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Covertalk over de
Theosofia’s van het jaar 1999
– Tom Ockerse

Dit is het eerste nummer van Theosofia
in de 21ste eeuw. Een nieuwe eeuw, een
nieuwe start. Het is met groot genoegen
dat we u in dit eerste nummer van jaar-
gang 101 een nieuwe ‘binnenkant’
tonen. Zoals u weet verzorgt Tom
Ockerse al een tijdlang de ‘covers’ van
het blad en was het wachten op een
nieuwe lay-out, een nieuwe ‘binnenkant’,
die beter zou passen bij de ‘buitenkant’.
We zijn Jaap Koning zeer erkentelijk dat
hij deze lay-out, die zo goed aansluit bij
de ‘buitenkant’, voor ons heeft ontwor-
pen. Dank zij de gezamenlijke inspan-
ning van Guido Haas en Willy Evelein is
dit ontwerp tot uitdrukking gebracht.
Hiermee gaat Theosofia het jaar 2000 in
als een nieuwe en eigentijdse heelheid.
Het eerste artikel van dit nummer is een
uitleg van Tom Ockerse over de covers
van het afgelopen jaar (jaargang 100).
We wensen u, lezer, veel lees- en kijkple-
zier met het blad.

De redactie

In de herfst van 1998 bracht ik een deel
van mijn sabbatical year (verlofjaar) door
als student aan de Krotona School of
Theosophy in Ojai, Californië. Aan het
eind van die studie-periode brachten de
studenten verslag uit van wat zij geleerd
hadden aan de loge van de Theosophical
Society te Ojai.

Mijn bijdrage aan die avond hield een
multi-media presentatie in van teksten en
beelden via dia’s met muziek. De beelden
waren foto’s van een enorme yucca plant
die in dat gebied van Californië groeit.
Deze yucca groeide naast het huisje waar
ik was ondergebracht en was een bijzonder
mooi exemplaar van ongeveer vier meter
hoog en met ongeveer een even grote
omtrek. De plant had lange, eenvoudige
bladeren met vervaarlijk uitziende ‘tanden’
langs de randen.

Ik leerde deze plant bijzonder goed
kennen omdat ik er regelmatig naast zat
om me tijdens de lunchpauzes te koesteren
aan de zon van Californië. Aan haar
aanwezigheid viel niet te ontkomen en ik
bewonderde haar vorm, schoonheid,
elegance en krachtige armen zeer. Ik
ontleende hier de inspiratie aan voor mijn
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project voor de loge-avond van Krotona. Ik
maakte een foto van elke arm afzonderlijk,
van de onderste bladeren op de grond die
aan het vergaan waren tot de nieuwe sprie-
ten die opschoten vanuit het hart in het
midden. Op een natuurlijke manier was er
al een relatie ontstaan tussen ons maar de
intieme foto-sessie waarbij ik me letterlijk
binnen de ‘tentakels’ van de plant begaf,
voegde een dimensie toe aan onze binding.
Tot mijn verrassing (en vreugde!) waren er
49 bladeren/beelden in totaal.... een veel-
belovend aantal, speciaal voor dit project
waarbij ik afwisselend dia’s van de foto’s
en dia’s van tekstgedeelten uit The
Mahatma Letters liet zien.

Dit is niet het juiste moment om meer
over het project te vertellen maar deze
informatie dient voornamelijk om de foto’s
die ik voor Theosofia jaargang 100
gebruikte van een kader te voorzien. Veel
van de afbeeldingen waren zo abstract dat
zij de mogelijkheid boden ideeën uit de
artikelen van het tijdschrift tot uitdrukking
te brengen. Mijn idee was om intuïtief een
voor-selectie te maken van de afbeeldingen
die ik wilde gebruiken en dan één ervan te
verbinden aan een theosofisch idee,
geïnspireerd door de teksten die mij
werden toegezonden. Zoals het geval is bij
alle ontwerpen die ik voor de covers van
Theosofia heb gemaakt, moeten de cover
en de delen ervan gezien worden als meta-
foren of symbolen en niet letterlijk geno-
men worden. Met de voor- en achterkant
van de cover, die als begin- en eindpunt
dienen, draagt elke cover op zichzelf als
het ware ‘tekst’ bij aan de uitgave. De
afbeeldingen, de vormen en de woorden
werken er aan mee om de theosofische
ideeën te weerspiegelen die in het leesge-
deelte tussen de covers uitgedrukt worden.
Zo zijn de covers meer gedichten dan
alleen maar decoraties, iets voor de
lezer/kijker om te interpreteren en om de
betekenis ervan, het geheimschrift als het
ware, te ontdekken zo diep als men bereid
is deze te zien en te ontcijferen. In de
beschrijvingen hieronder heb ik enkele
aantekeningen gemaakt van sommige

aspecten die aanleiding gaven tot het crea-
tieve besluitvormingsproces maar de
diepere interpretatie wordt overgelaten
aan de lezer om aandacht te schenken aan
wat er is en wat ermee in verband wordt
gebracht om tot een meer volledige bete-
kenis te komen.

De cover voor nummer 1 van jaargang
100 was gemakkelijk genoeg. Ik selec-
teerde aanhalingen uit het artikel ‘De reli-
gie van schoonheid’ van Radha Burnier
(aangezien ik toen ik het maakte alleen
maar over de Engelse versie van het artikel
beschikte gebruikte ik het Engels voor de
cover) en combineerde deze met een
afbeelding dat heel goed een abstract schil-
derij op linnen had kunnen zijn (vooral in
de ‘full color’ versie). De afbeelding refe-
reert aan ‘verval’ – smetten van imperfectie
– en trekt onze geconditioneerde reactie
op ‘mooi’ en ‘lelijk’ in twijfel, nog onder-
streept door niet-conformistische typogra-
fische differentiaties. Alle aanhalingen
beginnen op de voorkant maar lijken onaf,
onvolledig, gefragmenteerd – en suggere-
ren door de teksten tussen voor- en achter-
kant heen te lopen om tot voltooiing van
de gedachte te komen, en gaan dan op de
achterkant verder als voltooide denkbeel-
den.

Voor de cover van nummer 2 moest ik
iets bedenken zonder de inhoud van dit
nummer te kennen en ik had weinig tijd.
Daarom koos ik voor alleen maar een
afbeelding die een dialoog weergaf tussen
de voor- en achterkant over een theoso-
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fisch idee met geest en stof tegenover
elkaar gesteld. Op de voorkant simpliciteit
en vormloosheid (tot op zekere hoogte) en
het begin van differentiatie, waarmee
misschien vibratie en geluid gesuggereerd
worden. Op de achterkant ontdekken we
een ingewikkelde ‘wereld’ van deeltjes in
de vorm van een klein (spinne)web tussen
twee van de ‘tanden’ aan de rand van het
blad.

Voor nummer 3 had ik de hele inhoud,
dus alle artikelen, tot mijn beschikking. Ik
raakte geïnspireerd door het gedicht van
Kirsti Elo en gebruikte die in z’n geheel op
de cover. Het gedicht beschrijft een nieuwe
spirituele ethiek met een groter respect
voor alle dingen, ook voor de kleine, ogen-
schijnlijk onbetekenenden. De afbeelding
toont een close-up van de bovenkant van
het blad, als zodanig niet herkenbaar, met
twee mysterieuze vormen (kleine sapdrup-
pels) op het oppervlak. Ik draaide het
originele beeld op de kop om een meer
letterlijke interpretatie van de vormen (de

druppels) te kunnen creëren. Als we naar
de inhoud van het gedichtje kijken zouden
we deze vormen als afdrukken kunnen
relateren aan ‘het spoor van een konijn’ of
misschien aan ‘een heilig teken’. Als we
naar de voor- en achterkant samen kijken
is er vaag een spoor van een oog te zien
(met als wimper het getypte?) en z’n pupil
(de witte cirkel in de foto) – een idee dat
ook een link legt met het gedicht. Het
witte rondje in de pupil suggereert ook een
centrum van zuiverheid, essentie, van
waaruit de vorm (de woorden/typografi-
sche vorm) naar buiten uitstraalt.
Tenslotte zijn een paar woorden uit de
ovale vorm getrokken... woorden die ver-
wijzen naar ‘recht’ en ‘samenwerking’,
hetgeen helpt om tot een verdere interpre-
tatie te komen van wat gezien en wat gele-

zen wordt.

Voor de cover van nummer 4 gebruikte
ik de interessante afbeelding van een van
de bladeren van de plant, die naar de
aarde wijst. Het blad doorboort als het
ware de ‘sluier’ van de dennennaalden op
de grond en valt op dat punt samen met
zijn schaduw – een weerspiegeling van het
artikel ‘De weg van het Hart’ (Einar Adal-
steinsson) en van de tekst en het gedicht
‘dit is samsara, dit is nirvana’ uit ‘De Twee
Paden’ (Muriel Daw).

De cover van nummer 5 is een weerspie-
geling in de externe wereld van de inner-
lijke wereld (‘De eeuwige glimlach’) - met
‘het gevoel dat er iets naar je terug kijkt’
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(eerste alinea in ‘Elfen in de theosofie’):
wijzelf. Met de originele foto op de kop en
uitvergroot doet de donkere vorm op de
achterkant het bijna lijken op een oog met
wimpers. Je begint een gezicht te zien. Dit
suggereert ook een groter gezicht op het
plaatje van de voorkant: een spiegel waarin
we ons eigen gezicht zien en het idee dat
wat we zien is dat wat we er zelf van
maken. Wat is het dat ‘naar ons terug
kijkt’?

De cover van nummer 6 is een merk-
waardige afbeelding van detail en vaag-
heid: een foto van de doorsnee van een
blad met de achtergrond-delen uit focus.
De dialoog tussen de voor- en achterkant
wordt gestimuleerd door het zwarte vier-
kantje en de witte cirkel: abstracte vormen
als symbolen voor ideeën die enigszins
open zijn

voor interpretatie. Het vierkantje in zwart
vertegenwoordigt het lagere viertal (de
persoonlijkheid) van ons wezen, donker,
geplaatst in vaagheid en gehuld in myste-
rie. De cirkel in wit is vol van licht en
vertegenwoordigt heldere visie, het begrij-
pen van de aard van manifestatie en geest,
differentiatie, en scheiding en vereniging.

Na vijf weken geleefd te hebben met de
cactus, begon hij uit te groeien tot meer
dan alleen maar een fysiek wezen – hij
toonde me een klein universum: constante
evolutie met manifestatie en desintegratie.
In en om hem heen een drukte van belang
van levende wezens die er even zijn en dan
weer verdwijnen: van vogels, vliegen, spin-
nen en muizen tot wangzakeekhoorns. Van
zo’n leven in en om een blad kun je alles

leren over
leven.
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Boeddhistische
perspectieven op geluk en
vijandigheid
Deel 2: De Mahayana benadering

– Glenn H. Mullin

Het eerste niveau van boeddhistische
training – de Hinayana, of de Weg van
Eenvoud – richt zich op het mondig
maken van het individu met de vrijheid
die een innerlijke ruimte verschaft die
bijdraagt tot het bereiken van persoon-
lijk geluk, wijsheid en zelfs nirvana. Het
ziet boosheid als psychisch materiaal dat
deze innerlijke vrijheid belemmert en
pleit dus voor methoden om boosheid te
elimineren. Woede maakt ook patronen
van externe uitdrukking los die ons leven
minder vredig maken en aldus minder
vrij. Het tweede trainingsniveau – de
Mahayana, of de Weg van de Universalist
– plaatst de training in de grotere
context van de wereld waarin wij leven
met haar talrijke receptieve wezens.

Dit niveau staat ook bekend als de Bodhi-
sattvayana, of de ‘Weg van de Universele
Held’, want de basis van dit pad naar
verlichting is de gelofte om ieder moment
nuttig te maken voor anderen en te streven
naar verlichting om een kanaal voor het
grootst mogelijke profijt voor de wereld te
worden. Zoals de elfde-eeuwse meester
Jowo Atisha het formuleerde: ‘Alleen
wanneer wij het boeddhaschap bereiken,
zijn wij werkelijk volledig tot nut. Voor die
tijd zijn wij beperkt in dit opzicht’.

In de Mahayana training wordt er nog
veel meer nadruk gelegd op het beheersen
van boosheid, omdat boosheid de oorzaak
is van rechtstreeks nadeel jegens anderen
en de basis van dit pad is altijd om anderen
zoveel mogelijk ten nutte te zijn. Daarom
gaf de zesde-eeuwse Indiase meester
Chandrakirti de volgende metafoor: ‘Voor
de beoefenaar van Mahayana, brandt een
enkel ogenblik van woede het positieve
karma af dat verzameld werd in drie ontel-
bare eeuwigheden… Het is in zijn eentje
de meest gevaarlijke vijand’.
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De Mahayana spreekt over het cultive-
ren van een mild, niet-vijandig verstand ten
overstaan van drie typen tegenspoed. Ten
eerste de moeilijkheden die veroorzaakt
worden door andere levende wezens, die
tegengegaan moeten worden door middel
van liefde en mededogen. Ten tweede de
problemen die het leven en het zoeken
naar kennis van tijd tot tijd met zich
meebrengen, die tegengegaan moeten
worden door middel van het mediteren op
hoe veranderlijk en onderling verbonden
alle dingen zijn. En ten derde de moeilijk-
heden veroorzaakt door het af en toe een
onplezierige realiteit onder ogen te
moeten zien, in de zin van waarheden die
zich openbaren maar die overeenstemmen
met onze illusies. Hiervan is het tweede
punt het belangrijkste voor de Mahayana-
beoefenaar vanwege zijn of haar gelofte
altijd andere levende wezens ten nut te
zijn.

Alle scholen van het Tibetaans
Boeddhisme praktizeren een eenvoudige
dagelijkse meditatie om het verstand te
transformeren met betrekking tot de
manier waarop het zich verhoudt tot
andere levende wezens, en het boze, vijan-
dige verstand te vervangen door een
bewustzijn dat gedomineerd wordt door de
krachten van liefde en mededogen. De
techniek staat bekend als ‘De zeven uitlo-
pers van oorzaak en gevolg’.

Als inleiding op de meditatie visualiseert
men eerst drie mensen: de persoon voor
wie men de warmste gevoelens heeft, de
persoon aan wie men de grootste hekel
heeft en iemand voor wie men warmte
noch afkeer koestert. Deze drie noemt
men ‘de vriend, de vijand en de neutrale
persoon’.

Dan bedenkt men dat geen van deze drie
enig waar of inherent bestaan hebben en
dat de drievoudige status wordt vastgesteld
door het conceptuele verstand enkel en
alleen op basis van een voorbijgaande situ-
atie. Kortom, als iemand lief voor ons is en
ons op een of andere manier bevoordeelt,
gaan we hem als vriend beschouwen. Als

mensen onaangenaam of kwetsend tegen
ons zijn bezien wij hen met vijandige
gevoelens. En als zij noch aangenaam noch
onaangenaam zijn tegen ons, bejegenen wij
hen met emotionele apathie.

