarde."
(G.L. II. 36).
8. „Met de Bestuurder van Venus (de Planeet-Logos) heeft de occulte mystiek te maken." (G.L. II.
36).
9. „De mensheid (die in Lemurische tijden verscheen) ... heet onder rechtstreekse invloed van Venus
te staan." (G.L. II. 27). ...
487/488 Ned. 11. „Er is een psychische verbondenheid tussen de Planeet-Logos van Venus en Die van onze Aarde.
674 Eng.
a. Het stelsel van Venus is werkzamer dan het onze.
b. Haar mensheid is verder gevorderd dan de onze.
c. Haar uitstraling omvat het buddhisch gebied voor zover het haar mensheid betreft.
d. Zij kon daarom door stimuleren hetzelfde gebied voor onze Aardse mensheid openen."
(K.V. 367).
12. „Venus is het tweede of het zesde stelsel, al naar zij op mystieke of op occulte wijze worden
geteld." (K.V. 595).
13. „Venus is negatief gericht en daardoor werd het mogelijk dat de Aarde op een mysterieuze wijze
Venusiaanse kracht kon opnemen... de karmische band tussen de twee planetaire Logoi (de ene in
een positieve en de andere in een negatieve incarnatie) veroorzaakte een planetaire
verbondenheid. Licht vlamde op." (K.V. 323).
488 Ned. 14. „De Heer van Venus:
674 Eng.
a. Bezet een plaats in het Logoïsch Viervoud.
b. Venus is in de vijfde rondte en is daarom verder gevorderd dan de andere planeten." (K.V.
300). ...
488 Ned. 20. „Venus, die in de vijfde rondte is, had het denk-beginsel gecoördineerd en ontwikkeld, de vier
675 Eng.
kleinere mentale aspecten waren samengevoegd en het buddhisch aspect kwam door bemiddeling
van het vijfde beginsel tot uitdrukking." (K.V. 376).
21. Er zijn drie planetaire stelsels... „waarin manas wordt geopenbaard en twee waarin Buddhi reeds
op verstandelijke wijze tot uitdrukking komt. Van deze twee is Venus er één..." (K.V. 377).
22. „Venus is in haar laatste rondte en heeft bijna het vierde rijk tot volmaaktheid gebracht." (K.V.
742).
491 Ned. ... In elk geval was de methode die van een langzame evolutiegroei, totdat het bewustzijn plotseling
679/680 Eng. 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).
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491/492 Ned. „Enkele feiten zijn reeds door de gemiddelde mens die het occultisme bestudeert en die ernstig over
680/681 Eng. deze lering heeft nagedacht. begrepen en beseft. Hij weet dat de verbinding van Geest-stof en
denkvermogen of manas gedurende het derde wortelras tot stand kwam en dat vanaf die tijd het strikt
menselijk wezen tot bestaan kwam op de Aarde. Hij weet dat dit door de komst, in stoffelijke
Tegenwoordigheid, van enkele grote Wezens werd bewerkstelligd, en hij heeft vernomen dat deze
Wezens van de Venusiaanse keten kwamen, dat Zij de noodzakelijke verbinding tot stand brachten, de
regering van de planeet op Zich namen, de occulte Hiërarchie grondvestten en dat — hoewel
sommigen blijven — de overigen tot Hun oorspronkelijke bron zijn teruggekeerd. ... Laat ons beknopt
hierop ingaan, enkele verkeerde uitleggingen recht zetten en een of twee nieuwe feiten vaststellen. Wij
zouden deze als volgt kunnen rangschikken: ...
a.

Deze komst het aannemen van een stoffelijk voertuig door de Planeet-Logos kenmerkte en
letterlijk de komst van de Awatâra was.

b. Deze komst door een bepaalde eenlijnigheid van het stelsel tot stand was gebracht welke zich had
voltrokken tussen:
Het Venus-plan van het stelsel,
De Venus-keten van het Aardse plan,
Het hemellichaam van Venus van de Aard-keten.
c.

Dat de Planeet-Logos niet van het Venus-plan kwam, maar van de Venus keten van Zijn eigen
plan, het Aardse plan. Ten gevolge van de eenlijnigheid van het stelsel kon logoïsch kundalini
door een bepaalde driehoek stromen, waarvan twee punten Venus en de Aarde waren. ...

492 Ned. ... Het is daarom een feit dat deze gebeurtenis niet enkel het gevolg was van het ondergaan van een
681 Eng. kleine inwijding door de Logos van onze Aarde, doch in het Venus-plan werd gekenmerkt door het
ondergaan van een grote inwijding door de Planeet-Logos van Venus op Zijn vijfde keten. ...
492 Ned. Ons is verteld dat er honderd-en-vier Kumara's van Venus naar de Aarde kwamen; letterlijk was het
681 Eng. getal honderd-en-vijf, wanneer men de samenvoegende Eenheid, de Heer der Wereld Zelf, als één
meetelt. ...
493 Ned.
682 Eng.
493/494 Ned.
683 Eng.

„De Planeet-Logos van dit stelsel wordt ,de Eerste Kumara', de Ene Inwijder, genoemd en er wordt
vermeld dat Hij van Venus naar deze planeet kwam, daar Venus ,het beginsel van de Aarde' is. ...
Iedere Hemelse Mens wordt, waarop ik reeds heb gewezen, met een van Zijn Broeders verbonden
onder de Wet van Onderlinge Aantrekking welke zich tot nog toe door middel van het leven van de
menselijke eenheid, gekerkerd in stoffelijke vorm, op zulk een vernederende wijze op het stoffelijk
gebied openbaart. Psychisch verschilt de aard van de verbinding, en zulk een verbinding wordt
aangetroffen tussen de Planeet-Logos van het stelsel, door ons Venus genoemd, en de Logos van ons
stelsel. Deze psychische wederzijdse uitwisseling heeft haar cyclische eb en vloed, zoals alle
levenskrachten afnemen en wassen. In de Lemurische tijd kwam er een periode van hechte wederzijdse
uitwisseling, waardoor een incarnatie op het stoffelijk gebied tot stand werd gebracht van de Logos
van ons stelsel, het Hoofd van de Hiërarchie, en de Ene Inwijder. Dit had niet plaats kunnen grijpen
wanneer niet de Planeet-Logos van het Venus-stelsel in staat was geweest zich hecht met de onze te
verbinden." (K.V. 366—7).

494 Ned. „Een aanwijzing welke tot een juist begrip kan leiden, ligt verborgen in de woorden: ,Venus is het
683/684 Eng. beginsel van de Aarde'.
Het is niet geoorloofd noch raadzaam veel over dit mysterie, dat ,Venus het alter ego is van de
Aarde', te zeggen, doch enkele denkbeelden kan ik u in overweging geven welke — indien gij erover
nadenkt — tot een ruimer begrip kunnen leiden van de schoonheid van de synthese der natuur, alsook
van de wonderschone wederzijdse betrekkingen van al datgene wat bezig is zich te ontwikkelen.
494 Ned. Misschien kunnen enkele denkbeelden worden verkregen wanneer wij onthouden dat Venus, in een
684 Eng. occulte betekenis, voor de Aarde is wat het hoger Zelf is voor de mens.
De komst van de Heren van de Vlam op de Aarde stond geheel onder de wet en was niet een
toevallige, gelukkige gebeurtenis; het was een planetaire aangelegenheid welke haar overeenkomst
vindt in de verbinding tussen de mentale eenheid en het manasisch permanent atoom. Zoals het
antahkarana door de individuele mens tussen deze twee punten wordt opgebouwd, wordt er — weer in
planetaire betekenis — op deze planeet door de mensen gezamenlijk een kanaal gevormd voor haar
oorsprong, Venus.
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494 Ned. Met betrekking tot deze twee planeten moet gij eraan denken dat Venus een heilige planeet is en de
684 Eng. Aarde niet. Dit betekent dat enkele planeten voor de Logos zijn wat de permanente atomen zijn voor
de mens. Zij belichamen beginselen. Enkele planeten verschaffen slechts tijdelijk huizen voor deze
beginselen. Andere blijven voor de duur van de gehele mahamanwantara bestaan. Venus is hier één
van." (K.V. 298).
494/495 Ned. „Het zou verstandig zijn hier een weinig uit te weiden over de verbinding tussen Venus en de Aarde,
684 Eng. 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. ...
495 Ned. Het Venus-stelsel, dat in de vijfde rondte is, had het vijfde beginsel van manas gecoördineerd en
685 Eng. ontwikkeld, de vier kleine manasische aspecten waren samengevoegd en het buddhisch aspect zorgde
voor een bron van uitdrukking door bemiddeling van het vervolmaakt geworden vijfde aspect. ...
495/496 Ned. ... Wij zouden terecht kunnen vragen (met betrekking tot het feit dat Venus negatief is gericht, alsook
685/686 Eng. 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. ... Venus kan een groot aandeel gehad hebben bij het verlenen van de stimulering, hetgeen
uitliep in grote gebeurtenissen op de Aarde via de Venus-keten van ons stelsel, doch ons stelsel gaf op
een mysterieuze wijze meer terug dan het ontving, al was de gift niet van dezelfde aard. Het
binnendringen van de Venusiaanse invloed in onze keten en op onze planeet met het daaruit
voortvloeiend stimuleren van enkele groepen in de vierde Scheppende Hiërarchie, de mensheid,
veroorzaakte een evenwijdig lopende gebeurtenis van zelfs grotere belangrijkheid in het Venus-stelsel.
Dit werkte in op de zesde Hiërarchie, een van de deva-Hiërarchieën die zich in het Venus-stelsel
bevinden. Deze stimulering straalde uit via onze zesde keten (of de tweede overeenkomstig het
gezichtspunt van visie) en beroerde de overeenkomende keten in het Venus-stelsel. De belangrijkheid
van het onderscheid kunt gij zien in het feit dat in ons geval slechts één hemellichaam werd beïnvloed,
terwijl de invloed van ons stelsel op het Venusiaanse van dien aard was dat een gehele keten werd
gestimuleerd. Dit was tot stand gebracht door de positieve gerichtheid van de Hemelse Mens van het
Aardse stelsel." (K.V. 377—8).
496 Ned. „De mededeling dat de grote Kumara of de Ene Inwijder naar deze planeet kwam van Venus, is in
686/687 Eng. zover waar, als het feit wordt belicht dat Hij naar deze vaste planeet (de vierde) kwam in de vierde
keten vanuit die keten in ons stelsel die de ,Venus-keten' wordt genoemd en die de tweede keten is. Hij
kwam via de tweede bol in onze keten; Zijn nauwelijks gevoelde trilling werd (occult) in de tweede
rondte aangevoeld, doch eerst in het derde wortelras van de vierde rondte werd Zijn stoffelijke
incarnatie en Zijn komst als de Awatâra mogelijk. ...” (K.V. 371).
497 Ned. „...Evenals de drie etherische planeten van onze keten — de Aarde, Mercurius en Mars — met
688 Eng. betrekking tot onze Planeet-Logos een zeldzaam belangrijke driehoek vormen, kan hier worden
gezegd dat op het tegenwoordig punt in evolutie van de logoïsche centra, Venus, de Aarde en Saturnus
een driehoek van groot belang vormen. ...” (K.V. 180—2).
498 Ned. „ ... Een dergelijke gebeurtenis deed zich in deze rondte voor met betrekking tot het centrum dat onze
690 Eng. Planeet-Logos belichaamt. Het werd meetkundig met twee andere centra verbonden, waarvan Venus er
één was, en logoïsch Kundalini — dat met ontzaglijke kracht door deze gevormde driehoek
circuleerde — bracht die trillingsversnelling in de mensheid tot stand waardoor individualisering
plaatsgreep." (K.V. 368—9).
499 Ned.
690/691 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).

499 Ned. „Wij moeten nog een andere driehoek in het Aardse stelsel onderkennen van de ketens genoemd „de
691 Eng. Aardse keten", de Venus-keten en die van Mercurius, maar deze driehoek betreft in zijn geheel de
centra van de planetaire Logos van ons stelsel. Ik dien op een vorming van het stelsel te wijzen welke
van groot belang is in de eerstvolgende rondte waarin drie stelsels. ...” (K.V. 390).
500 Ned.
692 Eng.

„De planeten Venus en Jupiter zijn zeer sterk met de Aarde verbonden en vormen ten slotte
een esoterische driehoek." (K.V. 370).
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500 Ned. „De Grof-Stoffelijke Planeten zijn, o.a.: ...
693 Eng.
Venus
5de Keten

5de Hemellichaam of Bol. ...”

... (K.V. 373).
501 Ned. Venus. (5de straal) — De School met vijf strenge Graden. Dit planetair stelsel is weer op hechte wijze
694 Eng.
met het onze verbonden. Zijn Planeet-Logos behoort tot een verder gevorderde groep van
kosmisch studerenden dan de onze. De meeste van zijn hiërarchische onderrichters komen van het
vijfde kosmisch gebied.
504 Ned.
3 Eng.
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Vraag:
„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. Van subjectief en geestelijk gezichtspunt uit lijkt dit zeer
bevredigend, daar het in de eerste plaats de beproeving brengt, vervolgens verlichting en
uiteindelijk het resultaat van beide: broederschap en liefde.
Hoe kunnen de twee gezichtspunten, het exoterische en het esoterische met elkander in
overeenstemming worden gebracht?"

AARDE
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10/11 Ned. ... Merkwaardig genoeg berust astrologie op illusie, want, zoals gij weet, is de dierenriem niets anders
4 Eng. 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. ...
11 Ned. Op het ogenblik neemt de gemiddelde mens die in astrologie gelooft, het standpunt in dat hij een
5 Eng. belangrijk wezen is (althans voor zichzelf), dat hij op die belangrijke planeet, de Aarde, leeft
(belangrijk voor de mensheid) en dat hij door middel van astrologie zijn bestemming kan ontdekken en
kan weten wat hij moet doen. ...
12 Ned. ... [E]r is weinig aandacht geschonken aan de energieën die te allen tijde op onze planeet inwerken
6 Eng. vanuit andere sterrenbeelden of vanuit de vele „verborgen" planeten. De Wijsheid aller Tijden beweert
dat er van deze planeten ongeveer zeventig in ons zonnestelsel zijn.
12 Ned. ... Ik zal trachten u enkele feiten te geven zoals de Hiërarchie ze erkent; ik zal, indien ik kan, wijzen op
7 Eng. de subjectieve werkelijkheden waarvan de uiterlijke illusie slechts het zichtbare verschijnsel is,
gevormd door de gedachten der mensen door de eeuwen heen; ik zal de nadruk leggen op het feit van
de levende activiteit van de Bronnen waaruit alle energieën en alle krachten stromen en ontspringen
die op onze planeet inwerken. ...
16 Ned. Er is één aspect van energie waaraan de moderne astroloog zeer weinig aandacht schenkt, en toch is
12 Eng. het van zeer groot belang. Dit is de energie die van de Aarde zelf uitstroomt of uitstraalt. Daar alle
menselijke wezens op de oppervlakte van de Aarde leven, zijn zij bijgevolg geprojecteerd in het
etherisch lichaam van de planeet (omdat „de mens rechtop staat") en bevindt het lichaam van de mens
zich te allen tijde in de uitstromingen en uitstralingen van onze Aarde en is doordrongen van de
integrerende hoedanigheid van onze Planeet-Logos, daar Hij energie uitzendt in en overdraagt naar
Zijn planetaire omgeving. ...
16 Ned. ... Astrologen hebben altijd de nadruk gelegd op de inkomende invloeden en energieën zoals zij
12/13 Eng. inhameren op en werken door onze kleine planeet, doch zij hebben verzuimd de uitstromende
hoedanigheden en krachten welke de bijdrage van het etherisch lichaam van onze Aarde aan het groter
geheel zijn, in overweging te nemen. ...
17 Ned. ... In de esoterische astrologie wordt het effect van de maan opgemerkt als een gedachtenuitwerking en
13 Eng. als het gevolg van een krachtige en zeer oude gedachtenvorm; niettemin heeft de maan geen
hoedanigheid van zichzelve en kan niets naar de Aarde overbrengen. ...
18 Ned. Afgezien van deze invloeden moeten wij eraan denken dat wij technisch ook mee moeten rekenen de
15 Eng. uitstralende invloed welke rechtstreeks tot ons komt uit de planeet de Aarde, waarop wij leven. ...
23 Ned. ... Ik wil er uw aandacht op vestigen dat voor de levens die deze grote sterrenbeelden bezielen en wier
21/22 Eng. uitstraling — dynamisch en magnetisch — onze Aarde bereikt, deze uitwerking bijkomstig is en niet
wordt opgemerkt. De eerste uitwerking die zij hebben, raakt onze Planeet-Logos en deze uitwerking
bereikt ons door bemiddeling van Hem en stroomt door dat grote planetaire centrum waaraan wij de
naam van Shamballa hebben gegeven. ...
24/25 Ned. ... Van de vele energieën die op onze planeet inhameren, er doorheen gaan en er gevolgen teweeg24 Eng. brengen, legt de esoterische astrologie de nadruk op de volgende vier soorten van kracht, daar zij,
hetgeen genoemd zou kunnen worden, op de persoonlijkheid van onze Aarde inwerken:
1. De hoedanigheid van ons zonnestelsel. God is een verterend vuur, maar God is ook liefde. Dit is
de leer zowel van de esoterische als van de exoterische waarheid.
2. De hoedanigheid van de Logos van de planeet zoals zij door de ketens, de rondten, de rassen en de
natuurrijken stroomt.
3. De hoedanigheid van de aanvullingsplaneet van de Aarde die, esoterisch beschouwd, de polaire
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tegenstelling van de Aarde is. Deze planeet is Venus.
4. De hoedanigheid van de aantrekkingskracht van de drie planeten die een esoterische driehoek van
kracht vormen.

25 Ned. ... Dit wordt in de menselijke vorm herhaald en de vier lagere centra geven ten slotte datgene terug wat
25 Eng. 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. ...
26/27 Ned. Voordat wij dieper op ons onderwerp ingaan, wil ik graag op twee punten de nadruk leggen:
26/27 Eng.
In de eerste plaats, dat wij esoterische invloeden beschouwen en niet astrologie op zichzelf. ...
Ten tweede, dat wij noodzakelijk deze energieën en hun wisselwerking van het gezichtspunt uit van
hun uitwerking op de planeet moeten bestuderen en terloops hun uitwerking op de vormen in de
verschillende natuurrijken en in het bijzonder met betrekking tot het vierde rijk, de mensheid, en de
individuele mens — de gemiddelde mens, de discipel en de ingewijde.
... Laat mij nog eens herhalen: ik schrijf geen verhandeling over astrologie, maar een verhandeling
over de zeven stralen en hun aan elkaar gelijkwaardige, overeenkomende energieën, over de gevolgen
van straal-energie en de wisselwerking van deze energieën met, en hun uitwerking op, de verschillende
planetaire krachten, in het bijzonder die van de Aarde. ...
28 Ned. ... Het effect van de uitstroming van onze planeet, de Aarde, komt overeen met de uitwerking van die
29 Eng. verzameling van atomen en moleculen welke wij het grof-stoffelijk lichaam noemen, en van zijn
reactie op de aantrekkingskracht van een of ander fijner lichaam of van alle tezamen.
30 Ned. Bij het trekken van de horoscoop van de planeet (hetgeen te eniger tijd mogelijk zal zijn) zal men
32 Eng. ontdekken dat de lijn van deze krachten en van onze planetaire reactie erop van een krachtiger
uitwerking is dan de invloed van de sterrenbeelden van de dierenriem op de mens. ...
30/31 Ned. ... Een onbewuste reactie zal natuurlijk bestaan, doch deze zal zich op algemene of grote schaal
33 Eng. voordoen en veel ervan stroomt tot ons door uit deze ver verwijderde sterrenbeelden via de vijfde
Scheppende Hiërarchie. Deze Hiërarchie, die op de grens van bevrijding staat bevindt zich op het
intellectuele niveau van bewustzijn en kan daarom als een brandpunt voor en als een overbrengster van
de hogere energieën naar ons zonnestelsel en naar de planeet worden gebruikt. ...
34 Ned. 6. De eerste vier Hiërarchieën bereikten bevrijding in het eerste zonnestelsel. Hun invloed bereikte
36 Eng.
onze Aarde door bemiddeling van de vijfde Scheppende Hiërarchie. ...
34 Ned. 8. Het Vissen-teken is aan het hoofd van de lijst van de dierenriemtekens geplaatst, omdat het de
37 Eng.
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. ... [Aan het hoofd van de lijst van de twaalf Scheppende
Hiërarchieën].
36 Ned. ... Van de vijfde Hiërarchie, die de vijfde in rangorde is, wordt ons verteld dat zij bezig is haar
38/39 Eng. uiteindelijke bevrijding te bereiken of haar vierde Inwijding te ondergaan, wat de oorzaak is van
bepaalde verschijnselen op onze planeet, waardoor onze planeet met recht de „Ster van het Lijden"
wordt genoemd. ...
38 Ned. ... Alle menselijke wezens of „Onvergankelijke Jiva's" zijn diegenen die zich door middel van een
42 Eng. opvolgende serie van inwijdingen ontwikkelen, hetzij zelfbewerkstelligd of op onze planeet tot stand
gebracht met hulp van buitenaf. ...
40 Ned. ... Dit mysterie vloeit voort uit de verhouding van de vijfde Hiërarchie tot de vijf bevrijde groepen.
45 Eng. Deze verhouding kan, met betrekking tot onze speciale planeet die geen heilige planeet is, enigszins
worden begrepen wanneer gij de geschiedenis van Boeddha en Zijn werk overpeinst. ...
46 Ned. ... Deze van buitenaf komende energieën (ik doel hier op die van de grote sterrenbeelden) worden naar
53 Eng. 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. ...
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47 Ned. Wat in dit verband voor de mens geldt, geldt ook voor de mensheid als geheel, voor de Planeet-Logos
55 Eng. van de Aarde, voor alle planetaire Logoi en voor een Zonne-Logos. ...
47/48 Ned. Wanneer de astrologen de ware betekenis begrijpen van het sterrenbeeld Gemini, de Tweelingen, en
55/56 Eng. 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.
50 Ned. ... De Leraren aan de innerlijke zijde bestuderen bijgevolg de horoscoop slechts in zijn verhouding tot
58/59 Eng. de volgende drie centra:
1. De horoscoop van de planeet zelf als de uitdrukking van het leven van de planetaire Logos. Dit
sluit in de studie van de horoscoop van de geest van de planeet alsook van die van het bezielend
Leven en hun beider verhouding tot elkaar en wisselwerking. De geest van de Aarde, bij
voorbeeld, is voor de planetaire Logos van de Aarde wat de persoonlijkheid (de vormaard) is voor
de ziel van de mens. De twee horoscopen worden boven elkaar geplaatst en het „planetaire
patroon" treedt dan naar voren.
2. De horoscoop van de mensheid. ...
3. De horoscoop van discipelen. ...
53 Ned. In dit verband is het tevens interessant op te merken dat — ten gevolge van de vervroeging van de
63 Eng. nachteveningen — een vierde soort van kracht inwerkt op de planeet en op de mens, maar deze wordt
zelden herkend en krijgt geen behoorlijke plaats in de horoscoop. De maand en het teken, of de plaats
van de Zon in de hemelen, vallen in werkelijkheid niet samen. ... Ook dient men zich er rekenschap
van te geven dat, zo noodzakelijk als het is het moment van geboorte en de plaats van geboorte bij het
trekken van de horoscoop van de persoon te weten, ten einde een volmaakt juist begrip en
nauwkeurige gevolgtrekkingen te verkrijgen met betrekking tot het teken, de planeten en onze Aarde,
er een vastgestelde tijd moet zijn om van daaruit berekeningen te maken. Die vastgestelde tijd is tot
nog toe in de exoterische astrologie niet bekend, hoewel de Hiërarchie de vereiste inlichtingen
daaromtrent onder haar berusting heeft en ze beschikbaar zal stellen wanneer de tijd ervoor rijp is. ...
54 Ned. Ons is medegedeeld dat het Boogschutter-teken de menselijke evolutie regeert, daar de Zon in dat
64 Eng. 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.
Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden, o.a.: ...
66/67 Eng. 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. ...
57 Ned.
68 Eng. c.

Met betrekking tot de Hiërarchieën, o.a.: ...
Straal 3 met Tweelingen en Weegschaal door middel van de Aarde en Saturnus. ...

64 Ned. 1. Twee niet-heilige planeten (de Aarde zelf en de Maan) in verbinding staan met twee centra welke
78 Eng.
in de hoog-ontwikkelde mens niet van overwegend belang zijn:
a. De milt, die pranische uitstromingen ontvangt van de planeet waarop wij leven, en welke van
belang is voor het etherisch en stoffelijk lichaam en hun stoffelijke verhouding.
b. Een centrum in de borstkas verbonden met de thymusklier. Dit centrum wordt in de gevorderde
mens passief, doch het heeft een verbinding met de vaguszenuw, voordat het hart-centrum
ontwaakt. ...
65 Ned.
80 Eng.

Gij dient te onthouden dat het heiligbeen-centrum en de milt hoofdzakelijk in verbinding staan met
de planetaire uitstroming van de Aarde zelf.

72 Ned. ... Ik wil er hier uw aandacht op vestigen, zelfs ofschoon het een nutteloze inlichting is, dat de vijfde
90 Eng. grote inwijding van onze planeet de eerste kosmische inwijding is, gelijk de derde inwijding de eerste
is van het stelsel. De twee eerste inwijdingen zijn planetair van aard. ...
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74 Ned. Schepping — Bestaan — Activiteit — Strijd — Synthese, deze grondtonen kenmerken de aard van de
93 Eng. Heer van het eerste sterrenbeeld en stellen Hem in staat onze planeet tot deze resultaten te
beïnvloeden. [Het sterrenbeeld Ram].
77 Ned. ... In een van de oudste boeken staat geschreven dat „de warmte van de Aarde, de moeder, en de steek
96 Eng. 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". ...
77 Ned.
97 Eng.

De hitte van de Aarde, het vurige temperament van de moeder, vernietigde de vorm,
bevrijdde de ziel, en zo werd het kleinere zelf gedood (Schorpioen). ...
Er is dus symbolisch de dood door vuur, de dood door Aarde en de dood door water —
verbrandend, verstikkend en verdrinkend — doch in deze wereldcyclus wordt de dood door lucht noch
gekend noch begrepen. ...

78 Ned. ... Uranus is de planeet waardoor energie van de dierenriem stroomt, in verbinding met de Scheppende
99 Eng. Hiërarchieën op onze planeet, vanuit een van de sterren van de Grote Beer. ...
87/88 Ned. 1. De stoffelijke Zon
111 Eng. 2. Het Hart van de Zon
3. De centrale geestelijke Zon

Vorm Persoonlijkheid
Ziele-Bewustzijn
Het Leven

Het Beweeglijk Kruis beïnvloedend.
Het Vaste Kruis beïnvloedend.
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. Tegelijkertijd schijnt deze van het standpunt van onze
planeet door de twaalf tekens van de dierenriem te gaan. Dit is makrokosmisch beschouwd een
symbool van het dramatisch in het middelpunt staand gezichtspunt van het individueel menselijk
wezen, de mikrokosmos. ...
88/89 Ned. ... Wij moeten in het grotere verband de invloeden beschouwen van de dierenriem en van de planeten
113 Eng. op:
1. De geest van de Aarde, de belichaming van de stoffelijke planeet en het totaal van het vormleven
in alle natuurrijken. Tezamen zijn zij de uitdrukking van de anima mundi of de wereldziel.
2. De Mensheid, de geïndividualiseerde en uiteindelijk ingewijde mens. Deze is de belichaming van
de menselijke ziel of het menselijk ego, een splitsing van de wereldziel die zich uitdrukt als een
persoonlijkheid (een overeenkomst met de geest van de planeet) en ten slotte als een geestelijke
ziel (een overeenkomst met de planetaire Logos).
3. De Heer van de Planeet, een van de grote Levens of Zonen van God, Die op het ogenblik als „een
onvolmaakte God" wordt beschouwd voor zover het onze planeet betreft, en toch volmaakt, gezien
van menselijk gezichtspunt uit.
98 Ned. ... Ten slotte moet er de volledige samensmelting van liefde en denkvermogen zijn, wil een
126/127 Eng. 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. Deze planeten zijn:
Orthodox — Jupiter en Mercurius.
Esoterisch — Pluto, de Aarde, de Maan (Vulcanus verbergend) en Venus.
Zoals gij weet, betekent Pluto de dood of het gebied van de dood; de Aarde betekent het gebied van
ervaring; de Maan of Vulcanus betekent de verheerlijking, door middel van loutering en onthechting,
van de stof, en Venus betekent de verschijning van het liefde-beginsel door de richtende kracht van het
denkvermogen. ...
98 Ned. ... . De gevolgtrekkingen van de esoterische planeten ... omvatten de erkenningen en de reacties welke
127 Eng. het bewustzijn van de mens beheersen wanneer hij zich voorbereidt het Beweeglijk Kruis te verlaten
ten einde het Vaste Kruis te bestijgen. Hij komt dus, o.a.: ...
3. Door bemiddeling van de Aarde — onder de invloed van planetaire ervaring (die van individuele
ervaring verschilt), ten einde zijn persoonlijk bewustzijn om te vormen tot groepsbewustheid. ...
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100 Ned. Esoterisch is de oorzaak van de verheffing van Venus in het Vissen-teken verbonden met de
129 Eng. 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. ...
100/101 Ned. ... Het Boogschutter-teken, dat esoterisch door Moeder Aarde wordt geregeerd, veroorzaakt die
130 Eng. 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:
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. De tekens Tweelingen en Boogschutter zijn met elkander verbonden door hun heersende planeten
131 Eng. (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.
106 Ned. ... Daar water het symbool is van stoffelijke bestanddelen en van stoffelijke uitdrukking plus
138 Eng. 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. Wij kunnen
dus de dubbele invloed ondervinden van Uranus die de hoedanigheid uitdrukt en de energieën van de
zevende straal inbrengt in het ene geval en in het andere geval die van de derde straal. De zevende
straal is in laatste instantie de geconcentreerde, gedifferentieerde energie van de Eerste Straal zoals hij
de wil van het eerste aspect van goddelijkheid op Aarde uitdrukt door de macht om zowel geest als
stof met elkaar te verbinden en ze — door een daad van de wil — tot objectieve openbaring te
brengen. ...
119 Ned. 1. De Ram ons leidt tot het scheppend leven op Aarde en in de duisternis van de stof. Dit is het
156 Eng.
blauw van middernacht. ...
121 Ned. 1. In Lemurische tijden gedurende de vroege periode van het dier-mens en voordat de mensheid op
159 Eng.
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. ...
124 Ned. ... De oorzaak hiervan ligt in het feit dat het Steenbok-teken een aards teken is en dat de derde en de
164 Eng. 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. ...
126 Ned. De invloeden en krachten van de tweede straal zijn altijd aanwezig en stromen in ons planetair gebied
167 Eng. 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. De polaire tegenstelling van het Steenbok-teken is het Kreeft-teken, en deze twee tekens zijn, zoals gij
168 Eng. 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. ...
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128 Ned. ... De vierde Scheppende Hiërarchie als ge heel gezien, zijn de verschijning en de ervaringen in het
169 Eng. 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. ...
130/131 Ned. ... Gezien vanuit een astrologische verklaring en waar het de astroloog betreft die er niet zeker van is
172 Eng. 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. ... Verlichting neemt gestadig toe en er wordt licht op alle problemen geworpen — licht op
regeringen en politiek door middel van proefnemingen en door de grote, fundamentele ideologieën te
bestuderen; licht op de stoffelijke aard van de wereld door de velerlei takken van wetenschap; licht op
de mensheid zelve door opvoeding, filosofie en psychologie. Dit licht verspreidt zich en dringt door
tot in de duisterste plekken van onze planeet en haar vele levensvormen.
131/132 Ned. ... [Sagittarius, de Boogschutter] is, zoals gij weet, een bijzonder menselijk teken, en het is op een
174 Eng. bepaalde wijze met de verschijning van de mensheid op onze Aarde verbonden. ...
135 Ned. Wij hebben opgemerkt dat het Kreeft-teken het teken van het instinctieve leven is en dat in het Leeuw179 Eng. teken het intellect of het denkvermogen deel ging uitmaken van de uitrusting van de mens. Deze
intellectuele bewustheid is het resultaat van een langzame ontwikkeling van de instinctieve aard, die,
toen deze een zeker stadium van ontwikkeling had bereikt, op een nieuwe wijze onder de rechtstreekse
invloed van de Hiërarchie van de planeet kwam. ...
136/137 Ned. ... Mercurius bestuurt, zoals gij weet, het Tweelingen-teken, de polaire tegenstelling van het
181 Eng. 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.
Dit grijpt plaats op het Pad van Discipelschap en wordt de ervaring van de discipel op de vlakte
der Aarde genoemd, want het pad tussen de paren van tegenstelling loopt recht en horizontaal, terwijl
de diepten van persoonlijkheids-ervaringen en de hoogten van ziele-ervaringen (op dit punt van
ontwikkeling) aan weerskanten ervan liggen.
139 Ned. Jupiter is de heerser van het Boogschutter-teken van orthodox gezichtspunt uit, en van het standpunt
184 Eng. van het pad van discipelschap bekleedt de Aarde zelf die functie. ...
140 Ned. 5. De Esoterische Planeten. Deze voeren op een dynamischer wijze een hernieuwde of versterkte
186 Eng.
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. Ik kan hier niet ingaan op een gedetailleerde analyse van de vele energieën die door de discipel
187 Eng. 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. Ik kan er slechts op wijzen dat de
volgende straal-krachten door de mens stromen door bemiddeling van de volgende planeten, o.a.: ...
Esoterisch

 Venus — 5de Straal — Concrete Wetenschap. Denkvermogen.
 De Maan — 4de Straal — Harmonie door Conflict.
 De Aarde — 3de Straal — Actieve Intelligentie. ...

141/142 Ned. ... Het vormleven staat onder heerschappij van de Maan, die een verborgen planeet omsluiert; deze
188 Eng. 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. ...
142 Ned. De Aarde evenals Saturnus (de eerste een niet-heilige en de tweede een heilige planeet) zijn de
189 Eng. 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. ...
147 Ned. ... De eerste aanduiding van de waarlijk geestelijke wil begint zich eerst op het Pad van Discipelschap
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195 Eng. 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. ...
148 Ned. Het Schorpioen-teken staat onder invloed van de instromende energie van Sirius. Dit is de grote ster
197 Eng. 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. ...
149 Ned. Er zijn dientengevolge met betrekking tot het Pad van Discipelschap de volgende lijnen van
199 Eng. „invloedrijke energie", o.a.: ...
2. Het Vaste Kruis — een ineenvloeiing van vier grote energieën die in ons zonnestelsel naar onze
planeet en door de mensheid stromen.
150/151 Ned. ... De uit Alcyone komende energieën bevruchtten de stoffelijke bestanddelen van het heelal met de
200/201 Eng. 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. Twee van onze planeten, de Aarde (niet-heilig) en Uranus (heilig), zijn rechtstreeks de
voortbrengselen van deze derde-straals-activiteit. Dit is van groot belang om te onthouden. Ik wil u
tevens vragen deze gedachte te verbinden met de leerstelling dat door middel van het goddelijk
centrum van intelligente activiteit, door ons de mensheid genoemd, het vierde natuurrijk ten slotte zal
handelen als het bemiddelingsbeginsel voor de drie rijken beneden het mensenrijk. 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. ... Het is een van de eerste vruchten van inwijding, maar pas in het eerstvolgend wortelras na ons
201 Eng. 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. ...
151 Ned. Gij ziet dus dat wij weer vanuit een generalisering betreffende ver verwijderde sterrenbeelden (gelegen
201/202 Eng. buiten de dierenriem en het zonnestelsel zelf) meer in bijzonderheden treden en aantonen hoe enkele
sterren in deze sterrenbeelden op bepaalde wijze door rechtstreekse lijnen van energie met onze
planeet verbonden zijn; deze lijnen van kracht bereiken ons gewoonlijk via een van de
dierenriemtekens en — in zeldzame gevallen — rechtstreeks een planeet. ...
160 Ned. ... De dood in het Schorpioen-teken is van geheel andere aard en is ook in hetzelfde geschrift
214 Eng. 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 Vissenteken).
162 Ned. Gij zult hieruit begrijpen hoe belangrijk de functie van het Schorpioen-teken en die van Mars zijn ten
216/217 Eng. 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. ...
193 Ned. De onderlinge verhouding van de drie Kruisen — die van de kosmos, het stelsel en van de mensheid
259 Eng. — is buitengewoon belangwekkend; wij zullen dit ontdekken wanneer wij hun betekenis, positie en
bezielende uitwerking in de dierenriem — zowel op onze planeet als op elkaar — zorgvuldig gaan
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... 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. ...

193 Ned. ... Dezelfde gedachte in andere termen uitgedrukt: het licht van kennis, waarvan het Stier-teken de
260 Eng. 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. ...
200 Ned. Een ander punt waarop ik hier zou willen wijzen is dat enkele stralen zich door middel van twee
269/270 Eng. planeten uitdrukken. De vierde Straal van Harmonie door Conflict, bijvoorbeeld, bereikt ons zowel
door middel van de Maan als door Mercurius, terwijl de eerste Straal van Wil of Macht ons door
middel van Vulcanus en Pluto bereikt.
De werkelijke oorzaak hiervan is een van de geheimen van inwijding en ligt verborgen in de
bestemming van de vierde Scheppende Hiërarchie en in de wil-tot-openbaring van de Heer van onze
Aarde Die Zelf op de derde Straal van Actieve Intelligentie staat; er wordt van Hem gezegd dat
„wanneer de derde grote energie verbonden is met de vierde Scheppende Hiërarchie het mysterie van
de vervolmaakt geworden Zeven zal worden begrepen". ... Wij treffen hier nogmaals met betrekking
tot ons zonnestelsel een andere grote driehoek van energieën aan, waarvan de brandpunten op onze
Aarde de zeven Geesten voor de Troon zijn. Deze driehoek zullen wij later bespreken; ik wil er hier
slechts op wijzen [dat], o.a.:
1. De zeven Geesten reageren op de zeven heilige planeten. Zij zijn:
a. Uitdrukkingen van goddelijk leven op de Aarde. ...
208 Ned. ... Jupiter beheerst vier tekens en elk van deze tekens vertegenwoordigt één van de vier elementen
280/281 Eng. welke zich in de drie werelden van menselijke evolutie uitdrukken, o.a.: ...
Maagd ...
Aarde ...
De verborgen Christus ...
209 Ned. Venus, zuivere liefde-wijsheid, daalt als voortbrengende kracht neer in dit teken en „daalt occult af tot
281 Eng. de aarde" en betekent (zoals De Geheime Leer het zo nauwkeurig heeft aangetoond) de gave van het
denken en van goddelijkheid, belichaamd in de Zoon van het Denkvermogen, zodat het
Christus-beginsel kan afdalen in voortbrenging of in de stof. ...
218/219 Ned. Ik vind het nodig dat gij deze innerlijke, geestelijke gevoeligheid en deze uiterlijke, stoffelijke
295 Eng. 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. ...
220 Ned. ... De energie van het Leeuw-teken wordt door de Zon geconcentreerd en wordt aan onze planeet
297 Eng. uitgedeeld via de Zon en de twee planeten die zij omsluiert. [Neptunus en Uranus].
223 Ned. Verscheidene grote driehoeken van kracht waren actief toen de individualisering plaatsgreep en de
301 Eng. „Leeuwen, de goddelijke, geel-bruine oranje Vlammen" ontstonden en de mensheid op die wijze op de
planeet kwam. ...
224 Ned. 4. ... Het algeheel bewustzijn van het Waterman-teken wordt precies in zoverre uitgedrukt als het
303 Eng.
individueel etherisch lichaam in bewuste verhouding staat tot het etherisch lichaam van de
mensheid, van het zonnestelsel en — natuurlijk — van de planeet.
244 Ned. 11. Waterman. — Het Licht dat over de Aarde schijnt, dwars over de zee. Dit is het licht dat altijd
330 Eng.
schijnt in de duisternis en met zijn helende stralen datgene zuivert wat gelouterd moet worden
totdat de duisternis is opgeklaard. ...
245 Ned. ... De ingewijde die de drie lagere inwijdingen heeft ondergaan, houdt zich in het vervolg bezig met de
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331 Eng. gevolgen van de kosmische invloeden op de planeet en terloops met de uitwerking op het vierde
natuurrijk; verder bestudeert hij op hoger mentaal niveau hun gevolgen naarmate zij fundamentele
veranderingen veroorzaken in het leven van het stelsel dat op zijn beurt op onze planeet, haar
natuurrijken en terloops op de menselijke wezens inwerkt. 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. ...
245 Ned.
Teken
332 Eng. 2. Stier.

De Onontwikkelde Mens ...
Zelfzuchtige begeerte. ...
Het Licht van de Aarde. ...

258 Ned. Het zou voor u van nut kunnen zijn op dit punt u voor de geest te halen dat de grote Witte Loge op
349/350 Eng. 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. ...
259 Ned. 1. Kreeft
351 Eng. 2. Tweelingen
3. Waterman

de stoffelijke Zon
het hart van de Zon
de centrale geestelijke Zon

3de aspect
2de aspect
1ste aspect

intelligente activiteit van het Geheel.
liefde van het Geheel.
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. ...
262 Ned. ... Het was door de activiteit van Venus — onder invloed van het Tweelingen-teken — dat de grote
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. ... Zoals Venus krachtig was bij het
teweegbrengen van de verhouding van zulk een paar van tegenstelling als het vijfde rijk der zielen en
het derde rijk (de synthese van de rijken beneden het menselijke), wat tot een Grote Toenadering
leidde tussen ziel en vorm, zal dit feit in de nieuwe wereldreligie worden erkend. Een beroep zal
worden gedaan op de Krachten die van deze planetaire invloed gebruik kunnen maken ten einde het
goddelijk Plan op de Aarde te verwezenlijken. ...
263 Ned. Het is interessant te ontdekken dat de hiërarchische heerseres van het Tweelingen-teken de Aarde zelf
356 Eng. is, die een niet-heilige planeet is. De Aarde is ook de esoterische heerseres van het Boogschutterteken, 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.
263/264 Ned. Deze drie energieën, geconcentreerd door de drie planeten die het Tweelingen-teken beheersen [Straal
357 Eng. 3, 4 en 5], zijn in wezen belast met de ontwikkeling van het vierde natuurrijk en richten zich op de
Aarde, die zelf een van de heersers is.
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. ... Bij het beschouwen van dit onderwerp zult gij uw aandacht moeten geven aan de volgende
358/359 Eng. astrologische formaties:
1. Tweelingen

Maagd
De Aarde

Mercurius.

2. Tweelingen

Ram

Mercurius.
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De Aarde
3. Tweelingen

Schorpioen
De Aarde

Mercurius.

De belangrijkheid van deze drievoudige groeperingen berust op het feit dat zij heersende
driehoeken zijn met de energieën van twee sterrenbeelden geconcentreerd op de Aarde door
bemiddeling van Mercurius:
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 Ned. Mercurius heeft, wanneer hij het Tweelingen-teken met het Schorpioen-teken en met onze planeet in
359 Eng. 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. ... Ik heb hier de nadruk gelegd op twee van deze verhoudingen tussen de
sterrenbeelden en de Aarde zelfs al is het voor u niet mogelijk de strekking ervan te begrijpen. Men is
zo dikwijls in onze studies geneigd te vergeten dat het onmogelijk is voor welke eenheid van
bewustzijn ook binnen de planetaire invloedssfeer zich een denkbeeld te vormen van toestanden zoals
zij bestaan los van de Aarde, omdat die kleine planeet onvermijdelijk voor die eenheid het
belangrijkste centrum is van zijn heelal en — onder de Grote Illusie — van de sterrenbeelden met hun
heersers en met hun oorspronkelijke tegenhangers die rondom de Aarde wentelen. ...
265/266 Ned. De invloed van Mercurius grondvest, terwijl hij de tekens Ram en Tweelingen in verbinding brengt
360 Eng. 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. ...
267 Ned. Al deze activiteiten worden versterkt door twee feiten: het ene feit is dat de Aarde de hiërarchische
361 Eng. 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
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. De Aarde staat op bijzondere wijze in verbinding met de
„broeder wiens licht taant", want zij is, zoals gij weet, geen heilige planeet, en met dat aspect van
goddelijkheid dat stoffelijk of vast is; Venus is hecht verbonden met de „broeder wiens licht cyclus na
cyclus in sterkte toeneemt" en dus met de ziel wier aard liefde is. 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. ... Gij zult bijgevolg de betekenis van die driehoek van planeten: de Aarde-Venus-Mercurius (waarop
361/362 Eng. ik in Een Verhandeling over Kosmisch Vuur zinspeelde) gaan begrijpen. Van bepaalde gezichtspunten
uit staan deze planeten in verbinding met de Persoonlijkheid van onze Planeet-Logos:
1. De Aarde — met het planetair levenslichaam.
2. Venus — met het planetair astraal voertuig of Kama-manas.
3. Mercurius — met het planetair denkvermogen.
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
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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 Tweelingenteken) 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. ...

