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De religie van
schoonheid

Radha Burnier

Wat is schoonheid? En wat heeft
schoonheid te maken met religie?
Deze vragen zijn niet gemakkelijk

te beantwoorden.
Ik zou willen opperen dat het leven

schoonheid is. Er is schoonheid in alle le-
vensvormen – in het grote blad van de bana-
nenboom en in het tere maaswerk van de va-
ren. Schoonheid is overal. Elk ontwerp in de
natuur is voortreffelijk, niet alleen de ont-
werpen en patronen van planten, maar alle
vormen en ontwerpen. Wanneer nauwlettend
gekeken wordt naar een korreltje zand, de
vleugel van een insect, een vlammetje, dan
brengen deze dingen het hart in vervoering.

Er is ook schoonheid in beweging: de
vlucht van vogels, het vallen van water, de
statige bewegingen van de olifant en het
springen van herten in het woud vertellen
ons over het leven.

Het leven is ook de charme van relaties en
connecties. De bij die in de bloem duikt om
nectar te drinken, heeft verwantschap met al
de bloemen die hij aanraakt; de bloem ver-
welkomt de bij als een vriend die bood-
schappen van pollen naar andere (bloemen)
brengt. Er is een oneindigheid aan verbijste-
rende connecties en relaties die een deel vor-
men van de dynamische levensstroom.

Schoonheid van karakter
Dan is er de schoonheid van karakter. Dege-
nen die huisdieren hebben weten dat ieder
schepsel zijn eigen bijzondere kwaliteiten
bezit, zijn eigen manier van doen, net als
onze medemensen. Er is schoonheid in iede-

re speciale eigenschap die ieder individu on-
derscheidt van alle anderen. Er is ook
schoonheid van geest – de geest die zich ten
hemel verheft, de schepping onderzoekt, be-
grip bereikt. Er is ook schoonheid in stilte en
in geluid. Dus leven is schoonheid. Velen
kennen het frappante vers (II.29) in de Bha-
gavad Gita dat Annie Besant als volgt ver-
taalde:

`Men beschouwde hem als wonderlijk;
een ander sprak erover als wonderlijk; een
ander hoorde ervan als wonderlijk; toch, al
hadden zij het gehoord, niemand begreep
het’. Dat is het leven.

Alle leven is schoonheid in `de ogen van
hen die kunnen zien’. Maar in feite zien onze
ogen niet, omdat ze niet in contact zijn met
de ziener. Wat wij denken dat de ogen zien,
wordt niet gezien door de ogen; het is het
Zelf dat door de ogen ziet. Wat gehoord
wordt, wordt niet gehoord door de oren; het
wordt gehoord door het Zelf. Dit is niet het
zelf waarover we denken, dat we onszelf in-
beelden als: dit ben ik, ik ben zus, ik ben niet
zo. Wat wij van onszelf kunnen zien is nooit
het Zelf. Het Zelf is het zuivere subject, de
ziener die niet gezien kan worden, diep bin-
nenin. Het stelt ons in staat schoonheid te
zien, te horen, te kennen en te voelen.

Respons op schoonheid
Mens te zijn betekent weerklank te geven op
schoonheid. De respons kan zijn jegens de
schoonheid van kleuren en vormen, de
schoonheid van geluid, aspecten van de na-
tuur, het mooie gebruik van woorden, of
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schoonheid in gedachten en karakter – in fei-
te, ieder soort schoonheid. Deze respons is
een onmiskenbare eigenschap van het men-
selijk bewustzijn. Dientengevolge zien wij
dat kinderen bekoord worden door kleuren,
ongeletterde buitenmensen en zogenaamd
primitieve mensen weven prachtige stoffen
en maken mooi aardewerk of muurschilde-
ringen. In iedere cultuur ter wereld heeft het
element schoonheid de levens van mensen
meerwaarde gegeven. Wanneer schoonheid
niet op een bepaalde manier en tot op zekere
hoogte het hart raakt, zijn wij mensenkinde-
ren zonder gevoel.

Sommige denkers hebben geschreven dat
de filosofie bestaat voor de zuivering en de
vervolmaking van de ziel. Maar zelfs zonder
filosofie zijn er ervaringen van het hart die
hetzelfde doel bereiken. De respons op
schoonheid verandert telkens weer het be-
wustzijn. Wanneer wij het zonlicht op blade-
ren zien vallen, of de schoonheid voelen van
een stille avond, gaat er iets in ons open. Er
is een gevoel van bevrijding en vreugde,
want schoonheid bevrijdt ons van de beper-
kingen die wij onszelf hebben opgelegd. Het
brengt ons in contact met het Zelf. Die die-
pere natuur in ons, die het zuivere subject is,
dat gezien noch gehoord kan worden, maar
dat bewust zijn is. Schoonheid is een brug
tussen dat Zelf en de essentie van datgene
waarin schoonheid wordt waargenomen.

Universele ziener
Dat Zelf, het onsterfelijke Zelf, is niet per-
soonlijk. Het is niet het beeld dat wij van
onszelf maken, waaraan wij eigenschappen
toekennen en dat wij onszelf voorspiegelen,
dat bewustzijn persoonlijk maakt. Dieper in
ons zit de ziener die universeel is; en de er-
varing van schoonheid voert ons naar het
universele. Wij denken misschien dat
schoonheid behoort tot iets waar wij naar
kijken of luisteren, dat het de eigenschap is
van een bloem, van een lied, maar dat is niet
zo. Ieder echt gevoel van schoonheid is het
zich bewust zijn van een alomtegenwoordig,
onvernietigbaar principe, dat alle details
overstijgt. Het detail helpt ons alleen, als wij

de moeite nemen te kijken of te luisteren met
aandacht en iets van ons hart geven aan het
leven dicht bij ons, de aanwezigheid te voe-
len van datgene dat eigendom is van nie-
mand. Het is de essentie van alle dingen, het
leven van alle levende wezens. Wanneer wij
schoonheid ervaren verlicht het ons bewust-
zijn en bevrijdt het ons tijdelijk van het ver-
strikt zijn in onze gedachtenvormen, in de
kooi van ons beperkte bewustzijn.

Goddelijke krachten
Alle dingen die de gedachte van het godde-
lijk verstand weerspiegelen zijn prachtig,
maar onze ideeën komen zelden overeen met
de vibraties en gedachten van dat verstand.
Dat wij iets waarnemen als lelijk of kleur-
loos impliceert dat een vorm innerlijke sa-
menhang ontbeert en zich niet conformeert
aan de schoonheid van goddelijke gedach-
ten, of dat onze beperkte waarneming niet
ziet wat het universele verstand laat zien.
Elke prachtige vorm – een stuk muziek, een
prachtige sculptuur of wat dan ook – ver-
wijst naar schoonheid in het bewustzijn van
de ontwerper. Dienovereenkomstig verwij-
zen de duizenden prachtige vormen in de na-
tuur naar hun herkomst, het hoogste alomte-
genwoordige bewustzijn waarvan schoon-
heid de bron is. Annie Besant schreef:

`De kracht van het Zelf roept ons aan door alle
prachtige dingen. Wij voelen het door een
bloem, een zonnestraal, een landschap. Ik heb
altijd het gevoel dat muziek in essentie het
universum achter alle manifestaties laat uit-
vloeien, en dat de grote componisten het we-
ten en horen voordat zij het naar beneden naar
ons toe brengen. Zij openen voor ons, die dat
zelf nog niet kunnen, de deur naar de wereld
van geluid. Klank, harmonie, drukt fragmen-
ten uit van Goddelijke Waarheden, heilige
dingen die stervelingen zelden kunnen aanra-
ken’

Niet alleen klank, maar al wat wij herken-
nen als prachtig opent de weg naar het sacra-
le en het heilige, omdat het gemanifesteerde
fragmenten zijn van Goddelijke Waarheden.
Hugh l’Anson Fausset zegt:
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`Door ons diep te bezinnen op de spirituele vi-
sie van diegenen die hemelse schoonheid heb-
ben gezien, kunnen wij net zo effectief als met
behulp van welke introspectieve techniek dan
ook de grote realiteit ontdekken waartoe wij
behoren, en participeren in haar waarheid en
mysterie’.

Vandaar dat de Upanishads adviseren:
leer te kijken, te luisteren, te bespiegelen,
treedt binnen in uzelf en mediteer, want zo
leert u uw universele geest of bewustzijn
kennen. In voorbije jaren moedigde Krishna-
murti de mensen die naar hem kwamen lui-
steren aan goed op te letten en te luisteren!
De deur naar waarheid die niet bekend kan
worden door woorden of vormen, de waar-
heid `van de andere wereld’, wordt openg-
ehouden door alle vormen van schoonheid.

Schoonheid is orde. Vandaar dat een ge-
voel van heiligheid ontstaat door het na-
denken over de natuurlijke orde. Een aspect
van kosmische orde wordt geopenbaard door
de universaliteit van de wetten der natuur. Er
is ontzagwekkende schoonheid in de ordelij-
ke progressie van de sterren en de groei van
alle dingen overeenkomstig hun eigen na-
tuur. Men kan zaadjes ondersteboven leggen
om de wortels omhoog te laten groeien en de
spruiten naar beneden, maar dat doen ze
niet, want ze volgen de wetten van hun
schepper. Daarin ligt een grote schoonheid,
in die orde die niet door ons geschapen is.
Het brengt ons een gevoel van vertrouwen
dat alles goed zal komen. Het vertelt ons dat
er altijd rechtvaardigheid is, omdat de he-
melse orde het universum regeert.

Ordelijke principes
Het hele universum functioneert volgens or-
delijke principes. Alle natuurlijke wetten
(zoals de wet van de zwaartekracht, bijvoor-
beeld) zijn altijd aanwezig, aan het werk in
het zonnestelsel en in de verre sterren. De-
zelfde beweging wordt gevonden in kleine
deeltjes en in sterrenclusters. Wat een won-
der dat de fenomenen die zich voordoen in
dit hele uitgestrekte universum geregeerd
worden door dezelfde principes en dezelfde
wetten. De Griekse leraar Plotinus zei: `De

maten van onze muziek zijn niet willekeurig,
maar worden bepaald door het Principe
waarvan het werk is de stof te overheersen
en patronen te doen ontstaan’. Die maten
zijn manifest op verscheidene niveaus en in
variërende dingen. Zoals wij weten, over-
heerst het getal zeven bij kleuren, muziekno-
ten en de niveaus van bewustzijn. Ontwer-
pen herhalen zichzelf in de natuur. Men kan
spiralen vinden in een verscheidenheid van
uiteenlopende objecten. De patronen van
rotsformaties lijken op die van houtlagen. Er
is een verbijsterende schoonheid in deze uni-
versele orde en de universele wet, want ze
vertellen ons dat er slechts Een is, en dat alle
dingen deel zijn van het Geheel.

Wanneer wij eens in stilte naar de zee kij-
ken, of naar de hemel, of naar de maan en de
sterren, ervaren wij ruimte en een gevoel van
tijdloosheid. Daarin ligt een grote schoon-
heid. Het verandert, althans een tijdje, niet
alleen onze psyche, maar zelfs de toestand
van ons lichaam.

Schoonheid dieper gevoeld
Als er minder droesem is die het licht tegen-
houdt, hetgeen gebeurt wanneer het bewust-
zijn volkomen onschuldig is, wordt schoon-
heid dieper gevoeld. Wanneer het bewustzijn
met een korst bedekt is door onzuivere ge-
dachten, vooropgezette meningen en voor-
oordelen, dan lijkt het leven oudbakken en
droog. Of het nu van een kind, een dier of
een simpele ziel is, onschuld is een eigen-
schap van schoonheid, en in die onschuld zit
tevens deugdzaamheid. Ware deugdzaam-
heid is de schoonheid van het goddelijk licht
dat van binnen uit straalt. Als wij deugd-
zaamheid zien of haar belichamen, dan is er
het bewustzijn van schoonheid. Plotinus
noemt de vele manieren waarop deugdzaam-
heid de schoonheid van de ziel doet uitko-
men: verhevenheid van geest, rechtschapen-
heid, zuiverheid, majesteit, bescheidenheid,
onverschrokkenheid, kalmte, objectiviteit.
In de Bhagavad Gita wordt Sri Krishna, het
universele principe, Bhagavan genoemd.
Het woord bhaga omvat verscheidene aspec-
ten van deugdzaamheid en Bhagavan is ie-
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mand die waardigheid, schoonheid, uitmun-
tendheid en andere nobele eigenschappen
verpersoonlijkt.

Zo zien wij schoonheid in alle aspecten
van het leven – in deugdzaamheid, in orde,
in vorm, in beweging, in relaties. Fascinatie
met bepaalde levensvormen sluit echter over
het algemeen schoonheid uit. Wij denken
misschien dat een bepaalde vorm van
schoonheid belangrijk is, maar het opgaan in
het detail verbergt het universele (voor ons).
Aldus is een voortreffelijk kunstenaar of een
uitmuntend dichter niet noodzakelijkerwijs
een religieus iemand. De woorden van een
liedje of het thema van een dans maken
kunst niet religieus.

Bewustzijn wordt vrij
Om waarlijk religieus te zijn moeten wij de
begeerte laten varen om in de eindige toe-
stand te zijn, in een herkenbare vorm, en
moeten wij de schoonheid van het universele
instromen zoals de rivier de zee in stroomt
en daarmee zijn identiteit verliest. Met het
laten varen daarvan wordt het bewustzijn
vrij. Bewustzijn is niet statisch van aard. Wij
maken het onnatuurlijk star met onze vastge-
roeste denkbeelden – vooral het denkbeeld
van onszelf, het zelfbeeld.

Emerson schreef: `Alle hoge schoonheid
heeft een moreel element’. Gehechtheid aan
het eindige zelf en het geloof in wat wij `mij-
zelf’ noemen is de wortel van alle immorali-
teit. Wanneer wij ons kleine zelfje loslaten
en het bewustzijn mee laten stromen met het
universele, is er ware moraliteit. Als iemand
religieus is, om Emersons woorden te ge-
bruiken, `zouden zijn handen de sterren
moeten aanraken, zijn ogen door de aarde
heen moeten kijken, zijn oren de taal van
dieren en vogels moeten verstaan en de bete-
kenis van de aarde; en vanwege zijn sympa-
thie (hiermee) zouden hemel en aarde met
hem moeten praten’.

Gebrek aan universele sympathie en aan
de kennis dat `de bewoner meer is dan het
huis’ maakt van iemands levensverslag `een
saai woordenboek’.

In haar opstel over Praktisch Occultisme

zegt Madame Blavatsky dat `het verstand af-
gestompt moet blijven voor alles behalve de
universele waarheden in de natuur, om te
voorkomen dat de `leer van het hart’ slechts
`de leer van het oog’ wordt, dat wil zeggen
een leeg, exoterisch ritueel’. Zonder gevoe-
ligheid jegens het universele zijn we mis-
schien niet alleen bezig met leeg ritueel,
maar ook met lege kunstvormen – technisch
uitstekende vormen die niet de essentie van
kunst bevatten en die dus religieuze kwaliteit
ontberen.

Het principe van schoonheid kan niet be-
grepen worden zolang het verstand vervuild
wordt door egocentrische activiteit en be-
geerte. Pas wanneer we innerlijk vrij worden
van de begeerte ergens te komen, iets te ver-
krijgen, iemand te zijn – begint deugdzaam-
heid in ons hart op te bloeien. Dan krijgen
wij een visioen van volmaaktheid, van het le-
ven met zijn rijkdom, die ware religie is. Dit
brengt ons voorbij de alledaagse schoonheid
die wij met onze uiterlijke ogen waarnemen
tot de hemelse schoonheid die slechts erva-
ren wordt in de diepte van het hart. Zoals
Plotinus al zei: `Nooit kan de ziel een visi-
oen krijgen van de eerste Schoonheid tenzij
zij zelf prachtig is’.

Zuiver en onschuldig
Innerlijke schoonheid is deugdzaamheid, die
zich uitdrukt in de eigenschappen die wij ge-
noemd hebben, zoals verhevenheid van
geest, onverschrokkenheid en nederigheid.
Voordat er deugdzaamheid is moet alles wat
overbodig is verwijderd worden. Zoals de
beeldhouwer het marmer en de rots wegbei-
telt om een vorm van schoonheid bloot te
leggen, zo moeten wij aan ons eigen karakter
schaven, totdat emoties en gedachten, ja
zelfs alles in ons zuiver en onschuldig is. Dit
is door Krishnamurti beschreven als een ui-
ting van soberheid. Hij zegt dat strenge een-
voud `de eenvoud van het verstand is die ge-
zuiverd is van ieder conflict, die niet geraakt
wordt door het vuur van begeerte, zelfs niet
door begeerte naar het hoogste. Zonder deze
soberheid kan er geen liefde zijn’.

Om tot schoonheid te geraken die liefde is
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moeten we misschien beginnen met univer-
sele sympathie. De religie van schoonheid is
de weg naar die zuiverheid en harmonie met
alles, die deugdzaamheid is en liefde. Reli-
gieuze mensen hebben gewag gemaakt van
godsbewustzijn. Alles is heilig, alles is
prachtig, in alles is goedheid voor hen die
zich van God bewust zijn. Wij zijn niet in
staat dit te zien, omdat wij niet geleerd heb-
ben met ons hart te kijken.

Laat het Zelf ons de waarheid vertellen;
wij zijn zo gewend geweest te luisteren naar
de dictaten van het verstand. Wanneer het

verstand zwijgt, komt er ook iets in ons we-
zen dat deze eigenschap van schoonheid be-
zit. Wij kunnen niet over schoonheid denk-
en; als gedachten opkomen verdwijnt het ge-
voel van schoonheid. Denken over liefde of
geluk is liefde noch geluk. Dit geldt ook
voor schoonheid. Met een stil verstand, als
het hart geopend is voor de grote oceaan des
levens met al zijn schoonheid, is er geen ui-
terlijke religie meer nodig.

Uit: The Theosophist, februari 1998
Vertaling: A.M.I.
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Dit is het stralend Brahman dat de gehele
schepping verlicht; de schepper van het
heelal vanaf het begin; hij was, hij is en
eeuwig zal hij zijn, alles doordringend en
al-ziende.

Svetasvatara Oepanishad



De Meesters van de Trans-
Himalaya over de Boeddha

Basil Crump

De volledige tekst van de brieven aan
de heer A.P. Sinnett, geschreven
door twee leden van de

Trans-Himalaya Broederschap – de Mahat-
ma’s M. en K.H. – is onlangs uitgegeven
door de heer T. Fisher Unwin te Londen. Tot
nu toe waren er slechts gedeelten van uitge-
geven door de heer Sinnett in The Occult
World en Esoteric Buddhism, maar nu heeft
zijn executeur-testamentair de heer A.T.
Barker toestemming gegeven om de gehele
verzameling uit te geven. Zij bevatten niet
alleen een massa waardevolle informatie en

leringen, maar ook enkele zeer interessante
verwijzingen naar de Boeddha door diege-
nen die beweren zijn volgelingen te zijn en
dat zij de leringen hebben bewaard die hij
aan zijn eigen naaste discipelen heeft gege-
ven. Bij een eerste lezing van het boek, dat
ongeveer 140 brieven bevat, heb ik deze ver-
wijzingen opgetekend en ik geef ze hier om-
dat ik er zeker van ben dat zij van belang zul-
len zijn voor boeddhisten.

P. 43, (blz. 49): `Toen onze grote Boeddha
– de beschermer van alle adepten, de hervor-
mer en bewerker van het occulte stelsel, voor
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Voorwoord door Christmas Humphreys
Dit materiaal, dat voor het eerst werd uitgegeven in 1924 in het Maha Bodhi Journal te Calcutta, ver-
scheen in drie afleveringen, die als brochure onlangs weer opdoken tussen mijn particuliere papieren.
De inhoud werd verzameld uit The Mahatma Letters aan A.P. Sinnett, geredigeerd door A.T. Barker en
uitgegeven te Londen in 1923. Nauwkeurig vergeleken door Basil Crump, een leerling van H.P. Bla-
vatsky, geven ze waardevolle informatie over de Boeddha en het Boeddhisme. Voor zover ik weet zijn
deze fragmenten lange tijd niet herdrukt.
Mevrouw Blavatsky gaf in De Geheime Leer van 1888 duidelijk aan welke plaats de Boeddha inneemt
in de uitgestrekte hiërarchie van ontwikkelde menselijke wezens. Maar zelfs voordat dit werk gepu-
bliceerd werd, hadden de twee Meesters, die haar ‘een schets van de verzamelde Wijsheid van de Eeu-
wen’ hadden bijgebracht tijdens haar leertijd in Tibet, rechtstreeks geschreven aan A.P. Sinnett, de
hoofdredacteur van de Pioneer te Allahabad, in antwoord op brieven die hij met haar hulp aan hen had
verstuurd.
Na de verschijning van deze brieven in boekvorm beijverde Basil Crump zich de stukken over het
Boeddhisme samen te stellen, die herdrukt zijn in dit artikel. Bijna veertig jaar later zijn ze zeker van
enorm belang voor het toenemend aantal mensen in het Westen dat geïnteresseerd is in de leringen van
de Boeddha.
De originele Brieven bevinden zich in de British Library. Het boek The Mahatma Letters to A.P. Sin-
nett, eigendom van The Mahatma Letters Trust, wordt voor deze uitgegeven door de Theosophical Pu-
blishing House te Adyar, Madras.
Noot. Verwijzingen naar bladzijden in The Mahatma Letters zijn gewijzigd om te kunnen verwijzen
naar de huidige derde en definitieve uitgave van 1972[/1979, TPH-Adyar]. Een klein glossarium is
toegevoegd om bepaalde termen te verhelderen die wellicht nieuw zijn voor de lezer.
[De Nederlandse vertaling van Crumps artikel is gebaseerd op de tweede, geheel herziene editie uit
1979 van de Theosophical University Press, Den Haag. Verwijzingen tussen haakjes zijn naar de des-
betreffende bladzijden uit deze vertaling (A.M.I.)]. Afgezien hiervan, en van een aantal kleine verbe-
teringen, is de samenstelling door de heer Crump zo gebleven als in de eerste uitgave.



het eerst op aarde Nirvana bereikte, werd hij
een Planeetgeest, d.w.z. zijn geest kon tege-
lijk in vol bewustzijn door de interstellaire
ruimten zwerven en als hij dat wilde op Aar-
de in zijn oorspronkelijke, eigen lichaam
blijven leven. Want het goddelijk Zelf had
zich zo volkomen van de stof losgemaakt,
dat het naar verkiezing een innerlijke ver-
vanger voor zichzelf kon scheppen, en door
die dagen, weken, soms zelfs jaren in de
menselijke vorm achter te laten, werd door
deze verandering het levensbeginsel of het
stoffelijk brein van het lichaam in geen enk-
el opzicht aangetast.