Dan bedenkt men hoe, zelfs in dit leven,
zulke omstandigheden vaak veranderd zijn,
waardoor vrienden tegenstanders werden,
tegenstanders vrienden en vreemden soms
vrienden of vijanden. Hoe vaak zijn deze
veranderingen in onze relaties dan wel niet
veranderd in de loop van onze talloze
voorbije levens terwijl wij aan het wiel van
karma draaiden? Men moet hierover
mediteren, totdat men een geestestoestand
bereikt waarin alle drie mensentypen als
gelijken gezien worden.

Het dagelijks toepassen van deze
methode beschermt ons tegen het ontwik-
kelen van vijandigheid, haat en verwijten
jegens de mensen waarmee men zijn leven
deelt. Deze contemplatie wordt niet gezien
als een van de zeven stappen, maar wordt
eerder een inleidende stap genoemd. Zij
wordt vergeleken met een boer die een
akker egaliseert alvorens er planten op te
zetten. Tenzij de akker eerst geëgaliseerd
is, zullen de planten niet gedijen. Op een
soortgelijke wijze moeten wij een funda-
menteel gevoel van emotionele gelijkmoe-
digheid creëren in de manier waarop wij
anderen tegemoettreden. Dan gaat men
verder met het trekken van het verstand
door de oefening van ‘de zeven uitlopers
van oorzaak en gevolg’.

Bij de eerste stap denkt men aan hoe wij
allen talloze vorige levens geleid hebben
en dat er daarom geen enkel wezen is dat
niet herhaaldelijk een moeder voor ons
geweest is. Ten tweede bedenkt men de
vele manieren waarop een moeder lief is
voor haar kinderen, doordat zij hun het
leven schenkt, voedsel, bescherming,
onderwijs enzovoorts. Vervolgens neemt
men zich voor deze liefde terug te betalen
door vriendelijk te zijn, tolerant en vrijge-
vig jegens allen. Ten vierde laat men het
verstand verblijven in universele liefde – de
gedachte dat men alleen geluk brengt en
de oorzaken van geluk voor anderen. Ten
vijfde verblijft men in het verstand van
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universeel mededogen – de gedachte dat
men altijd het lijden en de oorzaken van
lijden die men bij anderen aantreft dient te
verzachten. Ten zesde genereert men het
verstand van universele verantwoordelijk-
heid door te denken, ‘Ik zal altijd het
verstand in de atmosfeer houden van liefde
en mededogen jegens allen’. Dit zijn de zes
oorzaken. De zevende uitloper is het
effect. Om deze overgang te bewerkstelli-
gen dient men te mediteren over het feit
dat hoe meer verlicht men is, hoe meer
men in staat is de wegen van liefde en
mededogen te leven. Met dit als perspec-
tief schept men het verlangen verlichting te
bereiken als een manier om van zo groot
mogelijk nut voor de wereld te worden. De
bewustzijnstoestand die wordt opgeroepen
door het praktizeren van deze meditatie
staat in het Sanskriet bekend als
bodhichitta of ‘het verlichte verstand’. Zij
die dit opwekken worden bekend als
bodhisattva’s, of universele helden, want
zij geven prioriteit aan hun doelstelling
altijd geluk en welzijn te bezorgen aan alle
andere levende wezens en het lijden van
anderen zo veel mogelijk te verzachten.
Het is in het bijzonder bekend als ‘het naar
verlichting verlangende verstand’. Samen
met de praktijk van de zes volmaaktheden
– vrijgevigheid, zelfdiscipline, verdraag-
zaamheid, vreugdevolle energie, medita-
tieve gerichtheid en wijsheid – als dagelijks
levenswijze, wordt het ‘het met verlichting
bezig zijnde verstand’.

De Indiase meester Shantideva zei: ‘De
bodhichitta is als het magische elixir van de
alchemist, dat ruwe metalen in goud veran-
dert; het transformeert het ruwe materiaal
van ieder moment van ons leven in het
goud van de verlichtingservaring. Het is als
een juweel dat wensen vervult; als men het
eenmaal heeft gegenereerd, worden al
onze wensen alsook de wensen van ieder-
een die men tegenkomt, automatisch
vervuld. En het is als een tovervat dat
ongeacht hoeveel men ervan drinkt, nooit
opraakt maar voortdurend voedt en bevre-
digt’.

Dit is de algemene Mahayana methode
om het verstand te genezen van boosheid
en het vijandigheidssyndroom. Bovendien
worden talloze andere meditaties aan-
geleerd als specifieke toepassingen die
gebruikt dienen te worden wanneer zich
ernstige uitdagingen voordoen.

Een dergelijke transmissie suggereert
bijvoorbeeld dat, wanneer wij beledigd,
aangevallen of gekwetst worden, wij een of
meer van de volgende vijf innerlijke
houdingen dienen aan te nemen.

De eerste houding is de karmische
verbinding te bekijken. Meestal zien wij
onszelf als onschuldige omstanders bij
ieder ongeluk dat ons overkomt. Dit is
gewoon onwetendheid. De realiteit van de
situatie is dat alles dat ons overkomt met
ons verbonden is door de karmische
wetten van oorzaak en gevolg. Waar er
geen karmische oorzaak is, zal er geen
karmisch gevolg zijn. Dus als iemand ons
aanvalt, moet er aan onze kant een karmi-
sche oorzaak zijn om aangevallen te
worden. Liever dan boos te worden op de
aanvaller, zouden wij mededogen moeten
tonen en ons ervan bewust zijn dat het net
zozeer onze schuld is als die van hem of
haar. In plaats van met boosheid te reage-
ren, zouden wij de confrontatie moeten
gebruiken om het karmische patroon op te
lossen en niet te herhalen.

De tweede houding betreft het beschou-
wen van de aanvaller als iemand die in een
vorig leven uw lieve moeder geweest is, die
tijdelijk gek geworden is. Net zoals u
slechts liefde en mededogen zou voelen
voor uw moeder in dit leven als zij gek
werd en destructief agressief, zou u op
dezelfde manier moeten reageren op een
agressor, alleen maar op basis van liefde en
mededogen. Zelfs als u geweld moest
gebruiken om uw gek geworden moeder te
weerhouden en te voorkomen dat zij zich-
zelf en anderen nutteloos zou kwetsen, zou
u dat doen uit liefde en mededogen. Op
dezelfde manier zou men het hoofd
moeten bieden aan alle vijandige wezens,
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alleen op basis van liefhebbende zorg voor
hen, zelfs als geweld af en toe nodig is.

De Dalai Lama heeft dit ‘niet-geweldda-
dig geweld’ genoemd. Het gebruikelijke
voorbeeld is dat de Boeddha eens, in een
vorig leven, op een boot met vijfhonderd
kooplieden reisde. Een rover trachtte de
boot te beroven en tot zinken te brengen.
De Boeddha zag dat dit niet alleen slecht
zou zijn voor de slachtoffers, maar boven-
dien slecht karma zou zijn voor de rover.
Om de rover van een kwalijk noodlot te
redden en ook om de levens van zijn mede-
passagiers te redden, doodde hij hem. De
daad werd gepleegd op basis van gelijke
liefde en mededogen voor zowel de rover
als de slachtoffers.

De derde houding is waardering te koes-
teren voor de weldoende aard van zulke
intense gebeurtenissen. Deze overdenking
staat bekend als ‘het zien van de agressor
als een mysterieuze manifestatie van
iemands persoonlijke goeroe’. De idee is
dat onze ontberingen en moeilijkheden er
voor kunnen zorgen dat wij aan innerlijke
kracht en stabiliteit winnen. Daarom
verschaft de persoon die ons uitdaagt ons
in feite groot voordeel. Hij of zij is als de
sparringpartner van een bokser, die ons
helpt onze spirituele vaardigheden te
verbeteren. Zoals Lama Tshongkhapa
schreef: ‘De goeroe is heel vriendelijk
tegen ons, maar niet vriendelijker dan hen
die ons uitdagen of kwetsen’.

De vierde houding omvat het nadenken
over de illusoire natuur van de conventio-
nele werkelijkheid. Wij denken dat niets
bestaat zoals het zich aan het conceptuele
verstand voordoet. De dingen zijn nooit
helemaal wat ze lijken. Onze ervaringen
zijn als illusies, dromen, hallucinaties, een
luchtspiegeling en de schepping van een

tovenaar. Een touw, in het halfdonker, lijkt
op een slang. Als wij door een gekleurde
bril naar een wit besneeuwde berg kijken,
lijkt hij de kleur van de bril aan te nemen.
Zoals de zevende Dalai Lama het
uitdrukte, ‘Wat wij zien zijn slechts schilde-
rijen, geschilderd met de kwast van het
conceptuele verstand op het doek van onze
eigen projecties’. Nadenken op deze
manier ontspant onze vooroordelen over
de negatieve aard van de agressor en doet
ons reageren met de ruime en speelse wijs-
heid die ziet zonder te zien, hoort zonder
te horen en reageert zonder te reageren.
De vijfde methode is om het verstand
gericht te houden op de ultieme werkelijk-
heid van het zijn, of de lege natuur van alle
dingen. Wij bedenken hoe alles zonder
begin of einde is en zonder midden of rich-
tingen. De drie cirkels van de dader, de
handeling van de daad en het voorwerp
waarop de daad gericht is, zijn alleen maar
mentale toeschrijvingen en zonder enig
substantieel bestaan. Deze drie sferen van
iedere gebeurtenis missen volkomen een
inherente eigen aard. Mediteer op deze
manier en houdt het verstand op de
onvindbaarheid van een voorwerp van
woede. Behalve deze vijf voornaamste
methoden om het verstand vast te houden
in de sfeer van liefde, mededogen en wijs-
heid die vrij is van vijandigheid en boos-
heid, worden talrijke andere technieken
van contemplatie aangeleerd, zoals
bewustzijn van de ademhaling, het opzeg-
gen van mantra’s enzovoorts.
De Dalai Lama zei eens: ‘De Mahayana
methoden zijn als een uitgebreid menu in
een groot restaurant. Wij zouden die
(methoden) moeten kiezen die bij ons
passen, net zoals wij eten bestellen van een
menu dat in overeenstemming is met onze
smaak’.

Vertaling: A.M.I.
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De pijn en de glorie
van het mens-zijn
– Radha Burnier

Hoeveel mensen in de wereld zouden
graag dieren worden? Een paar dieren-
liefhebbers zeggen misschien, ‘Ik ben dol
op dieren, ik zou graag een dier zijn’,
hetgeen gemakkelijk gezegd is omdat
we weten dat het onmogelijk is om een
ezel, een varken of zelfs een aap te
worden.
Waarom trekt de gedachte een dier, een
vogel of een vis te worden ons niet aan?
Is dat omdat er een gerede kans bestaat
dat een dier afschuwelijk mishandeld
wordt?

Misschien wordt er op hem gejaagd tot de
dood erop volgt, nadat hij kilometers lang
gerend heeft en het volkomen uitgeput
moet opgeven, om daarna door honden
verscheurd te worden. Of hij wordt in een
laboratorium gestopt, geprikt, verbrand of
levend gevild. Of aan een leiband door de
straten gevoerd om de clown te spelen,
zoals apen en beren. Of het ergere lot te
ondergaan om weggerukt te worden bij zijn
moeder en grootgebracht te worden in een
akelig oncomfortabel onderkomen, niet
mogen bewegen, gevoerd worden met
onnatuurlijk voedsel en tot een soort
machine gemaakt te worden ‘om veevoer
tot voedsel te maken’. Dit alles en erger
kan gebeuren als men een dier wordt. In
de aloude mythologieën werd geboren
worden als een dier gezien als een straf,
niet als een voorrecht. Misschien voorzag
men zelfs in oeroude tijden, toen dieren
wat beter behandeld werden, wat er met ze
zou gaan gebeuren in de toekomst!

Maar als al dit lijden uitgebannen zou
worden, zouden mensen dan dieren willen
zijn? Nee. Waarom niet? Is het omdat
dieren geen vaardige handen hebben waar-
mee ze een horloge kunnen maken, een
schip bouwen, geweren produceren of een
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telescoop of een microscoop kunnen
bouwen die toont wat nog nimmer werd
gezien? Verscheidene redenen kunnen
naar voren gebracht worden om er de
voorkeur aan te geven in een menselijk en
niet in een dierlijk lichaam te zijn. Maar in
het kort is onze onbewuste of bewuste
voorkeur gebaseerd op de wetenschap dat
er een sterke beperking is aan bewustzijns-
verruiming in een dierenlichaam – onder
andere een beperking van kennis, van
vreugde ervaren, van liefde uitdrukken en
schoonheid gevoelen.

Dieren weten veel, maar alleen door
instinct. Hun gedrag heeft mensen geleerd
over geneeskrachtige kruiden en giftige
planten. Zij kunnen zonder te weten
aanvoelen welke kruiden de spijsvertering
bevorderen, of koorts onderdrukken. De
nietige spin weeft buitengewoon sterke
draden. Maar wat het dier weet is volstrekt
beperkt tot de noodzaak te overleven: voor
zijn jongen zorgen, gevaar ontvluchten
enzovoorts. De natuur zorgt ervoor dat ze
de kennis krijgen die ze nodig hebben om
te overleven. Maar hoe prachtig hun
kennis ook is, ze kan nooit de vergelijking
met die van mensen doorstaan. Dolfijnen,
olifanten, apen en papegaaien kunnen
denken, maar als je ze de beste leerboeken
geeft en naar school stuurt, kan geen van
hen een Einstein of een Sankara worden.
Dit is onmogelijk, omdat er een grens is
aan het bewustzijn dat in de dierenwereld
werkt, waardoor dat koninkrijk zich onder-
scheidt van het menselijke.

Wanneer we kijken naar de adelaar of de
havik, terwijl ze gracieus balancerend op
luchtstromen meedrijven, lijkt het of zij
van hun leven in de lucht genieten. De
hond voelt grote blijdschap wanneer zijn
baas thuiskomt. De vreugde die door een
vogel of dier ervaren wordt is misschien
zuiverder dan die van de gemiddelde mens,
want niet bedorven door denkbeeldige
zorgen, herinneringen en tegenstrijdige
gedachten. Maar kunnen dieren de
vreugde ervaren van het kijken naar blaad-
jes die traag in de wind bewegen, of blij

zijn met de opkomende maan of de herin-
nering aan een vriend in een ver land? Het
dier kent zulke vormen van vreugde niet,
die zich alleen voordoen wanneer het
bewustzijn tot het hoger menselijk gebied
opstijgt. Bovendien kan het dierenverstand
geen vragen stellen over het doel van het
leven, noch kan het trachten dat soort
probleem op te lossen. Dieren verlangen er
niet naar te begrijpen hoe het leven
geleefd moet worden of welke relatie goed
is. Maar het menselijk bewustzijn heeft de
macht om deze onderwerpen te onderzoe-
ken en erin door te dringen; en grote
inzichten in de gebieden van religie en filo-
sofie zijn het gevolg van bewustzijn, gericht
op onderwerpen die niets te maken hebben
met overleven of met ons eigen persoontje.

