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Richard Heinberg geeft in zijn
boek vanuit een theosofisch, filo-

sofisch en spiritueel oogpunt een

overzicht van de ontstaansge-

schiedenis van en inzicht in –

wat hij noemt – de “nieuwe
industriële revolutie”: de

biotechnologie.

Hij definieert biotechnologie

als het veranderen van cellen of
DNA-moleculen door middel

van celdelings- en kloneertech-

nieken om bruikbare produkten

of processen te verschaffen.

Deze technologie kwalificeert hij
als reductionistisch, mechanisch

en materialistisch. De biotech-

nologie brengt de essentie van

het leven namelijk terug tot het

bestuderen van de genen en
dicht hieraan alle invloed op

levende organismen toe. Zij

heeft geen oog voor het feit dat

een gen onderdeel uitmaakt van

het erfelijk materiaal als geheel
en dat een organisme ook weer

onderdeel uitmaakt van een

groter geheel.

De biotechnologie veronder-

stelt volgens Heinberg dat een

organisme een object is dat je

kunt manipuleren en het is een

voorbeeld van het huidige

wereldbeeld van controle en
overheersing.

Een verandering van een gen

brengt volgens de biotechnolo-

gie net als bij een computer een
voorspelbaar en controleerbaar

effect teweeg. Een gen wordt

bijvoorbeeld met een bepaalde

ziekte in verband gebracht en er

worden conclusies getrokken
zonder dat de gevolgen bekend

zijn.

Hij noemt als voorbeeld een

theorie die voorstelt om de
menselijke genen dusdanig te

wijzigen dat het geweldda-

dige/criminele gedrag van

mensen kan worden beïnvloed.

M.a.w. met behulp van genen
wordt de wereld maakbaar

geacht. Deze gedachte komt

ook naar voren in het zoge-

naamde Menselijk Genoom

Project dat alle menselijke genen
in kaart wil brengen.

Heinberg constateert dat

biotechnologie zichzelf recht-

vaardigt als middel om het leven
te verbeteren. Het nut voor de

mens staat daarbij voorop. Blijk-

baar vindt de mens zichzelf

meer waard dan andere levens-

vormen Die vormen worden
immers ondergeschikt gemaakt

aan het nut voor de mens.

Iedere levensvorm speelt echter

zijn rol in het groter geheel en is
van zichzelf reeds waardevol.

In zijn boek noemt hij gevol-

gen van het genetisch manipule-

ren van gewassen. Uit een Duits

onderzoek uit 1998 blijkt
bijvoorbeeld dat een koolzaad

dat resistent was gemaakt tegen

ongedierte dit gen aan

“normale” koolzaadplanten

doorgaf die tweehonderd meter
verder groeiden. Er is geen

methode om dit gen vast te

houden. Uit ander onderzoek

kwam naar voren dat deze

genen zich ook heel snel naar
andere planten kunnen verplaat-

sen.

Uit andere studies bleek dat in

de omgeving van genetisch
gemanipuleerd katoen 30 % van

de bijen stierf. Hiermee wil

Heinberg duidelijk maken dat

met de verandering van een

enkel gen in een plant het
ecosysteem kan worden aan-

getast.

Hij wijst daarnaast op de

zorgelijke ontwikkeling in de
Verenigde Staten dat enkele

grote farmaceutische bedrijven

genen patenteren en zo het

alleenrecht verkrijgen op erfelijk

materiaal. Het leven is blijkbaar
geen wonder en mysterie meer.

Het verkrijgen van een patent

levert voor die bedrijven weer

subsidie op voor verder onder-

zoek. Bovendien kunnen paten-

ten worden verkocht als basis

voor nieuwe medicijnen.

Behalve voor menselijke genen

zijn o.a. patenten verstrekt voor

genen van planten en dieren en
technieken van genetische mani-

pulatie. Daarbij staat het verdie-

nen van geld voorop en niet het
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beter begrip van de complexiteit
van levende organismen.

Deze bedrijven hebben

volgens Heinberg zoveel invloed

dat ze buiten de democratische

controle staan. Ze bedreigen dus
de democratie. Onder de

dekmantel van idealisme, zoals

bestrijding van het voedseltekort

in de derde wereld en hogere

opbrengsten zonder het gebruik
van pesticiden, worden alleen de

eigen zakken in korte tijd met

miljarden dollars gevuld. De

gevolgen voor de langere

termijn krijgen totaal geen
aandacht.