268 Ned. De drie planeten die het Tweelingen-teken regeren en beheersen (door aanhoudende activiteit, hoewel
363 Eng. 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. ... Het zijn de door Venus, Mercurius en de Aarde stromende energieën van
de vijfde, vierde en derde straal, die de eeuwige terugkeer, de goddelijke drievuldigheid en hun werk
bij het bevrijden van de ziel uit de invloed van de vorm bewerkstelligen.
Wij hebben hier de stralen beschouwd die rechtstreeks onze planeet, de Aarde, beroeren, die door
de drie heersende planeten worden geconcentreerd en die uit enkele sterrenbeelden stromen. Per slot
van rekening is de planeet het resultaat of de uitwerking (of moet ik zeggen: het daaruit voortvloeiend
gevolg) van de straal-invloeden, gelijk in het menselijk wezen het stoffelijk lichaam de uitwerking is
van de regerende stralen. ... Een niet-heilige planeet, zoals de Aarde, is nog onderworpen aan de straal
van de persoonlijkheid van het bezielende Leven, en de overeenkomst van de esoterische monadische
straal is niet werkzaam.
277/278 Ned. Ten gevolge van de instroming van de Shamballa-kracht is er in deze tijd een bijzondere verhouding
376 Eng. 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. ... 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. ...
282/283 Ned. ... Venus heeft een unieke verhouding met de Aarde, anders dan met welke andere planeet ook;
382/3/4 Eng. 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. ... [N]aarmate de mens
zijn bewustzijn ontplooit, kunnen andere sterrenbeelden tot sterke activiteit komen in verbinding met
het heersend teken, terwijl het contact en de uitwerking van weer andere zwakker kunnen worden. In
deze tijd echter moeten Stier, Venus en de Aarde een zeer hechte karmische verbintenis en een zeer
bepaald dharma gezamenlijk uitwerken. ... Ik wil dat gij, om de verhouding van Venus en de Aarde te
begrijpen, nadenkt over hetgeen ik vroeger in Een Verhandeling over Kosmisch Vuur heb gegeven.
De gehele verhouding is samengevat in de woorden: De planeet Venus is voor de planeet Aarde wat
het hoger Zelf is voor de Persoonlijkheid. Vergeet niet dat de planeet Venus een van de zeven heilige
planeten is, terwijl de Aarde niet heilig is. ... 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.
286 Ned. Ook hiërarchisch is Vulcanus de heerser die de planeet bestuurt en het feit bepaalt dat de mens de
387 Eng. makrokosmos van de mikrokosmos is en dat het vierde rijk alle rijken beneden het menselijke vormt of
beheerst.
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290/291 Ned. ... De twee stralen die rechtstreeks het teken beroeren, zijn, zoals wij hebben opgemerkt, de vijfde
393 Eng. (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.
291/292 Ned. ... De enige straal-invloed welke ontbreekt, is die van de derde straal, maar ook deze is in de kern
395 Eng. aanwezig als zijnde de straal van de Aarde. ...
300 Ned. ... de meeste tijd gaven wij echter aan een analyse van de bedoeling en de onderlinge verhouding van
407 Eng. de twaalf tekens van de dierenriem tot elkander, tot de planeten en tot de Aarde. Wij behandelden
haast in het geheel niet hun uitwerking op de individuele mens, behoudens in algemene strekking. ...
300/301 Ned. ... Bepaalde fundamentele veranderingen in de richting van de as der Aarde doen zich thans voor; deze
408 Eng. zullen in de berekeningen van de astrologen veel verwarring stichten. ... Wanneer het oriënteringspunt
en de „preciese richting' van de pool der Aarde weer gestabiliseerd zijn, kunnen de nieuwe zich
vormende wiskundige berekeningen weer worden vastgesteld. ... 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. ...
Bij elke grote verplaatsing van de Aard-as zijn er catastrofen, verwarring en natuurrampen geweest
welke voorafgaan aan een heropbouw, evenwicht en een betrekkelijke rust. ...
301/302 Ned. Kort samengevat, zou ik kunnen zeggen dat de volgende oorzaken, zowel van de kosmos als van het
409/410 Eng. stelsel, aansprakelijk zijn voor de tegenwoordige wereldcrisis en voor de tegenwoordige moeilijke
toestand in de wereld:
1. Een opwellen van magnetische kracht op Sirius, hetgeen gevolgen veroorzaakt voor ons
zonnestelsel en in het bijzonder voor onze Aarde via de Hiërarchie.
2. Een verplaatsing van de Aardse polariteit, ten gevolge van de aantrekkingskracht van een groot
kosmisch centrum. Dit beroert krachtig de richting van de Aarde en is verantwoordelijk voor de
tegenwoordige aardbevingen, voor de vulkanische uitbarstingen en de vele aardbevingen
gedurende de laatste honderdvijftig jaren.
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. ...
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. 5. Een andere weinig bekende factor is dat de Maan thans zeer snel ontbindt; noodzakelijkerwijs
410 Eng.
werkt dit in op de Aarde en brengt aardse gevolgen teweeg.
302/303 Ned. ... Een grote gebeurtenis, zoals de verandering in de Aard-as, staat in verband met een inwijding van
411 Eng. de Planeet-Logos. ...
Ruim gegeneraliseerd, zou ik kunnen zeggen dat de drie groepen van krachten die onze planeet
beroeren, de aard hebben zowel van de dierenriem, van het stelsel als van de planeet en — nogmaals
generaliserend — zou ik bovendien kunnen zeggen dat:
1. De energieën van de dierenriem door Shamballa gaan en in verbinding staan met de eerste Straal
van Wil of Macht en op de Monade inwerken.
2. Dat de energieën van het stelsel door de Hiërarchie gaan en in verbinding staan met de tweede
Straal van Liefde-Wijsheid of (zoals hij vaak in de esoterische astrologie wordt genoemd) de
Straal van Aantrekkende Samenbinding; deze groep van energieën werkt in op de ziel.
3. Dat de planetaire krachten op de mensheid inhameren en er doorheen gaan; zij staan in verbinding
met de derde Straal van Actieve Intelligentie en werken in op de persoonlijkheid.
306 Ned. 2. ... Ik heb u verteld dat de grote Witte Loge op Sirius haar spiegelbeeld en een vorm van
416 Eng.
geestelijke dienst en een reactie-mogelijkheid vindt in de grote Witte Loge van onze planeet, de
Hiërarchie. ...
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308 Ned. ... De astrologen zijn begonnen zich een vaag beeld te vormen van de in elkaar grijpende driehoeken
418 Eng. van energie voor zover het onze Aarde betreft in de enigszins willekeurige verdeling van de twaalf
sterrenbeelden in vier drievoudigheden, gevat in zulke kenmerkende termen als aardse of vurige
drievoudigheid, elk samengesteld uit een hoofdteken, een vast en een beweeglijk teken. ...
310/311 Ned. ... Enkele grote stromen van bepalende energie zullen worden opgemerkt met elkander en met onze
421/422 Eng. Aarde in verbinding te staan; deze laten zich in twee groepen verdelen:
1. Zoals ons is verteld, stromen de straal-energieën uit de Grote Beer in zeven grote uitstralende
stromen van kracht.
2. De inherente energieën van de twaalf sterrenbeelden die zich met de straalenergieën vermengen,
die het wezenlijk dualisme van het geopenbaarde leven teweegbrengen, en die onder andere
verantwoordelijk zijn voor de bijzondere moeilijkheden waarvoor de mensheid zich gesteld ziet
op de boog van evoluerende ervaring op onze planeet.
314 Ned. De twaalf tekens van de dierenriem laten zich in twee groepen van tekens verdelen, terwijl hun
425/426 Eng. verbonden synthese veel te maken heeft met de Wetenschap van de Driehoeken. Deze groepen zijn,
o.a.:
1. Zeven tekens verbonden met de ontplooiing van het planetair bewustzijn op Aarde; slechts
terloops omvatten zij de vierde Scheppende Hiërarchie, de Menselijke Hiërarchie. ...
318 Ned. En toen de hemelen binnen de niet-te-overschrijden-grens reageerden op het licht vanuit Sirius dat tot
432 Eng. 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.
319 Ned. ... Op [Mercurius]’ zijn weg naar deze laaggelegen ster, door ons de Aarde genoemd, bleef hij staan
433 Eng. bij een heldere zon waar het licht van liefde schijnt (Sirius, A.A.B.) en ontving er de ridderslag van
liefde. ...
319 Ned. En zo wordt de jongere broeder op het kleinste gebied de grootste God. Vanuit het leiding-gevend
433 Eng. centrum van zijn leven op Aarde zwoegt en werkt hij en draagt het Plan uit. (Het ajna-centrum is het
leiding-gevend centrum, A.A.B.) ...
328 Ned. ... De vrijmetselarij — ontoereikend en corrupt, zoals zij is geweest, en schuldig aan het feit dat er op
446 Eng. enkele symbolische vormen een te sterke nadruk is gelegd — is desondanks een kiem of zaad van
toekomstige hiërarchische inspanning wanneer die inspanning — op een of ander later tijdstip — op
Aarde tot uiterlijke vorm komt. ...
328 Ned. ... Nu is de Maan een dode wereld en dit komt doordat de drang van Uranus in die ver achter ons
446 Eng. liggende tijden, toen er nog levende vormen op de Maan waren, zo sterk was dat dit leidde tot een
algehele, definitieve ontruiming van de Maan en tot de overdracht van haar leven naar onze planeet. ...
329 Ned. ... Wanneer (zoals nu het geval is) de invloed van Uranus bij de andere invloeden wordt gevoegd en de
447 Eng. zevende straal tegelijkertijd een grotere cyclus van activiteit op de Aarde begint, dan is er de
noodzakelijke energie aanwezig om de crisis van inwijding te verhaasten en een groot ritmisch
ontwaken op te roepen. ...
329/330 Ned. ... achter al deze gebeurtenissen kan de vage omtrek van een kleinere driehoek van energie worden
448 Eng. opgemerkt; deze bestaat uit een vermenging van energieën van drie planeten:
Venus

Uranus

De Aarde

Deze planeten brengen een combinatie teweeg van de energieën van
Straal 3. — Actieve intelligentie.
Straal 7. — Ceremoniële orde of magie.
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Straal 5. — Concreet denkvermogen.

341 Ned. ... Het zal natuurlijk duidelijk voor u zijn dat het niet mogelijk is al de verschillende driehoeken van
464 Eng. energie welke op onze Aarde in werking zijn en die, terloops opgemerkt, de mensheid op grondige
wijze beroeren, te behandelen. Hun aantal is legio. ...
341 Ned. De grote kosmische Driehoek (Sirius, de Pleiaden en de Grote Beer) werkt in de eerste plaats in deze
465 Eng. 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. ...
343 Ned. Ik kan nog een andere groep van energieën aanroeren, hoewel geen enkele zuivere toelichting mogelijk
467 Eng. 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.
Stier
IV. ZES ZONNEST ELSELS.......die door middel van

Mars werken.
Schorpioen

... Zij zijn de bewerkers van conflicten, hecht verbonden met de vierde Straal van Harmonie door
Conflict en staan derhalve in een bijzondere verhouding tot de vierde Scheppende Hiërarchie, de
mensheid, en tot onze Aarde in deze vierde rondte.
343 Ned. [Kreeft-Steenbok, Tweelingen-Boogschutter, Ram-Weegschaal, Stier-Schorpioen:]
467 Eng. In deze acht sterrenbeelden bevinden zich de invloeden die voornamelijk te maken hebben met de
evolutie van de ziel — zowel in het zonnestelsel, in de planeet Aarde als in de mens. ...
344 Ned. Er is één driehoek van kosmische energie welke van buitengewoon belang is voor onze planeet, daar
469 Eng. 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. Op het ogenblik wordt onze Aarde niet als
een heilige planeet beschouwd. ...
Deze drie sterrenbeelden zijn Leeuw-Maagd-Vissen. ...
352 Ned. ... Thans moet er op de Aarde (volgens het inzicht van de Planeet-Logos) naar gestreefd worden een
479 Eng. omvorming van het web van de planeet tot stand te brengen, zodat langzaam de bestaande vierhoeken
veranderen in driehoeken. ...
353 Ned. ... Het onderwerp is evenwel te omvangrijk en al hetgeen ik tracht te doen is de weg aan te wijzen naar
481 Eng. een nieuwe wetenschap en naar die esoterische combinaties van energieën die, wanneer zij worden
onderkend, de mensheid in staat zullen stellen sneller vorderingen te maken, de energieën van de drie
planetaire centra samen te bundelen en te vermengen, alsook onze Aarde (door bemiddeling van het
menselijk denken, reagerend op de invloeden van de dierenriem) tot een heilige planeet om te vormen.
...
353 Ned. Er zijn vier sterrenbeelden die, zoals gij weet, de vereiste energieën overbrengen die de mensheid
482 Eng. 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.
354 Ned. Het Ram-teken, de inwijder van impulsen (de impuls tot incarneren of de impuls om weer tot de
482 Eng. 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. Verbonden met deze
driehoek is er een secundaire driehoek binnen de kringloop van onze zon, samengesteld uit Vulcanus,
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Pluto en de Aarde. ...

354/355 Ned.
483 Eng.

Staartster
Ram
Vulcanus

Pluto
De Aarde

... Deze vijf energieën betreffen het bezielende leven van onze planeet. Zij bevorderen in de
mensheid een bewuste ontwikkeling, een bewuste richting en grondvesten Shamballa op 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. ...
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.
355 Ned. Wanneer het werk van al deze driehoeken is volbracht, zal de mensheid (en op een mysterieuze wijze
483/484 Eng. onze Aarde) in een volmaakt ritme haar taak vervullen, terwijl zij dan op de uit Alcyone stromende
energieën zal reageren.
357 Ned. Het is interessant in gedachten te houden dat, gelijk elk teken in drie decanaten wordt verdeeld,
486 Eng. 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. ... Het Steenbok-teken brengt thans in de lange, lange geschiedenis van de mensheid een derde crisis
487 Eng. 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 ...
358/359 Ned. Reeds eerder in deze verhandeling gaf ik u de verhouding tussen de stralen en de sterrenbeelden en
489 Eng. vermeldde dat elk van de zeven stralen zich door bemiddeling van drie sterrenbeelden of door middel
van een driehoek van energieën uitdrukt. Deze verhouding is de basis van de gehele Wetenschap van
de Driehoeken en bijgevolg van de astrologie zelf; zij staat ook in verbinding met de stralen, de
sterrenbeelden, hun heersende planeten en onze Aarde in een grote synthese van energieën; deze
verhouding verbindt ons zonnestelsel met het grotere geheel en onze hele kleine niet-heilige planeet
met het zonnestelsel. ...
362 Ned. ... Ik zou kunnen zeggen (ten einde ons onderwerp begrijpelijker voor u te maken) dat het
494 Eng. evolutieproces — van het standpunt van de gewone mens — de niet-heilige planeet, onze Aarde,
ontvankelijk moet maken voor kosmische invloeden, waardoor er een meer onderling-verbonden,
innerlijke integratie tot stand wordt gebracht in het logoïsch lichaam van uitdrukking. ...
363 Ned. ... Ik heb gewezen op bepaalde verhoudingen tussen de verschillende sterrenbeelden, de esoterische
496 Eng. planeten en onze Aarde. ...
365 Ned. Het probleem van alle discipelen blijft hetzelfde, namelijk om gelijktijdig het spontane gevoelig
498 Eng. innerlijk leven van de Pelgrim op het levenspad te leven en het leven van een menselijk wezen in de
wereld van menselijke gebeurtenissen; om het groepsleven van de aan een eed gebonden discipel en
het gewone leven van de mensheid te leven; om zijn eigen geestelijke bestemming te vervullen door
bemiddeling van een beheerste persoonlijkheid en tegelijkertijd volledig deel te nemen aan het leven
van de mensheid op Aarde — dit is geen lichte taak.
369 Ned. d. De Logos van een zonnestelsel wordt esoterisch de „Heilige Driehoek van alomvattende Kracht"
504 Eng.
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. Hij heeft die inwijdingen
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ondergaan waarvan de hoogste ingewijde op onze Aarde niet het flauwste begrip heeft. ...

370 Ned. Er zijn slechts vijf niet-heilige planeten:
507 Eng.
1. Mars
2. De Aarde
3. Pluto

4. De Maan, die een verborgen planeet omsluiert.
5. De Zon, die een planeet omsluiert.

... Onze Aarde is eveneens geen heilige planeet. Vier niet-heilige planeten besturen of beheersen
dus een vijfde niet-heilige planeet — een overeenkomst met de vier aspecten van de lagere mens. ...
371/372 Ned. ... De Aarde, Mars en Pluto vormen een belangwekkende driehoek met Venus achter de schermen, die
507/508 Eng. handelt gelijk de aandrijvende ziel handelt ten opzichte van een snel integrerende persoonlijkheid. ...
... De strijder, toegewijd aan een zaak, komt tot bestaan op het gebied van handeling, de Aarde die
zelf een uitdrukking is van de derde Straal van Intelligente Activiteit. Het Ram-teken, het eerste huis,
Mars en de Aarde veroorzaken conflicten, gecentraliseerd in een vorm.
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.
376 Ned. Het is net zo onmogelijk te bepalen welke van de planetaire invloeden de centra van het vierde
514 Eng. natuurrijk of van de Aarde (deze gezien als het voertuig van de Planeet-Logos) besturen als van die bij
de mens, de individu, tenzij gij het punt in evolutie kent en het stadium van het Pad van Terugkeer
kunt bepalen, waarin de Bewoner van de vorm — makrokosmisch en mikrokosmisch — zich
bevindt. ...
377/378 Ned.
DE GEMIDDELDE MENS — EXOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...
517 Eng. 3. Keel-centrum ........................................ derde straal ............................................... de Aarde ...
DISCIPELEN, INGEWIJDEN — ESOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...
3. Keel-centrum ........................................ derde straal ............................................... Saturnus ...
379 Ned. 1. Onze Aarde, als een niet-heilige planeet, is bezig een heilige planeet te worden. Dit betekent een
519 Eng.
tussentijd van omwenteling, chaos en moeilijkheden. ...
385 Ned. Door de vijf grote centra in de planeet stroomt dus in deze tijd geestelijke energie en overeenkomstig
527 Eng. het voertuig van uitdrukking, dat de invloed ervan ondergaat, zullen de reactie en de activiteit zijn,
alsook het type van bewustzijn dat die energie verklaart en er gebruik van maakt. ...
388 Ned. ... Er is geen macht op de Aarde die de vooruitgang van de mens naar zijn bestemd doel kan
533 Eng. verhinderen en geen combinatie van machten kan hem tegenhouden.
390 Ned. ... Leeuw, Steenbok en Vissen. Zij staan op zeer merkwaardige en mysterieuze wijze in verbinding met
537 Eng. 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.
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. ...
394 Ned. Het Steenbok-teken staat, zoals ik heb verteld, in verband met inwijding; het is ook het teken van de
542/543 Eng. 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". ...
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395 Ned. ... Het wordt tijd dat de mensen zich bewust worden van de aard van die wezens die getracht hebben
544 Eng. (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. Op 'gelijke wijze kunnen de Krachten van het Licht met
hun ontzaglijke invloed worden opgeroepen, doch enkel door de vereende aspiratie en geestelijke
verlangens van de volkeren der Aarde. ...
397 Ned. In de enkele dingen welke ik betreffende deze sterrenbeelden en hun verhouding tot onze planeet in
547 Eng. deze tijd heb kunnen zeggen, hoop ik dat ik iets heb duidelijk gemaakt en iets praktisch gegeven heb
wat de esoterische astrologen doorlopend moeten begrijpen namelijk het feit dat, wanneer het eenmaal
is vastgesteld welke sterrenbeelden op welke willekeurige tijd ook onze Aarde beïnvloeden, welke
planeten — exoterisch en esoterisch — hun invloed overdragen, en welke stralen dientengevolge
werkzaam zijn, het mogelijk moet wezen vervolgens het bestaan te bewijzen van deze uitgestorte
energieën door het tot uitdrukking komen op Aarde en onder de mensen van hun daaruit
voortvloeiende gevolgen en de verwachte reactie.
397/398 Ned. In het zonnestelsel zelf zijn er drie heilige planeten buitengewoon actief. Zij zijn:
548 Eng.
[Uranus, Mercurius en Saturnus.]
1. Uranus ... 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

Weegschaal

De Aarde

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
Aarde door middel van het organiserend vermogen van Uranus. ...
398 Ned. ... [Mercurius] brengt bijgevolg vier grote sterrenbeelden in een hechte verhouding tot elkaar, terwijl
549 Eng. 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

399 Ned. 3. Saturnus ... brengt de beproevingen en is daarvoor gekozen of opgeroepen omdat de derde straal
549/550 Eng. niet alleen zijn bijzondere straal is maar ook de straal is van onze planeet, de Aarde. De twee tonen
vallen samen. ... Gij krijgt bijgevolg een uitdrukking van de derde-straals-kracht welke duidelijk wordt
gemaakt in het volgend diagram:
Weegschaal
Steenbok

Saturnus
Waterman

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

Aarde

Dit maakt in feite duidelijk dat in deze tijd het teken van evenwicht en dat van inwijding intelligent
kunnen worden gebruikt om gevolgen op onze Aarde teweeg te brengen en dit zullen zij
onveranderlijk doen.
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404 Ned.
556 Eng.

„Alle schoonheid, alle goedheid, al datgene wat aanstuurt op de vernietiging van smart en
onkunde op de Aarde, moeten aan de Grote Voleindiging worden opgedragen. Dan zal,
wanneer de Heren van Mededogen de Aarde geestelijk geciviliseerd zullen hebben en haar tot
een Hemel hebben omgevormd, het Eindeloze Pad dat zich uitstrekt tot het Hart van het Heelal,
aan de Pelgrim worden onthuld. ...”

405 Ned. ... Het Hoofdkruis regeert de openbaring van de Monade in al zijn glorie en schoonheid; dit
557/558 Eng. invloedstijdperk laat zich in twee stadia verdelen: het ene stadium waarin de Monade zich op de zes
gebieden van openbaring in „wijsheid, sterkte en schoonheid" uitdrukt door bemiddeling van de
geïntegreerde ziel en persoonlijkheid. Dit is een betrekkelijk kort stadium.
Ten tweede, het stadium waarin „de ENE — teruggetrokken en geabstraheerd uit die vormen van
Bestaan — op de hogere Weg voortgaat en die gebieden betreedt welke zelfs voor de edelste Zonen
van God op onze Aarde onbekend zijn".
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.). ...”

437 Ned. 5. De sterrenbeelden in groepen van drie dragen de zeven invloeden van de zeven stralen over naar
604 Eng.
onze planeet via de Zon, en de verhoudingen waarop ik hier wijs, zijn slechts die welke in
betrekking staan tot onze Aarde. ...
438 Ned.
604/605 Eng.

Straal I. Inwijdende Wil.
Vanuit een ster in de Grote Beer.

Ram

Steenbok
Leeuw

De Aarde

6. Deze ruitvormige formatie van de onderling-verbonden energieën is het oorspronkelijk patroon
dat achter het etherisch netwerk ligt, en is zijn uiteindelijke bepalende invloed voor zover het onze
Aarde betreft. ...
441 Ned. Laat ons nu beknopt een denkbeeld zien te verkrijgen van deze energiestromen zoals zij zich vanuit de
609 Eng. 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. ...
442 Ned. [Vierde diagram:]
610 Eng. a. Daar de Aarde zelf een van de vijf niet-heilige planeten is, zijn er slechts vier aangegeven als
behorende tot de vormveranderende bewerkers. ...
442/443 Ned. [Vierde diagram:]
611/612 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.
Overbrenging.
Omvorming.
Vormverandering.

De transcendentale oorzaak.
De sterrenbeelden van de dierenriem.
De Zon. De Ziel.
De planeten.

Ik zou er nog één woord aan toe kunnen voegen met betrekking tot de Aarde en haar mensheid die
met al het hierboven gegevene verbonden is.
Dit woord is Overgedragen, want wanneer de „zielen van rechtvaardige mensen volmaakt zijn
geworden", voltrekt er zich een overdracht-proces waardoor de mensheid wordt opgeheven en
weggevoerd van de planeet naar het een of andere van de zeven kosmische Paden waarvan onze zeven
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inwijdingen de toegangsdeuren vormen.

443/444 Ned. Laat ons nu elk van de zeven stralen in beschouwing nemen en zien hoe zij de drie aspecten van de wil
612 Eng. belichamen en ze via de drie sterrenbeelden met hun heersers overdragen naar onze Aarde. Hier
betreden wij het rijk van oorzaken en houden ons bezig met die transcendentale doelstellingen,
aansporingen, aandrang en doeleinden van de Ene in Wie wij leven en bewegen en ons bestaan
hebben. Dit grote Leven, de Hoogbejaarde, de Heer der wereld, Sanat Kumara, de Eeuwige Jongeling,
de Planeet-Logos — Zijn vele namen zijn betrekkelijk onbelangrijk — is het enige bestaansleven op
onze planeet Dat in staat is op de doeleinden van de Zonne-Logos te reageren en ze uit te dragen. ...
446 Ned. Misschien kan ik het best de grondtoon van de eerste Straal van Wil of Macht weergeven, zoals hij
616 Eng. tracht tot uitdrukking te komen als de dynamische doelstelling op Aarde met betrekking tot het
menselijk wezen, door het Oude Commentaar aan te halen.
449/450 Ned. ... Gij zult u herinneren dat er een hechte verbondenheid is tussen de Aarde en het Steenbok-teken. De
620/621 Eng. reden hiervan is dat de Aarde voor ideale omstandigheden zorgt voor deze bijzondere soort van
verwezenlijking, doordat zij bezig is zich uit het stadium van een „niet-heilige planeet" om te vormen
tot dat van een „heilige planeet". Dit verklaart waarom Saturnus zo krachtig heerst als overbrenger van
de dynamische hoedanigheid van de eerste straal van macht naar onze Aarde. ...
458 Ned. 3. Steenbok. Dit sterrenbeeld vertegenwoordigt de invloed die de wil van Shamballa zal overdragen
632/633 Eng. 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. ...
459 Ned. Door bemiddeling van Straal IV leren wij één-te-worden met deze eeuwige synthese en wil; door
634 Eng. bemiddeling van Straal V ontwikkelen wij het vermogen de aard van die synthese en die wil te
begrijpen; door bemiddeling van Straal VI bewegen wij ons voorwaarts om ons met die synthese en
die wil te vereenzelvigen, en door bemiddeling van Straal VII brengen wij op Aarde de aard van die
synthese tot uitdrukking door bemiddeling van de verschijnende vorm en de doelstelling van de
daaraan ten grondslag liggende wil.
462 Ned. 11. „...onze Aarde werd geschapen of gevormd door aardse geesten, terwijl de Bestuurders (de
636/637 Eng.
Geesten van de zeven planeten. A.A.B.) enkel toezicht uitoefenden. Dit is de eerste kiem van
hetgeen later tot de Boom van Astrologie en Astrolatrie uitgroeide." (G.L. II. 26). ...
462 Ned. 13. „Er zijn slechts zeven planeten en twaalf huizen die in het bijzonder met de Aarde in verbinding
637 Eng.
staan, doch de mogelijke combinaties van hun aspecten zijn talloos. Daar elke planeet tot elke
andere in twaalf verschillende aspecten kan staan, moeten hun combinaties vrijwel oneindig in
aantal zijn." (G.L. I. 626). ...
466 Ned. 5. „Voor Pythagoras waren de krachten Geestelijke Wezens, Goden, onafhankelijk van de planeten
642 Eng.
en de Stof zoals wij ze op Aarde zien en kennen, die de heersers van de Sterrenhemel zijn." (G.L.
I. 535). ...
466 Ned. 11. „Saturnus, Jupiter, Mercurius en Venus zijn de vier exoterische planeten en drie andere die
643 Eng.
ongenoemd moeten blijven (Pluto en de twee verborgen planeten. A.A.B.), waren de
hemellichamen die in directe astrale en psychische verbinding — moreel en stoffelijk — stonden
met de Aarde, haar Leiders en Bewakers. De zichtbare bollen schenken onze mensheid haar
uiterlijke en innerlijke kenmerken en hun Leiders of Bestuurders schenken haar onze Monaden en
geestelijke vermogens." (G.L. I. 628). ...
468 Ned. 24. „De Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus en Vulcanus zijn nog bezig het denk-beginsel te ontwikkelen."
645 Eng.
(K.V. 403).
25. „Diegenen die in het stelsel van Uranus, Neptunus en Saturnus werken, werken op een enigszins
andere wijze dan diegenen die in het stelsel van Venus, Vulcanus, Mars, Mercurius, Jupiter, de
Aarde en in het exoterisch stelsel van Saturnus werken; ditzelfde doen de Manasa-deva’s (de
Zonne-engelen) van de innerlijke rondte. ..." (K.V. 777).
26. „Mercurius en Venus, de Zon en de Maan vormen de ,Beschermengelen van de vier hoeken van de
Aarde'." ...
470/471 Ned. 38. „De exoterische niet-heilige planeten worden in occulte taal „de uiterlijke rondte" of de buitenste
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649 Eng.

cirkel van ingewijden genoemd. Hiervan is onze Aarde er een, doch daar zij op een bijzondere
wijze in één lijn is gebracht met enkele bollen (of planeten) op de innerlijke rondte bestaat er een
tweevoudige gelegenheid voor de mensheid, waardoor het evolutieproces wordt vergemakkelijkt,
terwijl het anderzijds verwikkelingen met zich meebrengt. ..." (K.V. 1175).

471 Ned. Zeven grote psychologische Levens, gekenmerkt door zeven soorten van levenskracht, openbaren zich
650 Eng. door bemiddeling van zeven planeten. Vijf andere Levens drukken zich uit door bemiddeling van vijf
planeten, waarvan er nog twee ontdekt moeten worden.
1.
2.
3.
I. 4.
5.
6.
7.
8.
II. 9.
10.
11.
III. 12.

De Zon (als plaatsvervangster voor Vulcanus)
Jupiter
Saturnus
Mercurius
Venus
Mars
De Maan (als plaatsvervangster voor Uranus)
Pluto
Neptunus
De Aarde
Nog niet ontdekt
Nog niet ontdekt.
Dit is de exoterische indeling.

477 Ned. 9. „De zon, Sirius, is de bron van het Logoïsch denkvermogen (manas) in dezelfde betekenis als dat
658 Eng.
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). ...
477 Ned. 14. „Drie grote golven van energie bewegen zich cyclisch met grote kracht door het gehele
658/659 Eng.
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). ...
479 Ned. 9. „Van het standpunt van de tegenwoordige tijd zouden Venus, Jupiter en Saturnus kunnen worden
661 Eng.
beschouwd als de voertuigen van de drie super- of voornaamste beginselen. Mercurius, de Aarde
en Mars zijn nauw verwant aan deze drie, maar er ligt hier een verborgen mysterie." (K.V. 299).
10. „Venus en Jupiter zijn hecht met de Aarde verbonden en vormen ten slotte een esoterische
driehoek." (K.V. 370). ...
479/480 Ned. 2. „Wat Mars, Mercurius en de ,vier andere planeten' betreft, zij staan in een zodanige verhouding tot
662 Eng.
de Aarde, dat geen Meester... er ooit over zal spreken..." (G.L. I. 187). ...
6. Er is een... „driehoek gevormd door de Aarde, Mars en Mercurius. Met betrekking tot deze
driehoek ligt de analogie in het feit dat Mercurius en het centrum aan het ondereinde van de
ruggegraat in het menselijk wezen nauw met elkander in verbinding staan." (K.V. 181). ...
2. „Mercurius is veel ouder dan de Aarde." (G.L. I. 180). ...
480 Ned. 9. „Mercurius is de oudere broeder van de Aarde.” (G.L. II. 48). ...
663 Eng.
481 Ned. 15. „Halverwege de vijfde rondte zal de Heer van Mercurius met de Logos van het Venus-stelsel en
664 Eng.
die van onze Aarde een tijdelijke driehoek van kracht vormen." (K.V. 371). ...
1. „De Maan is nu de koude overgebleven massa, de schaduw die achter het nieuwe lichaam wordt
meegesleept waarin haar levende krachten zijn overgegoten. Zij is nu gedurende lange tijdperken
gedoemd om steeds maar de Aarde te volgen, door haar nakomeling te worden aangetrokken en
deze aan te trekken. Voortdurend door haar kind uitgezogen, wreekt zij zich door het geheel te
doordrenken met de verderfelijke, onzichtbare, vergiftigde invloed die van de occulte zijde van
haar aard uitstraalt. ..." (G.L. I. 180). ...
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481 Ned. 2. „De Aarde is een satelliet of wachter van de Maan." (G.L. I. 212) (zoals de ziel heden ten dage de
665 Eng.
wachter van de vorm is). ...
483/484 Ned. 6. „Venus, de Aarde en Saturnus vormen in deze tijd een driehoek van grote betekenis.
668 Eng.
a. Deze driehoek ondergaat een verlevendiging.
b. Deze driehoek verhoogt het trillingsvermogen van de planetaire en individuele centra."
(K.V. 181. 182).
7. „Voor enige tijd heeft de Zonne-Logos Zijn aandacht gericht op de Aarde en op Saturnus terwijl
Uranus wordt gestimuleerd.” (K.V. 357). ...
486/487 Ned. 1. „Venus... heeft geen wachter... en is veel ouder dan de Aarde.” (G.L. I. 180. G.L. II. 35). ...
672/673 Eng. 3. „Het licht komt door bemiddeling van Venus die drievoudig voorzien wordt en een derde ervan
doorgeeft aan de Aarde.
a. Daarom worden deze twee ,tweelingzusters' genoemd.
b. De geest van de Aarde is dienstbaar aan Venus." (G.L. II. 33).
487 Ned. 4. „Venus is de meest occulte, machtigste en geheimzinnigste van alle planeten.
673 Eng.
a. Haar verhouding tot de Aarde is de meest op de voorgrond tredende.
b. Zij heerst over de natuurlijke verwekking van de mensen.
c. Zij wordt de ,andere zon' genoemd.
d. Zij is het oorspronkelijk of geestelijk prototype van de Aarde.” (G.L. II. 33—35).
5. „De Planeet-Logos van Venus beminde de Aarde zozeer, dat Hij incarneerde en haar volmaakte
wetten schonk welke veronachtzaamd en verworpen werden." (G.L. II. 38).
6. „Elke op Aarde begane zonde wordt door Venus gevoeld. Elke verandering in Venus wordt op
Aarde weerkaatst." (G.L. II. 35).
7. „Venus... is zowel in mystieke als stoffelijke zin de licht-brengster van onze planeet, de Aarde.”
(G.L. II. 36). ...
487/488 Ned. 11. „Er is een psychische verbondenheid tussen de Planeet-Logos van Venus en Die van onze Aarde.
674 Eng.
a. Het stelsel van Venus is werkzamer dan het onze.
b. Haar mensheid is verder gevorderd dan de onze.
c. Haar uitstraling omvat het buddhisch gebied voor zover het haar mensheid betreft.
d. Zij kon daarom door stimuleren hetzelfde gebied voor onze Aardse mensheid openen."
(K.V. 367). ...
13. „Venus is negatief gericht en daardoor werd het mogelijk dat de Aarde op een mysterieuze wijze
Venusiaanse kracht kon opnemen... de karmische band tussen de twee planetaire Logoi (de ene in
een positieve en de andere in een negatieve incarnatie) veroorzaakte een planetaire
verbondenheid. Licht vlamde op." (K.V. 323). ...
489/490 Ned. 2. „De legende van Castor en Pollux betreft de sterfelijke helft van de mens, de persoonlijkheid, en
677 Eng.
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
van niet eens hoog soort, wanneer hij van de goddelijke Individualiteit is losgemaakt." (G.L. II.
130). ...
491 Ned.
680 Eng.

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). ...
„... [D]e gemiddelde mens die het occultisme bestudeert en die ernstig over deze lering heeft
nagedacht. begrepen en beseft. Hij weet dat de verbinding van Geest-stof en denkvermogen of manas
gedurende het derde wortelras tot stand kwam en dat vanaf die tijd het strikt menselijk wezen tot
bestaan kwam op de Aarde. ...”

492 Ned. Ten eerste dient gij die de occulte leer bestudeert, in gedachten te houden dat:
680/681 Eng.
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Deze komst het aannemen van een stoffelijk voertuig door de Planeet-Logos kenmerkte en
letterlijk de komst van de Awatâra was.

b. Deze komst door een bepaalde eenlijnigheid van het stelsel tot stand was gebracht welke zich had
voltrokken tussen:
Het Venus-plan van het stelsel,
De Venus-keten van het Aardse plan,
Het hemellichaam van Venus van de Aard-keten.
c.

Dat de Planeet-Logos niet van het Venus-plan kwam, maar van de Venus keten van Zijn eigen
plan, het Aardse plan. Ten gevolge van de eenlijnigheid van het stelsel kon logoïsch kundalini
door een bepaalde driehoek stromen, waarvan twee punten Venus en de Aarde waren. Dit
veroorzaakte een trillingsversnelling en stelde de Hemelse Mens van ons plan in staat een kleine
inwijding te ondergaan, zodat Hij Zijn voorbereidingen kon treffen voor een grotere inwijding.

... Het is daarom een feit dat deze gebeurtenis niet enkel het gevolg was van het ondergaan van een
kleine inwijding door de Logos van onze Aarde, doch in het Venusplan werd gekenmerkt door het
ondergaan van een grote inwijding door de Planeet-Logos van Venus op Zijn vijfde keten. Met
betrekking tot een Zonne-Logos volgde deze op het stimuleren van een van Zijn centra en uit de
meetkundige vooruitgang van het vuur door de zo juist genoemde Driehoek.
Ons is verteld dat er honderd-en-vier Kumara's van Venus naar de Aarde kwamen; letterlijk was het
getal honderd-en-vijf, wanneer men de samenvoegende Eenheid, de Heer der Wereld Zelf, als één
meetelt. ...
493 Ned. „De Planeet-Logos van dit stelsel wordt ,de Eerste Kumara', de Ene Inwijder, genoemd en er wordt
682 Eng. vermeld dat Hij van Venus naar deze planeet kwam, daar Venus ,het beginsel van de Aarde' is. ...”
493/494 Ned. ... Psychisch verschilt de aard van de verbinding, en zulk een verbinding wordt aangetroffen tussen de
683/684 Eng. Planeet-Logos van het stelsel, door ons Venus genoemd, en de Logos van ons stelsel. Deze psychische
wederzijdse uitwisseling heeft haar cyclische eb en vloed, zoals alle levenskrachten afnemen en
wassen. In de Lemurische tijd kwam er een periode van hechte wederzijdse uitwisseling, waardoor een
incarnatie op het stoffelijk gebied tot stand werd gebracht van de Logos van ons stelsel, het Hoofd van
de Hiërarchie, en de Ene Inwijder. Dit had niet plaats kunnen grijpen wanneer niet de Planeet-Logos
van het Venus-stelsel in staat was geweest zich hecht met de onze te verbinden." (K.V. 366—7). ...
„Een aanwijzing welke tot een juist begrip kan leiden, ligt verborgen in de woorden: ,Venus is het
beginsel van de Aarde'.
Het is niet geoorloofd noch raadzaam veel over dit mysterie, dat ,Venus het alter ego is van de
Aarde', te zeggen, doch enkele denkbeelden kan ik u in overweging geven welke — indien gij erover
nadenkt — tot een ruimer begrip kunnen leiden van de schoonheid van de synthese der natuur, alsook
van de wonderschone wederzijdse betrekkingen van al datgene wat bezig is zich te ontwikkelen.
Misschien kunnen enkele denkbeelden worden verkregen wanneer wij onthouden dat Venus, in een
occulte betekenis, voor de Aarde is wat het hoger Zelf is voor de mens.
494/495 Ned. De komst van de Heren van de Vlam op de Aarde stond geheel onder de wet en was niet een
684 Eng. toevallige, gelukkige gebeurtenis; het was een planetaire aangelegenheid welke haar overeenkomst
vindt in de verbinding tussen de mentale eenheid en het manasisch permanent atoom. Zoals het
antahkarana door de individuele mens tussen deze twee punten wordt opgebouwd, wordt er — weer in
planetaire betekenis — op deze planeet door de mensen gezamenlijk een kanaal gevormd voor haar
oorsprong, Venus.
Met betrekking tot deze twee planeten moet gij eraan denken dat Venus een heilige planeet is en de
Aarde niet. Dit betekent dat enkele planeten voor de Logos zijn wat de permanente atomen zijn voor
de mens. Zij belichamen beginselen. Enkele planeten verschaffen slechts tijdelijk huizen voor deze
beginselen. Andere blijven voor de duur van de gehele mahamanwantara bestaan. Venus is hier één
van." (K.V. 298).
„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. ...
495 Ned. „Gelijk Venus ten opzichte van ons Aards stelsel negatief is gericht, zijn de zeven sterren van de
685 Eng. Pleiaden negatief gericht ten opzichte van onze zeven stelsels. ...
495/496 Ned. ... Venus kan een groot aandeel gehad hebben bij het verlenen van de stimulering, hetgeen uitliep in
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686 Eng. grote gebeurtenissen op de Aarde via de Venus-keten van ons stelsel, doch ons stelsel gaf op een
mysterieuze wijze meer terug dan het ontving, al was de gift niet van dezelfde aard. Het binnendringen
van de Venusiaanse invloed in onze keten en op onze planeet met het daaruit voortvloeiend stimuleren
van enkele groepen in de vierde Scheppende Hiërarchie, de mensheid, veroorzaakte een evenwijdig
lopende gebeurtenis van zelfs grotere belangrijkheid in het Venus-stelsel. Dit werkte in op de zesde
Hiërarchie, een van de deva-Hiërarchieën die zich in het Venus-stelsel bevinden. Deze stimulering
straalde uit via onze zesde keten (of de tweede overeenkomstig het gezichtspunt van visie) en beroerde
de overeenkomende keten in het Venus-stelsel.
De belangrijkheid van het onderscheid kunt gij zien in het feit dat in ons geval slechts één
hemellichaam werd beïnvloed, terwijl de invloed van ons stelsel op het Venusiaanse van dien aard was
dat een gehele keten werd gestimuleerd. Dit was tot stand gebracht door de positieve gerichtheid van
de Hemelse Mens van het Aardse stelsel." (K.V. 377—8).
496 Ned. „De mededeling dat de grote Kumara of de Ene Inwijder naar deze planeet kwam van Venus, is in
686/687 Eng. zover waar, als het feit wordt belicht dat Hij naar deze vaste planeet (de vierde) kwam in de vierde
keten vanuit die keten in ons stelsel die de ,Venus-keten' wordt genoemd en die de tweede keten is. Hij
kwam via de tweede bol in onze keten; Zijn nauwelijks gevoelde trilling werd (occult) in de tweede
rondte aangevoeld, doch eerst in het derde wortelras van de vierde rondte werd Zijn stoffelijke
incarnatie en Zijn komst als de Awatâra mogelijk. ..." (K.V. 371).
497 Ned.
De tweede aanwijzing welke ik tracht te geven, ligt in de driehoek gevormd door de Aarde, Mars en
687/688 Eng. Mercurius. Met betrekking tot deze driehoek ligt de analogie in het feit, dat Mercurius en het centrum
aan het ondereinde van de ruggegraat in het menselijk wezen hecht met elkander in verbinding staan.
Mercurius drukt kundalini in intelligente werkzaamheid uit, terwijl Mars kundalini latent aantoont. De
waarheid ligt in hun twee astrologische symbolen verborgen. Door omvorming en planetaire
meetkunde kan het geheim worden onthuld."
„...Evenals de drie etherische planeten van onze keten — de Aarde, Mercurius en Mars — met
betrekking tot onze Planeet-Logos een zeldzaam belangrijke driehoek vormen, kan hier worden
gezegd dat op het tegenwoordig punt in evolutie van de logoïsche centra, Venus, de Aarde en Saturnus
een driehoek van groot belang vormen. Deze driehoek ondergaat in deze tijd een verlevendiging door
de werking van kundalini; dientengevolge neemt de trillingscapaciteit van de centra toe, die langzaam
vier-dimensionaal worden. Het is nog niet toegestaan op andere grote driehoeken te wijzen..." (K.V.
180—2).
499 Ned.
690/691 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).
„Wij moeten nog een andere driehoek in het Aardse stelsel onderkennen van de ketens genoemd
„de Aardse keten", de Venus-keten en die van Mercurius, maar deze driehoek betreft in zijn geheel de
centra van de planetaire Logos van ons stelsel. Ik dien op een vorming van het stelsel te wijzen welke
van groot belang is in de eerstvolgende rondte waarin drie stelsels:
Het Aardse Stelsel,
Mars,
Mercurius,
in zulk een verhouding tot elkander zullen worden gebracht, dat het gevolg hiervan zal zijn:
1. Dat er een driehoek in het stelsel zal worden gevormd." (K.V. 390).

499/500 Ned. „Diegenen die in de stelsels van Uranus, Neptunus en Saturnus werken, werken enigszins anders dan
692 Eng. diegenen die hun taak verrichten in de stelsels van Venus, Vulcanus, Mars, Mercurius, Jupiter, de
Aarde en in het exoterische stelsel van Saturnus, en ook de Manasa-deva's van de innerlijke rondte.
Wij dienen hier op te merken dat wij weer met een drievoudigheid van groepen te maken krijgen die
een drievoudigheid van kracht vertegenwoordigen; hierin ligt een aanwijzing. ..." (K.V. 777).
500 Ned. „De Grof-Stoffelijke Planeten zijn:
693 Eng.
Aarde
4de Keten

4de Hemellichaam of Bol

...” (K.V. 373).
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500/501 Ned. De Aarde. (3de straal) — De School van Magnetische Reactie. Een andere naam welke aan haar
693 Eng.
pupillen wordt gegeven, is ,De gegradueerden van smartelijk streven’ of ,de scheidsrechters tussen
de polaire tegenstellingen'. Er wordt gezegd dat haar gegradueerden een examen ondergaan op het
derde ondergebied van het astraal gebied. (K.V. 1177—1179).
Vulcanus. (1ste straal) — De School van Vurige Stenen. Er is een merkwaardige verbondenheid tussen
de menselijke eenheden die ,haar colleges doorlopen' en het minerale rijk. De menselijke
eenheden op het aardse stelsel worden ,de levende stenen' genoemd; op dat van Vulcanus worden
zij ,vurige stenen' genoemd. (K.V. 1177—1179).
501 Ned. Mercurius. (4de straal) — De pupillen van deze planetaire school worden ,De Zonen van Aspiratie'
694 Eng. of ,De punten van Geel Licht' genoemd. Zij hebben een hechte verbondenheid met ons Aards stelsel.
De naam van deze school wordt niet gegeven. (K.V. 1177—1179).
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16/17 Ned. Een ander punt dat hier naar voren moet worden gebracht, is dat de invloed van de Maan zuiver
13 Eng. symbolisch van aard en van uitwerking is; dat zij invloed zou uitoefenen is enkel ontleend aan een
oude gedachte en een vroegere lering (overgedragen aan ons uit Lemurische tijden), maar berust op
generlei ware uitstraling of invloed. In die ver afgelegen tijden, zelfs voor Lemurië en eenvoudig een
oude overlevering vormend in Lemurische tijden, scheen de Maan een levende vitale wezenlijkheid te
zijn. Ik wil echter dat gij scherp in gedachten houdt dat de Maan thans niet meer is dan een dode vorm.
Zij stroomt noch straalt op enigerlei wijze uit en heeft derhalve geen uitwerking van welke aard ook.
Van het gezichtspunt uit van de esoterische kenner is de Maan enkel een obstakel in de ruimte — een
ongewenste vorm, welke te eniger tijd moet verdwijnen. In de esoterische astrologie wordt het effect
van de Maan opgemerkt als een gedachtenuitwerking en als het gevolg van een krachtige en zeer oude
gedachtenvorm; niettemin heeft de Maan geen hoedanigheid van zichzelve en kan niets naar de Aarde
overbrengen. Laat mij nog eens herhalen: De Maan is een dode vorm; zij heeft totaal geen uitstraling.
Daarom wordt in de oude lering gezegd dat de Maan „of Vulcanus of Uranus omsluiert". Deze wenk
of deze inlichting is altijd van kracht geweest, en de astrologen zouden er verstandig aan doen met
deze door mij gegeven mededeling betreffende de Maan te experimenteren. Laten zij (in plaats van
met de Maan te werken) werken met Vulcanus, wanneer zij zich met de onontwikkelde of de
gemiddelde mens bezighouden, en met Uranus, wanneer zij de hoog-ontwikkelde mens in ogenschouw
nemen. Zij zullen ondervinden dat er enkele interessante en overtuigende resultaten uit voortkomen.
21 Ned. 3. De Maan. Deze soort van kracht (uit bepaalde planeten voortkomend en niet vanuit de Maan)
19 Eng.
duidt op datgene wat tot het verleden behoort. Het vat bijgevolg de begrenzingen en de
tegenwoordige belemmeringen samen. Deze kracht beheerst het stoffelijk lichaam en laat zien
waar de gevangenis van de ziel zich bevindt.
46 Ned. ... Nog voor geruime tijd gedurende deze cyclus van reïncarnaties en perioden van openbaring wordt
53 Eng. 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.
56 Ned.
Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden, o.a.: ...
66/67 Eng. 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.
Met betrekking tot de Hiërarchieën, o.a.: ...
68 Eng. d. Straal 4 met Schorpioen en Waterman door middel van Mercurius en de Maan. ...
59 Ned.
70/71 Eng.

c. Bij de derde inwijding brengen de Maan (een verborgen planeet omsluierend) en Mars een
gevaarlijk conflict teweeg, doch aan het einde wordt de mens bevrijd van de heerschappij van
de persoonlijkheid. ...

64 Ned. ... Gij dient voor ogen te houden dat:
78 Eng. 1. Twee niet-heilige planeten (de Aarde zelf en de Maan) in verbinding staan met twee centra welke
in de hoog-ontwikkelde mens niet van overwegend belang zijn:
a. De milt, die pranische uitstromingen ontvangt van de planeet waarop wij leven, en welke van
belang is voor het etherisch en stoffelijk lichaam en hun stoffelijke verhouding.
b. Een centrum in de borstkas verbonden met de thymusklier. Dit centrum wordt in de gevorderde
mens passief, doch het heeft een verbinding met de vaguszenuw, voordat het hart-centrum
ontwaakt. ...
65 Ned. 2. Wij zullen de energieën van de drie grote sterrenbeelden in beschouwing nemen zoals zij, ieder
79/80 Eng.
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:
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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. ...

