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STUDIE DER MENSHEID 
Verklaring over het Joodse Volk 

 
De volgende gedachten worden aan mensen van goede wil ter overweging gegeven om te 
proberen hun belangstelling en respect voor de leringen van de Tibetaan in overeenstemming te 
brengen met zijn soms controversiële uiteenzettingen over de rol van het Joodse volk in het 
goddelijke Plan voor onze wereld. 
Opmerkingen over de Joden, die te vinden zijn in veel van de boeken die Alice Bailey schreef, en 
die gedicteerd werden door een Meester van Wijsheid, bekend als Djwhal Khul, naar wie vaak 
gewoon verwezen wordt als "D.K." of "de Tibetaan", hebben in het denken van veel mensen van 
goede wil vragen opgeroepen vanaf het moment dat de boeken zo'n tachtig jaar geleden 
gepubliceerd werden. Echter, daar dit materiaal in gedrukte vorm bestond, was het grotendeels 
alleen in zijn juiste verband begrijpelijk en kon de lezer het bestuderen binnen de grotere 
beperkingen van de Tijdloze Wijsheid: de aloude spirituele leringen die sinds onheuglijke tijden 
zijn overgeleverd, niet vervalst door de huidige trends of de cultuur uit de een of andere bepaalde 
periode in de menselijke geschiedenis. Nu heeft de omvang van de technologie het mogelijk 
gemaakt de boeken in CD-rom formaat te leveren, met de makkelijke en snelle mogelijkheden om 
iets op te zoeken. Uit materiaal dat eerst alleen in zijn juiste, grotere verband beschikbaar was 
kunnen nu stukken geselecteerd worden, die afzonderlijk wereldwijd verdeeld kunnen worden, en 
dat verschijnsel vindt plaats via Internet. Een aantal websites is er aan gewijd om de geschriften 
van Alice Bailey en de Tibetaan aan te vallen, en als uitgever en houder van het auteursrecht is 
ons gevraagd vragen over de spirituele geldigheid van deze leringen te beantwoorden. 
Een bijkomende factor ter overweging is de steeds sterker wordende gevoeligheid en respect van 
de maatschappij voor de verschillen van ras, godsdienst en cultuur, wat enkele opmerkingen van 
de Tibetaan nog verbazingwekkender maakt. Dit is ten dele het gevolg van het toenemen van 
"politieke correctheid", en ook het groeiende gewaar ‘zijn’ van de uitwerking van woorden, en de 
oorsprong daarvan in het denken draagt zeker bij aan het grotere goede voor allen. De Meesters 
van Wijsheid echter, collectief gekend als de Hiërarchie, hebben nooit geprobeerd Hun leringen 
aan politiek correcte standaarden aan te passen. Een Meester spreekt vanuit het niveau van 
zuivere Waarheid, daar zijn visie het enorme domein van het Plan door heel de geschiedenis 
omvat en ook van de rol van onze planeet in dat Plan. 
De boeken die de Tibetaan tussen 1919-1949 met medewerking van Alice Bailey schreef waren 
bedoeld als de tussenliggende fase van een publicatie in drie delen van de Tijdloze Wijsheid, dat 
door de Hiërarchie gepland werd om het komende nieuwe Tijdperk, dat van Waterman voor te 
bereiden. Kijken we naar het wereldtoneel dan kunnen we de enorme betekenis zien van de rol, 
die het Joodse volk en de staat Israël in de laatste honderd jaar hebben gespeeld. 
Dit kan ten dele verklaren waarom de Tibetaan zijn aandacht zo sterk op de Joden richtte. Daar 
het vestigen van juiste verhoudingen tussen alle aspecten van ons planetaire leven het doel van 
het Plan is, maakt dit het bereiken van een rechtvaardige, blijvende vrede in het Midden Oosten 
- het punt waar alles om draait bij veel conflicten in de wereld van vandaag - essentieel. 
