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Gedachten zijn dingen
– Radha Burnier

Dit is een denkbeeld dat bestudeerders
van theosofische literatuur vertrouwd is.

Gedachten zijn krachten die zichzelf
omvormen tot een objectieve, actieve

entiteit, die kortere of langere tijd in
leven blijft, afhankelijk van de intensiteit

van gevoelens en hartstochten die haar
leven geven. Als gedachten herhaald

worden, wordt er nieuwe energie
gestopt in de vorm die geschapen werd.

Als gevolg daarvan leeft ieder mens in
een zelfgeschapen wereld van gedachte-

nentiteiten, een kleine wereld van
invloeden. Aldus scheppen wij gemeen-

schappelijk karma en nemen wij de
verantwoordelijkheid voor meer dan

alleen ons persoonlijk leven.

Mensen die gevoelig zijn krijgen vaak een
gevoel over de gedachtenwereld rondom
een andere persoon of op een bepaalde
plaats en worden soms aangetrokken en
soms afgestoten door hetgeen waar zij mee
in contact komen.

In culturen waar ‘tovenarij’ niet afgewe-
zen wordt als dwaasheid of verbeelding
zoals door het sceptische moderne
verstand, zijn sommige mensen bezorgd
door wat hun toeschijnt een schadelijke
macht in de buurt te zijn, of door een verre
en fysiek gevoelde dreiging, en dan wordt
de Theosofische Vereniging benaderd om
bescherming en hulp! Ze beseffen nauwe-
lijks dat de krachtigste hulp voor ieder
mens ligt in de zuiverheid van zijn eigen
gedachten.

‘Neemt daarom de gehele wapenrusting
Gods, om weerstand te kunnen bieden aan
de kwade dag…’ (Efeziers 6:13). Hij die
gewapend is met zuiverheid en deugd is
niet alleen beschermd tegen kwaadaardige
invloeden, maar is toegerust om ze te
verjagen, want de wapenrusting Gods is de
wapenrusting van het licht, en licht
verjaagt duisternis alleen al door zijn
aanwezigheid. De sterkste bescherming in
iedere situatie en te allen tijde tegen het
kwetsen van de ziel, niet noodzakelijker-
wijs van het lichaam, is de atmosfeer die
ieder mens schept door zuivere intenties
en gedachten. Zuivere gedachten vormen
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een schild, maar omdat het actieve entitei-
ten zijn, stimuleren ze ook het goede in
anderen. In sommige aloude culturen was
er een sterk geloof dat een waarlijk spiritu-
eel mens innerlijk niet gekwetst kan
worden, of zelfs maar uiterlijk. Degenen
die een Heilige trachten te kwetsen,
verwonden alleen zichzelf, zoals een man
die probeert te spugen naar een ander die
boven hem uittorent, en merkt dat het
speeksel op hemzelf terugvalt. Over de
Boeddha wordt verteld dat, toen een
gewelddadige crimineel hem benaderde,
de tegenwoordigheid van de Boeddha zo
krachtig was dat het de boef gedwee
maakte en bekeerde zonder enige uiter-
lijke actie.

Het omgekeerde is ook waar. Iemand
stelt zich open voor ongewenste invloeden
wanneer zijn gedachten, verbeelding en
verlangens gericht zijn op onedele dingen,
en hartstochten zoals trots, afgunst en
eigenliefde zijn leven domineren. Ieder
van ons is gevoelig voor goddelijke of
goddeloze krachten, al naar gelang wij
omgaan met onze kama manasische aard.

Daar we voortdurend de wereld om ons
heen ‘bevolken’ met onze gedachten en
aldus invloed hebben op de buitenwereld,
wordt ons als individuen een grote verant-
woordelijkheid opgelegd. Als we deel
uitmaken van een grotere beweging, zoals
in de Theosofische Vereniging, wordt ons
ook gelegenheid gegeven om een kern van
zuivere gedachten en sterke spirituele
energie te scheppen, om de naar buiten
gerichte reis van de mensheid naar deugd
en wijsheid te bevorderen. Een belangrijk
deel van het werk van onze wereldwijde
beweging is het bouwen van een voorraad-
schuur van verheffende kracht, die de
grote Bewakers van de mensheid kunnen
gebruiken voor hun evolutionaire doel.
Niemand is machteloos om op het mentale
en morele niveau (anderen) van dienst te
zijn.

HPB wijst er op in De sleutel tot de Theo-
sofie dat echt gebed een mysterie is, een
occult proces waardoor geconditioneerde
gedachten en verlangens een spirituele

transformatie ondergaan. Onzelfzuchtig
streven naar het goddelijke, zelfs als het
goddelijke een traditionele vorm krijgt,
draagt ertoe bij het verstand te verfijnen
en te verheffen. Zuivere toewijding met
zelfovergave, uitgegoten als een plengoffer
voor een heilig beeld, zelfs wanneer dat
beeld door het verstand geschapen is,
brengt harmonie en zuivert. Slechts weini-
gen kunnen zich in ons huidige stadium
van evolutie bezinnen op de ongemanifes-
teerde godheid. Anderen moeten beginnen
met het zuiveren en verfijnen van de
inhoud van hun verstand. Gebed, zoals
hierboven gedefinieerd, zuivere devotie en
meditatie op alles wat hoogstaand en heilig
is, dit alles helpt het individuele bewustzijn
te transformeren, en, door het individu,
dat van de omringende wereld.

De grote plundering

De plundering van de aarde, veroorzaakt
door de huidige menselijke levensstijl,
wordt door sommige wetenschappers op
ecologisch gebied beschreven als de ‘Zesde
Grote Uitroeiing’. De vorige waren het
resultaat van botsingen met kleine plane-
ten en andere niet-menselijke activiteit,
maar nu vindt opzettelijke en voortdu-
rende verwoesting door mensen van de
diversiteit van de aarde plaats op wat
genoemd wordt ‘monumentale schaal’.
Misschien eindigt het ermee dat een over-
gebleven deel van de mensheid (nadat de
rest gestorven is doordat het levensonder-
houd hachelijk geworden was) de aarde
bewoont zoals Robinson Crusoe op zijn
eiland, zonder zijn metgezel Vrijdag,
eenzaam en van hoop verstoken, daar de
talloze vormen van schoonheid die de
planeet vroeger bezat verdwenen zijn.
Tegenwoordig worden drie wezens per uur
in de tropische regenwouden met uitster-
ven bedreigd, hetgeen betekent dat het
aantal wezens dat ieder jaar als de wouden
worden gekapt, voor altijd verdwijnt,
ongeveer op 27.000 ligt.

Dit is niet alleen statistische informatie.
‘Biodiversiteit is een kwestie van naakt
menselijk eigenbelang’. Mensen kunnen
niet overleven als levensgrote biosferen
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vernietigd worden, want een onnoemelijk
aantal wezens verricht diensten waarvan
ons leven en gezondheid afhankelijk is.
Insecten, die de talrijkste zijn van de aard-
bewoners, zijn voortdurend bezig met het
hergebruiken van substanties op een
onvoorstelbare schaal: water wordt gezui-
verd, het evenwicht bewaard, bestuiving
verzorgd en talrijke onzichtbare en onbe-
kende activiteiten vinden plaats. Men kan
zich afvragen hoe de menselijke toekomst
eruit ziet als zij er niet meer zijn. Als een
rekening gepresenteerd zou worden, wordt
ons verteld, door de wezens in de natuur
voor de diensten die zij ons verlenen, zou
die vele miljarden guldens bedragen.

Wij bemoeien ons ernstig met het plant-
aardig leven, dat nauw verbonden is met
de activiteiten van vogels, vlinders, bijen en
talrijke andere wezens, die er grote moeite
mee hebben te overleven vanwege voort-
durend wijdverspreid gebruik van chemica-
liën. De diversiteit van de vegetatie zou
zelfs nog sneller gaan dan nu het geval is
als genetische technologie plantensoorten
reduceert tot een paar zogenoemde resis-
tente variëteiten, en natuurlijke zaden
vervangen worden door wat multinationale
bedrijven zien als winstgevend om mee te
adverteren en af te leveren.

Boeren in ontwikkelingslanden, die
traditioneel hun eigen zaden oogstten,
worden ontmoedigd om dit te doen en er
op bedrieglijke wijze toe gebracht hun
zaaibenodigdheden te kopen van grote
bedrijven die hun twijfelachtige beloningen
beloven.

Bedreigde zoogdieren

De bijna duizend soorten vleermuizen in
de wereld zorgen dat reuzenpopulaties
nachtvliegende insecten binnen de perken
blijven. Men zegt dat individuele vleermui-
zen ieder uur honderden insecten vernieti-
gen en dat ze tonnen muggen, motten en
torren eten die anders gewassen zouden
verwoesten. Deze merkwaardige kleine
zoogdieren met een onverdiende en
ongelukkige reputatie delen met tijgers en
leeuwen de status van een van de meest
bedreigde soorten zoogdieren. Ofschoon

zij vele soorten vegetatie bestuiven en de
bestrijding van plagen op zich nemen, is
het vooroordeel (tegen hen) zo sterk dat
vleermuizen levend verbrand worden in
kolonies in de grotten die zij bewonen of
begraven in hun donkere verblijfplaatsen
door mensen die uit bijgelovigheid angstig
zijn.

Zelfs op Antarctica is de vervuiling zo
groot dat jammerlijke gevolgen gevreesd
worden. Bijna 99 % van de pinguinkuikens
overleeft niet, en misschien zullen wij in de
toekomst geen gelegenheid meer hebben
om deze lieve vertegenwoordiger van de
vogelwereld ons onschuldig spottend te
zien na-apen door zijn waggelende gang,
zijn jas en andere kenmerken. Wat zal het
uitsterven van pinguïns of het verdwijnen
van de rog, een vis die ‘zo groot is als een
schuurdeur’, betekenen voor de ecocycli
van de natuur? Wie zal het zeggen?

Veranderingen in de woonplaatsen van
wilde dieren en de omstandigheden waarin
ze zich thuis voelen, teweeggebracht door
menselijke hebzucht en overmoed, vinden
ook plaats in de diepten van de zee en de
oceaan. De grote koraalriffen, die in de
loop van duizenden jaren opgebouwd zijn
en die talloze levensvormen beschutting
bieden, waaronder prachtige kleurrijke
vissen, worden beschadigd in een rampza-
lig tempo. Een deskundige heeft vastge-
steld dat riffen taai zijn; ‘je kunt ze
bestoken met cyclonen en ze veren gewoon
terug. Maar waarvan ze niet kunnen terug-
veren is chronische, constante stress’. Men
schat dat ongeveer 40 % van de riffen zich
in kritieke toestand bevindt en binnen een
paar jaar zal ophouden te bestaan. Nog
eens 30 % wordt ruw geplunderd.

Bedreigde koralen en riffen

Koraalriffen zijn levende wezens die
samengesteld zijn uit kolonies kleine
wezens die zich duizenden mijlen uitstrek-
ken. Zij omvatten hele ecosystemen en
fungeren als woonplaats voor allerlei soor-
ten vissen en duizenden andere wezens,
die alle in symbiotische verwantschap
leven. Sommige van deze grote riffen zijn
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vergiftigd door enorme hoeveelheden
cyaniden die erin gegoten zijn om de vissen
te verdoven en ze levend naar restaurants
te brengen waar de klanten de vis graag
vers gekookt willen hebben, of ze rauw en
nog levend willen eten. Deze methode
heeft een vorige even meedogenloze
manier vervangen, die bestond uit het tot
ontploffing brengen van dynamiet in de
riffen en de vis verzamelen. Ernstiger,
volgens biologen, is het oogsten door
vissers (geholpen door satelietnavigatiesys-
temen) van de vis als zij bijeen komen om
kuit te schieten. Wanneer er op zo’n grote
schaal slachting is, groeit het zeewier waar-
mee sommige vissoorten zich voeden te
snel en verstikt deze het koraal. Rapporten
hierover melden dat riffen ook bedreigd
worden door chemicaliën die in zee stro-
men, tegelijk met de erosie van de aarde,
veroorzaakt door ontbossing en de
moderne landbouwtechnologie waaraan

het land onderworpen wordt nadat bomen
geveld zijn.

Dit is maar een voorbeeld van hoe snel
en gedegen wij de aarde ontbloten van
haar onmetelijke diversiteit, haar wonde-
ren en haar schoonheid, en aldus toekom-
stige generaties tot de bedelstaf brengen.
De gevolgen van onze daden kunnen niet
echt ingeschat worden. De loop van de
evolutie zelf zou tijdelijk tot staan gebracht
kunnen worden.

Wat is de oplossing? Er is er maar een,
en al lijkt die misschien naïef, dat is niet
zo. Wij moeten opnieuw waarde leren
hechten aan eenvoudig leven, een mini-
mum aan spullen bezitten, de hebzucht van
het verstand binnen de perken houden en
tedere zorg koesteren voor ieder levend
wezen, tot welk natuurrijk het ook
behoort.

Vertaling: A.M.I.
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Zij, die het allerhoogste Zelf kennen
als zonder vorm, zuiver en puur,

zonder schaduw, zij kennen het Al,
leven in het Al.

(Prashna Upanishad IV.10
Uit: Upanishaden - Het mysterie van
het zelf door dr. W.H. van Vledder)



Brieven van Annie Besant
– Michael Gomes

Dr. Annie Besant, de tweede Internatio-
nale Presidente van de Theosofische

Vereniging, stond bekend als een
productief brievenschrijver. In verhalen

wordt zij afgeschilderd als vanaf de
vroege ochtend brieven schrijvend,

antwoord gevend aan correspondenten
in haar kleine nette handschrift. Jammer

genoeg is er weinig van haar correspon-
dentie gepubliceerd. De voornaamste

verzameling van haar brieven blijft Old
Memories and Letters of Annie Besant van

Esther Bright uit 1936 (Londen: Theo-
sophical Publishing House).

Onlangs vond ik meer dan honderd brie-
ven van mevrouw Besant die tot dan toe

onbekend waren en die, naar ik stellig
geloof, van belang zijn voor lezers van

The Theosophist.

De brieven, van 1874 tot 1929, zijn deel
van de Moncure Conway Verzameling in
het Dickinson College in Carlisle, Pennsyl-
vania. Het grootste aantal is geschreven
aan Esther Windust (1860?-1941), een
vroeg lid wiens In Memoriam in The Theo-
sophist van oktober 1943 heeft gestaan.
Mevrouw Windust werd lid van de Vereni-
ging in 1890 en heeft HPB ontmoet.
Ofschoon zij een Engelse was van
geboorte, maakte zij in de jaren 90 van de
negentiende eeuw van Amsterdam haar
thuis, en was zij samen met Piet Meuleman
van cruciaal belang voor de ontwikkeling
van de theosofie in dit land.