De verklaring in de Upanishads, aham
brahmasmi, ‘Ik ben het Eeuwige’, is
ontstaan uit het bewustzijn van een univer-
sele Realiteit, een transcendentale Waar-
heid, voorbij tijd en ruimte, voorbij de
grenzen van gedachten en dagelijkse
menselijke ervaring. Menselijk bewustzijn
– niet alleen het denken – heeft dat heilige
gebied van het tijdloze, het grenzeloze en
het Heilige aangeraakt, dat het Eeuwige is.
In zijn Notebook brengt Krishnaji deze
extase tot uitdrukking: ‘Terwijl ik daar liep,
kwam die Heilige Zegen; iets dat ik bijna
kon aanraken, en diep van binnen waren er
bewegingen van verandering. Het was een
avond vol betovering en schoonheid die
niet van deze wereld was. Het onmetelijke
was er, en toen was er stilte’.

Het menselijk potentieel voor spirituele
vrijheid wordt uitgedrukt als een funda-
mentele theosofische waarheid: ‘De ziel
van de mens is onsterfelijk en zijn
toekomst is de toekomst van iets waarvan
de groei en schittering grenzeloos is’.
Groei is vrijheid; zelfs fysieke groei omvat
vrijheid, maar het bewustzijn te laten
opengaan en het vergroten van het vermo-
gen te weten, lief te hebben en vreugde te
ervaren, is spirituele vrijheid. Hiernaar
verwijzen de Dhammapada, de Vivekachu-
damani en, op een indirecte manier, de
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Bijbel, als ze zeggen dat als mens geboren
worden een heel speciaal voorrecht is.
Jammer genoeg hebben mensen de beteke-
nis hiervan uitgelegd als het recht om
andere wezens te overheersen en uit te
buiten. Zo’n visie is een degradatie van de
waarheid dat menselijk leven speciaal is
vanwege het potentieel voor onbeperkte
spirituele groei en vrijheid.

De hele wereld zou in een nacht veran-
deren wanneer dit potentieel plotseling
realiteit werd. Helaas zijn wij niet in staat

de gave van de ons gegeven vrijheid te
gebruiken, omdat wij bepaalde karakter-
trekken geërfd hebben die niet van de ziel
zijn maar van het lichaam. Psychologisch
blijven wij gevangen in het lichaam en het
verstand. Wij geven de latente spirituele
mogelijkheden geen kans zich in ons als
individuen te manifesteren. Vandaar dat
wij worstelen en pijn lijden en een kwaad-
aardige maatschappij in het leven roepen.

Het menselijk lichaam is het product van
een duizenden jaren oud proces van
ontwikkeling van samengesteldheden en
vaardigheden. Vanuit primitieve omstan-
digheden is het geëvolueerd tot een orga-
nisme met een buitengewoon verstand,
met veel onaangesproken potentieel. Voor
het proces van fysieke evolutie is het over-
leven van het individu essentieel, tenmin-
ste lang genoeg om kroost te verwekken,
om er zeker van te zijn dat de soort in
stand blijft. Overleven – zowel van het
individu als van de soort – impliceert de
worsteling om te overleven, die obsessief
geworden is in de menselijke maatschappij,
omdat wij ons zozeer identificeren met het
lichaam en zijn comfort, genoegens en
bevredigingen.

Om fysiek te overleven, moet ieder schep-
sel angst kennen. Als dat niet zo was, en

wij onwetend rondliepen, zouden roofdie-
ren daar snel een einde aan maken. Alle
wilde dieren zijn voortdurend alert op
gevaar, bevreesd voor de aanwezigheid van
vijanden. De dieren die wij in kooien en in
legbatterijen en fokkerijen stoppen,
hebben misschien alle hoop laten varen en
reageren misschien niet op dezelfde
manier, maar in het wild zijn dieren op hun
hoede voor al het ongebruikelijke. Ze
mogen niet onverhoeds overvallen worden.
Het terrein moet worden afgebakend voor
het exclusieve gebruik van het overwin-
nende dier en zijn nakroost en dus moet
iedere indringer geweerd worden voordat
hij te ver binnendringt. Dit alles gaat al
duizenden jaren zo en is diep geworteld in
ons brein – vrees, het verwerven en zich
toe-eigenen van territorium enzovoorts.
Wanneer wij dieren observeren kunnen wij
veel begrijpen over mensen.

Zelfbehoud en overleven zijn afhankelijk
van vrees, achterdocht, uitbreiding,
verwerving, het snel grijpen van het
beschikbare voedsel en natuurlijk, omdat
alleen de sterksten overleven, dominantie.
Mannetjesdieren vechten zich dood om de
leider van de kudde te worden. Rudyard
Kipling beschrijft ontroerend hoe de oude
wolf, die vele jaren de leider van de troep
was, opzij moest toen zijn krachten afna-
men. In het geval van een kat met ernstig
oogletsel zei de dierenarts dat zelfs een
zandkorrel hem blind kon maken. Dus
werd hij ongelukkig drie maanden in een
kooi opgesloten. Toen het oog genezen was
en de deur van de kooi werd opengezet,
sprong hij niet vreugdevol de vrijheid tege-
moet. In drie maanden was de buitenwe-
reld ongewoon geworden, en hij wilde er
zeker van zijn dat het veilig was om naar
buiten te gaan; dus zocht hij voorzichtig,
stapje voor stapje, zijn weg naar de vrijheid
buiten de kooi.

Vastgesteld werd dat dit ook gebeurde
met de slachtoffers in concentratiekampen.
Toen de hekken van het kamp eindelijk
opengingen, renden zij naar buiten en toen
weer terug in hun barakken, omdat de
grotere wereld beangstigend was. Het
onbekende kan gevaarlijk zijn vanuit het
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oogpunt van fysiek overleven en het
menselijk brein bergt die conditionering in
zich.

Geen wonder dat de menselijke maat-
schappij chaotisch en wreed is, want wij
blijven ondergeschikt aan deze program-
mering, en al deze primitieve dwangimpul-
sen werken door ons in de maatschappij.
In het oerwoud werkt de  programmering,
want de natuur neemt haar eigen loop en
houdt orde. Maar wanneer het egoïstische
menselijk verstand, dat te slim is gewor-
den, mechanisch functioneert, verslaafd
door overgeërfde dwangimpulsen, produ-
ceert het ontstellende conflicten en lijden.

Wanneer we de geprogrammeerde reac-
ties laten doorgaan, zal ook het menselijk
lijden doorgaan. De manier om er een eind
aan te maken, is door zelfbewustzijn, dat
ook een geschenk is dat in het menselijk
stadium ontvangen wordt. Wij kunnen
onze conditionering intelligent observeren
en beseffen dat wij de oorzaak zijn van
onze eigen pijn; en dat wij de vrijheid
hebben om onze toekomst anders vorm te
geven.

Menselijke pijn is niet alleen fysiek. Miljar-
den hulpeloze dieren lijden hevige fysieke
pijn onder onze handen, maar onze pijn is
anders vanwege de ingewikkeldheden van
onze psyche. Wij zijn niet alleen maar
bang; wij lopen op onze angsten vooruit,
werken erop in met onze verbeelding en
intensiveren problemen. Wij verwerven
niet alleen maar dingen, wij maken plan-
nen en komplotteren, en zijn teleurgesteld
als onze plannetjes niet doorgaan. Wij
vinden medestanders om anderen te klei-
neren en scheppen aldus sektarische, poli-
tieke, sociale, nationale en andere
verdeeldheid. Het leven is enorm pijnlijk
voor ons door de manier waarop ons
verstand werkt, met zijn angsten, vijandige
gevoelens enzovoorts.

Maar hier zit ook een andere kant aan;
namelijk de grote waarden die deel uitge-
maakt hebben van de menselijke maat-
schappij. Wij maken elkaar ongelukkig, wij
raken verwikkeld in conflicten, wij spelen

de baas over vrouw, familie of een ander
land, maar er zijn nobele idealen en
morele ambities zonder welke de mense-
lijke cultuur en beschaving nauwelijks ooit
tot bloei had kunnen komen.

De wetenschapper E.W. Sinnott wijst
erop dat waarden die voor de menselijke
cultuur van betekenis zijn, zoals schoon-
heid, gerechtigheid en waarheid, niets te
maken gehad hebben met overleven. Waar
komen zij vandaan? Filosofen en zieners
hebben gesproken over de grote, tijdloze

waarden als de goddelijke attributen van
het Eeuwige. Schoonheid, waarheid, goed-
heid, vrede, gerechtigheid, vreugde – zij
zijn inherent aan het Zijn.

Over het voorbeeld van schoonheid, die
zelfs primitieve mensen tot op zekere
hoogte ervaren, schrijft Sinnott:

Welk selectief voordeel kan er bij een
wedloop om te overleven, zitten in enige
liefde voor schoonheid? In de lange worste-
ling omhoog van de mens is het najagen van
schoonheid soms feitelijk een belemmering
geweest, want maar al te vaak hebben onbe-
schaafde barbaren de overwinning behaald
op mensen met een hogere beschaving en
esthetische gevoeligheid. Het is moeilijk onze
liefde voor schoonheid toe te schrijven aan
het keiharde geven en nemen van evolutio-
naire selectie (The Biology of the Spirit).

Ook gerechtigheid kent geen plaats in de
overlevingsstrijd. Waar krijgt het menselijk
verstand een gevoel voor rechtvaardig-
heid? Universeel bewustzijn is zelf
misschien een toestand van absolute recht-
vaardigheid; en de schering en inslag van
het universum bestaat misschien uit waar-
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den. Sinnott schrijft verder over schoon-
heid:

Een plant of een dier internaliseert diffuse
en willekeurige materie uit de buitenwereld
en bouwt dat in het georganiseerde levende
patroon van zijn lichaam… Deze materiële
omhulsels die levend materiaal gebouwd
hebben om zichzelf te huisvesten zijn van een
zodanige aard en kwaliteit dat de mens ze
bijna altijd als prachtig beschouwd heeft…
Ik vind het significant dat wij ook reageren
op de schoonheid van de anorganische
natuur – van sterren en sneeuwvlokken en
kostbare stenen, van zonsondergangen,
regenbogen, bergen en de zee. Schoonheid is
niet alleen maar een biologisch bijproduct.
Zij is overal. Levend materiaal schept haar
niet alleen, maar heeft tenslotte in de mens
een wezen geschapen die, door spirituele
gevoeligheid, zijn armen kan uitstrekken en
schoonheid kan ontdekken in veel wijdere
koninkrijken.

Niet alleen schoonheid, maar alle grote
waarden van het leven, zoals liefde – die
geen gehechtheid of bezit is – zijn inherent
aan het leven. De gevoeligheid voor waar-
den en voor hun toepassing op relaties is
het wakker worden tot het goddelijke en
het spirituele.

Het overlevingsmechanisme dat blinde-
lings aan het werk is in de mens genereert
kwaad en pijn. Het is gewikkeld in een
strijd tegen het gevoel van waarden dat
inherent is aan zijn bewustzijn. Zoals
Sinnott zei, de natuur heeft uiteindelijk,
door een lange evolutie heen, in de mens
een entiteit geproduceerd met spirituele
gevoeligheden, en in die mens ontstaat een
morele worsteling. Vroeger of later moet
er een Kurukshetra-oorlog worden uitge-
vochten in ieder menselijk hart, die de ziel
bevrijdt van zijn ketenen en de weg vrij-

maakt voor het bewustzijn om oneindig te
kunnen uitbreiden in termen van liefde,
goedheid, schoonheid en vreugde.

Het moge duidelijk zijn dat wanneer er
de dwangimpuls is van programmering, er
geen vrijheid is. Het geprogrammeerde
brein moet het zwijgen opgelegd worden
en alle dwangmatige behoeften moeten
wijken voordat harmonie en vrede in ons
kunnen heersen en voordat het goddelijke
zaad in het bewustzijn kan groeien. Intus-
sen ondergaan wij de kwelling van het doen
van de dingen die wij niet willen doen!
Hoevelen op het spirituele pad hebben
uitdrukking gegeven aan gekwelde kreten,
daar zij de waarheid wilden spreken maar
meegesleept werden door onwaarheden;
vriendelijk wilden zijn, maar zich wreed
gedroegen. In dit stadium van spijt en
schuldgevoelens zijn de morele verma-
ningen moeilijker te verdragen dan fysieke
pijn; maar door dit stadium moet men
heen.

Naarmate het bewustzijn van zichzelf
groter wordt, zien we dat de ‘zonden’ over-
blijfselen zijn van het verleden, en dat wij
onszelf daar niet mee hoeven te identifice-
ren, noch met het fysieke systeem, dat
alleen maar een stuk gereedschap is, een
instrument om te gebruiken en niet ons
ware wezen. Het getuige-bewustzijn kijkt
kalm naar het hersenverstand en blijft
onbewogen, zuiver en sereen. De ervaring
van eenheid met het universele Leven
komt nadat de strijd beslecht is. Het
menselijk bewustzijn, vermengd met onein-
dig bewustzijn, is erfgenaam van zijn crea-
tieve macht, vreugde, wijsheid en vrede.
Door de gave van bewustzijn van het zelf
te gebruiken, zijn we vrij om te kiezen of
we doorgaan te leven met pijn en lijden, of
dat wij de grootheid en glorie van Vrijheid
ervaren.

Vertaling: A.M.I.
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Hoe Isis Ontsluierd
geschreven werd
– G. Farthing

Sinds de oprichting van de Theosofische
Vereniging tegen de achtergrond van het
spiritisme en de magie van de negen-
tiende eeuw, zijn de leden van de Vereni-
ging eraan gewend geraakt dat hun
leven comfortabel, geloofwaardig en
alledaags verloopt, in tegenstelling tot
het nogal ongeloofwaardige, buitenge-
wone en misschien eerder oncomforta-
bele leven van de stichters van de
Vereniging en de eerste leden.

Hoewel we nu een enorme hoeveelheid
technische theosofische kennis bezitten
van waaruit we, althans verstandelijk,
kunnen begrijpen hoe ‘wonderen’ tot stand
komen, maakt zich er thans feitelijk
niemand meer druk om en zelfs voor leden
spelen ze niet langer een rol, tenzij als
mogelijkheden.

De materialistische wetenschap, de
conventionele religieuze opvattingen en
praktijken, met de autoriteit van de
geschriften, hebben ons ertoe gebracht de
voorkeur te geven aan wat, bekend, alge-
meen aanvaardbaar en voorspelbaar is.
Natuurlijk zijn er nog steeds mensen die
geïnteresseerd zijn in UFO’s en andere
vreemde verschijnselen, zoals graancirkels.

Er zijn er die heel veel geloof hechten
aan boodschappen ‘doorgegeven’ via bui-
tenaardse of niet meer in incarnatie zijnde
wezens zowel als via levende personen,
waarbij in het laatste geval echter degenen
die er in geloven meestal beperkt zijn tot
selecte privé-groepjes.

De Theosofische Vereniging werd even-
wel opgericht tegen de achtergrond van
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enige zeer abnormale gebeurtenissen,
zowel historische als concreet op dat
moment plaatsvindende, waartoe in het
bijzonder een aanzienlijk aantal verschijn-
selen behoort, verricht door H.P.
Blavatsky, wier overlijden in 1891 nog
altijd in mei wordt herdacht overal in de
theosofische wereld.