79 Ned. Ik wil er hier uw aandacht op vestigen dat ik vaak, wanneer de Zon of de Maan als de heerser van een
99 Eng. 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. ...
98 Ned. ... De.. planeten [van het Beweeglijk Kruis] zijn:
126 Eng. Orthodox — Jupiter en Mercurius.
Esoterisch — Pluto, de Aarde, de Maan (Vulcanus verbergend) en Venus.
... [D]e Maan of Vulcanus betekent de verheerlijking, door middel van loutering en onthechting, van
de stof. ...
98 Ned. ... Hij komt dus, o.a.: ...
127 Eng. 2. Door bemiddeling van de Maan — in de slavernij van de vorm, ten einde door vormervaring
bevrijding en „opheffing van de stof" in Vulcanus te bereiken. ...
102 Ned. ... Volgens Sepharial worden de drie decanaten door Saturnus — Jupiter — Mars beheerst en geven
132 Eng. 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. ...
106 Ned. ... Daar water het symbool is van stoffelijke bestanddelen en van stoffelijke uitdrukking plus
138 Eng. 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. ...
107 Ned. 3. De Maan — Straal Vier — De wil tot zijn en tot ondervinden plus de samensmelting van hart en
139 Eng.
denkvermogen zijn de resultaten van het werk hetwelk verricht wordt in de vierde Scheppende
Hiërarchie onder de invloed van die energie die harmonie schept door conflict.
Ik wil hier uw aandacht vestigen op het feit dat gij met betrekking tot de Maan, zoals zij hier in
verbinding staat met een van de Scheppende Hiërarchieën, in de Maan zelf de exoterische invloeden
van de gewone werkwijze op het levenswiel aantreft, en in de planeet die zij omsluiert en verbergt (in
dit geval de planeet Uranus) krijgt gij te maken met de esoterische energie die deze Hiërarchie tot
subjectieve verwezenlijking brengt.
113/114 Ned. De decanaten in het Waterman-teken worden (volgens Alan Leo) door Saturnus, Mercurius en Venus
148/149 Eng. beheerst, en de uitwerking welke zij op de menselijke aangelegenheden en op de wereldtoestanden
zullen hebben, begint reeds tot uitdrukking te komen. ....
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.
De Maan die hier de plaats inneemt van Saturnus, verbergt de planeet Uranus. In dit geval staat
Uranus, de occulte planeet, voor de exoterische wetenschap die tot de verborgen zijde van het
vormleven doordringt, en zo krijgen wij de periode waarin de mens niet genoeg op zijn hoede of zich
niet bewust genoeg is om de gelegenheid aan te grijpen en deze aan te wenden voor esoterische of
ziele-doeleinden, maar zich kan vereenzelvigen met de meer gevorderde aspecten van de vorm. ...
129 Ned. De aan het astrologisch feit ten grondslag liggende symboliek dat Mars in verheffing staat in het
170/171 Eng. Steenbok-teken, terwijl de macht van de Maan in dat teken wordt getemperd en zowel Jupiter als
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Neptunus in val is, is van een veelbetekenende schoonheid en leerzaam. Mars is de God van de
Oorlog, de Voortbrenger van conflicten, en in dit aardse teken zegeviert Mars in vroege evolutiestadia
van de vierde Scheppende Hiërarchie en in de levensgeschiedenis van de onontwikkelde en
gemiddelde mens. ...
Naarmate de evolutie echter voortschrijdt, neemt de macht van de Maan, die het symbool en de
heerseres van de vorm is, steeds meer af, en de mens op het omgekeerde wiel bevrijdt zich op den duur
van de heerschappij van de stof. 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 dit teken in val. ...

140 Ned. ... Wij begrijpen dat wij onze aandacht aan het volgende zullen moeten geven, o.a.: ...
186 Eng. 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.
6. De Planetaire Heerser van een Hiërarchie. In dit bijzondere geval is deze planeet Mars, die over
de zesde Scheppende Hiërarchie heerst, de Maan-Heren (de elementalen van de drievoudige
persoonlijkheid) die onder de heerschappij van de Zonne-Heren moeten worden gebracht.
141 Ned. ... Ik kan er slechts op wijzen dat de volgende straal-krachten door de mens stromen door bemiddeling
187 Eng. van de volgende planeten, o.a.: ...
Esoterisch

 Venus — 5de Straal — Concrete Wetenschap. Denkvermogen.
 De Maan — 4de Straal — Harmonie door Conflict.
 De Aarde — 3de Straal — Actieve Intelligentie. ...

141/142 Ned. ... Het vormleven staat onder heerschappij van de Maan, die een verborgen planeet omsluiert; deze
188 Eng. 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. ...
144/145 Ned. Waar het de drie decanaten van het Boogschutter-teken betreft, geeft Sepharial ons Mercurius, de
192 Eng. 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. ... Jupiter geeft
verruiming en verdringt Mercurius, want het vluchtig denkvermogen beperkt altijd, al is het slechts
tijdelijk. De Maan maakt plaats voor Mars, die de hoedanigheid van toewijding verleent, alsook het
vermogen om voor een ideaal te vechten. ...
164 Ned. ... In dit verband wordt de Maan aangegeven als de orthodoxe en de hiërarchische heerser van het
219 Eng. Waterman-teken. Ik wil u er hier aan herinneren dat de Maan doorgaans wordt beschouwd de een of
andere planeet te „omsluieren" of te „verbergen” en hiervan zijn er drie die door de Maan kunnen
worden omsluierd. Hier moet de intuïtie van de astroloog en van degene die het esoterische bestudeert
worden opgeroepen. Deze planeten zijn Vulcanus, Neptunus of Uranus. Deze drie scheppen en
beïnvloeden enkele aspecten van het Moeder-beginsel waardoor het leven van de innerlijke,
goddelijke werkelijkheid wordt verzorgd en gevoed totdat de tijd aanbreekt dat het Christus-kind tot
geboorte wordt gebracht. Zij bepalen of beheersen de stoffelijke, de astrale en de mentale aard,
waardoor de persoonlijkheid wordt geschapen. ...
165/166 Ned. ... De planeten die ... [de mens op het Vaste Kruis] in het een of ander aspect van zijn aard regeren en
221 Eng. beheersen zijn, o.a.:

167 Ned.
224 Eng.
168 Ned.
225 Eng.

Planeet

Teken

Straal

School ...

8. De Maan

Waterman

4de

Hiërarchisch.

... Uranus staat in het Schorpioen-teken in verheffing; de macht van Venus wordt in dit teken
getemperd, terwijl de Maan in val is. ...
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 Schorpioenteken 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.
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169 Ned. ... De ene groep [astrologen] veronderstelt dat Mars, de Zon en Venus over de decanaten van het
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.
187 Ned. ... Sepharial geeft ons de Maan, Saturnus en Jupiter, terwijl Alan Leo vooronderstelt dat de heersende
251 Eng. planeten Venus, Saturnus en Mercurius zijn. ... De ware heersers van de decanaten in het Weegschaalteken zijn Jupiter, Saturnus en Mercurius. ...
195/196 Ned. Er zijn drie heersers van het Maagd-teken:
263/264 Eng. 1. Mercurius is de orthodoxe heerser. ...
2. De Maan (Vulcanus) is de esoterische heerseres. De betekenis hiervan is gelijk aan die van de
orthodoxe heerser. De Maan (of de vierde-straals-energie) wordt hier gezien als een uitdrukking
van de eerste-straals-energie die zich door middel van Vulcanus openbaart. De Maan beheerst de
vorm en het is de wil van God om Zich door bemiddeling van de vorm te openbaren.
3. Jupiter is de hiërarchische heerser en heeft de heerschappij over de tweede Scheppende
Hiërarchie. ...
Door deze drie planetaire heersers stromen de energieën van de vierde straal die het denkvermogen
door middel van Mercurius en de stoffelijke vorm door middel van de Maan bestuurt; de energieën
van de eerste straal, die de wil van God uitdrukt, beginnen de zelfbewuste mens (ontplooid in het
Leeuw-teken) te leiden en de energieën van de tweede straal, die de liefde van God belichaamt,
dringen door tot in de openbaring. Wil, liefde en harmonie door conflict — van dien aard zijn de
regerende, besturende energieën die gebruik maken van het denkvermogen (Mercurius), van de
emotionele aard, liefde (in Jupiter) en van het stoffelijk lichaam (de Maan of de esoterische wil) ter
wille van goddelijke uitdrukking en goddelijke openbaring. ...
200 Ned. Een ander punt waarop ik hier zou willen wijzen is dat enkele stralen zich door middel van twee
269 Eng. planeten uitdrukken. De vierde Straal van Harmonie door Conflict, bijvoorbeeld, bereikt ons zowel
door middel van de Maan als door Mercurius, terwijl de eerste Straal van Wil of Macht ons door
middel van Vulcanus en Pluto bereikt. ...
203 Ned. Bovendien is het in dit teken dat de Maan in haar eigen recht van ouderdom en van oude
273 Eng. gedachten-controle, alsook zoals zij Vulcanus zowel als Neptunus omsluiert, de kracht van het Maagdteken verbindt met de energieën van de tekens Stier, Kreeft en Waterman. Dit is van bijzonder belang,
want hierdoor wordt het vorm-opbouwingsaspect in verbinding gebracht met het bewustzijnsaspect dat
in een hoog stadium van ontwikkeling de openbaring van het Christusbeginsel of het Chrisus-kind
voortbrengt. ...
204 Ned. ... Gij krijgt dus, o.a.: ...
274 Eng. De Maan — De vormaard, het vermogen van de vlam, waardoor de weg wordt verlicht.
206 Ned. Door de Maan en ook door Jupiter wordt het Maagd-teken in verbinding gebracht met het Waterman277 Eng. 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. De
oorzaak van openbaring is, esoterisch gesproken, het stimuleren van de „dode levens" (de zogenoemde
anorganische stof) tot activiteit en bruikbaarheid voor het positieve Christusleven dat de aandrijvende
kracht is van stimuleren. Vandaar dat de Maan het symbool is van de reactie van de dode levens op de
uiterlijke geestelijke invloed. ...
208 Ned. Zoals ik u heb verteld, wordt door de esoterische leraren van de Hiërarchie het Maagd-teken
280 Eng. 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). De Maan en
Mercurius tezamen geven de activiteit van het hoger en het lager denkvermogen aan en staan bijgevolg
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in verbinding met de derde Straal van Actieve Intelligentie die het eerste zonnestelsel bestuurde. ...

220/221 Ned. ... Wanneer dus Neptunus actief is in de gevorderde Leeuw-mens, dan is emotie-begeerte omgevormd
297/298 Eng. 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". ... 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. ... Voor de gevorderde ingewijde in dit [Leeuw-]teken en na de derde inwijding wordt Sirius een grote
300 Eng. 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. ... De ingewijde heeft nu te maken met de invloeden
van Sirius, Leeuw, de Zon, de Maan en Mercurius. ...
223 Ned. Verscheidene grote driehoeken van kracht waren actief toen de individualisering plaatsgreep en de
301 Eng. „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. ... Zo krachtig was de invloed
van deze 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.
237/238 Ned. ... Er is één punt dat ik duidelijk wens te maken, namelijk dat gij in de twee heersers van dit teken —
321/322 Eng. 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. In dit esoterisch
huwelijk krijgt gij ten opzichte van de mensheid een grote synthese uitgebeeld van de vorm en van de
begeerte-gevoeligheid en dientengevolge een zuivere verklaring van het bewustzijnsstadium dat wij
het Atlantisch bewustzijn noemen. ... 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.
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. ... Waar het het massa-denken betreft (waarvan het Kreeft-teken de zuiverste uitdrukking is) is het
322 Eng. 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. ...
238 Ned. ... Ook is het voor de gemiddelde studerende van de moderne tijd net zo moeilijk het massabewustzijn
322 Eng. 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. ...
238/239 Ned. ... Zieleleiding „vernietigt" esoterisch de Maan en alle sporen van het Neptunus-leven. De ingewijde
322/323 Eng. wordt niet langer door de Moeder van de Vormen of door de God van de Wateren geregeerd. Wanneer
het „water breekt en wegvloeit" geeft de Moeder geboorte aan de Zoon en die individuele geestelijke
eenheid is dan vrij. Ik wil u vragen hierover na te denken.
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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. ...

252/253 Ned. ... De macht van Saturnus in dit teken bevordert de doeleinden en oogmerken van de heersende
342 Eng. 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, waardoor hij die moeilijke toestanden en
omstandigheden verwekt welke die vereiste worstelingen ten gevolge hebben. [In het Kreeft-teken]. ...
... Sepharial geeft ons Venus, Mercurius en de Maan, terwijl Leo de Maan, Mars en Jupiter aan
deze decanaten [van het Kreeft-teken] 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. ...
260 Ned. ... In die ver achter ons liggende tijd toen de grotere rondte van de dierenriem in het Tweelingen-teken
352 Eng. 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 Tweelingenteken. Deze verhouding is thans voor een groot deel verzwakt ten gevolge van de uitputting van het
ontvankelijke leven van de Maan, doch het toen ingezette ritme blijft nog gehandhaafd, waardoor
dezelfde fundamentele illusie voortleeft. ...
268 Ned. Indirect wordt het Tweelingen-teken geregeerd door de stralen die die krachten overbrengen welke
363/364 Eng. met het Tweelingen-teken het Beweeglijk Kruis vormen. Deze zijn de Maan, Jupiter, Mars en Pluto.
Zij brengen energieën over die uitdrukkingen zijn van de vierde, de tweede, de zesde en de eerste
straal. ...
269 Ned. De indirecte invloed van de Maan zoals zij symbolisch de vierde Straal van Harmonie door Conflict
364/365 Eng. belichaamt, verschaft Mercurius de tweevoudige neiging tot strijd, het kenmerk van ... [het
Tweelingen-]teken, alsook de tweevoudige neiging tot harmonie welke het onvermijdelijk gevolg is
van alle geestelijke conflicten. ...
291 Ned. Door middel van de drie andere armen van het Vaste Kruis en hun drie stromen van goddelijke energie
395 Eng. 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. De heersers van het
Waterman-teken zijn Uranus en Jupiter, en brengen met zich mede de zevende en weer de tweede
straal. De Maan is ook aanwezig, maar omsluiert weer Vulcanus, wiens invloed wij reeds hebben
besproken. ...
295 Ned. ... In dit teken staat de Maan in verheffing. Symbolisch betekent dit dat de vormzijde van het leven een
399 Eng. krachtige besturende factor is en een factor waarmee de mens altijd rekening heeft te houden. [Inhet
Stier-teken]. 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 punt moeten de astrologen in gedachten houden. Dit proces
van wisselwerking brengt twee fasen van de noodzakelijke vorming tot stand, o.a.:
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. ...
295 Ned. De verheffing van de vorm, beheerst door de Maan, kan worden nagespoord door de gehele
400 Eng. dierenriem heen en levert een interessante, zich geleidelijk verder ontwikkelende geschiedenis; het ligt
niet in mijn bedoeling thans hier verder op in te gaan. 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 alle. Ik
kan hier enkel wijzen op een terrein van denken en van astrologisch onderzoek dat tot nog toe
onontgonnen is; ik heb echter geen tijd dit omvangrijk, waardevol terrein van kennis te verklaren.
„Onze Vrouwe, de Maan" staat in verbinding met al deze sterrenbeelden en voor de grote scheuring in
een vroeger zonnestelsel, waardoor de Maan ten dode opgeschreven is, werden de energieën van deze
sterren en van bepaalde planeten die door hun activiteit ontstonden, alle gecentraliseerd in en
overgebracht door de Maan op een zeer mysterieuze doch krachtige wijze. 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
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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. ... De aanwezigheid bijgevolg van de Maan in verheffing en van Uranus in val geeft een
401 Eng. wonderbaarlijk beeld van de menselijke geschiedenis gedurende het stadium van ontwikkeling en
macht van de persoonlijkheid. ...
297 Ned. ... Leo en Sepharial ... verschillen alleen exoterisch op één punt, daar Sepharial de Maan aangeeft als
402 Eng. 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. ...
302 Ned. 5. Een andere weinig bekende factor is dat de Maan thans zeer snel ontbindt; noodzakelijkerwijs
410 Eng.
werkt dit in op de Aarde en brengt aardse gevolgen teweeg.
328 Ned. De energie van Uranus die door en in de mensheid stroomt, brengt de drang teweeg naar betere
446 Eng. omstandigheden om tot betere vormen voor het occulte en esoterische leven te kunnen komen en om
de innerlijke en uiterlijke mens op geschiktere wijze te verenigen. Dit is een van de redenen waarom
men zo vaak zegt dat de Maan Uranus omsluiert. De Maan wordt herhaaldelijk als dekmantel gebruikt
wanneer Uranus wordt bedoeld. Nu is de Maan een dode wereld en dit komt doordat de drang van
Uranus in die ver achter ons liggende tijden, toen er nog levende vormen op de Maan waren, zo sterk
was dat dit leidde tot een algehele, definitieve ontruiming van de Maan en tot de overdracht van haar
leven naar onze planeet. ...
343 Ned. Vier sterrenbeelden zijn niet in deze lijst opgenomen:
468 Eng.
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. 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
370 Ned. Er zijn slechts vijf niet-heilige planeten:
507 Eng.
1. Mars
2. De Aarde
3. Pluto

4. De Maan, die een verborgen planeet omsluiert.
5. De Zon, die een planeet omsluiert.

371 Ned. Van een ander gezichtspunt uit krijgt gij:
507 Eng.
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.
371/372 Ned. Nog eens, de Maan is de heerseres van het Kreeft-teken; zij staat in verbinding met de vierde straal en
508 Eng. 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.
372 Ned. Het is slechts in het tegenwoordig tijdperk dat de Zon en de Maan enkele planeten „omsluieren" en de
509 Eng. exoterische symbolen zijn voor bepaalde esoterische krachten. Naarmate de evolutie voortschrijdt,
zullen de planeten worden ontsluierd en hun invloeden zullen zich sterker doen gevoelen. ... De drie
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omsluierde planeten — Vulcanus, Uranus en Neptunus zijn alle drie heilige planeten en belichamen de
energieën van de eerste, de zevende en de zesde straal. ...

373 Ned. 3. Indien ... [de astroloog] het „beweeglijk gebied" gaat bestuderen waar de planeten, omsluierd door
510 Eng.
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
evolutie is en welke van de drie omsluierde planeten de heerser is, zal hij veel intuïtief inzicht
verkrijgen. ...
442 Ned.
610 Eng. c.

VIERDE DIAGRAM, o.a.: ...
De Zon en de Maan zijn opgenomen onder de niet-heilige planeten zoals zij in dit voorbeeld
worden verborgen of omsluierd. ...

454 Ned. 2.[Sterrenbeeld] MAAGD: ... Ook de Maan heeft een bijzondere taak welke slechts in het denkbeeld
627 Eng. van de dood kan worden uitgedrukt — de dood van de verhouding tussen de Moeder en het Kind,
omdat het ogenblik aanbreekt dat het Christus-Kind te voorschijn zal treden uit de schoot der tijden en
van stof en vrij zal staan in het licht. Dit zal noodzakelijkerwijs aan vele inherente factoren toe te
schrijven zijn, doch in de eerste plaats aan de ondersteunende wil van de Moeder en de dynamische
wil van het Christus-Kind. ...
466 Ned. 6. „De zeven Zonen van Licht — genoemd naar hun planeten en vaak zelfs met hen vereenzelvigd —
642 Eng.
zijn Saturnus, Jupiter, Mercurius, Mars, Venus en waarschijnlijk de Zon en de Maan." (G.L. I.
628). ...
466 Ned. 10. „De zeven Goden waren in twee drietallen en de Zon verdeeld.
643 Eng.
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). ...
468 Ned. 26. „Mercurius en Venus, de Zon en de Maan vormen de ,Beschermengelen van de vier hoeken van de
645 Eng.
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).

468 Ned. 27. ...
646 Eng.
De Maan — regeert de instinctieve vermogens." (G.L. III. 463). ...
471 Ned. Zeven grote psychologische Levens, gekenmerkt door zeven soorten van levenskracht, openbaren zich
650 Eng. door bemiddeling van zeven planeten. Vijf andere Levens drukken zich uit door bemiddeling van vijf
planeten, waarvan er nog twee ontdekt moeten worden.
1.
2.
3.
I. 4.
5.
6.
7.
8.
II. 9.
10.
11.
III. 12.
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De Zon (als plaatsvervangster voor Vulcanus)
Jupiter
Saturnus
Mercurius
Venus
Mars
De Maan (als plaatsvervangster voor Uranus)
Pluto
Neptunus
De Aarde
Nog niet ontdekt
Nog niet ontdekt.
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Dit is de exoterische indeling.

472 Ned. De Natuurrijken en de Planeten. In dit tijdperk, o.a.: ...
650 Eng. 3. Het dierenrijk — De Maan en Mars ...
481 Ned. 1. „De Maan is nu de koude overgebleven massa, de schaduw die achter het nieuwe lichaam wordt
664 Eng.
meegesleept waarin haar levende krachten zijn overgegoten. Zij is nu gedurende lange tijdperken
gedoemd om steeds maar de Aarde te volgen, door haar nakomeling te worden aangetrokken en
deze aan te trekken. Voortdurend door haar kind uitgezogen, wreekt zij zich door het geheel te
doordrenken met de verderfelijke, onzichtbare, vergiftigde invloed die van de occulte zijde van
haar aard uitstraalt. Want zij is een dood, maar toch levend lichaam. De deeltjes van haar
ontbindend lichaam zijn vol werkdadig, verwoestend leven, ofschoon het door die deeltjes
gevormd lichaam zielloos en levenloos is." (G.L. I. 180). ...
481 Ned.
Uittreksels uit De Geheime Leer:
664/665 Eng. 3. „De Maan is het symbool van het kwaad." (I. 246).
4. „De Maan is geen heilige planeet." (II. 36).
5. „De Maan is de koningin van de planeten." (II, 401. Noot).
6. „De Maan is de vorstin van de plantenwereld." (II. 520).
7. „De Maan is een ondergeschikt lichaam." (II. 48).
8. „De Maan is het denkvermogen en de Zon het verstand." (II. 675. Noot). (Zegt Shankaracharya).
9. „De Maan is een dode planeet waaruit alle beginselen zijn verdwenen. Zij is een plaatsvervangster
voor een planeet die uit het gezicht schijnt verdwenen te zijn." (III. 459).
482 Ned.
Uittreksels uit Een Verhandeling over Kosmisch Vuur:
665 Eng. 10. „De Maan is dood en kan geen leven in stand houden, doordat de mensheid en de opbouwende
deva-s uit haar invloedssfeer zijn teruggetrokken." (93).
11. „De Maan is bezig te verdwijnen en enkel een ontbindend lichaam is overgebleven. Het leven van
de tweede Logos en dat van de eerste Logos hebben zich teruggetrokken en slechts het latente
leven van de stof zelf blijft over." (415).
12. „De Maan was:
a. De plaats van mislukking van het stelsel.
b. Zij was met de lagere beginselen verbonden.
c. Zij was de bron van de seksuele ellende ondervonden op onze planeet.
d. Zij werd in haar ontwikkeling tegengehouden door de tijdige tussenkomst van de
Zonne-Logos.
e. De oorsprong van de twist tussen de krachten van licht en duisternis... kan worden
teruggevoerd tot de Maan." (985. Noot).
485 Ned. 11. „De Zon, de Maan en Mercurius waren de oudste drieëenheid van de Egyptenaren (Osiris, Isis en
670 Eng.
Hermes)." (II. 640). ...
501 Ned. De Scholen op Saturnus, de Zon, de Maan en op Pluto worden niet gegeven maar voltooien de twaalf
695 Eng. planeten.
504 Ned.
2 Eng.

Vraag:
„Wilt gij een ander punt in Esoterische Astrologie verklaren, namelijk hoe wij, daar wij geen
astronomische data hebben betreffende de positie van Vulcanus, ,met Vulcanus en Uranus
kunnen werken in plaats van de Maan'?"
Ik ben niet gerechtigd deze vraag te beantwoorden, daar ze een van de geheimen van inwijding
betreft en gebaseerd is op een volledig begrip van de goddelijke aard van illusie (verbonden met het
Denkvermogen van God) en zich onderscheidt van begoocheling die door de mensheid zelf wordt
geschapen. Ik wil er evenwel op wijzen dat hier astronomische data en plaats van geen werkelijk
belang zijn.
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46 Ned. ... Nog voor geruime tijd gedurende deze cyclus van reïncarnaties en perioden van openbaring wordt
53 Eng. 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.
56 Ned.
Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden, o.a.: ...
66/67 Eng. 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. e.
59 Ned.
70/71 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën, o.a.: ...
Straal 6 met Kreeft en Boogschutter door middel van Neptunus en Mars.
c. Bij de derde inwijding brengen de Maan (een verborgen planeet omsluierend) en Mars een
gevaarlijk conflict teweeg, doch aan het einde wordt de mens bevrijd van de heerschappij van
de persoonlijkheid. ...

64 Ned. ... Gij dient voor ogen te houden dat, o.a.: ...
78 Eng. 2. Twee andere niet-heilige planeten — Mars en Pluto — in verbinding met het heiligbeen-centrum
(Mars) en met de zonnevlecht (Pluto) werken. ...
76 Ned. [Het Ram-teken:] Door de licht ontbrandbare processen van oorlog en strijd, opgelegd aan de mens
95/96 Eng. door de invloed van de planetaire heerser, Mars, de God van de Oorlog, voltrekt er zich een
noodzakelijke loutering. ...
78 Ned. Ook is het interessant op te merken dat door middel van de heersende planeet, Mars, de gemiddelde
98 Eng. mens geboren in ... [het Ram-]teken in verbinding wordt gebracht met het Schorpioen-teken, en op
deze wijze wordt het Hoofdkruis verbonden met het Vaste Kruis. ...
79 Ned. Met betrekking tot het Ram-teken, dat in de eerste plaats de uitvoerder is van de eerste Straal van Wil
99 Eng. 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.
Mars belichaamt de zesde-straals-kracht die tot idealisme voert, en vaak tot afbrekend fanatisme,
worsteling, strijd, oorlog, inspanning en evolutie. ...
81 Ned. In het gebied van de dierenriem zijn er vier tekens die de tekens zijn van geboorte, van aanvang en van
102 Eng. hernieuwde cyclische verwezenlijking, o.a.:
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. ...
83/84 Ned. ... Indien hij het Ram-teken betreedt wanneer hij op het Gewone Kruis staat, zal hij, volgens Sepharial,
106 Eng. 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. ...
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102 Ned. ... Volgens Sepharial worden de drie decanaten [van het Vissen-teken] door Saturnus — Jupiter —
132 Eng. 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. ...
126 Ned. Pad
166 Eng. Evolutie

Stralen

Planeten

Sterrenbeelden

6 en 4

Mars. Mercurius.

Ram. Tweelingen. Kreeft. Maagd. Schorpioen. ...

129 Ned. De aan het astrologisch feit ten grondslag liggende symboliek dat Mars in verheffing staat in het
170 Eng. 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. Mars is de God van de
Oorlog, de Voortbrenger van conflicten, en in dit aardse teken zegeviert Mars in vroege evolutiestadia
van de vierde Scheppende Hiërarchie en in de levensgeschiedenis van de onontwikkelde en
gemiddelde mens. ...
134 Ned. Om deze reden zijn er vijf grondtonen voor het Boogschutter-teken, o.a.: ...
177 Eng. 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.
139 Ned. Jupiter is de heerser van het Boogschutter-teken van orthodox gezichtspunt uit, en van het standpunt
184 Eng. van het pad van discipelschap bekleedt de Aarde zelf die functie. Mars beheerst dit teken van het
standpunt van de daarbij betrokken Hiërarchieën. ...
140 Ned. 6. De Planetaire Heerser van een Hiërarchie. In dit bijzondere geval, [het Boogschutter-teken], is
186 Eng.
deze planeet Mars, die over de zesde Scheppende Hiërarchie heerst, de maan-Heren (de
elementalen van de drievoudige persoonlijkheid) die onder de heerschappij van de Zonne-Heren
moeten worden gebracht.
141 Ned. Ik kan hier niet ingaan op een gedetailleerde analyse van de vele energieën die door de discipel
187 Eng. 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. Ik kan er slechts op wijzen dat de
volgende straal-krachten door de mens stromen door bemiddeling van de volgende planeten, o.a.: ...
Hiërarchisch — Mars — 6de Straal — Toewijding. Oorlog tot de dood van de persoonlijkheid of de
vorm.
... 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 strijd, maar nu gebaseerd op de toewijding van de zesde straal aan een ideaal, hetzij hoog
of laag. ...
144/145 Ned. Waar het de drie decanaten van het Boogschutter-teken betreft, geeft Sepharial ons Mercurius, de
192 Eng. 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. ... Jupiter geeft
verruiming en verdringt Mercurius, want het vluchtig denkvermogen beperkt altijd, al is het slechts
tijdelijk. De Maan maakt plaats voor Mars, die de hoedanigheid van toewijding verleent, alsook het
vermogen om voor een ideaal te vechten. ...
149/150 Ned. Er zijn dientengevolge met betrekking tot het Pad van Discipelschap de volgende lijnen van
199 Eng. „invloedrijke energie", o.a.: ...
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. ...
152 Ned. ... Ik vind het buitengewoon wenselijk dat in deze tijd, waarin de invloed van het Schorpioen-teken en
203 Eng. 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
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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. Slechts door begrijpen zal men tot een
oplossing komen en fouten kunnen herstellen.

157 Ned. ... Mars en Mercurius heersen [in het Schorpioen-teken], terwijl Mars op bijzondere wijze werkzaam
209 Eng. 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. ...
157/158 Ned. Mars is de overheersende factor bij de beproevingen van de discipel, vóór de ervaringen in het
209/210 Eng. Boogschutter-teken en de inwijding in het Steenbok-teken, en wel om de volgende redenen:
Ten eerste, 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 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. ... Hij begon in het Ram-teken met Mars
heersend en de grote oorlog tussen de tweevoudigheden die de mens vormen, brak uit. ... 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; 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. ... De uitwerking van Mars heeft hoofdzakelijk een massa-uitwerking en groepsresultaten, waardoor
210/211 Eng. grote worstelingen ontstaan maar die ten slotte tot een grote openbaring voeren. ... 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. ... Het Schorpioen-teken beheerst „de ingewijden", de ware esoterische naam van de mensen, en door
211 Eng. 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. Ten tweede, Mars is hecht verbonden met sekse, een aspect van de paren van tegenstelling, en zijn
211 Eng. uitwerking moet tevens definitief de bloedstroom met leven begiftigen; hij bezielt, zuivert en
stimuleert alle aspecten en organismen in het lichaam via de bloedstroom. 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. ...
158/159 Ned. ... Het is Mars die de universele Arjuna tot actieve strijd aanvoert. ...
211/212 Eng.
De kleur toegekend aan Mars is, zoals gij weet, rood, wat in overeenstemming is met de kleur van
de bloedstroom; vandaar ook de verbondenheid van Mars met hartstocht, toorn en een gevoel van
algeheel verzet. ... 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. Gij kunt licht begrijpen dat de zesde straal die door middel van Mars werkt het
christendom beheerst. ...
159/160 Ned. ... Er is evenwel weinig nadruk gelegd op de invloed van Mars op het christendom, waardoor het
213 Eng. ontegenzeglijk tot een strijd-veroorzakende godsdienst is gevormd, vaak wreed en sadistisch (getuige
de moorden en martelingen uitgevoerd in naam van Christus Die de op de voorgrond tredende
Vertegenwoordiger van Gods liefde was). ... 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 derde inwijding welke hij in die tijd
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onderging toen hij predikte, sterk onder Marsiaanse invloed stond en geboren was in het Schorpioenteken; een studie van zijn horoscoop zou u dit aantonen indien gij in staat waart te studeren zoals wij
die verbonden 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. Het bloed-thema en het stervens-thema, het lijden en de moeilijke beproevingen van de discipel, de
213/214 Eng. 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.
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. ...
161 Ned. ... [L]iefde heeft in het oog lopend ontbroken en de heersende kleur van het christendom is in feite
215 Eng. 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; thans staat de wereld-discipel, de mensheid als geheel, voor de Poort van het Pad. Het gehele
Westen staat in deze tijd onder Marsiaanse invloed, doch deze invloed zal in de loop van de
eerstvolgende vijf jaren eindigen.
161/162 Ned. Ten derde, Mars beheerst de vijf zintuigen. Deze zintuigen zijn de basis van alle menselijke kennis
215/216 Eng. waar het datgene betreft wat tastbaar en uiterlijk is of daarvan afgeleid wordt. Mars heeft daarom de
leiding over de wetenschap en vandaar de oorzaak in dit tegenwoordig tijdperk voor de fundamentele
doch niet duurzame stoffelijkheid van de wetenschap — een stoffelijkheid die snel afneemt naarmate
Mars het einde van zijn tegenwoordig tijdperk van invloed nadert. De neiging van de moderne
wetenschap verplaatst zich reeds naar het gebied van het ontastbare en naar de wereld van het
onstoffelijke. Vandaar ook het feit dat het verzet tegen het occultisme verflauwt en zijn tijd van macht
naderbij komt. 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. Gij zult hieruit begrijpen hoe belangrijk de functie van het Schorpioen-teken en die van Mars zijn ten
216/217 Eng. 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. Bovendien zult gij beseffen onder
welke druk de Hiërarchie in deze tijd worstelt nu die Marsiaanse energie zich op het astraal gebied
uitdrukt. ...
163 Ned. ... De beproevingen, de moeilijkheden en de weeën van dit tijdperk zijn de symptomen of
217 Eng. aanwijzingen van de „komst in openbaring" van de nieuwe beschaving en de nieuwe cultuur. Zij
duiden op de geboorte van het nieuwe tijdperk waarop de gehele wereld wacht. Dit zal gebeuren
indien — esoterisch gesproken — de zesde-straals-energie van Mars wordt omgevormd tot de
zesde-straals-energie van Neptunus, want de ene is „objectief en vol bloed" en de andere is „subjectief
en vol leven".
163 Ned. ... Deze zesde-straals-invloed die vanuit drie gezichtspunten komt nl. — orthodox, esoterisch en
218 Eng. 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
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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. ...

164/165 Ned. Het Kreeft-teken, de deur tot incarnatie, heeft een hechte verhouding met het Schorpioen-teken door
220 Eng. 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
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.
Vroegere vereenzelvigingen vallen weg; nieuwe neigingen naar hogere, fijnere en meer geestelijke
vereenzelvigingen beginnen tot uitdrukking te komen en dan beginnen Neptunus en Mars het hunne te
doen.
165/166 Ned. ... De planeten die hem in het een of ander aspect van zijn aard regeren en beheersen [op het Vaste
221 Eng. Kruis] zijn, o.a.:
Planeet

Teken

Straal

School ...

4. Mars

Schorpioen

6de

Orthodox en Esoterisch. ...

169 Ned. ... De ene groep veronderstelt dat Mars, de Zon en Venus over de decanaten van het Schorpioen-teken
226 Eng. 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.
185 Ned. De volgende planeten en hun stralen beheersen het Hoofdkruis waarvan het Weegschaal-teken een van
248 Eng. de punten is, o.a.:
1. Mars

6de Straal

Idealisme. Toewijding. Strijd. ...

186 Ned. De macht van Mars wordt in het Weegschaal-teken getemperd; dit is het teken van de tussenperiode en
250 Eng. Mars is tijdelijk rustig voor hij zijn krachten verzamelt voor een hernieuwde poging in het Schorpioenteken of voor de „bezieling" van het geestelijk leven in het Maagd-teken overeenkomstig de richting
waarin het wiel draait voor de mens.
225 Ned. Wegens zijn plaats op het Vaste Kruis komt het Leeuw-teken onder invloed, direkt of indirekt, van zes
304 Eng. 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. ...
230 Ned. Saturnus, Jupiter en Mars worden door hem aangegeven als de heersers van de drie decanaten. Alan
311 Eng. Leo is echter dichter bij de waarheid wanneer hij ons de Zon, Jupiter en Mars geeft [als heersers van
de drie decanaten van het Leeuw-teken].
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.
...
239 Ned. Indirekt en via de invloeden van het Hoofdkruis (waarvan het Kreeft-teken deel uitmaakt) wordt de
323 Eng. 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). ...
253 Ned. Het is merkwaardig dat Sepharial de heersers van de decanaten nauwkeuriger plaatst dan Leo. ...
343 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
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de bijdragende factoren welke de ziel verder op de weg van incarnatie voeren [in het Kreeft-teken]. ...

268 Ned. Indirect wordt het Tweelingen-teken geregeerd door de stralen die die krachten overbrengen welke
363 Eng. met het Tweelingen-teken het Beweeglijk Kruis vormen. Deze zijn de Maan, Jupiter, Mars en Pluto. ...
270 Ned. ... Het conflict dat deze stadia in bewustzijn doet ontstaan, wordt aangewakkerd door de indirecte
365 Eng. invloed van de planeet Mars. Mars brengt de strijd over tot in de diepste diepten van omstandigheden,
omgeving en zijn, maar verleent tegelijkertijd zulk een toewijding voor het aanschouwde doel —
gezien op elk willekeurig punt op het pad — dat een uiteindelijke mislukking uitgesloten is. ...
272/273 Ned. Met betrekking tot de decanaten en hun heersers is het interessant op te merken dat Sepharial en Alan
369 Eng. Leo totaal verschillende heersende planeten geven, en toch hebben beiden gelijk. 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. Tezamen omvatten zij het wiel zoals het in beide richtingen draait. ...
291 Ned. Door middel van de drie andere armen van het Vaste Kruis en hun drie stromen van goddelijke energie
395 Eng. kan de kracht van liefde indirect op de in het Stier-teken geboren mens inwerken. De heersers van deze
tekens zijn [o.a.:] de Zon (tweede straal), Mars (zesde straal) en Mercurius (vierde straal). ...
296 Ned. Mars staat in dit teken zwak. Zijn activiteit versterkt voortdurend de natuurlijke oorlogszuchtige aard
401 Eng. 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".
343 Ned. ... Deze groep betreft de geconcentreerde energieën van de zeven zonnestelsels waar het onze er één
467 Eng. van is. Deze energieën (zes in getal) bereiken ons zonnestelsel via de sterrenbeelden .Stier en
Schorpioen en de planeet Mars.
Stier
IV. ZES ZONNEST ELSELS.......die door middel van

Mars werken.
Schorpioen

355 Ned. Wij komen nu aan een andere driehoek: Schorpioen, Sirius en Mars, waarvan de werkzaamheid de
483 Eng. 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.
370 Ned. Er zijn slechts vijf niet-heilige planeten:
507 Eng.
1. Mars
2. De Aarde
3. Pluto

4. De Maan, die een verborgen planeet omsluiert.
5. De Zon, die een planeet omsluiert.

371 Ned. Van een ander gezichtspunt uit krijgt gij:
507 Eng.
Het Ram-teken
— geregeerd door Mars.
Het Kreeft-teken
Het Leeuw-teken
Het Schorpioen-teken

— geregeerd door de Maan die een heilige planeet omsluiert.
— geregeerd door de Zon die een heilige planeet omsluiert.
— 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;
de activiteit van Pluto is in deze tijd en in deze kleinere wereldcyclus zeer belangrijk wegens zijn
esoterische toenadering tot de Aarde, aangedreven hiertoe door de bezieling van zijn leven door een
ontplooiing van Marsiaanse energie. ...
371 Ned. ... De Aarde, Mars en Pluto vormen een belangwekkende driehoek met Venus achter de schermen, die
507/508 Eng. handelt gelijk de aandrijvende ziel handelt ten opzichte van een snel integrerende persoonlijkheid. ...
371 Ned. Nogmaals wil ik erop wijzen dat Mars de overbrenger is van de zesde-straals-kracht en hierdoor wordt
508 Eng. het eerste huis van handeling in het stoffelijk lichaam het huis van de toegewijde die voor datgene
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vecht wat hij begeert of voor datgene waarnaar hij streeft. De strijder, toegewijd aan een zaak, komt
tot bestaan op het gebied van handeling, de Aarde die zelf een uitdrukking is van de derde Straal van
Intelligente Activiteit. Het Ram-teken, het eerste huis, Mars en de Aarde veroorzaken conflicten,
gecentraliseerd in een vorm.

377/378 Ned.
DE GEMIDDELDE MENS — EXOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...
517 Eng. 5. Zonnevlecht-centrum ............................ zesde straal ............................................... Mars
DISCIPELEN, INGEWIJDEN — ESOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...
5. Zonnevlecht-centrum ............................ zesde straal ............................................... Neptunus
448/449 Ned. ... Gij kunt hier bijgevolg opmerken hoe de overbrengende straal van onze planetaire Logos de eerste
619 Eng. is; vandaar de plaats welke de wil in ons menselijk evolutieproces inneemt; Zijn omvormende straal is
de tweede, die ten slotte vormverandering brengt door bemiddeling van de derde; in deze combinatie
ligt de oorzaak waardoor gij in de ontwikkeling van het wilsaspect de invloed van Mars en Mercurius
krijgt — de een brengt conflict en de dood van de vorm en de andere brengt verlichting en de
ontwikkeling van de intuïtie als gevolg van conflict en dood. ...
466 Ned. 6. „De zeven Zonen van Licht — genoemd naar hun planeten en vaak zelfs met hen vereenzelvigd —
642 Eng.
zijn Saturnus, Jupiter, Mercurius, Mars, Venus en waarschijnlijk de Zon en de Maan." (G.L. I.
628). ...
466 Ned. 10. „De zeven Goden waren in twee drietallen en de Zon verdeeld.
643 Eng.
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). ...
468 Ned. 24. „De Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus en Vulcanus zijn nog bezig het denk-beginsel te ontwikkelen."
645 Eng.
(K.V. 403).
25. „Diegenen die in het stelsel van Uranus, Neptunus en Saturnus werken, werken op een enigszins
andere wijze dan diegenen die in het stelsel van Venus, Vulcanus, Mars, Mercurius, Jupiter, de
Aarde en in het exoterisch stelsel van Saturnus werken; ditzelfde doen de Manasa-deva’s (de
Zonne-engelen) van de innerlijke rondte. ..." (K.V. 777). ...
468 Ned. 27. „ ...
646 Eng.
Mars — regeert de zelfzuchtige vermogens.
..." (G.L. III. 463).
471 Ned. Zeven grote psychologische Levens, gekenmerkt door zeven soorten van levenskracht, openbaren zich
650 Eng. door bemiddeling van zeven planeten. Vijf andere Levens drukken zich uit door bemiddeling van vijf
planeten, waarvan er nog twee ontdekt moeten worden.
1.
2.
3.
I. 4.
5.
6.
7.
8.
II. 9.
10.
11.
III. 12.

De Zon (als plaatsvervangster voor Vulcanus)
Jupiter
Saturnus
Mercurius
Venus
Mars
De Maan (als plaatsvervangster voor Uranus)
Pluto
Neptunus
De Aarde
Nog niet ontdekt
Nog niet ontdekt.
Dit is de exoterische indeling.

472 Ned. De Natuurrijken en de Planeten. In dit tijdperk, o.a.: ...
650 Eng. 3. Het dierenrijk — De Maan en Mars ...
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476 Ned. 1. „De Pleiaden zijn de vermeende vrouwen van de zeven Rishi's van de Grote Beer. Zij zijn tevens
657 Eng.
de voedsters van de God van de Oorlog, Mars, de aanvoerder van de hemelse legerscharen." (G.L.
II. 579). ...
479 Ned. 9. „Van het standpunt van de tegenwoordige tijd zouden Venus, Jupiter en Saturnus kunnen worden
661 Eng.
beschouwd als de voertuigen van de drie super- of voornaamste beginselen. Mercurius, de Aarde
en Mars zijn nauw verwant aan deze drie, maar er ligt hier een verborgen mysterie." (K.V. 299). ...
1. In antwoord op de vraag: „Welke van de aan de gewone wetenschap bekende planeten, behalve
Mercurius, behoren tot ons wereldstelsel?..." was het antwoord: Mars en vier andere planeten
waarvan de sterrenkunde niets weet. De conclusie is dat deze planeten, A.B. en Y.Z., in etherische
stof bestaan. (G.L. I. 187).
479 Ned. 2. „Wat Mars, Mercurius en de ,vier andere planeten' betreft, zij staan in een zodanige verhouding
662 Eng.
tot de Aarde, dat geen Meester... er ooit over zal spreken..." (G.L. I. 187).
3. Mars bevindt zich thans in een toestand van verduistering:
a. Mars heeft twee satellieten of wachters waarop hij geen recht heeft (astraal en mentaal.
A.A.B.).
b. Mars is een zevenvoudige keten. (G.L. I. 188. 189).
4. Mars was de Heer van geboorte, dood, voortbrenging en vernietiging. (G.L. II. 410).
5. Mars werd de planeet met de zes aangezichten genoemd. (G.L. II. 399).
479/480 Ned. 6. Er is een... „driehoek gevormd door de Aarde, Mars en Mercurius. Met betrekking tot deze
662 Eng.
driehoek ligt de analogie in het feit dat Mercurius en het centrum aan het ondereinde van de
ruggegraat in het menselijk wezen nauw met elkander in verbinding staan." (K.V. 181).
7. „Mercurius, Mars en de Aarde staan in nauwe verbinding met deze drie (Venus, Jupiter en
Saturnus)." (K.V. 299).
497 Ned. De tweede aanwijzing welke ik tracht te geven, ligt in de driehoek gevormd door de Aarde, Mars en
687/688 Eng. Mercurius. ... Mercurius drukt kundalini in intelligente werkzaamheid uit, terwijl Mars kundalini latent
aantoont. ...
497 Ned. „...Evenals de drie etherische planeten van onze keten — de Aarde, Mercurius en Mars — met
688 Eng. betrekking tot onze Planeet-Logos een zeldzaam belangrijke driehoek vormen, kan hier worden
gezegd dat op het tegenwoordig punt in evolutie van de logoïsche centra, Venus, de Aarde en Saturnus
een driehoek van groot belang vormen. ..." (K.V. 180—2).
499 Ned. „... Ik dien op een vorming van het stelsel te wijzen welke van groot belang is in de eerstvolgende
691 Eng. rondte waarin drie stelsels:
Het Aardse Stelsel,
Mars,
Mercurius,
in zulk een verhouding tot elkander zullen worden gebracht, dat het gevolg hiervan zal zijn:
1. Dat er een driehoek in het stelsel zal worden gevormd." (K.V. 390).
500 Ned. „De Grof-Stoffelijke Planeten zijn, o.a.: ...
693 Eng.
Mars
4de Keten

4de Hemellichaam of Bol

..." (K.V. 373).
500 Ned. Mars. (6de straal) — De School voor Strijders, of de toegankelijke graden voor soldaten. Vier van
693 Eng.
deze planetaire scholen zijn verantwoordelijk voor de door de ,vier kasten' in alle delen van de
wereld instromende energie. Men spreekt over de leraren als de ,Gegradueerden van de Rode
Vlam' en zij worden vaak uitgebeeld als gekleed in rode gewaden... Zij werken onder het eerste
logoïsch aspect en trainen diegenen wier werk langs de richtlijnen van de vernietiger gaat.
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56 Ned.
Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden, o.a.: ...
66/67 Eng. 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.
Met betrekking tot de Hiërarchieën, o.a.: ...
68 Eng. b. Straal 2 met Leeuw en Maagd door middel van de Zon en Jupiter. ...
59 Ned.
70 Eng.

b. Bij de tweede inwijding komt de kandidaat onder invloed van drie planeten — Neptunus, Venus
en Jupiter. De drie centra — de zonnevlecht, het hart en de keel — zijn er actief bij
betrokken. ...