Hij noemt ook het zoge-

naamde “Terminator” zaad. Dit

zaad is zodanig genetisch gema-

nipuleerd dat de planten van dit

zaad zelf geen zaad meer

vormen. De landbouwers

worden zo gedwongen om het

volgende jaar weer zaad bij het
bedrijf Monsanto te kopen.

Monsanto wil zo de Ameri-

kaanse landbouw versterken en

de concurrentie met de rest van

de wereld aangaan.

De macht van de mens over

de natuur wordt zo slechts door

enkele mensen over andere

mensen uitgeoefend met de
natuur als instrument. Heinberg

concludeert dat elke nieuwe

techniek die de mens uitvindt

weer als machtsmiddel tegen de

andere mens wordt gebruikt.

Een andere ontwikkeling waar

Heinberg op wijst is de weige-

ring van grote Amerikaanse

bedrijven om aan te geven of de
produkten die zij verkopen

genetisch gemanipuleerde

bestanddelen (bijvoorbeeld soja)

bevatten. Deze bedrijven vrezen

dat dan hun produkten niet
langer worden gekocht. Consu-

menten kunnen zo niet bewust

kiezen en weten niet meer wat

ze eten.

Om de bovenstaande zorge-

lijke ontwikkelingen te keren,

roept Heinberg - naast beper-

kende wetgeving - om een

nieuw moreel, spiritueel en
ecologisch bewustzijn.

Hij stelt twee soorten wetge-

ving voor:

a. wetgeving die het
verkrijgen van een patent op

erfelijke materiaal, technieken

e.a. niet langer mogelijk maakt;

b. wetgeving die voor-

schrijft dat bij produkten wordt
aangegeven of ze genetisch zijn

gemanipuleerd danwel derge-

lijke ingrediënten bevatten.

Daarnaast meent hij dat de
vraag of genen bijvoorbeeld

moeten kunnen worden gepa-

tenteerd niet aan wetenschap-

pers en ondernemers is

voorbehouden maar een moreel
vraagstuk is dat een ieder van

ons aangaat. Iedereen zal

immers de gevolgen van deze

ontwikkelingen ondervinden. De

beste manier om de Buddha te
“kloneren” en zo een zorgzame

samenleving met verantwoorde-

lijke, creatieve en blijde mensen

te verkrijgen is volgens hem niet

door middel van genenmanipula-

tie. Wij moeten volgens Hein-

berg aan ons zelf werken en

stelling nemen tegen misbruik

van macht om zo een betere

wereld voor onze kinderen en
kleinkinderen te bewerkstelli-

gen.

Gerard Annink

The Inner Life of Krishna-

murti — Private passion and
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Aryel Sanat is het pseudoniem

van Miguel Angel Sanabria. Sana-

bria is adjunct-professor aan de
Faculteit van Filosofie en Religies

van de Universiteit van Washing-

ton DC USA. Hij geeft colleges

en schrijft artikelen over Krish-

namurti sinds 1964.
In The Inner Life of Krishna-

murti onderzoekt Sanat Krishna-

murti’s buitengewone

psychische en spirituele gaven.

Hij gaat daarbij uit van de
“perennial Wisdom”. in het

woordenboek vertaald als:

eeuwigdurende - onafgebroken -

nooit opdrogende - overblij-

vende wijsheid. In de inleiding
wordt aangegeven dat Krishna-

murti’s gaven niet af te doen zijn

met de woorden: hallucinatie en

visioen, zoals wel gedaan is in

diverse biografieën over zijn
leven. Volgens Sanat is vooral
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het theosofisch begin van K’s
ontwikkeling erg verhelderend

en zijn onderzoek wil dan ook

aantonen dat daar niet aan voor-

bij gegaan kan worden. Zonder

de “perennial wisdom” zoals
aangegeven door H.P.Blavatsky

in haar theosofische geschriften

eind vorige eeuw en zonder

daarop volgende onderzoeken

van C.W. Leadbeater en Annie
Besant blijft Krishnamurti

iemand met visioenen en halluci-

naties. Hoe Krishnamurti daar

zelf over dacht brengt dit uitste-

kend gedocumenteerd boek ook
naar voren.