Studenten zullen zich herinneren hoe
Blavatsky Col. Olcott ontmoette in het huis
van de gebroeders Eddy in Chittenden,
Vermont, waar zich enige buitengewone
spiritistische verschijnselen voordeden –
waaronder het materialiseren van verschij-
ningen. Zij vertelde hem dat, hoewel
media passief stonden t.o.v. welke entiteit
zich via hen zou openbaren, zijzelf in staat
was zulke verschijnselen naar believen op
te roepen, en later bewees ze dat ook bij
gelegenheid.

Ongeveer een jaar na de oprichting van
de Theosofische Vereniging in New York,
begon H.P.B. haar eerste grote werk te
schrijven. Het omvat in zijn geheel veel en
veel meer dan wat zelfs de meest erudiete
geleerde kon weten in die tijd. Het is
belangrijk dit op te merken omdat daar-
mee de vraag wordt opgeworpen: Kon dit
mogelijk H.P.B.’s eigen werk zijn? Was zij
wel de echte schrijver? Ze had geen offici-
ele opleiding van enige betekenis gehad en
ze beheerste het Engels niet vloeiend,
zeker niet schriftelijk. Het antwoord op
deze vraag vinden we in opmerkingen die
gemaakt worden in Olcott’s Oude Dagboek
Bladen en in enkele brieven en artikelen
van H.P.B.: een aantal Meesters was
betrokken bij het schrijven ervan en wel op
een zeer buitengewone wijze.

Haar manuscript toonde een aantal varia-
ties in stijl en Olcott zegt over haar hand-
schrift het volgende:

De ‘copy’ die door H.P.B. werd geprodu-
ceerd zag er op verschillende momenten
opvallend ongelijk uit. Hoewel het hand-
schrift over het geheel genomen wel zulke
karakteristieke trekken vertoonde dat iemand

die vertrouwd was met haar manier van
schrijven altijd in staat was om een gegeven
bladzijde als door H.P.B. geschreven te
herkennen, ontdekte men toch bij zorgvul-
dige beschouwing dat er tenminste drie of
vier varianten waren op die ene stijl, en dat
ieder van deze varianten bladzijden lang
aanhield, waarna een andere variant van
haar schrijfstijl aan bod kwam...

Een van deze handschriften van H.P.B.
was heel klein maar duidelijk; een ander
krachtig en vrij; weer een ander simpel,
middelgroot en zeer goed leesbaar; en een
slordig en moeilijk te lezen, met zijn rare
vreemd-gevormde a’s, x’en en e’s. Er was ook
het grootst mogelijke verschil in het Engels
van deze verschillende stijlen. Soms moest ik
verscheidene correcties aanbrengen in elke
regel, terwijl ik bij andere vele bladzijden kon
doornemen vrijwel zonder een fout woord of
foute spelling erin.

De volmaaktste van alle waren die manu-
scripten welke voor haar werden geschreven
tijdens haar slaap. Het begin van het hoofd-
stuk over de beschaving van het oude Egypte
is daarvan een voorbeeld. We waren om
ongeveer twee uur ’s nachts gestopt, zoals
gewoonlijk, beiden te moe om nog even wat
te roken of te kletsen voor we uiteen gingen.
De volgende ochtend liet ze me nog voor
mijn ontbijt een stapel van minstens 30 of 40
bladzijden prachtig geschreven H.P.B.
manuscript zien, die, zei ze, voor haar waren
geschreven door – welnu, door een Meester
wiens naam nooit door het slijk is gehaald
zoals dat met sommige anderen wel is
gebeurd. Het was in alle opzichten perfect en
ging rechtstreeks naar de drukkers zonder
enige revisie.

Olcott beschreef hoe een Meester om
zijn stuk schrijfwerk te doen letterlijk bezit
nam van H.P.B.’s lichaam. Ze was zich
ervan bewust ‘verdreven’ te zijn, maar
bleef daarna goed bij bewustzijn en volko-
men bewust van wat er aan de hand was.
De volgende verwijzingen naar de Mees-
ters die H.P.B.’s lichaam overnamen zijn
interessant:
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Dan was er een ander Iemand die zo’n
hekel had aan Engels dat hij nooit vrijwillig
met mij praatte in een andere taal dan het
Frans; hij had een mooie kunstzinnige
aanleg en was buitengewoon dol op mecha-
nische uitvindingen.

Een ander placht daar zo nu en dan te
zitten en iets met een pen neer te krabbelen
en tientallen poëtische stanza’s af te raffelen,
die nu eens sublieme dan weer humoristische
ideeën bevatten. Zo had ieder van die
verscheidene Iemanden zijn eigenaardighe-
den net zoals ieder van onze gewone kennis-
sen of vrienden ze hebben.

De een was joviaal, dol op goede verhalen,
en in zekere mate geestig; de ander was een
en al waardigheid, eruditie en gereserveerd-
heid. De een was kalm, geduldig en welwil-
lend behulpzaam; de ander prikkelbaar en
soms onuitstaanbaar. De een was altijd
bereid nadrukkelijk een filosofische of weten-
schappelijke verklaring te geven met betrek-
king tot de onderwerpen waarover ik moest
schrijven, door verschijnselen te doen voor
mij ter lering, terwijl ik die bij een ander niet
eens durfde te noemen.

Wanneer nu een van deze Iemanden ‘op
wacht’ was, zoals ik dat placht te noemen,
dan vertoonde H.P.B.’s handschrift dezelfde
eigenaardigheden als de vorige keer dat hij
zijn aandeel had geleverd aan het literaire
werk. Hij schreef bij voorkeur over het soort
onderwerpen dat hem na aan het hart lag; en
in plaats van de particuliere secretaris te
spelen, was H.P.B. dan zolang die andere
persoon geworden. Als je me in die tijd een
willekeurige bladzijde uit het Isis manuscript
had gegeven, dan had ik je haast met zeker-
heid kunnen zeggen door welke Iemand het
was geschreven.

Uit de beschrijving van de Iemanden die
H.P.B.’s lichaam overnamen blijkt dat er
zes of zeven kunnen worden geïden-
tificeerd vanwege hun eigen kenmerken en
wanneer je in aanmerking neemt dat later
al deze ‘correspondenten’ bekend zouden
worden als de Meesters van Wijsheid, dan
is daarmee makkelijk te verklaren waarom

in dat boek zulk een uitgebreide kennis
aanwezig is. Zoals al vaak eerder is opge-
merkt worden er uit zo’n 1300 andere
werken geciteerd, uit de verste oudheid via
de middeleeuwen tot de moderne tijd toe.
Je zou met recht kunnen zeggen dat er
geen enkel ander werk in de Engelse taal is
waarmee het vergeleken kan worden.

Het is echter, zoals de wijze waarop het
geschreven is al suggereert, een opeenvol-
ging van een groot aantal artikelen zonder
een duidelijke verbindende en doorgaande
verhaallijn, om welke reden het zeer
verschillende literaire kritieken heeft
gekregen. Het is duidelijk bedoeld als een
informatief geschrift en niet als een
verhaal met een duidelijk begin en einde.

Ze had een andere medewerker; hoewel
geen Meester van Wijsheid, was hij in feite
iemand die was gestorven en nog verbon-
den met de aarde. Hier volgt Olcott’s
beschrijving:

We werkten samen met tenminste één
niet-geïncarneerde entiteit – de zuivere ziel
van een van de meest wijze filosofen van de
moderne tijd... Hij was een groot Platonist;
en mij werd gezegd dat hij zo geabsorbeerd
was in zijn levens-studie dat hij aarde-gebon-
den was geworden dat wil zeggen hij kon de
banden niet verbreken die hem aan de aarde
vasthielden maar zat in een astrale biblio-
theek die hij zelf mentaal geschapen had,
verzonken in zijn filosofische overpein-
zingen... Daar was hij dus, graag bereid om
met H.P.B. samen te werken aan dit baan-
brekend werk, waaraan hij in filosofisch
opzicht een grote bijdrage leverde. Hij mate-
rialiseerde zich niet en zat niet bij ons, noch
nam hij als medium bezit van H.P.B.; hij
praatte gewoon urenlang langs psychische
weg met haar, dicteerde tekst, vertelde haar
welke referenties ze moest natrekken, beant-
woordde mijn vragen over details, legde me
bepaalde principes uit en speelde de rol van
een derde persoon in ons literaire sympo-
sium.

Een voorval dat ons duidelijk maakt in
wat voor ongewone setting Theosofie aan
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de wereld werd gepresenteerd wordt ons
verteld door Colonel Olcott:

Op een avond zat ik, na H.P.B. goedenacht
te hebben gewenst in mijn slaapkamer na te
denken terwijl ik mijn sigaar oprookte. Plot-
seling stond mijn Chohan naast me. De deur
had geen geluid gemaakt, als hij überhaupt
al opengemaakt was, maar in ieder geval
daar was hij. Hij ging zitten en praatte op
gedempte toon enige tijd met mij en omdat
hij tegenover mij in een uitstekend humeur
scheen te zijn, vroeg ik hem om een gunst. Ik
zei dat ik een tastbaar bewijs wilde hebben
dat hij hier werkelijk was geweest en dat ik
niet een of andere illusie of maya gezien had
die door H.P.B. was opgeroepen. Hij lachte,
wikkelde de geborduurde Indiase katoenen
fehta af die hij op zijn hoofd droeg, wierp die
naar mij toe en – was weg. Die lap bezit ik
nog steeds en draagt in een hoek het initi-
aal...  M van mijn Chohan geborduurd.

(deze fehta is nog steeds te bezichtigen
op het hoofdkwartier van de T.V. in
Adyar.)

Niet heel Isis was het rechtstreekse werk
van deze ‘bezoekende’ Meesters. Olcott
vermeldt dat H.P.B. zelf een zeer kundige
schrijfster was als volgt:

Ik heb gesproken over het deel van Isis dat
door H.P.B. persoonlijk werd gedaan en wat
inferieur was ten opzichte van het deel dat
door haar werd gedaan middels de Ieman-
den. Dit is heel begrijpelijk, want hoe kon
H.P.B., die geen enkele voorkennis op dat
gebied had, correct schrijven over de uiteen-
lopende onderwerpen die in haar boek
behandeld werden? In haar (ogenschijnlijk)
normale toestand had ze de gewoonte een
boek te lezen, de delen die haar opvielen aan
te strepen, er over te schrijven, fouten te
maken, ze te verbeteren, ze met mij te bespre-
ken, mij aan het schrijven te zetten, me te
helpen bij mijn ingevingen, vrienden aan te
sporen materiaal aan te dragen en zo door te
gaan zo goed als ze kon, zo lang als er geen
van de leraren in de buurt was om haar
psychische verzoeken te beantwoorden. En ze
waren lang niet altijd bij ons. Ze verrichtte

zelf een prachtig stuk schrijfwerk, waarvoor
ze een schitterende natuurlijke aanleg had; ze
was nooit saai of oninteressant; en ze
beheerste drie talen briljant, wanneer ze
volledig op dreef was.

Blavatsky spreekt over nog een vorm van
hulp die ze ontving bij het schrijven van
Isis:

Steeds wanneer mij wordt gezegd dat ik
moet schrijven ga ik zitten en gehoorzaam,
en dan kan ik gemakkelijk over ieder wille-
keurig onderwerp schrijven – metafysica,
psychologie, filosofie, oude religies, zoölogie,
natuurwetenschappen, of wat ook. Ik stel
mezelf nooit de vraag: Kan ik schrijven over
dit onderwerp of: Kan ik deze taak
volbrengen?, maar ik ga gewoon zitten en
schrijf. Waarom? Omdat iemand die alles
weet me dicteert.... Mijn Meester en soms
anderen die ik kende door mijn reizen, jaren
terug.... Ik zeg u eerlijk dat, steeds wanneer ik
schrijf over een onderwerp waarover ik
weinig of niets weet, ik mezelf richt tot Hen,
een van Hen inspireert me, d.w.z., Hij laat
me eenvoudigweg datgene wat ik schrijf
kopieren uit manuscripten en zelfs gedrukte
teksten die in de lucht voor mijn ogen
verschijnen; tijdens zo’n proces ben ik nooit
één ogenblik onbewust geweest... Het is die
wetenschap dat Hij me beschermt, en dat
geloof in Zijn macht, die me in staat gesteld
heeft mentaal en spiritueel zo sterk te
worden... en zelfs Hij (de Meester) is niet
altijd nodig; want wanneer Hij afwezig is
vanwege andere bezigheden wekt Hij in mij
Zijn vervanger aan kennis... In zulke tijden
ben ik niet meer degene die schrijft maar
mijn innerlijk Ego, mijn ‘lichtende zelf’, die
voor mij denkt en schrijft.

... Het schijnt mij toe dat de oude Godin
van de Schoonheid in eigen persoon mij
rondleidt door alle landen van de voorbije
eeuwen die ik moet beschrijven. Ik zit met
mijn ogen open en ervaar alle verschijnselen
die ik zie en hoor als werkelijk en feitelijk om
me heen aanwezig, en toch zie en hoor ik
tegelijkertijd dat wat ik schrijf. Het voelt alsof
ik in ademnood ben; ik ben bang om ook
maar de geringste beweging te maken uit
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angst dat daarmee de betovering zou kunnen
worden verbroken.

Langzaam komen, eeuw na eeuw, beeld na
beeld, uit de verte op me afdrijven en trekken
voor me langs als in een magisch panorama;
en ondertussen voeg ik ze in mijn geest
samen, deel tijdperken en data in en weet
zeker dat er geen vergissing mogelijk is.
Rassen en naties, landen en steden die allang
verdwenen zijn in het duister van het préhis-
torisch verleden, doemen op en verdwijnen
dan weer, maken plaats voor andere, en dan
worden mij de opeenvolgende data verteld.

Wat hierboven is vermeld zijn slechts
enkele voorbeelden van dat schitterende
verhaal dat zichtbaar wordt wanneer we
pogen de begintijd van de Theosofische
Vereniging en de kennis van de innerlijke
werkingen van de natuur te ontdekken, die

Theosofie zou worden genoemd en die de
Meesters door de Vereniging wilden
verspreiden. Het verhaal is nooit helemaal
op deze manier geschreven, maar het kan
stukje bij beetje worden afgeleid uit de
verschillende historische verslagen, artike-
len, en aantekenboeken waarin het
bewaard is gebleven.

Samen vormen ze een grote hoeveelheid
materiaal dat helaas grotendeels in
onbruik is geraakt, zowel binnen als buiten
de Vereniging. Tegen de achtergrond van
deze historische inzichten en opgetekende
verhalen krijgt de hele theosofische bewe-
ging een heel ander karakter dan wat we
gewoonlijk waarnemen. Laten we hopen
dat het niet te laat is de B e w e g i n g  te
verjongen en weer op gang te brengen op
de wijze zoals in het begin al werd aan-
gegeven.

Vert.: L.G.
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Zelf-Kennis

(Auteurschap is wat onzeker, waarschijnlijk door H.P. Blavatsky)

De eerste voorwaarde om zelf-kennis te verwerven is jezelf ten diep-
ste bewust te worden van je onwetendheid; met elke vezel van je hart
te voelen dat je jezelf onophoudelijk voor de gek houdt.