Voordat mevrouw Windust ten tonele
verschijnt als ontvanger van brieven, zijn er
brieven van Annie Besant aan een aantal
mensen, o.a. Moncure Conway. Op 26 juni
1889 schrijft mevrouw Besant aan een
ongenoemde correspondent over de
gebeurtenissen die haar de maand tevoren
ertoe brachten lid te worden van de Theo-
sofische Vereniging. ‘In de laatste twee jaar
ben ik langzamerhand tot de overtuiging
gekomen dat de materie niet genoeg bood
om het (hebben van) verstand te verklaren,
en dat het atheïsme dus onvoldoende was
tegenover het universum. Ik had steeds al
het gevoel dat er verandering in de lucht
hing, want men moet altijd eerlijk blijven
ten koste van alles’. In een andere brief,
onder de aanhef ‘Beste Mevrouw’, van 23
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september 1890, geeft zij ons een glimp
van haar eetgewoonten, want in antwoord
op een uitnodiging zegt mevrouw Besant,
‘Misschien moet ik zeggen dat ik er zeker
van ben dat u het mij zult vergeven als ik
een zeer lichte maaltijd gebruik, daar ik
vegetariër ben. Ik vermeld dit alleen maar,
aangezien mensen soms denken dat ik wat
zij op tafel zetten, niet lekker vind, daar ik
het niet eet. Maar ik ben wat eten betreft
een allereenvoudigst mens en ik ben al
heel tevreden met brood met boter en
noten!’

Symbool van ene leven

Het theosofische deel van de correspon-
dentie begint met een brief gedateerd 22
november 1895, aan Petronella Meuleman
te Amsterdam, naar wie in de brieven van
mevrouw Besant verwezen wordt als Piet,
waarin zij uitlegt dat ‘”Vuur” altijd het
symbool geweest is van het Ene Leven -
koud Vuur en dan de vlam’. Op 4 decem-
ber 1895 openbaarde mevrouw Besant
haar dat ‘HPB reïncarneerde, zoals ze
gezegd had dat ze zou doen, in een Indiaas
mannenlichaam. Hij is een jongeman die
nu ongeveer 20 jaar is. Ik wil er buiten niet
over praten, maar ik vertel het aan iedere
esotericus {die ernaar vraagt}. Ik verschaf
de informatie nooit uit mijzelf’.

Op 28 augustus 1896 maakt Esther
Windust, de vriendin van mevrouw Meule-
man, haar entree in de correspondentie.
Mevrouw Besant gaf haar wat vertrouwe-
lijke informatie over Katherine Tingley’s
Theosofische Kruistocht rond de wereld.
Mevrouw Tingley had de mantel van wijlen
W.Q. Judge geërfd die het jaar tevoren de
autonomie verklaard had van de Ameri-
kaanse sectie van de Theosofische Vereni-
ging. Het opbouwen van de nieuwe
Amerikaanse sectie nam al gauw de
aandacht van Annie Besant in beslag, en
zij schreef Piet uit Toledo, Ohio in de VS
op 13 augustus 1897: ‘ Het werk hier gaat
zeer voorspoedig, mijn Piet; wij hebben 20
afdelingen opgericht sinds wij geland zijn
en hebben het lidmaatschap van de sectie
bijna verdubbeld. Overal zijn tekenen van

nieuw leven, activiteit en moed te zien,
dankzij de zegen van de Heilige Meester.
Wij keren terug naar Europa aan het eind
van september, en die Nederlandse broe-
ders van ons moeten mij eens uitnodigen’.
(Mevrouw Besant ging inderdaad vroeg in
het volgende jaar naar Nederland).

Wij krijgen een zeldzaam kijkje in het
innerlijk leven van Annie Besant in een
brief van 17 november 1898 uit Benares:

Het verdrietigste karma wordt door Hen
geleid om tot het grootste heil met de
minste pijn uit te werken, en, als wij Hen
door dik en dun vertrouwen, wordt wat een
onvermijdelijk wrak lijkt toch een succes.

Mijn beste, gedurende de laatste jaren
ben ik afgedaald in de hel en heb daar vele
nuttige lessen geleerd, onder andere deze:
dat niets dat gebeuren kan in deze lagere
wereld iets anders kan zijn dan goed, als
wij voldoende kracht en geloof hebben om
het te aanvaarden als het werk dat God
ons op het ogenblik geeft.

Een interessante zijdelingse blik op hoe
mevrouw Besant haar correspondentie
toentertijd beschouwde, wordt gegeven in
een brief aan een mejuffrouw Bagwin van
23 juni 1899. ‘Ik heb niet de tijd om
elementaire doctrinaire vragen te beant-
woorden. Het is absoluut noodzakelijk dat
ik mijn correspondentie beperk tot echt
moeilijke vragen, en tot de persoonlijke
intieme moeilijkheden die mensen niet aan
anderen willen voorleggen’.

Een van de hoekstenen

Piet Meuleman-van Ginkel overleed vredig
in de nacht van 24 november 1902.
Ofschoon haar betrokkenheid bij de theo-
sofie slechte een tiental jaren duurde, had
zij bijgedragen tot de bloei van de bewe-
ging in Nederland, tot er in 1897 genoeg
loges waren om een sectie te vormen. In de
Theosophical Review van januari 1903
sprak mevrouw Besant over haar als ‘een
van de hoekstenen - wij betwijfelen of
iemand ons zal tegenspreken als we zeggen
de hoeksteen van de theosofie in Neder-
land’. Het in memoriam in het supplement
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bij The Theosophist van december 1902
verscheen onder de kop ‘Moeder van de
Nederlandse Theosofie overleden’. (Zie
ook het lemma over haar in The Internatio-
nal Theosophical Year Book 1937 waarin de
verkeerde maand van haar overlijden
genoemd staat). Mevrouw Besant schreef
aan Esther Windust op 1 januari 1903, ‘ Ik
ben er een voorstander van dat U haar
(Piets) plaats inneemt in de E.S. U bent er
het meest geschikt voor’.

‘Ik vind dat u er verstandig aan gedaan
hebt Van Manen naar Java te sturen’, werd
mevrouw Windust medegedeeld op 21
oktober 1903. ‘Hij behoeft ruimere erva-
ring, en hij moet teruggeworpen worden
op zijn eigen mogelijkheden, waarbij
hijzelf de verantwoordelijkheid voor zijn
werk draagt. Deze ervaring zal waarschijn-
lijk bijzonder nuttig voor hem zijn’. De
persoon naar wie wordt verwezen is Johan
van Manen (1877-1943). Als toegewijde
jonge theosoof had hij gewerkt als vertaler
voor Annie Besant en Kol. Olcott tijdens
hun lezingen in Nederland en was hij actief
betrokken bij het werk van de Vereniging
hier. Tijdens zijn verblijf op Java, dat zes
maanden duurde, gaf hij overal lezingen
over de theosofie. Toen hij in 1904 terug-
keerde naar Europa, werd Van Manen de
secretaris van C.W. Leadbeater. Hij ging
met Leadbeater in 1909 naar Adyar en
werkte daar tot 1916. Na zijn verblijf in
Adyar vestigde hij zich in Calcutta. Hij
werd voorzitter van de Royal Asiatic
Society of Bengal.

Bovenstaande brief eindigde met advies
over de E.S.: ‘Er moet goed onderricht
zijn, serieus werk, toewijding en loyaliteit
aan het doel en HPB’. Vele van de brieven
aan mevrouw Windust in de beginjaren van
de eeuw gaan over het werk van de E.S.
Andere bevatten informatie die niet alge-
meen bekend is onder het publiek. ‘Ik
schreef de heer Leadbeater om hem te
vragen of Piet al gereïncarneerd was, of dat
zulks nog moest gebeuren’, deelde
mevrouw Besant in vertrouwen mede op
23 juli 1904. ‘Hij zegt dat zij in de kleine
groep zit die ongeveer vier maanden gele-

den op aarde kwam, het jongste kind van
de familie Knothe, een meisje. Hij schrijft:
“Zij is nu ongeveer vier maanden oud; een
snoezige, slaperige baby, die nooit huilt
maar altijd lief glimlacht als iemand naar
haar kijkt”… De baby heet Helen’.

Zorgwekkend nieuws

Tegen het einde van 1910 ging mevrouw
Windust naar India om het hoofdkwartier
te bezoeken. Maar na haar verblijf (daar)
ontving mevrouw Besant enig zorgwek-
kend nieuws. ‘De leden op Java zeggen
zeer beslist dat u hun verteld hebt - niet in
bijeenkomsten - dat een zwarte magiër het
lichaam van C.W. Leadbeater gebruikte en
mij volkomen in zijn greep had, en dat het
lichaam van Krishnamurti werd voorbereid
voor gebruik door de genoemde magiër
wanneer het oudere lichaam versleten zou
zijn… Nu met betrekking tot Nederland.
Velen daar zijn op u gesteld en vertrouwen
u, waarschijnlijk meer dan mij. Met deze
mensen kunt u een school vormen, waarin
u hen zelf kunt lesgeven, zoals Dr. Steiner
dat doet in zijn school. De ‘Keuze’
verschaft u een eervolle manier om u terug
te trekken uit een onmogelijke positie…
Beste Esther, het spijt mij, ook al wist ik
dat dit stond te gebeuren. Ik vergeet nooit
uw goede werk in de begintijd, en de liefde
die u mij hebt betoond. Verschillen van
mening hoeven geen eind van de vriend-
schap te betekenen, maar in het E.S. werk
moet er fundamentele overeenstemming
zijn, en wij kunnen alleen apart integer
werken’.

Verschillen in leringen

Op 12 september 1911 liet mevrouw
Besant een mededeling uitgaan naar de
leden van de E.S. over deze aangelegen-
heid, waarbij zij verschillen in leringen als
reden aanvoerde van de scheiding. ‘Ik wil
graag mevrouw Windust bedanken voor al
het goede werk dat zij in het verleden
gedaan heeft, en de hoop uitspreken dat zij
immer het Grote Doel zal dienen in dit
leven en in alle toekomende levens’.
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Mevrouw Windust had haar eigen
aanhang, en de verzameling bevat een
brief van David Graham Pole, voorzitter
van de Vereniging in Schotland, aan
mevrouw Besant waarin hij trachtte de
zaak te herstellen. Wat mevrouw Besant
ook dacht over deze aangelegenheid, dit
duurde niet lang want op 3 maart 1912
nodigde zij mevrouw Windust, die naar
Engeland verhuisd was, uit op de thee in
Londen. De correspondentie tussen hen
wordt hervat in 1912 en de brieven volgen
elkaar met enige regelmaat op tot 1928.
Volgens de in memoriam in The Theosop-
hist ondernam mevrouw Windust op
verzoek van mevrouw Besant, theosofisch
werk in Noord Afrika, voornamelijk in
Tunis en Carthago. Zij keerde naar Enge-
land terug in 1935 en ging in Surrey
wonen.

Afgezien van de theosofische brieven in
de verzameling, zijn er andere van de hand
van Annie Besant aan verscheidene

mensen. Een belangrijk thema dat steeds
terugkeert is het sociale en politieke werk
van mevrouw Besant. Zo kon zij in 1912 in
een brief schrijven: ‘Wij worstelen hier
voor de vrijheid tegen een autocratie, en
onze vrouwen [in India] hebben lager
onderwijs nodig, geen economische onaf-
hankelijkheid die hier tot nog toe geen
belangrijk punt is’. Zestien jaar later toet-
ste zij nog steeds de Indiase maatschappij
toen zij aan Sir James Merchant schreef
over Gandhi: ‘Hij heeft nog steeds grote
persoonlijke invloed, maar staat voorlopig,
tenminste, praktisch buiten het openbare
leven. Wat echt fantastisch is aan hem is
zijn erkenning van de eenheid van alle
leven, zodat hij zich even gemakkelijk en
daadwerkelijk vereenzelvigt met de misda-
diger als met de heilige’.

Vertaling: A.M.I.

Theosofia 101/2 � april 2000 49

Zowel het blijvende als het vergankelijke behoren
bij de mens, maar de wijze, die beide overziet,

maakt duidelijk onderscheid.
Hij verkiest het goede, laat los dat wat slechts

tijdelijk is; de onwetende kiest voor het aangename,
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Boeddhistische
perspectieven op geluk en
vijandigheid
Deel 3: De Vajrayana benadering

– Glenn H. Mullin

De vorige twee trainingsniveaus - Hinay-
ana en Mahayana - staan bekend als ‘het

pad van oorzaken’, omdat wij tijdens
deze onszelf beschouwen als onverlichte

wezens die naar verlichting streven, en
wij de oorzaken cultiveren die aanleiding

geven tot de verlichtingservaring.
Vajrayana is bekend als ‘het resulte-

rende pad’, want op dat pad cultiveren
wij de visie dat wij al in de resulterende

staat van verlichting zijn en alleen maar
de verlichte visie hoeven te handhaven.

De eerste twee worden gezien als voor-
lopers van de derde, want zonder dat wij

die als innerlijke ervaringen hebben vast-
gelegd hebben wij niet de innerlijke vrij-

heid, stabiliteit en warmte nodig om
deze visie in stand te houden.

Een uniek aspect van Vajrayana is dat het
ervan uitgaat dat wij tegelijkertijd op drie
fysieke niveaus bestaan, of dat wij drie
fysieke ‘lichamen’ hebben. Deze drie licha-
melijke naturen leiden tot drie bewust-
zijnsaspecten.

Ten eerste hebben wij de geconditio-
neerdheid van het gewone fysieke lichaam:
een bepaalde fysieke omgeving, sociale
omgeving en waarnemingspost van waaruit
wij de wereld ervaren. Het bewustzijn waar
dit toe leidt impliceert de in dit leven aan-
geleerde of verworven patronen van
emoties en gedrag - de persoonlijkheidsdi-
mensie, ontwikkeld door contact met fami-
lie, vrienden en onze specifieke
maatschappij. Dat wil zeggen, vanaf het
moment dat wij in de baarmoeder komen,
ervaren en leren wij boosheid en vijandig-
heid van de wereld om ons heen, en dan
dragen wij de aanleg mee van dit gedrag in
ons onbewuste verstand in de vorm van
subtiele impulsen. Een kind dat opgevoed
wordt in een boze en gewelddadige omge-
ving zal een sterke neiging vertonen tot
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vijandig gedrag en zal een ietwat verbit-
terde persoonlijkheid hebben.

Ten tweede hebben wij onze genetische
samenstelling. Dit is het ‘subtiele lichaam’.
Met andere woorden, wij erven genetisch
de aanleg of het instinct voor bepaald
mentaal en emotioneel gedrag. In termen
van boosheid ontvangen wij ‘vijandigheids-
genen’ van onze voorouders.

Ten derde dragen wij zeer subtiele
karmische instincten bij ons van onze
vorige levens en deze verschaffen een
subliminale achtergrond voor de manier
waarop wij kijken, responderen, ervaren en
ons gedragen. Deze verzameling van
subtiele karmische instincten staat bekend
als ‘het zeer subtiele lichaam’. De zeer
subtiele zaadjes van boosheid, gehechtheid
enzovoorts, liggen besloten in dit lichaam.

Om de verlichtingsvisie van het tactische
pad te handhaven, en aldus boosheid en
vijandigheid te overstijgen, moeten wij
deze drie dimensies van ons fysieke wezen
verfijnen en afstemmen.

