
Een poging tot antwoord

Tijdens het weekend van 30 en
31 oktober kwam bij mij de
vraag boven of het waar is wat
een van de leden tijdens de
plenaire zitting stelde: ‘De
mensen in de theosofische vere-
niging zijn theoretisch bezig,
weinig praktisch.’ Ik wil hierover
graag een dialoog starten, maar
daarbij eerst ingaan op het in
mijn ogen vaak misbruikte
woord ‘dialoog’. Ik stel voor om
het niet meer ‘dialoog’ te
noemen, maar er een nieuw
woord voor te verzinnen, b.v.
onderzoek o.i.d. Ik sta open
voor suggesties. Ik heb n.l.
begrepen, maar misschien zit ik
daar wel finaal naast (help me
maar als ik het verkeerd zie), dat
het woord ‘dialoog’ in de
samenleving, de politiek met
name, betekent dat je net zolang
met elkaar over een onderwerp
praat (verdeling van stukken land
b.v. tussen Israel en Palestina)
totdat je elkaars standpunten
hebt begrepen en daarin ook
begrip voor elkaar kunt
opbrengen, zodat je op basis van
gelijkwaardigheid probeert te
komen tot nieuwe afspraken.
Maar het voelt voor mij toch
altijd nog een beetje als een
deal.

In het fundamentele werk van
de T.S. gaat het om een transfor-
matie van bewustzijn in de
mensheid als geheel. Dat is voor
mij iets veel diepers dan de
dialoog in de politieke arena. Op
dat niveau gaat het er niet om
dat je op sommige punten gelijk
krijgt en op andere punten
concessies doet. Het gaat om
iets veel groters, n.l. Waarheid.
Niet jouw of mijn waarheid,
maar Waarheid zonder daar iets

voor jezelf voor terug te
verlangen. Waarheid misschien
ten koste van jouw persoonlijke
mening. Je moet, tenminste zo
voel ik dat, je persoonlijke
mening durven offeren aan
Waarheid. Dat vraagt moed en
durven loslaten. Daarom gebruik
ik zelf liever i.p.v. ’dialoog’ het
woord ‘onderzoeken’, het heeft
iets van doorgronden, ontdek-
ken.

Nu de stelling: ‘Theosofen zijn
theoretisch bezig, weinig prak-
tisch.’ Ik voelde me zeer aan-
gesproken toen dit door dit lid
werd gesteld en ben dan ook na
afloop direct naar haar toe
gegaan en heb gezegd dat ze
daarmee alle theosofen op één
hoop had gegooid en ik me niet
wilde scharen onder die ‘grote
hoop’. We hadden een prettig
gesprek en konden het een en
ander aan elkaar verduidelijken.

Toch bleef de opmerking
hangen en ik dacht: laten we
vooral proberen te begrijpen
wat de ander beweegt. Waarom
b.v. vindt de één het fijn om met
een schema in de hand de theo-
rie aan de praktijk te toetsen en
waarom gaan dan bij de ander
juist de haren recht overeind
staan? Ik begreep van Centrum
Borne dat ze van zichzelf uitgaan
zonder boekenkennis. Tòch
heeft men daar bij het onder-
zoeken van kloneren niet
geschuwd, nadat de vraag in de
groep was gerezen of het
ethisch verantwoord is om te
kloneren, er de Geheime Leer
op na te slaan om te zien wat
deze zegt over b.v. de ziel. Dat
vind ik persoonlijk een prachtige
manier. Daarbij moeten we
echter m.i. wèl heel alert zijn dat
we de G.L. of H.P.B. in een
open, onderzoekende, vragende