83/84 Ned. ... Indien hij het Ram-teken betreedt wanneer hij op het Gewone Kruis staat, zal hij, volgens Sepharial,
106 Eng. 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.
97 Ned. ... Door Jupiter, ... [de] orthodoxe heerser [van het Vissen-teken], wordt kracht ingebracht die „alles
126 Eng. 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. ...
98 Ned. ... Ten slotte moet er de volledige samensmelting van liefde en denkvermogen zijn, wil een
126 Eng. 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. Deze planeten zijn:
Orthodox — Jupiter en Mercurius.
Esoterisch — Pluto, de Aarde, de Maan (Vulcanus verbergend) en Venus.
98 Ned. ... Jupiter en zijn invloeden wijzen aan dat de weg van incarnatie de „weldadige" methode van
127 Eng. evoluerende ontplooiing is en dat de weg van liefde-wijsheid (2de straal) de weg is voor de mensheid
die zij moet gaan. ...
100 Ned. ... Neptunus centraliseert de invloed van het Vissen-teken waar het de mensheid als geheel betreft en
129 Eng. 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.
102 Ned. ... Volgens Sepharial worden de drie decanaten [van het Vissen-teken] door Saturnus — Jupiter —
132 Eng. 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. ...
106/107 Ned. ... De zevende straal is in laatste instantie de geconcentreerde, gedifferentieerde energie van de Eerste
138/139 Eng. Straal zoals hij de wil van het eerste aspect van goddelijkheid op aarde uitdrukt door de macht om
zowel geest als stof met elkaar te verbinden en ze — door een daad van de wil — tot objectieve
openbaring te brengen. Dit brengt hij tot stand met behulp van de activiteit van de Derde Straal, die
zich door middel van de mensheid en haar individuele eenheden uitdrukt, hoewel hij zich verenigt met
de energieën van de drie stralen, vrijgegeven door de heersende planeten:
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1. Uranus — Straal Zeven — De wil tot zijn en tot ondervinden op alle gebieden van openbaring
tegelijk.
2. Jupiter — Straal Twee — De samensmelting van hart en denkvermogen, welke het subjectieve
doel van openbaring is. Dit wordt op het exoterisch wiel tot stand gebracht door de activiteiten van
de derde en de zevende straal.
3. De Maan — Straal Vier — De wil tot zijn en tot ondervinden plus de samensmelting van hart en
denkvermogen zijn de resultaten van het werk hetwelk verricht wordt in de vierde Scheppende
Hiërarchie onder de invloed van die energie die harmonie schept door conflict. ...
Jupiter geeft een inherente neiging tot samensmelten, wat door niets kan worden tegengehouden.
De verwezenlijking van uiteindelijke synthese is onvermijdelijk, en dit wordt door Jupiter bevorderd.

126 Ned. De invloeden en krachten van de tweede straal zijn altijd aanwezig en stromen in ons planetair gebied
167 Eng. en planetair leven via de Zon (een verborgen planeet omsluierend) en via Jupiter. ...
129 Ned. De aan het astrologisch feit ten grondslag liggende symboliek dat Mars in verheffing staat in het
170 Eng. 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. Mars is de God van de
Oorlog, de Voortbrenger van conflicten, en in dit aardse teken zegeviert Mars in vroege evolutiestadia
van de vierde Scheppende Hiërarchie en in de levensgeschiedenis van de onontwikkelde en
gemiddelde mens. ...
129/130 Ned. ... De aantrekkende lokstem van datgene wat stoffelijk is, sterft langzaam en zeker uit. Jupiter, die de
170/171 Eng. heerser is geweest zowel van het Vissen-teken als van het Waterman-teken, staat in dit teken in val.
Deze val moet gij van twee gezichtspunten uit bestuderen, want Jupiter in zijn laagste aspect geeft de
vervulling van begeerte en van bevredigd verlangen, terwijl hij in zijn hoogste aspect de uitgaande
uitdrukking van liefde is en magnetisch datgene tot zich trekt wat verlangd wordt — deze keer het
welzijn van het geheel. 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 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. ...
131 Ned. Er zijn twee groepen van heersers beschikbaar voor de drie decanaten. Alan Leo geeft ons Saturnus,
172/173 Eng. 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. ...
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. ...
139 Ned. Jupiter is de heerser van het Boogschutter-teken van orthodox gezichtspunt uit, en van het standpunt
184 Eng. van het pad van discipelschap bekleedt de Aarde zelf die functie. Mars beheerst dit teken van het
standpunt van de daarbij betrokken Hiërarchieën. ...
139/140 Ned. ... Het is gemakkelijk te onderkennen hoe door de invloed van Mercurius en Jupiter stoffelijke
185 Eng. begeerte kan worden omgevormd tot goddelijke liefde, en het conflict dat het onderscheidend kenmerk
is van de mensheid, behulpzaam erbij kan zijn wanklank op te lossen in harmonie. ...
Met betrekking tot de subjectieve zijde van ontplooiing is de toestand totaal anders, want esoterisch
komt de discipel die zich onder de invloed van het Beweeglijk Kruis in zijn persoonlijkheidsleven in
incarnatie bevindt, terwijl hij als ziel op het Vaste Kruis staat, onder de gerichte energie van vier
planeten, waarvan er drie niet-heilig zijn.
Gewoonlijk vervangen deze vier, of liever gezegd, beginnen zij de invloed van Mercurius en die
van Jupiter te overheersen en geven groter gemakkelijkheid van uitdrukking, terwijl zij die invloed
uitoefenen waardoor de persoonlijkheid in een juiste verhouding tot de ziel zal worden gebracht, want
dat is in wezen de taak van het Vaste Kruis en het doel van de discipel. ...
140 Ned. ... Wij begrijpen dat wij onze aandacht aan het volgende zullen moeten geven, o.a.: ...
186 Eng. 4. De Orthodoxe Planeten. Deze beheersen de persoonlijkheid. In dit geval hebben wij te maken met
Mercurius en Jupiter. Van het gezichtspunt uit van de overgedragen energie zijn de twaalf huizen,
geregeerd door de planeten, eveneens van buitengewoon belang. ...
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141 Ned. Ik kan hier niet ingaan op een gedetailleerde analyse van de vele energieën die door de discipel
187 Eng. 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. Ik kan er slechts op wijzen dat de
volgende straal-krachten door de mens stromen door bemiddeling van de volgende planeten, o.a.:
Exoterisch

 Mercurius — 4de Straal — Harmonie door Conflict.
 Jupiter — 2de Straal — Liefde-Wijsheid
...

142 Ned. Bovendien wil ik er hier op wijzen dat door bemiddeling van Jupiter en zijn invloeden het
188/189 Eng. Boogschutter-teken in verbinding wordt gebracht met drie andere sterrenbeelden:
1. Vissen ...
2. Waterman ...
3. Maagd ...
144/145 Ned. Waar het de drie decanaten van het Boogschutter-teken betreft, geeft Sepharial ons Mercurius, de
192 Eng. 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. Meestal stemt hij zich af
op de esoterische betekenis, maar niet altijd. Jupiter geeft verruiming en verdringt Mercurius, want het
vluchtig denkvermogen beperkt altijd, al is het slechts tijdelijk. ...
151 Ned. ... [P]as in het eerstvolgend wortelras na ons tegenwoordig Arisch ras zullen wij beginnen waarlijk de
201 Eng. 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:
1. Alcyone ...
2. Het Waterman-teken ...
3. Jupiter en Uranus ...
4. Het mensdom ...
165/166 Ned. ... De planeten die hem in het een of ander aspect van zijn aard regeren en beheersen zijn, o.a.:
221 Eng. Planeet
Teken
Straal
School ...
7. Jupiter

Waterman

2de

Esoterisch. ...

169 Ned. ... De ene groep veronderstelt dat Mars, de Zon en Venus over de decanaten van het Schorpioen-teken
226 Eng. 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.
187 Ned. ... Sepharial geeft ons de Maan, Saturnus en Jupiter, terwijl Alan Leo vooronderstelt dat de heersende
251 Eng. planeten Venus, Saturnus en Mercurius zijn [van het Weegschaal-teken]. ... 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.
195/196 Ned. Er zijn drie heersers van het Maagd-teken:
263 Eng. 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. ...
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196 Ned. ... Wil, liefde en harmonie door conflict — van dien aard zijn de regerende, besturende energieën [in
263/264 Eng. het Maagd-teken] die gebruik maken van het denkvermogen (Mercurius), van de emotionele aard,
liefde (in Jupiter) en van het stoffelijk lichaam (de Maan of de esoterische wil) ter wille van
goddelijke uitdrukking en goddelijke openbaring. ... Wanneer de menselijke Hiërarchie zich volledig
bewust is van geestelijke mogelijkheden en niet alleen van materiële, dan zal onmiddellijk het werk
van Jupiter met kracht worden ingezet en zal deze weldoende heerser de mensheid voeren naar de
wegen van vrede en van vooruitgang.
202 Ned. ... [H]et Tweelingen-teken is een uitdrukking van de vierde niet-geopenbaarde Scheppende Hiërarchie
272 Eng. — een Hiërarchie van de hogere groep van Levens die juist boven de zeven staat Die de levens van
ons stelsel beheersen. Deze Levens hebben Hun doel bereikt, doch Hun energieën worden nog gericht
en geconcentreerd op onze planeet. Zij zijn wel geopenbaard waar het zulke ontwikkelde planeten
betreft als Uranus, Jupiter en Saturnus.
206 Ned. Door de Maan en ook door Jupiter wordt het Maagd-teken in verbinding gebracht met het Waterman277 Eng. 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. ... De
hoofdgedachte van het occultisme dat zelfs het kleinste atoom van stof de kiem in zich heeft van
datgene wat op geestelijke energie kan reageren, is voor ons bewaard in de leer betreffende de invloed
van Jupiter, de tweede-straals-bemiddelaars van de Christus-geest.
In verband met Jupiter, zoals kan worden verwacht uit een studie van de stralen, wordt het Maagdteken zowel met het Boogschutter- als met het Vissen-teken in verbinding gebracht. ...
208 Ned. Zoals ik u heb verteld, wordt door de esoterische leraren van de Hiërarchie het Maagd-teken
280 Eng. 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. ... Jupiter beheerst vier tekens en elk van deze tekens vertegenwoordigt één van de vier elementen
280/281 Eng. welke zich in de drie werelden van menselijke evolutie uitdrukken. De volgende tabel zal dit enigszins
duidelijker maken:
Maagd

Vissen

Boogschutter

Waterman

Aarde
De verborgen
verborgen
Christus

Water
De verborgen

Vuur
De verborgen

Lucht.
De

Verlosser

Meester

Dienaar.

Jupiter — heerser en de overbrenger van VERRUIMING
209 Ned. [In het Maagd-teken wordt] de invloed van Jupiter ... [evenals die van Neptunus], ondanks zijn latente
282 Eng. 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. ...
220 Ned. Met betrekking tot het Beweeglijk Kruis stromen de stralen van de Zon in een drievoudige vorm (de
297 Eng. 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.
223 Ned. ... Ik wil hier in het kort wijzen op een driehoek bestaande uit: De Zon (tweede straal), Jupiter (tweede
301 Eng. 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. Het is een driehoek waarop H.P.B. doelt in
De Geheime Leer en waarvan zij de invloed trachtte toe te lichten. Zo krachtig was de invloed van
deze 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. Wegens zijn plaats op het Vaste Kruis komt het Leeuw-teken onder invloed, direkt of indirekt, van zes
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304 Eng. 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. ...
230 Ned. ... Saturnus, Jupiter en Mars worden door ... [Sepharial] aangegeven als de heersers van de drie
311 Eng. 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.
...
242 Ned. ... Deze tweede-straals-energie wordt via de planeet Jupiter door het Tweelingen-teken zeer krachtig
328 Eng. 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.
252 Ned. ... Twee planeten, Jupiter en Neptunus, komen in dit teken in verheffing. Daar dit teken het teken van
341 Eng. 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. ...
253 Ned. Het is merkwaardig dat Sepharial de heersers van de decanaten nauwkeuriger plaatst dan Leo.
342 Eng. Doorgaans is het omgekeerd en is Leo van de twee astrologen de meest nauwkeurige. 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. ...
258/259 Ned. ... Het zou van belang kunnen zijn indien ik erop wees dat, o.a.: ...
350 Eng. 3. Het Hoofdkruis — verantwoordelijk is voor het tot stand brengen van bepaalde grote punten van
synthese, als gevolg zowel van de verandering als van de crisis. Jupiter is aansprakelijk voor het
concentreren van de energieën op dit punt.
268 Ned. ... Indirect wordt het Tweelingen-teken geregeerd door de stralen die die krachten overbrengen welke
363/364 Eng. met het Tweelingen-teken het Beweeglijk Kruis vormen. Deze zijn de Maan, Jupiter, Mars en Pluto.
Zij brengen energieën over die uitdrukkingen zijn van de vierde, de tweede, de zesde en de eerste
straal.
269/270 Ned. ... Wanneer de invloed van Jupiter in ... [het Tweelingen-]teken sterk en krachtig wordt, wijst dit op de
365 Eng. 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. ...
272 Ned. ... Geen planeet komt in ... [het Boogschutters-]teken in verheffing of in val. Mercurius is evenwel
369 Eng. zwak of zijn invloed wordt getemperd.
Ditzelfde geldt voor Jupiter in het Tweelingen-teken. Waarom dit zo is, is esoterisch gesproken een
van de geheimen van inwijding.
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; 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. ...
291 Ned. Door middel van de drie andere armen van het Vaste Kruis en hun drie stromen van goddelijke energie
395 Eng. 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.
De heersers van het Waterman-teken zijn Uranus en Jupiter, en brengen met zich mede de zevende
en weer de tweede straal. De Maan is ook aanwezig, maar omsluiert weer Vulcanus, wiens invloed wij
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307 Ned. Verbonden met deze grote driehoek en krachtig ons gehele zonnestelsel beroerend, is er een
416/417 Eng. 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
De Hiërarchie.

Jupiter.

343 Ned. Vier sterrenbeelden zijn niet in deze lijst opgenomen:
468 Eng.
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. 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
370 Ned. ... Er zijn, zoals gij weet, zeven heilige planeten:
506 Eng.
1. Vulcanus
2. Mercurius
3. Venus

4. Jupiter
5. Saturnus
6. Neptunus

7. Uranus
377/378 Ned.
DE GEMIDDELDE MENS — EXOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...
517 Eng. 4. Hart-centrum ......................................... tweede straal ............................................. de Zon ...
DISCIPELEN, INGEWIJDEN — ESOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...
4. Hart-centrum ......................................... tweede straal ............................................. Jupiter ...
466 Ned. 6. „De zeven Zonen van Licht — genoemd naar hun planeten en vaak zelfs met hen vereenzelvigd —
642 Eng.
zijn Saturnus, Jupiter, Mercurius, Mars, Venus en waarschijnlijk de Zon en de Maan." (G.L. I.
628). ...
466 Ned. 10. „De zeven Goden waren in twee drietallen en de Zon verdeeld.
643 Eng.
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).
11. „Saturnus, Jupiter, Mercurius en Venus zijn de vier exoterische planeten en drie andere die
ongenoemd moeten blijven (Pluto en de twee verborgen planeten. A.A.B.), waren de
hemellichamen die in directe astrale en psychische verbinding — moreel en stoffelijk — stonden
met de Aarde, haar Leiders en Bewakers. De zichtbare bollen schenken onze mensheid haar
uiterlijke en innerlijke kenmerken en hun Leiders of Bestuurders schenken haar onze Monaden en
geestelijke vermogens." (G.L. I. 628). ...
468 Ned. 24. „De Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus en Vulcanus zijn nog bezig het denk-beginsel te ontwikkelen."
645 Eng.
(K.V. 403).
25. „Diegenen die in het stelsel van Uranus, Neptunus en Saturnus werken, werken op een enigszins
andere wijze dan diegenen die in het stelsel van Venus, Vulcanus, Mars, Mercurius, Jupiter, de
Aarde en in het exoterisch stelsel van Saturnus werken; ditzelfde doen de Manasa-deva’s (de
Zonne-engelen) van de innerlijke rondte. ..." (K.V. 777). ...
468 Ned. 27. „...
646 Eng.
Jupiter — regeert de sympathetische vermogens.
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..." (G.L. III. 463). ...

471 Ned. Zeven grote psychologische Levens, gekenmerkt door zeven soorten van levenskracht, openbaren zich
650 Eng. door bemiddeling van zeven planeten. Vijf andere Levens drukken zich uit door bemiddeling van vijf
planeten, waarvan er nog twee ontdekt moeten worden.
1.
2.
3.
I. 4.
5.
6.
7.
8.
II. 9.
10.
11.
III. 12.

De Zon (als plaatsvervangster voor Vulcanus)
Jupiter
Saturnus
Mercurius
Venus
Mars
De Maan (als plaatsvervangster voor Uranus)
Pluto
Neptunus
De Aarde
Nog niet ontdekt
Nog niet ontdekt.
Dit is de exoterische indeling.

472 Ned. De Natuurrijken en de Planeten. In dit tijdperk, o.a.: ...
650 Eng. 2. Het plantenrijk — Venus en Jupiter ...
472/473 Ned.
652 Eng. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De Zeven Planeten, Centra of Stelsels
Vulcanus — de zon exoterisch beschouwd.
Venus.
Mars.
De Aarde.
Mercurius.
Saturnus.
Jupiter.

478/479 Ned.
Uittreksels uit De Geheime Leer
660/661 Eng. 1. „Jupiter... is een godheid die het symbool en het prototype is van... rituale eredienst. Hij is de
priester, de offeraar, de smekeling en de bemiddelaar door wie de gebeden van de stervelingen de
Goden bereiken." (II. 49. Noot).
2. „Jupiter wordt beschouwd als de ,zetel van Brahma'." (II. 829).
3. „Jupiter is de personificatie van de cyclische wet." (II. 830).
4. „De zon werd het ,oog van Jupiter genoemd." (III. 278).
5. „Plato zeide dat Jupiter de Logos, het Woord van de zon, is." (III. 279).
6. „De Mysteriën... werden gepresideerd door Jupiter en Saturnus."
7. „Het occultisme kleurde Jupiter blauw, omdat hij de zoon van Saturnus is."
8. „Het teken van de komst van de Messias is de conjunctie van Saturnus en Jupiter in het Vissenteken." (III. 152).
Uittreksels uit Een Verhandeling over Kosmisch Vuur
9. „Van het standpunt van de tegenwoordige tijd zouden Venus, Jupiter en Saturnus kunnen worden
beschouwd als de voertuigen van de drie super- of voornaamste beginselen. Mercurius, de Aarde
en Mars zijn nauw verwant aan deze drie, maar er ligt hier een verborgen mysterie." (299).
10. „Venus en Jupiter zijn hecht met de Aarde verbonden en vormen ten slotte een esoterische
driehoek." (370).
11. „In het stelsel van Jupiter beginnen de Zonen van het Denkvermogen juist met hun werk." (742).
480 Ned. 7. „Mercurius, Mars en de Aarde staan in nauwe verbinding met deze drie (Venus, Jupiter en
662 Eng.
Saturnus)." (K.V. 299).
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500 Ned. „De Grof-Stoffelijke Planeten zijn, o.a.: ...
693 Eng.
Jupiter
3de Keten

4de Hemellichaam of Bol

..." (K.V. 373).
501 Ned. Jupiter. (2de straal) — De School van de Weldadige Magiërs. Deze planeet wordt soms in de taal van
694 Eng.
de Scholen het ,College van Viervoudige Kracht-Eenheden' genoemd, want haar leden hanteren
vier soorten van kracht in opbouwend magisch werk. Een andere naam is ,Het Paleis van
Overvloed', want de gegradueerden van deze school werken met de Wet van Aanvoer en worden
vaak de ,zaaiers' genoemd. (K.V. 1177—1179).
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21 Ned. ... Diegenen die de aard van de activiteiten van de planeet Saturnus begrijpen, kunnen gemakkelijk een
19/20 Eng. begrip verkrijgen van deze tegenwerkende of stimulerende uitwerking. Saturnus is de planeet die in de
eerste plaats het punt in evolutie bepaalt waar een keuze definitief mogelijk wordt, waar men bewust
een gelegenheid kan verwerpen of kan aangrijpen en een persoonlijke verantwoordelijkheid op zich
neemt welke een erkend feit wordt in een doelbewust en geordend leven. ...
56 Ned.
Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden, o.a.: ...
66/67 Eng. 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. c.

Met betrekking tot de Hiërarchieën, o.a.: ...
Straal 3 met Tweelingen en Weegschaal door middel van de Aarde en Saturnus. ...

59 Ned. 1. Discipelen op het Pad van Discipelschap worden sterk beïnvloed door Mercurius en Saturnus —
70 Eng.
de eerste brengt verlichting en de andere biedt gelegenheden. ...
59 Ned.
71 Eng.

d. Bij de vierde inwijding brengen Mercurius en Saturnus weer grote veranderingen teweeg met
als gevolg een onvergelijkelijke openbaring, doch hun uitwerking is totaal anders dan
vroeger. ...

65 Ned. 2. Wij zullen de energieën van de drie grote sterrenbeelden in beschouwing nemen zoals zij, ieder
79/80 Eng.
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. ...
83 Ned. 1. De Zon in het Ram-teken in verheffing is. ...
104/105 Eng. 2. De macht van Venus in dit teken wordt getemperd. ...
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.
102 Ned. ... Volgens Sepharial worden de drie decanaten [van het Vissen-teken] door Saturnus — Jupiter —
132 Eng. 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. ...
106 Ned. Sommige astrologen wijzen Saturnus aan als een van de heersers. Ook Alan Leo doet dit, doch ik wil
137/138 Eng. 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. ... In het Steenbok-teken, bijvoorbeeld, is de invloed van Saturnus zowel exoterisch als esoterisch; in
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141 Eng. 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. ...
113/114 Ned. De decanaten in het Waterman-teken worden (volgens Alan Leo) door Saturnus, Mercurius en Venus
148/149 Eng. beheerst, en de uitwerking welke zij op de menselijke aangelegenheden en op de wereldtoestanden
zullen hebben, begint reeds tot uitdrukking te komen. Saturnus is de planeet van discipelschap en van
gelegenheid; hij is in deze tijd buitengewoon actief en schept voor de werelddiscipel die moeilijke
toestanden en crises welke een vrije keuze, een scherpzinnig pionierswerk, een verstandige reactie en
een juist besluit zullen inhouden, waardoor datgene wordt afgebroken wat belemmert, zonder de
werkelijke waarden, waarvan de mensheid zich misschien bewust moge zijn, los te laten. ...
Nadat Saturnus een gelegenheid heeft geboden en ons voor een keuze heeft gesteld de
noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen en datgene te vernietigen wat de vrije uitdrukking
van de ziel tegenhoudt, gaat hij ten slotte ter zijde staan, ten einde Zijn grote Broeder, Mercurius, het
licht der ziel — intuïtief en verlichtend — over de toestand te laten verspreiden, voor ons de betekenis
van de gebeurtenissen door middel van ons eigen verlicht denkvermogen te verklaren en het oude met
het nieuwe, het verleden met de toekomst door het licht van het heden te verbinden.
114 Ned. Wanneer de taak van Saturnus en van Mercurius voltooid is, dan zal gedurende het derde decanaat
149 Eng. Venus, die de vereniging van hart en denkvermogen is, het lang verwachte tijdperk van
liefde-wijsheid, van broederschap en van tot uitdrukking komende broederlijke verhoudingen inleiden.
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.
De Maan die hier de plaats inneemt van Saturnus, verbergt de planeet Uranus. ...
124 Ned. De exoterische en de esoterische planetaire heersers van het Steenbok-teken zijn dezelfde, en in dit
163 Eng. 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. ...
124/125 Ned. ... De invloeden van deze stralen stromen door het Steenbok-teken naar Saturnus en naar Venus en
164 Eng. bereiken op die wijze onze planeet, de Aarde. Saturnus is een van de machtigste van de vier Heren van
Karma en dwingt de mens het verleden onder de ogen te zien en in het heden zich voor te bereiden op
de toekomst. Van dien aard is de bedoeling en het gestelde doel van karmische gelegenheid. 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.
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.
126 Ned. Pad
166 Eng. Discipelschap

Stralen

Planeten

Sterrenbeelden ...

3 en 5

Venus. Saturnus.

Tweelingen. Boogschutter. Steenbok. ...

127 Ned. ... Mozes, de Wetgever op de berg Sinaï, is Saturnus in het Steenbok-teken die de wet van karma
167 Eng. oplegt aan het volk. Een sleutel tot de betekenis van het joodse volk als een karmisch
reinigingscentrum kunt gij hierin vinden. ...
127 Ned. ... Christus werd in het Steenbok-teken geboren, vervulde de wet onder Saturnus, wijdde het tijdperk
168 Eng. 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."

400

Bladz.-ref.

SATURNUS

130 Ned. ... Gezien vanuit een astrologische verklaring en waar het de astroloog betreft die er niet zeker van is
172 Eng. in welke richting het wiel wentelt, is het [middelste decanaat] 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. Op het gewone wiel bestuurt Saturnus al onze uiterlijke aangelegenheden,
en dientengevolge bevinden wij ons thans in een toestand van chaos en verwarring, doch voor zover
het het menselijk bewustzijn betreft. ...
131 Ned. Er zijn twee groepen van heersers beschikbaar voor de drie decanaten [van het Steenbok-teken]. Alan
172/173 Eng. 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. ...
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. ... 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. ....
142 Ned. De Aarde evenals Saturnus (de eerste een niet-heilige en de tweede een heilige planeet) zijn de
189 Eng. 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. ...
149/150 Ned. Er zijn dientengevolge met betrekking tot het Pad van Discipelschap de volgende lijnen van
199 Eng. „invloedrijke energie", o.a.: ...
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.
181 Ned. Bovendien is het bijzonder leerzaam de heersers van het Weegschaal-teken te bestuderen. Vanuit het
243 Eng. 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; Hun doel is vorm te geven aan de Zonen van het Denkvermogen en Hun een
gelegenheid te bieden voor opoffering en dienst. ...
182 Ned. Wanneer deze drie — wet, sekse en geld — zoals zij zich thans uitdrukken en zich in de toekomst
244 Eng. 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.
184/185 Ned. Het Weegschaal-teken staat bijgevolg in verbinding met vijf tekens van de dierenriem — Ram, Stier,
247/248 Eng. 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. Deze drie planeten kunnen alle (door
middel van de stralen waarvan zij de bemiddelaars zijn) worden aangetroffen op de eerste grote lijn
van kracht, de lijn van wil of macht en van bedoeling en het doel dat visionair gezien wordt, o.a.: ...
3. Saturnus. — 3de Straal van Intelligentie. God de Heilige Geest. Hij die weet. Denkvermogen.
Menselijk Bewustzijn.
Van Instinct tot Intellect.
185 Ned. De volgende planeten en hun stralen beheersen het Hoofdkruis waarvan het Weegschaal-teken een van
248 Eng. de punten is:
1. Mars
2. Mercurius

6de Straal
4de Straal

Idealisme. Toewijding. Strijd.
Harmonie door Conflict.
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3.
4.
5.
6.

Uranus
Venus
Saturnus
Neptunus

7de Straal
5de Straal
3de Straal
6de Straal

Ceremoniële Orde. Wet of Magie.
Concrete Kennis of Wetenschap.
Actieve Intelligentie.
Idealisme. Toewijding. Strijd.

186 Ned. In ... [het Weegschaal-]teken staat Saturnus in verheffing, want er komt — op het punt van evenwicht
249/250 Eng. — een gelegenheid en er ontstaat een toestand die ertoe leidt dat een keuze en een beslissing
onvermijdelijk zijn. Het is een keuze welke op intelligente wijze en op het stoffelijk gebied in het
waak-bewustzijn moet worden gedaan. Het is pas nu dat ten volle het doel en het werk van Saturnus
voor de mensheid een punt van groepsbruikbaarheid kunnen bereiken, want nu eerst heeft de mensheid
een punt van algemene en wijd verspreide intelligentie bereikt, waardoor zij een keuze kan doen ten
opzichte van een bewuste handeling die verantwoordelijkheid met zich brengt. In de tijd voorafgaand
aan deze konden er slechts enkele baanbrekende discipelen en een handjevol intelligente mensen
beschouwd worden zo vrij te staan dat zij op het „punt van evenwicht" de weg wisten te kiezen waar
zij „de doorslag moesten geven". Thans is er een ontelbaar aantal, vandaar de intense activiteit van
Saturnus naarmate wij het eerste decanaat van het Waterman-teken betreden, en daar de mensheid
zelve nu op het Proefpad staat, ontplooit zich dezelfde activiteit. ...
De macht van Mars wordt in het Weegschaal-teken getemperd. ...
De Zon is „in val" in dit teken. ...
187 Ned. ... Sepharial geeft ons de Maan, Saturnus en Jupiter, terwijl Alan Leo vooronderstelt dat de heersende
251 Eng. planeten Venus, Saturnus en Mercurius zijn [van het Weegschaal-teken]. ... De ware heersers van de
decanaten in het Weegschaal-teken zijn Jupiter, Saturnus en Mercurius. ...
202 Ned. ... Dit is het fundamentele mysterie van het Maagd-teken en het zal worden onthuld wanneer de
272 Eng. 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. Deze Levens hebben Hun doel bereikt,
doch Hun energieën worden nog gericht en geconcentreerd op onze planeet. Zij zijn wel geopenbaard
waar het zulke ontwikkelde planeten betreft als Uranus, Jupiter en Saturnus.
210 Ned. ... Van het gezichtspunt van de discipel uit zijn de drie decanaten van het Waterman-teken Saturnus,
283 Eng. 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. Deze punten moeten door
de astroloog zorgvuldig worden overdacht. In deze tijd echter staan wij op een punt van crisis en de
verwikkelingen van het probleem breiden zich uit, doordat voor de eerste keer in haar geschiedenis de
mensheid begint het Vaste Kruis van de discipel te bestijgen, waardoor haar vooruitgang op het wiel
van de dierenriem in tegenovergestelde richting gekeerd wordt. 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.
210/211 Ned. Volgens Sephariel worden de drie decanaten waarin het Maagd-teken wordt verdeeld, beheerst door de
284 Eng. 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. ... Daarom is de
door Alan Leo gegeven vaststelling van de heersers de ware esoterische. Wanneer de discipel
Saturnus kent als de God die hem gelegenheden biedt, en hem niet slechts aanvoelt als de Godheid die
ellende brengt, dan is hij niet enkel theoretisch maar in waarheid en in handelwijze op het Pad van
Discipelschap. ... 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".
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221 Ned. Met betrekking tot de horoscoop van de mens in het Leeuw-teken en het thema van inwijding wil ik
298 Eng. 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. ...
221/222 Ned. Nogmaals komt Mercurius op dit punt in onze bespreking voor; gij krijgt dus de vorming van een
299 Eng. 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-MercuriusSaturnus. Gij krijgt dus, o.a.:
...

...

...

Saturnus

...
...
...

...
...
...

...
...
...

Brein.
Verschijning.
Tussenperiode.

223 Ned. 2. Het zevende centrum, het centrum aan het ondereinde van de ruggegraat, wordt gewekt door de
301 Eng.
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

Het hart van de Zon
Mercurius
Uranus

De stoffelijke Zon.
Saturnus.
Neptunus.

229 Ned. ... Geen planeet is in het Leeuw-teken in val en geen planeet is in verheffing in dit teken, terwijl de
310 Eng. 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. ...
230 Ned. ... De mens [in het Leeuw-teken] wordt dan niet beheerst door zijn omgeving of door hetgeen in zijn
310/311 Eng. leven gebeurt, doch beheerst dit weloverwogen en puurt uit de omstandigheden en omgeving datgene
wat hij nodig heeft. De macht van Saturnus, de Heer van Karma, neemt dientengevolge in dit teken af.
Om deze reden is de zienswijze van Sepharial niet juist wanneer hij Saturnus aangeeft als de heerser
van het eerste decanaat. 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
de weldadigheid van Jupiter, is de ware geschiedenis van de gevorderde aspirant van het Leeuw-teken.
...
239 Ned. Indirekt en via de invloeden van het Hoofdkruis (waarvan het Kreeft-teken deel uitmaakt) wordt de
323 Eng. 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 [o.a.] ontvankelijk voor ... de
geboden gelegenheden (Saturnus). ...
252 Ned. ... De macht van Saturnus in ... [het Kreeft-]teken bevordert de doeleinden en oogmerken van de
342 Eng. 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, waardoor hij die moeilijke
toestanden en omstandigheden verwekt welke die vereiste worstelingen ten gevolge hebben. ...
258/259 Ned. ... Het zou van belang kunnen zijn indien ik erop wees dat, o.a.: ...
350 Eng. 2. Het Vaste Kruis — als gevolg van deze innerlijke veranderingen enkele grote punten van crisis
teweegbrengt welke onvermijdelijk zijn en bepaalde kansen bieden. Bij het tot stand brengen
hiervan overheerst Saturnus. ...
272/273 Ned. ... Buiten alle verwachting geeft Sepharial de drie planeten Jupiter, Mars en de Zon en wijst dus die
369 Eng. aan die de esoterische heersers zijn van het teken op het wiel van discipelschap.
... Leo geeft in dit geval [van het Tweelingen-teken] Mercurius, Venus en Saturnus, die alle drie het
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wiel van het gewone leven beheersen. Tezamen omvatten zij het wiel zoals het in beide richtingen
draait. 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
fundamentele omwenteling tot stand te brengen. ...

297 Ned. ... De Maan of Venus, Mercurius en Saturnus beheersen de decanaten, en onze beschouwing van deze
402 Eng. 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.
310 Ned. Vervolgens zal ik een analyse geven van drie groepen van driehoeken welke in deze tijd van groot
421 Eng. belang zijn voor de mensheid en welke op de reeds eerder gegeven inlichtingen volgen. 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
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
Leeuw

317/318 Ned. De Beer en de Leeuw ontmoetten elkander en ontwierpen hun plannen in overeenstemming met het
430/431 Eng. 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
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. Tussen deze planetaire centra, waarop ik gewezen heb, en hun verafgelegen kosmische
435 Eng. 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.:
1.
Leeuw

Saturnus
VissenSt

Shamballa ...

324 Ned. b. Saturnus. Deze energie betreft hoofdzakelijk de aangeboden kansen voor de Hiërarchie en voor
440/441 Eng.
haar als leden opgenomen discipelen. De uitspraak dat „Saturnus de planeet van discipelschap is"
is in de kern waar, daar de gewone gemiddelde mens, behoudens in groepsformatie, niet zo
krachtig onder zijn invloed komt.
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De Hiërarchie — als groep — ziet zich gesteld voor een grote crisis van toenadering tot
Shamballa, analoog aan die waarvoor de Mensheid zich thans gesteld ziet naarmate zij
toenadering tot en contact met de Hiërarchie zoekt. Er zijn aldus twee onderling verbonden crises
die zowel de Mensheid als de Hiërarchie beroeren; deze dienen — indien zij de juiste invloed
uitoefenen — datgene voort te brengen wat eenlijnigheid of integratie wordt genoemd, hetgeen
een veel vrijere instroming van goddelijke energie ten gevolge heeft.
Deze beide „toenaderingen" (welke de aard hebben van magnetische „aantrekkingskrachten")
worden door Saturnus bestuurd; waar het de Mensheid betreft komt deze aantrekkingskracht via
de Hiërarchie en — los van die Hiërarchie — kan de mensheid heden ten dage de crisis niet te
boven komen of haar behoorlijk hanteren. Dit dient beseft te worden en de discipelen en
aspiranten der wereld moeten het werk bespoedigen waar zij voor de menselijke bevrijding
strijden en ernaar streven een goddelijke tussenkomst te bewerkstelligen. ...

324 Ned. Tegelijkertijd ligt het voor de hand dat er met betrekking tot deze eenvoudige driehoeken ook enkele
441 Eng. 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. 1. Saturnus, waardoor energie stroomt vanuit het Leeuw-teken via Shamballa naar de Mensheid,
442 Eng.
beheerst twee decanaten in het Steenbok-teken. Vandaar in deze tijd zijn buitengewone kracht in
de driehoek van de Mensheid. Saturnus breekt de bestaande toestanden op door de kracht van zijn
energie-invloed, waardoor de invloed van Mercurius vollediger tot uitdrukking kan worden
gebracht. Dan kan, wanneer de belemmeringen zijn verwijderd, het visioen intuïtief worden
waargenomen. ...
331 Ned. 3. ... Eerste-straals-discipelen zullen, bijvoorbeeld, gemakkelijker reageren op de Shamballa-invloed,
450 Eng.
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 Vissenteken en Uranus overdraagt. ...
341 Ned. De grote kosmische Driehoek ... werkt in de eerste plaats in deze tijd door middel van zes
465 Eng. 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.:
Kreeft
I. SIRIUS................die door middel van

Saturnus werkt.
Steenbok

...

342 Ned. Wij kunnen dientengevolge vermelden dat de krachten van, o.a.:
466 Eng. 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". ...
370 Ned. ... Er zijn, zoals gij weet, zeven heilige planeten:
506 Eng.
1. Vulcanus
2. Mercurius
3. Venus

4. Jupiter
5. Saturnus
6. Neptunus

7. Uranus
377/378 Ned.
DE GEMIDDELDE MENS — EXOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...
517 Eng. 3. Keel-centrum ........................................ derde straal ............................................... de Aarde ...
DISCIPELEN, INGEWIJDEN — ESOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...
3. Keel-centrum ........................................ derde straal ............................................... Saturnus ...
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397/399 Ned. In het zonnestelsel zelf zijn er drie heilige planeten buitengewoon actief. Zij zijn Uranus, Mercurius en
548/550 Eng. Saturnus:
3. Saturnus ... 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. 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 Steenbokteken 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. Gij krijgt bijgevolg een uitdrukking van de
derde-straals-kracht welke duidelijk wordt gemaakt in het volgend diagram:
Weegschaal
Steenbok

Saturnus
Waterman

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

Aarde

Dit maakt in feite duidelijk dat in deze tijd het teken van evenwicht en dat van inwijding intelligent
kunnen worden gebruikt om gevolgen op onze Aarde teweeg te brengen en dit zullen zij
onveranderlijk doen.
449/450 Ned. ... Gij zult u herinneren dat er een hechte verbondenheid is tussen de Aarde en het Steenbok-teken. De
620/621 Eng. reden hiervan is dat de Aarde voor ideale omstandigheden zorgt voor deze bijzondere soort van
verwezenlijking, doordat zij bezig is zich uit het stadium van een „niet-heilige planeet" om te vormen
tot dat van een „heilige planeet". Dit verklaart waarom Saturnus zo krachtig heerst als overbrenger van
de dynamische hoedanigheid van de eerste straal van macht naar onze Aarde. Deze instroming van de
eerste-straals-energie zal van nu af aan in hoge mate worden versneld. ...
466 Ned. 6. „De zeven Zonen van Licht — genoemd naar hun planeten en vaak zelfs met hen vereenzelvigd —
642 Eng.
zijn Saturnus, Jupiter, Mercurius, Mars, Venus en waarschijnlijk de Zon en de Maan." (G.L. I.
628). ...
466 Ned. 10. „De zeven Goden waren in twee drietallen en de Zon verdeeld.
643 Eng.
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).
11. „Saturnus, Jupiter, Mercurius en Venus zijn de vier exoterische planeten en drie andere die
ongenoemd moeten blijven (Pluto en de twee verborgen planeten. A.A.B.), waren de
hemellichamen die in directe astrale en psychische verbinding — moreel en stoffelijk — stonden
met de Aarde, haar Leiders en Bewakers. De zichtbare bollen schenken onze mensheid haar
uiterlijke en innerlijke kenmerken en hun Leiders of Bestuurders schenken haar onze Monaden en
geestelijke vermogens." (G.L. I. 628). ...
467 Ned. 20. De volgende tabel is veelbetekenend:
644 Eng.
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). ...
468 Ned. 24. „De Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus en Vulcanus zijn nog bezig het denk-beginsel te ontwikkelen."
645 Eng.
(K.V. 403).
25. „Diegenen die in het stelsel van Uranus, Neptunus en Saturnus werken, werken op een enigszins
andere wijze dan diegenen die in het stelsel van Venus, Vulcanus, Mars, Mercurius, Jupiter, de
Aarde en in het exoterisch stelsel van Saturnus werken; ditzelfde doen de Manasa-deva’s (de
Zonne-engelen) van de innerlijke rondte. Wij dienen hier op te merken dat wij weer een
drievoudigheid van groepen krijgen welke een drievoudigheid van krachten vertegenwoordigt, en
hierin ligt een wenk. In de andere heersen de hogere en de middelste groep, daar deze planeten de
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meest occulte en de heiligste in openbaring zijn; zij hebben te maken met ego's die zich op het Pad
bevinden en bijgevolg groepsactief zijn. Met betrekking tot Uranus, Neptunus en Saturnus zou
men dit kunnen verwachten, daar zij de samenvoegende planetaire stelsels zijn en voor
omstandigheden zorgen welke enkel geschikt zijn voor zeer ver gevorderde stadia. Zij worden
de ,oogstende' planeten genoemd." (K.V. 777). ...

471 Ned. Zeven grote psychologische Levens, gekenmerkt door zeven soorten van levenskracht, openbaren zich
650 Eng. door bemiddeling van zeven planeten. Vijf andere Levens drukken zich uit door bemiddeling van vijf
planeten, waarvan er nog twee ontdekt moeten worden.
1.
2.
3.
I. 4.
5.
6.
7.
8.
II. 9.
10.
11.
III. 12.

De Zon (als plaatsvervangster voor Vulcanus)
Jupiter
Saturnus
Mercurius
Venus
Mars
De Maan (als plaatsvervangster voor Uranus)
Pluto
Neptunus
De Aarde
Nog niet ontdekt
Nog niet ontdekt.
Dit is de exoterische indeling.

472 Ned. De Natuurrijken en de Planeten. In dit tijdperk, o.a.: ...
650 Eng. 4. Het mensenrijk — Mercurius en Saturnus ...
475 Ned. 4. „In Egypte werd het sterrenbeeld de Grote Beer... de Moeder van de Omwenteling genoemd en de
656 Eng.
Draak met de zeven hoofden werd aan Saturnus toegewezen, die de Draak van het Leven
genoemd werd." (G.L. III. 195). ...
478 Ned. 4. „Ons zonnestelsel is negatief gericht ten aanzien van de zon Sirius die ons gehele zonnestelsel
659 Eng.
psychisch beïnvloedt via de drie samenvoegende stelsels: Uranus, Neptunus en Saturnus." (K.V.
378). ...
479 Ned. 6. „De Mysteriën... werden gepresideerd door Jupiter en Saturnus." (G.L.)
661 Eng. 7. „Het occultisme kleurde Jupiter blauw, omdat hij de zoon van Saturnus is." (G.L.)
8. „Het teken van de komst van de Messias is de conjunctie van Saturnus en Jupiter in het Vissenteken." (G.L. III. 152).
9. „Van het standpunt van de tegenwoordige tijd zouden Venus, Jupiter en Saturnus kunnen worden
beschouwd als de voertuigen van de drie super- of voornaamste beginselen. Mercurius, de Aarde
en Mars zijn nauw verwant aan deze drie, maar er ligt hier een verborgen mysterie." (K.V. 299). ...
483 Ned. 1. „Saturnus, de vader der Goden, is van Eeuwige Duur in een begrensd tijdperk omgevormd." (G.L.
667 Eng.
I. 451).
2. „Jehova werd vereenzelvigd met Saturnus en Vulcanus." (G.L. I. 632).
3. „Later werd de planeet Saturnus gesmaad door diegenen die andere Goden vereerden." (G.L. I.
631).
4. „Saturnus stond in verbinding met Lemurië." (G.L. II. 812). ...
483/484 Ned. 6. „Venus, de Aarde en Saturnus vormen in deze tijd een driehoek van grote betekenis.
668 Eng.
a. Deze driehoek ondergaat een verlevendiging.
b. Deze driehoek verhoogt het trillingsvermogen van de planetaire en individuele centra."
(K.V. 181. 182).
7. „Voor enige tijd heeft de Zonne-Logos Zijn aandacht gericht op de Aarde en op Saturnus terwijl
Uranus wordt gestimuleerd.” (K.V. 357).
8. „Het occultisme moet de strijd winnen voordat het tegenwoordig tijdperk... het drievoudig
zevenvoud van Saturnus van de westelijke cyclus in Europa bereikt — dus voor het einde van de
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21ste eeuw." (G.L. III. 23).
9. „Een van de machtigste onder de zeven scheppende Engelen van de derde orde is Saturnus, de
heersende genius van de planeet en de God van het Hebreeuwse volk. . namelijk Jehova.. aan wie
de zevende dag of sabbat, zaterdag of de dag van Saturnus is gewijd." (G.L. III. 115). ...
12. „Saturnus, Shiva en Jehova zijn één.” (G.L. III, 195).

484 Ned. 13. „Saturnus is het samenvoegend stelsel voor de vier planeten die enkel zuiver manas belichamen,
668/669 Eng.
en is de grote oplossing voor de kleinere vier en ten slotte voor al De Zeven." (K.V. 370). ...
15. „Saturnus is het brandpunt voor de overdracht van het kosmisch denken naar al onze zeven
planetaire stelsels." (K.V. 378).
16. „Het stelsel van Saturnus wordt esoterisch beschouwd de ,vuren door wrijving van de solaire
ruimte te hebben geabsorbeerd." (K.V. 1154).
497 Ned. „...Evenals de drie etherische planeten van onze keten — de Aarde, Mercurius en Mars — met
688 Eng. betrekking tot onze Planeet-Logos een zeldzaam belangrijke driehoek vormen, kan hier worden
gezegd dat op het tegenwoordig punt in evolutie van de logoïsche centra, Venus, de Aarde en
Saturnus een driehoek van groot belang vormen. Deze driehoek ondergaat in deze tijd een
verlevendiging door de werking van kundalini; dientengevolge neemt de trillingscapaciteit van de
centra toe, die langzaam vier-dimensionaal worden. Het is nog niet toegestaan op andere grote
driehoeken te wijzen..." (K.V. 180—2).
500 Ned. „De Grof-Stoffelijke Planeten zijn, o.a.: ...
693 Eng.
Saturnus
3de Keten

4de Hemellichaam of Bol

..." (K.V. 373).
501 Ned. De Scholen op Saturnus, de Zon, de Maan en op Pluto worden niet gegeven maar voltooien de twaalf
695 Eng. planeten.
504 Ned.
3 Eng.

408

„... 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. Van subjectief en geestelijk gezichtspunt uit
lijkt dit zeer bevredigend, daar het in de eerste plaats de beproeving brengt, vervolgens
verlichting en uiteindelijk het resultaat van beide: broederschap en liefde. ..."

URANUS

409
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17 Ned. ... De maan is een dode vorm; zij heeft totaal geen uitstraling. Daarom wordt in de oude lering gezegd
13 Eng. dat de maan „of Vulcanus of Uranus omsluiert". Deze wenk of deze inlichting is altijd van kracht
geweest, en de astrologen zouden er verstandig aan doen met deze door mij gegeven mededeling
betreffende de maan te experimenteren. Laten zij (in plaats van met de maan te werken) werken met
Vulcanus, wanneer zij zich met de onontwikkelde of de gemiddelde mens bezighouden, en met
Uranus, wanneer zij de hoog-ontwikkelde mens in ogenschouw nemen. Zij zullen ondervinden dat er
enkele interessante en overtuigende resultaten uit voortkomen.
59 Ned.
71 Eng.

e. Bij de vijfde en laatste inwijding verschijnen Uranus en Jupiter en brengen een „weldadige
organisatie" teweeg van alle energieën die zich in de uitrusting van de ingewijde bevinden.
Wanneer deze reorganisatie zich heeft voltrokken, kan de ingewijde „ontsnappen aan het wiel
en kan dan waarlijk leven".