Het eerste is het gewone lichaam en de
manier waarop het structuur biedt zodat
het verstand de wereld kan ervaren. Hier-
bij is de voornaamste techniek in Tibet
bekend als lha gyi nga gyal, of ‘tantrische
arrogantie’. Onze specifieke lichaamszin
en onze manier van kijken naar de wereld
om ons heen worden vervormd door
gewone conditionering. Wij weten niet wie
wij zijn of waar het leven over gaat, dus de
meest directe remedie is alle gewoonheid
op een heel specifieke manier achter te
laten. De maatschappij heeft ons een
verwrongen en heel concreet wereldbeeld
aangeleerd. Wij moeten dat afbreken en
vervangen door iets dat meer is afgestemd
op de manier waarop dingen (werkelijk)
zijn.

Manifestaties van zuivere energie

Wij neigen ertoe ons lichaam, dat de
fysieke wereld om ons heen zoals die erva-
ren wordt door de lichamelijke zintuigen,
als zwaar, concreet en onzuiver te ervaren.
Niets is minder waar. Integendeel, alle
fysieke dingen zijn alleen maar manifesta-

ties van zuivere energie, zoals een regen-
boog in de lucht. Zwaarte, soliditeit en
onzuiverheid in de wereld zijn alleen maar
projecties en hallucinaties. Dus laten wij
bij Vajrayana gewoon de normale manier
van kijken vallen en vervangen haar door
de visie van de wereld als een regenboog-
achtige mandala en ons eigen lichaam als
de zuivere lichtemanatie van een tantrische
godheid, een boeddhavorm.

Dit verzwakt het gewone beeld en de
wereldse ego-gevoeligheid en breekt een
heel leger gedragspatronen en gedachten-
processen af die ons en anderen alleen
maar in de knoop leggen. Bovendien reci-
teren wij vele mantra’s, waarbij wij de
kracht van geluid en verbeelding gebruiken
om ons gevoel van zelf en de wereld te
transformeren.

Yoga van subtiele druppels

Om onze ervaring van de tweede dimensie
van fysiek zijn, het subtiele lichaam, te
transformeren, spelen wij met de manier
waarop het lichaam geestveranderende
chemische stoffen produceert. Dit proces
staat bekend als ‘de yoga van de subtiele
druppels’. Het idee is dat ons bewustzijn
wordt beïnvloed door de chemische stoffen
die door het lichaam stromen. De belang-
rijkste hiervan worden gegenereerd door
de chakra’s of energiecentra van het
lichaam. Wij zijn genetisch geprogram-
meerd om specifieke chemische patronen
te genereren, maar deze aanleg kan
omzeild worden door middel van tantri-
sche yoga.

Drie belangrijke termen in dit verband
zijn prana (d.w.z. energieën), bindhu
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(druppels) en nadi (energiepaden). De
tantrische yogi manipuleert deze om een
fysieke basis te creëren die het tantrisch
bewustzijn kan ondersteunen.

Hierboven zagen wij dat in de Hinayana-
en Mahayanapraktijk de drie klesha’s (of
‘verwarde duisternissen van het verstand’)
beschouwd worden als de voornaamste
obstakels voor innerlijke vrijheid en
universele liefde, waarbij boosheid de grof-
ste en dus meest directe daarvan is. In de
Guhyasamaja Tantra, die beschouwd wordt
als de spil van alle boeddhistische tantri-
sche tradities, worden deze drie uitgebreid
tot vijf, ieder geassocieerd met een van de
vijf hoofdchakra’s. Er zijn ook systemen
van vier, zes, zeven en acht chakra’s, maar
het vijfvoudige systeem is in dit betoog het
meest relevant. Deze vijf zijn de kruin,
keel, hart, navel en geslachtsdelen.

De idee is dat de twee bovenste en de
twee onderste chakra’s belangrijke produ-
centen van chemische stoffen zijn, terwijl
het hartchakra de uiteindelijke ontvanger
is die deze contextualiseert. Ieder van de
vier hogere en lagere chakra’s produceert
zowel chemische stoffen van mannelijke
als vrouwelijke kwaliteit, die bekend zijn
als bindhu of druppels, die bewustzijn en
emoties beïnvloeden. Wanneer deze in
onevenwichtige proporties worden gepro-
duceerd, d.w.z. dat de mannelijke of vrou-
welijke eigenschappen elkaar domineren,
ervaren wij fluctuaties en vervormingen
van onze emoties. Dit geldt voor zowel
mannen als vrouwen.

Evenwichtige staat

Bijvoorbeeld, als het kruinchakra overwe-
gend mannelijke druppels produceert,
voelen wij boosheid en vijandigheid. Als
het overwegend vrouwelijke druppels

produceert, ervaren wij angst, paranoia en
onrust. Een evenwicht van de twee soorten
druppels brengt alle dingen ertoe zich zo
helder aan het verstand voor te doen als
weerspiegelde voorwerpen. Deze even-
wichtige staat is bekend als ‘verblijven in
de spiegelachtige wijsheid’.

Als de mannelijke druppels van het
seksuele chakra op hun beurt de overhand
hebben, voelen wij ons prestatiegericht,
agressief en overmatig dominant. Als de
vrouwelijke druppels overheersen ervaren
wij een gevoel van intense kwetsbaarheid.
Als de twee in evenwicht zijn schept dit
een staat van innerlijke kracht en zelfver-
trouwen. Deze staat is bekend als ‘de wijs-
heid die alle ambities realiseert’, want zij
verschaft het innerlijke perspectief waar-
binnen alle activiteiten verricht kunnen
worden zonder stress, spanning of inner-
lijke onhandigheid.

Wanneer de druppels bij het navelchakra
in balans zijn, verblijven wij in ‘de wijsheid
van de overeenkomst van alle dingen’. Een
teveel aan mannelijke druppels maakt dat
wij ons arrogant voelen, superieur en de
baas over anderen. Een teveel aan vrouwe-
lijke druppels hier maakt dat wij ons zwak
voelen, krachteloos en overmatig verlegen.

Een teveel aan mannelijke druppels bij
het keelchakra maakt dat wij ons incom-
pleet voelen, onvervuld en leeg. Een teveel
aan vrouwelijke geeft een gevoel van hunk-
ering, gehechtheid en onvervuld verlangen.
Evenwicht in deze twee energieën geeft
ons de wijsheid die alles in zijn volheid
waardeert.

Tenslotte komen wij bij het hartchakra.
Het genereert niet zijn eigen druppels,
maar kanaliseert en respondeert op de
druppels die in de andere chakra’s gepro-
duceerd worden. Als de twee mannelijke
krachten domineren, ervaart de persoon
lusteloosheid en apathie. Als de vrouwe-
lijke overheersen, ervaart hij of zij verwar-
ring en onzekerheid. Als de twee in
evenwicht zijn geven zij aanleiding tot de
wijsheid van de dharmadhatu, of de
natuurlijke harmonie en integriteit van het
zijn.
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Het werk van de tantrische yogi is het
verstand rustig te houden in deze vijf wijs-
heden door de efemere lichaamstoestan-
den met zijn chemische ondertonen,
energiestromen en steeds veranderende
fluctuaties in de gaten te houden en
opnieuw op elkaar af te stemmen. De yogi
doet dit door middel van diëten, lichame-
lijke oefening, krachtademoefeningen en
andere soortgelijke technieken. Op deze
wijze komen de mannelijke en vrouwelijke
druppels in evenwicht in de chakra’s en
komt het verstand voortdurend weer op
met maximale duidelijkheid, helderheid en
intense aanwezigheid.

Uiteindelijke verlichting

De derde dimensie van ons fysieke wezen
is het heel subtiele lichaam, dat sameng-
esteld is uit de subtiele energie die van
leven tot leven reist, waarnaar christenen
verwijzen als de ziel. Hier is de primordiale
energiestroom als een paard, en de
primordiale dimensie van het bewustzijn is
als zijn berijder. De beoefenaar van tantra
houdt zich bezig met de illu-
soir-lichamelijke en helder-licht yoga’s, die
aanleiding geven tot het helder-licht
bewustzijn door middel van de kundalini-
technieken, en baden het ongezuiverde
illusoir lichaam in helder-licht bewustzijn.
Uiteindelijk worden energie en verstand
een onontwarbare entiteit. De knopen bij
het hart zijn volkomen losgemaakt, alle
karmische instincten zijn volkomen vrijge-
laten en uiteindelijke verlichting wordt
bereikt.

Dit is de driepuntige aanpak van Vajray-
ana om het lichaam en het verstand van
karma en klesha samen met hun subtiele
instincten te zuiveren. Lichaamsenergieën
worden losgelaten in de stroom van onein-
digheid en het verstand wordt volkomen
doordrongen van de ultieme en conventio-
nele niveaus van de realiteit. De ontmoe-
tingsplaats van oneindigheid en het eindige
wordt begrepen, en de spirituele zoektocht
is vervuld.

Tantrische inwijding

Bij het bovenstaande proces van de vijf
chakra’s en de druppels die daardoor gege-
nereerd worden, begint het werk van het in
evenwicht brengen van de mannelijke en
vrouwelijke krachten met het kruinchakra
en dus met de klesha van boosheid. Dit
wordt gedemonstreerd door de manier
waarop tantrische inwijding wordt
verleend. Men benadert eerst het ooste-
lijke hek van de mandala en kijkt naar
binnen naar het witte gezicht van de
heilige natuur, geassocieerd met het kruin-
chakra. Pas wanneer men de spiegelachtige
wijsheid begrijpt, de straling die te vinden
is binnen boosheid en vijandigheid, kan
men doorgaan naar de zuidelijke (geel),
westelijke (rood) en noordelijke (groen)
hekken, die respectievelijk geassocieerd
worden met de chakra’s bij de navel, keel
en geslachtsdelen. Totdat boosheid en zijn
dynamiek begrepen worden, zullen de
geheimen van de andere chakra’s en kles-
ha’s onpeilbaar blijven. Deze vier zijn ook
verbonden met de vier bovengenoemde
satipanna’s - de opmerkzaamheid op
lichaam, gevoelens, gedachten en fenome-
nen die zich in het brein voordoen. Als die
vier begrepen worden, kan men het
binnenste van de mandala ingaan, dat
blauw is van kleur, geassocieerd met het
hartchakra.

Let wel: de tantrische traditie associeert
kleuren met chakra’s met de bedoeling
bepaalde effecten te bereiken, en de
verscheidene tantrische systemen gebrui-
ken de kleuren op verschillende manieren.
De chakra’s zelf hebben geen specifieke
kleur, maar erover mediteren door
mentaal kleuren erin te projecteren, geeft
specifieke resultaten. Ik vestig hier de
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aandacht op omdat sommige lezers
misschien chakra yoga hebben beoefend in
samenhang met een alternatief kleuren-
schema. De sleutel tot doeltreffendheid is
de integriteit van het systeem.

Tibetaanse geneeskunde

Traditionele tibetaanse artsen gebruiken
een diagram van een boom om de bron en
ontwikkeling van alle ziekten af te beelden.
Dit medische systeem ziet alle ziekten als
geworteld in de drie klesha’s, of de
vervormde mentale en emotionele staat:
het niet begrijpen van de aard van het zelf;
gehechtheid, verslaving en hebzucht; en
boosheid en vijandigheid.

De Guhyasamaja Tantra verbindt boos-
heid en vijandigheid met het kruin chakra,
dus iedere keer dat we boos worden laat
het brein ongezonde chemische stoffen in
het bloed los, die dan door het hele
lichaam stromen en talloze ongewenste
effecten teweegbrengen. Fysieke spanning,
hyperaciditeit (een verhoogd zuurgehalte),
verhoogd lichaamsmetabolisme en hart-
kloppingen zijn maar een paar van de
meest opvallende symptomen van deze
activiteit.

De Guhyasamaja Tantra benadrukt een
verschil tussen het eerste moment van
negatieve stimulus en wat er mentaal en
emotioneel op volgt. Het eerste moment
heeft het potentieel van iets positiefs, en is
eigenlijk niet wat bedoeld wordt met het
woord ‘boosheid’. Dat eerste moment is
alleen maar de reactie van het brein op een
signaal, op een gevoel dat er iets niet in

orde is dat onmiddellijk gecorrigeerd moet
worden. Het probleem is de onjuiste inter-
pretatie van het signaal. Het brein, dat
merkt dat er iets niet in orde is, laat een
chemische stof los in het bloed met de
bedoeling te waarschuwen voor een drei-
gend gevaar en aldus de persoon te moti-
veren om zichzelf te beschermen en te
behoeden. Zoveel van het proces is nog
gezond.

Jammer genoeg interpreteren spiritueel
onvolwassen personen dit signaal vaak
onjuist en reageren zij er te heftig op.

Liever dan dat zij de energie ervan
gebruiken om het probleem te onder-
zoeken en op te lossen, worden zij in plaats
daarvan woedend en aldus verstoren zij de
natuurlijke vloeiende bewegen van de
lichaamsmechanismen. Bovendien denken
zij later vaak met vijandige gevoelens aan
het incident terug, waardoor zij de natuur-
lijke harmonie van de lichaamsprocessen
verder verstoren. Er wordt een vicieuze
cirkel geschapen, waarbij het verstand
ervoor zorgt dat het lichaam ongezonde
chemische stoffen produceert en de
ongezonde chemische lichaamsstoffen
brengen het verstand verder van de wijs.
Spanning in het verstand schept spanning
in het lichaam, en deze lichaamsspanning
schept vervolgens een omgeving waarin het
verstand voortdurend gespannen is.

Spiegelachtige wijsheid

Daarom hebben de tantra’s het over het
vinden van de spiegelachtige wijsheid in
de drang naar geweld. Wanneer het signaal
komt dat er iets niet in orde is en gecorri-
geerd moet worden, wordt men geadvi-
seerd om eerst te leunen op het
aangename, krachtige gevoel dat gegene-
reerd wordt door de chemische stoffen die
door het brein worden vrijgemaakt, en zich
te richten op de stralende helderheid die
teweeggebracht is. Besloten in deze twee
factoren, het fysieke genot en de mentale
helderheid, ligt de sleutel tot het ontdek-
ken van de spiegelachtige wijsheid die de
plaats is van natuurlijke verlichting binnen
de uitdagende situatie.
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Iconografisch wordt deze spiegelachtige
wijsheid afgeschilderd in de tantrische
kunst als een naakt dansend meisje, dat
zestien jaar oud is en enigszins vertoornd
kijkt. Zij is zestien, want het eerste
moment van de ervaring die geïnduceerd
wordt door deze specifieke chemische
lichaamsstoffen geeft ons het gevoel dat
wij de kracht en de macht hebben om wat
wij doen moeten, voor elkaar te krijgen,
net zoals een zestienjarige het gevoel heeft
dat alles voor elkaar te krijgen is. Zij is
naakt, want om deze energie juist te
gebruiken moeten wij de negatieve kant
van het conceptuele verstand ontspannen
en zonder vooroordelen naar de situatie
kijken. Haar gezicht is enigszins vertoornd,
want zij heeft het vuur van vastberaden
gerichtheid. Zij danst, want om gezond en
effectief met uitdagingen om te gaan
moeten wij de innerlijke vrijheid hebben
die verschaft wordt door een speels, leven-
dig bewustzijn.