Sommige mensen vragen zich af waarom, wanneer de geschiedenis van de mensheid vol zit met 
voorbeelden van "wreedheid van de mens tegenover de mens" het lijkt alsof de Tibetaan de 
Joden er uit selecteert om speciaal op hen kritiek uit te oefenen. Alles wat de Tibetaan schreef 
moet bestudeerd worden in samenhang met alle leringen die goede wil, tolerantie en wederzijds 
respect bevorderen. Verklaringen over het Joodse volk moeten in hun geheel gelezen worden, 
wat vermelding inhoudt van de schitterende bijdrage van het Joodse volk op vele terreinen van 
het menselijke leven. Kritiek of neigingen om zich af te scheiden in het Zionisme moeten gelezen 
worden in samenhang met de scherpe commentaren over de uitvluchten van het Vaticaan, het 
materialisme in de Christelijke kerken, en "kerkelijkheid" in het algemeen. Hij was ook openhartig 
in zijn verzet tegen Amerikaans isolationisme, het totalitaire systeem in de Sovjet Unie, fascisme, 
nazisme en het grote kwaad, belichaamd door Hitler en zijn naaste medewerkers, en tegen 
pacifisme tijdens de wereldoorlog - wat de essentiële eenheid van de mensheid en de geest van 
verantwoorde vrijheid in opspraak bracht. 
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 Het is die geest van liefde en allesomvattende identificatie die begrip probeert op te wekken bij en 
de medewerking probeert te verkrijgen van de esoterische groep bij het helen van het 
fundamenteel menselijke probleem - separatisme. Veel mensen van goede wil werken er ijverig 
aan om aan een oplossing te komen. Het unieke aspect van de esoterische lering is echter dat 
het de student uitdaagt door te dringen tot het oorzakelijke niveau van alle menselijke problemen, 
waar de spirituele oorsprong van de problemen geïdentificeerd kan worden en permanente 
oplossingen in het bewustzijn van de mensen kunnen bezinken. Misschien was de Tibetaan 
daardoor zo kwistig met zijn kritiek op het Zionisme, dat het probleem van het stigmatiseren van 
het Joodse volk probeerde op te lossen door hun liever hun eigen thuisland te geven dan te 
werken aan hun integratie in bestaande naties. 
Een studie van de geschiedenis van de Joden zoals in de Tijdloze Wijsheid wordt voorgesteld, 
kan een dieper begrip opleveren zowel van de grootsheid van wat zij bereikt hebben als van hun 
karmische schuld. De herkomst van het Joodse volk gaat terug, zegt de Tibetaan, tot een veel 
vroegere periode dan wat ons in het Oude Testament wordt verteld. Zo oud is de plaats van de 
Joden in de bestemming van het mensenras dat de Tibetaan zegt: "de Jood belichaamt in zich 
symbolisch de geschiedenis van de mensheid". 
De Tijdloze Wijsheid stelt de geschiedenis in een zo enorm grote tijdsspanne voor dat het voor 
het menselijke denkvermogen niet te begrijpen is. Als vierde en middenrijk speelt de mensheid 
binnen het Plan een cruciale zelfs onmisbare rol in de evolutionaire ontplooiing van het leven op 
aarde van de dichtste materie tot zuiver geest. Volgens de Tijdloze Wijsheid treedt de moderne 
mensheid een nieuw tijdperk binnen, dat bekend staat als Aquarius (Waterman). Een veel eerder 
tijdperk, dat door de constellatie Tweeling bestuurd werd, deed op het toppunt van menselijk 
bereiken voor die tijd een groep Joodse discipelen ontstaan van wie gezegd wordt dat zij de 
grondleggers van het moderne Joodse volk zijn. Volgens aloude geestelijke leringen kwam deze 
hoog ontwikkelde groep in opstand tegen "het bevel vrij en ongehinderd de plaats te betreden 
waar licht gevonden wordt. Zij probeerden wat zij verzameld hadden te behouden en het aan de 
dienst van God op te dragen" (Esoterische Psychologie, deel I, Eng. p. 397). Drie van deze groep 
die "afkerig waren van de tragedie van het achter laten" werden de grondleggers van het 
moderne Joodse volk. 