en luisterende houding
benaderen. Let wel: ik ben er
van overtuigd na diverse
gesprekken met mensen van
Borne dat zij dat zeker hebben
gedaan! Ik bedoel de opmerking
in het algemeen en maak hem
óók naar me zelf. Ik meen me te
herinneren dat er door de Adep-
ten is gezegd dat de G.L. alleen
dàt ontsluiert dat voor de mens
van de 19e en 20ste eeuw te
bevatten is! Dus: er is meer
tussen hemel en aarde dan deze
‘leer’ ons tot nu toe zegt. En dat
daagt mij persoonlijk uit, dat
vind ik interessant, ik houd van
het ontsluieren van geheimen.
Het prikkelt mijn nieuwsgierig-
heid en misschien is dat ook wel
de bedoeling van de G.L. Ik
neem de G.L. als een soort gids.
Ik ben altijd wat rebels. Als de
gids zegt: ‘Look to the right’ heb
ik de neiging om stiekem ook
even ‘look to the left’ te doen,
want je weet maar nooit of de
gids iets over het hoofd heeft
gezien dat tóch de moeite waard
is... Zo ga ik om met alles in het
leven en ook met de theosofi-
sche leerstukken.

Tijdens het weekend waren
er mensen die het prettig
vonden om met het schema te
werken van de zevenvoudige
samenstelling van de mens.
Eerlijk gezegd ben ik niet in de
wieg gelegd voor het werken
met schema’s. De zevenvoudige
samenstelling van de mens is
voor mij gewoon het leven zelf:
soms zit ik een beetje boven,
soms een beetje beneden,
meestal voor mijn gevoel zo’n
beetje in het midden. En ik
probeer daarin waakzaam te
zijn. Dat de ’dingen’ er niet met
mij vandoor gaan... Het is voor
mij ‘gewoon’ bewustzijn waarin
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denken-voelen-begeren met al
zijn facetten, willen en niet
willen, loslaten etc. verschijnen
en verdwijnen. Ik moet eerlijk
zeggen dat ik het eigenlijk alle-
maal niet zo aan het labelen ben,
maar gewoon probeer goed op
te letten.

Het hele verhaal van b.v. het
leven na de dood zoals dat in de
Mahatma-Brieven wordt uitge-
legd, is  voor mij ook het leven
vóór de dood in al zijn lagen wat
betreft het bewustzijn van de
mens. Ik probeer in alles ‘los’ te
staan, innerlijk stil te blijven. Ik
vind het moeilijk om dit goed
onder woorden te brengen,
merk ik nu. Ik denk dat veel
theosofen, zo niet alle, net als ik
proberen de theorie in praktijk
te brengen.

Hoe komt het dan dat dàt niet
voldoende overkomt als we met
zijn allen, zoals in dit weekend,
op onderzoek uit gaan? Staat op
dàt moment de theorie de prak-
tijk in de weg? Is het tè moeilijk
om elkaar duidelijk te maken
wat we bedoelen? Willen we te
veel ons eigen stukje naar voren
brengen waardoor we het stukje
van de ander niet meer opmer-
ken? Denken we misschien te
veel dat wezelf de antwoorden
weten en dat we de ander die
antwoorden moeten vertellen?
Zijn we arrogant? Vinden we het
moeilijk om begrip op te
brengen voor de worsteling van
de ander? Zijn we ons bewust
van onze eigen worsteling of
denken we dat we het al weten?
Denken we dat jonge leden
minder wijs zijn dan oudere?
Kunnen wij wel bevroeden waar
de ander staat in zijn proces?
Weten wij het van ons zèlf? En is
het wel mogelijk om te weten of
er überhaupt een verder, hoger,

wijzer is in het Grote Bewust-
zijn, dat misschien helemáál niet
verdeeld is in  ‘jouw’ bewustzijn
en ‘mijn’ bewustzijn?

Allemaal vragen voor me zelf
om diep te onderzoeken. Niet
alleen in mijn studeerkamer,
maar juist op het moment dat ik
de ander ontmoet.

Ik was heel blij met de opmer-
king van dit lid. Deze opmerking
leeft onder meer leden, waarvan
ik er één ben. Ik denk ook
dikwijls: prachtige theorieën,
maar verschùìl je je niet achter je
theorie? Lief dòèn b.v., is voor
mij nog niet hetzelfde als liefde
zijn. Dat is in mijn ogen wezen-
lijk iets anders. En citaten uit
boeken zijn gauw gegeven, maar
in hoeverre verschuil je je daar
achter? Ben je je bewust van je
angst? Kijken, luisteren en leren
is voor mij het hoogste goed in
mijn leven van alle dag, heel
dicht bij huis, in mijn relatie van
mens tot mens.