Zoals de elfde-eeuwse Indiase meester
Naropa het formuleerde: ‘Als uitdagingen
zich voordoen, laat dan het verstand
uitrusten in de aangename fysieke energie,
in de natuurlijke helderheid van het
verstand en de toestand die zich voorbij
vooroordelen bevindt’.

Afsluitende bespiegelingen

Westerse pop(ulaire) psychologie heeft
zich opgewonden over de gevaren van het
onderdrukken van boosheid. Weliswaar
schept het onbewust onderdrukken van
iedere emotionele staat ongewenste bijef-
fecten, maar dit is niet het geval bij bewuste
controle en transformatie. Bovendien, zo
heeft recent onderzoek aangetoond en
zoals de Boeddha zei, is het uitdrukken
van negatieve emoties even schadelijk als
het onderdrukken ervan. Maar wat wij
moeten doen is niet het onderdrukken van
onze vijandigheden, maar ze liever probe-
ren te begrijpen, en ze daardoor te over-
stijgen en te elimineren. Als dit bereikt is,
wordt de vraag van uitdrukken of onder-
drukken irrelevant.

Tijdens het eerste jaar van mijn training
in de Himalaya kreeg ik een inwijding en

daarmee een spirituele naam. Die was
Maitri Zopa, of Mild Geduld. De naam
werd gegeven in een groep van ongeveer
dertig medestudenten. Toen de lama mijn
naam sprak, giechelde mijn vrouw hardop
van verrassing, want ik had een Ierse etni-
sche achtergrond en was noch bijzonder
mild noch erg geduldig. Toen ik een tiener
was waren mijn favoriete sporten boksen
en ijshockey, bij voorkeur tegelijkertijd.
Waar het de lama om ging bij het geven
van die speciale naam was natuurlijk dat
hij vond dat ik vervolgens daaraan moest
werken op mijn spirituele pad.

In de loop van de volgende jaren ontving
ik vele andere inwijdingen en vervolgens
andere namen; maar tot de dag van
vandaag zie ik mijzelf als Maitri Zopa. Hij
is mijn favoriet onder alle namen en taken
die mij werden gegeven, die mijn eigen
spirituele leven het meest bevoordeelde.
Misschien maakte hij mij daarbij een
ietwat beschaafder lid van de menselijke
samenleving.

Zoals de Dalai Lama het formuleerde:
‘Iedereen wil geliefd zijn; niemand wil het
doelwit zijn van boosheid. Hoe meer lief-
hebbende aandacht wij aan anderen
schenken, hoe meer wij ervoor terugkrij-
gen. Aangezien dit zo is, zouden wij dan
niet als onze persoonlijke maatstaf liefheb-
bende aandacht moeten kiezen? Het is de
beste methode om zichzelf vrede en geluk
te bezorgen, en de beste manier om vrede
en geluk aan de wereld te geven’.

De Boeddha zei: ‘Boosheid beschadigt
onszelf en anderen. Liefhebbende
aandacht bevoordeelt onszelf en anderen.
Welke moeten wij kiezen?’

De fantastische Indiase dichter Shanti-
deva schreef: ‘De boeddha’s en bodhisatt-
va’s hebben alleen maar liefde en
mededogen voor anderen. Gewone wezens
worden gedomineerd door hebzucht en
vijandigheid. Kijk naar het verschil in hun
respectievelijke staat van welbevinden’.

Vertaling: A.M.I.
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Het uitbreken uit de cocon

– Linda Harris

Een cocon is een beschermend omhulsel

voor de pop of larve van veel insecten,
waarbinnen een transformatie plaats-

vindt en wanneer deze voltooid is komt
het volwassen insect naar buiten. Bij de

mens begint de transformatie in het
cocon-stadium, maar verdere stadia

moet men na het uitkomen doorlopen.
En ondanks de enorme beperkingen die

de cocon geeft, is deze een essentieel
deel van ons proces van terugkeer naar

de Monade en het ontwarren van
sommige draden van het weefsel kan tot

bepaalde inzichten leiden.

Waaruit bestaat de cocon? In het algemeen
kunnen we zeggen dat het de som van onze
conditioneringen is, en aanpassing is een
component van deze conditionering. ‘Wat
kan de plicht van een theosoof tegenover
zichzelf zijn?’ HPB wijst ons in De sleutel

tot de Theosofie op Epictetus die zegt:
‘Laat u niet afleiden van uw plicht door
een of ander ijdele opmerking die de
dwaze wereld misschien tegen u maakt,
want tegen haar kritiek staat u machteloos
en daar moet u zich dus niets van aantrek-
ken’(blz. 224). Intrinsieke waarde heeft
niets te maken met waarde in wereldlijke
zin. Verslaving aan stoffelijke zaken kan
ons in een spirituele leegte achterlaten.
Wanneer we zijn verbonden aan het aardse
voldoen we aan andere waarden dan die
welke de ziel ons influistert als we in een
toestand van innerlijke verbondenheid zijn.

Als we ons aanpassen, leggen we ons
neer bij bepaalde gewoonten, speciaal die
van onze culturele en godsdienstige
achtergrond. We lopen achter de massa
aan, rennen met de troep mee, en vormen
ons naar de menigte. Aanpassing verkleedt
zich in verschillende vermommingen zoals
bijvoorbeeld wereldlijke conformiteit. Het
is gemakkelijk om met de hoofdstroom
mee te lopen omdat dat de weg van de
minste weerstand is. Het is prettig om net
als ieder ander te zijn – dezelfde materiële
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doelen, de allernieuwste technologische
snufjes, leuke kleren, het ‘juiste’ beroep te
hebben, met de ‘juiste’ mensen om te gaan,
in de ‘juiste’ omgeving te wonen, enzo-
voort. Voor het oog van de wereld is het
uiterlijke beeld kortom gewoon opper-
machtig. Als we het juiste beeld maar
tonen zullen we bepaalde dingen bereiken.

Uitdaging voor tieners

Verder is er de conformiteit van het
gedrag. Tieners worden bijvoorbeeld met
een geweldige uitdaging geconfronteerd,
zeker in het westen. Aan de ene kant
willen jongeren heel anders lijken dan
volwassenen, en in dit opzicht als niet aan-
gepast gezien worden. Dat is een noodza-
kelijk aspect van volwassen worden – je
eigen identiteit ontdekken, een persoon-
lijke indruk maken. Aan de andere kant
zijn ze door anders te willen lijken nog
steeds bezig zich te conformeren - nl. met
hun medejongeren.

En er zijn meer subtiele vormen van
aanpassing, zoals mentaal conformeren.

Er bestaat een natuurlijke neiging om de
tijd door te brengen met mensen die net zo
denken als wijzelf. Als we uitgesproken
politieke opvattingen hebben, laten we ons
verleiden om ons aan te sluiten bij een
politieke partij die sympathiseert met onze
ideeën. Als we academisch gevormd zijn,
zullen we waarschijnlijk vrienden met een
opleiding op hetzelfde niveau zoeken.

En sluiten we soms ook geen compro-
missen met onszelf, als we onze mentale
instelling ten opzichte van anderen
gemakshalve veranderen om het met hen
eens te kunnen zijn terwijl we daarbij
ontrouw zijn aan de stem van ons geweten?

Een van de Meesters zegt (Mahatma
Letters, no. 2, 1993 ed.):

‘Een adept is een van de zeldzame mensen
van een generatie van onderzoekers die zich

geheel heeft ontplooid: om een adept te
worden moet hij de innerlijke drang van zijn

ziel volgen, de voorzichtige overwegingen en
spitsvondigheden van de wereldse weten-

schap ten spijt.’

En ondanks het feit dat we geen adepten
zijn en die innerlijke drang van de ziel vaak
niet wordt gehoord, kan deze even belang-
rijk worden als ademhalen.

Dit betekent een fundamentele verande-
ring in ons karakter; deze stem is voor ons
veel waardevoller dan de redenaties van
wereldse ‘wijsheid’ en kan ons een nieuw
inzicht geven in wat werkelijk belangrijk is
in ons leven.

En ik denk dat conformisme van tijd tot
tijd ook binnen de Theosofische Vereni-
ging voorkomt en een risico is van het zich
verankeren in een bepaalde manier van
denken over het navolgen van de leringen
van een paar theosofische uitblinkers. We
denken misschien dat we de ‘juiste’ aanpak
hebben of dat we ‘correcte’ theosofische
antwoorden weten als het spirituele zaken
betreft. Maar bestaat er wel een correcte
theosofische aanpak?

Vrijheid van denken

Het besluit dat door de General Council is
genomen over vrijheid van denken is een
van de meest belangrijke documenten die
er bestaan in onze wereldwijd vertakte
vereniging. En dat is zo omdat het navol-
gen van deze resolutie de theosofie zal
behoeden voor het afglijden naar een
sekte. Het is bedoeld een blauwdruk voor
ons te zijn, zodat onze denkprocessen niet
jaar in jaar uit blijven steken in behaag-
lijke, goed passende sporen. Het moet ons
eraan herinneren dat we anderen vrijheid
op hun eigen theosofische pad moeten
gunnen, dat we een standpunt naar voren
kunnen brengen, maar dat we niet het
recht hebben er een dogma van te maken
en dat aan anderen op te dringen. Je
conformeren lijkt prettig, maar ware vrij-
heid ontstaat alleen als we de boeien van
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angst verbreken en het aandurven om een
nieuwe manier van denken te ontwikkelen.

We zijn weggezonken in de bodem van
het materialisme, niet in staat om vrijelijk
de frisse lucht van wijsheid en waarheid in
te ademen.

Onze cocon is een ‘veilig’ plekje waartoe
we geneigd zijn onze toevlucht te nemen.
De Bhagavad Gita beschrijft een wijze
heel toepasselijk als iemand die ‘altijd
tevreden is en nergens een toevlucht
zoekt’. Wij vluchten in gebed, in het gezel-
schap van anderen, in pijn, in onze
emoties, in aardse doelen, in onze ambities
en zo meer. Toch is een toevluchtsoord
maar een tijdelijke schuilplaats. Er komt
een tijd dat we de aard ervan, welke maya
is, moeten leren begrijpen. En dan valt de
cocon uiteen.

Innerlijk en moreel zuiveren

Laten we nog even teruggaan naar HPB;
waar zij spreekt over de plichten van de
theosoof voegt zij er nog aan toe: ‘Het
lagere zelf controleren en overwinnen door
het Hogere. Jezelf innerlijk en moreel
zuiveren; niemand en niets vrezen, behalve
het oordeel van je eigen geweten. Nooit
iets half doen; d.w.z., als je meent dat iets
goed is, doe dat dan moedig en openlijk,
en, als je denkt dat iets verkeerd is, begin
er dan helemaal niet aan.’ We moeten van
binnenuit beginnen en de wil en kracht in
ons gebruiken om de uiterlijke lagen van
ons samengestelde ik, ons lager zelf, te
overwinnen. Wanneer we dan ontvankelijk
zijn geworden voor de hoogste spirituele
invloeden door egoïstische activiteiten te
beteugelen, bewijst dat onze overwinning.

Dan kunnen we een uiterst gevoelig en
effectief werktuig worden waarmee we
onze arbeid kunnen verrichten. De
persoonlijkheid wordt niet inert als ze
overwonnen of onderworpen wordt, maar

wel kalm, en klaar om in actie te komen als
dat nodig is. We kunnen dan op een spon-
tane wijze ingaan op de dagelijkse situaties
in plaats van er ondoordacht op te reage-
ren.

‘Zichzelf innerlijk en moreel zuiveren’

Zuivering wil zeggen: bevrijden, reinigen,
ophelderen, destilleren, verlossen, subli-
meren. Zuivering kan dan vreugdevol
worden en niet alleen een moeizame last.
Tijdens onze aardse levensreis krijgen we
op gezette tijden een tik op onze vingers,
maar dat zijn juist de beste gelegenheden
voor zuivering. Kunnen we niet elk
probleem dat ons overkomt zien als een
verdere mogelijkheid tot zelf-zuivering?

‘Niemand en niets vrezen behalve het
oordeel van je eigen geweten’

Angst is een grote belemmering bij het
ontwarren van de draden van de cocon.
Angst wordt aangewakkerd en in stand
gehouden door ons eigengevoel. Wat is het
oordeel van ons geweten? Misschien
doelde HPB op de bovenste triade –
Atma-Buddhi-Manas, of misschien wilde
ze zeggen dat ons geweten de uiteindelijke
scheidsrechter voor ons handelen is.
Moeten we ons eigen geweten vrezen?
Misschien alleen voor zover ons handelen
bepaalde onplezierige consequenties heeft.
Een gezond respect voor ons geweten kan
een goed begin zijn, samen met het goed in
het oog houden van de mogelijke gevolgen
van ons handelen.

‘Nooit iets half doen’

Als we ons met lichaam, ziel en geest aan
een taak zetten, handelen we als totale,
geïntegreerde wezens en trainen daarbij
verschillende facetten van ons samenge-
stelde wezen om goed en efficiënt samen
te werken. Als we ons concentreren en ons
op één punt richten ontstaat er een
wonderbaarlijke besparing van energie, die
het mogelijk maakt om wat meer van de
wereldse last op zich te nemen. Krishna-
murti beweert dat de toestand van de
geest, als die helemaal zonder idee,
gedachte, gevoel voor richting of motief is,
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uit pure energie bestaat. Hij wees terecht
ook op de dagelijkse verspilling van ener-
gie. Hoe vaak dwalen onze gedachten
-plezierig maar wellicht doelloos- niet af
door een maas in het web van ideeën en
springen door associatie van idee naar
idee? Sommigen antwoorden misschien
dat dit geen kwaad kan. Maar helpt het
onze evolutie? Laten we niet vergeten dat
het denken een zeer goed ontwikkeld
werktuig is. Als we leren te concentreren
leren we het denken te stabiliseren en dan
komt er een meer gerichte energie in het
spel. En het is niet nodig dat alle gedach-
ten stil worden voordat er enige vorm van
vernieuwing ontstaat.

Evolutionaire groei

Samengevat: als we de patronen van ons
conformeren en van onze behoefte aan een
toevlucht bekijken, krijgen we er een idee
van hoeveel uiterlijke invloeden ons
vormen. Dit proces van vorming is een
onvermijdelijk gevolg van onze nauwe
onderlinge verbondenheid met alle leven
en die is nodig voor onze evolutionaire
groei. Maar dit bouwt tevens lagen rondom
ons op, die onze waarneming van de waar-
heid versluieren. Onze evolutie voltrekt
zich met een toenemende openheid en
medegevoel die geleidelijk de overhand

krijgen over de neiging tot zich aanpassen.
Dan beginnen we trouw aan onszelf te
worden in plaats van te leven volgens de
voorschriften van de maatschappij. Naar-
mate deze versluierende lagen beginnen te
verdwijnen, bewegen we ons in de richting
van het ware Zelf – een innerlijk taberna-
kel van vrede, een bron van onbeschrijfe-
lijke vreugde die geen grenzen kent en
kunnen we onszelf op elk moment vernieu-
wen en revitaliseren. Dan ontstaat er een
werkelijk onafhankelijk denken.