De keten van oorzaak en
gevolg geeft een oplossing van

het vraagstuk van de
oorsprong en de opheffing van

het lijden.

Terloops zij opgemerkt dat dit de hoogste
vorm van adeptschap is waarop de mens op
onze planeet mag hopen. Maar dit komt even
zelden voor als de Boeddha’s zelf, de laatste
Khobilgan die het bereikte was Tsong-ka-pa
van Kokonor (XIV eeuw), de hervormer van
het esoterisch zowel als van het volks Lama-
ïsme. Een zodanige Planeetgeest (als
Boeddha) kan naar believen overgaan in an-
dere lichamen – van min of meer geëthe-
rialiseerde stof, die andere gebieden van het
heelal bewonen. Er zijn vele andere graden
en orden, maar er bestaat geen afzonderlijke
en voor eeuwig gevestigde orde van Planeet-
geesten. Ik heb niet de vrijheid te zeggen wie
ik ben, of zou kunnen zijn, of zelfs wie
H.P.B. is.’ – K.H.

P. 54, (blz. 61): `Daarom mist de God, die
hier aan de XIXe eeuw ter verering wordt
aangeboden, iedere eigenschap waarover de
menselijke geest een oordeel kan hebben.
`Dat iemand die onze Boeddhistische ge-
schriften leest, die voor de bijgelovige mas-
sa werden geschreven, er niet in zal slagen
daarin een demon te vinden, die zo wraak-

zuchtig en onrechtvaardig, zo wreed en dom
is als de hemelse tiran, waaraan de Christe-
nen zo slaafs hun erediensten wijden en die
hun theologen overladen met die volmaak-
theden die op elke bladzijde van hun Bijbel
worden weersproken’. K.H.

P. 58, (blz. 66): `Zo worden er in onze
tempels geen god of goden vereerd, maar al-
leen de driewerf heilige nagedachtenis van
de grootste en de heiligste man die ooit heeft
geleefd [Boeddha]. Al gaan onze lama’s
erop uit om door de leken te worden gevoed,
ter ere van de broederschap van de
Bhikkhu’s, die door onze gezegende meester
zelf werd gesticht, worden deze leken, zelf
vaak ten getale van 5 tot 25.000, gevoed en
verzorgd door de Samgha (de broederschap
van lamaïstische monniken) het lamakloos-
ter dat in de noden van de armen, zieken en
gekwelden voorziet. Onze lama’s accepteren
voedsel, nooit geld, en het is in die tempels
dat de mensen de oorsprong van het kwaad
wordt geleerd en ingeprent. [De Meester
K.H. verwijst hier naar de ware Gelugpa’s of
Geelkappen van Tsong-ka-pa’s hervormde
orde. Het is nu natuurlijk wel bekend dat de
Dugpa’s of Roodkappen Tantrika’s zijn,
wier `Boeddhisme’ slechts een naam is die
toverkunsten en allerlei uitspattingen ver-
heelt. – B.C.]. Daar worden hun de vier ede-
le waarheden onderwezen – ariya sakka, en
de keten van oorzaak en gevolg (de 12 nida-
nas) geeft hun een oplossing van het vraag-
stuk van de oorsprong en de opheffing van
het lijden.

Geest van intuïtie en waarheid
Lees de Mahavagga en probeer te begrijpen,
niet met het bevooroordeelde Westerse ver-
stand, maar met de geest van de intuïtie en
de waarheid, wat de Volledig Verlichte in de
1e Khandhaka zegt. Sta mij toe dit voor u te
vertalen:

`Toen de gezegende Boeddha in Uruvela aan
de oever van de rivier de Nerovigara (Neranja-
ra) was, en rustte onder de Bodhiboom van
wijsheid, nadat hij Samboeddha was gewor-
den, en aan het eind van de zevende dag zijn
geest op de keten van oorzaak en gevolg had
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gericht, sprak hij aldus: `uit onwetendheid
ontstaan de samkhara’s van drievoudige aard
– voortbrengselen van lichaam, spraak, en ge-
dachten. Uit de samkhara’s ontstaat bewust-
zijn, uit bewustzijn ontstaan naam en vorm,
daaruit ontstaan de zes regionen (van de zes
zintuigen is het zevende slechts in het bezit
van de verlichten); door de gewaarwording
ontstaat daaruit contact; daaruit ontstaat dorst
(of begeerte, Kama, Tanha), uit dorst gehecht-
heid, bestaan, geboorte, ouderdom en dood,
smart, geklaag, lijden, neerslachtigheid en
wanhoop. Door het vernietigen van onwetend-
heid worden de samkhara’s vernietigd en wor-
den hun bewustzijn, naam en vorm, de zes re-
gionen, contact, gewaarwording, dorst,
gehechtheid (zelfzucht), bestaan, geboorte,
ouderdom, dood, smart, geklaag, lijden, neer-
slachtigheid en wanhoop ook vernietigd. Zo
verloopt het beëindigen van deze opeenho-
ping van lijden’.
Dit wetend, deed de Gezegende de volgende
plechtige uitspraak:
`Als de werkelijke aard van de dingen aan de
mediterende Bhikkhu duidelijk wordt, dan
zullen al zijn twijfels verdwijnen, want hij
heeft geleerd wat die aard is en wat zijn oor-
zaak. Uit onwetendheid komt alle kwaad
voort. Kennis maakt aan deze opeenhoping
van ellende een einde, en dan verdrijft de me-
diterende Brahmana de scharen van Mara, zo-
als de zon die de hemel verlicht’.

Meditatie duidt hier op bovenmenselijke
(niet bovennatuurlijke) eigenschappen of ar-
hatschap in zijn hoogste geestelijke vermo-
gens’. – K.H.

P. 77, (blz. 86). In antwoord op een aantal
vragen over evolutie, bewustzijn en het ego,
zegt de Meester M. het volgende: `De gehele
individualiteit is gecentreerd in de drie mid-
delste, ofwel het derde, vierde en vijfde be-
ginsel. [D.w.z. Prana, Kama en Manas, in de
zevenvoudige indeling die ons geleerd wordt
door de Meesters. – B.C.] Tijdens het aardse
leven is zij geheel in het vierde, het centrum
van energie, wilskracht – de wil [Kama]. De
heer Hume, [de collega van de heer Sinnett]
heeft het verschil tussen de persoonlijkheid
en de individualiteit perfect gedefinieerd.
De eerste overleeft nauwelijks [de Anat-
taleer van het zuidelijke of Theravada

Boeddhisme verwijst in werkelijkheid naar
deze vervluchtigende persoonlijkheid, die
bij de dood ook echt praktisch verdwijnt;
maar die school maakt geen onderscheid tus-
sen de persoonlijkheid en de individualiteit
of het onsterfelijke Ego. – B.C.] – de laatste
moet, om met succes haar zevenvoudige
neerwaartse en opwaartse baan te doorlopen,
de eeuwige levenskracht, die slechts in het
zevende beginsel [Atma] zetelt, in zich op-
nemen, en dan de drie (vierde, vijfde en ze-
vende) tot een eenheid verenigen – het zesde
[Buddhi – de Spirituele Ziel]. Zij die zullen
slagen, hebben niets te vrezen tijdens de
vijfde, zesde en zevende ronde [van de men-
selijke evolutie, – B.C.]. Maar dit is een
mysterie. Onze geliefde K.H. is op zijn weg
naar dit doel – het hoogste van alle, zowel
buiten als in deze sfeer’.

Zesde of spiritueel principe
Deze eenwording met Buddhi, het zesde of
spirituele principe in de mens, waarover
Meester M. hier spreekt, is een van de grote
leringen van de Broederschap, en er wordt
naar verwezen in H.P. Blavatsky’s Geheime
Leer als de verworvenheid van die grote
`wezens’ die sindsdien zijn achtergebleven
om de mensheid naar hetzelfde doel op weg
te helpen. De Boeddha zelf werd zo ge-
noemd omdat hij één was geworden met zijn
eigen Buddhi en hij staat aldus als het aller-
hoogste voorbeeld van die grote verworven-
heid. Verderop in deze reeks brieven vertelt
Meester M. de heer Sinnett dat Meester K.H.
enige tijd in retraite is terwijl hij de laatste
inwijding ondergaat om deze eenwording te
bereiken.

Uit onwetendheid komt alle
kwaad voort. Kennis maakt
aan deze opeenhoping van

ellende een einde.
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P. 94, (blz. 104-105). In de loop van het
beantwoorden van vragen over de Evolutie,
zegt Meester K.H.: `Het schema met zijn ze-
venvoudige onderdelen zou voor de mens
onbegrijpelijk zijn als hij niet het vermogen
had, zoals de hogere Adepten hebben bewe-
zen, zijn zesde en zevende zintuig vervroegd
te ontwikkelen [die overeenkomen met
Buddhi en Atma, – B.C.] – waarmee in de
overeenkomende ronden allen van nature be-
giftigd zullen zijn. Onze Heer Boeddha –
een mens van de zesde ronde – [ons Ras is
het Vijfde of Arische Wortelras, – B.C.] –
zou niet in ons tijdperk zijn verschenen, met
al zijn grote, in voorafgaande wedergeboor-
ten verworven gaven, als het niet was vanwe-
ge een mysterie. Het is duidelijk dat niemand
zijn soortgenoten meer dan een ronde voor-
uit kan zijn. En Boeddha vormt daarop
slechts een uitzondering op grond van een
mysterie (p.94)(blz.105). De graden van in-
wijding van een Adept geven de zeven stadia
aan waarin hij het geheim van de zevenvou-
dige beginselen in de natuur en de mens ont-
dekt en zijn sluimerende vermogens doet
ontwaken’.

P. 107, (blz. 120): `Karma en Nirvana zijn
slechts twee van de zeven grote mysteriën
van de Boeddhistische metafysica; en
slechts vier van de zeven zijn bekend aan de
beste oriëntalisten, en dan nog zeer onvolko-
men’.

De hele brief XVI is van groot belang
voor bestudeerders van het Boeddhisme,
daar de Meester K.H. uitgebreid ingaat op
sommige diepere problemen van het mense-
lijk bewustzijn. Onder verwijzing naar het
Ego op p. 111, (blz.124), zegt hij: `De beide
termen [persoonlijkheid en individualiteit]
zijn de juiste en letterlijke vertaling van de
technische namen in het Pali, Sanskriet en
zelfs het Chinees-Tibetaans voor de vele
persoonlijke entiteiten die in één individua-
liteit zijn verenigd – het lange snoer van le-
vens die voortkomen uit dezelfde onsterfe-
lijke monade. U zult ze moeten kunnen ont-
houden:

(1) De Pacceka-Yana (in het Sanskriet
`Pratyeka’) betekent letterlijk – het `per-

soonlijke voertuig’ of het `persoonlijk Ego‘,
een combinatie van de vijf lagere beginselen
[d.w.z. het fysieke lichaam, het astrale, Pra-
na, Kama, en het lagere aspect van Manas, –
B.C.].

(2) De Amata-Yana (in het Sanskriet
`Amrita‘) wordt vertaald als: – `het onsterfe-
lijke voertuig’ of de Individualiteit, de Gees-
telijke Ziel, of de Onsterfelijke monade –
een combinatie van het vijfde, zesde en ze-
vende [d.w.z. het hoger aspect van Manas,
Buddhi en Atma, – B.C.].

P. 114, (blz.127): `De Boeddha had in zijn
voorgaande incarnaties de wedloop zo voor-
spoedig volbracht, dat hij zelfs zijn voor-
gangers was voorbijgestreefd [d.w.z. voor-
gaande Boeddha’s; derhalve moet Gautama
wel de grootste der Boeddha’s geweest zijn.
– B.C.]. Maar onder een miljard menselijke
wezens is er slechts een als hij. Hij verschil-
de van andere mensen evenzeer in uiterlijk
als in geestelijk opzicht en in kennis. Maar
zelfs hij ontsnapte alleen hier op aarde aan
verdere reïncarnaties; en wanneer de laatste
van de mensen van de zesde ronde van de
derde ring is vertrokken van deze aarde, zal
de Grote Leraar op de volgende planeet moe-
ten reïncarneren. Alleen en omdat Hij de
Nirvanische zaligheid en Rust voor de ver-
lossing van zijn medeschepselen heeft opge-
offerd. Hij zal worden herboren op de hoog-
ste – de zevende ring van de hogere planeet.
Tot dan zal Hij elk decimillennium een uit-
verkoren individu overschaduwen (laat ons
liever zeggen en eraan toevoegen `heeft Hij
reeds overschaduwd’), die in het algemeen
gesproken aan het lot van de volkeren een
andere wending heeft gegeven. Zie Isis
Unveiled, Deel I, p.p. 34 en 35, laatste en
eerste alinea van die bladzijden’.

Persoonlijkheid en individualiteit
Het probleem van Bewustzijn in relatie tot
de persoonlijkheid en de individualiteit
wordt nog uitgebreider besproken in brief nr.
XX c. Er is al aangetoond dat, volgens de
Trans Himalayaanse Esoterische Filosofie,
de Boeddha’s diegenen zijn die op deze aar-
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de in een lichaam onsterfelijkheid bereikt
hebben, en dat dit het grote doel is van de
Occulte Initiaties. `Volledige of ware onster-
felijkheid, – wat wil zeggen een onbeperkt
bewust bestaan, kan geen onderbreking of
stilstand hebben, geen stopzetting van het
Zelfbewustzijn’ (p.125)(blz.139). Hier duidt
het woord Zelf [met een hoofdletter Z] de in-
dividualiteit aan, die geen ware onsterfelijk-
heid kan bereiken totdat het de kloof van be-
wustzijn tussen een incarnatie en een andere
kan overbruggen, en aldus de dood volledig
overwint. H.P.Blavatsky vertelde haar leer-
lingen eens dat haar geleerd was dat zij als
ze in slaap viel, niet haar bewustzijn moest
verliezen, en dit was de eerste stap naar het
bewaren van de volledige continuïteit van
bewustzijn die bereikt wordt door de volle-
dig ingewijde Adept of Mahatma. Slaap is
voor de persoonlijkheid wat dood is voor de
individualiteit en elk op zijn beurt moet wor-
den overwonnen. Bovendien, zoals deze
brief uiteenzet, kent het woord `onsterfelijk-
heid’ verscheidene voorvoegsels in de alou-
de scholen, die tijdvakken aangeven, bij-
voorbeeld van een Yuga tot een Ma-
ha-Manvantara.

In verband met dit grote vraagstuk bevat
de volgende brief (blz. 22) zeer belangrijke
informatie die, voorzover ik kan nagaan,
nergens anders gevonden kan worden. Het is
dit: – dat `de Universele, evenals de eindige
menselijke geest, twee attributen, of een
tweeledige kracht zou kunnen hebben – een
willekeurige en bewuste, en een onwillekeu-
rige en onbewuste of mechanische kracht.
Om de moeilijkheden in veel theïstische en
anti-theïstische stellingen op te lossen, zijn
beide krachten een filosofische noodzaak.
De mogelijkheid van het eerste of het wille-
keurige en bewuste attribuut met betrekking
tot het oneindig denkvermogen zal, ondanks
de beweringen van alle Ego’s in de hele le-
vende wereld – voor altijd louter een hypo-
these blijven, terwijl het in het eindig denk-
en een wetenschappelijk en aantoonbaar feit
is. De hoogste Planeetgeest is even onkundig
van het eerste als wij, en de hypothese zal
zelfs in Nirvana een hypothese blijven, daar

het hier zowel als daar een louter afgeleide
mogelijkheid is.

Menselijk denken
Neem het menselijk denken in verband met
het lichaam. De hersenen van de mens be-
staan uit twee delen; de grote hersenen met
hun beide hemisferen aan de voorzijde van
het hoofd – de bron van de willekeurige ze-
nuwen; en de kleine hersenen, gelegen in het
achtergedeelte van de schedel – de oor-
sprong van de onwillekeurige zenuwen,
waardoor de onbewuste of mechanische
krachten van het denken werken. En al mag
de controle van de mens over deze onwille-
keurige [? functies], zoals de bloedsomloop,
het kloppen van het hart en de ademhaling,
vooral tijdens de slaap, zwak en onzeker zijn
– hoeveel meer macht en kracht toont de
mens als meester en bestuurder van de blin-
de moleculaire beweging – de wetten die zijn
lichaam regeren (waarvan de fenomenale
krachten van de Adept, en zelfs van de gewo-
ne Yogi, het bewijs leveren) dan wat u per se
God wilt noemen, toont ten opzichte van de
onveranderlijke Natuurwetten. In tegenstel-
ling met het eindige vertoont het `oneindige
denken’, wat wij maar die naam geven ter
wille van de overeenstemming, want wij
noemen het de oneindige kracht – slechts de
functies van de kleine hersenen, en wordt het
bestaan van de grote hersenen slechts, als
boven gezegd, toegegeven als een afgeleide
hypothese, ontleend aan de Kabbalistische
theorie (correct in elk ander verband) dat de
Macrokosmos het prototype is van de Micro-
kosmos. Voor zover wij weten krijgt de be-
vestiging ervan door de moderne weten-
schap slechts weinig aandacht – voor zover
de hoogste Planeetgeesten hebben vastge-
steld (die, let wel, dezelfde relaties onder-
houden met de transkosmische wereld, en
doordringen achter de oersluier van kosmi-
sche stof, als wij achter de sluier van deze,
onze grofstoffelijke wereld moeten gaan –)
vertoont het oneindig denken aan hen en aan
ons niet meer dan de regelmatige onbewuste
polsslag van de eeuwige en universele Na-
tuur, door myriaden werelden heen, binnen
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zowel als buiten de oersluier van ons zonne-
stelsel.

Tot zover – weten wij. Dat het feit juist is,
binnen en tot aan de uiterste grens, tot de
rand van de kosmische sluier, weten wij – uit
persoonlijke ervaring; de verzamelde kennis
van wat daarbuiten plaatsvindt – danken wij
aan de Planeetgeesten, aan onze gezegende
Heer Boeddha’. (Brief van K.H. aan Hume,
p. 134, blz. 149)

Het oneindig denken toont ons
niet meer dan de regelmatige
onbewuste polsslag van de

eeuwige en universele Natuur.

Nu ben ik geen Pali of Sanskriet geleerde,
maar ik ben nog nooit iets tegengekomen in
de vertalingen of commentaren van diegenen
die dat wel zijn, dat zoveel licht werpt op het
grootste vraagstuk waarover ons verstand
kan speculeren. Het biedt ons in de brieven
een glimp van het feit dat de Broederschap
van de Trans-Himalaya een uitgebreide
schat aan kennis bezit en dat, zoals K.H. hier
zegt, deze verkregen is door `persoonlijke
ervaring’. Bovendien, dat het in hun geval
beperkt is tot deze kosmos, terwijl die van de
Boeddha en de Planeetgeesten daar ver voor-
bij gaat; maar dat in beide gevallen dit be-
reikt wordt door de vermogens van het men-
selijk verstand alleen. Wat betekent dit nu?
De Meester vertelt ons dat nergens in het
Universum zelfs het inzicht en de kennis van
een Boeddha iets heeft kunnen vinden behal-
ve de onbewuste onwillekeurige actie die
ook het menselijk brein laat zien. Het be-
wuste willekeurige vermogen van het men-
selijk brein kent zijn weerga niet in het uni-
versum. De onweerstaanbare conclusie die
getrokken moet worden uit deze merkwaar-
dige en verhelderende openbaring is dat het
menselijk brein de zetel is van de enige be-
staande goddelijke scheppende macht, die
potentie die van ieder mens een Boeddha
kan maken als hij de wil bezit om deze in be-

weging te brengen en te ontwikkelen. Wij
zien hierin een frappante illustratie van de
grote waarde van de Wet van Overeenkom-
sten, die een kardinale wet is in het occultis-
me en die de feilloze sleutel verschaft tot de
diepste vraagstukken, mits zij juist wordt
toegepast en begrepen.