Het tweede vereiste is de nog diepere overtuiging dat zulke kennis –
zulke intuïtieve en zekere kennis – kan worden verworven door
inspanning.
De derde en meest belangrijke voorwaarde is een ontembare vast-
beradenheid om die kennis te verkrijgen en onder ogen te zien.
Dit soort zelf-kennis is niet te bereiken door wat de mensen gewoon-
lijk ‘zelf-onderzoek’ noemen.
Het wordt niet bereikt door redeneren of door enige hersenactiviteit;
want het is het ontwaken van het bewustzijn, van de Goddelijke aard
in de mens.
Deze kennis te verwerven is een grotere prestatie dan de elementen
te beheersen of de toekomst te kennen.

Uit: Lucifer, Oktober 1887



Mahatma’s en Chela’s
– H.P. Blavatsky

Een Mahatma is een persoon, die, door
speciale training en opleiding, die hogere
eigenschappen heeft ontwikkeld en die
spirituele kennis heeft verworven, die de
gewone mensheid pas krijgt na talloze
reeksen reïncarnaties tijdens het proces
van kosmische evolutie. Dit alles, natuur-
lijk, mits zij intussen niet tegen de doel-
stellingen van de natuur ingaan en aldus
hun eigen vernietiging bewerkstelligen.
Dit proces van de zelfevolutie van de
Mahatma strekt zich uit over een aantal
‘incarnaties’, ofschoon het er, vergelij-
kenderwijs, heel weinig zijn. Welnu, wat
incarneert er precies?

De occulte leer, voorzover deze bekend
gemaakt wordt, toont aan dat de eerste
drie principes min of meer sterven bij wat
genoemd wordt de fysieke dood. Het
vierde principe heeft samen met de lagere
delen van het vijfde, waarin zich de dier-
lijke neigingen bevinden, kama loka als
tehuis, waar het worstelt met desintegratie,
al naar gelang de intensiteit van die lagere
begeerten. Het is het hoger Manas, de
zuivere mens, dat wordt geassocieerd met
het zesde en zevende principe, dat
Devachan ingaat om daar van de effecten
te genieten van het goede karma ervan, en
vervolgens te reïncarneren als een hogere
individualiteit.

Welnu, een entiteit, die in zijn successie-
velijke incarnaties door de occulte training
heengaat, heeft langzamerhand steeds
minder (in iedere incarnatie) van dat
lagere Manas, totdat zijn hele Manas, dat
uit een geheel verheven karakter bestaat,
gecentreerd is in de hogere individualiteit.
Dan kan men zeggen dat zo iemand een
Mahatma geworden is. Ten tijde van zijn
fysieke dood vergaan al de lagere vier prin-
cipes zonder enig lijden, want zij zijn in
feite voor hem als een kledingstuk dat hij
naar believen aan- en uittrekt. De echte
Mahatma is dan niet zijn fysieke lichaam,
maar dat hoger Manas dat onafscheidelijk
verbonden is met het Atma en het voertuig
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ervan (het zesde principe) – een samen-
gaan dat door hem in een betrekkelijk
korte tijd geëffectueerd wordt door het
proces van zelfevolutie te doorlopen, zoals
aangegeven door de Occulte Filosofie.
Wanneer mensen dus een verlangen te
kennen geven om ‘een Mahatma te zien’,
schijnen zij echt niet te begrijpen waar zij
naar vragen. Hoe kunnen zij, met hun
fysieke ogen, hopen datgene te zien dat
hun zichtvermogen transcendeert? Is het
het lichaam – slechts een omhulsel of een
masker – waar ze naar hunkeren of
verlangen? En gesteld dat ze het lichaam
van een Mahatma zien, hoe kunnen ze dan
weten dat achter dat masker een verheven
entiteit schuilgaat? Met welke maatstaf
kunnen zij beoordelen of het Maya dat
voor hen staat het beeld van een ware
Mahatma weergeeft of niet?

En wie zal zeggen dat het fysieke geen
Maya is? Hogere dingen kunnen alleen
waargenomen worden door een zintuig dat
deel uitmaakt van deze hogere dingen. En
wie dus de echte Mahatma wil zien, moet
zijn intellectuele gezichtsvermogen gebrui-
ken. Hij moet zijn Manas zo verheffen dat
het waarnemingsvermogen ervan helder is
en alle nevel door Maya geschapen moet
opgelost worden. Dan zal zijn visie helder
zijn en zal hij de Mahatma’s zien waar hij
ook is. Immers, daar de Mahatma’s één
geworden zijn met  het zesde en zevende
principe, die overal aanwezig en alomte-
genwoordig zijn, kan men zeggen dat de
Mahatma’s overal zijn. Zoals wij misschien
staande op een bergtop de hele vlakte
kunnen overzien en toch niet in staat zijn
enige bepaalde boom of plek waar te
nemen, omdat vanaf die hoge positie alles
beneden vrijwel identiek is, en onze
aandacht misschien getrokken wordt door
iets dat niet hetzelfde is als zijn omgeving,
zo kan men op dezelfde manier, ofschoon
de hele mensheid binnen de mentale visie

van de Mahatma’s valt, van hen niet
verwachten dat ze speciale aandacht
hebben voor ieder menselijk wezen, tenzij
dat wezen door bijzondere handelingen
hun bepaalde aandacht op zich vestigt. Het
hoogste belang van de mensheid als geheel
is hun speciale zorg, want zij hebben zich
geïdentificeerd met die Universele Ziel die
door de Mensheid stroomt, en hij die hun
aandacht wil trekken, moet dat doen door
die Ziel die overal in doordringt. Deze kijk
op het Manas kan ‘geloof’ genoemd
worden, hetgeen niet verward mag worden
met blind geloof. ‘Blind vertrouwen’ is een
uitdrukking die soms gebruikt wordt om
vertrouwen aan te geven zonder waarne-
ming of begrijpen.

De ware perceptie van het Manas is dat
verlichte geloof, dat de echte betekenis
aanduidt van het woord ‘geloof’.

Dit geloof zou tegelijkertijd vergezeld
moeten gaan van kennis, d.w.z. ervaring,
want ‘ware kennis voert geloof mee in zijn
kielzog’. Geloof is de perceptie van het
Manas, (het vijfde principe), terwijl kennis,
in de ware zin van het woord, het vermo-
gen is van het Intellect, d.w.z. het is spiritu-
ele waarneming. Om kort te gaan, de
hogere individualiteit van de mens,
samengesteld uit zijn hoger Manas, het
zesde en het zevende principe, zou moeten
werken als een eenheid, en alleen dan kan
het ‘goddelijke wijsheid’ verkrijgen, want
goddelijke dingen kunnen alleen door
goddelijke eigenschappen waargenomen
worden. Het verlangen, dat iemand drijft
om zich aan te melden voor chelaschap,
moet erop gericht zijn de werkingen van de
wet van Kosmische Evolutie in zoverre te
begrijpen dat het hem in staat stelt in
harmonieuze eenheid met de natuur
samen te werken, in plaats van door onwe-
tendheid tegen haar doelstellingen in te
gaan.

Vertaling: A.M.I.
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Leven is sterven
– Beatrice Bruteau

Iedereen weet dat een crucifix, zelfs als
die een stervende of dode man voorstelt,
niet de betekenis van dood heeft; de
betekenis is leven. In zekere zin is de
dood tenminste de voortbrenger van
leven. Wat ik wil zeggen is dat leven
noodzakelijkerwijs sterven is en dat dit
belangrijke symbool van openbaring van
hoe de totale werkelijkheid is ons direct
toont dát het zo is.

Ik moet denken aan de regels van T.S.
Eliot uit Fragments of an Agon:

Dit is geen leven, geen leven
Ik zou wel net zo lief dood zijn.

Dat is het wat leven is, alleen maar is
Wat is het?
Wat is leven eigenlijk?
Leven is dood.

We moeten echter eerst van die (zelf-
standige) naamwoorden af zien te komen.
Het is niet zo dat leven dood is, maar dat
het leven sterven inhoudt, in wezen afhan-
kelijk is van sterven; feitelijk kun je (vanuit
een bepaalde visie) zeggen dat leven
hetzelfde is als sterven. En de hoofdreden
hiervoor is dat leven niet een zelfstandig
naamwoord is, maar een werkwoord.

Er bestaat niet zoiets als het leven; er
bestaat alleen leven en dat is een proces.

Dit is niet zomaar een toevallig proces,
maar een essentieel en fundamenteel
dynamisch proces. Er is niet een of andere
stabiele vorm van een statische substantie,
die dan in een andere stabiele vorm of
zelfs in een andere statische substantie
verandert. Leven kent geen stabiele
vormen of statische substanties. Er bestaat
slechts een dynamisch proces, een voortdu-
rende beweging. Leven is de naam van die
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beweging, van dat proces. Leven is de
interactie, de beweging. Die houdt nooit
op. Elk schijnbaar samenstel van delen is
er alleen maar voor een moment. Wanneer
we dat als een stilstaan proberen te
beschouwen, als we een ‘snapshot’ van de
beweging trachten te maken, dan moeten
we wel zien dat deze vorm net zo snel ver-
dwijnt als dat hij ontstaat. ‘Verscheiden’ is
net zo’n juiste en belangrijke manier van
beschrijven van wat er gebeurt als ‘verschij-
nen’.

We leven in een gevormde wereld, de
wereld van vormen van het Vormloze.
Maar deze vormen veranderen voortdu-
rend en gaan voorbij. Dat is de aard van de
wereld van vorm. We kunnen stellen dat
het juist de ‘vorm’ van de wereld is die
‘heengaat’. ‘Heengaan’ is wat deze wereld
voortdurend doet. En zij moet dat doen
om in leven te blijven. Zoals Eliot zegt: ‘dit
is leven, leven is de beweging om levend te
blijven.’ En: ‘leven is de beweging, het
proces; leven is transformeren, leven is
heengaan.’ Als we proberen aan een vorm
vast te houden en haar niet laten gaan,
stopt de beweging en dat is werkelijk dood
en niet leven dat dood voortbrengt. En
feitelijk is dat niet mogelijk in de wereld
van vorm. De vormen zijn altijd in bewe-
ging, in een proces. Eigenlijk is het beter
om te zeggen dat de wereld het proces is.
Het proces zelf is fundamenteel, niet iets
dat zich voordoet als het resultaat van rela-
ties tussen gevormde dingen onderling,
hoewel we vaak probeerden er op die
manier over te spreken.

Het leven, sterven, weer leven is tijdelijk;
het vindt plaats in de tijd, als de tijd. Dat is
de betekenis van tijd: leven, heengaan,
transformeren. En het proces van tijd is
zelf een vorm van het Vormloze, van het
Eeuwige. Het is het Eeuwige dat wordt
verklaard als een proces van de tijd. De
Drie-eenheids Levens Cyclus is het
eeuwige fenomenalistische, zowel als tijde-
lijke proces en dat tijdelijke proces kent

zichzelf op een zeker punt als de Eeuwige
zelfexpressie, als een kind van God.

Maar zo gauw het kind zich in de Vader
herkent, verenigt het zich met zijn Vader in
diens creatieve handeling, het zichtbaar
maken, het tot wereld maken, het transfor-
meren van het verklarende.

Het lijkt dus om twee processen te gaan,
twee cycli, twee ‘raderen’, een ‘groot rad’
en een ‘klein rad’. Het ‘grote rad’ is het
proces van de Drie-eenheid zelf, dat het
Vormloze in de vorm giet en de vormen tot
de zelfrealisatie brengt die hen weer terug-
brengt tot het Vormloze. En het ‘kleine
rad’ is het proces tussen de vormen onder-
ling in de verschijnselen-wereld van leven
en sterven. Het ‘kleine rad’ bevindt zich
binnen het ‘grote rad’, een ‘rad in een rad’!
Beide zijn in essentie dynamisch; het dyna-
mische, de beweging, is zelf datgene wat de
Werkelijkheid is, het is niet iets dat de
Werkelijkheid heeft of doet.

Verder is het proces zijn eigen maatstaf.
Het is geen middel tot enig doel buiten
zichzelf. In die zin is het proces niet escha-
tologisch. (Eschatologie is de leer der laat-
ste dingen, vert.) Het heeft geen doel
buiten zichzelf, de Goddelijke Zelfexpres-
sie en Realisatie en het kent geen eindbe-
stemming. Binnen de Cyclus van de
Drie-Eenheid bestaat geen eschatologie in
de zin dat het geopenbaarde Goddelijke
Leven zichzelf tot vervulling brengt
wanneer het zich bewust wordt als een
Goddelijk Kind en tot zijn Bron weder-
keert.

Het bewustzijn dat we ‘van God afkom-
stig zijn en tot God zullen wederkeren’
(Evangelie van Joh. 13:31) is een doel
binnen het proces, maar het maakt geen
einde aan het proces. Want het proces zelf
is aan één van de polen van tegenstellingen
eeuwig, en tijdelijk aan de andere. Geen
van beide betekent ophouden.

Om een concreet gevoel te krijgen van
de werkelijkheid van leven/sterven kunnen
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we beseffen hoe wijzelf zijn hetgeen in
huidige kosmische taal dissipatieve (ver-
dwijnende, vert.) processen genoemd
worden. We nemen materie op, energie en
informatie, en vervolgens laten we lucht
ontsnappen, verspillen materie, energie en
informatie die niet bruikbaar voor ons zijn
en die, als we hen zouden behouden, ons
proces in de war zouden sturen. We doen
dat door te ademen, te eten, uit te schei-
den en door te leren en te vergeten en op
vele andere manieren. Dit is onze manier
van leven, ons milieu, en zelfs de wijze
waarop onze omgeving door ons ‘heen-
stroomt’ en zich voor een tijdje ontwikkelt
tot bepaalde vormen.

Dat wat we opnemen is aanvankelijk
‘buiten ons’, niet van onszelf. Vervolgens
nemen we het op, bouwen het tot een of
ander stelsel van ons om en rekenen het
als tot onszelf behorend, en uiteindelijk
verdrijven we het en is het weer ‘van buiten
ons’, niet tot onszelf behorend. Alle onder-
liggende structuren van ons proces doen
soortgelijke dingen. De cellen ontvangen
zendingen goederen van de bloedstroom,
en werken ermee op een manier die past
bij hun specifieke functies, selecteren de
producten die ze niet kunnen gebruiken en
verwijderen het afval. Binnenin de cellen
bewegen de moleculen zich voortdurend in
het rond en worden constant samen-
gevoegd en ontbonden.

Energie wordt van molecule tot molecule
overgebracht. De structuren van de mole-
culen bevatten informatie, net als de bewe-
gingen van de cellen van een lagere orde
en de weefsels die zij vormen. Al deze
bewegingen vormen het leven, het proces
van leven: het van hier naar daar gaan, het
gevormd worden en uiteenvallen. Het
verlaten van de ene positie is net zo essen-
tieel voor het proces als het beginnen aan
een nieuwe. Uiteenvallen is even belang-
rijk als gevormd worden. Het opruimen
van afval is van hetzelfde cruciale belang
als het opnemen van voedingsstoffen.