Het is vrijwel onmogelijk deze gebeurtenis in historisch verband te plaatsen, zegt de Tibetaan. 
Het ras is zo oud dat er niettemin vandaag de dag geen enkele natie in de wereld is die geen 
wortels heeft in die groep welke - in het oude Lemuria - zover gevorderd was dat alle belangrijke 
mensen er zich op het pad van discipelschap bevonden. Er zijn geen rassen in de westerse 
wereld die geen afstammeling zijn van dit oudste, selecte volk, met uitzondering van de Finnen, 
de Lappen en die naties, welke duidelijk Mongoolse trekken vertonen". De drie oorspronkelijke 
discipelen en hun familiegroepen waren de voorouders van de drie rassengroeperingen, die in 
algemene trekken als volgt verdeeld kunnen worden: 
1. Het Semitische ras of de rassen van de Bijbel en van de nieuwere tijden; de Arabieren, 
Afghanen, Moren en de vertakkingen en aansluiting van die volkeren, de moderne Egyptenaren 
inbegrepen. Deze stammen alle af van de oudste van de drie discipelen. 
2. De Latijnse volkeren en hun verschillende zijlinies over de gehele wereld en eveneens de 
Keltische rassen, die overal worden aangetroffen. Deze stammen af van de tweede van de drie 
discipelen. 
3. De Teutonen, Skandinaviërs en de Angelsaksen, die afstammelingen zijn van de derde van de 
drie discipelen (Esoterische Psychologie I, Eng. p. 400. 
Deze gezamenlijke oorsprong, deze karmische geschiedenis die tegenwoordig door zoveel 
volkeren op de wereld wordt gedeeld, heeft men uit het oog verloren en het is duidelijk, dat deze 
zienswijze, die aan de gedocumenteerde geschiedenis vooraf ging, niet door de wetenschap 
geverifieerd kan worden. Maar als men deze leringen intuïtief benadert, kan het helpen er licht op 
te laten schijnen waarom de Tijdloze Wijsheid de positie van de Joden, die toch maar een klein 
percentage van de huidige bevolking van de wereld uitmaken, zo belangrijk vindt. 
Het helpt ook te verhelderen waarom de Joden "...als geheel... de zonnevlecht van de planetaire 
Logos vertegenwoordigen; hun probleem wordt nu benut om de gevoelsaard van de wereld te 
richten, er de juiste houding aan te geven en haar te beheersen evenals de emotionele reacties 
van de gevoelsaard van de mensheid en van de planetaire Logos. U moet niet vergeten dat de 
persoonlijkheid van onze planetaire Logos nog niet volmaakt is; vandaar dat zijn lichaam van 
manifestatie, de planeet, nog niet tot een van de heilige planeten gerekend wordt. Door het 
Joodse volk over de hele wereld wordt het gevoel, medelevend of vijandig, uitgedrukt in liefde of 



 door haat bepaald, samengetrokken in het planetaire zonnevlecht-centrum, voorafgaand aan een 
grote en blijvende verandering. Daarom heb ik tot sommige van mijn aspiranten gezegd, dat 
zodra de mensheid het Joodse vraagstuk op de juiste wijze opgelost zal hebben en dit op 
humanitaire en gezonde wijze geschied zal zijn, dat dan de kracht uit het planetaire 
zonnevlechtcentrum opgevoerd zal zijn en een grote verandering zal hebben plaats gevonden". 
(Het naar buiten treden van de Hiërarchie, Eng. p.87). 
Wij willen nadruk leggen op de uitspraak van de Tibetaan, "Door het Joodse volk van over de 
hele wereld wordt ... gevoel ... verzameld ...". Dit houdt in dat de gevoelsaard van alle mensen, 
niet alleen van degenen die op het ogenblik in een Joods lichaam zijn geïncarneerd, gestimuleerd 
wordt door hun reactie op dit al eeuwen durende probleem, dat in de situatie van de Joden 
geconcentreerd is. In de loop der eeuwen hebben wij allen een hand gehad in het scheppen van 
dit probleem en het is aan alle mensen van goede wil dit op te lossen door juist denken, een 
liefhebbende houding en een onwrikbare identificatie met het feit van de ene mensheid. 