Eeuwigdurende beweging
Het volgende uit dezelfde brief is voldoende
om aan te tonen hoe logisch en filosofisch
het Noordelijke Boeddhistische idee is van
de Macht die het Universum bestuurt
(p.135)(blz.150):

`Wij zeggen en houden staande dat die be-
weging – de universele eeuwigdurende be-
weging, die nooit ophoudt of haar snelheid
vergroot of verkleint, zelfs niet tijdens de
pauzes tussen de pralaya’s, of `nachten van
Brahma’, maar doorgaat als een in beweging
gezette molen, of er iets te malen is of niet
(want pralaya betekent het tijdelijk verlies
van elke vorm, maar in geen geval de vernie-
tiging van kosmische stof die eeuwig is) –
wij zeggen dat deze eeuwigdurende bewe-
ging de enige eeuwige en ongeschapen God-
heid is die wij kunnen erkennen.’ (P.136),
(blz.151). Een zuivere en toch met wil begif-
tigde Geest is een ongerijmdheid voor het
met wil begiftigde denken. Het gevolg van
ordening kan niet onafhankelijk van een ge-
ordend brein bestaan, en een geordend brein
dat uit niets is gemaakt, is een nog groter
dwaalbegrip. Als U mij vraagt, `Vanwaar
dan de onveranderlijke wetten? – wetten
kunnen zichzelf niet maken’ – dan wil ik U
op mijn beurt vragen – en vanwaar hun ver-
onderstelde Schepper? Een schepper kan
niet zichzelf scheppen of maken als het brein
zichzelf niet maakte, want hiermee zou men
beweren dat het brein handelde vóór het be-
stond. Hoe zou dan intelligentie, het resul-
taat van een geordend brein, kunnen hande-
len voor haar schepper was gemaakt? Bestu-
deer de wetten en leringen van de Swabhavi-
ka’s van Nepal, de voornaamste Boeddhisti-
sche filosofische school in India, en U zult
zien dat zij de geleerdste en wetenschappe-
lijk gezien tevens de meest logisch redene-
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rende afgestudeerden in de wereld zijn. Hun
plastische, onzichtbare, eeuwige, alomte-
genwoordige en onbewuste Swabhavat is
Kracht of Beweging, die voortdurend haar
elektriciteit, welke leven is, opwekt.

Ja; er is een kracht die even onbeperkt is
als de gedachte, even machtig als de grenze-
loze wil, even subtiel als de levensessentie,
zo onvoorstelbaar ontzagwekkend is haar
vernietigend vermogen dat ze het heelal tot
op zijn grondslagen zou schokken als ze
slechts als hefboom werd gebruikt, maar
deze Kracht is niet God, daar er mensen zijn
die het geheim hebben ontdekt haar indien
nodig aan hun wil te onderwerpen’.

En deze verschrikkelijke kracht is te vin-
den, zoals deze brieven duidelijk aantonen,
in de mens en alleen in de mens: zij verblijft
in dat mysterieuze brein dankzij welks mo-
gelijkheden de mens zijn eigen schepper is
en zijn eigen verlosser, en de Heer van de ge-
hele Schepping als hij dat wil, zoals de
Boeddha duidelijk onderwees en waarvan
hij voor ons staat als het hoogst bekende
voorbeeld. Als illustratie geeft de
Meest<M%-1>er <%-2>K.H. dan het vol-
gende (p.p. 137-40)(blz.152, e.v.): `Een
luchtstroom komt naar mij toe van het meer
waarbij ik met halfbevroren vingers U nu
deze brief schrijf. Ik verander door een be-
paalde combinatie van elektrische, magneti-
sche, odylische1 of andere invloeden, de
luchtstroom, die mijn vingers doet verstij-
ven, in een warmere bries; dan heb ik de be-
doeling van de Almachtige geblokkeerd en
hem met mijn wil onttroond! Ik kan dat; of
als ik niet wil dat de Natuur vreemde en al te
merkbare verschijnselen teweegbrengt,
dwing ik mijn zelf in mij, dat de natuur ziet
en beïnvloedt, zich plotseling van nieuwe
gewaarwordingen en gevoelens bewust te
worden en ben zodoende mijn eigen Schep-
per en regeerder. De wereld van kracht is de
wereld van het Occultisme en de enige waar-
heen de hoogst ingewijde gaat om de gehei-
men van het zijn te peilen. Vandaar dat nie-
mand behalve zo’n ingewijde iets van deze
geheimen kan weten. Geleid door zijn Goe-
roe, ontdekt de chela eerst deze wereld, dan

haar wetten, dan hun centrifugale evoluties
in de wereld van de stof. De verborgenheden
zijn openbaar geworden, en mysterie en
wonder zijn voor altijd uit zijn gezichtsveld
verdwenen. Hij ziet hoe hij de kracht in deze
of gene richting moet leiden – om de gewen-
ste gevolgen teweeg te brengen.

Deze eeuwigdurende
beweging is de enige eeuwige
en ongeschapen godheid die

wij kunnen erkennen.

En laat ik U zeggen, om U te tonen hoe-
zeer het occultisme een exacte wetenschap
is, dat alle middelen waarvan wij ons bedie-
nen, voor ons tot in de kleinste details in een
code zijn neergelegd, die zo oud is als de
mensheid, maar ieder van ons moet bij het
begin beginnen, niet aan het eind. Onze wet-
ten zijn even onveranderlijk als die van de
Natuur, en ze waren aan de mens bekend een
eeuwigheid voordat deze trots stappende
kemphaan, de moderne wetenschap, was uit-
gebroed’. (p.137)(blz.156).

Aldus eindigt een van de meest merk-
waardige van deze reeks brieven, waaruit ik
meer dan gewoonlijk heb geciteerd vanwege
zijn belang bij het uitleggen van de diepere
aspecten van de leer van de Boeddha.

Teken des tijds
Alvorens verdere fragmenten te geven uit
`The Mahatma Letters to A.P. Sinnett’ (Lon-
don: T. Fisher Unwin), mag ik misschien op-
merken dat de eerste druk al uitverkocht is
en dat een tweede overhaast is aangemaakt
om aan de vraag te voldoen, vooral in Ame-
rika. Dit is een teken des tijds wanneer we
bedenken met welke verachting en vergui-
zing zelfs maar het bestaan van de Meesters
van Wijsheid werd ontvangen door de Wes-
terse wereld in de tijd dat deze brieven ge-
schreven werden, en hoe het beruchte `Re-
port’ van de Society for Psychical Research
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hun trouwe en toegewijde dienares en chela,
H.P. Blavatsky – zelf een verklaard
Boeddhist van de noordelijke esoterische
school – brandmerkte als een oplichtster,
een fraudeur en een Russische spionne. Nu
worden de brieven van de Meesters zelf door
het grote publiek op hun merites aanvaard.
Zij blijken bij onderzoek, naast het feit dat
zij het karakter van H.P. Blavatsky van
blaam zuiveren, uniek te zijn en een heel
nieuw licht te werpen op een aantal duistere
vraagstukken uit de Esoterische Filosofie.

In de tijd dat deze brieven geschreven
werden, was er nog maar heel weinig uitge-
geven van de Esoterische leringen betreffen-
de evolutie en de mens; zodoende bevatten
zij slechts fragmentarische verwijzingen
naar het Zevenvoudig beginsel zoals dit
wordt toegepast op het universum en de
mens. Het werd volledig uiteengezet in 1888
toen de twee Meesters Morya en Koot
Hoomi, die deze fragmenten uitgaven aan
Hume en Sinnett, samenwerkten met H.P.B.
(zoals zij elders verklaren) bij het schrijven
van dat prachtige werk De Geheime Leer, dat
pas volledig gewaardeerd en begrepen zal
worden door een toekomstige en meer ver-
lichte generatie. Voor het huidige doel is het
voldoende te zeggen dat er zeven complete
ronden of cycli van evolutie zijn, die over-
eenkomen met de zeven beginselen van de
mens, dat er zeven wortelrassen zijn in elke
ronde, dat deze weer verdeeld zijn in onder-
rassen en in familierassen, alle zevenvoudig.
Wij bevinden ons in de vierde ronde (over-
eenkomend met het beginsel Kama), en het
Arische is het vijfde wortelras (overeenk-
omend met Manas), dat opkwam in Azië
ongeveer een miljoen jaar geleden. De
Mongolen zijn overblijvenden van het vier-
de of Atlantische wortelras; de Europeanen
zijn het vijfde subras dat nu definitief ten
einde loopt; terwijl de Amerikanen, met hun
mengeling van rassen, in de smeltkroes zijn
waaruit het zesde subras van het Arische zal
ontstaan. Aldus, wanneer er over de
Boeddha gesproken wordt in deze brieven
als een man van de zesde ronde, betekent dit
dat hij twee rondes of evolutiecycli vooruit-

loopt op onze huidige mensheid (d.w.z. mil-
joenen jaren) in de ronde die overeenkomt
met het beginsel van Buddhi; dat wil zeggen
dat hij een volkomen belichaming is van de
eigenschap Mededogen die de essentie is
van Buddhi of de Spirituele Ziel.

De volgende passage zal nu duidelijker
zijn (p.154)(blz. 170): `Aan het begin van
elke Ronde, als de mensheid opnieuw ver-
schijnt onder geheel andere omstandigheden
dan voor de geboorte van elk nieuw ras en
zijn onderrassen werden verschaft, moet een
`Planetariër’ zich vermengen met deze pri-
mitieve mensen, hun geheugen opfrissen en
hun de waarheden openbaren die zij in de
voorgaande Ronde kenden’. Zij zijn het ver-
geten omdat zij de bewustzijnskloof niet
kunnen overbruggen, zelfs niet die tussen de
ene geboorte en de andere, terwijl, zoals
reeds eerder in dit artikel besproken is, een
Boeddha of een Planetariër zelfs de enorme
kloof tussen een Ronde en een ander kan
overbruggen. `Elk ras had zijn adepten; en
aan ieder nieuw ras mogen wij zoveel van
onze kennis meedelen als de mensen van dat
ras verdienen. Het laatste zevende Ras zal
zijn Boeddha hebben, net als elk van zijn
voorgangers; maar zijn adepten zullen veel
hoger zijn dan die van het huidige ras, want
onder hen zal zich de toekomstige Planetari-
ër bevinden, de Dhyan Chohan, wiens plicht
het zal zijn de mensen van het eerste ras van
de vijfde Ronde te onderrichten of `hun ge-
heugen op te frissen’ na de toekomstige
verduistering van deze planeet.

Geschreven met speciale toestemming
En passant, om U te tonen dat niet alleen de
`rassen’ niet door ons zijn uitgevonden, maar
dat zij een kardinaal dogma zijn van de
Lama Boeddhisten en van allen die onze eso-
terische leer bestuderen, zend ik U een toe-
lichting op enkele bladzijden uit Rhys Da-
vids’ Buddhism – die anders onbegrijpelijk,
zinloos en ongerijmd zijn. Ze is geschreven
met speciale toestemming van de Chohan
(mijn Meester) en – ter wille van U. Geen
enkele Oriëntalist heeft ooit een vermoeden
gehad van de waarheden die het bevat, en –
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U bent de eerste Westerling (buiten Tibet)
aan wie het nu wordt uitgelegd’. K.H. ver-
wijst hier naar het feit dat er enkele Westerse
mensen in de Broederschap zijn. Hij ver-
wijst opnieuw naar Rhys Davids op p.p.
337-38, (blz.380), en aangezien die Oriënta-
list de hoogachting geniet van de Zuidelijke
School zou het wel zo goed zijn de mening
aan te halen van een Adept van de Noordelij-
ke (School):

`Hoe meer men zulke beschouwingen leest als
die van de heren Rhys Davids, Lillie, enz. –
hoe minder men geneigd is te geloven, dat het
niet-geregenereerde Westerse denken ooit tot
de kern van onze diepzinnige leringen kan
doordringen. Zullen wij de heer Rhys Davids
als eerste onderwerp nemen en aantonen dat
hijzelf, zij het indirect, de absurde ideeën van
de heer Lillie heeft versterkt, die zich ver-
beeldt dat hij het geloof in een persoonlijk
God in het oude Boeddhisme heeft bewezen.
Buddhism van de heer Rhys Davids is vol
glanspunten van ons belangrijkste esoterisme;
maar, naar het schijnt, niet alleen steeds bui-
ten zijn bereik, maar zelfs boven zijn intellec-
tuele begripsvermogen. Om `absurde metafy-
sica’ en haar bedenksels te vermijden, schept
hij nodeloze moeilijkheden en stort hij zich
hals over kop in een toestand van verwarring,
waar niet meer uit te komen is. Ik zal alleen
als voorbeeld de definitie aanhalen van `Ava-
lokitesvara‘ op blz.202 en 203. Daar zegt de
schrijver iets dat voor iedere occultist een evi-
dente ongerijmdheid moet zijn: – `De naam
Avalokitesvara, die betekent `de Heer die uit
de hoge neerziet’, is een zuiver metafysisch
bedenksel. Het eigenaardige gebruik van de
lijdende vorm van het verleden deelwoord
avalokita in een bedrijvende betekenis blijkt
duidelijk uit de vertalingen in het Tibetaans
en het Chinees’.

Door nu te zeggen dat het `de Heer die uit
de hoge neerziet’ betekent, of, zoals hij zo
vriendelijk is verder te verklaren – `de Geest
van de Boeddha’s die in de kerk aanwezig
is,’ wordt de betekenis volledig omgekeerd.
Men kan evengoed zeggen `de heer Sinnett
ziet neer vanuit de hoge op de Britse Theo-
sophical Society,’ terwijl het daarentegen
laatstgenoemde is, die opziet naar de heer

Sinnett. Kortom, Avalokita Isvar betekent
letterlijk vertaald `de Heer die wordt gezien,’
terwijl met `Iswara’ bovendien eerder het
bijvoeglijk dan het zelfstandig naamwoord
wordt bedoeld, niet Heer, maar heer-lijk,
zelfbestaande heer-lijk-heid. Wanneer het
op de juiste wijze wordt geïnterpreteerd,
heeft het enerzijds de betekenis van `het
goddelijk Zelf waargenomen of gezien door
het Zelf,’ het Atman of het zevende beginsel
ontdaan van het mayavische onderscheid van
zijn Universele Bron – dat het voorwerp van
waarneming wordt voor en door de individu-
aliteit gezeteld in Buddhi, het zesde begin-
sel, iets dat alleen in de hoogste toestand van
Samadhi plaatsvindt. Dit wat de toepassing
op de microkosmos betreft. Anderzijds bete-
kent Avalokitesvara het zevende Universele
Beginsel, als het voorwerp van waarneming
door het Universele Buddhi, het `Denken’ of
de Intelligentie, het synthetisch aggregaat
van alle Dhyan Chohans, en ook van alle an-
dere intelligenties, hetzij groot of klein, die
er ooit waren, zijn of zullen zijn. Het is ook
niet de `Geest van de Boeddha’s die in de
Kerk aanwezig is,’ maar de Alomtegenwoor-
dige Universele Geest in de tempel van de
natuur – in het ene geval; en het zevende Be-
ginsel – het Atman in de tempel – de mens –
in het andere. De heer Rhys Davids had zich
althans de (hem) welbekende vergelijking
van de Christelijke Adept, de Kabbalistische
Paulus kunnen herinneren: `Weet gij niet dat
gij de tempel Gods zijt en dat de Geest Gods
in U woont,’ – en zo hebben vermeden van de
naam een warboel te maken.’

Vader en moeder tegelijk
P.108-11, (blz.120, e.v.): `De tegenstanders
van het Boeddhisme hebben sterk de nadruk
gelegd op de vermeende onrechtvaardig-
heid, dat de dader zou ontsnappen en een on-
schuldig slachtoffer zou moeten lijden, daar
de dader en het slachtoffer verschillende we-
zens zijn. Feit is, dat al kunnen zij in een op-
zicht zo worden gezien, zij in een ander op-
zicht identiek zijn. Het `oude wezen’ is de
enige ouder – vader en moeder tegelijk – van
het `nieuwe wezen’. Het is de groep Skand-
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ha’s die de lichamelijke en mentale indivi-
dualiteit vormen en samenstellen die wij
mens (of een ander wezen) noemen. Deze
groep bestaat (in de exoterische leer) uit vijf
Skandha’s. Wij voegen er nog twee aan toe
[dan zijn het er zeven, volgens de Zevenvou-
dige Wet. – B.C.] Zij zijn verbonden met en
schenken het aanzijn aan Sakkayaditthi, de
`ketterij of begoocheling van de individuali-
teit’ en van Attavada `de leer van het Zelf,’
die beide (in het geval van het vijfde begin-
sel, de ziel) leiden tot het maya van de kette-
rij en het geloof in de doeltreffendheid van
doelloze riten en ceremonieën, in gebeden
en voorspraak. Zelfs Uw wetenschap heeft
het oude, zeer oude feit aanvaard dat door
onze Heer2 duidelijk werd onderwezen, t.w.
– dat een mens, van welke leeftijd ook, al
heeft hij het gevoel dezelfde te zijn, lichame-
lijk toch niet dezelfde is als enkele jaren
daarvoor (wij zeggen zeven jaar en zijn be-
reid het te verdedigen en te bewijzen):
Boeddhistisch gesproken zijn zijn Skand-
ha’s veranderd. Tegelijkertijd werken ze
voortdurend en zonder ophouden aan de be-
reiding van de abstracte vorm, de `kern’ van
het toekomstige nieuwe wezen. Welnu, als
het rechtvaardig is dat de man van 40 vreug-
de of leed ondervindt door de daden van de
man van 20, dan is het even rechtvaardig dat
de mens van de nieuwe geboorte, die in we-
zen identiek is aan de voorafgaande mens –
omdat hij de uitkomst en de schepping ervan
is – de gevolgen ondergaat van dat Zelf, of
die persoonlijkheid die hem voortbracht.’

Praktische toepassing
Toen Sinnett bezwaar maakte tegen `een
plan de campagne van zuiver Aziatische
aard’, dat bijzonder nuttig zou zijn voor
India, antwoordde K.H.: `Jammer voor al-
len! dat U zo weinig weet van occulte te-
gengiffen, dat U niet het verschil kunt zien
tussen het Jezuïtische `alle wegen die naar
Rome leiden zijn goed’, toegevoegd aan het
sluwe en listige – `het doel heiligt de midde-
len’ – en de noodzaak van de praktische toe-
passing van deze prachtige woorden van
onze Heer en Meester: – `O gij Bhikkhu’s en

Arhats – weest vriendelijk jegens het ras der
mensen – onze broeders! Weet allen, dat hij
die zijn ene leven niet offert om het leven
van zijn medemens te redden; en hij die aar-
zelt om meer op te geven dan het leven – zijn
goede naam en eer, om de goede naam en eer
van de velen te redden, het zonde vernieti-
gend, onsterfelijk, alles te boven gaand Nir-
vana onwaardig is.’ (p.381)(blz.431).

In Tibet is het welbekend dat bepaalde
meer gevorderde Gelugpa of Geelkaplama’s
het vermogen hebben om naar believen over
te gaan van hun eigen lichamen naar andere.
Onder verwijzing naar het feit dat het popu-
laire exoterische Lamaïsme ten onrechte
zulke wezens beschouwt als ontlichaamde
geesten of Lha’s, legt K.H. uit dat zij eigen-
lijk bij de Broederschap horen en levende
mensen zijn. Hij zegt (p.281)(blz.315): `De
Tchang-chub (een adept die, uit hoofde van
zijn kennis en verlichting van ziel, is bevrijd
van de vloek van ONBEWUSTE transmigra-
tie), kan, in plaats van alleen na de lichame-
lijke dood te reïncarneren, dit naar willekeur
en herhaaldelijk – tijdens zijn leven doen als
hij dat verkiest. Hij beschikt over het vermo-
gen voor zichzelf nieuwe lichamen te kiezen
– hetzij op deze of op een andere planeet –
terwijl hij in het bezit blijft van zijn oude
vorm, die hij doorgaans voor zijn eigen doe-
leinden bewaart. Lees het boek van Kiu-te
waarin U deze wetten zult aantreffen.’ Vij-
fendertig delen van dit boek zijn te vinden in
ieder Gelugpa Klooster en kunnen de `Popu-
laire Versie’ van De Geheime Leer genoemd
worden. Er zijn ook zeven geheime folio’s
die bewaard worden door de Broederschap.
(Zie Secret Doctrine, III, p.405). Ik citeerde
al eerder uit een passage die soortgelijke
maar grotere vermogens beschrijft van de
Boeddha, (p.43)(blz.49) als de `beschermer
van al de Adepten’. In de tijd dat een begin
werd gemaakt met deze brieven in 1880, was
K.H. nog geen volleerd adept; maar in 1881
nam zijn Broeder M., die veel verder gevor-
derd is, het werk op, terwijl hij zijn laatste
initiatie doormaakte. De Meester M. ver-
wijst ernaar in de volgende bijzonder inte-
ressante passage (p.217)(blz. 241-2): `Toen
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het besluit tot zijn `retraite’ was genomen,
vroeg hij mij bij zijn afscheid: `Wilt U toe-
zicht houden over mijn werk, wilt U ervoor
waken dat het niet te gronde gaat?’ Ik beloof-
de het. Wat zou ik hem op dat uur niet heb-
ben beloofd? Op een zekere plek, die niet
aan buitenstaanders mag worden bekendge-
maakt, bevindt zich een kloof, die door een
brug van gevlochten grassen is overspannen,
met daaronder een woeste bergstroom.