Er is in de theosofische wereld een groei-
ende behoefte aan onafhankelijke denkers
die geen valse veronderstellingen aanne-
men, die gebaseerd zijn op ’horen zeggen’,
mensen met een goed hart, mensen die
aanwezig zijn en die het doel van de theo-
sofische vereniging echt begrijpen.

En wat is het wezenlijke of hoogste Zelf
anders dan een universele staat van
bewustzijn in plaats van een bewustzijn dat
gespecialiseerd is?

Of in de wijze woorden van Sri Ram
gezegd: ‘Men moet allereerst trouw zijn
aan dat ene Zelf, dat gelijkelijk in de
harten van allen woont, toegewijd zijn, aan
diens waarheid en diens waarden’.

Vertaling: Corrie Blaak

Theosofia 101/2 � april 2000 59

Maar zij die leven in vrede en in innerlijke rust,
die slechts het Hoogste zoeken, niet hun lager wezen,

zij die hun zinnen bedwongen hebben en vrij zijn van verlangen,
zij gaan het Pad van vrijheid en onsterfelijkheid,

zij vinden het goddelijk Atman, die goddelijke Zon.

(Mundaka Upanishad I.2.11
Uit: Upanishaden - Het mysterie van het zelf

door dr. W.H. van Vledder)



Wat er ook gebeurt, het is
voor onze bestwil
– H.P. Blavatsky

Wij zijn verbijsterd over het mysterie

dat wij zelf hebben gemaakt en over de
raadsels van het leven die we maar niet

oplossen, en we beschuldigen dan de
grote sfinx dat ze ons verslindt. Maar er

is werkelijk geen ongeval in ons leven,
geen ongeluksdag en geen tegenspoed,

die niet kan worden herleid tot onze
eigen daden in dit of in een ander leven.

H.P. Blavatsky, De Geheime Leer, Vol. I p.
643 (Engelse TUP-uitgave).

Een van de grootste problemen in het
leven die wij het hoofd moeten bieden is
het aanvaarden van de gevolgen van
gebeurtenissen die anders uitpakten dan
wij verwacht hadden. We zieden van woede
als wij misleid zijn. Om dit gedrag te recht-
vaardigen, schelden wij op mensen en
factoren die er niets mee te maken hebben.
Dit brengt ons in een staat van voortdu-
rende ontevredenheid, en wij worden
uitmuntende advocaten in het vinden van
schijnbare oorzaken om onze overhaaste
conclusies te staven.

Maar hebben wij ooit getracht onze
beslissingen te herzien nadat de gebeurte-
nis voorbij is, in het licht van bepaalde
andere voorvallen? Hebben wij ooit gepro-
beerd onze emoties los te maken van het
resultaat van de gebeurtenis en geprobeerd
de conclusies opnieuw objectief te evalue-
ren? Misschien niet echt. Wij hebben
onszelf gehypnotiseerd tot het geloven in
de juistheid van onze beslissingen.

Als wij in alle nederigheid onze beslis-
sing opnieuw zouden bekijken, of de
conclusie die wij instinctief trokken niet als
onvermijdelijk zouden aannemen, laten wij
in feite de zaak open voor herziening.
Meestal zouden wij dan merken dat de
resultaten in werkelijkheid ten goede
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zouden komen aan onszelf en anderen,
hoe onwaar dit ook (aanvankelijk) mocht
lijken.

Er is een mooi verhaal om dit denkbeeld
te illustreren.

Er was eens een koning aan wie een
ambassadeur de complimenten van een
koning van een naburig rijk kwam brengen.
Als koninklijk geschenk bracht hij een
zwaard mee dat ingelegd was met juwelen.
De overhandiging vond plaats temidden
van de pracht en praal van het hof. De
koning, die zijn vreugde hierover niet kon
verbergen, haalde zijn zwaard te voorschijn
en kon zich er niet van weerhouden het in
de lucht te zwaaien. In zijn jubelende stem-
ming hakte de koning per ongeluk zijn
pink eraf. De stemming aan het hof veran-
derde plotseling in somberheid. Sommige
hovelingen renden heen en weer om medi-
sche hulp, anderen boden hun sympathie
en troost aan de koning.

Temidden van dit alles probeerde de
oudste minister op zijn eigen manier de
pijn van de koning te verzachten door
tegen hem te zeggen, ‘Wat er ook gebeurt,
het is voor uw eigen bestwil’. Dit maakte
de koning razend en hij beschuldigde de
minister van gebrek aan betrokkenheid. In
zijn woede gaf de koning opdracht de
minister gevangen te zetten.

Verscheidene jaren later leidde de
koning een koninklijke jachtexpeditie naar
het grote woud buiten de stad. In het vuur
van de jacht raakte de koning verwijderd
van zijn gevolg. Hij merkte dat hij hope-
loos in het dichte woud verdwaald was.
Terwijl de koning over zijn toeren rond-
dwaalde, kwam hij terecht in een nederzet-
ting en hij slaakte een zucht van
verlichting. Maar zijn geluk was van korte
duur. De in stamverband levende mensen
kenden de zeden van de buitenwereld niet
en zij wilden de identiteit van de koning
niet aanvaarden. De gevangengenomen
koning werd door de binnenhof van de

tempel gesleept, vastgebonden aan een
paal en er werden voorbereidingen getrof-
fen om hem te onthoofden als offer voor
de stamgoden! Maar terwijl de
stampriester de handen van de koning aan
het vastbinden was, zag hij opeens tot zijn
ontzetting dat deze man een vinger kwijt
was! Zo’n offer werd als onvolmaakt en
onheilspellend beschouwd. De voorberei-
dingen voor het ceremoniële offer werden
abrupt gestopt en de koning werd vrijgela-
ten. De verdwaasde koning rende weg
alsof hij door een bovennatuurlijke kracht
achternagezeten werd. Hij rende maar
door en na wat een eeuwigheid leek
bereikte hij de grenzen van zijn koninkrijk.
Zonder zelfs maar op adem te komen ging
hij meteen naar de kerker waar hij zijn
oudste minister had laten gevangenzetten.
Eigenhandig bevrijdde de koning zijn
minister en omhelsde hem vanwege de
nieuwe gave van leven die hij gekregen
had.

Vervolgens vertelde de koning wat er was
voorgevallen en bekende nederig dat hij in
haast had gehandeld toen hij de minister
had laten opsluiten. De koning kon nu met
overtuiging aanvaarden dat de vinger die
er per ongeluk afgehakt was, hoe pijnlijk
dat ook op het moment zelf geweest was,
hem in feite geluk gebracht had. Zo was
immers voorkomen dat hij onthoofd werd.
De minister wees erop dat bij een jachtpar-
tij onder normale omstandigheden de
oudste minister zich altijd aan de zijde van
de koning bevond. Bij het zien dat de
koning ongeschikt was als offer, zou de
priester zich ongetwijfeld tot de minister
gewend hebben! Zo was ook de gevangen-
neming van de minister voor zijn eigen
bestwil, en een verkapte zegen.

Zo is het maar net: alles wat er gebeurt,
is voor onze eigen bestwil.

Vertaling: A.M.I.
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Alchemie, de wetenschap
der transformatie
– Philippa Hartley

We zijn geneigd te denken dat de weten-

schap zo omstreeks de 16de eeuw gebo-
ren werd, verbonden met namen als

Copernicus, Galileï en Isaac Newton. Dit
is echter verre van waar. De eerste

duidelijke berichten over wiskundige en
natuurwetenschappelijke verrichtingen

komen uit het Midden Oosten en het
gebied van de Nijl vele duizenden jaren

vóór Christus.

Gedurende wat genoemd wordt de
Gouden Eeuw van de Grieken, dat is gedu-
rende de jaren 470 en 322 vóór Christus,
waren er vele grote filosofen wier namen
in de geschiedenis zouden doorleven –
Socrates, Plato, Aristoteles, Hippocrates,
grote natuurkundigen wier deducties en
beschouwingen een onuitwisbare stempel
op de westerse mens gedrukt hebben. De
naam van Euclides (ongeveer 340 vóór
Christus) is tot de dag van vandaag bekend
bij alle studenten in de elementaire
wiskunde.

Uit dit alles groeide de wetenschap of
zoals het soms genoemd wordt de kunst
van de Alchemie. Haar oorsprong is in
mysteriën gehuld en bronnen worden
gevonden in het oude Griekenland,
Egypte, India, China en in de vroege tijden
van een regio die nu het Midden Oosten
wordt genoemd. Het was altijd een in hoge
mate beeldenrijke kunst met een symbo-
liek die voortdurend veranderde en open
stond voor vele interpretaties. In het geval
van de Alchemie was dat duidelijk gedaan
om de niet serieuze studenten in de war te
brengen en de wetenschap te beschermen,
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die men gevaarlijk achtte behalve voor
degenen die getraind waren in de metho-
des en de geheimen. Het resultaat is dat
veel van het beschikbare materiaal zowel
verwarrend als moeilijk is en vaak zonder
enige betekenis lijkt.

De hoofdstroom van de Alchemie omvat
werken op fysiek, psychologisch en geeste-
lijk niveau en om ook maar iets van Alche-
mie te begrijpen is het nodig met alle drie
niveaus rekening te houden. Het is de
studie van transformatie, of we daarbij nou
denken aan de omzetting van metaal in
goud of aan de transformatie van het
menselijke bewustzijn.

Goud is een uitzonderlijk metaal.
Behalve dat het glanst, is het zacht en kan
verwerkt worden in uiteenlopende en
verfijnde ontwerpen; ook is het bestand
tegen roest en komt daarom vrij in
gesteentes voor, en het kan gedolven
worden. Het werd daarom als het perfecte
metaal beschouwd; het symboliseerde
volmaaktheid.

In de oudheid en in feite tot ongeveer de
17e eeuw na Christus omvatte elke weten-
schappelijke studie altijd de gehele wereld
van de natuur en hiervoor gebruikte men
vaak de term natuurwetenschap. De
natuur was deel van alles en elke verkla-
ring van iets hield daar rekening mee.

Hoofdprincipes en -ideeën

Ik zal nu proberen enkele van de hoofd-
principes en -ideeën van de Alchemisten in
grote trekken weer te geven. Vele komen
voort uit hele oude tijden. In de eerste
plaats moet vermeld het Principe van de

Vier Elementen, gewoonlijk toegeschreven
aan Aristoteles, ongeveer 350 vóór Chris-
tus. Hij leerde het – zoals ons wordt
verteld – van Plato, 400 v.C.. Dit funda-
mentele principe is volgens de overlevering
in India en Egypte zelfs al 1500 vóór Chris-
tus bekend.

De theorie van Aristoteles postuleert het
bestaan van vier basis elementen: aarde,
lucht, vuur en water – alle lichamen, alle
objecten waren volgens hem samengesteld

uit de vier elementen in verschillende
verhoudingen. Maar een object kon veran-
derd worden in een ander object, zo veron-
derstelde men, door de verhoudingen van
de vier elementen te wijzigen. Verder was
deze veronderstelde verandering geba-
seerd op de idee van een oorspronkelijke
bron, een oerbron, waaruit alles voortkomt
en waarnaartoe alles terugkeert. Het gaat
hier natuurlijk om een zeer oud denkbeeld
– Brahma van de Indiërs en t’ai-chi uit het
oude China.

Vier andere fundamentele denkbeelden
die wijd verbreid waren in het oude Grie-
kenland, hadden een grote invloed op de
Alchemie:

• Hylozoïsme: de gehele Natuur is
gelijk aan de mens, levend en
sensitief.

• De Wet: het grote universum van
zon en sterren, de ‘macrokosmos’,
wordt bestuurd door dezelfde
wetten die onze aarde besturen en
het lichaam van de mens, de
‘microkosmos’.

• Astrologie: de sterren beïnvloeden
en voorspellen de gang van zaken
op aarde.

• Animisme: elke schijnbaar
spontane gebeurtenis is in
werkelijkheid terug te voeren op
een of ander persoonlijk wezen,
zoals elf, bosgeest, kabouter enz.

Hoewel wij het misschien niet eens zijn
met een zo geformuleerd denkbeeld, toch
wordt hier tot uitdrukking gebracht dat er
gebieden zijn die boven het fysieke en
materiele uit gaan en die onze wereld
kunnen beïnvloeden.
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De alchemie was altijd een in
hoge mate beeldenrijke kunst
met een symboliek die voort-
durend veranderde en open

stond voor vele interpretaties.



Men dacht dat de materie, die als
passieve drager van opgelegde kwaliteiten
kon fungeren, metalen zou kunnen leiden
door cycli van groei tot het culminatiepunt,
de perfectie van goud.

Planten groeien op uit zaden en zo dacht
men dat het zaad van het goud eveneens in
de aarde zou zijn en zich geleidelijk zou
ontwikkelen en dat die ontwikkeling zich
zou voltrekken door al die andere lagere
metalen heen en dat bij deze verande-
ringen de kunst (dat wil zeggen de alche-
mie) de natuur zou kunnen helpen. Dit
houdt verband met een andere uitspraak
van Aristoteles, ‘dat de natuur naar perfec-
tie streeft’.

Een ander principe, afkomstig uit zeer
oude tijden, was het denkbeeld van de
twee tegengestelden, de dualiteit van het
bestaan.

De zonnegod en de maangodin; Yang en
Yin; mannelijk en vrouwelijk; zwavel en
kwikzilver; positief en negatief; proton en
elektron – zij vertegenwoordigen alle
hetzelfde basissysteem. Ook al zijn ervoor
in de loop van de geschiedenis verschil-
lende vormen en namen gegeven, het
concept bleef in essentie hetzelfde. Onder
de middeleeuwse geschriften over Alche-
mie verschijnt steeds weer één bepaalde
verwijzing. Deze gaat naar een reeks van
dertien grondregels die blijkbaar
beschouwd werden als een bijzondere
openbaring. Kopieën ervan verschijnen op
veel plaatsen en werden vaak op de muren
van alchemistische laboratoria gevonden.
Het werd gezien als een bevestiging van
hun werk, het Credo van de Alchemisten.

Zij werden toegeschreven aan Hermes
en waren bekend als de Tafel van Smaragd.
De legende vertelt dat de originele
smaragden plaat, waarop de grondregels
zouden zijn gegrift in Fenicische letterte-
kens, door Alexander de Grote ontdekt
werd in de graftombe van Hermes. Er
bestaan ook andere legendes over de
ontdekking van deze oude tekst en over de
auteur, maar ongetwijfeld is deze Tafel één
van de alleroudste fragmenten van alche-
mistische geschriften die wij hebben.

De grondregels van Hermes zoals zij

gegraveerd zijn in de Tafel van Smaragd1

• Wat ik spreek is niet verzonnen
maar zeker en waarachtig waar.

• Dat wat beneden is, is gelijk aan dat
wat boven is, en dat wat boven is, is
gelijk aan dat wat beneden is, om
het wonder van het Ene Ding te
vervullen.

• En zoals alle dingen ontstaan zijn
door modificatie van het Ene Ding,
zo is het ook met ons eigen wezen
gebeurd.

• Zijn vader is de zon, zijn moeder is
de maan; de wind draagt het in zijn
schoot, zijn voedster is de aarde.

• Het is de vader van volmaaktheid in
de gehele wereld.