In het kader van eeuwigdu-

rende wijsheid legt Sanat inzich-

ten van H.P. Blavatsky en

Krishnamurti naast eigentijdse
schrijvers als Ferguson, Ken

Wilber, Joseph Campbell, Christ-

mas Humpreys, Alan Watts en

Aldous Huxley. Ook de onder-

zoeken van biografen als Pupul
Jayakar, Emily en Mary Lutyens

en Evelyne Blau worden aang-

ehaald.

Nadruk wordt gelegd op de

verregaande invloed die Theoso-

fie heeft gehad op de revolutie in

kunst en cultuur van de twintig-

ste eeuw. Zoals een renaissance

in oosterse cultuur, een

hernieuwde interesse in de
Kabbala, ontwikkelingen in

psychologie door Freud, Jung en

Wilber en anderen, het biodyna-

mische boeren van Rudolph Stei-

ner, veranderingen in opvoeding,
het ontstaan van non-figuratieve

kunst en de renaissance van lite-

raire bewegingen in Ierland en

Zuid-Amerika. Het was een

eeuw van doorbrekende veran-

deringen waar we niet omheen

kunnen.

De boeken over Krishnamurti

zijn veelal geschreven door

schrijver die vooroordelen
hadden over de Theosofische

Vereniging en daarom vermeden

de bronnen die daar lagen aan te

boren. Sanat geeft dat aan als

een van de redenen van zijn
onderzoek in dit boek. Zo

ontdekte C.W. Leadbeater

Krishnamurti door het waarne-

men van zijn zuivere aura

veroorzaakt door het “vacante”
ongeconditioneerde denkver-

mogen van Krishnamurti. Het is

gebleken dat Krishnamurti

eigenlijk niet te conditioneren

was en problemen had met de
presentatie van theosofie als een

nieuwe leer en niet als een vorm

van “perennial Wisdom”. Hij had

dat gemeen met H.P. Blavatsky.

Ook Annie Besant begreep hem.
Hij zie daarover: “Ze zorgde

voor ons en ze hield van ons,

maar een ding deed ze niet: ze

zei nooit doe dit of doe dit niet,

ze liet ons vrij en hiermee geef
ik haar het grootst mogelijke

compliment”.

Het “proces” wat ingreep in

Krishnamurti’s leven begon in

1922 in Ojai in Californië. Zoals
beschreven in dit boek lijkt het

op een ingrijpen in het fysieke

hersenverstand. Hij lijdt veel pijn

en blijft zo zijn hele leven alhoe-

wel wat minder bij het ouder
worden. Sanat gaat diep in op dit

proces wat wel is verklaard door

het ontstaan van kundalini. Maar

het blijkt veel meer te zijn. Het

zou kunnen dat Krishnamurti’s
lichamelijke veranderingen door

het proces veroorzaakt, veran-

deringen zijn voor de toekom-

stige mensheid. Zoals

aangegeven in De Geheime Leer
van H.P.Blavatsky. Krishnamurti

zegt hier zelf over in zijn

dagboek: “Het zuiveren van het

hersenverstand (the brain) is

noodzakelijk. Omdat het
gelimiteerd is en functioneert in

ruimte-tijd. Het kan dat wat

totaal is het geheel, het

complete niet bevatten. Het

geheel is het denken (the mind)
dat leeg is, totaal leeg. Het

hersenverstand moet gezuiverd

worden van elke conditionering.

Pas daarna kan het vatten wat

volmaakt, wat totaal is. Liefde is
die volmaaktheid”.

In de aangehaalde gesprekken

met David Bohm zegt hij:

“Inzicht kan hersensellen veran-

deren en conditioneringen
opruimen.” In dit verband

kunnen we denken aan H.P.

Blavatsky’s opmerkingen over

jnana yoga in de Bowen

Brochure en aan Annie Besant’s
Studie in Bewustzijn. Maar Sanat

verwijst ook naar Deepak

Chopra’s boek Ageless Body,

Timeles Mind en naar John

White’s The meeting of Science
and Spirit, waarin White het niet

onmogelijk acht dat in de

toekomst de hersencentra totaal

anders gaan functioneren.