Een andere regelmatig voorkomende verkeerde interpretatie van de Tijdloze Wijsheid centreert 
zich op de term "Ariër". De esoterische leringen gebruiken deze term als toepassing op een 
evolutionair stadium in het bewustzijn, niet in de verwrongen context van Nazi Duitsland, die de 
term uitsluitend voor het Teutoonse volk gebruikte. Om de Tibetaan hierover aan te halen: "Als ik 
het woord ras gebruik, heb ik het niet over door-mensen-gemaakte of pseudowetenschappelijke 
verschillen tussen volkeren, rassen of soorten. Ik heb het over een bewustzijnstoestand, die de 
Arische of mentale bewustzijns- of gedachtetoestand is; deze vindt haar uitdrukking en 'rasleden' 
in elk volk, zonder enige onderscheiding of uitsluiting. Dit moet u goed onthouden, want 
territoriaal gezien staat er geen nieuw ras op het punt te verschijnen; er bestaat slechts een 
algemene verspreiding van die personen, die wat genoemd is de kenmerken van het zesde 
wortelras bezitten. Deze bewustzijnstoestand zal haar uitdrukking vinden in mensen, die wat hun 
ras betreft zover uiteenlopen als de Japanner en de Amerikaan, de Neger en de Rus. Ze vereist 
een vermogen helder op het mentale gebied te kunnen functioneren, de verkregen informatie te 
verifiëren, juist te interpreteren en in het juiste verband te brengen en om de benodigde 
gedachtevormen of begrippen voor die interpretatie te scheppen". 
(De Stralen en Inwijdingen, Eng. p. 593-94). 
Een ander punt van bezorgdheid voor velen is het onwrikbare verzet van de Tibetaan tegen het 
Zionisme. Hij geloofde, dat het Joodse probleem alleen opgelost kon worden door hen op te 
nemen in de naties van de wereld, niet door hen weer apart te zetten in een afzonderlijke natie. 
Vrijwel alle geschriften echter die uit zijn samenwerking met Alice Bailey ontwikkeld zijn waren 
gereed voordat de staat Israël in 1948 gesticht werd, en Israël is nu al meer dan vijftig jaar 
realiteit. De situatie wordt niet verholpen door kritisch, vol haat te denken aan ofwel de 
Israëlische burgers of hun buren. Alle mensen van goede wil zijn veeleer verplicht liefdevol begrip 
en mededogen te brengen naar allen die getroffen zijn door het lijden, dat het gevolg is van het al 
zo lang bestaande conflict in het Midden Oosten. Ieder die spirituele waarden omhelst moet de 
situatie in het Midden Oosten benaderen met een realistische beoordeling van de huidige 
omstandigheden en concentratie op een creatieve verandering die leidt tot betere condities voor 
alle betrokkenen. Het is een moeilijke uitdaging maar geen onmogelijke. En het is elk greintje 
inspanning waard dat we kunnen opbrengen om tot een juiste oplossing te komen, want 
"wanneer de mensheid het Joodse vraagstuk opgelost zal hebben (met begrijpende 
samenwerking van de Jood zelf) en oude antipathieën en haat overwonnen zal hebben, zal zij dit 
tot stand brengen door het probleem te versmelten tot één grote humanitaire toestand". (Het naar 
buiten treden van de Hiërarchie, Eng. p.77). 
Onder het goddelijke Plan voor onze wereld, staat het de mensheid vrij haar eigen bestemming 
uit te werken. Om de Tibetaan voor een laatste keer aan te halen: "Het Joodse ras is een 
symbool der mensheid als massa; met de oplossing van zijn conflict en met de juiste behandeling 
daarvan zal er een grote schrede voorwaarts genomen worden naar de bevrijding van de 
mensen". (De Stralen en de Inwijdingen, Eng. p.640). 
 