65 Ned. 2. Wij zullen de energieën van de drie grote sterrenbeelden in beschouwing nemen zoals zij, ieder
79/80 Eng.
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. ...
78/79 Ned. ... Door middel van Uranus wordt het Ram-teken bovendien verbonden met het Waterman-teken, het
98/99 Eng. teken van werelddienst, dat tot de dood en de bevrijding in het Vissen-teken leidt. 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. ...
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. Vandaar mijn hierboven gegeven toespeling op Uranus.
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.
80 Ned. Uranus belichaamt de energie van de zevende straal en zijn werk komt overeen met dat van
100 Eng. Mercurius, daar de zevende straal de straal is die geest en stof verbindt en elektrisch vuur en vuur door
wrijving tezamenbrengt, waardoor openbaring ontstaat. 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. Over
deze brandende grond moet de ingewijde ten slotte gaan. Uranus beheerst de occulte Weg en is, in een
esoterische zin, verbonden met de Opperpriester van de Mysteriën van Inwijding.
80 Ned. Wij hebben dus met betrekking tot het Ram-teken en het leven van de ziel, die er in subjectieve
101 Eng. 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. ...
81 Ned. Ik wil ook uw aandacht vestigen op het feit dat door Uranus het Ram-teken wordt verbonden met het
101 Eng. Waterman-teken. ...
89 Ned. ... Exoterische astrologie heeft gezegd, en het wordt over het algemeen aangenomen, dat Vulcanus,
114 Eng. Uranus, Pluto en Neptunus geen tekens regeren maar slechts verwantschap met ze hebben. Ik roer dit
hier aan omdat wij de planeet Pluto gaan beschouwen met betrekking tot het Vissen-teken. Deze
verwantschap betreft evenwel een gedeeltelijke waarheid en is slechts tijdelijk waar van het standpunt
van de moderne astroloog. Hun bestaan is pas afgeleid of ontdekt in de laatste twee of drie eeuwen,
hoewel het altijd aan de Hiërarchie bekend is geweest. Ik heb u de tekens gegeven waarvan zij de
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heersers zijn, en de astroloog van de toekomst zal mijn verklaring aannemen en met deze planeten
gaan werken. ... De oude astrologie was kennelijk onvolledig, maar totdat de mens op duidelijke wijze
ontvankelijk werd voor de tot hem komende invloeden, bijvoorbeeld vanuit Uranus of Pluto, die het
zieleleven veel sterker beroeren dan het persoonlijkheidsleven, bleven zij onontdekt, behoudens door
getrainde esoterici. Thans reageert de mensheid snel op de hogere geestelijke invloeden, en bijgevolg
kunnen wij uitzien naar de ontdekking van steeds fijnere krachten.

106 Ned. ... Op het omgekeerde wiel verbruikt de invloed van Saturnus zichzelf in het Steenbok-teken en de
138 Eng. 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. Zijn wil wordt door de invloeden van Uranus gecentraliseerd en
ontwikkeld, en hij ontwikkelt zich tot een leider. Hij brengt de verlangde veranderingen tot stand en
schept die nieuwe omstandigheden waardoor de ziel van de mensheid geholpen zal worden zich vrijer
uit te drukken. 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. Wij kunnen
dus de dubbele invloed ondervinden van Uranus die de hoedanigheid uitdrukt en de energieën van de
zevende straal inbrengt in het ene geval en in het andere geval die van de derde straal. ...
106/107 Ned. ... De zevende straal is in laatste instantie de geconcentreerde, gedifferentieerde energie van de Eerste
138/139 Eng. Straal zoals hij de wil van het eerste aspect van goddelijkheid op aarde uitdrukt door de macht om
zowel geest als stof met elkaar te verbinden en ze — door een daad van de wil — tot objectieve
openbaring te brengen. Dit brengt hij tot stand met behulp van de activiteit van de Derde Straal, die
zich door middel van de mensheid en haar individuele eenheden uitdrukt, hoewel hij zich verenigt met
de energieën van de drie stralen, vrijgegeven door de heersende planeten:
1. Uranus — Straal Zeven — De wil tot zijn en tot ondervinden op alle gebieden van openbaring
tegelijk.
2. Jupiter — Straal Twee ...
3. De Maan — Straal Vier ...
Ik wil hier uw aandacht vestigen op het feit dat gij met betrekking tot de Maan, zoals zij hier in
verbinding staat met een van de Scheppende Hiërarchieën, in de Maan zelf de exoterische invloeden
van de gewone werkwijze op het levenswiel aantreft, en in de planeet die zij omsluiert en verbergt (in
dit geval de planeet Uranus) krijgt gij te maken met de esoterische energie die deze Hiërarchie tot
subjectieve verwezenlijking brengt.
Uranus geeft aangeboren spontane activiteit en dit brengt evoluerende ontwikkeling teweeg —
zowel menselijk als geestelijk. Het is de drang naar betere toestanden. ...
De Maan doet die neiging ontstaan die toestanden te scheppen welke tot de grote kritieke
omvorming van instinct tot intellect leiden. Dit brengt de Maan tot stand, doch Uranus veroorzaakt de
grote overdracht in het menselijk bewustzijn van intellectuele waarneming naar intuïtieve kennis. ...
113/114 Ned.
De decanaten in het Waterman-teken worden (volgens Alan Leo) door Saturnus, Mercurius en
148/149 Eng. Venus beheerst. ...
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.
De Maan die hier de plaats inneemt van Saturnus, verbergt de planeet Uranus.
In dit geval staat Uranus, de occulte planeet, voor de exoterische wetenschap die tot de verborgen
zijde van het vormleven doordringt, en zo krijgen wij de periode waarin de mens niet genoeg op zijn
hoede of zich niet bewust genoeg is om de gelegenheid aan te grijpen en deze aan te wenden voor
esoterische of ziele-doeleinden, maar zich kan vereenzelvigen met de meer gevorderde aspecten van
de vorm. ...
114 Ned. Dit komt duidelijk naar voren in de woorden gesproken tot de mens op het Beweeglijk Kruis wanneer
149/150 Eng. 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. ...
126 Ned. Pad
166 Eng. Inwijding
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150 Ned. ... Alcyone had een krachtige uitwerking gedurende het vorig zonnestelsel waarin de Derde Persoon
200 Eng. 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. Twee van
onze planeten, de Aarde (niet-heilig) en Uranus (heilig), zijn rechtstreeks de voortbrengselen van deze
derde-straals-activiteit. ...
151 Ned. ... Het is een van de eerste vruchten van inwijding, maar pas in het eerstvolgend wortelras na ons
201 Eng. 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, o.a.: ...
3. Jupiter en Uranus — planeten van heilzame voltooiing. De tweede straal van liefde en de zevende
straal die geest en stof samensmelt „tot de uiteindelijke glorie' van de Zonne-Logos komen ten
slotte tot de meest volledige samenwerking. ...
164 Ned. ... Ik wil u er hier aan herinneren dat de Maan doorgaans wordt beschouwd de een of andere planeet te
219 Eng. „omsluieren" of te „verbergen” en hiervan zijn er drie die door de Maan kunnen worden omsluierd.
Hier moet de intuïtie van de astroloog en van degene die het esoterische bestudeert worden
opgeroepen. Deze planeten zijn Vulcanus, Neptunus of Uranus. Deze drie scheppen en beïnvloeden
enkele aspecten van het Moeder-beginsel waardoor het leven van de innerlijke, goddelijke
werkelijkheid wordt verzorgd en gevoed totdat de tijd aanbreekt dat het Christus-kind tot geboorte
wordt gebracht. Zij bepalen of beheersen de stoffelijke, de astrale en de mentale aard, waardoor de
persoonlijkheid wordt geschapen. Zij vormen een driehoek van ontzagwekkende scheppingskracht; ik
zal later hierop dieper ingaan wanneer ik de Wetenschap van de Driehoeken behandel. ...
165/166 Ned. ... De plane[et die hem in het een of ander aspect van zijn aard regeren en beheersen [als hij op het
221 Eng. Vaste Kruis staat,] ... is, o.a.:
Planeet

Teken

Straal

School ...

6. Uranus

Waterman

7de

Orthodox. ...

167/168 Ned. ... Uranus staat in het Schorpioen-teken in verheffing; de macht van Venus wordt in dit teken
224/225 Eng. getemperd, terwijl de Maan in val is. ...
Uranus is de planeet die zich kenmerkt door wetenschappelijk denken, hetgeen in dit stadium van
de loopbaan van de discipel betekent dat hij kan beginnen het occulte leven te leven en dat de weg van
goddelijke kennis de plaats kan innemen van de mystieke weg van voelen. Bovendien betekent het dat
kennis kan worden omgevormd tot de weg van wijsheid en van licht. Dit brengt noodzakelijkerwijs het
wilsaspect of de invloed van de eerste straal (Vulcanus) met zich mede, vermengd met de zevende
straal (Uranus), waardoor de verlangde openbaring op het stoffelijk gebied plaatsvindt. Met Uranus
beginnen bijgevolg een nieuwe levensorde en nieuwe levensomstandigheden en dit brengt op zijn
beurt — wanneer de discipel zich in het leven hieraan heeft aangepast — een begrip teweeg van de
oorzaken der dingen zoals zij zijn en een begeerte de oude orde en de oude richting te veranderen in
de nieuwe. Dit veroorzaakt de omkering van het wiel. Dit kunt gij in deze tijd zeer duidelijk zien
plaatsgrijpen met betrekking tot de mensheid en de wereldprocessen. 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.
181 Ned. Bij de tekens Tweelingen en Weegschaal ligt het zwaartepunt voor zover het de mensheid betreft op
243 Eng. 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. ...
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182 Ned. Wanneer deze drie — wet, sekse en geld — zoals zij zich thans uitdrukken en zich in de toekomst
244 Eng. 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.
183 Ned. Uranus is de esoterische heerser en is in dit teken van bijzonder belang daar de zevende straal door
246 Eng. 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. Hierin ligt het gehele mysterie van geld verborgen, alsook de schepping en
het voortbrengen van geld. ...
184 Ned. Door deze planeet, Uranus, wordt het Weegschaal-teken tevens in verbinding gebracht met de tekens
247 Eng. 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. ...
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. Deze drie planeten kunnen alle (door
middel van de stralen waarvan zij de bemiddelaars zijn) worden aangetroffen op de eerste grote lijn
van kracht, de lijn van wil of macht en van bedoeling en het doel dat visionair gezien wordt.
1. Uranus. — 7de Straal van Ceremoniële Magie. God de Vader. Hij die tezamen brengt. De Bron
van Dualisme. Hij die het einde vanaf het begin overziet. Geestelijk bewustzijn.
Van Intuïtie tot Inspiratie. ...
185 Ned. De volgende planeten en hun stralen beheersen het Hoofdkruis waarvan het Weegschaal-teken een van
248 Eng. de punten is, o.a.: ...
3. Uranus

7de Straal

Ceremoniële Orde. Wet of Magie. ...

202 Ned. ... [H]et Tweelingen-teken is een uitdrukking van de vierde niet-geopenbaarde Scheppende Hiërarchie
272 Eng. — een Hiërarchie van de hogere groep van Levens die juist boven de zeven staat Die de levens van
ons stelsel beheersen. Deze Levens hebben Hun doel bereikt, doch Hun energieën worden nog gericht
en geconcentreerd op onze planeet. Zij zijn wel geopenbaard waar het zulke ontwikkelde planeten
betreft als Uranus, Jupiter en Saturnus.
219/220 Ned. Zoals u verteld is omsluiert de Zon enkele verborgen planeten en waar het het Leeuw-teken betreft,
296 Eng. 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. De activiteit van Uranus wordt echter pas
waargenomen in een zeer ver gevorderd ontwikkelingsstadium op het Pad en is analoog aan dat punt in
de bewustzijnsontplooiing waarin door een daad van de wil de bewuste, verlichte mens
(gecentraliseerd in het hoogste hoofd-centrum) het centrum aan het ondereinde van de ruggegraat wekt
en het kundalinivuur opwaarts trekt. ...
220 Ned. 3. Op het Hoofdkruis is het de centrale, geestelijke Zon die zich laat gelden; Uranus is dan de
297 Eng.
verdelende bemiddelaar en het hoofd-centrum wordt het centrum in het lichaam van de ingewijde
waardoorheen aanwijzingen en leiding komen.
220 Ned. Vandaar de drievoudige verhouding van de Zon tot het Leeuw-teken welke in ons zonnestelsel
297 Eng. 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.
222 Ned. Indien gij een weinig nadenkt zult gij begrijpen dat de Zon, zoals zij Neptunus omsluiert, een
300 Eng. krachtige uitwerking heeft op de persoonlijkheid, hier gesymboliseerd voor ons door het astraal
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lichaam, terwijl Uranus (die eveneens door de Zon wordt omsluierd) de uitwerking van de ziel op de
persoonlijkheid symboliseert. ...

223 Ned. 2. Het zevende centrum, het centrum aan het ondereinde van de ruggegraat, wordt gewekt door de
301 Eng.
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

Het hart van de Zon
Mercurius
Uranus

De stoffelijke Zon.
Saturnus.
Neptunus.

223 Ned. Door Uranus wordt het Leeuw-teken met drie andere tekens van de dierenriem Ram, Weegschaal en
302 Eng. 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.
225 Ned. Wegens zijn plaats op het Vaste Kruis komt het Leeuw-teken onder invloed, direkt of indirekt, van zes
304 Eng. 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. De bijzondere betekenis van het Leeuw-teken in de algemene evolutie van bewustzijn wordt speciaal
306 Eng. 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, o.a.: ...
2. Uranus. — Occult bewustzijn of die intelligente, ineenvloeiende toestand die de
wetenschappelijke tot-eenwording teweegbrengt van de twee factoren, het hoger en het lager zelf,
door het denkvermogen intelligent te gebruiken. ...
227 Ned. Wij krijgen bijgevolg het bewuste, geïntegreerde Zelf dat met volledige occulte kennis, alsook met het
307 Eng. 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. Voordat de individuele mens een inwijding kan ondergaan, moet hij volledig zelfbewust, mystiek
307/308 Eng. 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.
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 onbekende planeet.
Uranus en Neptunus.
De menselijke Hiërarchie.
Het dierenrijk.

De centrale geestelijke Zon

... 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.
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3. Neptunus — 6de straal — idealistische gerichtheid op één punt. Toewijding aan een doel.

228 Ned. In het vervolmaakt geworden Leeuw-teken draagt de liefhebbende zelfbewuste ziel (2de straal) haar
309 Eng. 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. Denk over deze
uiteenzetting na.
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. ...
229/230 Ned. ... Geen planeet is in het Leeuw-teken in val en geen planeet is in verheffing in dit teken, terwijl de
310 Eng. 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. ... De kracht van het
denkvermogen, zoals gesymboliseerd door Uranus, neemt af, want niet het denkvermogen heeft in
werkelijkheid de leiding maar het Zelf of de Ziel die gebruik maakt van het denkvermogen en het
beheerst. ...
239 Ned. Indirekt en via de invloeden van het Hoofdkruis (waarvan het Kreeft-teken deel uitmaakt) wordt de
323 Eng. 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). ...
291 Ned. Door middel van de drie andere armen van het Vaste Kruis en hun drie stromen van goddelijke energie
395 Eng. 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. De heersers van het
Waterman-teken zijn Uranus en Jupiter, en brengen met zich mede de zevende en weer de tweede
straal. De Maan is ook aanwezig, maar omsluiert weer Vulcanus, wiens invloed wij reeds hebben
besproken. ...
296 Ned. Uranus, de planeet van het verborgen mysterie en een van de meest occulte planeten, komt in dit teken
400/401 Eng. „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. De aanwezigheid bijgevolg van de Maan in verheffing en van Uranus in val geeft
een wonderbaarlijk beeld van de menselijke geschiedenis gedurende het stadium van ontwikkeling en
macht van de persoonlijkheid. 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. 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.
310 Ned. Vervolgens zal ik een analyse geven van drie groepen van driehoeken welke in deze tijd van groot
421 Eng. belang zijn voor de mensheid en welke op de reeds eerder gegeven inlichtingen volgen. 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
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
Leeuw
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Het stuit-centrum

het keel-centrum

de zonnevlecht

318 Ned. En toen de hemelen binnen de niet-te-overschrijden-grens reageerden op het licht vanuit Sirius dat tot
432 Eng. 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. ... Tussen deze planetaire centra, [de Grote Beer, Sirius en de Pleiaden,]waarop ik gewezen heb, en
435 Eng. 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.: ...
2.
Vissen

Uranus

De Hiërarchie

322 Ned. b. Uranus is de planeet van het occultisme, want hij omsluiert „datgene wat wezenlijk is; hij verbergt
438 Eng.
datgene wat ontdekt moet worden en op het juiste moment draagt hij de kennis over van het
verborgen mysterie". Voor het merendeel der mensen bestaat in deze tijd het occultisme niet; voor
de aspirant en de discipel wordt, naarmate zij doordringen tot de wijsheid van de Hiërarchie, het
occultisme snel een bron en een vorm van openbaring.
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. ...
324 Ned. Tegelijkertijd ligt het voor de hand dat er met betrekking tot deze eenvoudige driehoeken ook enkele
441 Eng. 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. Het is interessant op te merken dat de zevende Straal van Ceremoniële Wet en Orde door bemiddeling
444/445 Eng. van Uranus werkt die thans de overbrenger is van de kracht van Sirius via het Vissen-teken naar de
Hiërarchie. Vanuit dat „tussen-centrum" gaat de kracht door naar die gevoelige groep van discipelen,
aspiranten en werkers aan wier hart en handen de zware taak is toevertrouwd, verbonden met de
reorganisatie en de wederopbouw van de ontredderde wereldstructuur. ...
328 Ned. De energie van Uranus die door en in de mensheid stroomt, brengt de drang teweeg naar betere
446 Eng. omstandigheden om tot betere vormen voor het occulte en esoterische leven te kunnen komen en om
de innerlijke en uiterlijke mens op geschiktere wijze te verenigen. Dit is een van de redenen waarom
men zo vaak zegt dat de Maan Uranus omsluiert. De Maan wordt herhaaldelijk als dekmantel gebruikt
wanneer Uranus wordt bedoeld. Nu is de Maan een dode wereld en dit komt doordat de drang van
Uranus in die ver achter ons liggende tijden, toen er nog levende vormen op de Maan waren, zo sterk
was dat dit leidde tot een algehele, definitieve ontruiming van de Maan en tot de overdracht van haar
leven naar onze planeet. Zulk een overdracht is thans niet meer noodzakelijk, daar het bewustzijn van
de mensheid van dien aard is dat de vereiste veranderingen kunnen worden aangebracht zonder zulk
een drastische methode. Het is evenwel deze invloed van Uranus welke achter de tegenwoordige
verplaatsing ligt van bevolkingsgroepen door geheel Europa en Groot-Brittannië heen en welke
aansprakelijk is voor de gestadige trek van volkeren van oost naar west, van Azië naar Europa in de
vroegere geschiedenis van dat werelddeel en van Europa naar het westelijk halfrond in moderner
tijden.
328/329 Ned. Bij het bestuderen van deze in elkaar grijpende driehoeken zal het blijken dat de combinatie van de
446/447 Eng. 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
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aan de Christus", met het gevolg dat de innerlijke, verborgen, geestelijke Mens geopenbaard en in het
licht van de dag gebracht zal worden. ... Wanneer (zoals nu het geval is) de invloed van Uranus bij de
andere invloeden wordt gevoegd en de zevende straal tegelijkertijd een grotere cyclus van activiteit op
de Aarde begint, dan is er de noodzakelijke energie aanwezig om de crisis van inwijding te verhaasten
en een groot ritmisch ontwaken op te roepen. ...

329/330 Ned. Bijgevolg: achter al deze gebeurtenissen kan de vage omtrek van een kleinere driehoek van energie
448 Eng. worden opgemerkt; deze bestaat uit een vermenging van energieën van drie planeten:
Venus

Uranus

De Aarde

Deze planeten brengen een combinatie teweeg van de energieën van
Straal 3. — Actieve intelligentie.
Straal 7. — Ceremoniële orde of magie.
Straal 5. — Concreet denkvermogen.
331 Ned. 3. ... Eerste-straals-discipelen zullen, bijvoorbeeld, gemakkelijker reageren op de Shamballa-invloed,
450 Eng.
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 Vissenteken en Uranus overdraagt.
370 Ned. ... Er zijn, zoals gij weet, zeven heilige planeten:
506 Eng.
1. Vulcanus
2. Mercurius
3. Venus

4. Jupiter
5. Saturnus
6. Neptunus

7. Uranus
372 Ned. ... De drie omsluierde planeten — Vulcanus, Uranus en Neptunus zijn alle drie heilige planeten en
509 Eng. 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. ...
377/378 Ned.
DE GEMIDDELDE MENS — EXOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...
517 Eng. 6. Heiligbeen-centrum .............................. zevende straal ........................................... Uranus ...
DISCIPELEN, INGEWIJDEN — ESOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...
6. Heiligbeen-centrum .............................. zevende straal ........................................... Uranus ...
390 Ned. Het Leeuw-teken — Heerseres: De Zon die Uranus, de planeet van het occultisme, omsluiert en die
538 Eng.
groepsverhoudingen, organisaties en het elfde Huis regeert. Zij verbindt de invloed van het
Leeuw-teken met die van het Waterman-teken.
393 Ned. Het zelfbewustzijnsaspect van het menselijk wezen wordt gestadig verruimd onder deze sterke
541/542 Eng. wisselwerking en door middel van de door Uranus overgedragen krachten via het elfde huis, en het zal
uiteindelijk plaats maken voor groepsbewustheid, groepsverhoudingen en groepswerk. Vandaar de
tegenwoordige neiging naar samenbundeling, naar een verbond van volken, gebieden van handeling en
de vele groepen die zich steeds meer onderscheiden door menselijke onderlinge betrekkingen. ...
397/398 Ned. In het zonnestelsel zelf zijn er drie heilige planeten buitengewoon actief. Zij zijn:
548 Eng. [Uranus, Mercurius en Saturnus.]
1. Uranus ... 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. ...
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.
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Het is interessant te beseffen dat het Ram-teken, de Inleider, doeltreffend doorkomt op de Aarde
door middel van het organiserend vermogen van Uranus. ...

468 Ned. 25. „Diegenen die in het stelsel van Uranus, Neptunus en Saturnus werken, werken op een enigszins
645 Eng.
andere wijze dan diegenen die in het stelsel van Venus, Vulcanus, Mars, Mercurius, Jupiter, de
Aarde en in het exoterisch stelsel van Saturnus werken; ditzelfde doen de Manasa-deva’s (de
Zonne-engelen) van de innerlijke rondte. Wij dienen hier op te merken dat wij weer een
drievoudigheid van groepen krijgen welke een drievoudigheid van krachten vertegenwoordigt, en
hierin ligt een wenk. In de andere heersen de hogere en de middelste groep, daar deze planeten de
meest occulte en de heiligste in openbaring zijn; zij hebben te maken met ego's die zich op het Pad
bevinden en bijgevolg groepsactief zijn. Met betrekking tot Uranus, Neptunus en Saturnus zou
men dit kunnen verwachten, daar zij de samenvoegende planetaire stelsels zijn en voor
omstandigheden zorgen welke enkel geschikt zijn voor zeer ver gevorderde stadia. Zij worden
de ,oogstende' planeten genoemd." (K.V. 777). ...
471 Ned. Zeven grote psychologische Levens, gekenmerkt door zeven soorten van levenskracht, openbaren zich
650 Eng. door bemiddeling van zeven planeten. Vijf andere Levens drukken zich uit door bemiddeling van vijf
planeten, waarvan er nog twee ontdekt moeten worden.
1.
2.
3.
I. 4.
5.
6.
7.
8.
II. 9.
10.
11.
III. 12.

De Zon (als plaatsvervangster voor Vulcanus)
Jupiter
Saturnus
Mercurius
Venus
Mars
De Maan (als plaatsvervangster voor Uranus)
Pluto
Neptunus
De Aarde
Nog niet ontdekt
Nog niet ontdekt.
Dit is de exoterische indeling.

471 Ned. De Natuurrijken en de Planeten. In dit tijdperk, o.a.: ...
650 Eng. 5. Het zielenrijk — Neptunus en Uranus ...
478 Ned. 4. „Ons zonnestelsel is negatief gericht ten aanzien van de zon Sirius die ons gehele zonnestelsel
659 Eng.
psychisch beïnvloedt via de drie samenvoegende stelsels: Uranus, Neptunus en Saturnus." (K.V.
378). ...
484 Ned. 7. „Voor enige tijd heeft de Zonne-Logos Zijn aandacht gericht op de Aarde en op Saturnus terwijl
668 Eng.
Uranus wordt gestimuleerd.” (K.V. 357). ...
486 Ned. 1. „Uranus was bij de ouden onder een andere naam bekend." (G.L. I. 126) .
672 Eng. 2. „Kronos (de tijd)... wordt voorgesteld als de verminker van Uranus... De volstrekte tijd wordt
gevormd tot de eindige en de beperkte." (G.L. I. 450).
3. „Uranus... werd niet onder de drie geheime hemelbollen of Sterren-Engelen gerekend." (G.L. I.
629).
4. „Uranus... vertegenwoordigde alle scheppende vermogens en is synoniem met Kronos.” (G.L. II.
281. 282).
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 mysterieplaneet hadden die zij nooit noemden. De zevende planeet was niet de Zon maar de verborgen
goddelijke Hiërophant." (G.L. III. 330).
6. „Uranus wordt thans gestimuleerd." (K.V. 357).
7. „Uranus is een van de drie samenvoegende planeten en Sirius beïnvloedt ons gehele zonnestelsel
via Uranus, Neptunus en Saturnus." (K.V. 378).
8. „Uranus is het huis van ,elektrisch vuur'." (K.V. 1154).
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500 Ned. „Uranus. (7de straal) — De School van Magie van de tiende orde. Hij wordt soms de ,planeet van de
693 Eng.
violette kracht' genoemd en zijn gegradueerden hanteren de kracht van kosmisch etherisch prana.
504 Ned.
2 Eng.

Vraag:
„Wilt gij een ander punt in Esoterische Astrologie verklaren, namelijk hoe wij, daar wij geen
astronomische data hebben betreffende de positie van Vulcanus, ,met Vulcanus en Uranus
kunnen werken in plaats van de Maan'?"
Ik ben niet gerechtigd deze vraag te beantwoorden, daar ze een van de geheimen van inwijding
betreft en gebaseerd is op een volledig begrip van de goddelijke aard van illusie (verbonden met het
Denkvermogen van God) en zich onderscheidt van begoocheling die door de mensheid zelf wordt
geschapen. Ik wil er evenwel op wijzen dat hier astronomische data en plaats van geen werkelijk
belang zijn.

420

NEPTUNUS

421

422

Bladz.-ref.

NEPTUNUS

56 Ned.
Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden, o.a.: ...
66/67 Eng. 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. e.
59 Ned.
70 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën, o.a.: ...
Straal 6 met Kreeft en Boogschutter door middel van Neptunus en Mars.
b. Bij de tweede inwijding komt de kandidaat onder invloed van drie planeten — Neptunus, Venus
en Jupiter. De drie centra — de zonnevlecht, het hart en de keel — zijn er actief bij
betrokken. ...

89 Ned. ... Exoterische astrologie heeft gezegd, en het wordt over het algemeen aangenomen, dat Vulcanus,
114 Eng. Uranus, Pluto en Neptunus geen tekens regeren maar slechts verwantschap met ze hebben. ... Deze
verwantschap betreft evenwel een gedeeltelijke waarheid en is slechts tijdelijk waar van het standpunt
van de moderne astroloog. ...
100 Ned. ... Het is interessant op te merken dat de astroloog Alan Leo Neptunus in overweging neemt als een
129 Eng. plaatsvervanger van Jupiter. Hij voelde en raakte een mysterie van inwijding aan, hoewel hij de
belangrijkheid van zijn ontdekking niet besefte. Neptunus centraliseert de invloed van het Vissenteken 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. ...
129 Ned. De aan het astrologisch feit ten grondslag liggende symboliek dat Mars in verheffing staat in het
170 Eng. 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. ...
129/130 Ned. ... De symboliek heeft betrekking op de „val" van het hoogste aspect, en pas later op de val of de
171 Eng. 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. 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. ...
162 Ned. Het Schorpioen-teken is eveneens door de invloeden van de zesde straal buitengewoon belangwekkend
217 Eng. 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. ...
163 Ned. ... De beproevingen, de moeilijkheden en de weeën van dit tijdperk zijn de symptomen of
217/218 Eng. aanwijzingen van de „komst in openbaring" van de nieuwe beschaving en de nieuwe cultuur. Zij
duiden op de geboorte van het nieuwe tijdperk waarop de gehele wereld wacht. Dit zal gebeuren
indien — esoterisch gesproken — de zesde-straals-energie van Mars wordt omgevormd tot de
zesde-straals-energie van Neptunus, want de ene is „objectief en vol bloed" en de andere is „subjectief
en vol leven".
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 Ned. ... Deze zesde-straals-invloed die vanuit drie gezichtspunten komt nl. — orthodox, esoterisch en
218 Eng. 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 Boogschutterteken ...
163/164 Ned. De tekens Schorpioen en Waterman staan ook in een bijzondere verhouding tot elkaar door
218/219 Eng. 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 Kreeftteken beheerst, waardoor hij de uitdrukking op het stoffelijk gebied bestuurt. In dit verband wordt de
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Maan aangegeven als de orthodoxe en de hiërarchische heerser van het Waterman-teken. Ik wil u er
hier aan herinneren dat de Maan doorgaans wordt beschouwd de een of andere planeet te „omsluieren"
of te „verbergen” en hiervan zijn er drie die door de Maan kunnen worden omsluierd. Hier moet de
intuïtie van de astroloog en van degene die het esoterische bestudeert worden opgeroepen. Deze
planeten zijn Vulcanus, Neptunus of Uranus. Deze drie scheppen en beïnvloeden enkele aspecten van
het Moeder-beginsel waardoor het leven van de innerlijke, goddelijke werkelijkheid wordt verzorgd en
gevoed totdat de tijd aanbreekt dat het Christus-kind tot geboorte wordt gebracht. Zij bepalen of
beheersen de stoffelijke, de astrale en de mentale aard, waardoor de persoonlijkheid wordt geschapen.
Zij vormen een driehoek van ontzagwekkende scheppingskracht; ik zal later hierop dieper ingaan
wanneer ik de Wetenschap van de Driehoeken behandel. ...

164 Ned. ... Het punt dat ik hier naar voren wil brengen is dat door de invloeden van Mercurius en Neptunus het
219 Eng. 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 Ned. In deze wereldperiode en op een bijzondere wijze, voor zover het het Arisch ras betreft waartoe de
219/220 Eng. westerse volkeren behoren, wordt Neptunus esoterisch erkend als de Inwijder. 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. Op deze wijze werkt Neptunus." Dit is echter een
groot mysterie, dat pas wordt onthuld ten tijde van de tweede inwijding waarin de heerschappij van het
vloeibaar astraal gebied wordt aangetoond. ...
164/165 Ned. Het Kreeft-teken, de deur tot incarnatie, heeft een hechte verhouding met het Schorpioen-teken door
220 Eng. 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
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. Vroegere
vereenzelvigingen vallen weg; nieuwe neigingen naar hogere, fijnere en meer geestelijke
vereenzelvigingen beginnen tot uitdrukking te komen en dan beginnen Neptunus en Mars het hunne te
doen.
185 Ned. De volgende planeten en hun stralen beheersen het Hoofdkruis waarvan het Weegschaal-teken een van
248 Eng. de punten is, o.a.: ...
6. Neptunus

6de Straal

Idealisme. Toewijding. Strijd.

203 Ned. Bovendien is het in dit teken dat de Maan in haar eigen recht van ouderdom en van oude
273 Eng. gedachten-controle, alsook zoals zij Vulcanus zowel als Neptunus omsluiert, de kracht van het Maagdteken verbindt met de energieën van de tekens Stier, Kreeft en Waterman. ...
204 Ned. Neptunus is, zoals gij weet, de God der wateren en de uitdrukking „water" omvat vele gezichtspunten
275 Eng. van de esoterische wijsheid, zoals:
1. Het gehele begrip van stof — universeel en gespecificeerd.
2. De „wateren van stoffelijke bestanddelen".
3. De oceaan van het leven.
4. De wereld van astrale begoocheling en reactie.
5. Het astraal gebied als één geheel.
6. De begeerte en de emotionele aard.
7. De wereld van geconcentreerde incarnatie voor de massa.
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8. Massa-bestaan, zoals in het Kreeft-teken.

205 Ned. ... De planeet Neptunus is zó overheersend actief bij het bewerkstelligen van zulk een activiteit in het
276 Eng. Kreeft-teken dat er een behoorlijke stuwkracht kan worden ontwikkeld, waardoor de vooruitgang
(door de tussenliggende tekens) naar het Waterman-teken bevorderd zal worden.
208 Ned. Zoals ik u heb verteld, wordt door de esoterische leraren van de Hiërarchie het Maagd-teken
280 Eng. 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). ...
209 Ned. ... Neptunus, de uitdrukking van de zesde Straal van Idealistische Toewijding, is natuurlijk in dit teken
282 Eng. minder krachtig weergegeven en gelijktijdig „wordt zijn macht getemperd”, want de aandrijving en
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. [In het Maagd-teken.]
219 Ned. Zoals u verteld is omsluiert de Zon enkele verborgen planeten en waar het het Leeuw-teken betreft,
296 Eng. 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. ... Door een ruime en dientengevolge een enigszins onnauwkeurige generalisering te geven, zou ik
296/297 Eng. kunnen zeggen dat dit proces zich als volgt op de drie Kruisen voltrekt, o.a.: ...
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. ...
220 Ned. Vandaar de drievoudige verhouding van de Zon tot het Leeuw-teken welke in ons zonnestelsel
297/298 Eng. 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.
Neptunus, die het teken van de Godheid der wateren is, staat in verbinding met de zesde straal die
het astrale of emotionele gebied van begeerte beheerst. 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. ...
220/221 Ned. ... Gij krijgt, esoterisch gesproken, de verschijning van een belangwekkende driehoek van kracht — de
298 Eng. 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". ...
222 Ned. Indien gij een weinig nadenkt zult gij begrijpen dat de Zon, zoals zij Neptunus omsluiert, een krachtige
300 Eng. 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. 2. Het zevende centrum, het centrum aan het ondereinde van de ruggegraat, wordt gewekt door de
301 Eng.
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

Het hart van de Zon
Mercurius
Uranus

De stoffelijke Zon.
Saturnus.
Neptunus.
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225 Ned. Wegens zijn plaats op het Vaste Kruis komt het Leeuw-teken onder invloed, direkt of indirekt, van zes
304 Eng. 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. De verhouding van Leeuw tot Kreeft door middel van Neptunus is reeds eerder aangeroerd en is
306/307 Eng. 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. Dit brengt de volgende ontwikkelingen teweeg,
o.a.: ...
3. Neptunus. — Mystiek bewustzijn of die innerlijke gevoeligheid die onfeilbaar leidt tot het hogere
visioen, tot de erkenning van de onderlinge verhouding in de wezenlijke tweeslachtigheid van de
mens gedurende het openbaringsproces, met inbegrip van de activiteit van de bemiddelaar.
227/228 Ned. Voordat de individuele mens een inwijding kan ondergaan, moet hij volledig zelfbewust, mystiek
307/308 Eng. 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. Verder dan deze twee ver afgelegen planeten [Uranus en Neptunus] ligt een andere planeet die nog
308 Eng. 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 onbekende planeet.
Uranus en Neptunus.
De menselijke Hiërarchie.
Het dierenrijk.

De centrale geestelijke Zon

228 Ned. Ik wil hier onder uw aandacht brengen dat, door middel van deze leidinggevende planeten, de
308 Eng. 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. In het vervolmaakt geworden Leeuw-teken draagt de liefhebbende zelfbewuste ziel (2de straal) haar
309 Eng. 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. ...
237 Ned. ... Er is één punt dat ik duidelijk wens te maken, namelijk dat gij in de twee heersers van dit teken —
321 Eng. 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. In dit esoterisch
huwelijk krijgt gij ten opzichte van de mensheid een grote synthese uitgebeeld van de vorm en van de
begeerte-gevoeligheid en dientengevolge een zuivere verklaring van het bewustzijnsstadium dat wij
het Atlantisch bewustzijn noemen. ...
237/238 Ned. ... De Maan echter verbindt het Kreeft-teken met twee andere tekens en deze vormen een kosmische
321 Eng. 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
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elkander in verbinding staan.

238 Ned. Gelijk het Leeuw-teken in al zijn drie uitdrukkingen (orthodox, esoterisch en hiërarchisch) door de
321/322 Eng. 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. ... Waar het het massa-denken betreft (waarvan het Kreeft-teken de zuiverste uitdrukking is) is het
322 Eng. 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. ...
238 Ned. ... Ook is het voor de gemiddelde studerende van de moderne tijd net zo moeilijk het massabewustzijn
322 Eng. 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. ...
238 Ned. De niet omsluierde Neptunus verbindt het Kreeft-teken met geen ander sterrenbeeld of teken; dit feit is
322 Eng. 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. Dit alles is hij te boven gekomen en het waterige leven van emotionele
reacties is ten slotte verdrongen door het leven van zuivere, omvattende liefde. Zieleleiding
„vernietigt" esoterisch de Maan en alle sporen van het Neptunus-leven. ...
239 Ned. Deze twee — de Maan en Neptunus — zijn dus de direkte invloeden die op de in het Kreeft-teken
323 Eng. geborene inwerken, waardoor het vormleven en het emotioneel-astraal lichaam tot ontplooiing
komen. ...
252 Ned. ... Twee planeten, Jupiter en Neptunus, komen in dit teken in verheffing. Daar dit teken het teken van
341 Eng. 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.
252 Ned. ... De macht van Saturnus in dit teken bevordert de doeleinden en oogmerken van de heersende
342 Eng. 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, waardoor hij die moeilijke toestanden en
omstandigheden verwekt welke die vereiste worstelingen ten gevolge hebben. ...
370 Ned. ... Er zijn, zoals gij weet, zeven heilige planeten:
506 Eng.
1. Vulcanus
2. Mercurius
3. Venus

4. Jupiter
5. Saturnus
6. Neptunus

7. Uranus
372 Ned. ... Op het ogenblik is het mechanisme van het merendeel der mensen niet afgestemd op de ontvangst
509 Eng. van de uitstralingen van Vulcanus, Uranus of Neptunus, terwijl Pluto in deze tijd alleen een reactie
oproept bij groepen of bij die discipelen die voldoende ontwikkeld zijn om op de juiste wijze te
reageren. 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. ...
378 Ned.
DISCIPELEN, INGEWIJDEN — ESOTERISCHE PLANETEN, o.a.: ...
517 Eng. 5. Zonnevlecht-centrum ............................ zesde straal ......................................... Neptunus
468 Ned. 25. „Diegenen die in het stelsel van Uranus, Neptunus en Saturnus werken, werken op een enigszins
645 Eng.
andere wijze dan diegenen die in het stelsel van Venus, Vulcanus, Mars, Mercurius, Jupiter, de
Aarde en in het exoterisch stelsel van Saturnus werken; ditzelfde doen de Manasa-deva’s (de
Zonne-engelen) van de innerlijke rondte. Wij dienen hier op te merken dat wij weer een
drievoudigheid van groepen krijgen welke een drievoudigheid van krachten vertegenwoordigt, en
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hierin ligt een wenk. In de andere heersen de hogere en de middelste groep, daar deze planeten de
meest occulte en de heiligste in openbaring zijn; zij hebben te maken met ego's die zich op het Pad
bevinden en bijgevolg groepsactief zijn. Met betrekking tot Uranus, Neptunus en Saturnus zou
men dit kunnen verwachten, daar zij de samenvoegende planetaire stelsels zijn en voor
omstandigheden zorgen welke enkel geschikt zijn voor zeer ver gevorderde stadia. Zij worden
de ,oogstende' planeten genoemd." (K.V. 777). ...

471 Ned. Zeven grote psychologische Levens, gekenmerkt door zeven soorten van levenskracht, openbaren zich
650 Eng. door bemiddeling van zeven planeten. Vijf andere Levens drukken zich uit door bemiddeling van vijf
planeten, waarvan er nog twee ontdekt moeten worden.
1.
2.
3.
I. 4.
5.
6.
7.
8.
II. 9.
10.
11.
III. 12.

De Zon (als plaatsvervangster voor Vulcanus)
Jupiter
Saturnus
Mercurius
Venus
Mars
De Maan (als plaatsvervangster voor Uranus)
Pluto
Neptunus
De Aarde
Nog niet ontdekt
Nog niet ontdekt.
Dit is de exoterische indeling.

472 Ned. De Natuurrijken en de Planeten. In dit tijdperk, o.a.: ...
651 Eng. 5. Het zielenrijk — Neptunus en Uranus ...
478 Ned. 4. „Ons zonnestelsel is negatief gericht ten aanzien van de zon Sirius die ons gehele zonnestelsel
659 Eng.
psychisch beïnvloedt via de drie samenvoegende stelsels: Uranus, Neptunus en Saturnus." (K.V.
378). ...
482/483 Ned. 1. „Neptunus behoort in werkelijkheid niet tot ons stelsel, in weerwil van zijn schijnbare verbinding
666 Eng.
met de Zon. De verbinding is denkbeeldig." (G.L. I. 129. Noot).
2. „Onder de geheime hemelbollen of Sterren-Engelen... was Neptunus niet begrepen." (G.L. I. 629).
3. „Neptunus is de God van de rede." (G.L. II. 840).
4. „Sirius beïnvloedt psychisch ons gehele zonnestelsel via de drie samenvoegende stelsels —
Uranus, Neptunus en Saturnus." (K.V. 378).
5. „Er is een bijzondere groep van Wezens, verbonden met een bepaald sterrenbeeld en met de kleine
Draak, die haar woonplaats heeft op Neptunus en met het zesde beginsel in het zonnestelsel
werkt." (K.V. 534) .
6. „De Wet van Opoffering en Dood is... op een mysterieuze wijze de omkering van de eerste wet,
die van Trilling. Het is Vulcanus en Neptunus in oppositie, hetgeen tot nog toe voor ons zo goed
als onbegrijpelijk is." (K.V. 597).
7. „Geen mens begint het buddhisch voertuig te coördineren totdat hij onder invloed van Neptunus
komt... Wanneer dit gebeurt zal de horoscoop van zijn persoonlijkheid deze invloed als
overheersend laten zien." (K.V. 899).
8. „Het stelsel van Neptunus beheerst een van de drie paden van terug keer en trekt ten slotte al die
ego's tot zich die in de eerste plaats door de zesde-straals-energie te hanteren succes boeken."
(K.V. 899).
483 Ned. 9. „Neptunus —
667 Eng.
a. Presideert over de 2de inwijding en maakt deze mogelijk.
b. Hij is een van de grote samenvoegende planeten.
c. Hij is een absorberende of abstraherende planeet.
d. Hij staat in verbinding met het proces van vervolmaking." (K.V. 899).
10. „Neptunus is de verzamelplaats voor de ,zonne-vlammen'." (K.V. 1154) .
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501 Ned. Neptunus. (6de straal) — Deze school houdt zich bezig met de ontwikkeling van het begeerte-element
695 Eng.
en haar gegradueerden worden de ,Zonen van Vishnu' genoemd." (K.V. 1177—1179).
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46 Ned. Nog voor geruime tijd gedurende deze cyclus van reïncarnaties en perioden van openbaring wordt het
53 Eng. 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.
56 Ned.
Met betrekking tot Discipelen en Ingewijden, o.a.: ...
66/67 Eng. 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. a.
59 Ned.
70 Eng.

Met betrekking tot de Hiërarchieën, o.a.: ...
Straal 1 met Stier en Vissen door middel van Vulcanus en Pluto. ...
a. Bij de eerste inwijding moet de discipel worstelen met de kristalliserende en vernietigende
krachten van Vulcanus en Pluto. De invloed van Vulcanus strekt zich uit tot de diepste diepten
van zijn aard, terwijl Pluto alles naar de oppervlakte trekt en datgene vernietigt wat in deze
lagere sferen een hindernis opwerpt. ...

64 Ned. Gij dient voor ogen te houden dat, o.a.: ...
78 Eng. 2. Twee andere niet-heilige planeten — Mars en Pluto — in verbinding met het heiligbeen-centrum
(Mars) en met de zonnevlecht (Pluto) werken. Deze laatstgenoemde planeet wordt actief in het
leven van de mens die „in hogere betekenis levend wordt, terwijl zijn lagere aard opgaat in de
rook en de duisternis van Pluto, die de lagere brandende grond beheerst, opdat de mens in
waarheid in het hogere land van licht moge leven". ...
89 Ned. ... Exoterische astrologie heeft gezegd, en het wordt over het algemeen aangenomen, dat Vulcanus,
114 Eng. Uranus, Pluto en Neptunus geen tekens regeren maar slechts verwantschap met ze hebben. Ik roer dit
hier aan omdat wij de planeet Pluto gaan beschouwen met betrekking tot het Vissen-teken. Deze
verwantschap betreft evenwel een gedeeltelijke waarheid en is slechts tijdelijk waar van het standpunt
van de moderne astroloog.
Hun bestaan is pas afgeleid of ontdekt in de laatste twee of drie eeuwen, hoewel het altijd aan de
Hiërarchie bekend is geweest.
Ik heb u de tekens gegeven waarvan zij de heersers zijn, en de astroloog van de toekomst zal mijn
verklaring aannemen en met deze planeten gaan werken. ...
97 Ned. ... Twee grote stralen drukken zich uit door middel van de orthodoxe en esoterische heersers van het
125 Eng. Vissen-teken: De eerste Straal van Wil of Macht, geconcentreerd door Pluto, en de tweede Straal van
Liefde-Wijsheid. ...
98 Ned. De.. planeten [van het Beweeglijk Kruis] zijn:
126 Eng. Orthodox — Jupiter en Mercurius.
Esoterisch — Pluto, de Aarde, de Maan (Vulcanus verbergend) en Venus.
Zoals gij weet, betekent Pluto de dood of het gebied van de dood. ...
98/99 Ned. ... [H]et bewustzijn van de mens ... [welke] zich voorbereidt het Beweeglijk Kruis te verlaten ten einde
127 Eng. het Vaste Kruis te bestijgen, ... komt ..., o.a.: ...
4. Door bemiddeling van Pluto — onder de vernietigende macht van de dood — de dood van
begeerten, de dood van de persoonlijkheid en van alles wat hem vasthoudt tussen de paren van
tegenstelling, ten einde de laatste bevrijding te bereiken. Pluto of de dood vernietigt nooit het
bewustzijnsaspect.
100 Ned. ... De Tweelingen in het Tweelingen-teken zijn de symbolen van dezelfde fundamentele
130 Eng. 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
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is om „de draad welke de twee tegenover elkaar geplaatste levens tezamen verbindt, door te
snijden". ...
126 Ned. Pad
166 Eng. Inwijding

Stralen

Planeten

Sterrenbeelden ...

1 en 7

Vulcanus. Uranus. Pluto.

Stier. Weegschaal. Vissen.