Weergaloos natuurschoon
Het dapperste lid van Uw Alpenclubs zou de
overtocht nauwelijks durven wagen, want zij
hangt daar als een spinneweb en schijnt ver-
rot en onbegaanbaar. Toch is zij dit niet; en
hij, die de proef durft te nemen en slaagt –
wat het geval zal zijn als hij verdient te wor-
den toegelaten – komt in een ravijn van
weergaloos natuurschoon – in een van onze
plaatsen en bij enkele van onze mensen,
waarvan, en van wie de Europese geografen
geen kennis dragen of optekeningen bezit-
ten. Op een steenworp afstand van het oude
Lama-klooster staat de oude toren, in welks
binnenste het wordingsproces zich voltrok
van generaties van Boddhisatwa’s. Dat is de
plaats waar nu uw levenloze vriend rust –
mijn broeder, het licht van mijn ziel, aan wie
ik de oprechte belofte heb gedaan om tijdens
zijn afwezigheid over zijn werk te waken.’

Wat inspirerend te bedenken dat zo’n
plaats werkelijk bestaat in de verafgelegen
uitgestrektheden van de hoogverheven Tibe-
taanse bergketens – het `Dak van de We-
reld’! En wat een glorierijke belofte voor de
mensheid ligt besloten in die paar woorden:
– `de oude toren, in welks binnenste het wor-
dingsproces zich voltrok van generaties van
Boddhisatwa’s’! Door de hele passage weer-
klinkt een vanzelfsprekende waarheid en
vooral prachtig is de diepe genegenheid tus-
sen deze twee grote wezens, uitgedrukt in de
woorden: `mijn broeder, het licht van mijn
ziel’.

M. was veel bruusker en uitgesprokener
dan K.H., zoals de volgende passage uit een
heel openhartige brief aan de Prayag T.S.
laat zien: – `Wat hebben wij, de discipelen

van de ware Arhats, van het esoterische
Boeddhisme en van Sang-gyas [Boeddha] te
maken met de Shastra’s en het Orthodoxe
Brahmanisme? Er zijn honderdduizenden
Fakirs, Sanyassins en Sadhu’s die een uiterst
rein leven leiden, maar die toch, omdat ze
het pad der dwalingen bewandelen, nooit de
gelegenheid hebben gehad ons te ontmoeten,
te zien of zelfs maar van ons te horen. Hun
voorouders hebben de volgelingen van de
enig ware filosofie op aarde uit India verdre-
ven, en nu is het niet aan laatstgenoemden
naar hen toe te komen, maar aan hen om naar
ons te komen, als ze ons nodig hebben. Wie
van hen is bereid Boeddhist te worden, een
Nastika, zoals zij ons noemen? Niemand. Zij
die ons hebben geloofd en gevolgd, hebben
hun beloning ontvangen’ (p.455)(blz.514-5).

Noot van de uitgever
Verdere verwijzingen naar het Boeddhisme en zijn
unieke positie temidden van de wereldreligies, zijn te
vinden in de beroemde Brief van de Maha-Chohan, de
Meester van de twee Meesters die geschreven heeft
aan A.P. Sinnett, in Brieven van de Meesters van de
Wijsheid, eerste reeks, uitgeschreven en sameng-
esteld door C. Jinarajadasa en voor het eerst uitgege-
ven in 1919, waar de Maha-Chohan zegt dat `het
Boeddhisme, ontdaan van het bijgeloof eromheen,
eeuwige waarheid is, en hij die dit nastreeft, zoekt
naar Theos-Sophia, Goddelijke Wijsheid, dat een sy-
noniem is van waarheid’.

Noten
1 [Noot van de vertaler] Odylisch: van odyle,

(Shorter Oxford English Dictionary)’ OD + hyle
[(Gr.) hulè]. Zie voor Od, `het zuivere, leven ge-
vende licht’(S.D.,p.76 fn.), en voeg daarbij (het
Griekse woord voor) materie.

2 Zie de Abhidharma Kosha Vyakhya, de Sutta Pi-
taka, of ieder ander Noordelijk Boeddhistisch
boek; alle tonen dat Gautama Boeddha zegt dat
geen enkele van deze Skandha’s de ziel is; het
lichaam verandert immers voortdurend en mens,
noch dier, noch plant is ooit dezelfde gedurende
twee opeenvolgende dagen of zelfs minuten. `Be-
delaar! Bedenk dat er in de mens geen enkel blij-
vend beginsel is, en dat alleen de geleerde disci-
pel, die wijsheid verwerft, weet wat hij zegt als
hij zegt – `ik ben‘.’

Glossarium
Anatta – Boeddhistische leerstelling van het
niet-zelf.
Atma – Universeel Bewustzijn. Goddelijk aspect in
de zevenvoudige samenstelling van de mens.
Dhyan Chohan – Lett. Heer van Meditatie; algemeen
een hemelse Entiteit van een hoog statuur.
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Kama – Verlangen van de zintuigen.
Khandhaka en Mahavagga – Secties van de Pali Ca-
non, de geschriften van de Theravada School.
Manas – Denkvermogen
Manvantara – Lett. Tussen twee manu’s (tijdkring van
manifestatie). Een enorme tijdspanne.
Ronde – De tijd nodig voor de ontwikkeling van de
zeven Wortelrassen op aarde.
Wortelras – Ontwikkelingsstadium in de evolutie.
Samskara – In het Boeddhisme, de tweede van de
twaalf nidanas; de vierde van de skandhas.
Swabhavat – Essentiële karaktertrek. Lett. Zelfwor-
ding, Geestessentie.

Yuga – Een tijdperk, waarvan er vier zijn, van enkele
honderdduizenden jaren in het leven van de aarde.
Ontwikkelingsstadium in de evolutie van de mens-
heid.

Uit: Deeper Truth of Buddhism as Revealed in
the Mahatma Letters to A.P. Sinnett, collated

by Basil Crump, The Mahatma Letters Trust/TS
London.

Vertaling van de verbindende teksten: A.M.I.,
met dank aan Boudewijn Haas

en Kees van Dijk
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Sommigen vereren het vormloze,
anderen aanbidden wat vorm
aanneemt; alleen de wijze weet dat
Brahman in beide woont.

Bhagavad Gita



Het wezen van verhalen
Deel 2

Richard Th. van Dijk

Laten wij ervoor oppassen de ratio een-
zijdig te veroordelen. Ratio en emotie
spelen een prachtig samenspel. Het

één vindt men zelden zonder de ander. Waar
de scheiding tussen gevoel en verstand pre-
cies ligt is heel moeilijk aan te geven. Een
gevoel roept een gedachte op, maar een ge-
dachte is ook in staat om een gevoel op te
roepen.

Wanneer wij de wereld waarnemen zien
wij in feite dus allereerst onze eigen mentale
plaatjes, de labels die wij aan alles vastplak-
ken. Regelmatig laten we het daarbij, en kij-
ken wij niet verder. Het wezen van de dingen
zelf onttrekt zich in die eerste ogenblikken
van waarneming aan ons bewustzijn. Verge-
lijk het maar met het voorval van dat dode
dier op de weg dat bij nader inzien een door-
weekt stuk karton blijkt te zijn. De benoe-
ming komt vóór de kennismaking met het
Ding an sich, zoals het in filosofische be-
woordingen heet. Het gaat er uiteindelijk om
dat grote scherm van uiterlijke benoeming-
en, die schil die tot op zekere hoogte in ver-
band met ons voortbestaan en soci-
aal-culturele leven heel bruikbaar is, op te
lichten en, voor zover mogelijk, losser van
structuur te maken en te relativeren, zodat
wij in reëel contact met de ander of het ande-
re kunnen treden. Alleen op deze manier
kunnen we uit het isolement komen waarin
we gaandeweg verstrikt zijn geraakt. Dat
vergt inzicht, moed en vrijheid van hande-
len. En het gaat er ook niet om de muren he-
lemaal af te breken, want ze hebben hun
waarde zoals gezegd, maar het gaat erom ze
met een zekere genegenheid, relativerings-
vermogen en open verwondering te bezien.

De mens is niet zijn mentaal-emotionele
schil, hij gebruikt zijn gedachten en gevoe-
lens, zoals je een gereedschap gebruikt,
maar hij is ze niet. Desalniettemin is hij ta-
melijk hardnekkig in de neiging, zeg maar
gerust verslaving, om zich met die gereed-
schappen te vereenzelvigen.

Het bewuste en het onbewuste / Carl
Gustav Jung
Door creatieve psychologen als Carl Jung,
weten we nu dat mythen en sprookjes sym-
bolen bevatten die verwijzen naar collectief
onbewuste psychische beginselen, archety-
pen genaamd. Archetypen zijn dynamische
componenten die ook in de menselijke geest
leven en die daarbinnen velerlei toepassing
vinden. Zij vormen een soort psychisch re-
servoir. Zij krijgen in verhalen gestalte in de
boze heks, de draak, de goede, de onnozele
en de slechterik, en zo verder. Deze archety-
pen hebben op zichzelf geen vorm, maar be-
zitten het vermogen om zich als beeld te ma-
nifesteren in de personages van een verhaal,
in het bewustzijn, of in eigenschappen en het
handelen van de mens. Archetypen behoren
tot het domein van het potentiële, tot dat wat
door middel van zijn energie en dynamiek
patronen veroorzaakt in het materiële, ong-
eveer zoals de zeshoek aan de basis ligt van
de structuur van elke afzonderlijke sneeuw-
vlok. Het archetype van het sneeuwvlokje,
zou je kunnen zeggen, is de zeshoek, waar-
aan de vormen van alle sneeuwvlokjes in de
basis beantwoorden, hoewel er niet één het-
zelfde is, doordat de grillige omstandighe-
den waaronder zij vallen nooit voor alle de-
zelfde zijn. Te vergelijken met dit gegeven
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zijn de bladeren aan een boom, onze unieke
vingerafdrukken, het DNA, of `last but not
least’ de menselijke gestalte. Het is een
mooie illustratie van de eenheid in verschei-
denheid.

Tastbare vorm
Een probleem met deze oersymbolen, met
deze archetypen, is dat zij, hoewel machtig –
want zij regeren ten goede en ten kwade over
ons leven – doorgaans voor de onoplettende
mens onbewust blijven. Alleen in de fanta-
sie, in de droom, in onze verlangens, of in
onze spontane handelingen krijgen zij een
tastbare vorm. Het is heel moeilijk om met
het dynamische aspect van deze oerbeelden
in contact te treden. Zij worden vaak om be-
grijpelijke redenen, met name vanwege dat
dynamische en dwingende, onderdrukt. We
houden onze uitingen het liefst binnen de
perken. We willen niet graag door het leven
gaan als een theatrale held of een andere ste-
reotype aansteller, zoals de prediker of het
heilige boontje. Sommige, waaronder de
schaduw die de energetische optelsom is van
onderdrukte negatieve neigingen, kunnen de
persoonlijkheid volledig overrompelen,
waardoor zij ongeschikt wordt voor normaal
menselijk verkeer. Velen sneuvelen in het
gevecht met de hoge eisen die hun onbewus-
te archetypen stellen, eisen die er eigenlijk
op neerkomen dat zij vragen om erkenning
en integratie. Jung maakte een uitzondering
voor mystici, kunstenaars en waakzame on-
derzoekers van de psyche, mensen die deze
dynamiek, de drijfveren van het archetype
kunnen aanvoelen en als een energetisch
heilzame eenheid binnen het eigen bewust-
zijnsveld kunnen integreren. Theosofen zou-
den ze waarschijnlijk elementalen noemen,
ofwel door het denken en het gevoel gevorm-
de gedachtebeelden met een eigen leven en
scheppingskracht. Bij de Engelse bioloog
Rupert Sheldrake zijn ze te vinden onder de
noemer `morfogenetische velden’. Jung en
de theosofische filosofie staan op één stand-
punt wat betreft het onbewuste karakter van
het potentiële. Op een essentieel punt ver-
schillen zij echter van elkaar. Dit verschil

zou je kunnen omschrijven als de
pre/trans-problematiek. Bij Jung wordt het
potentiële, het gebied van de archetypen,
uitsluitend gevormd door het reservoir van
de doorleefde menselijke ervaring, die dus
in het verleden ligt, terwijl het potentiële
voor de theosoof daarnaast te maken heeft
met nog niet doorleefde ervaringen, name-
lijk het potentiële van transpersoonlijke sub-
tiele gebieden, die de toekomstige mens zul-
len beïnvloeden en zullen gaan bepalen. Bei-
de gebieden echter, oefenen op de persoon-
lijkheid een magnetische aantrekkings-
kracht uit, waardoor deze zowel naar het ver-
leden als naar de toekomst wordt getrokken.
Deze `strijd’, als men het zo zou mogen uit-
drukken, beheerst het gehele menselijke
evolutionaire proces.

Dynamisch principe
Achter onze drang om uitdrukking te geven
aan dat wat in ons leeft, om verhalen te ver-
tellen, ligt een van nature gegeven dyna-
misch principe. Dit is zo machtig dat wij niet
helpen kunnen uit te drukken wie en wat wij
zijn. Als men alle bestaande archetypen – en
daar zijn er heel veel van, want elke funda-
mentele eigenschap vertegenwoordigt er een
– als men ze hiërarchisch zou rangschikken,
dan staat dit archetype van uitdrukking bo-
venaan. Het vormt een essentiële oorzaak
van de gemanifesteerde kosmos als geheel,
van de natuur die ons omringt. Wij staan er
niet los van. Je kunt gerust spreken van de
wet van uitdrukking, precies zoals er gespro-
ken wordt over de wet van de zwaartekracht.
Ook daaraan is elk levend wezen onderwor-
pen.

Nu bestaan er zogenaamd negatieve ei-
genschappen, aspecten van ons karakter die
we liever niet hadden. Daar komt bij dat de
samenleving er meestal niet vreselijk om
staat te springen. Er klinkt geen groot ge-
juich op wanneer we ze tentoonspreiden.
Wat moet een mens dan met die door de ge-
meenschap veroordeelde neigingen? Nege-
ren of onderdrukken ligt voor de hand. Daar
zijn we langzamerhand grote meesters in ge-
worden. Over de wenselijkheid van het blin-
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delings en in alle gevallen gehoor geven aan
deze neigingen wil ik het niet hebben. Zelf-
discipline en een zeker opgelegd wederzijds
fatsoen hebben hun plaats. Maar kunnen we
altijd verhinderen dat zij naar buiten komen?
Zoals gezegd, zijn de archetypische krach-
ten achter onze psychische drijfveren voor
de meesten onbewust. Het dwingende karak-
ter van deze energieën treedt op een gegeven
moment onbewust op de voorgrond. En we
kunnen ons verbazen over de snelheid waar-
mee wij ons aanpassen, zodra de onbewuste
drijfveer het van ons overneemt. Het ene
verhaal verdringt het andere. We willen iets
aardigs zeggen, maar ongemerkt zeggen we
juist iets onaardigs. We willen het goede,
maar doen het tegendeel. Het vlees is zwak
luidt het in de volksmond. Of we projecteren
onze onderdrukte neigingen zonder het te
weten op anderen. We maken ze slecht in
onze ogen. Zij plegen het onrecht, zij zijn de
boosdoeners. Nogmaals, onbewust van de
drijfveren achter onze eigen mentale beel-
den van goed en kwaad, collectief en indivi-
dueel, onbewust van onze bekrompen voor-
oordelen die onszelf het eerst betreffen en
verwonden, verwonden wij ongemerkt ook
anderen. Zijn deze vooroordelen niet de ver-
halen die wij onszelf en de ander vertellen
om ons gedrag of dat van de mensen van
onze keuze te rechtvaardigen? Zou het mis-
schien komen doordat we onvoldoende wak-
ker en op onze hoede zijn voor deze interne
verhalen? Het heeft er alle schijn van. Wak-
ker en bewust zijn betekent onder meer eer-
lijk jezelf in de spiegel durven aankijken, ve-
rantwoordelijkheid durven en willen nemen
voor het verhaal dat dat beeld je vertelt.

Er zijn ook positieve eigenschappen die
we net zo min graag zien en bij gevolg on-
derdrukken of verminken. Kwetsbaarheid is
zo’n eigenschap. Toch kan niet één bloem
zonder kwetsbaarheid gedijen. Hetzelfde
geldt voor de mens. Als hij zijn kwetsbaar-
heid onderdrukt, wordt hij een marionet, een
levende dode, een schim uit het verleden. Hij
verhindert zichzelf tot bloeseming te komen.
En dat terwijl alles in hem, deze dynamische
component, die universele wet van uitdruk-

king, werkt om zijn ultieme bloei te laten
plaatsvinden. Waaruit zou die ultieme bloei
kunnen bestaan? Zou het niet de belangelo-
ze, kinderlijk onbevangen vreugde kunnen
zijn die wij keer op keer de nek omdraaien?

Een andere positieve eigenschap is dat wij
eigenlijk wel weten dat mensen onderling
één zijn, dat er tussen het ene en het andere
bewustzijn in essentie geen verschil is, dat er
in feite maar één bewustzijn is waarvan alle
miljarden mensen in de wereld de uitdruk-
king vormen, zoals die zojuist genoemde
sneeuwvlokken. Wij houden graag vast aan
onze vermeende uniekheid die louter in-
houdt dat wij ons identificeren met opper-
vlakkige en uiterlijke kenmerken. Er is in-
derdaad moed voor nodig om vast te stellen
dat jij wezenlijk niet van de ander verschilt.
Welk verhaal zal ons daarvan kunnen over-
tuigen?

De rode draad / oorzaak en gevolg
Verhalen verschillen niet veel van onze dro-
men of onze geleefde werkelijkheid. Het
grote verschil zit hem in het feit dat in ge-
maakte verhalen oorzaak en gevolg duidelijk
zijn aangegeven. Hieraan hebben wij hou-
vast. Het vertelde, gelezen of voorgedragen
verhaal heeft een heldere lijn. Er gebeurt iets
en alles wat daarop volgt heeft een logisch
verband met hetgeen voorafgaat. Worden er
teveel `tussenverhalen’ verteld, wordt er van
de hoofdlijn te vaak afgeweken, dan neigen
we het spoor te verliezen en kunnen we in
verwarring raken. En dat is precies wat er in
ons leven gebeurt. Oorzaak en gevolg zijn in
onze werkelijkheid meestal zodanig ver-
knoopt dat het moeilijk valt vast te stellen
wat oorzaak is en wat gevolg. Het gevolg
vormt weer oorzaak van nieuwe gevolgen.
Waar moeten we gaan staan om een heldere
kijk op dit proces te krijgen? Men moet be-
denken dat oorzaak en gevolg niet losstaan
van andere gebeurtenissen om ons heen.
Tussen het moment van de oorzaak en het ui-
teindelijke gevolg hebben zich zoveel nieu-
we gebeurtenissen voorgedaan dat het ge-
volg zodanig is vervormd dat het als nieuwe
oorzaak geen enkel verband lijkt te hebben
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met iets bekends. Ook hier geldt de nood-
zaak van oplettendheid. Het geheel van ons
geleefde verhaal, deze rode draad van ons le-
ven, het terugkeren van thema’s, begint zich
af te tekenen wanneer we onze verrichtingen
objectief kunnen gadeslaan, zonder te kie-
zen, zonder ze te rechtvaardigen of te ver-
oordelen.

Conclusie
De erbarmelijke toestand waarin mensen
psychologisch gezien verkeren maakt het
noodzakelijk dat de verhalen die wij de we-
reld insturen waar zijn, waarachtig, geba-
seerd op eerstehands ervaring en inzicht. Ze-
ker nu de god van de kerken geen invloed
meer heeft. Wij zijn moreel verplicht eerst
naar de waarheid van fundamentele oorza-
ken en essentiële waarden te zoeken, en ook
naar het waarom en waardoor van de fouten
van het verleden, als we elkaar willen vertel-
len hoe de wereld er in onze ogen uitziet.
Wij zijn direct verantwoordelijk voor de ver-
warring die heden ten dage in onze omge-
ving en ver daarbuiten valt waar te nemen.
Wij moeten eersteklas vertellers en toehoor-
ders leren zijn.

Als we verhalen de wereld insturen die
gebaseerd zijn op leugens, op berekening, op
schijnheiligheid, op vooroordelen, of op uit-
spraken van horen-zeggen, dan zijn we
schuldig aan een leugenachtige, calculeren-
de, hypocriete, veroordelende en oppervlak-
kige maatschappij.

We moeten geen onvolledige, half begre-
pen verhalen vertellen met een eigen oppor-
tunistische draai aan de dingen. Het leven is
een complex geheel. Alleen door een bepaal-
de mate van gevoelige opmerkzaamheid, van
diepgaande belangstelling en betrokken-

heid, kunnen de verborgen nuances van het
bestaan worden begrepen. En het is noodza-
kelijk dat wij als individu groeien in sensiti-
viteit voor de schoonheid en de diepten
waarvan deze wereld maar niet ophoudt te
getuigen.