Ik hoop dat ik met het schrij-
ven van dit stuk en de vragen die
ik gesteld heb, jullie heb uitge-
daagd tot reageren!

Femmie Rietdijk-Liezenga

Een Nederlandse
Theosofie e-maillijst

Wat is een e-maillijst? Een
e-maillijst is een lijst met
e-mail-adressen, zoals het
woord al zegt, maar dan met
een foefje erbij. In geval van een
e-maillijst, over een bepaald
thema, in ons geval theosofie,
wordt elke e-mail die ik aan de
lijst toestuur, aan elk lid van die
lijst toegestuurd. Als er op mijn
e-mailtje gereageerd wordt,
krijgt ook weer elk lid van de

lijst die reactie. Het gevolg is een
groepsdiscussie met een ongeli-
miteerd aantal leden over moge-
lijk meerdere onderwerpen
tegelijk. Een groot voordeel
hierbij is dat de lezer gewoon
kan kiezen een vervelende
e-mail weg te gooien en er niet
op te reageren, iets dat in een
gewone discussie moeilijker ligt.

Op het internet zijn e-maillijs-
ten over allerlei onderwerpen:
theosofie is er een van (ik ben
zelf lid van 2 van dergelijke lijs-
ten), ook Bon Jovi-fans, kooklief-
hebbers of Bahai-devotees enz.
hebben een e-maillijst (of zelfs
meerdere). De huidige lijsten
zijn meestal in het Engels. Ik stel
voor om een Nederlandstalige
e-maillijst op te zetten. Dit kan
het contact tussen leden van
verschillende loges vergroten en
ook belangstellenden kunnen
hun ideeën en vragen kwijt. Op
het moment dat er zulke vragen
zijn, functioneert de lijst als een
soort panel dat komt met
manieren waarop de vraag
vanuit verschillende gezichtspun-
ten beantwoord kan worden.
Op een dergelijke manier
hadden wij op het net de
kloneer-kwestie besproken, al
maanden voordat Borne het in
de TVN naar voren bracht, om
maar een voorbeeld te noemen.

Voorwaarden voor succes van
de lijst zijn naar mijns inziens:

1. Lid worden kan via een
makkelijk bereikbare inter-
net-site, in ons geval bij voor-
keur de TVN-site.
2. Lidmaatschap van de TVN is
geen voorwaarde voor lidmaat-
schap van de e-maillijst.
3. Geen censuur.
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Verder is het naar mijn idee
aan te bevelen als er een archief
wordt aangelegd, omdat er dan
in geval van een meningsverschil
nagekeken kan worden wat er
precies gezegd is en omdat een
interessante briefwisseling ook
terug gezocht kan worden en
eventueel gepubliceerd. In zo’n
geval moet er dus vrij veel extra
schijfruimte bij de provider gere-
serveerd worden. Verder is het
verstandig om in het begin niet
te verwachten dat het direct
loopt. Het heeft tijd nodig om

zoiets op gang te krijgen en zelfs
als zo’n lijst eenmaal op gang is,
kan er grote variatie zijn in de
hoeveelheid e-mailtjes die er per
week verstuurd worden. In alle
gevallen kunnen de leden elkaar
op de hoogte houden van
elkaars internetpagina’s en kan
de TVN haar evenementen op
de lijst adverteren. Het is echter
duidelijk dat dit slechts een van
de doelen van de lijst is. De
eigenlijke functie van zo’n lijst is
uitwisseling over alle mogelijke
onderwerpen die zijdelings of

direct met theosofie te maken
hebben.

Ik hoop dat het hoofdbestuur
dit oppakt en wij allen straks via
het internet met elkaar kunnen
communiceren over alles wat
ons maar bezig houdt. Een
e-maillijst functioneert vaak als
een tweede loge, dus wie komt
er bij mij in de e-loge?

Katinka Hesselink

(Hebt u interesse? Laat het ons
weten. Het e-mail adres van de
TVN is: Info.Tvn@inter.NL.net)
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(Hier had uw bijdrage aan “Dialoog”
kunnen staan!)
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