... Gij zult bovendien opmerken dat de eerste-straalsinvloed, zich uitdrukkend door Pluto en
Vulcanus, pas op het Pad van Discipelschap op een positieve wijze wordt gevoeld. Deze eerste-straalskracht is eerst in de laatste tijd door de mensheid als geheel ervaren, naarmate zij het stadium waarin
zij de werelddiscipel wordt, naderde en een betrekkelijk groot aantal mensen zich op het Pad van
Discipelschap en Beproeving bevond. Vandaar de recente ontdekking van Pluto en de aangevoelde
kracht van Vulcanus, omsluierd door de sterkte van Mercurius en verborgen achter de planeet.
140 Ned. 5. De Esoterische Planeten. Deze voeren op een dynamischer wijze een hernieuwde of versterkte
186 Eng.
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. ... De vernietigende macht van de eerste straal, gecentraliseerd in Pluto, brengt verandering, duisternis
187/188 Eng. 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
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. ...
147 Ned. ... In ons zonnestelsel zijn Vulcanus en Pluto de uitdrukkingen of bewaarders van deze eerste-straals195 Eng. energie en zijn, zoals ik u heb verteld, esoterische planeten. 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. Wij hebben derhalve te maken met de volgende rechtstreekse lijnen van wilsenergie:
195/196 Eng. 1. De Staartster in de Grote Beer die het verst verwijderd ligt van de Poolster. ...
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.
160 Ned. Een studie van de stervensprocessen zoals het Schorpioen-teken ze bepaalt en van de
214 Eng. 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
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."
200 Ned. Een ander punt waarop ik hier zou willen wijzen is dat enkele stralen zich door middel van twee
269 Eng. planeten uitdrukken. De vierde Straal van Harmonie door Conflict, bijvoorbeeld, bereikt ons zowel
door middel van de Maan als door Mercurius, terwijl de eerste Straal van Wil of Macht ons door
middel van Vulcanus en Pluto bereikt. De werkelijke oorzaak hiervan is een van de geheimen van
inwijding en ligt verborgen in de bestemming van de vierde Scheppende Hiërarchie en in de
wil-tot-openbaring van de Heer van onze Aarde Die Zelf op de derde Straal van Actieve Intelligentie
staat. ...
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268 Ned. Indirect wordt het Tweelingen-teken geregeerd door de stralen die die krachten overbrengen welke
363/364 Eng. met het Tweelingen-teken het Beweeglijk Kruis vormen. Deze zijn de Maan, Jupiter, Mars en Pluto.
Zij brengen energieën over die uitdrukkingen zijn van de vierde, de tweede, de zesde en de eerste
straal. ...
270 Ned. ... Tegen het einde van het evolutiepad begint de discipel bewust te reageren op de vierde indirecte
365/366 Eng. invloed — die van Pluto, die de dood veroorzaakt van de belemmerende factoren en van al datgene
wat synthese verhindert. 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; het is onafscheidelijk verbonden aan datgene wat De Geheime Leer het beginsel van
ahamkara of de bewustheid van het afgescheiden, geïsoleerde ego noemt. ...
270 Ned. Het Tweelingen-teken beheerst de armen en de handen, hetgeen wijst op de dienst die de twee
366 Eng. broeders elkander moeten verlenen om (onder Pluto) de scheiding veroorzakende verhouding welke
reeds geruime tijd tussen hen bestaat op te heffen. ...
277/278 Ned. Ten gevolge van de instroming van de Shamballa-kracht is er in deze tijd een bijzondere verhouding
376 Eng. 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. ... Deze combinatie vormt in deze tijd een
grote kosmische driehoek en bepaalt veel van hetgeen nu gebeurt.
307 Ned. Verbonden met deze grote driehoek [Grote Beer, Sirius en de Pleiaden) en krachtig ons
416 Eng. zonnestelsel beroerend, is er een drievoudige onderlinge verhouding van groot belang die
speciale, bijzondere verhouding staat tot de mensheid. Deze driehoek van kracht verbindt
zonnestelsel een van deze grote sterrenbeelden, een van de dierenriemtekens en een van de
planeten met elkander, o.a.: ...

gehele
in een
in ons
heilige

De tweede Driehoek:
De Grote Beer

het Ram-teken
Shamballa.

Pluto.

307 Ned. ... Deze drie grote driehoeken komen tot nog toe slechts gedeeltelijk tot uitdrukking voor zover het ons
417 Eng. 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. ...
343 Ned. Vier sterrenbeelden zijn niet in deze lijst opgenomen:
468 Eng.
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. 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. Verbonden met deze driehoek is er een secundaire driehoek binnen de kringloop van onze zon,
482/483 Eng. 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
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358 Ned. Het Leeuw-teken bijvoorbeeld heeft, zoals wij hebben opgemerkt, een zeer belangrijke overdragende
488/489 Eng. 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. ...
370 Ned. Er zijn slechts vijf niet-heilige planeten:
507 Eng.
1. Mars
2. De Aarde
3. Pluto

4. De Maan, die een verborgen planeet omsluiert.
5. De Zon, die een planeet omsluiert.

371 Ned. Van een ander gezichtspunt uit krijgt gij:
507 Eng.
Het Ram-teken
— geregeerd door Mars.
Het Kreeft-teken
Het Leeuw-teken
Het Schorpioen-teken

— geregeerd door de Maan die een heilige planeet omsluiert.
— geregeerd door de Zon die een heilige planeet omsluiert.
— 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; de activiteit van Pluto is in deze tijd en in deze kleinere wereldcyclus zeer belangrijk wegens
zijn esoterische toenadering tot de Aarde, aangedreven hiertoe door de bezieling van zijn leven door
een ontplooiing van Marsiaanse energie. ...
371 Ned. ... De Aarde, Mars en Pluto vormen een belangwekkende driehoek met Venus achter de schermen, die
507/508 Eng. handelt gelijk de aandrijvende ziel handelt ten opzichte van een snel integrerende persoonlijkheid.
Wanneer een horoscoop wordt getrokken moet deze driehoek niet worden vergeten, daar hij een
verhouding en een mogelijkheid aanwijst die een grote bepalende factor kan zijn (hoewel vaak ook
niet) voordat een mens het Proefpad betreedt. ...
372 Ned. Pluto, die de energie van de eerste straal overdraagt, regeert het Schorpioen-teken, het teken van
509 Eng. 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. Het is de ziel die de pijl van de dood afschiet. (De
opwaarts gerichte pijl is het astrologisch symbool van Pluto).
... Op het ogenblik is het mechanisme van het merendeel der mensen niet afgestemd op de ontvangst
van de uitstralingen van Vulcanus, Uranus of Neptunus, terwijl Pluto in deze tijd alleen een reactie
oproept bij groepen of bij die discipelen die voldoende ontwikkeld zijn om op de juiste wijze te
reageren. ...
377/378 Ned.
DE GEMIDDELDE MENS — EXOTERISCHE PLANETEN, o.a.:
517 Eng. 1. Hoofd-centrum ...................................... eerste straal ............................................... Pluto ...
DISCIPELEN, INGEWIJDEN — ESOTERISCHE PLANETEN, o.a.:
1. Hoofd-centrum ...................................... eerste straal ............................................... Vulcanus ...
391 Ned. Het Vissen-teken — Heerser: Pluto die het achtste Huis, het huis van de dood, van ontbinding, van
538 Eng.
onthechting regeert; hij heerst over het Schorpioen-teken, het teken van beproeving en van
discipelschap.
395 Ned. ... Het Vissen-teken, door zijn heerser Pluto (die zowel de massa als de discipelen esoterisch beheerst),
545 Eng. maakte de overwinning van de dood noodzakelijk — niet noodzakelijk de stoffelijke dood — hetgeen
leidt tot de ontbinding van de vorm van de mens. ...
396/397 Ned. Bijgevolg komt Pluto tot volle kracht en uitdrukking ten einde de beproevingen van de werelddiscipel
547 Eng. 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. ...
466 Ned. 11. „Saturnus, Jupiter, Mercurius en Venus zijn de vier exoterische planeten en drie andere die
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643 Eng.

ongenoemd moeten blijven (Pluto en de twee verborgen planeten. A.A.B.), waren de
hemellichamen die in directe astrale en psychische verbinding — moreel en stoffelijk — stonden
met de Aarde, haar Leiders en Bewakers. De zichtbare bollen schenken onze mensheid haar
uiterlijke en innerlijke kenmerken en hun Leiders of Bestuurders schenken haar onze Monaden en
geestelijke vermogens." (G.L. I. 628). ...

471 Ned. Zeven grote psychologische Levens, gekenmerkt door zeven soorten van levenskracht, openbaren zich
650 Eng. door bemiddeling van zeven planeten. Vijf andere Levens drukken zich uit door bemiddeling van vijf
planeten, waarvan er nog twee ontdekt moeten worden.
1.
2.
3.
I. 4.
5.
6.
7.
8.
II. 9.
10.
11.
III. 12.

De Zon (als plaatsvervangster voor Vulcanus)
Jupiter
Saturnus
Mercurius
Venus
Mars
De Maan (als plaatsvervangster voor Uranus)
Pluto
Neptunus
De Aarde
Nog niet ontdekt
Nog niet ontdekt.
Dit is de exoterische indeling.

472 Ned.
De Natuurrijken en de Planeten. In dit tijdperk, o.a.:
650 Eng. 1. Het minerale rijk — Pluto en Vulcanus ...
483 Ned. 1. „Pluto is een Godheid met de eigenschappen van de slang. Hij is een genezer, een schenker van
667 Eng.
geestelijke en stoffelijke gezondheid, en geeft verlichting." (G.L. II. 30. Noot).
2. „Volgens de legende zoekt Orpheus in het rijk van Pluto naar zijn verloren ziel. Krishna verlost
uit het gebied van Pluto zijn zes beginselen (G.L. II. 30), en daar hij zelf het zevende is... is hij de
volmaakte ingewijde, die al zijn zes beginselen doet opgaan in het zevende." (G.L. III. 142).
501 Ned. De Scholen op Saturnus, de Zon, de Maan en op Pluto worden niet gegeven maar voltooien de twaalf
695 Eng. planeten.

437

438

ASCENDANT

439

440

Bladz.-ref.

ASCENDANT

12 Ned. ... De moderne uitlegging blijft in gebreke de nadruk te leggen op het rijzend teken (de ascendant),
6 Eng. hetgeen toe te schrijven is aan het feit dat weinigen tot nog toe rijp zijn om als ziel te werken; er is
weinig aandacht geschonken aan de energieën die te allen tijde op onze planeet inwerken vanuit
andere sterrenbeelden of vanuit de vele „verborgen" planeten. De Wijsheid aller Tijden beweert dat er
van deze planeten ongeveer zeventig in ons zonnestelsel zijn.
19/20 Ned. De volgende door de esoterische astroloog aangenomen houdingen en standpunten dienen ook
16/17 Eng. vermeld te worden, o.a.: ...
3. Dat het rijzend teken op de-meer verwijderde mogelijkheden wijst, op het geestelijk doel en de
geestelijke doelstelling van deze incarnatie waarin de mens zich bevindt, en die van de direct
daarop volgende incarnaties. Dit teken heeft te maken met de worsteling van de geestelijke mens
om „voort te bouwen" vanaf het verworven punt, zodat de mens, wanneer de levensenergie
tijdelijk is verbruikt en de „dood van de persoonlijkheid" intreedt, zich „dichter bij het centrum
van zijn leven en dichter bij het centrum van zijn groep bevindt en hij het centrum van goddelijk
leven naderbij komt", zoals de Wijsheid aller Tijden het uitdrukt. ...
20/21 Ned. Met betrekking tot het zon-teken, het rijzend teken en de uitwerking van de gedachtenvorm in verband
18/19 Eng. met de maan is het standpunt van esoterische astrologie als volgt, o.a.: ...
2. De Ascendant of het rijzend teken wijst het bestemde leven of het onmiddellijk zieledoel aan voor
deze incarnatie. In dit teken ligt het geheim van de toekomst verborgen en het geeft de kracht,
indien op de juiste wijze gebruikt, die de mens tot welslagen zal voeren. Het vertegenwoordigt
sattwa of het harmonisch aspect van het leven en in de een of andere incarnatie kan het een
verhouding tot stand brengen tussen ziel en persoonlijkheid. Het geeft dus de weg aan om tot de
erkenning van de kracht van de ziel te komen. ...
29 Ned. 2. De gemiddelde intelligente mensheid en diegenen die het Pad van Discipelschap naderen en op het
30/31 Eng.
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. ...
44/45 Ned. ... [D]e twaalf tekens zijn in de eerste plaats betrokken bij het stimuleren van de ziel in de vorm,
51 Eng. 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. ...
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. Een juist begrip van de uitwerking van de verschillende energieën en krachten zal het duidelijk maken
52 Eng. 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.
47 Ned. Wat in dit verband voor de mens geldt, geldt ook voor de mensheid als geheel, voor de Planeet-Logos
55 Eng. van de Aarde, voor alle planetaire Logoi en voor een Zonne-Logos. ... De overeenkomst kan ook op
het mentaal gebied worden doorgevoerd, en wanneer de energieën van het zon-teken en die van het
rijzend teken op samenbindende wijze vermengd en uitgedrukt worden (ongeacht of het de mens of
een planetair Leven betreft), komt er een punt van crisis, waarin de ziel en de persoonlijkheid
tegenover elkaar komen te staan. ...
97 Ned. ... Bovendien zou ik kunnen zeggen dat het spiritisme en het werk van de spiritistische beweging onder
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.
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110 Ned. 2. ... In ...[het Leeuw-]teken wordt hij voorbereid voor de eerste inwijding en hij ondergaat deze ook
143 Eng.
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. ...
138 Ned. ... Te eniger tijd zal het van belang zijn een wetenschappelijk onderzoek in te stellen naar het
183 Eng. 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. ... 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. ...
138/139 Ned. ... Het zou ook interessant zijn een analyse te maken van die speciale incarnaties en hun horoscopen
183/184 Eng. waarin de beide polaire tegenstellingen optreden met betrekking tot elkander — de ene als het zonteken 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.
143 Ned. ... Op het gewone levenswiel zal de in dit [Boogschutters-]teken geboren mens of met dit teken in de
190 Eng. Ascendant worden beïnvloed door wat in de oude Hindoe-Geschriften kama-manas wordt genoemd en
ontoereikend door de woorden: begeerte-denkvermogen wordt vertaald. ...
165 Ned. Een nauwkeurige studie van alle hier gegeven verhoudingen zal het feit onthullen dat vier tekens van
220/221 Eng. 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.
2.
3.
4.

Ram
Kreeft
Schorpioen
Waterman

Hoofdkruis
Hoofdkruis
Vaste Kruis
Vaste Kruis

Inleidende impuls
Geconcentreerde impuls
Zich omkerende impuls
Groepsimpuls

Leven.
Incarnatie.
Terugkeer.
Dienst.

211 Ned. ... Het zuivere Leeuw-type moet op een nieuwe, onovertroffen wijze reageren op de geboden
285 Eng. 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. ...
218/219 Ned. Ik vind het nodig dat gij deze innerlijke, geestelijke gevoeligheid en deze uiterlijke, stoffelijke
295 Eng. 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. ...
235 Ned. ... Deze vijfvoudige verhouding wordt eerst op het Pad van Discipelschap vastgesteld en wordt door
318 Eng. 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.
269/270 Ned. ... Door de activiteit van Mercurius wordt de mens wiens Zon in het Tweelingen-teken staat, geholpen
365 Eng. 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. ... Gevoeligheid en snelle reacties zijn de kenmerken van de met de Zon in dit teken geboren mensen
367 Eng. of van die met het Tweelingen-teken rijzend. ...
352 Ned. ... De nieuwe astroloog zal, zoals ik reeds eerder heb aangeduid, de nadruk leggen op:
480 Eng. 1. De Wetenschap van de Driehoeken, als resultaat van de groei van het beginnende
bevattingsvermogen.
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2. Het rijzend teken, zoals het de weg van de ziel aanwijst.
3. De plaats van de drie Kruisen (het Hoofdkruis, het Vaste Kruis en het Beweeglijk Kruis) in het
leven van de ziel. ...

364 Ned. ... In verband hiermede zijn er twee van deze denkbeelden fundamenteel waar het de astrologie van de
497 Eng. ziel betreft:
1. De omkering van het leven van de discipel op het Levenswiel, waardoor hij „tegen de wijzers van
de klok in" vorderingen maakt.
2. De invloed van het rijzend teken welke door de esoterische astroloog in overweging wordt
genomen ten einde ziele-mogelijkheid en ziele-richting aan te duiden tegenover de kans van de
persoonlijkheid, geboden door de aard van het voertuig van reactie.
375 Ned. 5. Het rijzend teken, met de esoterische planetaire heersers, duidt op het ziele-doel en wijst de weg
513/514 Eng.
aan voor de toekomst, waardoor er gelegenheden worden geboden. ...
7. De horoscoop. opgebouwd rondom het rijzend teken, met de esoterische planeten heersend, zal de
bestemming van de discipel aanwijzen. ...
375 Ned. 9. Wanneer in een horoscoop het Zon-teken met de exoterische heersers wordt uitgewerkt en
514 Eng.
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. Iedere zich wijzigende persoonlijkheid ondergaat een verschillende straal-kracht en elke straal regeert
515 Eng. 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. ...
378 Ned. ... Uitgaande, zoals men altijd moet doen, vanuit het universele naar het bijzondere is het noodzakelijk
518 Eng. dat de mensheid haar eigen mechanisme verbindt met het grotere mechanisme door middel waarvan
het planetair Leven werkt, en haar ziel als een oneindig klein deel ziet van de wereldziel. 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. ...
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11/12 Ned. ... De moderne onderzoeker is geneigd te geloven dat al die energieën welke uit het teken komen
5/6 Eng. 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. ...
18 Ned. ... De mens leert in de eerste plaats zijn reacties op de planeten beheersen terwijl zij zijn persoonlijke
15 Eng. aangelegenheden vanuit hun verschillende „standplaatsen" in de twaalf Huizen van zijn horoscoop
besturen en leiden. ...
25/26 Ned. ... Wij houden ons esoterisch bezig met:
25/26 Eng. 1. De zeven stralen en de twaalf tekens van de dierenriem.
2. De zeven stralen en de twaalf Scheppende Hiërarchieën.
3. De zeven stralen en de planeten zoals zij de twaalf Huizen van uitdrukking beheersen.
29 Ned. 1. De onontwikkelde mensheid wordt in de eerste plaats in haar leven en omstandigheden door de
30 Eng.
invloed van de kleinere dierenriem en dus door de positie van de planeten in de twaalf Huizen
beheerst. ...
44 Ned. In de eerste plaats wil ik erop wijzen dat de twaalf planeten die de twaalf Huizen regeren,
51 Eng. hoofdzakelijk de uitdrukking van de mens op het stoffelijk gebied betreffen; zij werken krachtig in op
het persoonlijkheidsaspect; hun invloed doet die omringende toestanden en die omstandigheden
ontstaan welke, tezamen met overgeërfde karmische voorwaarden, een gelegenheid bieden voor de
ontwikkeling en ten slotte de beheersing van de vormzijde van het leven.
46/47 Ned. Zo bereiken twee krachtige stromen van energie — kosmisch en die van het stelsel — de mens via de
54 Eng. bepalende planetaire krachtcentra (de zeven planetaire schema's in het zonnestelsel en hun
overeenkomende zeven centra in de planeet waarop wij leven) en stromen door hun bemiddeling in de
symbolische „twaalf Huizen". ...
67/68 Ned. ... Van punt tot punt, van stadium tot stadium en ten slotte van Kruis tot Kruis, in alle twaalf Huizen en
83 Eng. alle twaalf sterrenbeelden, onderworpen aan ontelbare combinaties van krachten en energieën — die
van de stralen, de planeten, de dierenriem en de kosmos — vecht hij voor zijn geestelijk leven, totdat
hij „opnieuw gevormd" is, de „nieuwe mens" wordt, gevoelig voor de gehele reeks van geestelijke
trillingen in ons zonnestelsel, en die onthechting heeft verworven waardoor hij aan het wiel van
wedergeboorte zal kunnen ontsnappen. ...
72 Ned. ... De gemiddelde mens wordt hoofdzakelijk in de gebeurtenissen van zijn leven op het stoffelijk
89 Eng. gebied beheerst door de stand van de planeten in de twaalf Huizen, en zij worden op hun beurt
beheerst door bepaalde karmische invloeden welke de gevorderde mens te boven is gekomen of te
boven komt. ...
72 Ned. ... Ten slotte zal de tijd aanbreken dat de mens gevoelig wordt voor de gehele reeks van trillingen;
90 Eng. horoscopen zullen dan worden ontworpen welke de „horoscopen van de kruisen" genoemd zullen
worden en niet enkel aanduidingen van de planetaire invloeden in de twaalf Huizen. ...
88 Ned. ... De grotere dierenriem is het symbool van de ziel en de kleinere dat van de persoonlijkheid. In de
112 Eng. cyclus van de persoonlijkheid beheerst de kleinere dierenriem de loopbaan van de persoonlijkheid, en
de twaalf planetaire Huizen zijn van overheersend belang. Later vervangt de invloed van de twaalf
tekens de invloed van de planeten.
140 Ned. 4. De Orthodoxe Planeten. Deze beheersen de persoonlijkheid. In dit geval hebben wij te maken met
186 Eng.
Mercurius en Jupiter. Van het gezichtspunt uit van de overgedragen energie zijn de twaalf Huizen,
geregeerd door de planeten, eveneens van buitengewoon belang. ...
157 Ned. Wij komen nu aan een beschouwing over de Heersers die het Schorpioen-teken regeren. Hun invloed
209 Eng. is krachtig in het leven van de gemiddelde of onontwikkelde mens die gemakkelijker reageert op de
planetaire invloeden in de twaalf Huizen van de horoscoop van zijn persoonlijkheid dan de meer
gevorderde mens die onder de directe invloed van de dierenriemtekens komt. ...
212 Ned. ... De neiging tot ineensmelting, samenbinding, vermenging en de geestelijke tegenhanger van deze
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286 Eng. 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. ...
221 Ned. Met betrekking tot de horoscoop van de mens in het Leeuw-teken en het thema van inwijding wil ik
298 Eng. 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. ...
341 Ned. ... In de nieuwe astrologie welke die van de ziel zal zijn, zal de overheersende beschouwing van de
464 Eng. twaalf Huizen (die nu van zulk een belang zijn) minder beklemtoond worden en de beschouwing van
de drie Kruisen zal daarvoor in de plaats treden. ... De twaalf Huizen betreffen de persoonlijkheid. ...
352 Ned. ... De nieuwe astroloog zal, zoals ik reeds eerder heb aangeduid, de nadruk leggen op:
480 Eng. 1. De Wetenschap van de Driehoeken, als resultaat van de groei van het beginnende
bevattingsvermogen.
2. Het rijzend teken, zoals het de weg van de ziel aanwijst.
3. De plaats van de drie Kruisen (het Hoofdkruis, het Vaste Kruis en het Beweeglijk Kruis) in het
leven van de ziel. Dit zal ten slotte de Huizen in de horoscoop vervangen en de twaalf armen van
de drie Kruisen zullen de plaats innemen van de twaalf Huizen wanneer de horoscoop van de ziel
wordt getrokken.
370 Ned. Astrologen moeten er nota van nemen dat zij in hun werk niet genoeg aandacht hebben geschonken
506 Eng. aan de vraag (wanneer zij zich met de twaalf Huizen van de ziel bezighouden) of de planeet heilig is of
niet. ...
370 Ned. Het is interessant hier op te merken dat de niet-heilige planeten het eerste, het vierde, het vijfde en het
507 Eng. achtste Huis in de kleinere dierenriem beheersen. Onze Aarde is eveneens geen heilige planeet. Vier
niet-heilige planeten besturen of beheersen dus een vijfde niet-heilige planeet — een overeenkomst
met de vier aspecten van de lagere mens. ...
371/372 Ned. ... De vier Huizen, bestuurd door de vier niet-heilige planeten (de Zon niet inbegrepen) zijn „Huizen
508 Eng. van de persoonlijkheid, aards gericht", waarvan de oorzaak niet ver te zoeken is. De zeven
overblijvende Huizen, bestuurd door de zeven heilige planeten, zijn niet zo zuiver stoffelijk en ook
niet zo exoterisch gericht, terwijl toch alle twaalf op beperktheid duiden of op datgene wat de Wachter
in het Huis weerhoudt zijn bewustzijn te verruimen, indien hij toestaat door hen gekerkerd te worden.
Aan de andere kant bieden zij gelegenheden wanneer hij zich naar het hogere leven richt.
Nogmaals wil ik erop wijzen dat Mars de overbrenger is van de zesde-straals-kracht en hierdoor
wordt het eerste Huis van handeling in het stoffelijk lichaam het Huis van de toegewijde die voor
datgene vecht wat hij begeert of voor datgene waarnaar hij streeft. De strijder, toegewijd aan een zaak,
komt tot bestaan op het gebied van handeling, de Aarde die zelf een uitdrukking is van de derde Straal
van Intelligente Activiteit. Het Ram-teken, het eerste Huis, Mars en de Aarde veroorzaken conflicten,
gecentraliseerd in een vorm.
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.
372 Ned. De Zon die de energie van de tweede straal overdraagt, regeert het vijfde Huis of de verblijfplaats van
508/509 Eng. 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. De geestelijke mens, zich bewust van zijn identiteit, zegt in dit Huis:
„Ik ben de eeuwige oorzaak van alle verhoudingen. Ik ben en ik besta." Het dualisme van de tweede
straal wordt door de mens, het belichaamde vijfde beginsel, het eerst in het vijfde Huis beseft.
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 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
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tekens Waterman en Vissen. ...

372 Ned. Het ligt niet in mijn bedoeling de Huizen in detail te bespreken. Moderne astrologen hebben dit
509/510 Eng. betrekkelijk goed uitgewerkt, want de Huizen betreffen de gevangenis van de ziel en haar
begrenzingen en hiermee is men over het algemeen genomen vertrouwd. ...
373/374 Ned. ... Hij zal het tevens nuttig vinden de hogere overeenkomsten uit te werken van de materiële
510/511 Eng. werkelijkheden welke de Huizen voorstellen. Ik zal u, bijvoorbeeld, enig idee geven van deze
overeenkomsten met betrekking tot de eerste twee Huizen:
Het Eerste Huis:
Het stoffelijk lichaam of de vorm. — Het oorzakelijk lichaam van de ziel.
Verschijning of openbaring. — Het tot uitdrukking komen van de ziel.
Het hoofd. Brein. — Het hoofd-centrum.
Persoonlijke activiteit. — Ziele-uitdrukking.
Aanwensels, enz. — Straaltypen en hoedanigheden.
Het Tweede Huis:
Financiën. Onderlinge uitwisseling van geldwaarden. — Prana.
Uitgaven. — Gebruik maken van energie.
Bezittingen. — Beheersing van de vorm.
Verliezen. — Terugtrekking uit de stof.
Winsten. — Verwerven van geestelijke vermogens.
De andere tien Huizen kunt gij voor uzelf uitwerken. 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.
375 Ned. 6. De horoscoop, opgebouwd rondom het Zon-teken, is voldoende voor de gewone mensheid. De
513/514 Eng.
exoterische planeten regeren en de mens leeft binnen de begrenzingen van de twaalf Huizen.
7. De horoscoop. opgebouwd rondom het rijzend teken, met de esoterische planeten heersend, zal de
bestemming van de discipel aanwijzen. Zoals ik u heb verteld, zal de discipel later ontvankelijk
worden voor de invloeden van de twaalf armen van de drie Kruisen naarmate hun invloeden door
de esoterische planetaire heersers stromen via de twaalf Huizen. ...
390/391 Ned. Het Leeuw-teken — Heerseres: De Zon die Uranus, de planeet van het occultisme, omsluiert en die
538 Eng.
groepsverhoudingen, organisaties en het elfde Huis regeert. Zij verbindt de invloed van het
Leeuw-teken met die van het Waterman-teken.
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.
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.
391/392 Ned. [Leeuw-Steenbok-Vissen:]
539 Eng. Een nauwkeurige analyse van deze sterrenbeelden, hun planetaire heersers en van de straalkrachten
welke zij overbrengen zal de wereldproblemen op een verbazingwekkende wijze verhelderen, alsook
een waardering oproepen van de Huizen waarin deze gevolgen in de eerste plaats worden aangevoeld.
De volgende beknopte tabel zal nuttig blijken te zijn, al is zij enkel een herhaling van hetgeen ik reeds
eerder heb gezegd:
Sterrenbeelden

Heersers

Stralen

Huizen

Leeuw .............................. De Zon ............................... Zevende ............................. Elfde
(Uranus)
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Steenbok .......................... Venus ................................. Vijfde .................................
Tweede
Zevende
Vissen .............................. Pluto .................................. Eerste ................................. Achtste

en

393 Ned. Het zelfbewustzijnsaspect van het menselijk wezen wordt gestadig verruimd onder deze sterke
541/542 Eng. wisselwerking en door middel van de door Uranus overgedragen krachten via het elfde Huis, en het zal
uiteindelijk plaats maken voor groepsbewustheid, groepsverhoudingen en groepswerk. ... 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.
462 Ned. 13. „Er zijn slechts zeven planeten en twaalf Huizen die in het bijzonder met de Aarde in verbinding
637 Eng.
staan, doch de mogelijke combinaties van hun aspecten zijn talloos. Daar elke planeet tot elke
andere in twaalf verschillende aspecten kan staan, moeten hun combinaties vrijwel oneindig in
aantal zijn." (G.L. I. 626). ...
467/468 Ned. 23. „Enkele planeten zijn voor de Logos wat de permanente atomen voor de mens zijn. Zij belichamen
644 Eng.
beginselen. Enkele planeten verschaffen slechts tijdelijke Huizen voor deze beginselen. Dit is een
van de onderscheidingen tussen een heilige en niet-heilige planeet." (K.V. 299). ...
486 Ned. 8. „Uranus is het Huis van ,elektrisch vuur'." (K.V. 1154).
672 Eng.
494 Ned. Met betrekking tot deze twee planeten moet gij eraan denken dat Venus een heilige planeet is en de
684 Eng. Aarde niet. Dit betekent dat enkele planeten voor de Logos zijn wat de permanente atomen zijn voor
de mens. Zij belichamen beginselen. Enkele planeten verschaffen slechts tijdelijk Huizen voor deze
beginselen. Andere blijven voor de duur van de gehele mahamanwantara bestaan. Venus is hier één
van." (K.V. 298).
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65 Ned. Het Hoofdkruis ...
80 Eng. a. Inwijding ...
b. De Planeet-Logos ...
c. Kosmische Inwijding ...
d. Geest ...
e. Leven ...
f. Monade ...
g. Drie Inwijdingen ...
(Ingewijden) ...
67 Ned. ... Dan vindt de ingewijde, vanaf het Kruis van de mens, zijn weg, gaat langs de Engel en laat de
82 Eng. innerlijk verscheurde sluier achter zich, bestijgt het Hoofdkruis en gaat de dag in, de laatste dag. Voor
hem staat het wiel stil.
Voor hem verbleken de zon en de sterren. Een groot licht wordt gezien en ......."
67 Ned. De drie kruisen op de Berg van Golgotha waren bijbelse symbolen van deze drie astrologische kruisen,
82 Eng. het Gewone of Beweeglijk Kruis, het Vaste Kruis en het Hoofdkruis.
68 Ned. III.
84 Eng.

De Crisis van Inwijding ............................................ Het Hoofdkruis
De Verheerlijking ...................................................... Het Leven van de Geest
Openbaring van Goddelijkheid

72 Ned. ... Deze „horoscopen van de kruisen" zijn die welke worden klaargemaakt vóór de derde inwijding, ten
90 Eng. tijde dat de mens zijn „toenadering" tot het Hoofdkruis in de hemelen begint. ...
73 Ned. Ram is een van de sterrenbeelden van het Hoofdkruis in de hemelen. Dit is het kruis van God, de
91 Eng. Vader, en bijgevolg van de incarnerende monade. ...
75 Ned. ... Ter wille van de duidelijkheid zouden wij de grote levenservaring kunnen beschouwen als plaats te
94 Eng. grijpen op de drie wielen binnen het Levenswiel, gezien van drie gezichtspunten uit, o.a.: ...

III.

 1. Het Wiel dat bestuurd of beheerst wordt.
 2. Het tijdperk van inwijding.
 3. De periode van bevrijding van het werk van het Grote Wiel.
 4. De viervoudige invloed van het Hoofdkruis.
 5. Het leven in de zeven werelden van onze zeven gebieden.
 6. Samensmelting van geest, ziel en persoonlijkheid.

76 Ned. ... De eerste grote kosmische inwijding (voor zover de mensheid erbij betrokken is) is de inwijding in
95 Eng. incarnatie — de inwijding van individualisering. ...
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. ...
77 Ned. Het is interessant op te merken dat elk van deze tekens van de dood zich in een ander kruis bevindt:
96/97 Eng.
1. Ram
Het Hoofdkruis
2. Schorpioen
3. Vissen

Het vaste kruis
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. ...
78 Ned. ... Deze wetenschap van Goddelijk Sterven ligt ten grondslag aan de bekende zin „het Lam werd
98 Eng. 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. Ook is het interessant op te merken dat door middel van de heersende planeet, Mars, de gemiddelde
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98 Eng. 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. ...
81 Ned. Ik wil ook uw aandacht vestigen op het feit dat door Uranus het Ram-teken wordt verbonden met het
101/102 Eng. 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.
82 Ned. ... Ik zou hier kunnen vermelden dat de ervaringen van de drie kruisen een maçonnieke betekenis
104 Eng. hebben en in verbinding kunnen worden gebracht met de Blauwe Loge:
1. Het Gewone Kruis .........................................................De Graad van Leerling
2. Het Vaste Kruis .............................................................De Graad van Gezel.
3. Het Hoofdkruis ..............................................................De Graad van de Meester-Vrijmetselaar.
83 Ned. 3. ... De macht van Saturnus is volkomen geëindigd en zijn werk voltooid wanneer de mens (de
105 Eng.
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.
84 Ned. ... Deze vier woorden drukken de subjectieve impulsen en beweegredenen uit en leiden in
106/107 Eng. werkelijkheid de vier verschillende tijdperken van vooruitgang in op het Pad in zijn onderscheiden
stadia van individualisering naar inwijding.
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
de loopbaan", zoals het in oude boeken gezegd wordt. ...
4. Verzaking ...
85 Ned. ... In het tweede grote stadium gaat hij van Ram naar Stier, daar begeerte ten slotte tot aspiratie is
108 Eng. 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. ...
86 Ned. ... Gij zult bemerken dat ik op de betekenissen heb gewezen en op sommige van de waarheden geduid
109 Eng. welke gij kunt ontdekken met betrekking tot, o.a.: ...
7. De planeten die in verheffing zijn, zwak, of die in een bijzonder teken in val zijn, want een studie
hiervan zal de drie fasen van het Pad aanwijzen — zijn involuerend tijdperk van steeds sterker
betrokken te worden bij de stof of het leven op het Beweeglijk Kruis, de tussenperiode van
herschikking of de strijd om bevrijding welke voert tot de bestijging van het Vaste Kruis, en de
periode van bevrijding bij de uiteindelijke bestijging van het Hoofdkruis. ...
87 Ned. ... Ik wil u hier herinneren aan de leer van de Wijsheid aller Tijden, zoals zij in De Geheime Leer is
111 Eng. 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
2. Het Hart van de Zon
3. De centrale geestelijke Zon

Vorm Persoonlijkheid
Ziele-Bewustzijn
Het Leven

Het Beweeglijk Kruis beïnvloedend.
Het Vaste Kruis beïnvloedend.
Het Hoofdkruis beïnvloedend.

91/92 Ned. Wanneer de individuele mens zijn tijdperk van incarnatie ingaat en te voorschijn komt in het Kreeft117 Eng. 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. ...
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93 Ned. ... Het is pas wanneer de ziel levendiger in de vorm wordt en de mens zich van zijn tweeslachtigheid
120 Eng. bewust wordt dat de energieën van het Vaste Kruis die van het Beweeglijk Kruis doeltreffend
vervangen, zoals na de derde inwijding de energieën van het Hoofdkruis beginnen de mens te
beheersen en een dringender aansporing zijn dan die van de twee andere kruisen.
94 Ned. ... Het [Beweeglijk Kruis] is bijgevolg het kruis van de Zoon van God, de incarnerende Christus,
121 Eng. hoewel het met betrekking tot dit Kruis het Kruis is van de planetaire Christus, gelijk het Vaste Kruis
dat van de individuele Christus is in ieder menselijk wezen, en het Hoofdkruis dat is van de kosmische
Christus. ...
94/95 Ned. ... [H]et [Beweeglijk Kruis] is het Kruis van de wereldziel en van de menselijke ziel voordat het
121/122 Eng. bewustzijn van tweeslachtigheid zich scherp aftekent in het denken van de mens en voordat een
overdracht naar het Vaste Kruis is verricht. Dientengevolge is het hechter verbonden met het
Hoofdkruis in de Hemelen, want het massa-bewustzijn, dat het veelbetekenend bewustzijn is van het
Beweeglijk Kruis, wordt het groepsbewustzijn of het samenvoegend bewustzijn van goddelijkheid,
nadat het door de tussenperiode of het „vitale intermezzo" van het intens zelfbewustzijn van de mens
op het Vaste Kruis is gegaan. ...
110 Ned. 4. Dat in het Waterman-teken — de langdurige inspanning van de ziel volbracht is en voor de
144 Eng.
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; de eerstvolgende
inwijdingen ondergaat hij op het Hoofdkruis.
110 Ned. 3. Het Hoofdkruis. Het Kruis van Bovenzinnelijkheid. Het persoonlijkheidsleven, het vormleven en
144 Eng.
het planetair leven heersen niet langer. De mens is vrij.
112 Ned. ... Er is schijnbaar geen planeet die in dit teken of in verheffing of „in val" is. De enige planeet die
146 Eng. 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. ... Het invloedrijkste teken op de drie Kruisen met betrekking tot de mensheid is als volgt:
147 Eng.
1. Het Beweeglijk Kruis
Het Vissen-teken.
2. Het Vaste Kruis
3. Het Hoofdkruis

Het Schorpioen-teken.
Het Steenbok-teken.

114/115 Ned. ... Deze drie studies van de tekens Vissen, Waterman en Steenbok zullen iets langer zijn dan de daarop
150 Eng. 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. ...
115/116 Ned. [Ram-Vissen-Waterman:]
151/152 Eng. ... Het is interessant op te merken hoe deze drie tekens òf die van het begin (op het Beweeglijk Kruis)
òf 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
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.

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. Het Hoofdkruis beheerst in werkelijkheid de beide processen, doch dit
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wordt pas begrepen wanneer inwijding heeft plaats gegrepen.

116 Ned. Men dient zich er rekenschap van te geven dat het Ram-teken onbetwistbaar die goddelijke openbaring
152 Eng. is waarop Christus doelde, toen Hij zeide: „Ik ben het Alpha en het Omega, het begin en het einde.”
De betekenis hiervan kan echter pas worden begrepen wanneer de ervaringen van het Beweeglijk
Kruis en die van het Vaste Kruis te boven zijn gekomen en men bewust het Hoofdkruis na de derde
inwijding heeft bestegen. ...
116/117 Ned. ... De ervaring van het Hoofdkruis (en het betreft hier een kosmische ontplooiing) overtreft elke
153 Eng. mogelijke bewustheid die op de andere twee Kruisen verworven is en waarvoor zij de ingewijde
hebben voorbereid. Ik zou kunnen vermelden dat, o.a.: ...
3. Het Hoofdkruis een kosmische bewustheid ontwikkelt.
117 Ned. Het is interessant de drie tekens waarin de dieren hoorns hebben te bestuderen: het Ram-teken, de naar
154 Eng. 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. Het Stierteken ... [en het Steenbokteken].
122 Ned. 3. Heden ten dage, in de Arische tijd, heerst een gelijksoortig conflict op een hogere wending van de
160/161 Eng.
spiraal. De oorzaak is dat enkele werelddiscipelen en ingewijden het punt in hun ontwikkeling
hebben bereikt waar zij gereed staan het Hoofdkruis te bestijgen en een van de hogere inwijdingen
kunnen ondergaan. ...
122/123 Ned. Gij zult bijgevolg opmerken dat, ingeval in deze tijd de gecentraliseerde krachten van het Hoofdkruis
161 Eng. 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 het Kreeft-teken,
hetgeen duidt op de activiteit van het Hoofdkruis in het involuerend stadium. ...
123 Ned. 3. De ingewijden worden op hun beurt onderworpen aan de invloed van energieën uit de tekens
162 Eng.
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. Zeven sterrenbeelden zijn bijgevolg op overheersende wijze in een hecht onderling verband gebracht
163 Eng. op dit huidige ogenblik van crisis en zijn verantwoordelijk voor de wereldaangelegenheden zoals zij
thans worden aangetroffen, o.a.:
Kreeft
Steenbok


 Het Hoofdkruis.
 ...

„Beide Poorten staan wijd open."

124 Ned. ... Wanneer de mens de derde inwijding heeft ondergaan en met vol besef het Hoofdkruis kan
163/164 Eng. 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. Ik verwijs
hier naar de reeds eerder gegeven tabel die dit zal aantonen. Eerst wanneer een mens op het
Hoofdkruis staat, worden de betekenis, de bedoelingen en de invloeden van de Scheppende
Hiërarchieën duidelijk voor hem en staan de „toegangsdeuren" tot alle wijd open. ...
126 Ned. ... [O]p het Pad van Inwijding [wordt] de activiteit van de drie Kruisen gelijktijdig ... gevoeld door
166 Eng. bemiddeling van de „vrijgegeven krachten" van de tekens Stier, Weegschaal en Vissen. ...
145 Ned. ... Er zijn vier dierenriemtekens die op mysterieuze wijze betrokken zijn bij wat men zou kunnen
193 Eng. 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
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in zich. ...

153 Ned. [Schorpioen-Stier-Vissen:]
204 Eng. 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. ...
165 Ned. Een nauwkeurige studie van alle hier gegeven verhoudingen zal het feit onthullen dat vier tekens van
220/221 Eng. 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.
2.
3.
4.

Ram
Kreeft
Schorpioen ...
Waterman ...

Hoofdkruis
Hoofdkruis

Inleidende impuls
Geconcentreerde impuls

Leven.
Incarnatie.

Dit zijn de tekens 1—4—8—11. ...
178/179 Ned. Zoals gij reeds weet is het Weegschaal-teken een van de vier armen van het Hoofdkruis. Dit verklaart
239 Eng. 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. Het bewustzijn zowel als het begrip van de grotere doelstelling welke achter de meer exoterische
240 Eng. 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. ...
180 Ned. ... Het geheim van het Hoofdkruis wordt echter alleen onthuld aan de mens die het Vaste Kruis heeft
241 Eng. bestegen en door de viervoudige ervaring ervan is gegaan. ...
180 Ned. ... Elk van deze tekens bevindt zich in een van de drie Kruisen:
241 Eng. 1. Gemini, de Tweelingen ...
2. Libra, de Weegschaal
Het Hoofdkruis
3. Aquarius, de Waterman ...

Evenwicht.

... Vanuit een ander gezichtspunt krijgt gij:
1. Gemini, de Tweelingen ...
2. Libra, de Weegschaal
3. Aquarius, de Waterman ...

Super-denkvermogen

Oorzaak van synthese.

181 Ned. ... Het Tweelingen-teken op het Beweeglijk Kruis betekent de menselijke mensheid, terwijl het
242 Eng. Weegschaal-teken op het Hoofdkruis het subjectief, geestelijk leven van de mens beheerst. ...
185 Ned. De volgende planeten en hun stralen beheersen het Hoofdkruis waarvan het Weegschaal-teken een van
248 Eng. de punten is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mars
Mercurius
Uranus
Venus
Saturnus
Neptunus

6de Straal
4de Straal
7de Straal
5de Straal
3de Straal
6de Straal

Idealisme. Toewijding. Strijd.
Harmonie door Conflict.
Ceremoniële Orde. Wet of Magie.
Concrete Kennis of Wetenschap.
Actieve Intelligentie.
Idealisme. Toewijding. Strijd.

193 Ned. De onderlinge verhouding van de drie Kruisen — die van de kosmos, het stelsel en van de mensheid
259 Eng. — is buitengewoon belangwekkend; wij zullen dit ontdekken wanneer wij hun betekenis, positie en
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bezielende uitwerking in de dierenriem — zowel op onze planeet als op elkaar — zorgvuldig gaan
bestuderen. ...

203 Ned. ... Esoterisch wordt gezegd dat de Christus-Awatar altijd wordt genoemd bij vier namen of
273 Eng. uitdrukkingen; zij luiden als volgt, o.a.: ...
2. Hij van Wie de massa zich bewust wordt of Hij Die zij verwachten

Kreeft

Het Hoofdkruis. ...

207 Ned. ... Enig idee van de scheppingsgeschiedenis, zoals hierboven is aangegeven, kunt gij verkrijgen
278 Eng. wanneer gij de tabel van de negen tekens met hun kruisen bestudeert, o.a.:
1. Ram
4. Kreeft

Begin
Beweging

Het Hoofdkruis. ...
Het Hoofdkruis. ...

207 Ned. Het feit dat alle vier energieën van het Beweeglijk Kruis, drie van het Vaste Kruis en twee van het
279 Eng. Hoofdkruis in onderscheiden graden en in-[ vloeden in het Maagd-teken stromen wijst op het
fundamenteel belang van dit „teken van ontvangst', zoals het wordt genoemd. ...
208 Ned. Wat het doel en de vervulling van de activiteit van het Hoofdkruis zal zijn gedurende het eerstvolgend
279/280 Eng. zonnestelsel ligt verborgen in de openbaring welke tot de mens komt die de derde inwijding heeft
ondergaan. Het is natuurlijk verbonden met de Geest of het eerste aspect van goddelijkheid, of met de
Monade en met de uitdrukking van het goddelijk bewustzijn. ...
213 Ned. In het Kreeft-teken beginnen de reinigende wateren van ervaring hun zegenrijk werk. Dit is op het
287 Eng. Hoofdkruis begonnen omdat dat Kruis zich slechts met gehelen bezighoudt en dus met massa ervaring.
219/220 Ned. Zoals u verteld is omsluiert de Zon enkele verborgen planeten en waar het het Leeuw-teken betreft,
296/297 Eng. 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. De activiteit van Uranus
wordt echter pas waargenomen in een zeer ver gevorderd ontwikkelingsstadium op het Pad en is
analoog aan dat punt in de bewustzijnsontplooiing waarin door een daad van de wil de bewuste,
verlichte mens (gecentraliseerd in het hoogste hoofd-centrum) het centrum aan het ondereinde van de
ruggegraat wekt en het kundalinivuur opwaarts trekt. 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, o.a.: ...
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.
226 Ned. ... In de archieven van de esoterische astrologen verbonden met de Hiërarchie worden de grafische
305 Eng. 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. ...
231 Ned. Dit Kreeft-teken, dat in de allereerste plaats met de wereld van oorzaken te maken heeft, heeft
312/313 Eng. betreffende zijn innerlijke bedoeling veel onbepaalds en een schijnbare vage doordringbaarheid welke
voor de eenvoudige denker zeer moeilijk blijkt te zijn om te begrijpen. Dit geldt ook voor alle tekens
die bijdragen aan de vorming van het Hoofdkruis van de Hemelen. ...
232/233 Ned. Het (zogenoemde) geheim van het Hoofdkruis is het geheim van het Leven zelf, gelijk het geheim van
314 Eng. het Vaste Kruis dat van de ziel is of het mysterie van de zelfbewuste eenheid, terwijl het Beweeglijk
Kruis het mysterie van de vorm verborgen houdt. In deze woorden vindt gij de sleutel tot het geheim
van de openbaring als geheel en tot dat mysterie dat aan de Christus werd onthuld tijdens de
kruisiging. ...
233 Ned. ... In de hierboven aangehaalde woorden „Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten" werd
315 Eng. Hem het mysterie van het Vaste Kruis getoond en voor de eerste maal werd het geheim van het
Hoofdkruis voor Zijn ogen gehouden. De woorden die dat centrale mysterie belichamen, zijn tot nog
toe niet vrijgegeven. ...
233 Ned. Hercules begreep de ware bedoeling van het Beweeglijk Kruis en met volledige kennis besteeg hij het
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315 Eng. 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. 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. Ook zijn er nog twee woorden die het doel en de bedoeling van de uitdrukking op het Hoofdkruis
315/316 Eng. 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, Deze 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.
234 Ned. Gij zult gaan begrijpen waarom het Hoofdkruis zo mysterieus is en tevens waarom de beide tekens
316 Eng. 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; deze energieën — die door de vier armen van dit Kruis stromen — doen de
draaikolk van kracht ontstaan (een samenvoegende kracht) welke die „ineenvloeiing van zuiver, vurig
licht" vormt, waardoor allen die de hogere inwijdingen ondergaan ten slotte moeten heentrekken. ...
239 Ned. Indirekt en via de invloeden van het Hoofdkruis (waarvan het Kreeft-teken deel uitmaakt) wordt de
323 Eng. 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). ... 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. ...
247 Ned. ... Het zal uit een studie van die mensen die in de Hoofdtekens zijn geboren, blijken dat de duidelijkste
335 Eng. inlichtingen in dit verband naar voren zullen treden. 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. ...
258/259 Ned. ... Het zou van belang kunnen zijn indien ik erop wees dat, o.a.: ...
350 Eng. 3. Het Hoofdkruis — verantwoordelijk is voor het tot stand brengen van bepaalde grote punten van
synthese, als gevolg zowel van de verandering als van de crisis. Jupiter is aansprakelijk voor het
concentreren van de energieën op dit punt.
264 Ned. Mercurius, de ster van conflict, is tevens de grote planeet die de onderlinge betrekkingen regelt, want
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. ...
282 Ned. ... Gij krijgt ... te maken met de volgende toestanden en overeenkomsten met betrekking tot de drie
382 Eng. Kruisen:
1. Het Hoofdkruis
2. Het Vaste Kruis

Geest
Ziel

Wil
Bewustzijn

Shamballa.
Hiërarchie.
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3. Het Beweeglijk Kruis

Vorm

Activiteit

Mensheid.