Het begrip initiatie wordt
door Sanat aangegeven als een

diepe psychologische transfor-

matie waarbij alle conditionering

sterft en een nieuwe intelligentie

wordt geboren. Individuele ware
transformatie staat altijd in

verband met universele transfor-

matie wat het doel is van peren-

nial initiatie, gezien vanuit de

eeuwenoude wijsheid. Ook de
leraren van de eeuwenoude

wijsheid worden in dit boek de

perennial teachers genoemd en

zij zijn, net als esoterische scho-

len, van alle tijden. Het verschil
met de gewone universiteiten en

scholen bestaat er uit dat daar

wordt uitgegaan van het analyti-

sche geconditioneerde denken
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van het hersenverstand en van
het gedragspatroon daarop

gebaseerd, van de macht waar-

van de maatschappij en multina-

tionals uitgaan.

Het boek brengt ook het
begrip “Meesters” naar voren en

hun rol in de ontwikkeling van

Krishnamurti. In de tijd van H.P.

Blavatsky en direct daarna

worden zij erg conceptioneel
naar voren gebracht, haast

persoonlijk. Nadat Krishnamurti

zich losmaakt van de Theosofi-

sche Vereniging in 1927 gaat hij

spreken van “The Beloved, The
Other, The Presence, It”.

Termen werden steeds doorbro-

ken toen de energie die hij

immens noemde niet meer geli-

miteerd kon worden. Schitte-

rende uitspraken van

Krishnamurti worden aangehaald

over zijn ervaringen die verder

gingen dan tot dan toe ooit zo

helder weergegeven is. Krishna-

murti wilde dan ook dat zijn

proces onderzocht zou worden.

Hij zag zichzelf als instrument.

Sanat vergelijkt een vroeg

gedicht uit 1927 van Krishna-

murti met zijn dagboek uit 1962.
Het blijken uitdrukkingen van

hetzelfde in andere bewoor-

dingen. Ook het begrip Maitreya

en de wereldleraar komen aan

de orde. Uitgegaan wordt van
het feit dat perennial teachers

nooit een religie hebben verkon-

digd. Religies kwamen na hen.

Zo was de Christus uit de

evangeliën geen christen en de
Boeddha was geen boeddhist.

Zij gaven een universele bood-

schap voor bepaalde culturen.

Krishnamurti was wereldle-

raar. Meesters komen naar
voren als ongeconditioneerde

toestanden van gewaarzijn waar

we allemaal aan deelnemen op

bepaalde niveaus van bewustzijn.

Krishnamurti zei daarover:
“De Maitreya kan zich niet mani-

festeren. Dat zou zoiets zijn als

de lucht die zich manifesteert,

het is de lering die manifes-

teert”. Zijn “Beloved” was
overal en ook hier. Maitreya

staat voor een cyclisch moment

in het bewustzijn van de mens-

heid. Ieder van ons heeft het

potentieel om iets wat menselijk

mogelijk is uit te dragen, ook de
Maitreya-staat van bewustzijn.

Maar dat vraagt wel om een

radicale verandering die de sleu-

tel kan zijn tot de doorbraak van

afgescheiden degeneratie naar
de diepe betekenis van Maitreya

die te vinden is in regeneratie en

de daarbij horende niveaus van

bewustzijn.

Het boek “The Inner Life of
Krishnamurti” is een absolute

aanrader voor iedereen die

geïnteresseerd is in Krishna-

murti, zijn lering, het proces, en

zijn verhouding tot de Theosofi-

sche Vereniging. Het is uitste-

kend gedocumenteerd met een

uitgebreide notenlijst, een gese-

lecteerde bibliografie en een

duidelijke index. Het doel van de
schrijver was: een poging tot

helder, open, research geori-

ënteerd onderzoek naar Krish-

namurti’s psychische en

spirituele leven. Voor zover dat
mogelijk is, is die poging zeker

geslaagd.

Fay van Ierlant
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Hij, die op het Pad is, bestaat niet voor zich zelf, maar voor

anderen; hij heeft zich vergeten, opdat hij hen moge dienen.
Hij is als een pen in Gods hand, waardoor Zijn gedachte kan

vloeien en zich hier beneden kan uitdrukken, hetgeen zonder
pen onmogelijk geweest zou zijn. En terzelfder tijd is hij ook
een levende vlam van het vuur, die op de wereld de Goddelijke

Liefde uitstraalt, welke zijn hart vervult.

Uit: Aan de voeten van de Meester, Alcyone
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