Waaruit bestaat dan onze taak? We kun-
nen niet langer kiezen tussen het goede en
kwade van onze vooroordelen. Die zijn ge-
baseerd op religieus en cultureel geconditio-
neerde verhalen. We staan geplaatst voor een
gigantisch herscheppingsproces. Slagen we
hier niet in dan zullen we het slachtoffer
worden van deze geleefde verhalen, precies
als de leugenaar nadat hij zijn leugen heeft
verteld en vervolgens nog vele nieuwe leu-
gens zal moeten bedenken om te vermijden
dat die allereerste zal worden onthuld. Waar-
mee hij oorzaak en gevolg tot een onontwar-
baar ratjetoe maakt. Zijn leven lijkt op een
veelkoppige draak, waarvan men koppen
kan blijven afhakken, met als resultaat dat
deze in nog grotere aantallen zullen terugke-
ren.

Toen Boeddha de verlichting had bereikt
zei hij desgevraagd (en ik parafraseer): `Ik
ben wakker, of ik nu slaap of waak.’ Mis-
schien gaat het daarom: wakker te zijn voor
onze onbewuste drijfveren, niet in te dom-
melen en de schijn voor waarheid aan te ne-
men, tussen de regels kunnen lezen, luiste-
ren en kijken naar wat is, opdat we later, om
een laatste beeld te geven, een kathedraal
niet slechts als een mooi stuk architectuur
zien en onopmerkzaam blijven voor de hang
naar macht en prestige die eveneens uit het
gebouw spreken. Misschien worden we zo
waarachtige vertellers en toehoorders van
verhalen.

22 Theosofia 100(1) februari 1999



Een wandeling door
het veld van theosofie

Hugh Dixon

Ik dwaalde rond, eenzaam als een wolk
Die hoog boven heuvels en dalen drijft.

Tot ik plotseling aan de rand van het meer, onder de bomen,
Een grote, dichte groep narcissen zag
Die fladderden en dansten in de wind.

Stel je theosofie voor als een groot veld
narcissen, ieder gouden hart een waar-
heid, een opvatting, een wonder-

schoon woord van wijsheid of zelfs een mys-
tieke gedachte voorstellend. Zou het moge-
lijk zijn om bij iedere `narcis’ stil te staan en
de verborgen betekenis in je op te nemen in
het tijdsbestek van één leven? Alleen zij die
het geprobeerd hebben kennen het ant-
woord. En toch, als we er niet aan beginnen,
blijven we alleen maar op een afstand be-
wonderend toekijken.

Er is een prachtige passage in de bijbel
(Matth. 7, vers 7) – met de verborgen bood-
schap `Vraag’ – de oprechte zoeker, iemand
die met hart en ziel besloten heeft te willen
weten:

Vraag en het zal u gegeven worden
Zoekt en gij zult vinden
Klopt en gij zult opengedaan worden

Er kunnen meerdere typen zoekers zijn,
afhankelijk van het object van zoeken. Kijk
tot welke categorie je behoort! Ben je ie-
mand die persoonlijk zoekt naar informatie
of feiten; een zoeker naar de werkelijkheid;
iemand die kennis of psychische vermogens
verlangt, of zelf in het bezit van die krach-
ten? Of ben je misschien iemand die niet
weet wat hij zoekt, maar die gefascineerd is
door verborgen, geheime of esoterische za-
ken? Laten we dan het veld betreden en kij-
ken wat een aantal `bloemen’ onthullen.

Onze eerste ontdekking is die van een
groep Alexandrijnse filosofen, die `lovers of
truth’, worden genoemd en die het woord
`theosofie’ bedachten. Deze Philaletianen,
met hun meester Ammonius Saccas, richtten
het Eclectisch Theosofische systeem op in
de derde eeuw van onze jaartelling. We zien
verder dat de theosofie zelf zijn oorsprong
niet bij deze bijzondere filosofen vindt. Haar
betekenis is Goddelijke Wijsheid en komt
van de universele Wijsheidsreligie uit de
oudheid. `Al de oude vormen van verering
duiden op het bestaan van één Theosofie die
ouder is en aan alles vooraf gaat. `De sleutel
die één ervan kan openen moet op alle pas-
sen; anders kan het niet de juiste sleutel
zijn’, zegt de Eclectische Filosofie.1

Dezelfde waarheid in verschillende
verschijningsvormen
Het probleem waar Ammonius 1600 jaar ge-
leden voor stond, is vandaag de dag nog het-
zelfde: de verschillende religies en sekten
aanmoedigen om hun stellingnames en hun
strijd op te geven en slechts te bedenken dat
ze allen in het bezit van dezelfde waarheid
waren, in verschillende verschijningsvor-
men en dat ze de kinderen van dezelfde moe-
der waren’.2 En zo kunnen we de identiteit
van Theosofie vaststellen! Zij is de gouden
draad van waarheid onder de oppervlakte
van alle religies die uit haar bron voortko-
men – de eenheid van de oude wijs-
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heid-traditie. De Eeuwige Esoterische Wijs-
heid is niet het bezit van de Theosofische Ve-
reniging. De Vereniging is eerder haar mo-
derne verspreider.

De tweede narcis die we aanraken fluis-
tert ons in dat er wezens zijn die zijn uitges-
tegen boven het koninkrijk der mensen en
velen van hen hebben beloofd de mensheid
op haar opwaartse pad te begeleiden. Deze
grote adepten die achter de Theosofische Ve-
reniging staan kennen de behoeften aan ver-
heven voorschriften en nobele leringen van
de tijdloze wijsheid al van tevoren. En dus
werd een deel van de uitgebreide Esoteri-
sche Kennis, die eerder slechts aan de weini-
gen die zich waardig hadden betoond, in hun
heiligdommen werd geopenbaard, nu open-
baar gemaakt.

En wat vertelt de volgende bloem ons? Zij
zegt dat de bedoeling van deze kennis is om
de regeneratie van de mens te helpen bevor-
deren, en als die tot stand is gekomen zal de
wereld een betere plaats zijn om te wonen.

Voorbeeld stellen
Ieder menselijk wezen dat er bewust naar
streeft zijn of haar leven te verbeteren helpt
om bij andere mensen een soort `kettingre-
actie’ op gang te brengen. Er gaan subtiele
invloeden van mensen uit, dus als we een no-
bel en altruïstisch leven leiden kunnen we
ondertussen anderen een voorbeeld stellen.
Onze gouden gids voegt hieraan toe dat in
India het criterium voor een ware goeroe is:
`te zijn wat hij onderricht en zijn leringen
door het goede voorbeeld te versterken.’3

Men kan ernaar streven zo te zijn. En tegelij-
kertijd leer je dan inzien dat `er twee typen
goeroes zijn – de schijnbare en de ware, of
de zichtbare en de onzichtbare’4 De schijn-
bare of zichtbare goeroe is de leraar die de
discipel onderricht en hem of haar langs het
Pad voert en dat is wat meestal met een goe-
roe wordt bedoeld. En toch is het de ongezie-
ne ware goeroe, die in wezen ons eigen Ho-
ger Zelf is die alle groei van binnenuit be-
werkstelligt. Dit zie je duidelijk in het plan-
tenrijk. `De plant groeit van binnenuit. De
[voedingsstoffen], zonlicht, water e.d. [die

van buitenaf komen] zijn eenvoudigweg
hulpmiddelen bij de groei. Op dezelfde wij-
ze moet de geest van de mens van binnenuit
groeien, waarbij ze natuurlijk de leringen
van buitenaf in zich opneemt.’5

De volgende narcis knikt instemmend en
voegt eraan toe dat de innerlijke groei van et-
hische en spirituele waarden de geleidelijke
toename vergezelt van de wijsheid die uit er-
varingen wordt gedestilleerd. We leren onze
lessen dus uit onze opeenvolgende levens,
waarbij we wijzer worden en meer mededo-
gen hebben.

Denken over dood
En als we ons dan met onze geest een andere
uitzonderlijke gouden bloem bereiken, ont-
dekken we dat een van de meest belangrijke
dingen die we over het leven moeten leren de
dood is. Wat weet ons bewuste denkvermo-
gen over dood? In de westerse wereld heel
weinig. In het algemeen gesproken vreest de
westerling de dood en is zijn hele leven er-
mee bezig dit onderwerp uit de weg te gaan.
Ontegenzeggelijk is voor veel patiënten het
proces van sterven pijnlijk en zelfs ondrage-
lijk, of kan dat zijn, maar het werkelijke mo-
ment van doodgaan geeft een hemelse be-
vrijding op een gebied waar geen pijn be-
staat. We vergeten het aardse leven voor
lange tijd. Herinneringen eraan vervagen
alsof het slechts een droom was, maar toch
blijven we dezelfde, echter zonder fysiek
lichaam. Het leven gaat ononderbroken
verder in een omgeving die voor onze ziel ei-
genlijk heel vertrouwd is – we bezoeken
deze `astrale wereld’ iedere nacht terwijl ons
lichaam in slaap is. Na een tijdje, afhank-
elijk van het soort leven dat we op aarde heb-
ben geleid, keren we mogelijk terug naar ons
ware tehuis – de hemelwereld – de rest die
we rechtmatig verdiend hebben, oogstend.
Te zijner tijd dwingt de noodzaak tot het op-
doen van verdere ervaringen in de `school
van het fysieke leven’ de ziel opnieuw op
aarde te worden geboren in een nieuw
lichaam en met een nieuwe persoonlijkheid.

Steeds meer narcissen trekken onze aan-
dacht. De een vertelt dat deze subtiele be-
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staansgebieden de atomen van de fysieke
wereld doordringen en daarom zijn ze niet
alleen overal rondom ons, maar evengoed
binnenin ons. `In mijn Vaders huis zijn vele
woningen’ zegt de Meester Jezus.6 Maar om-
dat de astrale atomen sneller trillen dan de
aardse, wordt het astrale gebied niet waarge-
nomen door menselijke noch technische sen-
soren. Hetzelfde geldt in zelfs nog sterkere
mate voor de atomen van de hemelse wereld.

Geheimen van het leven
Rondkijkend over het veld, wordt ons intel-
lect door de gele kleur versterkt. Vertel ons
nog meer over de geheimen van het leven,
vragen we. Verscheidene narcissen antwoor-
den meteen en leveren zo hun respectievelij-
ke bijdrage. Zij zeggen dat er in ieder mense-
lijk wezen mogelijkheden verborgen liggen
die op ontkieming en groei wachten. Maar er
wordt een waarschuwing bij gegeven. Deze
mogelijkheden zijn van tweeërlei soort, `de
ene groep’ omvat de lagere, grovere psychi-
sche en mentale krachten, [terwijl] de andere
de hoogste oefening van de geestelijke ver-
mogens vereist.7 `Hij, die zich in de beoefe-
ning van yoga verdiept, zijn zinnen tot on-
derwerping heeft gebracht en mij (Krishna)
tot het middelpunt van zijn denken heeft ge-
maakt, aan deze yogi staan alle Siddhi’s ten
dienste,’ zegt de Heer Krishna.8 Weet je wat
Siddhi’s zijn, vragen ze? Wij bleven het ant-
woord schuldig. Zij vertellen dat deze term
meestal gebruikt wordt om de fenomenale,
abnormale of psychische krachten in de
mens aan te duiden. Deze `kunnen als neven-
producten van spirituele ontwikkeling ver-
schijnen, of door speciale yoga-oefeningen
bewust worden ontplooid.9 Uit dezelfde
bron komt de volgende waarschuwing:

`Alle grote leraren hebben de grootste
voorzichtigheid geboden bij het pogen
siddhi’s te verwerven, vooral als ze voor
egoïstische doeleinden worden gebruikt,
omdat deze vermogens, zelfs als ze `boven-
natuurlijk’ lijken te zijn, nooit helemaal tot
het fenomenale gebied horen en niet bijdra-
gen tot de realisatie van de absolute waar-
heid en omdat de gehechtheid aan zulke ver-

mogens een ernstige belemmering vormt op
het pad van spirituele ontwikkeling. [Totdat
een zeker hoog niveau van spirituele groei is
bereikt], bestaat er duidelijk gevaar voor een
verkeerd gebruik van deze krachten bij het
toepassen van [deze vermogens], die alle
voorgaande spirituele inspanning teniet zou
doen.’10 Jouw spirituele groei zou alleen
maar `de tijd aangeven’, zei een openhartige
narcis, terwijl jij bezig bent je te vermaken
en jezelf vermeide in de “psychische wereld
van bovenzinnelijke waarnemingen en be-
drieglijke voorstellingen – de wereld van de
mediums”.11

Hoger mentaal gebied
Nogmaals richtte zo’n `gouden mentor’ zich
tot ons. Weet je dat je na vele levens van
zorgvuldige training en strenge zelfdiscipli-
ne kunt leren om de `herinneringen van de
natuur’, de Akasha Verslagen te lezen? En
dat alle kennis van het verleden in deze sub-
tiele dimensie is opgeslagen? Zoals je ziet
worden deze verslagen gelezen door zorg-
vuldig gebruik te maken van de atomische
stof van het hoger mentale gebied. Ze lijken
op een film of videorecorder en kunnen snel
voor- en achteruit bekeken worden en zelfs
als stilstaand beeld. Stel je voor dat je getui-
ge kon zijn van alles wat er ooit in de wereld
heeft plaatsgevonden!

Op zoek naar meer antwoorden over het
leven stappen we verder het veld in. Als in
koor spreekt de gouden massa deze raadsel-
achtige zin uit: afgescheidenheid is een illu-
sie! Hoe is dit mogelijk, vragen we? Ieder
zintuig vertelt ons rationeel verstand iets an-
ders. Het antwoord komt: zelfs terwijl ieder
van jullie een spirituele entiteit is, gebonden
aan een viervoudige persoonlijkheid, be-
staande uit lichaam, energie, emoties en
denken, komen jullie op innerlijk gebied
overeen met magnetische velden. Sommige
velden botsen tegen andere, sommige ver-
mengen zich harmonieus. Jullie zijn velden
van energie, emoties en gedachten die elkaar
doordringen. Deze velden of aura’s zijn
veelkleurig, gloeiend en grillig, donker of
helder, al naar gelang van je psychische of
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fysieke gezondheid en die van je emoties en
gedachten. In de ogen van de Adept geeft het
licht van de Ziel – het `Stralende Zelf’ – dat
ook een aura-veld is, aan hoe groot de spiri-
tuele vordering is van het onsterfelijke, in-
nerlijke Hogere Zelf. Ieder `Stralend Zelf’ is
als een vonkje in de Goddelijke Vlam, een
klein veld binnen het onmetelijke veld van
het universum. En hier is het waar de een-
heid bestaat. Op deze wijze zijn we allen on-
derling verbonden. De Goddelijke Tegen-
woordigheid is gezeteld in de harten van alle
wezens. Wanneer de mensheid zich dat be-
wust wordt zal de individualiteit niet langer
het gevoel van afgescheidenheid veroorza-
ken, men zal over het `ik-gevoel’ heen groei-
en – het zelfbewustzijn of eigen identiteits-
gevoel – hetgeen het egoïstisch principe in

de man of vrouw vertegenwoordigt.
En met dat idee om te overdenken, verla-

ten we het veld met wuivende bloemen en
nemen ons voor om er een volgende keer
weer naar terug te keren.

Referenties:
1 H.P. Blavatsky, De sleutel tot Theosofie, blz.4
2 Id., blz.5
3 Rayam Aiyer, Ramblers in the Vedanta, p. 202
4 Rayam Aiyer, Ramblers in the Vedanta, p. 202
5 Rayam Aiyer, Ramblers in the Vedanta, p. 202
6 Joh. 14, vers 2
7 H.P.B., De Stem van de Stilte, glossarium I nr. 1.
8 H.P.B., De Stem van de Stilte, glossarium I nr. 1.
9 The Rider Encyclopedia of eastern Philosophy &

Religion- Siddhi’s
10 The Rider Encyclopedia of eastern Philosophy &

Religion- Siddhi’s
11 H.P.B., De Stem van de Stilte, glossarium I nr.

18.
Vert. Corrie Blaak
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Ik sliep en droomde
dat het leven vreugde was;
ik ontwaakte en zag
dat het leven plicht was;
ik handelde en zie:
de plicht was vreugde.

Tagore



Onjuiste ideeën over
De Geheime Leer

H.P. Blavatsky

Sinds de uitgave van De Geheime Leer
klagen bestudeerders van de theosofie
(buiten de intieme kring van de Occul-

te Wetenschappen) erover dat de leringen,
vervat in dit werk, hen niet bevredigen. Eén
hunner maakt melding van het uitgebreide
en rabiate misbruik ervan door een oude, ei-
genlijk onbetekenende, zij het genadeloze
vijand, en neemt mij onderhanden, omdat ik
ruimte heb gelaten voor zulke kritiek door te
weinig rekening te houden met de moderne
wetenschap en het moderne denken(!); een
ander klaagt erover dat mijn uitleg niet vol-
ledig is. Zo zegt hij:

De laatste tien jaar ben ik een nauwgezet lezer
van theosofische literatuur. Ik heb De Gehei-
me Leer gelezen en herlezen en passages
nauwkeurig vergeleken, en niets is ontmoedi-
gender dan te merken dat sommige van de
beste verklaringen van occulte punten, zodra
ze iets duidelijker beginnen te worden, ont-
sierd worden door een verwijzing naar een of
andere exoterische filosofie of religie, die de
redeneertrant verstoort en de verklaring onaf
laat. Wij kunnen delen begrijpen, maar wij
kunnen ons geen beknopt idee vormen, vooral
waar het gaat over de leringen met betrekking
tot Parabrahman (het Absolute), de 1e en 2e
Logos, Geest, Stof, Fohat, enz., enz.

Dit is het directe en natuurlijke resultaat
van de volkomen onjuiste veronderstelling
dat het werk, dat ik De Geheime Leer ge-
noemd heb, door mij ooit bedoeld was om
precies te passen bij de moderne weten-
schap, of om `occulte punten’ te verduidelij-
ken. Ik hield en houd mij meer bezig met fei-
ten dan met wetenschappelijke hypothesen.
Mijn voornaamste en enige doel was naar
voren te brengen dat de basale en fundamen-

tele principes van iedere exoterische religie
en filosofie, oud of nieuw, van begin tot eind
slechts de echo zijn van de oorspronkelijke
`Wijsheidsreligie’. Ik trachtte aan te tonen
dat de boom van kennis, net als de Waarheid
zelf Een was en dat het gebladerte van de
twijgen, de stam en de hoofdtakken, hoe ver-
schillend ook qua vorm en kleur, nog steeds
van dezelfde oude Boom waren, in de scha-
duw waarvan de (nu) esoterische religieuze
filosofie van de rassen die voorafgingen aan
onze huidige mensheid hier op aarde, tot
ontwikkeling was gekomen en gegroeid.

Kwalificatie Geheim
Dit doel heb ik naar mijn mening in de eerste
twee delen van De Geheime Leer, zo goed als
mogelijk was, volbracht. Het was niet de oc-
culte filosofie van de esoterische leringen
die ik op me genomen had aan de wereld in
het algemeen uit te leggen, want dan zou de
kwalificatie `Geheim’ verworden zijn tot
`publiek geheim’ uitgeschreeuwd in het
openbaar; maar eenvoudig om dat wat be-
kendgemaakt kon worden te presenteren, en
dat op één lijn te stellen met het geloof en de
dogma’s van voorbije en huidige naties en
daardoor de oorspronkelijke bron van de
laatstgenoemde te laten zien en hoe ver-
vormd zij geworden waren. Wanneer mijn
werk in deze tijd van materialistische aanna-
mes en universeel iconoclasme te prematuur
is voor de wereldlijke massa’s, dan is dat
jammer voor die massa’s. Maar het was niet
te prematuur voor de serieuze bestudeerders
van de theosofie, behalve misschien voor
diegenen, die gehoopt hadden dat een ver-
handeling over zulke ingewikkelde over-
eenkomsten als er bestaan tussen de religies
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en de filosofieën van het nagenoeg vergeten
Verleden, en die van het huidige tijdsge-
wricht, zo eenvoudig kon zijn als een goed-
kope roman uit een kiosk. Zelfs één filoso-
fisch systeem afzonderlijk, zij het van Kant
of van Herbert Spencer, Spinoza of Hart-
mann, vereist meer dan een studie van een
paar jaar. Lijkt het daarom niet redelijk dat
een werk dat verscheidene dozijnen filoso-
fieën en meer dan een half dozijn wereldreli-
gies vergelijkt, een werk dat de wortels met
de grootste voorzorg moet blootleggen, daar
het slechts een vingerwijzing kan geven naar
de geheime bloesems hier en daar, niet bij
eerste lezing begrepen kan worden, en ook
niet na verscheidene malen lezen, tenzij de
lezer voor zichzelf een systeem hiervoor uit-
werkt? Dat dit te doen is en ook gedaan is,
wordt aangetoond door de `Twee bestudeer-
ders van de E.S.’. Zij zijn nu De Geheime
Leer aan het samenvatten, en dat doen zij op
de meest verhelderende en alomvattende
manier in dit tijdschrift. Evenmin als wie
dan ook hebben zij dat werk onmiddellijk
begrepen toen zij het uit hadden. Maar zij
gingen met dodelijke ernst aan het werk. Zij
maakten zelf een index, waarbij zij de in-
houd in twee delen rubriceerden: het exoteri-
sche en het esoterische. Nu zij dit initiële
werk voltooid hebben, geven zij thans het
eerste deel aan het grote lezerspubliek, ter-
wijl zij het tweede deel bewaren voor hun ei-
gen praktische instructie en voordeel. Waar-
om zou iedere serieuze theosoof niet hetzelf-
de doen?