We weten dat de cellen in ons voortdu-
rend sterven en vervangen worden. We
weten dat we elke week een nieuw maag-
slijmvlies krijgen, elke maand een nieuwe

huid en elke zes weken een nieuwe lever.
Tijdens de groei van een embryo, bij de
ontwikkeling van de foetus, is er een
enorme celsterfte. Bij het leerproces van
een kind sterven er cellen in zijn hersenen.
Sterven is verweven met leven in elke fase
van het proces. Op dit moment sterven er
cellen in ons, vallen moleculen uiteen. Als
er niet zoveel sterfte was, zouden we niet
kunnen leven. Als we niet bezig waren te
sterven, zouden we dood zijn!

Ook op twee andere manieren is sterven
verweven met leven. Het eerste dat spon-
taan in ons opkomt is de voedselketen.
Sommige schepselen sterven opdat andere
kunnen leven. Sommige moleculen vallen
uiteen zodat andere kunnen ontstaan.
Energie verdwijnt uit het ene stelsel om
een ander in beweging te zetten. Vormen
en informatie lossen op als andere verschij-
nen. Dit hele proces – en het is belangrijk
het als een geheel te zien – het uiteenval-
len en het weer samenstellen, behelst
datgene waaruit het leven bestaat. Dit is
het fysieke, chemische, biologische infor-
matieve proces dat de natuurlijke wereld
van vormen is.

Een tweede manier waarop leven en
sterven met elkaar verweven zijn is de loop
van de evolutie. De evolutie voltrekt zich
door wat we ‘natuurlijke selectie’ noemen,
dat wil zeggen, overleving van de sterkste.
Sommige systemen, schepselen en soorten
laten meer nakomelingen na dan andere.
De genen hiervan gaan daardoor een
groter percentage van de gemeenschappe-
lijke hoeveelheid genen in beslag nemen
dan de genen van de schepselen die niet zo
veel nakomelingen achterlieten. Het is het
sterven van deze laatste die het onder-
scheid vormen en dit onderscheid voorziet
in de opkomst en de dominantie van die
genen die hun schepselen in staat stellen
meer nageslacht na te laten. Deze selectie
is het duwtje dat het hele biologisch gebeu-
ren op doet schuiven naar volgende stadia
met verschillende kenmerken. Leven is
ook de naam van dit hele gebeuren, de
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hele geschiedenis van het leven op de
planeet. In feite is het een heel eenvoudig
gebeuren, een zijn, één levend systeem. En
hiervan is het sterven van individuen en
soorten, van moleculen en cellen datgene
wat het stelsel in leven, in beweging houdt
en transformeert.

Laat mij hier een opmerking invoegen
over systemen. Een systeem is een samen-
stel van activiteiten waarin elke component
elke andere beïnvloedt. Geen onderdeel
heeft alleen maar een controlerende taak,
of wordt alleen maar gecontroleerd. Elk
levert bijdragen en elk ontvangt ze. Het
totale samenstel van het hele stelsel van
activiteiten is derhalve heel complex, heel
gevoelig en heel ontvankelijk. De commu-
nicatie, de verdeling van materie en de
informatie binnen het stelsel vormen
samen het systeem. De interactie van de
activiteiten van een aantal ondersystemen
wordt zelf ook op gelijke wijze gevormd.

In deze tijd geeft het ecosysteem ons een
uitstekend voorbeeld. We beginnen in te
zien hoe ieder aspect ervan moet worden
beschermd om het andere in stand te
houden. Wetenschappers vertellen ons ook
dat de aarde als een geheel, een levend
proces (dat evengoed dingen omvat die wij
gewoonlijk als niet-levend beschouwen,
zoals het weer, bodembewegingen, aard-
platen, magma), één interactief systeem
vormt.

Zo beheersen bijvoorbeeld levende
wezens bij hun afscheidingsprocessen de
samenstelling van de atmosfeer op dusda-
nige wijze dat deze hen op hun beurt een
gunstig milieu verschaft. En de kosmos als
geheel is het overkoepelende systeem,
waarvan de kenmerken, de grote kosmi-
sche constanten die de zwaartekracht en
de elektrische lading regelen en de uitzet-
ting van het universum, al het andere
mogelijk maken, te beginnen met de
vorming van atomen en sterren en de orde-
ning van melkwegstelsels.

De tegenstelling leven / sterven voltrekt
zich in al deze interactieve systemen. Het
is het kenmerk van zulke systemen. Zij zijn
hun interactiviteiten, hun relatieve leven
en sterven, sterven en leven. Elk onderdeel
wordt mogelijk gemaakt door alle andere
activiteiten en draagt op zijn beurt bij aan
het bestaan van alle andere. Wij zijn zelf,
als biologische systemen, organisaties van
atomen, die in de sterren zijn samen-
gepakt, sterren van een eerdere generatie
van sterren, sterren die geëxplodeerd zijn
en hun atomen hebben verspreid, en deze
atomen hebben toegestaan om door de
volgende generatie van zich verdichtende
sterren bijeen geveegd te worden, die
wellicht planeten worden met misschien
wel levende wezens. En deze wezens evolu-
eren dan misschien tot wezens die iets
begrijpen van de wonderschone wereld
waarin zij leven. En als dat zo is zal de
kosmos in hen leven, zoals zij in de kosmos
leven. En zij, deze intelligente wezens
zullen opnieuw tegenstellingen vertonen
als zij op onvoorspelbare wijze de kosmos
transformeren door haar onveranderlijke
wetten te gehoorzamen.

We moeten echter bedenken dat al deze
interactiviteiten het proces van vormen van
het Vormloze zijn. Het is het wentelen van
het rad binnen het rad, een tegenstelling
van de tegenstellingen binnen de grote
tegenstelling. Systemen die op zich ‘leven
door te sterven’ gaan dood in hun hoeda-
nigheid van deelnemers aan het leven in
een groter systeem, waarvan zij de samen-
stellende activiteiten vormen, terwijl het
gehele systeem levend wordt gehouden
door het voortdurende sterven er binnenin.
En het sterven / leven is op zich de wijze
waarop Vorm het Vormloze interpreteert
en eventueel tot zelfrealisatie komt om tot
het inzicht te komen dat het het Vormloze
is dat zich als Vorm manifesteert.

Dus zijn wijzelf ook voortdurend bezig te
sterven. Ons leven is het overgaan van elk
moment naar het volgende, daarbij afstand
doend van wat het ook maar bezat aan
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vorm en realiteit, zodat het nieuwe zijn
plaats kan innemen. Waar is het kind
gebleven dat wij eens waren? Waar zijn al
onze vroegere zijnstoestanden? Waar is
zelfs dat wat wij een minuut geleden
waren? Alles ging heen. Maar dankzij het
sterven kan er iets nieuws ontstaan. Ster-
ven is een soort vooruit geven, een
ver-geven, een legen van het zelf van dit

moment in dat van het volgende als voed-
sel voor zijn opvolger om uiteen te worden
gegooid om in een nieuwe vorm weer te
worden samengesteld. De tijd zelf onthult
in het kosmische eucharistische gebaar van
sterven/ leven, de aard van de voortge-
brachte God, die zelf de onzichtbare God
verklaart.

Vertaling: Corrie Blaak

26 Theosofia 101/1 • februari 2000

De zon ging onder
Achter de bergen,

Terwijl ik op de heuveltop
Haar aanschouwde

Temidden van die stralen
Gehuld in dat goudgele kleed

Waart Gij gezeten

Het hele uitspansel
Hield vol verering zijn adem in

De hemel, de wolken
In gouden kledij

Waren Uw aanbidders,
Uw discipelen.

J.Krishnamurti

Uit: De onsterfelijke vriend



Nederigheid
– Albert Schweitzer

Het denkvermogen dat contact houdt
met de realiteit moet omhoog kijken
naar de hemel, het moet over de aarde
kijken en zijn blik durven richten naar de
getraliede ramen van een inrichting voor
zwakzinnigen.
Kijk naar de sterren en begrijp hoe klein
onze aarde is binnen het universum. Kijk
naar de aarde en weet hoe piepklein de
mens hierop is. In de geschiedenis van
het universum is de mens slechts een
seconde op aarde. Wie weet of de aarde
nog eens rond de zon zal draaien zonder
de mens? Daarom moeten wij de mens niet in het

middelpunt van het universum plaatsen.
Onze blik moet gericht zijn op de getra-
liede ramen van een zwakzinnigeninrich-
ting, opdat wij ons het verschrikkelijke feit
herinneren dat het mentale en het spiritu-
ele ook in staat zijn tot vernietiging.

Alleen als het denken aldus heel nederig
wordt, kan het een voet zetten op het pad
dat tot kennis leidt. Hoe dieper een religie,
hoe meer deze dit feit beseft – dat wat
bekend is door geloof weinig is vergeleken
met wat onbekend is. De eerste actieve
daad van het denken is berusting –
aanvaarding van wat er gebeurt. Als wij vrij
worden, innerlijk, van wat er gebeurt, gaan
wij door de poort van erkenning van de
weg naar ethiek.

Hoe dieper wij de natuur beschouwen,
hoe meer wij erkennen dat ze vol leven is,
en des te dieper weten wij dat alle leven
een geheim is en dat wij verbonden zijn
met alle leven in de natuur. De mens kan
zijn leven niet langer voor zichzelf alleen
leven. Wij beseffen dat alle leven waarde-
vol is en dat wij verbonden zijn met al dit
leven. Uit deze kennis komt onze spirituele
relatie met het universum voort.

Vertaling: A.M.I.
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Het schrijven van
Isis Ontsluierd
– H.P. Blavatsky

Ik ben me sterk bewust van het feit dat
Isis verre van een zo volledig werk is als
wanneer het met hetzelfde gereedschap
geschreven was door een betere
geleerde; en dat het symmetrie
ontbeert, als een literair product, en
misschien hier en daar wat accuratesse.

Maar ik heb hiervoor wel een excuus. Het
was mijn eerste boek; het werd geschreven
in een taal die mij vreemd was, waarin ik
niet gewend was te schrijven; de taal was
nog vreemder voor bepaalde Aziatische
filosofen die mij behulpzaam waren.
Tenslotte was kolonel Olcott, die het
manuscript corrigeerde en van begin tot
einde met mij samenwerkte, toen, in de
jaren 1875 en 1876, bijna geheel onkundig
van de Arische Filosofie. Dientengevolge
was hij niet in staat de fouten die ik zo
gemakkelijk kon maken als ik mijn gedach-
ten in het Engels formuleerde, te ontdek-
ken en te verbeteren.

Ondanks dit alles vind ik dat de kritiek van
‘R.R.’ onterecht is. Ook al vergiste ik mij
door te weinig onderscheid te maken
tussen een Onpersoonlijke God, of
Parabrahm en een Persoonlijke God, ik
ben nauwelijks zo ver gegaan dat ik de een
helemaal met de ander verwarde. De pagi-
na’s (Deel II, 116-117 en 153, en voor-
woord p. 2) waar hij naar verwijst, geven
niet mijn eigen doctrine weer maar de
ideeën van anderen. De eerste twee zijn
aanhalingen van Manu en laten zien wat
een hoog opgeleide Brahmaan en een
Boeddhist zouden kunnen beantwoorden
of de bevestiging van professor Max
Muller dat Moksha en Nirvana vernieti-
ging betekenen; terwijl het derde (Deel II,
p.153) een verdediging is en een uitleg van
de innerlijke betekenis van de Bijbel, zoals
van het standpunt van een christelijk mysti-
cus. Natuurlijk zou dit lijken op Vishisht-
advaitisme, dat net als het Christendom,
persoonlijke attributen toeschrijft aan het
Universele Principe. Wat betreft de verwij-
zing naar het Voorwoord, lijkt het alsof
zelfs wanneer het gelezen wordt in de zin
van dode letter, van deze alinea alleen
gezegd kan worden dat het mijn persoon-
lijke mening weergeeft en niet de Esoteri-
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sche Doctrine. Daar ik al jong een scepti-
cus was, had ik via de Meesters de volle-
dige verzekering gevraagd en gekregen van
het bestaan van een principe (niet
Persoonlijke God) – ‘een grenzeloze en
onpeilbare oceaan’ waarvan mijn ziel een
druppel was. Net als de Adwaiti’s maakte
ik geen onderscheid tussen mijn Zevende
Principe en de Universele Geest, of
Parabrahm; noch geloofde of geloof ik in
een individuele, afgescheiden geest in mij,
als iets dat apart staat van het geheel. Kijk
eens, als bewijs, naar mijn opmerking over
de almacht van de onsterfelijke geest van
de mens, die een logische absurditeit zou
zijn t.o.v. enige theorie van egoïstische
afscheiding. Mijn fout was dat ik door het
hele werk heen de woorden Parabrahm en
God willekeurig gebruikte om hetzelfde
idee uit te drukken: toch zeker een klein
foutje, als men weet dat de Engelse taal zo
arm is dat ik zelfs op dit moment het Sans-
kriet woord gebruik om het ene en het
Engelse woord om het andere idee uit te
drukken! Of het nu orthodox Adwaita is of
niet, als occultist houd ik vol op gezag van
de Geheime Leer, dat, ook al is de geest
van de mens volledig opgegaan in
Parabrahm, en al is hij niet per se individu-
eel, hij toch zijn uitgesproken individuali-
teit houdt in Paranirvana, dank zij de
accumulatie erin van de aggregaten of
skandha’s die overgebleven zijn na elke
dood, van de hoogste faculteiten van het
Manas. De meest spirituele – d.w.z. de
hoogste en goddelijkste aspiraties van elke
persoonlijkheid, volgen Boeddhi en het
Zevende Principe naar Devachan (Swarga)
na de dood van elke persoonlijkheid langs
de lijn van wedergeboorten, en worden
deel van de Monade. De persoonlijkheid
verbleekt en verdwijnt voor het plaatsvin-
den van de evolutie van de nieuwe
persoonlijkheid (wedergeboorte) uit
Devachan: maar de individualiteit van de

geestziel  wordt bewaard tot het einde van
de grote kringloop (Maha-Manvantara)
wanneer ieder Ego ingaat tot Paranirvana,
of opgenomen wordt in Parabrahm. Voor
ons talpatische, of molachtige begrip gaat
de menselijke geest dan verloren in de Ene
Geest, zoals de druppel water die in zee
valt niet meer op te sporen en terug te
vinden valt. Maar de facto is dit niet zo in
de wereld van immateriële gedachten. Dit
laatste staat in relatie tot de menselijke,
dynamische gedachte zoals, zeg maar, de
visuele kracht door de sterkst denkbare
microscoop zou staan tot het zicht van een
halfblinde man: en toch is zelfs dit een
volstrekt ontoereikende vergelijking – het
verschil is ‘niet uit te drukken in termen
van voetponden (arbeidseenheden)’. Dat
dergelijke Parabrahmische en Paranirvani-
sche ‘geesten’, of eenheden, goddelijke (en
geen menselijke) individualiteiten hebben
en deze moeten behouden, is te zien aan
het feit dat, hoe lang de ‘nacht van
Brahma’ of zelfs het Universele Pralaya
(niet het lokale Pralaya dat zijn weerslag
heeft op een groep werelden) ook mag
duren, dezelfde individuele Monade toch,
als deze (‘nacht van Brahma’) eindigt, zijn
majesteitelijke pad van evolutie herneemt.
Dit gebeurt echter op een hoger, honderd-
voudig geperfectioneerd en zuiverder
keten van aardbollen dan voorheen, en
brengt met zich mee de hele essentie van
samengestelde spiritualiteit vanuit zijn
voorafgaande talloze wedergeboorten. U
moet zich bedenken dat spiraalevolutie
tweevoudig is, en dat het pad van spiritua-
liteit wentelt, als een kurketrekker,
binnenin en rond fysieke, semifysieke en
suprafysieke evolutie. Maar ik word verleid
tot details die het beste kunnen blijven
liggen tot de volledige aandacht die zij
verdienen in mijn aanstaande boek, De
Geheime Leer.