292 Ned. 3. Vanuit het gezichtspunt van de ingewijde.
396 Eng.
Hier begint het Hoofdkruis de leiding in handen te nemen.
Deze Kruisen zijn ook bekend als, o.a.: ...
Het Kruis van de Herrezen Christus — Het Hoofdkruis.
Het ... kosmische Kruis.
308 Ned. ... De astrologen zijn begonnen zich een vaag beeld te vormen van de in elkaar grijpende driehoeken
418 Eng. van energie voor zover het onze Aarde betreft in de enigszins willekeurige verdeling van de twaalf
sterrenbeelden in vier drievoudigheden, gevat in zulke kenmerkende termen als aardse of vurige
drievoudigheid, elk samengesteld uit een hoofdteken, een vast en een beweeglijk teken. ...
325 Ned. 2. Het Leeuw-teken is een van de geboortetekens van de dierenriem; het betekent, zoals gij weet, de
442 Eng.
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. ...
343 Ned. Ook zal het voor de astroloog van de toekomst duidelijk worden langs welke lijnen de horoscoop van
468 Eng. de ziel moet worden getrokken; de grote driehoeken en de drie kosmische Kruisen zullen zijn
gevolgtrekkingen betreffende de ontplooiing van het bewustzijn leiden. De driehoeken wijzen
mogelijkheden aan; de Kruisen wijzen op de processen en punten van crisis.
352 Ned. ... De nieuwe astroloog zal, zoals ik reeds eerder heb aangeduid, de nadruk leggen op:
480 Eng. 1. De Wetenschap van de Driehoeken, als resultaat van de groei van het beginnende
bevattingsvermogen.
2. Het rijzend teken, zoals het de weg van de ziel aanwijst.
3. De plaats van de drie Kruisen (het Hoofdkruis, het Vaste Kruis en het Beweeglijk Kruis) in het
leven van de ziel. Dit zal ten slotte de huizen in de horoscoop vervangen en de twaalf armen van
de drie Kruisen zullen de plaats innemen van de twaalf huizen wanneer de horoscoop van de ziel
wordt getrokken.
402 Ned. Ik zal niet in staat zijn het onderwerp van de drie Kruisen van de dierenriem — het Beweeglijk, het
553 Eng. Vaste en het Hoofdkruis — in details te behandelen, ten gevolge van het feit dat zij te maken hebben
met de gehelen of met de synthesen van openbaring en met de vereende ervaringen van een
incarnerend wezen, hetzij God of mens. ...
403/404 Ned. 3. Het Kruis van de Herrezen Christus — Het Hoofdkruis.
555/6/7 Eng.
a. Dit is het Kruis waarop, volgens de occulte paradox en in tijd en ruimte, de Geest wordt
gekruisigd. Zijn vier energieën regeren en leiden de ziel terwijl zij zich voorwaarts beweegt op
het Pad van inwijding. Daar dit te maken heeft met zulk een verheven bewustzijnstoestand, is
het vanzelfsprekend dat ik hier slechts weinig betreffende dit Kruis kan zeggen, behoudens
enkele zeer vage algemeenheden.
b. Het is derhalve bij uitstek het Kruis van Inwijding en van „begin". Fundamenteel betreft het
„het begin van de eindeloze Weg van Openbaring" welke begint wanneer het Nirwana wordt
betreden en waarvoor alle vroegere stadia van het Pad van Evolutie slechts voorbereidend zijn
geweest. ...
c. Het is het Kruis van de „uitgestrekte armen, het open hart en het hoger denkvermogen", want
diegenen die aan dit Kruis zijn genageld, begrijpen en verheugen zich in de betekenissen welke
ten grondslag liggen aan de woorden: Alomtegenwoordigheid en Alwetendheid, terwijl zij
bezig zijn de hogere fasen van Bestaan te ontwikkelen, waarvoor wij het ontoereikende woord
Almacht gebruiken.
d. De energieën van het Hoofdkruis vermengen zich met de energieën waaraan wij geen grotere
naam kunnen geven dan kosmische energieën, al zijn die woorden zinloos. Zij dragen in zich de
hoedanigheid van de Ene Waarover Niets Gezegd Mag Worden en zijn „gekleurd met het Licht
van de zeven zonnestelsels" waarvan ons zonnestelsel er één is.
e. Het doel en de cyclus van zijn invloed in het leven van de ingewijde zijn totaal onbekend, zelfs
aan onze planetaire Logos Die Zelf Zich uitstrekt op zijn „wijd-uitgespreide armen".
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405 Ned. ... Het Hoofdkruis regeert de openbaring van de Monade in al zijn glorie en schoonheid; dit
557/558 Eng. invloedstijdperk laat zich in twee stadia verdelen: het ene stadium waarin de Monade zich op de zes
gebieden van openbaring in „wijsheid, sterkte en schoonheid" uitdrukt door bemiddeling van de
geïntegreerde ziel en persoonlijkheid. Dit is een betrekkelijk kort stadium. Ten tweede, het stadium
waarin „de ENE — teruggetrokken en geabstraheerd uit die vormen van Bestaan — op de hogere Weg
voortgaat en die gebieden betreedt welke zelfs voor de edelste Zonen van God op onze Aarde
onbekend zijn".
405 Ned. Bovendien zou ik kunnen vermelden dat het Beweeglijk Kruis de bepalende invloed is in dat grote
558 Eng. planetaire centrum dat wij de mensheid noemen; dat het Vaste Kruis hoofdzakelijk de besturende
groep van energieën is die het centrum, door ons de Hiërarchie genoemd, regeert en erdoor wordt
overgedragen, terwijl het Hoofdkruis dat grote planetaire centrum waaraan wij de naam van Shamballa
geven, regeert en bestudeert (op een wijze die aan de mensheid onbekend is).
405 Ned. Zal het het onderwerp technisch en theoretisch ophelderen wanneer ik erop wijs dat, o.a.: ...
558/559 Eng. 3. Het Hoofdkruis het Kruis is van de Vader, het eerste aspect van de heilige Drieëenheid, Die de
Heilige Geest (de Adem) uitzond, daar het Denkvermogen van God Zich een beeld had gevormd
van de bestemming voor de stof die reeds lang in wording was. Toen de „tijd gekomen was",
vervulde de Zoon de wet in samenwerking met de Heilige Geest in reactie op het bevel van de
Vader.
406 Ned. Deze drie Kruisen staan tijdens hun gehele openbaring in verbinding met de drie fundamentele
559 Eng. energieën die het zonnestelsel tot bestaan brachten; zij vormen de drie grote, samenvattende
uitdrukkingen van de bovenaardse Wil, aangedreven door liefde en uitgedrukt door middel van
werkzaamheid. Op deze Kruisen verwisselt en wijzigt het vermogen zich om het Geheel te zien,
doel-beweegreden-uitdrukking, leven-hoedanigheid-verschijning. ... Op het Hoofdkruis worden de
doelstelling en de vereende voltooiingen van de twee vroegere kruisigingen nagenoeg blindelings
duidelijk en een visioen van de vereende bedoeling van de drie Personen van de daaraan ten grondslag
liggende Drieëenheid (ieder op Zijn Eigen Kruis) treedt helder naar voren.
407 Ned. Het symbool voor het Hoofdkruis is gecompliceerder en kan op de volgende wijze worden uitgebeeld:
561 Eng.

Hier hebt gij de driehoek van de geopenbaarde Monade en de drie tijdperken van vier energieën,
geconcentreerd in en samengevloeid tot één eenheid; tevens ziet gij de lijn van evolutie (de evolutie
van het bewustzijn) welke diep naar beneden doordringt, de stof omvat en zich tegelijkertijd uitstrekt
tot in de „Ruimten van Goddelijkheid".
411 Ned. Het Hoofdkruis:
567 Eng.
In de vier tekens van dit Kruis zien wij Hem ook hoe Hij hun energieën in hun hoogste vormen
openbaart (van het gezichtspunt uit van het menselijk bevattingsvermogen), hoewel deze meer door
gevolgtrekking dan door directe verklaring tot uitdrukking komen.
412 Ned. ... Het is niet nodig u op dit punt eraan te herinneren dat op de Berg van Golgotha deze drie Kruisen
568 Eng. als volgt worden uitgebeeld:
1. Het Beweeglijk Kruis — de onboetvaardige dief. De Mensheid.
2. Het Vaste Kruis — de boetvaardige dief. De Hiërarchie.
3. Het Hoofdkruis — het Kruis van de Christus. Shamballa.
416 Ned. ... Ik zou hier erop kunnen wijzen dat, o.a.: ...
574 Eng. c. De ervaringen op het Hoofdkruis de ingewijde integreren in het eerste planetaire Centrum waaraan
wij de naam van Shamballa geven.
417 Ned. 3. Het Kruis van de Herrezen Christus.
575 Eng.
Over dit onderwerp kan ik u niet meer vertellen, noch zal het van enig nut zijn over de toestanden
welke zich in het bewustzijn van de ingewijde op het Hoofdkruis voordoen, uit te weiden. ...
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65 Ned.
...
80 Eng. a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...
f. ....
g. ...
...
66 Ned.
82 Eng.

Het Vaste Kruis
Discipelschap
De Mensheid
Zonne-lnwijding
Ziel
Bewustzijn
Ego
Twee Inwijdingen
(Discipelen)

...
...
...
...
...
...
...
...

... Van het Kruis waarop hij genageld is — zelfs al weet hij het niet — klimt de mens naar
beneden en verkent zijn weg (met smart en vele tranen) naar een ander Kruis — een Kruis van
verblindend licht, van pijn, van bittere ellende, en toch het Kruis van bevrijding. Het is een vast
Kruis, opgericht in de Hemelen, en bewaakt door de Engel. ...

67 Ned. De drie kruisen op de Berg van Golgotha waren bijbelse symbolen van deze drie astrologische kruisen,
82 Eng. het Gewone of Beweeglijk Kruis, het Vaste Kruis en het Hoofdkruis.
67 Ned. ... Wanneer hij zich op het Pad van Discipelschap bevindt (en hier sluit ik het Pad van Inwijding in),
83 Eng. heet het occult dat hij dan door de onvermoeide Bewaakster, de ziel, wordt beheerst en (gedurende de
laatste stadia van het Pad) aan precies twaalf incarnaties wordt onderworpen, terwijl elke incarnatie
door elk van de twaalf tekens gaat. Daarin moet hij zichzelf beproeven en bereikt in elk van de
sterrenbeelden van het Vaste Kruis in het bijzonder grote ogenblikken van crisis. ...
68 Ned. ... Dit betekent in werkelijkheid dat hij in zijn levenscyclus door drie ontzagwekkende crises is gegaan,
84 Eng. o.a.: ...
II.

De Crisis van Heroriëntering .................................... Het Vaste Kruis
De Verandering naar het 2de Kruis ........................... Het leven van de ziel
Voorbereiding voor de 2de Geboorte ....................... Bewustzijn
Openbaring van het Christusbeginsel ...

75 Ned. ... Ter wille van de duidelijkheid zouden wij de grote levenservaring kunnen beschouwen als plaats te
94 Eng. grijpen op de drie wielen binnen het Levenswiel, gezien van drie gezichtspunten uit, o.a.: ...

II.

 1. Het Wiel dat aangepast of omgedraaid wordt.
 2. Het tijdperk van discipelschap.
 3. De periode van moeilijkheid, waarin de mens de omwenteling van het wiel wijzigt.
 4. De viervoudige invloed van het Vaste Kruis.
 5. Het leven in de vijf werelden van boven-menselijke evolutie.
 6. De ontplooiing van de ziel door middel van de persoonlijkheid. ...

76 Ned. ... De eerste grote kosmische inwijding (voor zover de mensheid erbij betrokken is) is de inwijding in
95 Eng. 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. ...
77 Ned. Het is interessant op te merken dat elk van deze tekens van de dood zich in een ander kruis bevindt:
96/97 Eng.
1. Ram
Het Hoofdkruis
2. Schorpioen
3. Vissen

Het Vaste Kruis
Het Beweeglijk Kruis

... Ik doel hier op de tekens, onafhankelijk van hun planetaire heersers. ...
78 Ned. ... De dood is bijgevolg van drieërlei aard. Deze wetenschap van Goddelijk Sterven ligt ten grondslag
98 Eng. 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. ...
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78 Ned. Ook is het interessant op te merken dat door middel van de heersende planeet, Mars, de gemiddelde
98 Eng. 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. ...
81 Ned. Ik wil ook uw aandacht vestigen op het feit dat door Uranus het Ram-teken wordt verbonden met het
101/102 Eng. 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.
82 Ned. ... Dan komt er een tussenperiode waarin het bewustzijn begint zich te verplaatsen in dat van de groep
104 Eng. en wordt vereenzelvigd met de ziel en met het doel van de ziel. De ervaring van het Vaste Kruis
bestrijkt deze periode. Ik zou hier kunnen vermelden dat de ervaringen van de drie kruisen een
maçonnieke betekenis hebben en in verbinding kunnen worden gebracht met de Blauwe Loge:
1. Het Gewone Kruis ......................................................... De Graad van Leerling
2. Het Vaste Kruis ............................................................. De Graad van Gezel.
3. Het Hoofdkruis .............................................................. De Graad van de Meester-Vrijmetselaar.
83 Ned. 3. ... De macht van Saturnus is volkomen geëindigd en zijn werk voltooid wanneer de mens (de
105 Eng.
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. ... Wanneer hij zich opnieuw richt en het Vaste Kruis bestijgt, komt hij onder invloed van Jupiter, de
106 Eng. 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. ...
84 Ned. ... Deze vier woorden drukken de subjectieve impulsen en beweegredenen uit en leiden in
106/107 Eng. 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 waarin de toenemende invloed van het Vaste Kruis, op het Beweeglijke Kruis
inwerkend, die innerlijke veranderingen teweegbrengt die ten slotte leiden tot
3. Heroriëntering ...
4. Verzaking ...
86 Ned. 7. De planeten die in verheffing zijn, zwak, of die in een bijzonder teken in val zijn, want een studie
109 Eng.
hiervan zal de drie fasen van het Pad aanwijzen — zijn involuerend tijdperk van steeds sterker
betrokken te worden bij de stof of het leven op het Beweeglijk Kruis, de tussenperiode van
herschikking of de strijd om bevrijding welke voert tot de bestijging van het Vaste Kruis, en de
periode van bevrijding bij de uiteindelijke bestijging van het Hoofdkruis. ...
87 Ned. ... Ik wil u hier herinneren aan de leer van de Wijsheid aller Tijden, zoals zij in De Geheime Leer is
111 Eng. 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. ...:
1. De stoffelijke Zon
2. Het Hart van de Zon
3. De centrale geestelijke Zon

Vorm Persoonlijkheid
Ziele-Bewustzijn
Het Leven

Het Beweeglijk Kruis beïnvloedend.
Het Vaste Kruis beïnvloedend.
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. ...
93 Ned. ... Dan komt een groot proces van zich richten en een ogenblik van overdracht, waarna de invloed van
119 Eng. het Vaste Kruis de omkering veroorzaakt en de verkregen lessen op het Beweeglijk Kruis uitgewerkt
moeten worden, terwijl de resultaten ervan op het Vaste Kruis tot uitdrukking moeten worden
gebracht. ...
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93 Ned. ... Gij moet niet denken dat in vroege stadia van ontplooiing ervaring enkel wordt verworven door
119/120 Eng. middel van het Beweeglijk Kruis. De mens leeft in alle tekens en doet zijn ervaringen in alle op, doch
de door het Beweeglijk Kruis stromende invloeden hebben een krachtiger uitwerking op hem dan die
welke in vroege stadia door het Vaste Kruis stromen. Het is pas wanneer de ziel levendiger in de vorm
wordt en de mens zich van zijn tweeslachtigheid bewust wordt dat de energieën van het Vaste Kruis
die van het Beweeglijk Kruis doeltreffend vervangen, zoals na de derde inwijding de energieën van het
Hoofdkruis beginnen de mens te beheersen en een dringender aansporing zijn dan die van de twee
andere kruisen.
Wanneer de ziel dus actiever wordt, zal men zien dat de uitwerking van het Vaste Kruis zich met de
uitwerking van de krachten van het Beweeglijk Kruis uitdrukt in de vier tekens, want „datgene wat
wordt overheerst en losgelaten, wordt stevig vastgehouden en omgevormd''.
97 Ned. ... Twee grote stralen drukken zich uit door middel van de orthodoxe en esoterische heersers van het
125 Eng. 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. ...
98 Ned. ... De gevolgtrekkingen van de esoterische planeten zijn echter duidelijker, en de mens blijkt, wanneer
127 Eng. hij rijp is voor hun invloed, op een viervoudige wijze ontvankelijk te worden, wat hij niet in vroege
stadia is.
Zij omvatten de erkenningen en de reacties welke het bewustzijn van de mens beheersen wanneer
hij zich voorbereidt het Beweeglijk Kruis te verlaten ten einde het Vaste Kruis te bestijgen. ...
99 Ned. ... Door het verkrijgen van een intelligente, actieve reactie op de vrijgegeven energieën, en reeds
128 Eng. eerder overmeesterd door middel van de ervaringen van het Beweeglijk Kruis, en door ze te verbinden
met de op hem losgelaten krachten terwijl hij op het Vaste Kruis gekruisigd is, leert de discipel zich
voor te bereiden voor de twaalf grote beproevingen in de twaalf tekens, waarvoor de ervaringen van de
twee Kruisen hem voorbereiden.
100 Ned. ... De Vissen in het Vissen-teken zijn, zoals wij hebben opgemerkt, tezamen verbonden, en dit is een
129/130 Eng. symbool van de gevangenschap van de ziel in de vorm, vóór de ervaring op het Vaste Kruis. ...
107 Ned. ... Houd in gedachten dat de esoterische krachten zich verenigen met de krachten van de exoterische of
139/140 Eng. orthodoxe planeten en dat zij hun invloed niet te niet doen. Zij vullen slechts aan en overheersen hen.
De mens wordt daardoor verrijkt, zijn ervaringen worden omvangrijker en zijn bewustzijn wordt
verruimd door de nieuwe energieën, maar de gevolgen en de verworven en bereikte training onder de
oude invloeden worden al die tijd niet gewijzigd. Zij hebben zijn aard „bepaald", zijn hoedanigheden
vastgesteld en blijven dus volhardend en krachtig bestaan, doch de nieuwe, sterkere invloeden en
krachten zijn die welke in de toekomst op het Vaste Kruis al zijn activiteiten geleidelijk en gestadig
zullen beheersen en aandrijven. ...
108 Ned. ... In deze wereldcyclus zijn planetaire invloeden ongewoon krachtig in het Waterman-teken, doordat
141 Eng. 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. ...
109 Ned. ... De gemiddelde Waterman-mens op het Beweeglijk Kruis zal, bijvoorbeeld, een betrouwbare
142 Eng. 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.
109 Ned. Het Waterman-teken is, zoals gij weet, een van de armen van het Vaste Kruis. Dit Kruis is bij uitstek
143 Eng. het Kruis van Discipelschap en van de drie grote inwijdingen. ...
109/110 Ned. ... In verband hiermede zou ik kunnen zeggen, o.a.: ...
143/144 Eng. 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; de eerstvolgende
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inwijdingen ondergaat hij op het Hoofdkruis.

110 Ned. Ik wil u hier de volgende namen voor de drie kruisen geven welke ik uit de oude archieven heb
144 Eng. overgenomen en die daarom zeer moeilijk te vertalen zijn, o.a.: ...
2. Het Vaste Kruis. Het Kruis van Omvorming. Begeerte wordt aspiratie en zelfzucht wordt
omgevormd tot onzelfzuchtigheid. ...
111 Ned. ... Begeerte wordt herzien en opnieuw gericht in het Stier-teken, wanneer de mens het Vaste Kruis
144/145 Eng. heeft bestegen, maar zij wordt ten slotte in dat teken losgelaten. ...
112 Ned. ... Er is schijnbaar geen planeet die in dit teken òf in verheffing òf „in val" is. De enige planeet die
146 Eng. 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 Ned. ... Het invloedrijkste teken op de drie Kruisen met betrekking tot de mensheid is als volgt:
147 Eng.
1. Het Beweeglijk Kruis
Het Vissen-teken.
2. Het Vaste Kruis
3. Het Hoofdkruis

Het Schorpioen-teken.
Het Steenbok-teken.

113/114 Ned. De decanaten in het Waterman-teken worden (volgens Alan Leo) door Saturnus, Mercurius en Venus
148/149 Eng. beheerst. ...
Volgens andere astrologen worden de drie decanaten beheerst door Venus, Mercurius en de
Maan. ... [die Uranus verbergt]. ... 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.
115 Ned. ... Wij zullen met betrekking tot de drie Kruisen bepaalde overwegingen naar voren brengen welke van
150 Eng. 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; 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.
115/116 Ned. [Ram-Vissen-Waterman:]
150/1/2 Eng. ... 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 òf die
van het begin (op het Beweeglijk Kruis) òf die van vervulling (op het Vaste Kruis) zijn. In het geval
waar zij het begin aangeven, krijgen wij te maken met, o.a.: ...
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, o.a.:
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. ...

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. Het Hoofdkruis beheerst in werkelijkheid de beide processen, doch dit
wordt pas begrepen wanneer inwijding heeft plaats gegrepen.
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116 Ned. 1. Het Ram-teken — ... De oorzaak waaruit de veranderingen voortkomen op het Beweeglijke en het
152 Eng.
Vaste Kruis.
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.” De betekenis hiervan kan echter pas worden begrepen wanneer de ervaringen van het
Beweeglijk Kruis en die van het Vaste Kruis te boven zijn gekomen en men bewust het Hoofdkruis na
de derde inwijding heeft bestegen. ...
117 Ned. ... Ik zou kunnen vermelden dat:
153 Eng. 1. Het Beweeglijk Kruis, te eniger tijd en wanneer zijn lessen zijn verwerkt, een planetaire
bewustheid tot volle wasdom brengt.
2. Het Vaste Kruis de bewustheid van het stelsel tot volle wasdom brengt.
3. Het Hoofdkruis een kosmische bewustheid ontwikkelt.
119/120 Ned. ... Op het Vaste Kruis:
157 Eng. 1. Wordt de Ram ten slotte de Zondebok en de wil Gods wordt tot uitdrukking gebracht in liefde en
redding.
2. Wordt de Stier de schenker van licht, en de duisternis van de vroegere cyclus wordt door de Stier
verlicht.
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.
120 Ned. [Ram-Stier-Steenbok:]
158 Eng. In deze tekens en hun verhoudingen op het Vaste Kruis ligt het mysterie van Makara en van de
Krokodillen verborgen.
122 Ned. 2. In Atlantische tijden werd[en] ... het Waterman- en het Vissen-teken ... actief en doeltreffend en
160 Eng.
zij gingen deel uitmaken van het dierenriemwiel, doordat de mens op hun krachten ging reageren.
Het werd toen 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. ...
122/123 Ned. 1. ... Gij bemerkt bijgevolg in deze tijd de werkzaamheid van het massabewustzijn van het Kreeft161 Eng.
teken, hetgeen duidt op de activiteit van het Hoofdkruis in het involuerend stadium; het
zelfbewustzijn van de mens zoals aangeduid wordt door het Leeuw-teken, het meest menselijke
teken van alle, en op het Vaste Kruis duidend; en 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. 2. De discipelen van de hedendaagse wereld en de gevorderde mensheid zich eveneens in een
162 Eng.
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.
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. Zeven sterrenbeelden zijn bijgevolg op overheersende wijze in een hecht onderling verband gebracht
163 Eng. 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."
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Schorpioen

 ...

124 Ned. De exoterische en de esoterische planetaire heersers van het Steenbok-teken zijn dezelfde, en in dit
163 Eng. 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. ...
124 Ned. ... Op het Beweeglijk Kruis en op het Vaste Kruis bevindt zich de zogenoemde groene straal, die niet
164 Eng. alleen het dagelijks leven van karmische verplichtingen op het evolutiepad regelt, maar hij regelt
bovendien de ervaringen en de evolutieprocessen. ...
126 Ned. Ten vierde, dat op het Pad van Inwijding de activiteit van de drie Kruisen gelijktijdig wordt gevoeld
166 Eng. door bemiddeling van de „vrijgegeven krachten" van de tekens Stier, Weegschaal en Vissen. ...
134 Ned. Een studie van de horoscopen van de mensheid in al de verschillende stadia, vanaf de tijd van ervaring
177/178 Eng. 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. ...
138/139 Ned. ... Het zou ook interessant zijn een analyse te maken van die speciale incarnaties en hun horoscopen
183/184 Eng. waarin de beide polaire tegenstellingen optreden met betrekking tot elkander — de ene als het zonteken 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.
139/140 Ned. ... Het is gemakkelijk te onderkennen hoe door de invloed van Mercurius en Jupiter stoffelijke
185 Eng. begeerte kan worden omgevormd tot goddelijke liefde, en het conflict dat het onderscheidend kenmerk
is van de mensheid, behulpzaam erbij kan zijn wanklank op te lossen in harmonie. Het bepaalde
patroon en de richting van dit proces moeten op het Beweeglijk Kruis vorm aannemen voordat de
energieën van het Vaste Kruis de eerzuchtige, egoïstische mens kunnen veranderen in de
onzelfzuchtige discipel. Dit alles moet noodzakelijkerwijs worden ingeleid op het Beweeglijk Kruis,
dat in wezen en betekenis het Kruis is van het veranderlijk, vloeibaar, rusteloos denkvermogen, maar
op dit Kruis wordt de denkaard ten slotte ontwikkeld en begint zijn integrerende controle over de
persoonlijkheid. Wanneer dit proces voortgaat, houdt de ervaring op het Beweeglijk Kruis op en de
invloed van het Kruis van Discipelschap begint zich te doen gelden.
Met betrekking tot de subjectieve zijde van ontplooiing is de toestand totaal anders, want esoterisch
komt de discipel die zich onder de invloed van het Beweeglijk Kruis in zijn persoonlijkheidsleven in
incarnatie bevindt, terwijl hij als ziel op het Vaste Kruis staat, onder de gerichte energie van vier
planeten, waarvan er drie niet-heilig zijn. Gewoonlijk vervangen deze vier, of liever gezegd, beginnen
zij de invloed van Mercurius en die van Jupiter te overheersen en geven groter gemakkelijkheid van
uitdrukking, terwijl zij die invloed uitoefenen waardoor de persoonlijkheid in een juiste verhouding tot
de ziel zal worden gebracht, want dat is in wezen de taak van het Vaste Kruis en het doel van de
discipel. ...
145 Ned. ... Er zijn vier dierenriemtekens die op mysterieuze wijze betrokken zijn bij wat men zou kunnen
193 Eng. 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. Wij zouden deze waarheid op een andere wijze kunnen uitdrukken: God de Vader, de Wil om
zich te openbaren, begint het scheppingsproces dat zich verwezenlijkt door de activiteit van God de
Zoon, de kosmische Christus gekruisigd op het Vaste Kruis in de hemelen. ...
149/150 Ned. Er zijn dientengevolge met betrekking tot het Pad van Discipelschap de volgende lijnen van
199 Eng. „invloedrijke energie":
1. Sirius ...
2. Het Vaste Kruis — een ineenvloeiing van vier grote energieën die in ons zonnestelsel naar onze
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planeet en door de mensheid stromen.
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, o.a.:
a. Het proces van heroriëntering voorbereidt, waardoor een mens het Vaste Kruis bestijgt en het
Beweeglijk Kruis verlaat. ...
4. De Hiërarchie ...
5. Mars en Saturnus ...

153 Ned. [Schorpioen-Stier-Vissen:]
204 Eng. 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. ...
156 Ned. Ik kan hier weinig toevoegen aan het feit dat het Schorpioen-teken op een van de vier armen van het
209 Eng. Vaste Kruis staat. Bij het bestuderen van de vorige tekens is er reeds veel over het Vaste Kruis gezegd,
zodat ik het niet nodig vind in herhaling te treden. ...
165 Ned. Een nauwkeurige studie van alle hier gegeven verhoudingen zal het feit onthullen dat vier tekens van
220/221 Eng. 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.
2.
3.
4.

Ram
Kreeft
Schorpioen
Waterman

Hoofdkruis
Hoofdkruis
Vaste Kruis
Vaste Kruis

Inleidende impuls
Geconcentreerde impuls
Zich omkerende impuls
Groepsimpuls

Leven.
Incarnatie.
Terugkeer.
Dienst.

Dit zijn de tekens 1—4—8—11. ....
... Het Schorpioen-teken is, zoals gij weet, een van de vier armen van het Vaste Kruis in de
hemelen. Op dat 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. ...
167 Ned. Met betrekking tot het verticale en het horizontale leven van het Vaste Kruis is het leerzaam op te
223 Eng. 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 Leeuwteken 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. ...
168 Ned.
225 Eng.
179 Ned.
240 Eng.

Uitersten treft men altijd aan in de discipel die in het middelpunt of in het centrum van het Vaste Kruis
in het Schorpioen-teken staat. ...
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. ...

180 Ned. ... Het geheim van het Hoofdkruis wordt echter alleen onthuld aan de mens die het Vaste Kruis heeft
241 Eng. bestegen en door de viervoudige ervaring ervan is gegaan. ...
180 Ned. ... [E]r zijn drie luchttekens in de dierenriem; hun onderlinge verhouding vormt een zeer interessante
241 Eng. 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.
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2. Libra, de Weegschaal
3. Aquarius, de Waterman

Het Hoofdkruis
Het Vaste Kruis

Evenwicht.
Inwijding.

193 Ned. De onderlinge verhouding van de drie Kruisen — die van de kosmos, het stelsel en van de mensheid
259 Eng. — is buitengewoon belangwekkend; wij zullen dit ontdekken wanneer wij hun betekenis, positie en
bezielende uitwerking in de dierenriem — zowel op onze planeet als op elkaar — zorgvuldig gaan
bestuderen. ...
203 Ned. ... Esoterisch wordt gezegd dat de Christus-Awatar altijd wordt genoemd bij vier namen of
273 Eng. uitdrukkingen; zij luiden als volgt:
1. Het Verlangen Aller Volkeren
2. Hij van Wie de massa zich bewust wordt of Hij Die zij verwachten
3. Hij Die voor Haar het doel van bestaan is
4. Hij Die het licht toont en het water geeft

Stier
Kreeft
Maagd
Waterman

Het Vaste Kruis.
Het Hoofdkruis.
Het Beweeglijk Kruis.
Het Vaste Kruis.

Al deze tekens duiden op vormen van bewustzijn welke door de energieën van deze tekens beheerst
en geopenbaard worden, terwijl zij cyclisch en ononderbroken hun voorgeschreven taak verrichten.
Daarom zijn zij in de eerste plaats van belang voor het stadium van discipelschap en voor de
openbaring van een zonne-discipel.
Vandaar dat er twee energieën vanuit het Vaste Kruis komen. Dientengevolge is dit een van de
tussenliggende kruisen die de drie grote verbinden en van dien aard zijn er vele.
207 Ned. ... Enig idee van de scheppingsgeschiedenis, zoals hierboven is aangegeven, kunt gij verkrijgen
278/279 Eng. wanneer gij de tabel van de negen tekens met hun kruisen bestudeert, o.a.: ...
3. Stier
7. Waterman

Begeerte
Dienst

Het Vaste Kruis. ...
Het Vaste Kruis. ...

Een punt van belang treedt er naar voren: Alle vier armen van het Beweeglijk Kruis zijn in deze
onderlinge verhouding vertegenwoordigd, hetgeen duidt op de volledig geworden activiteit van het
Beweeglijk Kruis of van het voorbereidingsstadium van de evolutie, waarin de mens op geslaagde
wijze is voorbereid het Vaste Kruis te bestijgen. ...
207 Ned. Wanneer wij de twee zonnestelsels (het vorige en het huidige) als een eenheid beschouwen, zouden
279 Eng. wij kunnen zeggen dat, o.a.: ...
2. Het Vaste Kruis het tegenwoordig zonnestelsel beheerst en overeenkomt, met het Pad van
Discipelschap. ...
Het feit dat alle vier energieën van het Beweeglijk Kruis, drie van het Vaste Kruis en twee van het
Hoofdkruis in onderscheiden graden en invloeden in het Maagd-teken stromen wijst op het
fundamenteel belang van dit „teken van ontvangst', zoals het wordt genoemd. ...
210 Ned. ... In deze tijd echter staan wij op een punt van crisis en de verwikkelingen van het probleem breiden
283 Eng. zich uit, doordat voor de eerste keer in haar geschiedenis de mensheid begint het Vaste Kruis van de
discipel te bestijgen, waardoor haar vooruitgang op het wiel van de dierenriem in tegenovergestelde
richting gekeerd wordt. ...
213 Ned. In het Schorpioen-teken worden de reinigende wateren aangewend voor beproeving. Dit vindt plaats
287 Eng. op het Vaste Kruis en de uitwerking ervan is drastisch in de hoogste mate.
217 Ned. ... Ten slotte echter komt de tijd dat de aard van het Vaste Kruis begint te dagen in het bewustzijn van
292/293 Eng. 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. ... 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.
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1. Het Stier-teken.

— De Stier van Begeerte. Het licht van aspiratie en kennis.

2. Het Leeuw-teken.

— De Leeuw van Zelfhandhaving. Het Licht van de Ziel.

3. Het Schorpioen-teken.

— De Aandrijvende Kracht van Misleiding. Het Licht van Bevrijding.

4. Het Waterman-teken.

— De Kelk van Zelf-dienst. Het Licht van de wereld.
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217 Ned. Het Vaste Kruis is het kruis van licht. En te allen tijde inwerkend door middel van dit Kruis, en
293 Eng. uitstralend vanuit het Leeuw-teken, brengen de „vuren Gods" — kosmisch, solair en planetair —
loutering teweeg, versterken het licht en geven ten slotte openbaring aan de gelouterde mens die in het
licht staat. ...
220 Ned. ... Door een ruime en dientengevolge een enigszins onnauwkeurige generalisering te geven, zou ik
296/297 Eng. kunnen zeggen dat dit proces zich als volgt op de drie Kruisen voltrekt, o.a.: ...
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. ...
225 Ned. Wegens zijn plaats op het Vaste Kruis komt het Leeuw-teken onder invloed, direkt of indirekt, van zes
304 Eng. 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. ...
232/233 Ned. Het (zogenoemde) geheim van het Hoofdkruis is het geheim van het Leven zelf, gelijk het geheim van
314 Eng. het Vaste Kruis dat van de ziel is of het mysterie van de zelfbewuste eenheid, terwijl het Beweeglijk
Kruis het mysterie van de vorm verborgen houdt. In deze woorden vindt gij de sleutel tot het geheim
van de openbaring als geheel en tot dat mysterie dat aan de Christus werd onthuld tijdens de
kruisiging; Hij getuigde hiervan door Zijn begrijpende reactie in de zegevierende uitspraak,
opgetekend in Het Nieuwe Testament: „Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten." Hij
verliet toen het Vaste Kruis en liet de Identiteit los die Hij tot nog toe geweest was en vereenzelvigde
Zich met datgene wat toen werd onthuld. ...
233 Ned. ... In de hierboven aangehaalde woorden „Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten" werd
315 Eng. Hem het mysterie van het Vaste Kruis getoond en voor de eerste maal werd het geheim van het
Hoofdkruis voor Zijn ogen gehouden. ...
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. ...
248 Ned. 2. Door een studie van het Vaste Kruis — Stier, Leeuw, Schorpioen, Waterman — hij tot een juiste
335 Eng.
verklaring zal komen van de levens:
a. Van ingewijden.
b. Van groepsopslorping in een synthese.
c. Van de betekenis van de derde inwijding. ...
258/259 Ned. ... Het zou van belang kunnen zijn indien ik erop wees dat, o.a.: ...
350 Eng. 2. Het Vaste Kruis — als gevolg van deze innerlijke veranderingen enkele grote punten van crisis
teweegbrengt welke onvermijdelijk zijn en bepaalde kansen bieden. Bij het tot stand brengen
hiervan overheerst Saturnus. ...
264 Ned. ... Waar het het Tweelingen-teken betreft, brengt hij onze kleine planeet in verbinding met Maagd (het
357 Eng. 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. ...
282 Ned. Het ligt niet in mijn bedoeling hier veel te zeggen over het Vaste Kruis, waarvan het Stier-teken een
381/382 Eng. van de armen is. Ik besprak dit op verschillende plaatsen toen ik met u de sterrenbeelden Leeuw,
Schorpioen en Waterman in ogenschouw nam. Ik verwijs u daarom naar mijn vorige opmerkingen. 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. ...
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282 Ned. ... Met betrekking tot de gemiddelde mens komt de voornaamste stroom van energie op dit Vaste
382 Eng. 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 stuwkracht ontstaan. Gij krijgt (indien ik reeds eerder gegeven inlichtingen mag herhalen) te maken
met de volgende toestanden en overeenkomsten met betrekking tot de drie Kruisen:
1. Het Hoofdkruis
2. Het Vaste Kruis
3. Het Beweeglijk Kruis

Geest
Ziel
Vorm

Wil
Bewustzijn
Activiteit

Shamballa.
Hiërarchie.
Mensheid.

285 Ned. ... Gij zult u herinneren hoe Hercules op het Vaste Kruis zijn eigen wapens moest smeden, voordat hij
386 Eng. de strijd kon beslechten. Dit is in werkelijkheid een verwijzing naar het kunstenaarschap van
Vulcanus, die over de innerlijke mens heerst en zijn vorming leidt.
291 Ned. Door middel van de drie andere armen van het Vaste Kruis en hun drie stromen van goddelijke energie
395 Eng. kan de kracht van liefde indirect op de in het Stier-teken geboren mens inwerken. ...
292 Ned. 2. Vanuit het gezichtspunt van de levenstijdperken waarin de tweevoudigheden worden erkend en de
396 Eng.
aspirant „zich omkeert op het Wiel".
Dan heeft het Vaste Kruis de leiding. ...
Het Kruis van de Gekruisigde Christus — Het Vaste Kruis. ...
308 Ned. ... De astrologen zijn begonnen zich een vaag beeld te vormen van de in elkaar grijpende driehoeken
418 Eng. van energie voor zover het onze Aarde betreft in de enigszins willekeurige verdeling van de twaalf
sterrenbeelden in vier drievoudigheden, gevat in zulke kenmerkende termen als aardse of vurige
drievoudigheid, elk samengesteld uit een hoofdteken, een vast en een beweeglijk teken. ...
343 Ned. Ook zal het voor de astroloog van de toekomst duidelijk worden langs welke lijnen de horoscoop van
468 Eng. de ziel moet worden getrokken; de grote driehoeken en de drie kosmische Kruisen zullen zijn
gevolgtrekkingen betreffende de ontplooiing van het bewustzijn leiden. De driehoeken wijzen
mogelijkheden aan; de Kruisen wijzen op de processen en punten van crisis.
352 Ned. ... De nieuwe astroloog zal, zoals ik reeds eerder heb aangeduid, de nadruk leggen op:
480 Eng. 1. De Wetenschap van de Driehoeken, als resultaat van de groei van het beginnende
bevattingsvermogen.
2. Het rijzend teken, zoals het de weg van de ziel aanwijst.
3. De plaats van de drie Kruisen (het Hoofdkruis, het Vaste Kruis en het Beweeglijk Kruis) in het
leven van de ziel. Dit zal ten slotte de huizen in de horoscoop vervangen en de 12 armen van de
drie Kruisen zullen de plaats innemen van de 12 huizen wanneer de horoscoop van de ziel wordt
getrokken.
402 Ned. Ik zal niet in staat zijn het onderwerp van de drie Kruisen van de dierenriem — het Beweeglijk, het
553 Eng. Vaste en het Hoofdkruis — in details te behandelen, ten gevolge van het feit dat zij te maken hebben
met de gehelen of met de synthesen van openbaring en met de vereende ervaringen van een
incarnerend wezen, hetzij God of mens. ...
402/403 Ned. 2. Het Kruis van de Gekruisigde Christus — Het Vaste Kruis.
554/555 Eng.
a. Dit Kruis is samengesteld uit de vier energieën die het leven bepalen van de mens die eerst een
proefleerling is en daarna een aangenomen of een aan een eed gebonden discipel.
b. Het is bij uitstek het Kruis van de ziel. De mens die zich op het Vaste Kruis bevindt, wordt zich
steeds meer bewust van zijn richting en van de invloeden ervan en reageert niet zo blindelings
als de mens op het Beweeglijk Kruis. Hij „bestijgt dit Kruis van Juiste Richting" niet in
technische betekenis, voordat hij in enige mate zielecontact heeft verkregen en enigszins in
aanraking is gekomen met verlichting en geestelijke intuïtie — ongeacht hoe vluchtig die
aanraking geweest moge zijn.
c. Het is het Kruis van „geconcentreerde visie en van die onwrikbare bedoeling waardoor de mens
wordt gebracht van punten van licht naar schitterende zonne-uitstraling". De mens op het Vaste
Kruis zegt: „Ik ben de ziel en hier sta ik. Niets zal mijn voeten kunnen wegtrekken van de
kleine plek waarop ik sta. Ik aanschouw het licht. Ik ben het Licht en in dat licht zal ik Licht
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zien."
d. Het is het Kruis waarvan de vier energieën zich vermengen met de energieën van het
zonnestelsel zelf en ze overbrengen. Dit kan geschieden doordat de mens op het Vaste Kruis
zich steeds bewuster wordt van een grotere belangensfeer dan die van hemzelf, zich meer
daarin gaat verdiepen dan in zijn vroegere belangen, en die de mensheid betreffen in haar
verhouding tot de solaire krachten en niet slechts tot de planetaire krachten. Hij wordt gevoelig
voor een groter geheel.
e. De energieën van dit Kruis blijven tot aan de tijd van de derde inwijding voortgaan met een
reactie op te roepen.