Toewijding aan waarheid
Er zijn verscheidene manieren om kennis te
verwerven: (a) door blindelings hetgeen ge-
zegd wordt door de kerk of de moderne we-
tenschap te aanvaarden; (b) door beide te
verwerpen en te beginnen de waarheid voor
onszelf uit te zoeken. De eerste methode is
gemakkelijk en leidt tot maatschappelijk
aanzien en de lof van de mensen; de tweede
is moeilijk en vereist een meer dan gewone
toewijding aan de waarheid, een veronacht-
zaming van persoonlijk voordeel en een
standvastig volhouden. Zo was het in vroe-

ger dagen en zo is het nu, behalve misschien
dat zulke toewijding aan de waarheid zeldza-
mer is in onze tijd dan vroeger. Ja, de onwil
van de moderne Oosterse student om zelf te
denken is nu even groot als de Westerse
dwang en kritiek op de gedachten van ande-
ren.

Hij droomt en verwacht dat zijn `Pad’
voorzien zal worden van al de egoïstische
spullen van modern comfort, geasfalteerd,
voorzien van snelle spoorwegen en telegrafi-
sche verbindingen en zelfs telescopen,
waardoor hij op zijn gemak het werk van an-
deren kan bekijken. Terwijl hij dat werk be-
kritiseert, kijkt hij uit naar het gemakkelijk-
ste, om zich voor te doen als de Occultist en
de amateur student van theosofie. Het echte
`Pad’ naar esoterische kennis is totaal an-
ders. De ingang wordt overwoekerd door de
braamstruiken van verwaarlozing – eeuwen-
lange travestieën van waarheid blokkeren de
weg – en wordt verborgen door de trotse
minachting van de zelfvoldaanheid en met
iedere echtheid buiten proportie vervormd.

Over de drempel gaan
Alleen al het over de drempel gaan vereist
onophoudelijke arbeid gedurende lange ja-
ren, vaak zonder dat het iets oplevert, en als
hij eenmaal aan de andere kant van de ing-
ang is, moet de vermoeide pelgrim te voet
voortklimmen, want het smalle pad voert
naar afschrikwekkende berghoogten, nim-
mer in kaart gebracht en onbekend, behalve
voor hen die eerder de in wolken gehulde top
bereikt hebben. Aldus moet hij klimmen,
stap voor stap, terwijl hij elke centimeter
grond door zijn eigen inspanningen voor
zich moet veroveren. Gaat hij voort, geleid
door vreemde borden waarvan hij de strek-
king slechts kan vaststellen door de verweer-
de, half uitgewiste inscripties te ontcijferen,
almaar voort, want wee hem als hij, in plaats
van ze te bestuderen, er naast gaat zitten en
ze koel tot `niet te ontcijferen’ verklaart. De
`Leer van het oog’ is maya: alleen die van
het `hart’ kan een uitverkorene van hem ma-
ken.

Moet men zich erover verbazen dat zo
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weinigen het doel bereiken, dat zo velen ge-
roepen worden, maar zo weinigen uitgeko-
zen? Wordt de reden hiervoor niet gegeven
in drie regels op pag. 42 van De Stem van de
Stilte? Daar staat dat, terwijl `eerstgenoem-
den hoogmoedig herhalen “Zie, ik weet”, de

anderen, zij die in nederigheid wijsheid heb-
ben vergaard, op zachte toon erkennen:
“Aldus heb ik gehoord”’ en dientengevolge
worden zij de enige `uitverkorenen’.

Uit: Lucifer, juni 1890
Vertaling A.M.I.
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De goedheid in de woorden brengt vertrouwen teweeg;
de goedheid in het denken diepte;
de goedheid in het weggeven liefde.

Lao Tze



Broederschap
Een relatieve werkelijkheid1

J.H. Dubbink

Het lijkt mij niet ongepast enige woor-
den te wijden aan zaken in het leven
en werken van H.P. Blavatsky en

enige van haar tijdgenoten, waar mijns in-
ziens niet genoeg aandacht aan gegeven
wordt. Het ongeluk (slecht karma?) be-
schikt, dat een belangrijke reeks feiten uit
haar leven gewoonweg ondergesneeuwd is.
Ik doel hier op een synchroniciteit in de zin
zoals de psycholoog Jung bedoelde, tussen
uitingen van H.P.B. en tijdgenoten over za-
ken als (verenigings) politiek of onderlinge
menselijke verhoudingen.

Een tijdgenoot van H.P.B., F.M. Dosto-
jewski, een van de grote Russische schrij-
vers uit de 19e eeuw, probeerde in zijn ro-
man De Gebroeders Karamazov een beeld te
geven van de krachten in het culturele en
openbare leven van zijn tijd.

Hij was een gelovig christen, maar stak
zijn afkeer van de rooms-katholieke en pro-
testantse kerken niet onder stoelen of bank-
en, evenmin als H.P.B. dat deed. Sommige
theologen uit de Russisch orthodoxe kerk
ondersteunen deze gedachte ook.

Voor mij ligt een boekje Das Bild vom
Menschen in der Ostkirche van Basilius
Zenkowsky.2 Zenkowsky was de man bij wie
ik mij in de Russische filosofie en theologie
heb laten voorlichten te Parijs, toen ik daar-
toe door de Rockefeller Foundation in
1950/51 in staat werd gesteld.

Op blz. 30 van dat boekje lezen wij in een
voetnoot:

Nach der Bibel bestand die Biosphäre vor
dem Menschen, folglich geht hier klar hervor,
dass der “Odem des Lebens” der dem Men-
schen eingegeben wurde, vom “Atem” des
göttlichen Lebens herrührt.

Als vertaling van het Grieks/Duitse
woord Biosphäre zou ik willen voorstellen
de hogere gebieden, die de Theosofie als ba-
sis en bron voor de uiterlijke werelden be-
schouwt. Dit woord Biosphäre komt bij mijn
weten noch bij H.P.B. noch in de boeken van
Dostojewski voor, maar drukt mijns inziens
goed uit wat een vrijzinnig denkende theo-
loog als Zenkowsky bedoelde. De meest
voor de hand liggende parallel vinden we
m.i. echter in de anti-christelijke filosofie
van Plotinus, die de Alziel met de daarin ver-
blijvende logoi ook als een soort hoger ge-
bied zag.

De laatste roman van Dostojewski De
Gebroeders Karamazov, behandelt niet zo-
zeer een literair thema, maar de strijd tus-
sen het materialistisch denkende en levende
deel van de Russische wereld3 en westerse
stromingen. Deze roman verscheen eerst in
1878 in afleveringen in het tijdschrift De
Russische Bode en later pas als boekwerk.
Dit tijdschrift behoorde tot de Russische li-
teratuur die H.P.B. zich in het buitenland
liet toesturen. In mei 1879 voltooide Dosto-
jewski dit werk met de episode De Groot
Inquisiteur. Het was in die tijd de gewoonte
in literaire kringen om een boek van zekere
omvang in verschillende afleveringen in de
zogenaamde dikke tijdschriften te publice-
ren; m.i. was dit een poging van de boek-
handel om te kijken of een boekuitgave zin-
vol zou kunnen zijn. De Groot Inquisiteur
verscheen ongeveer in dezelfde tijd dat de
eerste nummers van de Theosophist in India
verschenen.

Dit is niet alleen de synchroniciteit als be-
doeld door de psycholoog Jung, maar hier is
sprake van een directe inspiratie van de kant
van één van de Tibetaans boeddhisme prakti-
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serende leraren van H.P.B. namelijk Koot
Hoomi.

Het valt geen van de intellectuelen uit de
generatie van Besant en Mead kwalijk te ne-
men dat zij deze parallellen niet naar waarde
hebben kunnen schatten. Deze worden na-
melijk maar terloops behandeld in de delen I
en II van De Geheime Leer en komen pas
goed ter sprake in de delen 11, 14 en 15 van
de Collected Writings van H.P.B. In onze tijd
heeft ook Spierenburg d.m.v. de vele publi-
caties daarvoor (helaas!!) geen aandacht we-
ten te trekken binnen de Vereniging.

Tijdens het schrijven van bovengenoemde
roman worstelde Dostojewski met de ge-
dachte, die Zenkowsky later in zijn opmer-
kingen over de Biosphäre voor ogen had, na-
melijk hoe de innerlijke intrinsieke waarden
van het menselijk leven zich verhielden tot
het, door vele progressieven uit die tijd
aangevallen, absolutistisch tsarisme. Deze
progressieve gedachten kwamen bij socialis-
ten en bij religieuze denkers neer op een toe-
komstbeeld van een aards paradijs, waarin
de éénheid van mens en Kosmos méér zou
zijn verwezenlijkt dan in onze tijd en om-
standigheden.4

Onderlinge afhankelijkheid
In dezelfde jaren worstelden H.P.B. en
Olcott met dezelfde en soortgelijke proble-
men namelijk: Hoe zou de Theosofische Ve-
reniging (in oprichting) kunnen bijdragen
tot verwerkelijking van meer broederschap
in de mensheid.5 Een boeddhistische uit-
drukking daarvoor is onderlinge afhank-
elijkheid, ook wel de relatieve werkelijkheid
genoemd. Hier gaat het om een éénheidsge-
voel, ontstaan vanuit het besef te weten dat
alles vanuit relatie bestaat en ontstaat en
niets op of uit zichzelf bestaat, maar uit deze
onderlinge afhankelijkheid voortkomt.

Welbewust gebruik ik hier de woorden
Theosofische Vereniging in oprichting.
Hiermee wil ik niet alleen zeggen dat de ve-
reniging in die tijd in een groeistadium ver-
keerde, maar meer dat de gedachten die bij
H.P.B. en haar leraren leefden – zoals zij zelf
gezegd hebben – rechtstreeks uit het hart van

het boeddhisme voortkomen. Dit kan een ie-
der beamen die enige bladzijden van Shanti-
devals Bodhisattvacharyavatara gelezen
heeft.(l6) Hierbij sluit ik mij aan bij Alice
Leighton Cleather, die ook betoogde dat pas
in 1879 de reële stichting van de Vereniging
heeft plaats gevonden, toen broederschap als
eerste doel en levende basis erkend werd.

Uit de mémoires van Alice Leighton Cle-
ather blijkt duidelijk dat zij tevergeefs ge-
tracht heeft het jaar 1879 als officieel eerste
jaar van de Vereniging in te voeren, omdat
de religieus-filosofische gedachte aan broe-
derschap toen als basis werd geformuleerd
op de verenigingspolitieke doelstellingen.
Haar bezwaar was onder meer, dat broeder-
schap als bijna een politiek doel naar voren
gebracht werd bij de oprichting van de Theo-
sophical Society. Dit blijkt o.a. uit artikelen
door H.P.B. gepubliceerd uit de jaren
1878/1879, zoals b.v. Collected Writings
deel 1 blz. 379. Voor ons, levende aanhang-
ers van H.P.B.’s Esoterisch Boeddhisme is
het wel duidelijk geworden dat zowel het so-
cialisme als de georganiseerde Theosofische
Vereniging weinig positieve bijdragen tot de
verwerkelijking van de onderlinge verant-
woordelijkheid van de mensheid hebben bij-
gedragen. Hiermee komt m.i. ook de mede-
deling dat Dostojewski geïnspireerd werd
door H.P.B.’s leraar in een ander daglicht te
staan.6

Wanneer wij daarnaast voor ogen houden,
dat H.P.B.’s vertaling van een belangrijk
deel van De Groot Inquisiteur door haar in
de Theosophist van nov/dec 1881 werd ge-
publiceerd, ligt de gedachte voor de hand dat
de inspiratie hiertoe uit gelijke bron zou
kunnen komen.

Ik vrees, dat een moderne lezer hier ge-
confronteerd wordt met een staaltje van cen-
suur door de bobos van de Theosophical So-
ciety (die zich natuurlijk niet bewust waren
van de onbekendheid van Engeland en de
Engelsen met de Russische achtergronden),
namelijk de verduistering van deze literair
zo opmerkelijke vertaling van één episode
uit de roman van Dostojewski.7

De door Dostojewski geformuleerde kri-
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tiek op het kerkelijk christendom vindt ook
veel steun in het boekje H.P.B. Speaks
Vol.I8. In een brief van H.P.B. aan een fami-
lielid lezen wij op blz. 230:

Ik ben niet tegen het Ware Christendom maar
tegen het pseudo Christendom van het Westen.

In mijn exemplaar van het derde deel van
de Collected Writings wordt in nauwelijks
één bladzijde naar die vertaling van H.P.B.
uit Dostojewski’s roman verwezen, maar
niets ervan gepubliceerd. Er komt ook de
kleine verwijzing naar de Meesters voor, na-
melijk dat H.P.B. deze vertaling op aanraden
van Mahatma Koot Hoomi gemaakt heeft.9

De suggestie om De Groot Inquisiteur te ver-
talen heb ik [KH] gegeven; want de auteur er-
van, op wie de hand van de dood als het ware
rustte terwijl hij aan het schrijven was, gaf
daarin de krachtigste en ware beschrijving
van de Sociëteit van Jezus [jezuïetenorde]10

beter dan ooit te voren. Er zit een machtige les
in voor velen en zelfs U [Sinnett] zou er
voordeel uit kunnen trekken.11

Het moge niet te gek klinken wanneer ik
zeg mij gevleid te voelen dat een Tibetaans
Boeddhistisch leraar Sogyal Rinpoche in
zijn boek Het Tibetaanse boek van leven en
sterven,12 meerdere malen, b.v. op de blz.
193 en 356 ev., een gedragslijn aan zijn leer-
lingen voorlegt die overeenkomt met de aan-
wijzingen van Jezus, om evenveel van een
medemens te houden als van jezelf. In het
Tibetaans wordt de beoefening die hiermee
verbonden is Tonglen genoemd, de methode
van nemen en geven, namelijk het op je ne-
men van de lasten en het lijden van een me-
demens en het geven van je eigen energie in
de vorm van liefde en mededogen.’ Het zal
een kritisch lezer misschien opvallen dat in
de zo bijna misdadig vervormde theologie
Jezus van zijn Vader dezelfde opdracht
kreeg om zich te laten kruisigen voor zijn
broeders.

Ik herinner mij dat ik kort na 1930 aan
enige bovengenoemde, reeds lang overle-
den, bobos de gedachte voorlegde of het niet
goed zou zijn om het lijden van de mede-

mens op zich te nemen zoals ook Jezus dat
gedaan heeft. Het verdroot mij wel dat eni-
gen van hen mij dit ten sterkste afgeraden
hebben. Zij meenden dat ik daardoor al snel
op het linkerhandse pad zou komen.13

Keren wij terug naar de eerste jaren van
de Theosofische Vereniging: daar komen
soms lieden aan het woord, die persoonlijke
leerlingen van H.P.B. genoemd werden. Van
hen, die natuurlijk allang gestorven zijn, zijn
maar weinig getuigenissen binnen onze ve-
reniging bewaard gebleven. Het blijkt echter
van eminent belang om deze getuigenissen,
voor zover mogelijk, aan de vergetelheid te
ontrukken. Eén toegangsweg hiertoe ligt in
het lezen van de mémoires van hen die de
laatste levensjaren en de dood van H.P.B.
meegemaakt hebben.

Als voorbeeld noem ik hier dr. Henry Tra-
vers Edge (1867-1946).

14 Hij vertelt (blz. 739) dat zijn eerste ken-
nismaking met de Theosophical Society het
boek Esoteric Buddhism van A.P.Sinnett
was. Na dit boek gelezen te hebben werd hij
lid van de Theosophical Society en zocht
persoonlijk contact met H.P.B.

In oktober 1888, toen hij na de zomerva-
kantie op zijn studentenkamer in Cambridge
terugkeerde, vond hij daar een exemplaar
van het tijdschrift Lucifer. Hierin kondigde
H.P.B. aan dat lieden die zich verder in de
Theosofie wilden verdiepen, zich bij haar
konden melden. Hij vervolgt:

... Hier kwam ik in contact met H.P.B. als le-
raar en ik werd mij bewust van het bestaan van
een band tussen leraar en leerling die zoveel
rijker is dan het normale contact ... Werkelijk
onderricht wordt niet mondeling of schrifte-
lijk gegeven, de tekenen waaraan je een leraar
herkent zijn bekend bij allen die het voorrecht
hebben in zulk een contact gekomen te zijn. In
de eerste plaats is daar het vermogen om te
onderwijzen en dat vraagt niet dat je `moet ge-
loven’, maar gaan inzien wat je werkelijk ver-
langt te kennen...15 Dan komt een antwoord
van de zijde van de leraar, op je eigen geheime
aspiraties en andere gevoelens en dit betekent
niet zo iets als het lezen van gedachten, want
dat zou neerkomen op het inbreken in het in-
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nerlijk van een ander, iets wat geen leraar ooit
zou doen. Wat ik bedoel wil ik met een voor-
beeld duidelijk maken. Eens op een keer toen
ik ver van Londen vertoefde, gebeurde het dat
ik mijn gedachte op H.P.B. richtte en ik kreeg
toen een soort van werkelijke kennis van haar
karakter en haar werk en ik voelde het gloeien
van een ware liefde, die van mijn hart uitging.
De volgende keer zag ik de leraar, ze had mij
iets gegeven... dat alleen gegeven kan worden
aan iemand die er werkelijk om gevraagd
heeft `Klop en U zal worden open gedaan’. Zo
herkende ik H.P.B. als leraar, iemand die on-
derricht kan geven via meer intieme kanalen
dan mondelinge instructie. Zij richtte de in-
nerlijke inspiraties in de juiste richting en gaf
ons zo de Leer des Harten16 en deze overtreft
alle persoonlijke motieven door de kracht van
de Universele Liefde het leven van een spiri-
tueel mens.

De leraar kan zich onmiddellijk richten op het
Werkelijke Zelf van de leerling en kan zo de
reden zijn, dat deze leerling licht en waarheid
kan kennen, zelfs als zijn hersenen het nog
niet zo kunnen zien ... Eens vertelde H.P.B.
mij het volgende, dat zij bij hun eerste ont-
moeting bij zichzelf gezegd had: “Hier is een
jonge man, die een rijk occult leven voor zich
heeft. Voor hem liggen twee Paden, op het ene
zal hij gelukkig worden op het andere ong-
elukkig. Ik vraag mij af welk van de twee hij
zal kiezen”.17

Edge koos het pad van langdurig geluk
(17). In januari 1921 nam hij afstand van de
Adyar Vereniging en getuigde in het Theos-
ophical Path, toendertijd het officiële orgaan
van de door Dr. De Purucker geleide afge-
splitste Theosophical Society, van 10 januari
1921 als volgt:

Het grootste voorrecht van mijn drukke leven
was het feit dat ik intiem persoonlijk contact
met H.P.B. gehad heb. Leerling van deze grote
leraar... Zij hield mij voor ogen dat Theosofie
de meest serieuze beweging van mijn tijd is.
Deze [Theosofie] verwacht van haar aanhang-
ers volmaakte toewijding aan de Leer des Har-
ten. Haar eigen leven was een zeer edel voor-
beeld van haar leringen. Temidden van
ziekten, onophoudelijke, kwaadwillige tegen-
werking en armoede in haar leven, werkte zij
als een held in haar grote werk om Waarheid,

Licht en Bevrijding te brengen aan de mens-
heid, die de moed verloren had.

Als bescheiden voorbeeld wat H.P.B. in
haar tijd op het gebied van broederschap be-
reikte moge het volgende verhaal dienen,
ontleend aan een brief van haar hand uit fe-
bruari 1888.l8

Mevrouw Hume, de dochter van de gouver-
neur van Punjab, logeert al drie dagen bij mij
en ik verveel mij met haar tot de grens van
mijn krachten, maar vandaag vertrekt zij naar
Londen. Zij kwam speciaal om ingewijd te
worden in de tekens en het geheime woord
van de Theosophical Society waartoe zij tien
maanden geleden toegelaten werd. Gisteren-
avond was er een indrukwekkende ceremonie
met allerlei officiële personen, voorzitters, se-
cretarissen en gewone leden, maar geen nieu-
welingen. Word niet ongeduldig, deze be-
schrijving heeft een doel. Er waren vijf,
volkomen tegengestelde, personen ... Na de
Inwijding was mevrouw Hume, die al tien jaar
in India woonde, maar nog nooit een inboor-
ling de hand gedrukt had, de eerste die een
arme Hindoe koopman de hand schudde en
hem broeder noemde. Verder was er iemand
die drie maanden geleden een aanbidder van
de afgoden was, een fanaticus, die iedere aan-
raking met een buitenlander als een bezoede-
ling voelde – hij noemde een Par-
zi-vuuraanbidder broeder... Verder was daar
een koopman die de privileges van zijn kaste
verloren had vanwege zijn revolutionaire ge-
dachten, en thee met hen dronk. Dit is een gro-
te zonde in de ogen van de Brahmanen... Kort
geleden hadden we ook een inwijding van een
moslim prins.