Vertaling: A.M.I.
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En aan het einde van de reis
altijd de dood
– Femmie Rietdijk-Liezenga

Gedurende vijf jaar heb ik samen met
mijn man op het Theosofisch Centrum in
Naarden gewoond. Mijn taak was daar
onder andere het ontvangen van gasten.
Daardoor ben ik in de gelegenheid
geweest mensen van over de hele wereld
te ontmoeten, mensen van alle rangen
en standen. Met de meesten van hen
heb ik aan tafel gezeten, met sommigen
heb ik gekookt, waarbij we vaak uitbun-
dig plezier hadden, met een enkeling
ben ik uit geweest om hem of haar ons
mooie landje te laten zien. Het mooiste
aan de contacten vond ik de vaak inten-
sieve gesprekken. Door deze contacten
ben ik me er eens te meer bewust van
geworden dat ieder mens volstrekt
uniek is. Dat ieder mens de moeite
waard is. Maar ook dat geen mens
ontkomt aan lijden. Zoals de Boeddha
onderwees, ontkomt geen mens aan
ziekte, ouderdom of dood. Dat is een
feit. Of je nu arm bent of rijk, dom of
geleerd, man of vrouw, je ontkomt hier
niet aan. En van die drie staat aan het
einde van je leven de dood je altijd op te
wachten. Afgezien hiervan is er onnoe-
melijk veel leed in de wereld: het verlie-
zen van een baan, armoede, honger,
oorlogen, etc., etc..

De onvermijdelijkheid van ziekte, ouder-
dom en dood zouden wij als feiten moeten
aanvaarden. Maar in de moderne tijd met
al zijn techniek zie je dat wij steeds meer
vervreemden van deze drie. Wij weten niet
meer hoe op een waardige manier er mee
om te gaan.

Wij weten niet meer hoe met gratie oud
te worden en vermijden het om ouderdom
als een feit onder ogen te zien. Antirim-
pelcrèmes, blonderingen en facelifts zijn
hier de tekenen van. Oud is uit, jong is in.

Wat betreft ziekte, hebben wij voor elke
kwaal een remedie en onze zieke mensen
worden opgeborgen in inrichtingen,
verpleeginstellingen en ziekenhuizen. Daar
zal de specialist ons wel vertellen wat het
beste voor ons  is. De moderne techniek
staat immers voor niets! Wij zijn in staat
om onze levens heel lang te rekken en
vinden het haast vreemd als een zieke zegt
dat hij gewoon dood wil gaan en genoeg
genoeg vindt.

Wij zijn vergeten hoe te sterven. En
dikwijls denk ik dat we totaal het spoor
bijster zijn wat betreft hoe te léven.
Misschien zijn wij in onze Vereniging het
spoor wat minder bijster dan vele anderen,
omdat we theosofie op ons pad hebben
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gevonden. Maar toch geloof ik niet dat wij
‘theosofen’ het zoveel beter doen dan
anderen. Hebben wij al volledig inzicht in
lijden? Ieder van ons heeft zijn persoonlijk
leed: kleine woordenwisselingen, onbegrip,
angst, afgescheiden-zijn. De eenheid predi-
ken is heel wat anders dan haar te leven...

Is het niet zo dat, zolang er in onze
levens nog plaats is voor onbegrip, onenig-
heid, ik tegenover jij, zolang er in onze
harten nog kleine oorlogen woeden, wij
nog steeds geen volledig inzicht in lijden
hebben? De Boeddha zegt: ‘Het beëin-
digen van smart betekent het begin van
Compassie.’ Het nog niet volledig uitban-
nen van ons persoonlijk, ‘kleine’ leed staat
ons eerste doeleinde in de weg: Het
vormen van een kern van broederschap. Ik
bedoel met het ‘kleine’ leed onze arrogan-
tie, agressie, hebzucht en alle gevolgen van
dien. Het grote lijden: ziekte, ouderdom en
dood is iets dat de hele mensheid gemeen
heeft. Iedereen krijgt hier in zijn leven mee
te maken, òf in zichzelf òf in zijn omge-
ving. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken
met het verdriet dat je overkomt als je een
dierbare verliest. Je ziet het overal: het
immense verdriet van moeders die hun
kind verliezen in een oorlog, de totale
ontreddering van kinderen die hun ouders
kwijt zijn. Maar ook de wanhoop van
mannen die niets kunnen doen voor hun
gezin in de vluchtelingenkampen, alles
waaraan ze met zoveel inspanning hadden
gewerkt, kapot en achtergelaten. Ze
hebben hun familie niets meer te bieden.
We kennen de beelden van de televisie en
ons hart breekt als we dat zien.

Als er een dierbare sterft, is er altijd de
schok van het verlies, van het onherroepe-
lijke. Dit verdriet is niet iets abnormaals.
Het hoort er bij. Er wordt iets losgerukt,
niet alleen zichtbaar, maar ook onzicht-
baar. Een dierbare zit in je verweven. En
àlle losrukken doet pijn. Dat is een feit.
Dus moet je door dat verdriet, die pijn
heen. Het niet vermijden, of er over theo-
retiseren. Er heel dicht bij blijven, het
voelen, het bekijken als het ware. Dan kun

je het daarna loslaten. Totaal. Zodat het
niet jòù gaat beheersen. Echt verdriet is
ècht, het heeft niets sentimenteels, niets
onwaarachtigs. Echt verdriet bij de dood
van een dierbare geeft op het moment zelf
een diepe, bijna dierlijke en lichamelijke
pijn. Wat zou daar mis mee zijn? Dat is er
gewoon. En als we aanvaarden dat het er
is, neemt het ook gewoon weer af. Dat is
een wet: alles wat een begin heeft, heeft
ook weer een einde.

Ik geloof dat de problemen pas beginnen
als we tegen dit soort natuurlijke dingen in
gaan. Dan voelen we ons verdriet niet

meer en begrijpen we ook het verdriet van
anderen niet echt en hebben we er slechts
theorieën over. Wanneer we aan de andere
kant ons verdriet niet loslaten, maar het
gaan koesteren, worden we sentimenteel.
Dan komt ons kleine egootje in het geding
en zeggen we dat we niet zonder die ander
kunnen leven, dat we voor ons geluk
afhankelijk zijn van die ander. Dan vinden
we onszelf heel zielig. Maar die ander
komt nooit meer terug, dat is een feit. Hoe
komt het dat we het zo moeilijk vinden om
met feiten te leven? Waarom weven we
overal roze sluiers omheen? Als we om ons
heen kijken, zijn zovéél mensen alleen,
afgescheiden van hun dierbaren. Je bent
nooit de enige. En altijd zijn er weer
mensen die nog ergere dingen meemaken
dan jij. Ook dat is een feit. Er is zoveel
immens verdriet in de wereld. Dat hebben
wij allemaal gemeen. Niet jouw verdriet of
mijn verdriet, maar Verdriet. Schept het
feit dat iedereen verdriet kent niet een
band tussen ons allen als we het op deze
manier benaderen?...

Als je verdriet beschouwt als jouw
verdriet, jou aangedaan door anderen,
schept dat dikwijls gevoelens van haat en
wraak. Waarom leren wij mensen nooit?
Waarom doen wij elkaar zoveel leed aan?
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digen van smart betekent het
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Een eindeloze spiraal van haat, wraak,
verdriet, meer haat, meer wraak, meer
verdriet. Waarom gaan mensen in Kosovo
na die totale ontreddering elkaar toch
weer te lijf en komt er weer een nieuwe
spiraal van geweld met het bijkomende
verdriet? Waarom zint een mens op
wraak? ‘Jij hebt mijn huis plat gebrand, nu
brand ik jouw huis ook plat, kun je voelen
hoe dat voelt.’  ‘Ik heb mijn familie verlo-
ren, nu schiet ik jouw familie ook dood.’
Begrijp me goed: ik zeg niet dat ik béter
ben. Ik weet niet hoe ìk in zulke omstan-
digheden zou reageren. Maar ik vraag:
‘Hoe komt het dat een mens na zo’n totale
ontreddering niet zegt: ‘Dit gun je zelfs je
ergste vijanden niet. Ik onderneem geen
tegenactie. Ik stop met gewelddadig-zijn.

Radicaal! Ik zie waar het toe leidt en
daarom stap ik uit die spiraal. Ik doe daar
nooit meer aan mee.”  Ontbreekt het ons
aan totaal inzicht? Is het voor ons te moei-
lijk om ons ikje op te geven? Begrijp me
goed, ik weet ècht niet of ik in zulke
omstandigheden anders zou reageren dan
deze mensen in Kosovo. Ik zie gewoon hoe
een mens zoals jij en ik reageert en ben
verbijsterd. Dat zit in jou en mij: deze haat,
deze wraakzucht. Vanuit je comfortabele
stoel is het zo eenvoudig, maar in the
struggle for life zo vreselijk moeilijk.
's Morgens in je meditatie weet je het
precies, maar je bent de trap nog niet af of
je bent het al weer kwijt. Hoe zou je er dan
aan denken te midden van oorlogsgeweld?
Kun je oéfenen in mededogen? Kun je
oéfenen in onbaatzuchtigheid? Kun je
oéfenen in egoloosheid? Of is er geen
weg?

Het beëindigen van smart is het begin van
Compassie, zei de Boeddha. Kun je leed,
smart beëindigen, volledig, totaal? Het
leed in de wereld kun je niet beëindigen,

het is er, dat hoor en zie je elke dag en lees
je in de krant. Maar kun je voor je zèlf het
leed beëindigen? Geen leed meer toevoe-
gen aan al dat leed in de wereld? Ik weet
niet of ik dat kan, ik heb daar geen
antwoord op, maar de zin ‘The ending of
sorrow is the beginning of Compassion’
heeft me geraakt. Deze zin zit altijd ergens
in mijn achterhoofd. Deze zin bevat waar-
heid, dat voel ik aan. En ik zie dat ons
kleine verdriet, indien gekoesterd, meer
lijden, meer haat, meer ontreddering in de
wereld brengt. En ik zie dat Compassie van
een totaal andere orde is dan haat.

Ik woon niet in Kosovo. Ik woon in een
keurige straat met ogenschijnlijk keurige
mensen, geen haar verschil met toen er
nog geen oorlog was in Kosovo. Keurige
straten met allemaal keurige mensen,
Serven en Kosovaren waren er buren. Ook
in mijn straat woont van alles door elkaar:
blank, zwart, wel een godsdienst, geen
godsdienst, getrouwd, gescheiden, samen-
wonend, mannen en vrouwen, kinderen en
bejaarden. En o, we zijn zo tolerant en o,
zo beleefd! Totdat iemand herhaaldelijk
zijn radio te hard zet, of ongevraagd over
jouw erf loopt, of zijn onkruid maar laat
groeien, zodat de zaden er van in jouw tuin
waaien. Of je zit te lezen en de kinderen
van de buren blijven maar blèren! ‘Ik vind
je heel aardig, maar kom me niet te na!’
Hoe keurig zijn wij, hoe beschaafd? In
mijn straat komen naar buiten toe geen
ruzies voor, maar in de anderhalf jaar dat
wij hier nu wonen, zijn er al diverse echt-
paren gescheiden...

Moet ons lijden eindeloos door gaan?
Zijn wij gedoemd ons eeuwig afgescheiden
te voelen van de ander? Wij zijn allemáál
alleen en daar lijden we aan. We willen zó
graag dat de ander óns begrijpt. Maar
doen we ooit ècht ons best de ánder te
begrijpen? Hebben wij niet met elkaar
gemeen dat we begrepen willen worden
door de ander en willen we niet graag dat
er van ons gehouden wordt? Lijden we niet
allemáál aan onze afgescheidenheid?...

Wie zijn we en waarom zijn we hier? Om
elkaar af te slachten? Uit te hongeren? Uit
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te buiten? Te bestelen? Te beliegen? Te
beledigen?...

‘Wees hard voor je zelf als de pit van de
mango’, zei de Boeddha, ‘maar zacht en
vriendelijk voor de ander, als het zachte
vruchtvlees ervan.’ Dat houdt nogal wat in
als je daar diep over nadenkt. ‘Loving
kindness’ kun je niet oéfenen, loving kind-
ness is een spontane actie die van binnen-
uit opborrelt. Als dat niet zo is, en het is
bedàcht, dan is het geen loving kindness
meer. Wat kun je doen als dit alleen maar
in spontaniteit kan? Misschien feiten zien
als feiten? Daar niets aan willen verande-
ren vanuit het kleine ego, maar ze werke-
lijk zien als feiten? En zien wat wreedheid
doet, wat afgescheidenheid te weeg brengt:
immens, immens verdriet? Misschien
kunnen we kijken wat we gemeenschappe-
lijk hebben en van daaruit verder gaan?
We hebben ons gevoel van afgescheiden-
heid gemeen, we hebben gemeen dat we
allemaal leven in een wereld waar een
immens lijden gaande is. Misschien kan dat
ons mededogen wekken en ons doen
besluiten om voorgoed de rug toe te keren
naar de keten van eindeloze conflicten, de
spiraal van haat en geweld.

We hebben allemaal gemeen dat we eens
zullen sterven en niet weten hoe dat zal
zijn.

We hebben allemaal gemeen dat we op
deze prachtige aarde leven, dat zij de enige
plek in het heelal is, voor zover wij weten,
waar wij kunnen leven...

Misschien moeten we onze hebzucht
beter bekijken. Niet alleen op materieel
gebied, daar is hebzucht goed zichtbaar
voor ons allemaal. Maar misschien moeten
we leren over hebzucht op immaterieel
gebied. Het is een draak met vele, vele
koppen. Als je hem bestrijdt, wordt hij
steeds agressiever. Heb je de ene kop neer
gesabeld, dan steekt hebzucht weer een
andere kop op. Een draak moet je diep in
de ogen kijken heb ik uit een sprookje

geleerd, dan pas verliest hij zijn macht.
Hoe dieper je in hebzucht afdaalt, hoe
subtieler het kleed waarin hij zich hult...

Ligt aan de basis van hebzucht niet een
fundamentele angst? Angst je zekerheid, je
veiligheid te verliezen, angst ‘niets’ te zijn?
Hebben wij die angst niet allemaal
gemeen? En zijn wij ook niet allemaal
bang voor het onbekende?