403 Ned. De vier armen van dit Kruis zijn Stier-Leeuw-Schorpioen-Waterman. Het wordt het Vaste Kruis
555 Eng. 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.
404/405 Ned. ... Het Vaste Kruis regeert de ziel die nu in de menselijke vorm en in de drie werelden bewust is, doch
557 Eng. het regelt geheel wat genoemd wordt „de vijf werelden van menselijke werkzaamheid" — de drie strikt
menselijke niveaus van activiteit en de twee boven-menselijke, d.w.z. de lagere drieëenheid en de
Geestelijke Triade. Het heeft te maken met het gehele leven van ziele-ervaring en ziele-uitdrukking
nadat het Beweeglijk Kruis de mens op doeltreffende wijze heeft gedreven naar het Pad van Loutering
en van Discipelschap. Het heeft te maken met de integratie van ziel en persoonlijkheid en hun volledig
in elkaar opgaan of hun samensmelting. ...
405 Ned. Bovendien zou ik kunnen vermelden dat het Beweeglijk Kruis de bepalende invloed is in dat grote
558 Eng. planetaire centrum dat wij de mensheid noemen; dat het Vaste Kruis hoofdzakelijk de besturende
groep van energieën is die het centrum, door ons de Hiërarchie genoemd, regeert en erdoor wordt
overgedragen, terwijl het Hoofdkruis dat grote planetaire centrum waaraan wij de naam van Shamballa
geven, regeert en bestudeert (op een wijze die aan de mensheid onbekend is). ...
2. Het Vaste Kruis het Kruis is van de Zoon van God, van de tweede Persoon van de Drieëenheid,
aangedreven door liefde om in de stof te incarneren en bewust gekruisigd te worden op het Kruis
van stof. ...
406 Ned. Deze drie Kruisen staan tijdens hun gehele openbaring in verbinding met de drie fundamentele
559 Eng. energieën die het zonnestelsel tot bestaan brachten; zij vormen de drie grote, samenvattende
uitdrukkingen van de bovenaardse Wil, aangedreven door liefde en uitgedrukt door middel van
werkzaamheid. Op deze Kruisen verwisselt en wijzigt het vermogen zich om het Geheel te zien,
doel-beweegreden-uitdrukking, leven-hoedanigheid-verschijning. ... Vervolgens bevindt hij zich op het
Vaste Kruis en begint het gehele doel van ervaringen op het Beweeglijk Kruis (voor zover het de
mensheid betreft) te begrijpen en te beseffen dat er een hiërarchische doelstelling is welke slechts kan
worden begrepen door de mens die bereid is op dat Kruis gekruisigd te worden. Hij bereikt het
stadium van verantwoordelijkheid, zelfbewustheid en juiste richting. Hij richt zich nu naar „het
geestelijk verticale dat het omvattend horizontale insluit". In dit stadium begint in zijn bewustzijn het
Plan van de Logos vorm aan te nemen. ...
407 Ned. ... Diegenen die niet op de lagere aspecten en de uitwerking van het snel ronddraaiende Kruis (zoals
560 Eng. het soms wordt genoemd) reageren, „werpt het hakenkruis ver weg van zichzelf totdat zij tot stilstand
komen op het Kruis van verkozen kruisiging", het Vaste Kruis van de aan een eed gebonden discipel.
Het symbool van het Vaste Kruis (voor zover het de mensheid betreft) zou als volgt kunnen worden
uitgebeeld:

407 Ned. [Het Vaste Kruis:] Hier hebt gij het Kruis van de Mensheid. Op dit Kruis wordt de mens verlicht en
560/561 Eng. hij wordt zich bewust van de gevolgen van het voleinde tijdperk (aangeduid door de cirkel) van de vier
energieën waaraan hij onderworpen was op het Beweeglijk Kruis.
408 Ned. ... Er is u verteld dat met betrekking tot het Beweeglijk Kruis het Vissen-teken op het ogenblik het
562 Eng. 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. ...
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408/409 Ned. Het thema van deze drie Kruisen is samensmelting en integratie. ... De grondtoon van hun invloeden is
563 Eng. het vermogen om te omvatten en gelijktijdig in tijd en ruimte het verticale en het horizontale leven tot
volledige uitdrukking te brengen.
410 Ned. De drie Kruisen laten zich alle gelijktijdig werkend in Zijn leven zien — iets wat tot nog toe onbekend
565 Eng. was in de volmaaktheid die Hij ten toon spreidde —, een volmaaktheid van volmaakte
ontvankelijkheid alsook van een volmaakt bewijs van gevolgen, hetgeen ons een openbaring en een
voorbeeld geeft van de samensmelting van de twaalf energieën in een goddelijke Persoonlijkheid (Die
individualiteit uitdrukt) op het stoffelijk gebied. [De goddelijke Persoonlijkheid van Jezus.] ...
410/411 Ned. Stier. — Christus zeide (zoals alle Zonen van God Die de ware betekenis van het Vaste Kruis kennen,
565 Eng.
gezegd hebben): „Ik ben het Licht van de wereld" en Hij voegde hieraan toe „indien uw oog
zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn." ...
411 Ned. Aldus, door gebruik te maken van de energieën van deze vier tekens van het Vaste Kruis, bracht
566 Eng. Christus volmaaktheid tot uitdrukking.
412 Ned. ... Het is niet nodig u op dit punt eraan te herinneren dat op de Berg van Golgotha deze drie Kruisen
568 Eng. als volgt worden uitgebeeld:
1. Het Beweeglijk Kruis — de onboetvaardige dief. De Mensheid.
2. Het Vaste Kruis — de boetvaardige dief. De Hiërarchie.
3. Het Hoofdkruis — het Kruis van de Christus. Shamballa.
412 Ned. Voor diegenen die deze verhandeling lezen, is het Vaste Kruis van de Hemelen het belangrijkste Kruis.
568 Eng. Aspiranten voor de Mysteriën nemen in deze tijd steeds meer in aantal toe; dit houdt in hun
heroriëntering naar het Licht, hun bewuste omkering op het wiel van de dierenriem en hun begrip van
de doeleinden van de processen waaraan zij zich op het Vaste Kruis hebben overgegeven. ...
412/413 Ned. Wanneer de tijd van overdracht van het Beweeglijk Kruis naar het Vaste Kruis aanbreekt, doen er zich
569/570 Eng. drie dingen voor:
1. Door de invloed van de vier energieën van het Beweeglijk Kruis is er een uitgebreide
levenservaring in de vorm tot stand gebracht.
2. Er komt nu een geleidelijke groei en een diepe onbevredigdheid ontwaakt in het bewustzijn van de
mens die de overdracht maakt. Hij heeft de stoffelijke begeerte zozeer uitgeput, dat hij niet langer
door het Uitgaande Pad tot de stof wordt aangetrokken; de behoeften van de stoffelijke aard
overheersen hem niet langer; hij is bevreesd voor de uit het astraal gebied stromende impulsen; hij
is ontwaakt, mentaal actief en handelt als een persoonlijkheid. Hij blijft echter onbevredigd en is
er zich op onbehaaglijke wijze bewust van.
3. Hij wendt zich tot een aanroep. Dit aanroepingsproces laat zich in twee stadia verdelen:
a. Het stadium van aspiratie, onregelmatig en vaag, maar geleidelijk in kracht toenemend.
b. Het stadium van mysticisme dat overgaat in occultisme (de studie van datgene wat verborgen
is). Tweeslachtigheid wordt nu bewust en op verontrustende wijze herkend en er komt contact
met de hogere weg en het geestelijk visioen. Begeerte maakt plaats voor de vage aandrift welke
liefde zou kunnen worden genoemd. Dat goddelijk opkomend aspect doet zich in de
persoonlijkheid gevoelen. Dit is het wat hij tracht op te roepen. Wanneer dit sterk genoeg is,
dan komt de ware oproep en de discipel (want dat is de mens nu) bestijgt het Vaste Kruis.
414 Ned. [Stanza blz. 414:]
571 Eng. ... Daarom is de laatst gegeven stanza hoofdzakelijk voor het gebruik van diegenen die het Vaste Kruis
hebben bestegen of die bezig zijn het te bestijgen.
415/416 Ned. ... Het is deze gezamenlijke roep om hulp die gij nu moet organiseren. Hierdoor zal het grootste deel
573 Eng. 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.
Ik zou dus kunnen zeggen dat het eerste gedeelte van de Grote Aanroep vrij werd gegeven voor het
gebruik van diegenen die op het Beweeglijk Kruis, het Kruis van veranderingen, gekruisigd zijn,
terwijl de Tweede Aanroep moet worden gebruikt door diegenen die op het Vaste Kruis, het Kruis van
juiste richting, zijn gekruisigd. ...
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416 Ned. Wanneer op het Vaste Kruis de vereende invloed van zijn vier energiestromen zich volledig door
573/574 Eng. 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.
2. Er daagt in het bewustzijn van de discipel een visioen op van de „eindeloze Weg waarvan het
Nirwana slechts het begin is".
3. Hij begrijpt zijn taak van bemiddelaar, welke de voornaamste taak van de Hiërarchie is Die tussen
Shamballa en de Mensheid bemiddelt. Hij weet dat hij de tweevoudige taak van aanroep en
oproep gelijktijdig moet verrichten — de oproep (door juiste aanroep) van de wil-ten-goede van
de werelddenkers en aspiranten, alsook de wil-tot-redden van de Heren van Shamballa via de
Hiërarchie, die hij rechtstreeks kan benaderen. Ik raak hier diepe mysteriën aan.
416 Ned. In het begin ontwaakt er in hem een vaag besluit dat te eniger tijd plaats maakt voor een oproep van de
574 Eng. wil in hemzelf. Dit brengt hem ten slotte in verbinding met het wilsaspect van de Godheid naarmate
deze wil vanuit Shamballa stroomt en via de Hiërarchie neergetransformeerd wordt; in deze geestelijke
organisatie wordt hij geleidelijk geïntegreerd door de ervaringen op het Vaste Kruis. Ik zou hier erop
kunnen wijzen dat, o.a.: ...
b. De ervaringen op het Vaste Kruis de discipel integreren in het tweede planetaire Centrum dat wij
de Hiërarchie noemen. ...
464 Ned. 4. „Vanaf de aanvang van de mensheid was het Kruis of de Mens met horizontaal uitgestrekte armen
639 Eng.
(het Vaste Kruis), het kenmerk van zijn kosmische oorsprong, verbonden met zijn psychische aard
en met de strijd welke tot inwijding voert." (G.L. III. 141).
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65 Ned.
...
80 Eng. a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...
f. ... ...
g. ...
...
66 Ned.
81/82 Eng.

...
...
...
...
...
...
Persoonlijkheid.
...
...

Het Beweeglijk Kruis
Evolutie.
De Natuurrijken.
Planetaire Inwijding.
Lichaam.
Vorm.
De gewone mens.

„Het Kruis van vele veranderingen (het Beweeglijk Kruis, A.A.B.) gaat voort met zijn
dwarrelen, daarop dragend de gekruisigde vorm van een mens in wie het zaad van alle illusie
zich bevindt.
Van het Kruis waarop hij genageld is — zelfs al weet hij het niet — klimt de mens naar
beneden en verkent zijn weg (met smart en vele tranen) naar een ander Kruis — een Kruis van
verblindend licht, van pijn, van bittere ellende, en toch het Kruis van bevrijding. ..."

67 Ned. De drie kruisen op de Berg van Golgotha waren bijbelse symbolen van deze drie astrologische kruisen,
82 Eng. het Gewone of Beweeglijk Kruis, het Vaste Kruis en het Hoofdkruis.
68 Ned.
84 Eng.

I.

De Crisis van Incarnatie ............................................ Het Beweeglijk Kruis
Het Bestijgen van het Wiel ....................................... Persoonlijkheid en vormleven
De Cyclus van Wedergeboorte in de Vorm .............. Ervaring.
Openbaring van het Menselijkheidsbeginsel ...

75 Ned. ... Ter wille van de duidelijkheid zouden wij de grote levenservaring kunnen beschouwen als plaats te
94 Eng. grijpen op de drie wielen binnen het Levenswiel, gezien van drie gezichtspunten uit, o.a.:

I.

 1. Het Wiel van Incarnatie.
 2. Het tijdperk van gewone evolutie.
 3. De periode van gevangenschap, waarin de mens op het wiel gebonden is.
 4. De viervoudige invloed van het Gewone Kruis.
 5. Het leven in de drie werelden.
 6. De ontwikkeling van de persoonlijkheid. ...

76 Ned. ... De eerste grote kosmische inwijding (voor zover de mensheid erbij betrokken is) is de inwijding in
95 Eng. 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. ...
77 Ned. Het is interessant op te merken dat elk van deze tekens van de dood zich in een ander kruis bevindt:
96 Eng.
1. Ram
Het hoofdkruis
2. Schorpioen
3. Vissen

Het vaste kruis
Het Beweeglijk Kruis

78 Ned. ... De dood is bijgevolg van drieërlei aard. Deze wetenschap van Goddelijk Sterven ligt ten grondslag
98 Eng. 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. ...
82 Ned. ... In vroege evolutiestadia en op het Beweeglijk Kruis is het bewustzijn geheel vereenzelvigd met het
104 Eng. leven in de vorm en met het leven van zelfbewustzijn, zelfbehoud en zelfverrijking. ... Ik zou hier
kunnen vermelden dat de ervaringen van de drie kruisen een maçonnieke betekenis hebben en in
verbinding kunnen worden gebracht met de Blauwe Loge:
1. Het Gewone Kruis ......................................................... De Graad van Leerling
2. Het Vaste Kruis ............................................................. De Graad van Gezel.
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3. Het Hoofdkruis .............................................................. De Graad van de Meester-Vrijmetselaar.

83 Ned. 3. ... De macht van Saturnus is volkomen geëindigd en zijn werk voltooid wanneer de mens (de
105 Eng.
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. ... Indien hij het Ram-teken betreedt wanneer hij op het Gewone Kruis staat, zal hij, volgens Sepharial,
106 Eng. 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. ...
84 Ned. ... Deze vier woorden drukken de subjectieve impulsen en beweegredenen uit en leiden in
106/107 Eng. 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 waarin de toenemende invloed van het Vaste Kruis, op het Beweeglijke Kruis
inwerkend, die innerlijke veranderingen teweegbrengt die ten slotte leiden tot
3. Heroriëntering ...
4. Verzaking ...
86 Ned. 7. De planeten die in verheffing zijn, zwak, of die in een bijzonder teken in val zijn, want een studie
109 Eng.
hiervan zal de drie fasen van het Pad aanwijzen — zijn involuerend tijdperk van steeds sterker
betrokken te worden bij de stof of het leven op het Beweeglijk Kruis, de tussenperiode van
herschikking of de strijd om bevrijding welke voert tot de bestijging van het Vaste Kruis, en de
periode van bevrijding bij de uiteindelijke bestijging van het Hoofdkruis. ...
87 Ned. 1. De stoffelijke Zon
111 Eng. 2. Het Hart van de Zon
3. De centrale geestelijke Zon

Vorm Persoonlijkheid
Ziele-Bewustzijn
Het Leven

Het Beweeglijk Kruis beïnvloedend.
Het Vaste Kruis beïnvloedend.
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. ...
91/92 Ned. Wanneer de individuele mens zijn tijdperk van incarnatie ingaat en te voorschijn komt in het Kreeft117 Eng. 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. Hij
gaat verder met leren, totdat hij dienstbaarheid heeft omgevormd tot dienst. Hij schommelt tussen de
paren van tegenstelling, zowel van astrologisch, emotioneel gezichtspunt uit als van dat van de vier
armen van het Beweeglijk Kruis. ...
92/93 Ned. ... Wij zouden het tweevoudig proces hetwelk plaats grijpt op het wiel door bemiddeling van het
118/119 Eng. Beweeglijk Kruis, waarvan het Vissen-teken een deel vormt, op de volgende wijze kunnen bestuderen:
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. ...
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. ...
3. Maagd. 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. ...
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. ...
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
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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". ...

93 Ned. ... Dan komt een groot proces van zich richten en een ogenblik van overdracht, waarna de invloed van
119/120 Eng. het Vaste Kruis de omkering veroorzaakt en de verkregen lessen op het Beweeglijk Kruis uitgewerkt
moeten worden, terwijl de resultaten ervan op het Vaste Kruis tot uitdrukking moeten worden
gebracht. Gij moet niet denken dat in vroege stadia van ontplooiing ervaring enkel wordt verworven
door middel van het Beweeglijk Kruis. De mens leeft in alle tekens en doet zijn ervaringen in alle op,
doch de door het Beweeglijk Kruis stromende invloeden hebben een krachtiger uitwerking op hem dan
die welke in vroege stadia door het Vaste Kruis stromen. Het is pas wanneer de ziel levendiger in de
vorm wordt en de mens zich van zijn tweeslachtigheid bewust wordt dat de energieën van het Vaste
Kruis die van het Beweeglijk Kruis doeltreffend vervangen, zoals na de derde inwijding de energieën
van het Hoofdkruis beginnen de mens te beheersen en een dringender aansporing zijn dan die van de
twee andere kruisen.
Wanneer de ziel dus actiever wordt, zal men zien dat de uitwerking van het Vaste Kruis zich met de
uitwerking van de krachten van het Beweeglijk Kruis uitdrukt in de vier tekens, want „datgene wat
wordt overheerst en losgelaten, wordt stevig vastgehouden en omgevormd''.
94 Ned. Dit Beweeglijk Kruis, waarvan het Vissen-teken een van de armen is, is overheersend het Kruis van
121 Eng. „herhaalde incarnaties", van veelzijdige proefnemingen onder de verschillende tekens en orthodoxe
heersers, alsook van die vele ervaringen welke leiden tot opeenvolgende, voortdurende
bewustzijnsverruimingen. Het is bijgevolg het kruis van de Zoon van God, de incarnerende Christus,
hoewel het met betrekking tot dit Kruis het Kruis is van de planetaire Christus, gelijk het Vaste Kruis
dat van de individuele Christus is in ieder menselijk wezen, en het Hoofdkruis dat is van de kosmische
Christus. ...
94/95 Ned. ... Ik zou hier kunnen opmerken dat het Kruis waarmede wij ons hier bezighouden, dat van de massa
121/122 Eng. is, en dat het bewustzijn dat van het instinctieve bewustzijn is en zijn verwezenlijking vindt in het
intellectuele bewustzijn; het is het Kruis van de wereldziel en van de menselijke ziel voordat het
bewustzijn van tweeslachtigheid zich scherp aftekent in het denken van de mens en voordat een
overdracht naar het Vaste Kruis is verricht. Dientengevolge is het hechter verbonden met het
Hoofdkruis in de Hemelen, want het massa-bewustzijn, dat het veelbetekenend bewustzijn is van het
Beweeglijk Kruis, wordt het groepsbewustzijn of het samenvoegend bewustzijn van goddelijkheid,
nadat het door de tussenperiode of het „vitale intermezzo" van het intens zelfbewustzijn van de mens
op het Vaste Kruis is gegaan. ...
95 Ned. ... Verandering is altijd noodzakelijk, maar de methode wijzigt zich vanuit de voortdurende
123 Eng. onbestendigheid en beweeglijkheid van het Beweeglijk Kruis ten opzichte van bepaalde veranderingen
van grote aard, welke door een permanenter en gerichter levensneiging tot stand worden gebracht.
98 Ned. ... Ten slotte moet er de volledige samensmelting van liefde en denkvermogen zijn, wil een
126 Eng. 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. ...
98 Ned. ... De gevolgtrekkingen van de esoterische planeten [van het Beweeglijk Kruis] zijn echter duidelijker,
127 Eng. en de mens blijkt, wanneer hij rijp is voor hun invloed, op een viervoudige wijze ontvankelijk te
worden, wat hij niet in vroege stadia is. Zij omvatten de erkenningen en de reacties welke het
bewustzijn van de mens beheersen wanneer hij zich voorbereidt het Beweeglijk Kruis te verlaten ten
einde het Vaste Kruis te bestijgen. ...
99 Ned. Zes planeten beheersen bijgevolg het Beweeglijk Kruis voor zover het de mensheid betreft, en dit is op
128 Eng. zichzelf veelbetekenend, want zes is het getal van het grote werk tijdens de periode van openbaring,
het is het getal van „het Beest" dat de lagere aard is waar het de mens betreft, en het is al datgene wat
tracht het hogere leven te vernietigen, maar tevens datgene wat ten slotte door de ziel beheerst en
geleid kan worden. ... Liefde — Denkvermogen — Ervaring — Vorm — Menselijk Begrip — Dood:
deze aspecten zijn de grondtonen van de vierde Scheppende Hiërarchie, het mensenrijk, en zij zijn
opgenomen in de planetaire invloeden welke door deze planeten stromen vanuit hun aanverwante
tekens. Door de activiteit van deze krachten, die in dit stadium door middel van het Beweeglijk Kruis
werken, wordt de mens tot een grote Crisis van Gerichtheid gebracht en tot een punt van fundamentele
verandering waarvoor al de vroegere, vele veranderingen hem hebben voorbereid.
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100 Ned. ... De invloeden van de tekens Vissen, Tweelingen en Maagd worden ten slotte samengebundeld en
130 Eng. vermengd (symbolisch moet het Kruis altijd de lijn worden en vervolgens de punt). Het Boogschutterteken, dat esoterisch door Moeder Aarde wordt geregeerd, veroorzaakt die omstandigheden waardoor
het Pad zelf de verheerlijking bereikt. ...
104 Ned. ... De laagstaande, onontwikkelde Waterman-persoon op het Beweeglijk Kruis kenmerkt zich door een
135 Eng. oppervlakkige bewustwording. Deze rijpt in het Leeuw-teken en wordt een diepgeworteld
zelfbewustzijn met een grondige belangstelling in het ik, zijn behoeften en wensen. ...
105 Ned. Het Waterman-teken is eveneens een tweevoudig teken en geeft twee trillingen aan. Hierin treedt zijn
136 Eng. 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. ...
109 Ned. ... De gemiddelde Waterman-mens op het Beweeglijk Kruis zal, bijvoorbeeld, een betrouwbare
142 Eng. 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. ...
110 Ned. l.
144 Eng.

Het Beweeglijk Kruis. Het Kruis van zich wijzigende en geabsorbeerde Ervaringen. Dit is de
plaats van actie en reactie, van karmische leiding en van weerklank op invloeden welke leiden tot
het ontwaken van het bewustzijn voor de aard van het in het vooruitzicht liggende doel. ...

111 Ned. ... Begeerte wordt ontwikkeld en gecentraliseerd in het Stier-teken, wanneer de mens op het
144 Eng. Beweeglijk Kruis staat en vorderingen maakt rondom de dierenriem. ...
112 Ned. Geen planeet staat in het Waterman-teken in verheffing en geen planeet is in val in dit teken, doordat
146 Eng. 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. ...
112 Ned. ... Het invloedrijkste teken op de drie Kruisen met betrekking tot de mensheid is als volgt:
147 Eng.
1. Het Beweeglijk Kruis
Het Vissen-teken.
2. Het Vaste Kruis
3. Het Hoofdkruis

Het Schorpioen-teken.
Het Steenbok-teken.

113/114 Ned.
De decanaten in het Waterman-teken worden (volgens Alan Leo) door Saturnus, Mercurius en
148/150 Eng. Venus beheerst. ...
Volgens andere astrologen worden de drie decanaten beheerst door Venus, Mercurius en de
Maan. ... 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. ...
115/116 Ned. ... Het is interessant op te merken hoe deze drie tekens òf die van het begin (op het Beweeglijk Kruis)
151/152 Eng. òf die van vervulling (op het Vaste Kruis) zijn. In het geval waar zij het begin aangeven, krijgen wij te
maken met:
1. Ram
2. Vissen

1ste Aspect latent. ...
2de Aspect latent.

3. Waterman

3de 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:
1. Waterman
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2. Vissen

3. Ram

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.
1ste Aspect uitgedrukt. ...

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. Het Hoofdkruis beheerst in werkelijkheid de beide processen, doch dit
wordt pas begrepen wanneer inwijding heeft plaats gegrepen.
116 Ned. 1. Het Ram-teken — beheerst het Pad van Discipelschap. De Wil om terug te keren naar de Bron.
152 Eng.
Het besluit bevrijding te bereiken. De oorzaak waaruit de veranderingen voortkomen op het
Beweeglijke en het Vaste Kruis. ...
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.” De betekenis hiervan kan echter pas worden begrepen wanneer de ervaringen van het
Beweeglijk Kruis en die van het Vaste Kruis te boven zijn gekomen en men bewust het Hoofdkruis na
de derde inwijding heeft bestegen. ...
117 Ned. ... Ik zou kunnen vermelden dat, o.a.:
153 Eng. 1. Het Beweeglijk Kruis, te eniger tijd en wanneer zijn lessen zijn verwerkt, een planetaire
bewustheid tot volle wasdom brengt. ...
117 Ned. ... Dit teken beeldt ons de mens uit als een eerzuchtig dier, gezien in twee betekenissen van het woord:
153/154 Eng. 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. ...
119 Ned. ... Wordt de symboliek een weinig verder doorgevoerd, dan zou ik kunnen zeggen dat:
156/157 Eng. 1. De Ram ons leidt tot het scheppend leven op Aarde en in de duisternis van de stof. Dit is het
blauw van middernacht.
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.
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. ...
121/122 Ned. 1. In Lemurische tijden ... [overheerste] Het Beweeglijk Kruis ..., doch het was toen de Tau, daar het
159/160 Eng.
Vissen-teken ontbrak, en slechts de tekens Tweelingen, Maagd en Boogschutter kwamen tot
uitdrukking. ...
122/123 Ned. 1. ... Gij bemerkt bijgevolg in deze tijd de werkzaamheid van het massabewustzijn van het Kreeft161 Eng.
teken, hetgeen duidt op de activiteit van het Hoofdkruis in het involuerend stadium; het
zelfbewustzijn van de mens zoals aangeduid wordt door het Leeuw-teken, het meest menselijke
teken van alle, en op het Vaste Kruis duidend; en 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. 2. De discipelen van de hedendaagse wereld en de gevorderde mensheid zich eveneens in een
162 Eng.
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.
3. De ingewijden worden op hun beurt onderworpen aan de invloed van energieën uit de tekens
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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. Zeven sterrenbeelden zijn bijgevolg op overheersende wijze in een hecht onderling verband gebracht
163 Eng. op dit huidige ogenblik van crisis en zijn verantwoordelijk voor de wereldaangelegenheden zoals zij
thans worden aangetroffen, o.a.: ...
Tweelingen
Vissen


 Het Beweeglijk Kruis.


„Wereld-verlossing is thans mogelijk."

124 Ned. De exoterische en de esoterische planetaire heersers van het Steenbok-teken zijn dezelfde, en in dit
163 Eng. 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. ...
124 Ned. ... Op het Beweeglijk Kruis en op het Vaste Kruis bevindt zich de zogenoemde groene straal, die niet
164 Eng. alleen het dagelijks leven van karmische verplichtingen op het evolutiepad regelt, maar hij regelt
bovendien de ervaringen en de evolutieprocessen. ...
126 Ned. Gij zult enkele belangrijke punten uit de hierboven gegeven tabel opmerken, o.a.: ...
166 Eng.
Ten tweede, dat er gedurende 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. ...
Ten vierde, dat op het Pad van Inwijding de activiteit van de drie Kruisen gelijktijdig wordt gevoeld
door bemiddeling van de „vrijgegeven krachten" van de tekens Stier, Weegschaal en Vissen. ...
134 Ned. Een studie van de horoscopen van de mensheid in al de verschillende stadia, vanaf de tijd van ervaring
177/178 Eng. 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. ...
137 Ned. Het Boogschutter-teken is, zoals gij weet, een van de vier armen van het Beweeglijk Kruis. Van het
182 Eng. 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. ...
De onontwikkelde mens

De ontwikkelde mens

 Tweelingen — Veranderlijkheid. Onbestendigheid. Wisselwerking.
 Boogschutter — Eerzuchtige begeerte. Richting. Oriëntering.
 Maagd — Stoffelijk leven. Het koesteren van een denkbeeld.
 Vissen — Aandoeningen. Mediumschap. Labiliteit.
 Tweelingen — Erkenning van ziel en vorm. Ziele-wisselwerking.
 Boogschutter — Op één punt gerichte geestelijke aspiratie. Discipelen.
 Maagd — De moeder van het Christus-kind. Zwangerschap.
 Vissen — De Wereld-Verlosser. Bemiddelaarschap.

139 Ned. ... Het belangwekkendste feit dat aan de dag treedt wanneer wij het Beweeglijk Kruis als geheel
184 Eng. bestuderen, staat in verbinding met de heersers van alle vier de tekens. Van het gezichtspunt uit van
orthodoxe astrologie beheersen of regeren slechts twee planeten alle vier de tekens; deze zijn Jupiter
en Mercurius. ... Mercurius is de vertegenwoordiger of de boodschapper van de vierde Straal van
Harmonie door Conflict, terwijl Jupiter de tussenpersoon is voor de uitdrukking van de tweede Straal
van Liefde-Wijsheid. Deze twee stralen beheersen op het Beweeglijk Kruis het overgrote deel der
mensen en zijn nauw betrokken bij de massa-incarnatie van de vierde Scheppende Hiërarchie. ...
139/140 Ned. ... Het is gemakkelijk te onderkennen hoe door de invloed van Mercurius en Jupiter stoffelijke
185 Eng. begeerte kan worden omgevormd tot goddelijke liefde, en het conflict dat het onderscheidend kenmerk
is van de mensheid, behulpzaam erbij kan zijn wanklank op te lossen in harmonie. Het bepaalde
patroon en de richting van dit proces moeten op het Beweeglijk Kruis vorm aannemen voordat de
energieën van het Vaste Kruis de eerzuchtige, egoïstische mens kunnen veranderen in de
onzelfzuchtige discipel. Dit alles moet noodzakelijkerwijs worden ingeleid op het Beweeglijk Kruis,
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dat in wezen en betekenis het Kruis is van het veranderlijk, vloeibaar, rusteloos denkvermogen, maar
op dit Kruis wordt de denkaard ten slotte ontwikkeld en begint zijn integrerende controle over de
persoonlijkheid. Wanneer dit proces voortgaat, houdt de ervaring op het Beweeglijk Kruis op en de
invloed van het Kruis van Discipelschap begint zich te doen gelden.
Met betrekking tot de subjectieve zijde van ontplooiing is de toestand totaal anders, want esoterisch
komt de discipel die zich onder de invloed van het Beweeglijk Kruis in zijn persoonlijkheidsleven in
incarnatie bevindt, terwijl hij als ziel op het Vaste Kruis staat, onder de gerichte energie van vier
planeten, waarvan er drie niet-heilig zijn. ...

140 Ned. 3. Het Beweeglijk Kruis. De vier energieën die elkander „in het middelpunt" treffen, hebben een
186 Eng.
vereende, bepaalde uitwerking op de persoon. Deze zelfde verklaring is van toepassing op de twee
andere Kruisen. ...
141 Ned. Ik kan hier niet ingaan op een gedetailleerde analyse van de vele energieën die door de discipel
187 Eng. 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. ...
145/146 Ned. ... De activiteit van God de Heilige Geest, betrokken bij het Beweeglijk Kruis, is nauw verwant aan het
193/194 Eng. vorig zonnestelsel en de energie van dat goddelijk aspect houdt zich feitelijk geheel bezig met het
bewerken van de uit dat stelsel overgeërfde krachten welke onafscheidelijk verbonden zijn met de aard
van de stoffelijke bestanddelen zelf. ...
148 Ned. ... Gij zoudt bijgevolg zeer juist hieruit de gevolgtrekking kunnen maken dat deze Staartster [die zich
196 Eng. het dichtst bij de Poolster bevindt] 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. ...
149/150 Ned. Er zijn dientengevolge met betrekking tot het Pad van Discipelschap de volgende lijnen van
199 Eng. „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. ...
153 Ned. [Schorpioen-Stier-Vissen:]
204 Eng. 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. ...
179 Ned. Het bewustzijn zowel als het begrip van de grotere doelstelling welke achter de meer exoterische
240 Eng. 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. ...
180 Ned. ... [E]r zijn drie luchttekens in de dierenriem; hun onderlinge verhouding vormt een zeer interessante
241 Eng. 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 Beweeglijk Kruis
Het Hoofdkruis
Het Vaste Kruis

Tweeslachtigheid.
Evenwicht.
Inwijding.

181 Ned. ... Het Tweelingen-teken op het Beweeglijk Kruis betekent de menselijke mensheid, terwijl het
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242 Eng. Weegschaal-teken op het Hoofdkruis het subjectief, geestelijk leven van de mens beheerst. ...
191 Ned. Het Maagd-teken is, zoals gij weet, een van de vier armen van het Beweeglijk Kruis en — zoals gij
257 Eng. 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. Dit Beweeglijk Kruis
wordt soms „het Kruis van Wedergeboorte" genoemd, terwijl de nadruk wordt gelegd op de
voortdurende verandering waarvan dit Kruis het symbool is, maar het wordt ook wel „het Kruis van de
zich wijzigende Levens" genoemd. Het vertegenwoordigt op schilderachtige wijze de kritieke punten
of bewegingen in de tijd van bestaan van de ziel in openbaring. ...
203 Ned. ... Esoterisch wordt gezegd dat de Christus-Awatar altijd wordt genoemd bij vier namen of
273 Eng. uitdrukkingen; zij luiden als volgt, o.a.: ...
3. Hij Die voor Haar het doel van bestaan is

Maagd

Het Beweeglijk Kruis. ...

207 Ned. ... Enig idee van de scheppingsgeschiedenis, zoals hierboven is aangegeven, kunt gij verkrijgen
278/279 Eng. wanneer gij de tabel van de negen tekens met hun kruisen bestudeert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ram
Tweelingen
Stier
Kreeft
Schorpioen
Boogschutter
Waterman
Vissen
MAAGD

Begin
Verhouding
Begeerte
Beweging
Beproeving
Richting
Dienst
Verlossing
DE MOEDER

Het Hoofdkruis.
Het Beweeglijk Kruis.
Het Vaste Kruis.
Het Hoofdkruis.
Het Vaste Kruis.
Het Beweeglijk Kruis.
Het Vaste Kruis.
Het Beweeglijk Kruis.
HET BEWEEGLIJK KRUIS.

Een punt van belang treedt er naar voren: Alle vier armen van het Beweeglijk Kruis zijn in deze
onderlinge verhouding vertegenwoordigd, hetgeen duidt op de volledig geworden activiteit van het
Beweeglijk Kruis of van het voorbereidingsstadium van de evolutie, waarin de mens op geslaagde
wijze is voorbereid het Vaste Kruis te bestijgen. ...
207 Ned. Wanneer wij de twee zonnestelsels (het vorige en het huidige) als een eenheid beschouwen, zouden
279 Eng. wij kunnen zeggen dat, o.a.:
1. Het Beweeglijk Kruis het eerste zonnestelsel beheerste. In dat en in dit zonnestelsel, alsook voor
de mensheid als geheel, beheerst of regeert; dit Kruis het proefpad (dat in werkelijkheid de gehele
levenservaring is, voordat het Pad van Discipelschap wordt betreden). ...
207 Ned. Het feit dat alle vier energieën van het Beweeglijk Kruis, drie van het Vaste Kruis en twee van het
279 Eng. Hoofdkruis in onderscheiden graden en in-[ vloeden in het Maagd-teken stromen wijst op het
fundamenteel belang van dit „teken van ontvangst', zoals het wordt genoemd. ...
213 Ned. In het Vissen-teken worden de wateren van reiniging toegepast door middel van het dagelijks leven en
287/288 Eng. de processen van incarnatie; zij komen in contact met de „vis die in de wateren van stof zwemt en er
zijn voedsel vindt". Dit gebeurt op het Beweeglijk Kruis van gewoon stoffelijk bestaan en stoffelijke
ervaringen. ...
220 Ned. 1. Op het Beweeglijk Kruis is het de stoffelijke Zon en haar invloeden die op de mens inwerken, de
297 Eng.
lichamelijke cellen stimuleren en de vormaard ondersteunen, die van invloed is op de centra
beneden het middenrif. ...
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. ...
232/233 Ned. Het (zogenoemde) geheim van het Hoofdkruis is het geheim van het Leven zelf, gelijk het geheim van
314 Eng. het Vaste Kruis dat van de ziel is of het mysterie van de zelfbewuste eenheid, terwijl het Beweeglijk
Kruis het mysterie van de vorm verborgen houdt. ...
233 Ned. ... „Het kleed, het heerlijke kleed mijner kracht voldoet niet meer" drukt de innerlijke openbaring uit
315 Eng. van het Beweeglijk Kruis zoals zij werd onthuld aan de Verlosser die naar het leven keek vanuit het
gezichtspunt van de ziel. ...
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233 Ned. Hercules begreep de ware bedoeling van het Beweeglijk Kruis en met volledige kennis besteeg hij het
315 Eng. 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. ...
248 Ned. 3. Door een studie van het Beweeglijk Kruis — Tweelingen, Maagd, Boogschutter, Vissen — hij tot
335 Eng.
een begrip kan komen:
a. Van discipelen.
b. Van groepsactiviteit.
c. Van de tweede inwijding.
254 Ned. ... Veel dat gezegd kan worden omtrent het Tweelingen-teken is bijgevolg besproken bij het
343/344 Eng. 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. ...
254/255 Ned. In elk van de Kruisen der Hemelen is er de invloed van één teken welke in elke wereldcyclus die van
345/346 Eng. 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:
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.
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.
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.
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.
255/256 Ned. Dit Beweeglijk Kruis is bijgevolg op bijzondere wijze een christelijk symbool en is op
346 Eng. veelbetekenende wijze verbonden met het Christusleven en met de ontplooiing van een
wereldverlosser; het is bijzonder krachtig tijdens de wenteling van het Grote Wiel tegen de wijzers van
de klok in. ...
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. ...
257/258 Ned. Symbolisch gesproken en met woorden uit het Oude Commentaar, o.a.: ...
348/349 Eng.
„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."
258 Ned. Een nauwkeurige bestudering van hetgeen ik hier zo juist heb gezegd, zal dienen de belangrijkheid van
350 Eng. dit Tweelingen-teken, alsook de innerlijke betekenis van het Beweeglijk Kruis in uw bewustzijn te
beklemtonen. Alle sterrenbeelden op dit Kruis kenmerken zich door punten van wijziging of zij zijn de
bewaarders van die energieën die de noodzakelijke perioden van heroriëntering doen ontstaan in
voorbereiding voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe activiteiten. Het zou van belang kunnen zijn
indien ik erop wees dat, o.a.:
1. Het Beweeglijk Kruis — die toestanden schept waardoor grote perioden van verandering ontstaan
in het leven van de planeet, van een natuurrijk of van een menselijk wezen. Mercurius speelt hierin
een rol. ...
264 Ned. ... Waar het het Tweelingen-teken betreft, brengt hij onze kleine planeet in verbinding met Maagd (het
357 Eng. Beweeglijk Kruis), met Ram (het Hoofdkruis) en met Schorpioen (het Vaste Kruis); zijn opdracht is
bijgevolg van het hoogste belang.
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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. Deze uitwerking is in het Tweelingen-teken zeer krachtig ten gevolge van het feit dat de twee armen
358 Eng. 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. ...
268 Ned. Indirect wordt het Tweelingen-teken geregeerd door de stralen die die krachten overbrengen welke
363/364 Eng. met het Tweelingen-teken het Beweeglijk Kruis vormen. Deze zijn de Maan, Jupiter, Mars en Pluto.
Zij brengen energieën over die uitdrukkingen zijn van de vierde, de tweede, de zesde en de eerste
straal. ...
271 Ned. ... Dit wordt tot stand gebracht door de voortdurende activiteit, de ononderbroken beweging en de
367/368 Eng. 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.
282 Ned. ... Gij krijgt (indien ik reeds eerder gegeven inlichtingen mag herhalen) te maken met de volgende
382 Eng. toestanden en overeenkomsten met betrekking tot de drie Kruisen:
1. Het Hoofdkruis
2. Het Vaste Kruis
3. Het Beweeglijk Kruis

Geest
Ziel
Vorm

Wil
Bewustzijn
Activiteit

Shamballa.
Hiërarchie.
Mensheid.

292 Ned. ... In zulke gevallen zal elk dezer tekens ten slotte in overweging moeten worden genomen, o.a.:
395 Eng. 1. Vanuit het gezichtspunt van de onontwikkelde mens die geconcentreerd zal zijn:
a. In een van zijn voertuigen.
b. In de geïntegreerde persoonlijkheid, voor de ervaringen op het Pad.
In deze gevallen heeft het Beweeglijk Kruis de leiding. ...
292 Ned. Het Kruis van de verborgen Christus — Het Beweeglijk Kruis. ...
396 Eng.
308 Ned. ... . De astrologen zijn begonnen zich een vaag beeld te vormen van de in elkaar grijpende driehoeken
418 Eng. van energie voor zover het onze Aarde betreft in de enigszins willekeurige verdeling van de twaalf
sterrenbeelden in vier drievoudigheden, gevat in zulke kenmerkende termen als aardse of vurige
drievoudigheid, elk samengesteld uit een hoofdteken, een vast en een beweeglijk teken. ...
343 Ned. Ook zal het voor de astroloog van de toekomst duidelijk worden langs welke lijnen de horoscoop van
468 Eng. de ziel moet worden getrokken; de grote driehoeken en de drie kosmische Kruisen zullen zijn
gevolgtrekkingen betreffende de ontplooiing van het bewustzijn leiden. De driehoeken wijzen
mogelijkheden aan; de Kruisen wijzen op de processen en punten van crisis.
352 Ned. ... De nieuwe astroloog zal, zoals ik reeds eerder heb aangeduid, de nadruk leggen op:
480 Eng. 1. De Wetenschap van de Driehoeken, als resultaat van de groei van het beginnende bevattingsvermogen.
2. Het rijzend teken, zoals het de weg van de ziel aanwijst.
3. De plaats van de drie Kruisen (het Hoofdkruis, het Vaste Kruis en het Beweeglijk Kruis) in het
leven van de ziel. Dit zal ten slotte de huizen in de horoscoop vervangen en de twaalf armen van
de drie Kruisen zullen de plaats innemen van de twaalf huizen wanneer de horoscoop van de ziel
wordt getrokken.
402 Ned. Ik zal niet in staat zijn het onderwerp van de drie Kruisen van de dierenriem — het Beweeglijk, het
453 Eng. Vaste en het Hoofdkruis — in details te behandelen, ten gevolge van het feit dat zij te maken hebben
met de gehelen of met de synthesen van openbaring en met de vereende ervaringen van een
incarnerend wezen, hetzij God of mens. ...
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402 Ned. 1. Het Kruis van de Verborgen Christus — Het Beweeglijk Kruis.
453/554 Eng.
a. Dit is het Kruis van de vier grote energieën die de bepalende omstandigheden scheppen,
waardoor de dierlijke mens tot een aspirant wordt omgevormd.
h. Het is daarom het Kruis van de persoonlijkheid of van het gestadig zich ontwikkelend en ten
slotte integrerend menselijk wezen. Dit grijpt allereerst plaats in reactie op de omstandigheden
en later op de neiging van de ziel.
c. Het is het Kruis van wereldlijke en tijdelijke veranderingen, van vloeibaarheid en van die
voortdurend zich wijzigende omgevingen waardoor de ziel in de vorm wordt aangedreven van
het ene uiterste van een ervaring naar een andere, zodat het leven heen en weer schommelt
tussen de paren van tegenstelling.
d. Het is het Kruis van de ontvankelijke vorm dat het leven van de inwonende Christus, de
verborgen Ziel of de Heer van Bestaan, voedt en ontwikkelt.
402 Ned. De vier armen van dit Kruis zijn Tweelingen-Maagd-Boogschutter-Vissen. Het wordt soms het
554 Eng. Gewone Kruis genoemd, omdat het de gewone kudde, het grootste deel van de mensheid, beheerst.
403 Ned.
554 Eng.

b. ... De mens die zich op het Vaste Kruis bevindt, wordt zich steeds meer bewust van zijn richting
en van de invloeden ervan en reageert niet zo blindelings als de mens op het Beweeglijk
Kruis. ...

404/405 Ned. In het algemeen gesproken regeert het Beweeglijk Kruis de vorm of de lichaamsaard, het regelt het
557 Eng. gehele levenstijdperk van de individuele ziel tijdens de stadia van de lagere ervaringen van de
mensheid, de strikt menselijke stadia, en de integrerende processen van de ontwikkeling van de
persoonlijkheid totdat de mens zich vertoont als een eenlijnig-gerichte persoon, die zich langzaam
heroriënteert naar een hogere visie, een ruimer horizontaal en verticaal begrip van de werkelijkheid en
zo de aspirant wordt. Dit Kruis regeert de lagere drieëenheid in openbaring en heerst in de drie
werelden van menselijke evolutie. ...
Het [Vaste Kruis] heeft te maken met het gehele leven van ziele-ervaring en ziele-uitdrukking nadat
het Beweeglijk Kruis de mens op doeltreffende wijze heeft gedreven naar het Pad van Loutering en van
Discipelschap. ...
405 Ned.
Bovendien zou ik kunnen vermelden dat het Beweeglijk Kruis de bepalende invloed is in dat grote
558 Eng. planetaire centrum dat wij de mensheid noemen. ...
Zal het het onderwerp technisch en theoretisch ophelderen wanneer ik erop wijs dat, o.a.:
1. Het Beweeglijk Kruis het Kruis is van de Heilige Geest, van de derde Persoon van de Christelijke
Drieëenheid, daar het de stoffelijke bestanddelen organiseert en een gevoelige reactie oproept uit
de materie zelf. ...
406 Ned. Deze drie Kruisen staan tijdens hun gehele openbaring in verbinding met de drie fundamentele
559 Eng. energieën die het zonnestelsel tot bestaan brachten; zij vormen de drie grote, samenvattende
uitdrukkingen van de bovenaardse Wil, aangedreven door liefde en uitgedrukt door middel van
werkzaamheid. Op deze Kruisen verwisselt en wijzigt het vermogen zich om het Geheel te zien,
doel-beweegreden-uitdrukking, leven-hoedanigheid-verschijning. Op het Beweeglijk Kruis ziet de
gekruisigde mens niets van het beeld. Hij lijdt, worstelt, begeert, streeft, is het duidelijk slachtoffer van
de omstandigheden en onderscheidt zich door een omsluierde visie en onbestemde verlangens. Deze
nemen geleidelijk vorm aan totdat hij het stadium van berusting en aspiratie bereikt. Vervolgens
bevindt hij zich op het Vaste Kruis en begint het gehele doel van ervaringen op het Beweeglijk Kruis
(voor zover het de mensheid betreft) te begrijpen en te beseffen dat er een hiërarchische doelstelling is
welke slechts kan worden begrepen door de mens die bereid is op dat Kruis gekruisigd te worden. ...
406/407 Ned. Het Beweeglijk Kruis van stoffelijke verandering en voortdurende beweging kan worden uitgebeeld
560 Eng. door de swastika (het hakenkruis):

De mens is zich niet bewust van de aard van de vier binnendringende energieën en verklaart weinig
in termen van de ziel. De energieën doen hun invloed op hem gelden en drijven hem aan tot stoffelijke
werkzaamheid. Dit Kruis van de persoonlijkheid draagt de daarop gekruisigde mens op aan materiële
doeleinden, opdat hij ten slotte hun goddelijk nut kan leren begrijpen. In het lager aspect van dit Kruis
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kozen de Nazi's dit symbool als het hunne; zij drukten aan het einde van het materiële tijdperk van
menselijk bestaan het verkeerde, slechte gebruik van de stof uit, waarvan afgescheidenheid, wreedheid
en zelfzucht de grondtonen zijn. De stoffelijke bestanddelen misbruiken en de stof en de vorm
verkrachten voor boze doeleinden is zondigen tegen de Heilige Geest. Ik zou kunnen zeggen dat het
hakenkruis diegenen „in noodlottig gevaar drijft en op slechte wegen brengt wier hebzucht groot is en
die geen schoonheid zien in het glorende licht en die geen liefde kennen voor het menselijk leven".
Diegenen die niet op de lagere aspecten en de uitwerking van het snel ronddraaiende Kruis (zoals het
soms wordt genoemd) reageren, „werpt het hakenkruis ver weg van zichzelf totdat zij tot stilstand
komen op het Kruis van verkozen kruisiging", het Vaste Kruis van de aan een eed gebonden discipel.

407/408 Ned. ... Op ... [het Vaste] Kruis wordt de mens verlicht en hij wordt zich bewust van de gevolgen van het
561 Eng. voleinde tijdperk (aangeduid door de cirkel) van de vier energieën waaraan hij onderworpen was op
het Beweeglijk Kruis.
... Bij de bestudering van de Kruisen zal de ware bedoeling van hun invloed pas tot u doordringen
wanneer gij begint te denken in termen van synthese of van de verhouding van de vier energiestromen
die eendrachtig in en door elke vorm van goddelijke openbaring stromen. ...
408 Ned. ... Het kan worden toegelicht, maar enkel op analytische wijze (welke altijd de synthese ontkent) door
561/562 Eng. 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:
1. Tweelingen — de weergave van tweeslachtigheid.
2. Maagd — de weergave van het in elkaar overgaan van leven en vorm.
3. Boogschutter — de weergave van geconcentreerde energie.
4. Vissen — de weergave van ineengevloeide straling.
Deze culminerende uitstraling is het gevolg van het centraliseren van leven, bedoeling en energie in
een brandpunt van een „stralend punt van kracht". 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. ...
408/409 Ned. Het thema van deze drie Kruisen is samensmelting en integratie. ...
563 Eng.
Totdat de betekenis van de drie Kruisen vollediger en op synthesen berustend door de astrologen en
de astrologische onderzoekers wordt begrepen, is het nagenoeg onmogelijk de vereiste woorden te
vinden welke duidelijk de daarin besloten bedoeling weergeven. ...
409 Ned. ... De mens wiens Zon-teken, bijvoorbeeld, in het Tweelingen-teken staat, wordt onderworpen aan de
564 Eng. 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. De drie Kruisen laten zich alle gelijktijdig werkend in Zijn leven zien — iets wat tot nog toe onbekend
565 Eng. was in de volmaaktheid die Hij ten toon spreidde —, een volmaaktheid van volmaakte
ontvankelijkheid alsook van een volmaakt bewijs van gevolgen, hetgeen ons een openbaring en een
voorbeeld geeft van de samensmelting van de twaalf energieën in een goddelijke Persoonlijkheid (Die
individualiteit uitdrukt) op het stoffelijk gebied. ...
410 Ned. ... Ik heb u de uitdrukking van het Beweeglijk Kruis gegeven. Wij zullen de andere twee, met
565 Eng. betrekking tot de Christus en de Kosmische Christus in behandeling nemen.
412 Ned. ... Het is niet nodig u op dit punt eraan te herinneren dat op de Berg van Golgotha deze drie Kruisen
568 Eng. als volgt worden uitgebeeld:
1. Het Beweeglijk Kruis — de onboetvaardige dief. De Mensheid.
2. Het Vaste Kruis — de boetvaardige dief. De Hiërarchie.
3. Het Hoofdkruis — het Kruis van de Christus. Shamballa.
412/413 Ned. Wanneer de tijd van overdracht van het Beweeglijk Kruis naar het Vaste Kruis aanbreekt, doen er zich
569 Eng. drie dingen voor:
1. Door de invloed van de vier energieën van het Beweeglijk Kruis is er een uitgebreide
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levenservaring in de vorm tot stand gebracht.
2. Er komt nu een geleidelijke groei en een diepe onbevredigdheid ontwaakt in het bewustzijn van de
mens die de overdracht maakt. ...
3. Hij wendt zich tot een aanroep. ...

415/416 Ned. ... Het is deze gezamenlijke roep om hulp die gij nu moet organiseren. Hierdoor zal het grootste deel
573 Eng. 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.
Ik zou dus kunnen zeggen dat het eerste gedeelte van de Grote Aanroep vrij werd gegeven voor het
gebruik van diegenen die op het Beweeglijk Kruis, het Kruis van veranderingen, gekruisigd zijn,
terwijl de Tweede Aanroep moet worden gebruikt door diegenen die op het Vaste Kruis, het Kruis van
juiste richting, zijn gekruisigd.
416 Ned. ... Ik zou hier erop kunnen wijzen dat, o.a.:
574 Eng. a. De ervaringen op het Beweeglijk Kruis een mens integreren in het centrum dat door ons de
Mensheid wordt genoemd. ...
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