Het wil ons voorkomen dat H.P.B. dit niet
beschrijft om zichzelf op de voorgrond te
plaatsen, maar om er op te wijzen welke so-
ciale en politieke toestanden ter zijde ge-
steld kunnen worden wanneer de werkelijk-
heid van de onderlinge afhankelijkheid in
een society begint te dagen.

Gezien de afschuwelijke moordpartijen in
Azië in de 20e eeuw, na de onafhankelijk-
heid van India en andere koloniën, is het niet
geheel ten onrechte dat H.P.B. hier op iets
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wijst wat in de jaren daarna weer teniet ge-
daan werd, namelijk dit gevoel van broeder-
schap, gelijkheid en respect t.a.v. medemen-
sen.

H.P.B. had op bescheiden niveau enige so-
ciale hinderpalen terzijde weten te schuiven,
iets wat heden ten dage niet alleen in Azië,
maar ook in sommige delen van midden Eu-
ropa nog niet zo duidelijk en vaak helaas he-
lemaal niet verwezenlijkt is in het sociale le-
ven.

Het is opmerkelijk dat H.P.B. zelf niet de
verbreiding van Theosofie als voornaamste
doel noemt, maar zich beperkte tot een, in
onze ogen, bescheiden verandering in de pu-
blieke opinie in het leven van alledag. Deze
verandering heeft echter een groot gevolg,
namelijk een doorbraak (we kunnen ook af-
braak zeggen) van onze conditioneringen en
gewoontepatronen.

Dit laatste wordt dan helaas over het alge-
meen ervaren als een anarchistisch revoluti-
onaire aanslag op nationaal religieuze waar-
den en tradities en niet alleen dat, ook in ons
persoonlijke leven blijkt het o zo moeilijk
deze conditioneringen te herkennen en nog
moeilijker om deze te doorbreken. Toch kan
alleen het willen aangaan van deze confron-
tatie én het inzicht dat daaruit ontstaat, lei-
den tot ware broederschap i.p.v. een hypo-
criet luchtkasteel.

Essentie van ware religie
Terugkijkend op dit artikel kunnen we zeg-
gen dat wat H.P.B. Esoterisch Boeddhisme
noemde, soms ook boedhisme met één d,
omdat ze hiermee niet verwees naar een van
de vele vormen van het boeddhisme, maar de
basis ervan, het ontwaken, datgene was dat
bovengenoemde mensen van verschillende
achtergronden wakker schudde en zodoende
met elkaar verbond. Dat is de essentie van
wat ook wel verstaan wordt onder Ware Reli-
gie.

Alleen in die zin kunnen we zeggen `Er is
geen godsdienst boven waarheid.’ Als je die
waarheid (het ontwaken uit de zee van sam-
sara) verliest, verlies je ook de Ware Reli-
gie.19

Tenslotte wil ik nog een keer wijzen op
het boekje H.P.B. Her life and work for Hu-
manity.20 Hierin wordt vaak gesproken over
de problemen die hierboven behandeld wer-
den. De schrijfster was, evenals Edge, een
persoonlijke leerling van H.P.B. Op o.a. blz.
13 e.v. van dit boek vertelt zij ook iets over
haar verhouding en contacten met H.P.B. ge-
heel in de lijn van Edge.21

Het zou een artikel van de lengte van het
bovenstaande vergen om een en ander duide-
lijk te maken en wij volstaan dus met de le-
zer naar de bibliotheek van de TVN in
Amsterdam te verwijzen waar dit boekje ze-
ker aanwezig zal zijn.

Als voorproefje hiervan verwijs ik naar
een buitengewoon lovende aanhaling van
H.P.B. van een vrijwel vergeten schrijver
waar naar verwezen wordt in De Geheime
Leer deel 2 blz. 100: namelijk W. Wägner,
Asgard and the Gods.

H.P.B. interpreteerde het stuk Noorse my-
thologie als verduidelijking van haar esote-
risch boeddhistische gedachten. B.v: Op het
Idaveld, het veld van opstanding (voor de 5e
ronde) verzamelden de zonen van de hoogste
goden, en in hen herrezen de vaderen (d.w.z.
de ego’s van hun vorige incarnaties). Zou
het kunnen zijn dat met die ego’s en die va-
deren de aspecten van de mens bedoeld wor-
den? Deze, in ieder mens levende beginselen
of krachten, worden vaak in latere theosofi-
sche beschouwingen als hogere beginselen
verschoven naar onbegaanbare hogere ge-
bieden. Zouden deze hier aangehaalde woor-
den van H.P.B. dan niet door haar bedoeld
zijn als symbolische weergave van het on-
derwijs dat zij aan haar persoonlijke leer-
lingen trachtte te geven?

Bovenstaande is jaren lang verborgen ge-
bleven, maar ligt wel ten grondslag aan de
scherpe kritische beschouwingen die o.a.
door Alice Leighton Cleather op de Theo-
sophical Society (Adyar) geuit werden en
eveneens wat schrijver dezes nog in petto
heeft, het blijft een vraag of het hem vergund
is dit nog te publiceren.
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Noten:
1 De relatieve werkelijkheid verwijst naar een be-

grip uit het Tibetaans Boeddhisme. Daar wordt o.
a. gesproken over een Absolute- en een relatieve
werkelijkheid. In De Geheime Leer spreekt
H.P.B. over Paranishpanna, Paratantra en Pari-
kalpita. De term relatieve werkelijkheid is te ver-
gelijken met het Paratantraniveau van H.P.B.
Bovengenoemde begrippen komen uitvoerig aan
de orde op blz. 436 e.v. van het 14e deel van de
Collected Writings.

2 Prof. aan het Russisch Orthodox Theologisch
Instituut Parijs. Uitg.: Evangelisches Verlags-
werk Stuttgart (1951).

3 In de industrialisatie-revolutie van de 19e eeuw,
op gang gekomen door de uitvinding van de
stoommachine en de daardoor op gang gekomen
uitbuiting van de natuur door de mens, liep Rus-
land jaren achter op de West Europese landen.
Bovengenoemde revolutie werd ook door H.P.B.
als een van de verwerpelijke duistere krachten
van de westerse samenleving beschreven. Een
blik in de index van het 15e deel van de Collected
Writings en wel speciaal blz. 117 bij het woord
civilization vertelt ons hier meer over. Hieruit
blijkt duidelijk hoe buitengewoon kritisch - ge-
lijk een boeddhist betaamt - H.P.B. tegenover
deze bron van onze New Age stond. De duidelijk-
ste verwijzing is wel naar het artikel in het 13e
deel van de Collected Writings blz. 177 Civiliza-
tion, The Death of Art and Beauty. Dit artikel
werd door H.P.B. niet voltooid; de dood achter-
haalde haar; het verscheen in Lucifer van mei
1891. Uit haar laatste publicatie blijkt duidelijk
hoe groot H.P.B.’s zorg was voor onze tijd, die zij
allerminst als een New Age zag maar als een tijd-
perk van degeneratie. Hierdoor kan men H.P.B.
beschouwen als voorloper van een andere Tibe-
taanse leraar Chögyam Trungpa, zie o.a. zijn
boek Geestelijk materialisme.

4 Kort na de Russische revolutie in 1917 verscheen
er in Nederland een episch gedicht van de com-
munistische dichter Herman Gorter getiteld: Pan,
Een gedicht (Uitg. Bussum, C.A.J. van Dishoeck’
1916). Dit woord Pan bevat een toespeling: in de
Griekse mythologie bestaat een god Pan, de god
van de Natuur, een ander woord Pan betekende
Geheel, Kosmos. Het laatste hoofdstuk V van
deze publikatie is getiteld: De Toekomst: De Een-
heid van de Geest der Menschheid met het Heel-
al. De parallellen tussen de inspiratie van H.P.B.
en de pogingen van Gorter om tot verduidelijking
te komen zijn groot.

5 Deze worstelingen resulteerden in verscheidene
pogingen de vereniging in sekties onder te verd-
elen. Deze sekties zouden zich dan speciaal met
deze zaken moeten bezighouden.
In deel I van de Collected Writings vindt de lezer
in de Table of Contents vele aanhalingen uit het
Scrapbook van H.P.B., waarin deze dingen van
verschillende kanten worden aangehaald, hande-
lend over de jaren 1874 t/m 1878. Dit Scrapbook
is een dagboek van de hand van H.P.B., waarin zij
vele aanhalingen uit publicaties en brieven van
en aan anderen plakte.

6 Collected Wringings deel 3 blz. 324/325. Hier

vindt de lezer een verwijzing naar de tekst van de
1e vertaling in het Engels, door H.P.B., van een
fragment uit De Groot Inquisiteur van Dostojew-
ski. Deze vertaling is in de jaren na H.P.B.’s
dood, om klaarblijkelijk toen moverende rede-
nen, uit de Collected Writings weggecensureerd.
De gehele vertaling is te vinden in de Theosop-
hist van nov/dec 1881. Deze verduistering van de
literaire betekenis van H.P.B. is bij mijn weten
(september 1997) nog steeds niet gesignaleerd in
onze kringen. Na de dood van Col. Olcott trad
Annie Besant als leidsvrouwe van de Theosophi-
cal Society op en de Russische achtergrond van
H.P.B. was voor een Engelse intellectueel moei-
lijk, zo niet onmogelijk te aanvaarden.

7 De overigens zo ruim denkende De Zirkoff ver-
meldt niet waarom hij deze weglatingen in zijn
werk Collected Writings van H.P.B. laat plaats-
vinden, iets wat een editor toch niet behoort te
doen.
Ik hoop, dat ik in deze incarnatie nog gelegen-
heid vind om deze verduistering van vele bladzij-
den van H.P.B.s vertaling van De Groot Inquisi-
teur en eventuele redenen daartoe uit de doeken
te doen.

8 Dit boekje heeft als ondertitel Letters written by
H.P. Blavatsky from 1875 onwards; H.P.B.’s Dia-
ry for 1878 and some extracts from Scrapbook
no. 1, bijeengebracht door C. Jinarajadasa, Uitg.
Theos. Publ. House Adyar 1950, zie speciaal blz.
189 e.v.

9 Zie Collected Writings deel 3 blz. 204 t/m 207
van de tweede druk d.w.z. blz. 205 in de derde
druk.

10 Deze nog al eenzijdige weergave van de Orde der
Jezuïeten laten wij graag voor rekening van Ma-
hatma Koot Hoomi. Wij zouden ons kunnen
voorstellen dat met deze verwijzing naar de Orde
der Jezuïeten meer verwezen wordt naar een be-
paalde manier van werken en omgaan met de leer
van Jezus dan de groep mensen die zich in deze
orde verbonden hebben.

11 Ten tijde van Leadbeater was er een lied in de Ta-
felronde, Waiting the word of the Master in ge-
bruik. Dit is blijkbaar volkomen in tegenspraak
met de woorden en bedoelingen van de Meester
in deze brief aan Sinnett. De in de tekst genoem-
de machtige les is klaarblijkelijk een duidelijke
afwijzing van het kerkelijk Christendom.

12 Uitg. Servire 1994.
13 Ik vermijd hier natuurlijk namen van reeds lang

gestorvenen te vermelden, omdat zij deze metho-
de uit het Boeddhisme, zoals deze nu door Tibe-
taanse leraren gegeven wordt, niet hebben kun-
nen kennen. Adyar en het hindoeïsme waren hun
bronnen. Dit blijkt o.a. duidelijk uit het boekje
Avataras van Annie Besant (uitg. TPH 1900). Dit
boekje bevat de lezingen die zij op een conventie
van de Theosophical Society gehouden heeft,
hierin grijpt zij niet terug op H.P.B. maar op haar
hindoeïstische vrienden die leerden dat het
Boeddhisme helemaal niet voor India bedoeld
was. Ook hier blijkt weer hoe veel zij van H.P.B.
verschilden, deze wees wél op zowel hindoeïsti-
sche, boeddhistische als kabbalistische gelij-
kwaardige punten in de vergelijkende studie. (2e
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doelstelling van de vereniging)
14 Zie deel 12 Collected Writings blz. 737 e.v.
15 Edge wijst hiermee m.i. op de terugkeer van de

voorchristelijke Griekse lering, Ken U Zelve ver-
meld op de Tempel van Apollo te Delphi.

16 Zie Stem van de Stilte; gezamenlijke herdenking
uitgaven Theosofische Verenigingen in Neder-
land 1982, en Shantidevas Bodhisattvacharyava-
tara, Guide to the Bodhisattvass way of life.
Mijn uitg: Entering the Path of Enlightenment,
voorzien van uitgebreid commentaar; The Mac-
millan Comp. Collier, Macmillan Ltd. London.

17 In het Boeddhisme wordt o.a. gesproken over
twee soorten geluk. Kortstondig geluk: het geluk
dat ik in dit leven nastreef en langdurig geluk: dit
gaat over de dood heen en heeft te maken met de
beginnersmotivatie, een beter volgend leven, in
het Tibetaans/Boeddhistische Lam Rim Pad (Sta-
dia op het Pad naar Verlichting). Hier gaat het om
het doorbreken/zuiveren van negatieve gewoon-
tepatronen, daar deze maken dat er een wederge-
boorte volgt in de lagere rijken zoals het hellen-
rijk, het dierenrijk of het rijk van de pretas
(hongerige geesten) en het ontwikkelen van spi-
ritueel positief karmische inprinten in de bewust-
zijnsstroom, die de persoonlijkheid, het ik over-
stijgen en dus voor een betere wedergeboorte
zorgdragen. Deze beginnersmotivatie bindt ons
echter nog steeds aan het samsarisch levensrad.

18 Zie H.P.B. Speaks Vol. 1 blz. 226/227
19 Het is bekend dat H.P.B. aanvankelijk met de

naam theosofie niet erg ingenomen was, maar als
goed USA burger, pas daartoe ingewijd, zich de-
mocratisch bij de meerderheid aansloot, maar
zich haar rechten op kritiek voorbehield. Dit
blijkt uit de hierboven genoemde feiten betref-
fende de invoering van broederschap in 1897 en
de polemieken die andere leden zoals Sinnett etc.
hierover met H.P.B. voerden. Deze bewegingen
in de publieke opinie gingen H.P.B. zo zeer ter
harte dat zij in febr. 1880 een uitvoerige bijdrage
publiceerde in het Russische tijdschrift, De Rus-
sische bode (zie Collected Writings deel 2 blz.
293 t/m 302). Natuurlijk gaat het hier niet over
religieuze of filosofische zaken maar gewoon-
weg over rebellen tegen het Engels gezag in Brits
Indië. Meer in de richting van religieus filosofi-
sche beschouwingen kunnen we vinden op blz.
43 van hetzelfde deel van de Collected Writings,
getiteld: Buddhist Priests and the title `Reve-
rend’.

20 H.P.B. Her Life and work for Humanity; door A.
Leighton Cleather. Uitg: Thacker, Spink en Co.
Calcutta 1922. A. Leighton Cleather is de auteur
van drie boekjes, die zij wijdde aan de nagedach-
tenis van haar persoonlijke leraar H.P.B. H.P.
Blavatsky, as 1 knew her. Uitg: Thacker, Spink en
Co, London 1923. H.P.Blavatsky, a great betray-
al. Uitg. Thacker, Spink en Co. Calcutta 1922.
Grote stukken uit deze boekjes zijn verschenen in
de Journal of the Mahabodhi Society. Zie offici-
ële uitgave van de regering van Sri Lanka Return
to righteousness. A Collection of Speeches,
Essays and Letters of the Anagarika Dharmapa-
la. Edited by Ananda Guruge, Published by the
Anagarika Dharmapala Birth Centenary Comit-
tee Ministry of Education and Cultural Affairs,
Ceilon. Printed at: the Government Press 17th
September 1965.

21 Het onderwerp betreffende persoonlijke leerling-
en is vooral in de TVNA volkomen onvermeld
gebleven. Eén van de redenen hiervoor kan zijn,
dat bij de oprichting van de TVNA van officiële
zijde naar voren gebracht werd door de voorzitter
van de Europese afdeling G.R.S. Mead (zie hier-
voor de notulen van de oprichtingsvergadering
TVNA, Theosofia jrg. 98 nummer 3 juni 1997 blz
8 e.v.), dat H.P.B. vooral door haar toewijding
aan de vereniging en niet door haar onderricht
hoog geschat moest worden. Men kan het Mead
niet kwalijk nemen dat hij niet kon inzien dat
H.P.B. vanuit de ideeën van het Tibetaans
Boeddhisme een authentiek leraar was en de The-
osophical Society één van de kanalen was waard-
oor men kennis zou kunnen nemen van een Eso-
terische Universele leer. H.P.B. was m.i. een
leraar in de lijn van de Boeddhistische traditie,
iemand die is als een brandglas, waardoor de
dharma met jou, als persoon, in contact kan ko-
men. In deze gedegenereerde tijd verschijnend
als een mens, zoals wij allen, maar wel stevig ge-
worteld binnen een traditie van een zuivere over-
leveringslijn, hetgeen betekent dat de leringen
belevendigd worden vanuit de eigen ervaring
d.m.v. studie, leren, mediteren en in praktijk
brengen, echter steeds weer getoetst aan de le-
ringen van de grote Dharmameesters van de over-
leveringslijn. Dit is het grote verschil tussen
H.P.B. en haar opvolgers die meer vanuit een ei-
gen interpretatie en commentaar werkten.
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Een nieuwe vertaling van Sinnett’s
`Esoteric Buddhism’?

Henk J. Spierenburg

Is een nieuwe vertaling wenselijk?
In het Nederlandstalige deel van de theosofi-
sche beweging hoort men de laatste tijd spre-
ken over de wenselijkheid van een nieuwe
vertaling van A.P. Sinnett’s Esoteric
Buddhism.

De vraag of een nieuwe vertaling wense-
lijk is, kan alleen maar met `ja’ worden be-
antwoord. Wie kennis wil nemen van de ou-
dere theosofische literatuur in het Neder-
lands, is nu aangewezen op een sterk verou-
derde vertaling die niet meer voldoet.
Echter, die nieuwe vertaling zal moeten wor-
den voorzien van een inleiding en voetnoten
waarin nauwkeurig wordt aangegeven waar
het boek onbetrouwbaar is. Een aanzet daar-
toe vindt men in dit artikel.

De geschiedenis van het boek
Zowel A.P. Sinnett (1840-1929) als A.O.
Hume (1829-1912) waren de ontvangers van
een aantal brieven van twee Tibetaanse Ma-
hatma’s waarin details werden besproken
over de leer die nu bekend staat als theoso-
fie. De eerste brief is gedateerd 17 oktober
1880 en was gericht aan A.P. Sinnett. De eer-
ste brief aan Hume is gedateerd 1 november
1880. Sinnett ontving de laatste brief in de
serie in de herfst van 1885.

Sinnett schreef onder de titel The Occult
World een boek over deze correspondentie,
dat verscheen in juni 1881.1

In The Theosophist van oktober 1881 ver-
scheen een artikel van de hand van A.O.
Hume met als titel: Fragments of Occult
Truth. Twee vervolgartikelen verschenen in
maart en september 1882, ook van de hand
van A.O. Hume. De serie werd voortgezet
door A.P. Sinnett in oktober 1882. Het acht-
ste en laatste artikel van de serie verscheen
in mei 1883. De Fragments of Occult Truth

zijn voornamelijk uittreksels uit de ontvang-
en brieven.

11 juni 1883 werd in Londen bij Trübner
& Co. door A.P. Sinnett Esoteric Buddhism
gepubliceerd.2 Dit boek was eveneens geba-
seerd op de brieven, maar aanzienlijk com-
pleter dan de Fragments en bovendien toe-
gankelijk voor een veel groter publiek dan
de lezerskring van The Theosophist. Het
werd voor een groot deel geschreven aan
boord van het schip dat de Sinnetts van India
naar Engeland bracht tussen 30 maart en 26
april 1883. De vijfde herdruk verscheen in
1885 voorzien van aantekeningen van A.P.
Sinnett. De achtste vermeerderde herdruk
tenslotte verscheen in 1898. Parallel aan de
Engelse uitgaven verschenen in Boston an-
dere uitgaven, resp. in 1884 en 1885.

Blavatsky en `Esoteric Buddhism’
H.P. Blavatsky was enerzijds wel te spreken
over Sinnett’s boek en anderzijds weer niet.
De passages waarin zij haar waardering uit,
behoeven hier niet te worden herhaald. Het
gaat er in dit artikel immers om een aanzet te
geven tot een vertaling waarin de fouten dui-
delijk worden aangegeven. Dit is de reden
dat hier uitsluitend over de onvolkomenhe-
den en fouten wordt gesproken.

H.P.B. geeft duidelijk aan dat het boek is
geschreven zonder dat zij daar iets van wist.3

Zij had (derhalve?) dus niet het recht de door
Sinnett gemaakte fouten in de details te ver-
beteren.4 Zij stelt dat het aan haar werd ge-
presenteerd als een compleet (en dus reeds
gedrukt) boek.5

Zoals zij zegt zijn er teveel kleinere fou-
ten in het boek om het als `feilloos’ te kun-
nen betitelen.6 Slechts een geringe hoeveel-
heid basisleerstellingen is in het boek behan-
deld.7 Om een indruk te krijgen van die hoe-
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veelheid vertelt zij dat als men de 36 gehei-
me delen van Kiu-te als basis neemt, in Eso-
teric Buddhism hooguit 6 willekeurige pagi-
na’s daaruit worden behandeld.8 In brief nr.
63 van de Mahatma-Letters to A.P. Sinnett
schrijft de Mahatma K.H. dat er sprake is
van `werkelijk essentiële fouten’ in het boek
en dat deze in De Geheime Leer verbeterd
zullen worden.9 Het aantal keren dat H.P.B.
zich uitspreekt over de titel is groot. De titel
had niet moeten zijn: Esoteric Buddhism,
maar Esoteric Budhism (met één d).10 Die ti-
tel had moeten worden afgeleid van de naam
Budha (wijsheid) i.p.v. Buddha. Nu lijkt het
alsof er sprake is van een esoterische vorm
van het Boeddhisme.