Als we zien dat we allemaal dezelfde
angsten delen, schept dàt niet een band?
Geeft dàt niet een gevoel in ieder van ons
afzonderlijk dat we met z’n allen getrokken
zijn in een reis waar wij geen van allen de
afloop van weten, alleen dat aan het einde
van ons leven altijd de Dood op ons

wacht? Maar hóé dat zal zijn, moeten we
ieder heel alleen ervaren. Hoeveel mooie
boeken we er ook over gelezen hebben,
wat de Meesters ons er ook over zeggen,
het blijft het grote mysterie aan het einde
van ons leven. Het enige dat we weten, is
dat we niets mee kunnen nemen. Alles wat
ons ikje verzameld heeft, zullen we achter
moeten laten. Al onze kennis, al onze
boekenwijsheid, al ons zogenaamde weten.
In het uur van je dood helpt arrogantie je
niet. Is arrogantie niet het toppunt van
blindheid, van afgescheidenheid?

Kunnen we leven in niet-weten? Zonder
theorieën? Zonder boekenwijsheid? Volle-
dig in ‘niet-weten’? Met een open mind en
de onschuld van een kind? Heel, heel
nederig?...

Zonder ook maar één vaststaand beeld,
niet van jezelf, niet van je mede-reiziger,
noch van het leven, noch van de dood,
nergens van? Al ontdekkende leren over
het leven, is dàt misschien de reden van
ons bestaan?
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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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Het Tibetaanse Dodenboek
door W. Y. Evans - Wentz

Ervaringen in het stadium van
het sterven. Met een uitgebreide
inleiding van Carl Gustav Jung.
(ISBN 90-202-1954-5 , Uitgeve-
rij Ankh- Hermes , ƒ 49,50 )

Het eeuwenoude Tibetaanse
Dodenboek (Bardo Th’dol) is
misschien wel het merkwaardig-
ste boek dat het Westen van het
Oosten heeft ontvangen.

Nadat het eeuwenlang (van
mond tot oor) werd overgele-
verd zou deze tekst zijn opge-
schreven door Padma Sambhava,
de yoga- leraar die het
boeddhisme in de achtste eeuw
naar Tibet bracht en die als
grondlegger van het lamaïsme
wordt beschouwd.

Carl Gustav Jung noemt in zijn
inleiding Het Tibetaanse Doden-
boek van een ongeëvenaarde
superioriteit wat de psychologie
en de kritische filosofie betreft.
De tekst wijdt in, in de zin van

het leven dat de doodservaring
omvat, niet als gebeuren op een
bepaald tijdstip, maar als een
voortdurend bereid- zijn, dat
werkelijk leven pas mogelijk
maakt.

Op archetypische wijze wordt
de toestand beschreven die de
dood genoemd wordt, tot aan
het moment waarop naar
oosterse opvatting de nieuwe
geboorte plaatsvindt. Daaruit
komt naar voren dat de beteke-
nis van het sterven onverbreke-
lijk met de zin van het leven
verbonden is.

Voortdurend wordt de lezer
gewezen op de noodzaak het
rechtstreekse contact met het
onnoembare-in-zich-zelf te
zoeken. De grondtoon van het
onderricht is het met onuitput-
telijk geduld oproepen tot wat
Jung noemt: “ de zorgvuldige en
gewetensvolle waarneming van
de irrationele facetten van het
heilige en de mens zelf ”.
Wanneer dit bij hem aanslaat zal
hij niemand meer vragen wat hij
moet kiezen, maar met vallen en
opstaan zijn eigen gezag zoeken
– en vinden. Want in hemzelf is
de bron van leven, en wat hij in
wezen is: een ononderbroken
opeenvolging van bewustzijns-
toestanden, waarin geboorte (als
het aannemen van een lichaam )
en dood ( als het afleggen van
een lichaam ) zijn besloten. Dit
herkenbaar maken is de zin van
het onderricht van het Tibe-
taanse Dodenboek.

De ‘Logische’ Jezus
door Jacob Slavenburg.

Logos, Christusdimensie en de
21e eeuw; een antwoord op
kerk, bijbel en new age. (Uitge-
verij Ankh Hermes, ƒ 39,50)

Prof. Dr. C.J. den Heyer schrijft
in zijn voorwoord: “De belang-
stelling voor Jezus is nog altijd
groot en misschien zelfs wel
groter dan ooit. Opmerkelijk
daarbij is dat die interesse de
grenzen van kerk en theologie
heeft overschreden. Ook Jezus
is ‘buitenkerkelijk’ geworden.”

Slavenburg schrijft: ‘Eeuwen-
lang heeft men zich nauwelijks
bekommerd om een helder
zicht op de gestalte van Jezus
van Nazareth. Men leefde vanuit
de ‘vertaling’ die de kerken van
het leven en de leer van Jezus
maakten. Niet de werkelijke
Jezus, maar een door eeuwen
heen gevormde theologie
bepaalde het christelijk geloof,
inclusief het beeld dat de
mensen van Jezus hadden’.

Wie de ontwikkelingen van
het bijbelonderzoek in de laatste
decennia gevolgd heeft, vindt in
dit boek in kort bestek een
groot stuk van die geschiedenis
weergegeven.Vlot geschreven,
buitengewoon boeiend en
instructief.

Wie gelooft dat de bijbel van
kaft tot kaft het woord van God
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is zal zich na lezing kunnen afvra-
gen wat er nog overblijft van zijn
geloof, omdat veel geloofszeker-
heden de toets van het histo-
risch wetenschappelijk
bijbelonderzoek niet hebben
kunnen doorstaan.

Want met een overstelpende
hoeveelheid ‘feiten’ wordt
vermeld  dat de bijbelboeken
van het Nieuwe Testament een
vrij willekeurig samenraapsel
vormen van de toen bekende
boeken en geschriften, dat de
schrijvers nogal eens niet de
schrijvers zijn, dat de originelen
meestal niet in ons bezit zijn, dat
de afschriften  vaak onvolledig
zijn, vertaald zijn, de datering
problematisch is, vol zit met
overschrijffouten en toevoe-
gingen, door onzorgvuldigheid,
of bewust  gemaakt ter verdui-
delijking of om de inhoud in
overeenstemming te brengen
met de geloofsleer en/of denk-
richting van die tijd, enz., enz.

Het blijkt dat er heel weinig
echt zeker is, dat heel veel is
gebaseerd op veronderstellingen
en theorieën, maar ook dat
ondanks dit alles het inzicht
steeds beter is geworden, mede
door nieuwe vondsten.

In het boek worden achter-
eenvolgens behandeld:

1 Een theologische Jezus
2 Een bijbelse Jezus
3 Een apocriefe Jezus
4 Een joodse Jezus
5 Een historische Jezus
6 Een alternatieve Jezus
7 Een logische Jezus
De schrijver komt tot de

conclusie dat alle Jezusbeelden
een beperkt beeld van Jezus
geven en dat een logische Jezus
alle beelden in zich draagt. Op
historische gronden komt hij tot

de conclusie dat Jezus pas Chris-
tus werd bij de doop in de Jor-
daan en dit niet al bij de
geboorte was. Bij de doop werd
hij verbonden met ‘het Christus-
bewustzijn, de Logos, het
bewustzijn van God, het totaal-
bewustzijn dat in de materie is
gekomen.Omdat de Logos vlees
werd kon deze zich nadien
duidelijker en prominenter
manifesteren in de mens. In ons
allen ligt de kiem van dat Chris-
tusbewustzijn’.

’Het is deze Christusdimensie
die onlosmakelijk met Jezus
verbonden is. Daarom was Jezus
meer dan alleen een wijsheidsle-
raar. Zonder Christusdimensie
zouden we hem wellicht allang
vergeten zijn’.

Deze visie zet de gangbare
christologie op losse schroeven.

‘Hadden  dan al die heiligver-
klaarde kerkvaders ongelijk en
de vele concilies het bij het
verkeerde eind? Concilies
zorgen voor compromis-
sen….soms werd het gelijk van
één partij zelfs afgedwongen
met fysiek geweld…..en wat de
kerkvaders betreft: als eenmaal
iets als geloofswaarheid wordt
aangenomen worden andere
mogelijkheden steeds meer
uitgesloten’.

Merkwaardig is dat bij de
historische Jezus met geen
woord gerept wordt over de
joodse en romeinse geschied-
schrijvers. Jezus heeft bij zijn
openbare optreden toch sterk
de aandacht getrokken: water in
wijn veranderd, wonderbaarlijke
genezingen, wonderbaarlijke
spijziging, doden opgewekt,
gekruisigd, opgestaan uit de
dood, verschijningen, hemel-
vaart, enz.

Allemaal zaken die zelfs in
onze tijd de media zouden
halen. Dit kan de geschiedschrij-
vers toch niet ontgaan zijn? Is dit
soort bronnenmateriaal zoekge-
raakt? Zijn er geen verwijzingen
in andere bronnen? Of is er
nooit iets geweest? Als dat zo is
wat betekent dat dan voor deze
verhalen? Is het niet echt
gebeurd? Zijn het slechts meta-
foren, is het symbolisch bedoeld
en moeten we ook dit niet alle-
maal letterlijk nemen? Dit lijken
me intrigerende vragen voor een
historicus. Jammer dat dit aspect
niet aan bod is gekomen.

Het lijkt me geen toeval dat in
de laatste jaren steeds meer
gerommeld wordt aan een
aantal kernvragen van het chris-
tendom, b.v. den Heyer, Kuitert
en dit boek.Vooral de westelijke
mens is steeds mondiger gewor-
den en is veel minder geneigd te
geloven op gezag.De nadruk
verschuift van collectief naar
individu, het gaat om de eigen
verantwoordelijkheid voor gelo-
ven en handelen. Anderzijds
komt het mondiale denken
steeds sterker naar voren,
omdat gezien wordt dat alles
met alles samenhangt en dit leidt
tot een relativering van de eigen
cultuur en daarmee van de gods-
dienst. Daarom moeten we
terug naar de essentie van de
dingen. Als nu blijkt dat essentie
van het christendom steeds
meer aan duidelijkheid verliest,
wat blijft er dan nog over aan
zekerheden? Worden we door
deze ontwikkeling niet langzaam
maar zeker teruggedrongen naar
nog oudere bronnen, naar de
oude wijsheidsleringen, de theo-
sofie?

Han van Doornen
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4 en 5 maart
“Een universele tijdloze
wijsbegeerte”

Lezingen over de
Upanishaden

Prof. dr. W.H. van Vledder

Deze lezingen worden gegeven
rondom de presentatie van het
binnenkort bij Ankh Hermes te
verschijnen boek “Het mysterie
van het Zelf” door prof. van
Vledder. In dit boek worden de
elf voornaamste Upanishaden
behandeld. (Zie ook het bij dit
nummer gevoegde programma
met inschrijfformulier).

Programma 4 maart
10.00 inschrijving en koffie
10.45 “Door de Goden ingefluis-

terd” (Brihadâranyaka
Upanishad IV.5.11.)

11.45 presentatie van het
nieuwe boek

13.30 “Het wonder van het
begin” Aitareya Upanishad
I.1.1.)

15.00 “Het aldoordringend
Ene-Zijn” (Isha Upanishad 1.)

Programma 5 maart
9.45“Het levengevende offer”

(Shvetâshvatara Upanishad
II.4.)

11.00 “Het mysterie van de
dood” (Katha Upanishad
I.2.18.)

13.30 “Bewustwording”
(Mundaka Upanishad III.2.6)

15.00 “Het mysterie van het
Zelf” (shvetâshvara Upanis-
had VI.22.)

Plaats: Besant Hall, Internatio-
naal Theosofisch Centrum,
Naarden.

Inlichtingen bij het secretariaat
(020-6765672)

8 t/m 12 mei
“The Fundamentals of
Theosophy”

Mary Anderson, internationaal
vice-president van de
Theosophical Society

Tijdens dit seminar worden de
volgende onderwerpen behan-
deld:

1 What is Theosophy? (Divine
Wisdom, a Teaching, a Vision,
a Quest, a Way of Life, an
Experience ...)

2 The Concept of God (One
Life, One Law; the Absolute,
the Unmanifest and the Mani-
fest, Trinities ...)

3 The Human Being (the
human constitution, reincar-
nation, karma, death ...)

4 Evolution (the Kingdoms and
Cycles of Nature)

5 The Spiritual Path

De voertaal tijdens het seminar
is Engels.
Plaats: Besant Hall, Internatio-
naal Theosofisch Centrum,
Naarden.
Inlichtingen bij het ITC
(035-6945121). Hier kunnen
ook het inschrijfformulier en een
algemene boekenlijst over het
onderwerp worden aange-
vraagd.

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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Agenda

maart

4-5 Voorjaarsweekend: “Een
eeuwige, tijdloze wijsbe-
geerte”, lezingen over de
Upanishaden. Prof. dr.
W.H. van Vledder
(Naarden)

11 Studiegroep “Het Godde-
lijk Plan” (Amsterdam)

april

1 Studiegroep “De Geheime
Leer” (Amsterdam)

8 Besturendag (Amsterdam)

mei

8-12 “The Fundamentals of
Theosophy”. Mary
Anderson (internationaal
vice-president). Voertaal
Engels. (Naarden)
Inlichtingen ITC:
035-6945121

13 Algemene
Ledenvergadering
(Amsterdam)

juni

15-18 Seminar met prof.
Ravi Ravindra
(Naarden)

juli

14-16 Zomerweekend
(Naarden)

oktober

4-8 Seminar met dr. Edi
Bilimoria. Voertaal engels.
(Naarden)
Inlichtingen ITC:
035-6945121



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 Theo-

sophical Society te verdedigen, te handhaven
en er naar 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.



Uitgeverij der
Theosofische Vereniging
in Nederland
Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
Tel. (020) 676 56 72, fax (020) 675 76 57

The Peopling of the Earth
A searching light into the murky darkness of man’s
aeonic struggle to understand himself
Geoffrey A. Barborka

Dit is een vervolg op Het Goddelijk Plan, en probeert verdere
uitleg te geven bij H.P. Blavatsky’s werk De Geheime Leer deel II,
anthropogenesis.

gebonden, prijs ƒ 32,50

Heart, Self & Soul
The sufi Psychology of Growth, Balance and
Harmony
Robert Frager

Dit is het eerste boek van een westerse psycholoog waarin de
rijke spirituele traditie van het Sufisme wordt onderzocht als een
pad voor persoonlijke groei.

prijs ƒ 43,25

Het heelheid-principe
De dynamiek van heelheid in wetenschap, religie
en samenleving
Anna Lemkow

Anna Lemkow bespreekt wetenschap, religie en mystiek, en
schetst de omtrekken van een politieke visie die aangepast is aan
de nieuwe wereldorde, waarin men inziet dat Oost en West,
Noord en Zuid niet zonder elkaar kunnen leven.

prijs ƒ 39,00

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar via de erkende boekhandel of
rechtstreeks bij de uitgever. Wij zijn maandag tot en met vrijdag
van 10.30 tot 17.00 uur geopend.
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