• Zijn kracht vermindert niet als het
verandert en tot aarde wordt.

• Scheidt de aarde van het vuur, het
fijne van het grove, doe het
zorgvuldig en met inzicht.

• Stijgt op met de grootste alertheid
van de aarde naar de hemel en
daalt dan af naar de aarde, en
verbindt de krachten van hogere en
lagere dingen. Aldus zult u de glorie
van de hele wereld ontvangen en
alle duisternis zal van u vlieden.

• Dit is de kracht van elk sterk ding;
het overwint elk ongrijpbaar ding
en doordringt alle vaste dingen.

• Zo was de wereld gevormd.
• Hieruit komen de wonderen voort

die hier tot stand gekomen zijn.
• Daarom heet ik Hermes

Trismegistos, omdat ik drie delen
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van de wijsheid van de hele wereld
bezit.

• Hetgeen ik gezegd heb over de
werkwijze van de zon is volledig.

Madame Blavatsky zegt dat de naam
Hermes op verschillende grote leraren uit
de oudheid slaat en zij verwijst herhaalde-
lijk naar de Tafel van Smaragd, die zeer
zeker leringen bevat die lijken op die van
De Geheime Leer. Het is natuurlijk
geschreven in merkwaardige symbolische
taal. Maar niettegenstaande dat herkennen
wij het concept van de eenheid van alle
leven (grondregels 2 en 3), de klaarblijke-
lijke dualiteit in de wereld van de verschij-
ningen (grondregel 4), het proces van
spirituele ontwikkeling of zelfs van regene-
ratie (grondregel 8) en zo voort.

Een ander denkbeeld dat de alchemie
sterk beïnvloedde was het geloof in het
bestaan van een transmuterend agens dat
tenslotte beschouwd werd als een univer-
seel medicijn. Het werd met verschillende
namen benoemd in de literatuur van de
alchemie: de Steen der Wijzen, het Levense-
lixir, het Verheven Gezag 2 en De Rode Tinc-

tuur. Dit werd kennelijk het object van hun
zoektocht in al die vreemde laboratoria.

Wat er ook de oorsprong van was, er
bestaat geen twijfel over dat dit zoeken
naar de Steen der Wijzen en de mogelijk-
heid om metaal in goud te veranderen de
hoofdbezigheid was van de alchemisten in
de periode van de middeleeuwen. In de
bloeiperiode van het goud maken, gedu-
rende de 16e eeuw, bevatten de hoofdste-
den van Europa ontelbare alchemistische
werkplaatsen waar dit merkwaardige
ambacht werd beoefend. Zonder enig echt
succes natuurlijk en omdat het leidde tot
fraudes en misdrijven kwam het in slecht
aanzien bij de overheid en werd het
tenslotte in sommige landen, waaronder
Engeland, verboden.

Maar het zou verkeerd zijn om deze
goud zoekende pseudo-alchemisten als de
enige vertegenwoordigers van middel-
eeuwse alchemie te zien. In dezelfde tijd
dat zij werkten en allerlei soorten rare

mengsels brouwden waren er anderen, die
langs mystieke en filosofische lijnen zoch-
ten. In sommige geschriften van die tijd
werden zij verondersteld de ware alchemis-
ten te zijn. Men sprak over hen als de
Adepten terwijl de goudzoekers minach-
tend ‘rookblazers’ genoemd werden.
Volgens de ware alchemisten had hun
poging metalen om te zetten tot doel een
materieel bewijs te leveren voor hun
mystieke stelling van de regeneratie van de
mens; het was de materiële tegenhanger
van de volmaakte geest die in staat was de
ziel te zuiveren van de onvolkomenheden
van de zonde.

Dienst aan medische wetenschap

Paracelsus (1493 tot 1541) gaf een nieuwe
wending aan de alchemie door zijn dienst
aan de medische wetenschap; hij onder-
zocht enerzijds kruiden enz. en anderzijds
zocht hij het magische levenselixir – de
Steen der Wijzen. De verrichtingen die bij
dit zoeken werden uitgevoerd noemde
men het Grote Werk. Er werden vele
curieuze en langdurige procedures gevolgd
om deze steen te vinden. Voornamelijk
werd er met kwikzilver en zwavel gewerkt
om eerst het volkomen of sofische kwikzil-
ver en zwavel te verkrijgen, om dit dan
verder te zuiveren en met elkaar te
vermengen tijdens verschillende processen
totdat het Grote Werk verricht was.

De tijdsduur die deze processen besloe-
gen varieerden enorm, van een paar uur
tot jaren, en de alchemisten waren
gewaarschuwd niet gehaast te werk te gaan
noch de astrologische tekenen te negeren
waaronder zij uitgevoerd moesten worden.
Er bestaan heel veel illustraties die deze
processen uitbeelden maar zij zijn moeilijk
te ontcijferen omdat er steeds verande-
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rende symbolen werden gebruikt. We
kunnen op drie manieren naar dit merk-
waardige werk kijken.

Esoterische alchemie

Ten eerste werd een kennis van metalen en
mineralogie verkregen, die zeer nuttig was
en waaruit zich tenslotte de scheikunde
ontwikkelde. Ten tweede waren er beslist
lieden die deze kunst nastreefden met de
gedachte goud voor hun eigen rijkdom te
produceren – de ‘rookblazers’ zoals zij
genoemd werden. En ten derde was er de
esoterische alchemie, die misschien diepe
waarheden en methoden versluierde door
de symboliek van de alchemie. Zoals wij
reeds gezien hebben sprak de ‘Tafel van
Smaragd’ van Hermes in symbolische taal
over waarheden, die altijd geleerd werden
door de Aloude Wijsheid. De waarheid van
het Ene Ding dat de basis is van alle
dingen. En hoe het Grote Werk voleindigd
zal zijn wanneer hemel en aarde verenigd
zullen zijn.

En zoals wij hebben gezien was het dit
Grote Werk waaraan de alchemisten tijd
en werkkracht gaven. Maar wat was het
precies? Zij verwarmden allerlei soorten
stoffen, koelden deze, verfijnden deze enz.,
dat alles in een speciaal verzegeld vat
(vandaag spreken wij over een hermetisch
gesloten vat en bedoelen daarmee een vat
waaruit niets kan ontsnappen). Al dit
gebeurde om de steen der wijzen of het
levenselixer te vinden of om iets in goud te
veranderen. De alchemist zag zijn werk als
een weg om tot het hart van de geschapen
wereld door te dringen. Hij beschouwde
zijn werk in het laboratorium als een
levend proces waaraan hijzelf deelnam.
De langdurige experimenten van verwar-
ming, afkoeling, verfijning enz. in de afge-
sloten kolf vormden één kant van zijn

werk, zijn mentaal–emotioneel geconcen-
treerde participatie was de andere kant.
Hij geloofde dat dit zou leiden tot een zo
krachtige en gevaarlijke ervaring, dat,
tenzij hij innerlijk voorbereid was, onheil
eruit zou voortkomen.

Zaden van ziel en geest

Maar, misschien kun je er nog op een
andere manier naar kijken. Het Grote
Werk dat de alchemist deed kon in werke-
lijkheid aan hemzelf verricht worden. Hij
was zelf het verzegelde vat: verzegeld
omdat het niet ging om exoterisch werk
aan het fysieke lichaam maar veelmeer om
een werk dat diep in zijn eigen bewustzijn
ingreep. Diep in hem verborgen waren de
zaden van ziel en geest. Zij waren als het
ware gevangen in zijn lichaam van wiens
slavernij zij verlost moesten worden om uit
te kunnen groeien tot perfectie. Om dit te
bewerkstelligen moet hij zijn wil en zijn
aandacht richten op het begin van het
werk. Het lichaam op zich zelf wordt niet
afgewezen maar het moest wel langzamer-
hand zijn greep op het innerlijke wezen
verliezen zodat het proces van transforma-
tie kon beginnen. Zo plaatst hij zich zelf op
het pad der alchemistische discipline, een
werk dat uiterst geduld, toewijding en
volharding zal vergen.

Zijn oude manier van leven zal worden
verstoord, hij zal niet langer werken voor
persoonlijke winst, alles zal geleid worden
naar het alchemistische werk. Ook is er
geen terugkeer mogelijk; het proces zowel
in het laboratorium als in de menselijke
ziel wordt beschouwd als onomkeerbaar.
Volgens hermetische begrippen groeit na
verloop van tijd alle stof tot goud, en groeit
de mens zelf naar een groter bewustzijn als
deel van een natuurlijk proces. Toch gaat
de verandering erg langzaam, maar
wellicht zou het met behulp van de kunst
en discipline van de alchemie in een veel
kortere tijd tot voleinding kunnen komen,
misschien zelfs binnen een leven. En dit is
natuurlijk het grote werk. De regeneratie
van de mens zelf, het zaad in hem omgezet
in het zuivere goud van volmaaktheid.
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In het laboratorium werden de eigen-
schappen van de alchemistische werker
geactiveerd: concentratievermogen, door-
zettingsvermogen, het overwinnen van de
frustraties die opgelopen worden bij de
pogingen om het juiste metaal en de juiste
materialen te vinden. Wellicht waren deze
experimenten letterlijk uitgevoerd met dit
doel in gedachten. De alchemisten delen
mee dat, wanneer de eerste scheiding heeft
plaats gevonden, het vloeibare zuivere
kwik kan worden gewonnen en bewaard
voor later gebruik. Dit ‘water’ staat voor de
elementen geloof en hoop die de aspiran-
ten in zichzelf vinden, deze eerste scheme-
ring van inspiratie die hen verder zal
leiden.

Symbool voor geheimhouding

En welke betekenis heeft dan de hitte die
aan het verzegelde vat moet worden toege-
diend. Het verzegelde vat staat symbool
voor de geheimhouding welke op het werk
rust dat uitgevoerd moet worden, een
belangrijk element van geestelijke disci-
pline. De hitte die constant en gedurende
lange tijd wordt toegediend, is in zekere
zin het doel van de student, dat hem altijd
voorgehouden wordt, als een vuur dat voor

hem brandt. Dit komt overeen met de
brandende liefde van de mystici, zonder
welke zij de moed zouden verliezen en het
niet meer zouden kunnen opbrengen om
de moeilijkheden te overwinnen waarmee
zij geconfronteerd worden. Maar let er wel
op, dat in de alchemie wordt gesteld dat de
hitte met zorg moet worden gereguleerd of
het vat zal scheuren en breken. De ener-
gieën die de alchemist in zijn laboratorium
gebruikt, dat zijn het onderzoek en het
gebed en de meditatie, moeten alle met
mate toegepast worden of anders zou
waanzin in een of andere vorm het resul-
taat kunnen zijn.

De zeer complexe maar ook fascine-
rende studie van alchemie heeft vele facet-
ten.

Zij kan worden beschouwd als het begin
van de moderne scheikunde, want in haar
laboratoria werden beslist eigenschappen
van de verschillende bewerkte metalen
gevonden, ofschoon vele van de conclusies
fout geweest zullen zijn. In de tweede
plaats kan zij worden beschouwd als de
beschrijving van psychologische toestanden
van het bewustzijn. C.G. Jung maakt in zijn
boek over Dromen en Herinneringen

gebruik van dit element. En in de derde
plaats geeft zij in versluierde en symboli-
sche taal kennis over het innerlijke pad dat
de mens kan ontdekken en volgen, het
innerlijke pad dat leidt tot het hart van het
universum en tot het ontwaken van het
bewustzijn in de mens van zijn identiteit en
eenheid met het goddelijke geheel.

Het is in dit derde facet dat alchemie
betrekking heeft op de moderne mens,
waarlijk tot de mens in alle tijden. Deze
symbolische voorstelling van de regenera-
tie van de mens door het werk dat hij op
zich zelf verricht, en dat leidt tot het
zuivere goud van zijn transformatie, is zo
bijzonder van toepassing op een tijdperk
dat zoveel goede mogelijkheden in zich
bergt maar dat ook staat op de drempel
van zelfvernietiging tenzij en totdat dit
grote werk is volbracht.

1 De vertaling in het Engels werd
gevonden in het boek The
Hermetic Museum.

2 In het Engels: the Grand
Magisterium.

Vertaling: E.R.
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Werkelijk en onwerkelijk
– R. Devarajan

Wat werkelijk en wat onwerkelijk is in
het leven heeft de gedachten van

zoekers naar wijsheid sinds onheuglijke
tijden beziggehouden. Maar de ene

constante bezigheid van de mens is
alleen maar het zoeken naar geluk

geweest. Annie Besant schreef: Het
voornaamste waarover alle voelende

wezens het eens zijn is dat geluk bege-
renswaardig is… Overal is de mens op

zoek naar geluk. Alles, in feite, om ons
heen waarin voelend leven te vinden is,

het leven dat in staat is tot het ervaren
van genot en pijn, iedere zodanige

levensvorm is bezig met het zoeken naar
geluk.

Hoe verhoudt zich geluk tot het werkelijke
en het onwerkelijke, wat is de verbinding
daartussen? Om het pragmatisch te
zeggen, het verschil tussen het werkelijke
en het onwerkelijke is zo ongeveer dat
tussen wat waar is en wat niet waar is;
tussen het feit en de fictie. Wij weten maar
al te goed dat het hangen aan waarheid
altijd ons leven vereenvoudigt, en open,
vredig en gelukkig maakt.

Een toneelkunstenaar die de rol speelde
van een koning in een toneelstuk zou voor
gek versleten worden als hij die rol ook in
het gewone leven ging spelen. Maar dat is
precies wat de mensheid doet. Zij vergeet
haar echte zelf en identificeert zich met de
toevallige rol die het leven toewerpt. Dit
bracht Shakespeare ertoe te filosoferen:
‘De wereld is een schouwtoneel, en alle
mannen en vrouwen zijn maar spelers: zij
komen op en gaan weer af.’

In de bekende vergelijking uit de
Vedanta lijkt een touw op een slang, maar
wanneer wij ons bewust worden van de
ware aard van het touw, verdwijnt de
‘slang’. De Tamil heilige St. Tirumoolar,
beroemd geworden door de Thriumanthi-
ram zegt dit ook: ‘Het hout (van een speel-
goedolifant) verbergt de olifant, de olifant
verbergt het hout’. Het hout zien betekent
dat je de olifant niet ziet. De olifant zien
betekent dat je het hout niet ziet. Geluk
ligt in behoorlijk onderscheid maken
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tussen het werkelijke en het niet-werke-
lijke.

Drie bewustzijnstoestanden

Ons hele leven lang zijn wij of wakker, of
dromend, of in een diepe slaap. De
wakkere wereld betekent de wereld van
dingen en zijn, emoties en gedachten, zoals
wij in die staat kunnen zien. De droomwe-
reld ervaren wij als wij dromen, maar die
bestaat alleen voor de dromer en verschilt
volkomen van de wakkere wereld. Als we
diep en droomloos slapen, is het een
toestand van leegheid of betekenisloos-
heid. Maar de hele tijd is ons bewustzijn
hetzelfde, ofschoon de waker, de dromer
en de diepe slaper van elkaar verschillen,
net als een gemeenschappelijk trein een
aantal in coupés verdeelde wagons voort-
trekt. Als er drie bewustzijnstoestanden
zijn, welke zijn dan de werkelijke en welke
de onwerkelijke?