Een aantal specifieke fouten
Hierboven werden een aantal algemene fou-
ten en onvolkomenheden weergegeven. Bla-
vatsky spreekt zich ook uit over specifieke
fouten:
– Alles wat geschreven is over de achtste
sfeer moet uit het geheugen van de lezer
worden uitgebannen.11

– Het feit dat na lange tijdperken oude conti-
nenten weer te voorschijn zullen komen is
op zo’n wijze beschreven, dat hierdoor de in-
druk kan ontstaan dat bijvoorbeeld Atlantis
weer zichtbaar zal zijn. Dat is onjuist.12

– In de beschrijving van de bollenketen van
de aarde waarop de mensheid en andere le-

vende wezens evolueren, worden de plane-
ten Mars en Mercurius als daarbij behorende
bollen genoemd. Dit is pertinent onjuist. De
genoemde planeten zijn zelf zevenvoudig en
zeker geen deel van de bollenketen van de
aarde.13

– Gaudapada wordt genoemd als de guru van
Samkar<M%-40>a-c<%-40>a-rya. Dat is
onjuist, hij was de paramaguru (de guru van
zijn guru).14

– De in het boek gegeven mededeling dat
Samkar<M%-40>a-c<%-40>a-rya in alle
opzichten een incarnatie van Gautama
Boeddha was, slechts een ander lichaam
had, is zonder nadere verklaring mislei-
dend.15

– De evolutie van de mens is op zodanige
wijze beschreven, dat men de indruk krijgt
dat de mens van de apen afstamt.16

Afkortingen
BCW – Blavatsky Collected Writings; BL – The Let-
ters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett; SD – The Se-
cret Doctrine.

Noten
1. BCW, III, xxiv. 2. BCW, IV, xxx; 3. BCW, VII, 350. 4.
BCW, XII, 622. 5. SD, I, xviii. 6. BCW, X, 153. 7.
BCW, XI, 433. 8. BL, 63. 9. De Engelse tekst spreekt
over real vital errors. Brief 63 heeft in de chronologi-
sche uitgave nr. 128. Zie ook SD, I, 152. 10. Bijvoor-
beeld SD, I, xviii. 11. BCW, XII, 622, zie ook SD, I,
156. 12. SD, II, 325. 13. SD, I, 163-5. 14. BCW, V,
193. 15. BCW, XIV, 390. 16. BCW, IX, 280-5; BCW,
XII, 622; SD, I, 187, 191.
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Orgaantrans-
plantatie, puur
een technische
ingreep?

In de Volkskrant van 24 novem-
ber 1998 stond een artikel van
Peter Giesen over een mevrouw
die zich na een harttransplanta-
tie a.h.w. een ander mens was
gaan voelen. Zoals de betreffen-
de vrouw zelf aangaf, leek zij
mét de harttransplantatie eigen-
schappen te hebben overgeno-
men van haar donor, een
18-jarige motorrijder.

Op een manifestatie in poli-
tiek-cultureel centrum de Balie
in Amsterdam, met de welspre-
kende titel `Het Heilig Hart’,
werd onlangs de eenzijdigheid
van de moderne geneeskunst
aan de orde gesteld. Vergelijk-
bare ervaringen van andere
transplantatie-patienten werden
gemeld.

Lijnrecht hier tegenover staat
de bewering van de Nederlandse
hoogleraar cardiologie dr. A.
Dunning dat de symboliek van
het hart, de metafoor van liefde,
moed en sentiment, iedere we-
tenschappelijke basis ontbeert.
`Het hart is een pomp. Die kan
slijten. Je kunt het vervangen en
je kunt ook onderdelen vervang-
en’.

Desalniettemin komen we-
tenschappers steeds meer tot het
inzicht dat het oude mechanis-
me, het beeld van het lichaam
als machine bestuurd door de
hersenen, niet meer houdbaar is.
Volgens prof. dr. R. Buys, bio-
loog en adjunct-directeur van
het Nederlands Instituut voor

Hersenonderzoek, stuurt het
brein niet alleen signalen naar
het hart, maar het hart stuurt ook
signalen terug, hetgeen door ex-
perimenten is aangetoond. De
wisselwerking tussen geest en
lichaam is veel ingewikkelder
dan lange tijd werd aangeno-
men.

Het is een positief teken dat
er langzaam een wetenschappe-
lijk debat op gang komt, waarin
het verband tussen geest en
lichaam niet langer ontkend
wordt. Het zou een heel andere
maatschappelijke visie op het
fenomeen transplantatie kunnen
oproepen en de mens tot bewus-
tere keuzes kunnen brengen.

Voor theosofen mag dit alles
niets nieuws zijn, voor veel
mensen is het holistisch denken
nog altijd terra incognita, de fi-
losofen ten spijt die al eeuwen
geleden wisten dat `le coeur a
ses raisons que la raison ne con-
naît pas’. Hier ligt voor elke the-
osoof nog een taak!

Louis Geertman

Derde Haagse
vredesconferentie
11-16 mei 1999

Na een decennium van confe-
renties over mensenrechten, mi-
lieu, de rechten van het kind,
vrouwen, huisvestings- en be-
volkingsvraagstukken, zal deze
eeuw afgesloten worden met een
vredesconferentie. Ditmaal ne-
men maatschappelijke organisa-
ties het initiatief, regeringen
worden uitgenodigd om deel te
nemen. De conferentie zal gaan
over de voorwaarden voor duur-

zame vrede en zal een agenda
lanceren voor de 21e eeuw.

Den Haag staat bekend als in-
ternationale hoofdstad van de
vrede en het internationale
recht. De eerste Internationale
Vredesconferentie vond plaats
in Den Haag in 1899, precies
honderd jaar geleden! In tegen-
stelling tot eerdere vredesconfe-
renties werd deze conferentie
niet gehouden ter afsluiting van
een oorlog maar om te spreken
over mogelijkheden om duurza-
me vrede te bevorderen en oor-
logen te voorkomen. De tweede
Internationale Vredesconferen-
tie vond plaats in 1907, opnieuw
in Den Haag. De twee conferen-
ties waren van groot belang: ze
gaven een belangrijke impuls
aan de ontwikkeling van het hu-
manitaire recht, richtten het Per-
manente Hof van Arbitrage op
en gaven de aanzet tot de oprich-
ting van de Volkenbond, het Per-
manente Hof van Justitie en de
opvolgers daarvan: De Verenig-
de Naties en het Internationale
Gerechtshof. Zowel het PHA als
het IGH zijn gevestigd in Den
Haag.

De derde Haagse Vredescon-
ferentie, gepland voor 1915,
heeft nooit plaatsgevonden door
het uitbreken van de Eerste We-
reldoorlog. Honderd jaar na de
eerste Haagse Vredesconferen-
tie hebben maatschappelijke or-
ganisaties zich aaneengesloten
om een derde Haagse Vredes-
conferentie te organiseren.

I n V o g e l v l u c h t
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De Pelgrimstocht van de Ziel.
Een oud-Syrische vertelling
over de evolutie van de ziel. Van
een inleiding en toelichting
voorzien door Henk J. Spieren-
burg. Uitgegeven door Ankh
Hermes bv, Deventer, 1998.
Prijs: ƒ 17,50

Deze sprookjesachtige vertel-
ling is bewaard gebleven in
oud-Syrische en oud-Griekse
geschriften. Het is een allegorie
zoals men deze ook in westerse
sprookjes wel aantreft. De ziel
is belichaamd in de zoon van
een koning, die uitgestuurd
wordt om levenservaring op te
doen (te incarneren).

Ook al heeft de vertaler van
deze vertelling voor de nodige
toelichting gezorgd, de aard van

de vertelling laat verschillende
interpretaties toe. Zoals gezegd
kan het werk gelezen worden als
symbolische tocht van de ziel
die steeds dieper in de materie
duikt, ervaring opdoet en rijker
terugkeert, maar het verhaal kan
ook gezien worden als een spie-
gel die de mens wordt voorge-
houden van zijn eigen ontwikke-
ling. Ook de ontwikkeling van
de kosmos kan erin gelezen wor-
den.

Het boekje is uitgegeven door
Ankh-Hermes in de reeks `Klei-
ne Klassieken’. Door het handi-
ge (kleine) formaat is het echt
een `weggevertje’. Red.

B o e k e n p e r i o d i e k
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De in deze rubriek gerecenseer-
de boeken zijn ter uitlening aan-
wezig in de Theosofische Biblio-
theek te Amsterdam.

Deze [derde Haagse vredes-] conferentie zal gehouden worden in het Nederlands Congresgebouw in
Den Haag van 11 - 16 mei 1999. Vlak daarna volgt de Centennial of the First Hague Peace Conferen-
ce, een regeringsconferentie die zal plaatsvinden in het Vredespaleis (Den Haag) op 18 en 19 mei
1999. Deze conferentie, die wordt voorbereid door Nederland en de Russische Federatie, zal dezelfde
thema’s behandelen als de Hague Appeal for Peace 1999 en zal een belangrijk forum zijn waar de Ha-
gue Appeal for Peace 1999 zijn conclusies en aanbevelingen zal presenteren.

De Hague Appeal for Peace 1999 bestaat uit drie stadia: een twee-jarige voorbereidingscampagne,
de conferentie in mei 1999 en een vervolgcampagne die een lobby zal voeren voor de implementatie
van de Haagse Agenda voor de Vrede. De Hague Appeal for Peace 1999 bouwt voort op de thema’s
van de eerste Haagse Vredesconferentie en zal deze vraagstukken behandelen in het licht van de huidi-
ge omstandigheden en tegen de achtergrond van de afgelopen eeuw van oorlog en vrede.

11- 16 mei 1999: een datum om te onthouden voor elke theosoof die vrijheid, gelijkwaardigheid en
broederschap als levensdoeleinden hoog in het vaandel heeft staan! Louis Geertman

In Vogelvlucht
(vervolg van pag. 39)



50 Jaar
Universele
Verklaring van de
Rechten van de
Mens

Op 10 december j.l. vond in
de Janskerk in Utrecht de
Slotmanifestatie Platform 50
jaar Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens
plaats. Het thema “Mensen-
rechten, eens gegeven blijft
gegeven”, was ook in de Jan-
skerk op enorme spandoe-

ken te zien.
Zo’n 70 lidorganisaties van

het Platform waren vertegen-
woordigd; waarvan velen tus-
sen de middag met informa-
tiemateriaal.

Na een ludiek maar heel
serieuze openingsact van de
Theatergroep Stentor en een
welkom van de lo-
co-burgemeester vond de
opening plaats door dr. M.
van der Stoel, voorzitter van
het Comité van Aanbeveling
50 jaar UVRM. Hij verwoord-
de hetgeen later op de dag

door anderen zou worden be-
vestigd; namelijk dat we nog
een lange weg hebben te
gaan. Vervolgens konden de
deelnemers zowel ‘s mor-
gens als ‘s middags kiezen
tussen een aantal deelses-
sies op diverse locaties in de
stad. De thema’s waren Toe-
komstvisies, Afdwingbaar-
heid van Grondrechten, Men-
senrechten van vrouwen, in
de morgenuren. Ondergete-
kende woonde de deelsessie
Toekomstvisies bij.

Met gekleurde ballonnen

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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als gids, voor iedere deelses-
sie een andere kleur, en on-
der luid tromgeroffel, bega-
ven de deelnemers zich naar
hun respectievelijke locaties.
Utrecht was voor één dag
`stad van de mensenrech-
ten’, en wilde dat tonen ook.

Het forum bestond uit vier
mensen die hun sporen op
het gebied van de Mensen-
rechten verdiend hebben.
Om enkele meningen aan te
halen: We weten nu meer van
elkaar maar er zijn nog veel
zwarte vlekken. Zonder de
Universele Verklaring zou het
slechter zijn; nu is er in elk
geval een adres en een fo-
rum bij wie men terecht kan
(De Verenigde Naties). Er is
reden voor hoop, want we
zijn pas 50 jaar jong. De
oprichting van het Internatio-
naal Strafhof is daar een
goed voorbeeld van. Het
moet ieder duidelijk zijn dat
niemand nog vrijuit kan gaan
wanneer tegen de mensen-
rechten wordt gehandeld.
Toch vallen sommige groe-
pen nog buiten boord. Ook
het bedrijfsleven dient op zijn
verantwoordelijkheid te wor-
den gewezen, waarbij werd
gerefereerd aan Birma. Een
markante uitspraak van prof.
Van Boven over de mensen-
rechten in Europa: `Geen
mens kan ooit illegaal zijn’.
Ook in Europees verband
kiest men tenslotte vaak voor
de laagst algemene deler. De
subsidies van Brussel voor
de mensenrechten zijn dit
jaar voorlopig in de ijskast
gezet. Wat de toekomst be-
treft zal er onder meer ge-
streefd moeten worden naar
gelijke beloning en het ophef-
fen van leeftijdsdiscriminatie.
Een mensenrechten commis-

sie ontbreekt nog in Neder-
land. Een dergelijke commis-
sie bestaat zowel uit juristen
als uit mensenrechten acti-
visten. In Noorwegen, Dene-
marken, Zweden, Australië
en Nieuw Zeeland zijn deze
commissies al wel werk-
zaam. Er is nog te weinig be-
kend hoe appèl aan te teke-
nen.

Politici zullen eerst een
aantal besluiten moeten ne-
men, waarna juristen daar
een wettelijke basis aan kun-
nen geven. Gedwongen col-
lectieve rechten zijn uit den
boze. Zo moet het mogelijk
zijn met iemand van een an-
dere stam te trouwen zonder
het risico te lopen uit het
stamverband te worden ge-
stoten. Er bestaat een hiërar-
chie van mensenrechten. De
door de landen te nemen
maatregelen dienen alle te
wijzen in de richting van de
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens. Maar
onmiddellijk alles 100% reali-
seren zal onmogelijk zijn. Het
hele proces zal kritisch ge-
volgd moeten worden, ook
door niet-gouvernementele-
organisaties.

Terug in de Janskerk kon
worden geluisterd naar
Alomtonen, een intercultu-
reel vrouwenkoor. Onze mi-
nister voor ontwikkelingssa-
menwerking, Mr. Herfkens,
hield de middaginleiding. Op
haar eigen kordate wijze gaf
zij een overzicht van de werk-
zaamheden op haar ministe-
rie, die uiteraard nauw met
de mensenrechten verbon-
den zijn.

De deelsessies in de mid-
dag hadden als thema: Jour-
nalistenforum, Mensenrech-
tenactivistenforum, Politico-

forum en Outlawed. Zelf
woonde ik de eerste deelses-
sie bij. Wat de mensenrech-
ten betreft worden journalis-
ten vaak gezien als lastige
bemoeials. Onafhankelijke
journalistiek bestaat in veel
landen niet. Toch is dit de ba-
sis voor democratie. De jour-
nalist moet sterk in zijn
<M%-1>schoenen staan. Hij
is op een
`fact-finding-commission’ om
overtredingen van de men-
senrechten te registreren en
door te geven. Volgens een
van de journalisten zou de
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens zijn ge-
baseerd op de Onafhank-
elijksverklaring van Amerika
en op de Franse Revolutie.
Ons kapitaal wordt flitskapi-
taal en vliegt van het ene
deel van de wereld naar het
andere: het primaat van de
economie. Verder gesigna-
leerde punten: de wereldbe-
volking is de laatste 30 jaar
verdubbeld. Computer hard-
en software is binnen een
half jaar verouderd. Toene-
mende macht van de multina-
tionals. Vier belangrijke kran-
ten in Nederland zijn al in
één orgaan ondergebracht.
Dit kan naar de beurs en wor-
den opgekocht. Voorlichters
pretenderen vaak van niets
te weten of te laat informatie
te verstrekken. De pers wordt
teveel als entertainment ge-
zien. Zou Internet geheel in
handen van Bill Gates kun-
nen vallen? Er vindt samenk-
lontering en clustervorming
van de media en de oliemaat-
schappijen plaats. Het recht
op vrije communicatie en me-
ningsvorming dient te wor-
den gewaarborgd. We kun-
nen ingezonden brieven stu-
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ren over hetgeen er uit hoof-
de van het gevoerde beleid
niet in de krant is gekomen.
Goed nieuws is geen enter-
tainment. Zelfs ingezonden
brieven worden gecensu-
reerd. We zullen ons meer
bewust moeten worden van
onze democratische weer-
baarheid. Internet is een be-
langrijke bron van informatie
voor journalisten.

De dag werd in de Jan-
skerk afgesloten door Gerda
Havertong met een gedicht
en een mensenrechtenacti-
vist uit Nigeria.

Eenieder die geinteres-
seerd is in de Universele Ver-
klaring van de Rechten van
de Mens (30 artikelen) kan bij
mij een kopie opvragen. Een
gedeelte van Artikel 2 van de
Universele Verklaring luidt:
`Iedereen heeft aanspraak
op alle rechten en vrijheden,
in deze Verklaring opge-
somd, zonder enig onder-
scheid van welke aard dan
ook, zoals ras, kleur, ge-
slacht, taal, godsdienst, poli-
tieke of andere overtuiging,
nationale of maatschappelij-
ke afkomst, eigendom, ge-
boorte of andere status’.

Het is frappant en zeker
niet toevallig dat het eerste
doeleinde van de Theosofi-
sche Vereniging, maar al aan
het eind van de vorige eeuw
geconcipieerd, daar heel
dicht bij komt.

Paul Zwollo

Activiteiten in
Europa
`French Centenary conventi-
on at Headquarters’, 18-20
juni te Parijs. Thema: Vivifier
la Recherche (Make our Se-
arch alive). Eregaste: Radha
Burnier
Finse Zomerschool: 23-30
juni te Kreivila. Thema: Nu-
cleus of Brotherhood
Franstalige Zomerschool van
de `Pays Latins’ (Spanje, Ita-
lië, Frankrijk, België): 8-15
juli op het ITC te Naarden.
Thema: Gardez le lien intact
(`Keep the Link unbroken’).
Eregaste: Radha Burnier
Duitse Zomerschool: 22-28
juli te Lippstadt. Eregaste:
Radha Burnier
Zomerschool van de Britse
eilanden: 29 juli - 4 augustus
te Ripon
Engelse Zomerschool: 31 juli
- 6 augustus te Nottingham.
Thema: Attributes of the Divi-
ne: Goodness, Truth and
Beauty. Eregaste: Radha
Burnier
Zweedse Zomerschool 9-13
augustus te Ljungskile (bij
Göteborg). De Internationaal
presidente is uitgenodigd.
Spaanse Zomerschool: 22-29
augustus. De Internationaal
presidente is uitgenodigd.

Activiteiten op
het ITC 1999
Peter Barton: 2-5 april (met
Rosemary Larbalestier).
(voertaal: Engels). Thema:
Self-realization in a Techno-
logical Age.
Het 9e EFTS Seminar met de
Italiaanse Sectie: 9-11 april.

(voertaal: Frans en Italiaans).
Thema: Venimur in Altum.
Bijeenkomst van TS-werkers
met de Internationaal voorzit-
ter: 4-7 juli. (voertaal:
Engels). Thema: `Exploring
TS work’.
Zomerschool van de `Pays
Latins’: data 8 (avond)-15
(middag) juli. (voertaal:
Frans). Thema: `Gardez le
lien intact’ (`Keep the Link
unbroken’).
Seminar met prof. Phan Chon
Tôn: in oktober, data worden
nog vastgesteld. (voertaal:
Engels). Thema: Theosophy
and Science: two Views of
the World.
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Het voorjaarsweekend
zal in tegenstelling tot

eerdere aankondigingen
niet gehouden worden
op 6 en 7 maart, maar

op 5 en 6 juni.
Het onderwerp zal zijn:

‘Manicheïsme’.

Voor uw agenda

Nadere inlichtingen over
de in deze agenda aang-
ekondigde activiteiten zijn
elders in het Verenigings-
nieuws te vinden, dan wel
in het vorige nummer van
Theosofia.

6 februari 1999
<M%-2>Studiegroep Ge-
heime Leer

13 februari 1999
Besturendag

13 maart 1999
Studiegroep beginners

27 maart 1999
<M%-2>Studiegroep Ge-
heime Leer

5 en 6 juni 1999
Voorjaarsweekend `Ma-
nicheïsme’

16, 17 en 18 juli 1999
Zomerweekend



Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld

verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van

zonder dat ze de specifieke dogma’s, leringen en

geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het

wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen

enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd,

die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat

er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden

aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is

de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar, of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft

enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan

leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke

school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft

geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde

kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht ontnomen

worden wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid

zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren.

Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en

kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘General Council’ vragen elk lid van de

Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van

de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en ernaar te

handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op

vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van

hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.