De klassieke definitie van de werkelijk-
heid is: Datgene wat waar is ongeacht tijd
en ruimte, het bestond in het verleden, het
bestaat in het heden en het zal in de
toekomst voortbestaan tot in lengte van
dagen. Datgene wat slechts een bepaalde
tijd bestaat en daarvoor niet bestond en
daarna niet zal bestaan is niet werkelijk.
Door deze definitie zijn alle drie bewust-
zijnstoestanden vervlietend en niet eeuwig.
Dus is er geen enkele werkelijk. Wat we
ook zien, of het nu een rots is of een berg
of zelfs een melkwegstelsel is onwerkelijk.

Niets in het gemanifesteerde komt door
onze definitie van het werkelijke heen.

Grove, subtiele en causale lichaam

Het enige wat blijvend is, dat in alle drie
toestanden bestaat en daar voorbij ook
nog, is het zuivere en oerbewustzijn, ons
Zelf, ons Atman. Ongeconditioneerd
bewustzijn is het substraat van onze drie
zijnsniveaus. Zij zijn niets anders dan
zuiver bewustzijn, zich manifesterend door
de media van het grove (visva), het subtiele
(taijasa) en het causale (prajna)lichaam.
Wanneer deze lichamen niet meer bestaan,
is hetgeen overblijft het bewustzijn in zijn
ongerepte staat. Het is dat zuivere bewust-
zijn dat Werkelijk is. Al het andere is
onwerkelijk. Zich bewust te worden van
het Zelf - zoals de mystici het uitdrukken -
is zuivere en onvermengde vreugde. ‘Dat-
gene wat waarlijk het Oneindige (of
Werkelijke) is, dat is vreugde. Er is geen
vreugde in het eindige (of onwerkelijke).
Alleen het Oneindige is vreugde. Maar het
Oneindige moet waarlijk vaak gezocht
worden’ (Chandogyopanishad, 7:23:1).

Waar en absoluut geluk ligt binnenin en
niet buiten, in de ware wereld binnenin en
niet in de onware wereld buiten. Schopen-
hauer heeft het correct samengevat: ‘Het is
moeilijk om geluk in zichzelf te vinden,
maar het is onmogelijk om het ergens
anders te vinden’.

Vertaling: A.M.I.
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Door waarheid, overpeinzing, zelfbeheersing,
geleid door inzicht en door steeds juist te
handelen, ziet men dat goddelijk Zelf, dat

straalt in een zuiver hart.

(Mundaka Upanishad III.I.5
Uit: Upanishaden - Het mysterie van het zelf

door dr. W.H. van Vledder)



Exacte wetenschap en
directe waarneming
– John Danser

Onder serieuze studenten van theosofi-

sche leringen – of occultisme – door H.P.
Blavatsky aan ons overgeleverd, is er

tegenwoordig heel wat belangstelling
voor direkt aanverwante wetenschappe-

lijke gebieden van uiteenlopende aard,
zoals die te vinden zijn in kosmologie,

microfysica en biochemie.

Begrijpelijkerwijs is de aandacht speciaal
erop gericht om daar waar de leerstel-
lingen van occultisme en de meest recente
natuurwetenschappelijke ontdekkingen
samenvallen, aan te tonen hoe HPB op de
laatsten vooruit was gelopen.

Het zou echter verkeerd zijn te geloven
dat hieruit volgt dat we behoefte hebben
aan exacte wetenschap voor bevestiging
van occulte leringen. Echte occulte
leringen zijn inherent waar. Zoals de
wetenschapper en theosoof I.K. Taimni het
stelt in zijn Science and Occultism:

Occulte kennis is gefundeerd op directe
waarnemingen van de fundamentele princi-
pes en eeuwige waarheden van bestaan in het
rijk van het bewustzijn. Deze methode is niet

onderhevig aan dwalingen en onzekerheid,
ofschoon de op deze wijze verkregen directe

kennis niet voor iedereen toegankelijk is en
verworven moet worden via een lange en

moeizame weg van zelf-discipline (bladzijde
66).

Betrekkelijk weinigen hebben een derge-
lijke directe kennis verworven. Niettemin
is het voor anderen mogelijk ten minste
een intellectueel idee van die kennis op te
doen, indien een bron van onaantastbare
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betrouwbaarheid geraadpleegd kan wor-
den. Voor studenten van Theosofie
vormen de geschriften van H.P. Blavatsky
zo’n bron. Dit betekent niet dat alles wat
zij heeft geschreven blindelings moet
worden geloofd. Niettemin moeten we
vertrouwen hebben in haar oude bronnen,
die alle verifieerbaar zijn, en afkomstig
waren van ingewijde zieners en wijzen die
directe kennis van de Werkelijkheid
hadden bereikt.

Intuïtie speelt een belangrijke rol om tot
zulk vertrouwen te komen. De grote
verscheidenheid aan leringen van verschil-
lende tijden en vanuit uiteenlopende bron-
nen passen bij elkaar en staan in onderling
verband, zij geven ons antwoord op funda-
mentele vragen omtrent de realiteit achter
de Natuur – in feite zijn zij zowel redelijk
als in zich zelf logisch, dit in tegenstelling
tot de gebrekkigheid van de Wetenschap.

Juist de aard van de Wetenschap maakt
haar ongeschikt ons de waarheid over een
geopenbaard verschijnsel kenbaar te
maken. Dit is op elegante wijze uitgedrukt
door Lincoln Barnett, in zijn The Universe
and Dr Einstein:

In de ontwikkeling van het wetenschappe-

lijk denken is één feit indrukwekkend helder
geworden: er is geen mysterie van de fysieke

wereld dat niet wijst op een mysterie buiten
zichzelf.

Alle hoofdwegen van het verstand, alle
zijwegen van theorie en veronderstelling,

leiden uiteindelijk tot een kloof die mense-
lijke vindingrijkheid nooit kan overbruggen.

(bladzijde 103 )

Het moet ook gewaardeerd worden dat
de Wetenschap niet langer gebruik maakt
van fysieke realiteiten, zoals die welke
direct betrekking hebben op onze zintui-
gen, doch van symbolen. Om weer Lincoln
Barnett aan te halen:

Wat de geleerde en de filosoof de wereld

van de werkelijkheid noemt - de kleurloze,
geluidloze, ondoorgrondelijke kosmos die als

een ijsberg onder het niveau van het mense-
lijke waarnemingsvermogen ligt, is een sche-

matische structuur van symbolen. Na onder-

zoek blijken zulke begrippen als
zwaartekracht, elektromagnetisme, energie,

stroom, impuls, het atoom, het neutron, alle
theoretische substructuren te zijn, uitvindin-

gen, metaforen die het menselijk intellect
heeft bedacht voor de objectieve realiteit die

onder de oppervlakte van de dingen gemeend
wordt aanwezig te zijn. Op die wijze heeft de

wetenschap de bedrieglijke en chaotische
voorstellingen van de zintuigen door

verscheidene systemen van symbolische
verklaringen vervangen. (bladzijden 100/101)

Bovendien moeten we ook vermelden
wat de winnaar van de Nobelprijs voor
Natuurkunde, Richard Feynman, te zeggen
heeft in The Character of Physical Law :

In het algemeen volgen wij de volgende

procedure bij het zoeken naar een nieuwe
wet. In de eerste plaats maken we een veron-

derstelling. Vervolgens berekenen we de
gevolgen van de aanname om te bezien wat

zou blijken als de veronderstelde wet juist is.
Dan vergelijken we het resultaat van de bere-

kening met de processen in de natuur,
waarna we door middel van experiment of

ervaring het resultaat onmiddellijk naast de
waarneming leggen om te zien of het werkt.

Als het resultaat niet overeenstemt met het
experiment, is de wet onjuist. In die simpele

redenering ligt de sleutel voor de wetenschap.
Er is altijd de mogelijkheid om de onjuist-

heid te bewijzen van een bepaalde theorie :
maar zie in dat we nooit de juistheid ervan

kunnen bewijzen.(bladzijden 156 tot 158)
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Met betrekking tot het bovenstaande kan
er zeker geen twijfel bestaan bij ieder rede-
lijk denkend onbevooroordeeld persoon
dat de kritiek van HPB op de houding van
de Wetenschap jegens het Occultisme
omtrent de vraag van de aard van de
krachten, volledig gerechtvaardigd is.

De Occultisten houden vol, dat alle
‘Krachten’ van de Natuurwetenschappers
hun oorsprong hebben in het Levensbegin-
sel, het gezamenlijke Ene Leven van ons
Zonnestelsel – dat ‘leven’ een deel, of veel-
eer een der aspecten is van het Ene
Universele LEVEN. (De Geheime Leer
Facsimile Uitgave, I bladzijde 591 )

Vervolgens op bladzijde 520 van
hetzelfde deel schrijft zij:

Neemt men de verklaringen en leringen
van het Occultisme aan, dan wordt de blinde

traagheid der Natuurwetenschap vervangen
door de intelligent werkende Krachten achter

de sluier van de stof, en dan worden bewe-
ging en traagheid aan die machten dienst-

baar. De gehele wetenschap van het
Occultisme is namelijk gebouwd op de leer

van de begoochelende aard van de stof en de
oneindige deelbaarheid van het atoom.

Bovengenoemde zienswijzen werden
uitgesproken door een academicus, de
grootste scheikundige van Rusland en een
zelfs in geheel Europa erkende autoriteit –
wijlen professor Butlerof. De Natuurwe-
tenschap heeft niet het recht de Occultis-
ten te ontzeggen waarop zij aanspraak
maken, namelijk dat zij een diepere kennis
van de zogenaamde Krachten bezitten.

Hierover zeggen zij, dat zij slechts de
gevolgen zijn van oorzaken, voortgebracht
door Krachten, die substantieel en toch
bovenzinnelijk zijn en verheven boven alle
soorten van stof, waarmee zij (de Geleer-
den) tot nu toe kennis hebben gemaakt.
Het uiterste, wat de wetenschap doen kan,
is de houding van het agnosticisme aanne-
men en daarin volharden.

Dan kan zij zeggen:
Uw zaak is niet meer bewezen dan de

onze, doch wij erkennen, dat wij in werke-
lijkheid niets weten van kracht of stof,
noch van datgene, wat aan de zogenaamde
wisselwerking van Krachten ten grondslag
ligt. Daarom kan alleen de tijd uitmaken
wie gelijk en wie ongelijk heeft. Laten wij
geduldig wachten en intussen van weerszij-
den hoffelijkheid betrachten in plaats van
elkaar te bespotten.

In De Geheime Leer I, 507, schrijft HPB:
Naar de mening van de occultisten maken

die Natuurwetenschappers een fatale fout en

een grote vergissing wanneer zij denken dat er
mogelijk anorganische of dode stof in de

natuur bestaat. Is iets, dat in staat is tot
vormverandering of wijziging, dood of anor-
ganisch? vraagt het occultisme. En is er iets
onder de zon dat onveranderlijk of ongewij-

zigd blijft?

Het volgende fragment uit een artikel
oorspronkelijk gepubliceerd in een afleve-
ring van The Theosophist van 1882 en nu te
vinden in deel IV van The Collected

Writings van HPB, gaat over dit onderwerp:

...De occultisten stellen dat de filosofische
opvatting over geest, evenals de opvatting

over stof, moet berusten op één en dezelfde
grondslag van de verschijnselen, en laten er

op volgen dat Kracht en Stof, of Goddelijke
Gedachte en Natuurwetten, ofschoon zij

gezien kunnen worden als tegenovergestelde
polen in hun respektieve manifestaties, toch

in wezen en in waarheid één zijn, en dat
leven evenveel aanwezig is in een dood als in

een levend lichaam, in de organische als in
de anorganische stof.
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Daarom, terwijl de wetenschap nog
steeds zoekt en voor altijd voort kan gaan
met zoeken naar het antwoord op de vraag
‘wat is leven?’, kan de occultist het zich
veroorloven te weigeren het probleem op
te lossen, aangezien hij beweert, met even
veel recht als geldt voor het tegendeel, dat
leven hetzij in latente of dynamische
vorm, alomtegenwoordig is.

Evenals stof op zich is het oneindig en
onvernietigbaar, aangezien de een niet kan
bestaan zonder de ander, en dat de elektri-
citeit het diepste inwezen en oorsprong
van het Leven zelf is. (bladzijden 225, 226 )

Voorts schrijft HPB over Stof (De
Geheime Leer, bladzijde 545):

De stof is eeuwig, zegt de Esoterische Leer.

Doch de stof van de Occultisten in haar laya
of nul–toestand is niet de stof van de

moderne wetenschap, zelfs niet in haar meest
verdunde gasvormige toestand...Wanneer

derhalve de adept of alchemist er op laat
volgen dat, hoewel stof eeuwig is, want zij is

PRADHANA, er toch bij elk nieuw manvan-
tara of wederopbouw van het heelal atomen

geboren worden, is dit niet zo’n grote tegen-
strijdigheid als een materialist, die in niets

dan het atoom gelooft, zou menen. Er is
verschil tussen geopenbaarde en ongeopen-
baarde stof, tussen pradhana, de begin- en
eindloze oorzaak, en prakriti of het geopen-

baarde gevolg... Dat wat het hedendaagse
spraakgebruik respectievelijk geest en stof

noemt, is in eeuwigheid EEN als de eeuwige
oorzaak en is noch geest, noch stof, doch

HET – in het Sanskriet weergegeven door
TAD (‘dat’) – alles wat is, was of zijn zal, al

wat de verbeelding van de mens zich maar
kan voorstellen.

In The Esoteric Writings of H.P. Blavatsky

( bladzijde 317 ) schrijft zij na het maken
van de opmerking dat Akasha gewoonlijk
vertaald wordt als ‘Ruimte’ :

Voor de man van wetenschap die Ruimte

eenvoudig als een voorstelling van het
denken beschouwt van iets dat pro forma be-

staat en geen werkelijk bestaan heeft buiten

onze geest, is Ruimte per se niet meer dan
een begoocheling.

...De Hindu rishi, de Chaldese magiër, de
Egyptische priester, houden allen, dat wat de

wereld simpelweg beschouwt als kosmische
Ruimte, en een abstract denkbeeld, voor de

enige, eeuwige Wortel van alles, de speel-
plaats van alle Natuurkrachten. Het is de

bron van al het aardse leven, en het verblijf
van de (voor ons) onzichtbare scharen – van

werkelijk bestaande wezens, als ware het hun
schaduwen, bewust en onbewust, verstandig

en onverstandig – en die ons overal omrin-
gen, die de atomen van onze Kosmos door-

dringen, en die ons niet zien, evenals wij hen
ook niet zien of voelen met onze fysieke orga-

nen. Ruimte en Heelal zijn synoniem voor de
occultist. In de Ruimte is er geen stof, kracht,

noch geest, maar dat allemaal en veel meer.
Het is het Ene Element, de Anima Mundi

(wereld-ziel) – Ruimte, Akasha, Astraal
Licht – de Levenswortel, die in de eeuwige,

onophoudelijke beweging, als het uit- en
inademen van een oeverloze oceaan – voort-

brengt en weer in zich opneemt al wat leeft,
voelt en denkt en zijn bestaan erin heeft.

Alleen de metafysica van het Occultisme
kan een indicatie geven van hetgeen
plaatsvond voor de ‘Big Bang’ – (of om de
woorden van HPB te gebruiken, voor het
zichtbare heelal ‘tot aanzijn kwam’) –
omdat het voor de wetenschap die op een
materialistische grondslag is gebaseerd,
een denkbeeld zonder betekenis is:

Met de differentiatie van Mulaprakriti is
bedoeld dat de oorspronkelijke essentie van

alle vormen van bestaan (Asat) erdoor wordt
uitgestraald, en wat erdoor wordt uitgestraald

wordt het centrum van energie waaruit gelei-
delijk en systematisch door emanatie of diffe-

rentiatie het zichtbare heelal tot aanzijn
komt. (The Collected Writings VI, bladzijde

142)

Vertaling : Antonie van Beek
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Cloning the Buddha,The

Moral Impact of Biotechno-

logy door Richard Heinberg

Quest Books, Theosophical

Publishing House, Wheaton,

ISBN 0-8356-0772-0

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

sofisch en spiritueel oogpunt een

overzicht van de ontstaansge-

schiedenis van en inzicht in –

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

biotechnologie.

Hij definieert biotechnologie

als het veranderen van cellen of
DNA-moleculen door middel

van celdelings- en kloneertech-

nieken om bruikbare produkten

of processen te verschaffen.

Deze technologie kwalificeert hij
als reductionistisch, mechanisch

en materialistisch. De biotech-

nologie brengt de essentie van

het leven namelijk terug tot het

bestuderen van de genen en
dicht hieraan alle invloed op

levende organismen toe. Zij

heeft geen oog voor het feit dat

een gen onderdeel uitmaakt van

het erfelijk materiaal als geheel
en dat een organisme ook weer

onderdeel uitmaakt van een

groter geheel.

De biotechnologie veronder-

stelt volgens Heinberg dat een

organisme een object is dat je

kunt manipuleren en het is een

voorbeeld van het huidige

wereldbeeld van controle en
overheersing.

Een verandering van een gen

brengt volgens de biotechnolo-

gie net als bij een computer een
voorspelbaar en controleerbaar

effect teweeg. Een gen wordt

bijvoorbeeld met een bepaalde

ziekte in verband gebracht en er

worden conclusies getrokken
zonder dat de gevolgen bekend

zijn.

Hij noemt als voorbeeld een

theorie die voorstelt om de
menselijke genen dusdanig te

wijzigen dat het geweldda-

dige/criminele gedrag van

mensen kan worden beïnvloed.

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

geacht. Deze gedachte komt

ook naar voren in het zoge-

naamde Menselijk Genoom

Project dat alle menselijke genen
in kaart wil brengen.

Heinberg constateert dat

biotechnologie zichzelf recht-

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

mens staat daarbij voorop. Blijk-

baar vindt de mens zichzelf

meer waard dan andere levens-

vormen Die vormen worden
immers ondergeschikt gemaakt

aan het nut voor de mens.

Iedere levensvorm speelt echter

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

In zijn boek noemt hij gevol-

gen van het genetisch manipule-

ren van gewassen. Uit een Duits

onderzoek uit 1998 blijkt
bijvoorbeeld dat een koolzaad

dat resistent was gemaakt tegen

ongedierte dit gen aan

“normale” koolzaadplanten

doorgaf die tweehonderd meter
verder groeiden. Er is geen

methode om dit gen vast te

houden. Uit ander onderzoek

kwam naar voren dat deze

genen zich ook heel snel naar
andere planten kunnen verplaat-

sen.

Uit andere studies bleek dat in

de omgeving van genetisch
gemanipuleerd katoen 30 % van

de bijen stierf. Hiermee wil

Heinberg duidelijk maken dat

met de verandering van een

enkel gen in een plant het
ecosysteem kan worden aan-

getast.

Hij wijst daarnaast op de

zorgelijke ontwikkeling in de
Verenigde Staten dat enkele

grote farmaceutische bedrijven

genen patenteren en zo het

alleenrecht verkrijgen op erfelijk

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

Het verkrijgen van een patent

levert voor die bedrijven weer

subsidie op voor verder onder-

zoek. Bovendien kunnen paten-

ten worden verkocht als basis

voor nieuwe medicijnen.

Behalve voor menselijke genen

zijn o.a. patenten verstrekt voor

genen van planten en dieren en
technieken van genetische mani-

pulatie. Daarbij staat het verdie-

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

Deze bedrijven hebben

volgens Heinberg zoveel invloed

dat ze buiten de democratische

controle staan. Ze bedreigen dus
de democratie. Onder de

dekmantel van idealisme, zoals

bestrijding van het voedseltekort

in de derde wereld en hogere

opbrengsten zonder het gebruik
van pesticiden, worden alleen de

eigen zakken in korte tijd met

miljarden dollars gevuld. De

gevolgen voor de langere

termijn krijgen totaal geen
aandacht.

Hij noemt ook het zoge-

naamde “Terminator” zaad. Dit

zaad is zodanig genetisch gema-

nipuleerd dat de planten van dit

zaad zelf geen zaad meer

vormen. De landbouwers

worden zo gedwongen om het

volgende jaar weer zaad bij het
bedrijf Monsanto te kopen.

Monsanto wil zo de Ameri-

kaanse landbouw versterken en

de concurrentie met de rest van

de wereld aangaan.

De macht van de mens over

de natuur wordt zo slechts door

enkele mensen over andere

mensen uitgeoefend met de
natuur als instrument. Heinberg

concludeert dat elke nieuwe

techniek die de mens uitvindt

weer als machtsmiddel tegen de

andere mens wordt gebruikt.

Een andere ontwikkeling waar

Heinberg op wijst is de weige-

ring van grote Amerikaanse

bedrijven om aan te geven of de
produkten die zij verkopen

genetisch gemanipuleerde

bestanddelen (bijvoorbeeld soja)

bevatten. Deze bedrijven vrezen

dat dan hun produkten niet
langer worden gekocht. Consu-

menten kunnen zo niet bewust

kiezen en weten niet meer wat

ze eten.

Om de bovenstaande zorge-

lijke ontwikkelingen te keren,

roept Heinberg - naast beper-

kende wetgeving - om een

nieuw moreel, spiritueel en
ecologisch bewustzijn.

Hij stelt twee soorten wetge-

ving voor:

a. wetgeving die het
verkrijgen van een patent op

erfelijke materiaal, technieken

e.a. niet langer mogelijk maakt;

b. wetgeving die voor-

schrijft dat bij produkten wordt
aangegeven of ze genetisch zijn

gemanipuleerd danwel derge-

lijke ingrediënten bevatten.

Daarnaast meent hij dat de
vraag of genen bijvoorbeeld

moeten kunnen worden gepa-

tenteerd niet aan wetenschap-

pers en ondernemers is

voorbehouden maar een moreel
vraagstuk is dat een ieder van

ons aangaat. Iedereen zal

immers de gevolgen van deze

ontwikkelingen ondervinden. De

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

samenleving met verantwoorde-

lijke, creatieve en blijde mensen

te verkrijgen is volgens hem niet

door middel van genenmanipula-

tie. Wij moeten volgens Hein-

berg aan ons zelf werken en

stelling nemen tegen misbruik

van macht om zo een betere

wereld voor onze kinderen en
kleinkinderen te bewerkstelli-

gen.

Gerard Annink

The Inner Life of Krishna-

murti — Private passion and
perennial wisdom, door Aryel

Sanat.

ISBN 8356-0781 - X First Quest

edition 1999. TPH Wheaton.
43,20. 323 pagina’s.

Aryel Sanat is het pseudoniem

van Miguel Angel Sanabria. Sana-

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

van de Universiteit van Washing-

ton DC USA. Hij geeft colleges

en schrijft artikelen over Krish-

namurti sinds 1964.
In The Inner Life of Krishna-

murti onderzoekt Sanat Krishna-

murti’s buitengewone

psychische en spirituele gaven.

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

woordenboek vertaald als:

eeuwigdurende - onafgebroken -

nooit opdrogende - overblij-

vende wijsheid. In de inleiding
wordt aangegeven dat Krishna-

murti’s gaven niet af te doen zijn

met de woorden: hallucinatie en

visioen, zoals wel gedaan is in

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

en zijn onderzoek wil dan ook

aantonen dat daar niet aan voor-

bij gegaan kan worden. Zonder

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

in haar theosofische geschriften

eind vorige eeuw en zonder

daarop volgende onderzoeken

van C.W. Leadbeater en Annie
Besant blijft Krishnamurti

iemand met visioenen en halluci-

naties. Hoe Krishnamurti daar

zelf over dacht brengt dit uitste-

kend gedocumenteerd boek ook
naar voren.

In het kader van eeuwigdu-

rende wijsheid legt Sanat inzich-

ten van H.P. Blavatsky en

Krishnamurti naast eigentijdse
schrijvers als Ferguson, Ken

Wilber, Joseph Campbell, Christ-

mas Humpreys, Alan Watts en

Aldous Huxley. Ook de onder-

zoeken van biografen als Pupul
Jayakar, Emily en Mary Lutyens

en Evelyne Blau worden aang-

ehaald.

Nadruk wordt gelegd op de

verregaande invloed die Theoso-

fie heeft gehad op de revolutie in

kunst en cultuur van de twintig-

ste eeuw. Zoals een renaissance

in oosterse cultuur, een

hernieuwde interesse in de
Kabbala, ontwikkelingen in

psychologie door Freud, Jung en

Wilber en anderen, het biodyna-

mische boeren van Rudolph Stei-

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

kunst en de renaissance van lite-

raire bewegingen in Ierland en

Zuid-Amerika. Het was een

eeuw van doorbrekende veran-

deringen waar we niet omheen

kunnen.

De boeken over Krishnamurti

zijn veelal geschreven door

schrijver die vooroordelen
hadden over de Theosofische

Vereniging en daarom vermeden

de bronnen die daar lagen aan te

boren. Sanat geeft dat aan als

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

ontdekte C.W. Leadbeater

Krishnamurti door het waarne-

men van zijn zuivere aura

veroorzaakt door het “vacante”
ongeconditioneerde denkver-

mogen van Krishnamurti. Het is

gebleken dat Krishnamurti

eigenlijk niet te conditioneren

was en problemen had met de
presentatie van theosofie als een

nieuwe leer en niet als een vorm

van “perennial Wisdom”. Hij had

dat gemeen met H.P. Blavatsky.

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

voor ons en ze hield van ons,

maar een ding deed ze niet: ze

zei nooit doe dit of doe dit niet,

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

compliment”.

Het “proces” wat ingreep in

Krishnamurti’s leven begon in

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

op een ingrijpen in het fysieke

hersenverstand. Hij lijdt veel pijn

en blijft zo zijn hele leven alhoe-

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

proces wat wel is verklaard door

het ontstaan van kundalini. Maar

het blijkt veel meer te zijn. Het

zou kunnen dat Krishnamurti’s
lichamelijke veranderingen door

het proces veroorzaakt, veran-

deringen zijn voor de toekom-

stige mensheid. Zoals

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

zegt hier zelf over in zijn

dagboek: “Het zuiveren van het

hersenverstand (the brain) is

noodzakelijk. Omdat het
gelimiteerd is en functioneert in

ruimte-tijd. Het kan dat wat

totaal is het geheel, het

complete niet bevatten. Het

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

hersenverstand moet gezuiverd

worden van elke conditionering.

Pas daarna kan het vatten wat

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

In de aangehaalde gesprekken

met David Bohm zegt hij:

“Inzicht kan hersensellen veran-

deren en conditioneringen
opruimen.” In dit verband

kunnen we denken aan H.P.

Blavatsky’s opmerkingen over

jnana yoga in de Bowen

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

verwijst ook naar Deepak

Chopra’s boek Ageless Body,

Timeles Mind en naar John

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

onmogelijk acht dat in de

toekomst de hersencentra totaal

anders gaan functioneren.

Het begrip initiatie wordt
door Sanat aangegeven als een

diepe psychologische transfor-

matie waarbij alle conditionering

sterft en een nieuwe intelligentie

wordt geboren. Individuele ware
transformatie staat altijd in

verband met universele transfor-

matie wat het doel is van peren-

nial initiatie, gezien vanuit de

eeuwenoude wijsheid. Ook de
leraren van de eeuwenoude

wijsheid worden in dit boek de

perennial teachers genoemd en

zij zijn, net als esoterische scho-

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

scholen bestaat er uit dat daar

wordt uitgegaan van het analyti-

sche geconditioneerde denken
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van het hersenverstand en van
het gedragspatroon daarop

gebaseerd, van de macht waar-

van de maatschappij en multina-

tionals uitgaan.

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

hun rol in de ontwikkeling van

Krishnamurti. In de tijd van H.P.

Blavatsky en direct daarna

worden zij erg conceptioneel
naar voren gebracht, haast

persoonlijk. Nadat Krishnamurti

zich losmaakt van de Theosofi-

sche Vereniging in 1927 gaat hij

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

Termen werden steeds doorbro-

ken toen de energie die hij

immens noemde niet meer geli-

miteerd kon worden. Schitte-

rende uitspraken van

Krishnamurti worden aangehaald

over zijn ervaringen die verder

gingen dan tot dan toe ooit zo

helder weergegeven is. Krishna-

murti wilde dan ook dat zijn

proces onderzocht zou worden.

Hij zag zichzelf als instrument.

Sanat vergelijkt een vroeg

gedicht uit 1927 van Krishna-

murti met zijn dagboek uit 1962.
Het blijken uitdrukkingen van

hetzelfde in andere bewoor-

dingen. Ook het begrip Maitreya

en de wereldleraar komen aan

de orde. Uitgegaan wordt van
het feit dat perennial teachers

nooit een religie hebben verkon-

digd. Religies kwamen na hen.

Zo was de Christus uit de

evangeliën geen christen en de
Boeddha was geen boeddhist.

Zij gaven een universele bood-

schap voor bepaalde culturen.

Krishnamurti was wereldle-

raar. Meesters komen naar
voren als ongeconditioneerde

toestanden van gewaarzijn waar

we allemaal aan deelnemen op

bepaalde niveaus van bewustzijn.

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

festeren. Dat zou zoiets zijn als

de lucht die zich manifesteert,

het is de lering die manifes-

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

staat voor een cyclisch moment

in het bewustzijn van de mens-

heid. Ieder van ons heeft het

potentieel om iets wat menselijk

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

Maar dat vraagt wel om een

radicale verandering die de sleu-

tel kan zijn tot de doorbraak van

afgescheiden degeneratie naar
de diepe betekenis van Maitreya

die te vinden is in regeneratie en

de daarbij horende niveaus van

bewustzijn.

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

aanrader voor iedereen die

geïnteresseerd is in Krishna-

murti, zijn lering, het proces, en

zijn verhouding tot de Theosofi-

sche Vereniging. Het is uitste-

kend gedocumenteerd met een

uitgebreide notenlijst, een gese-

lecteerde bibliografie en een

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

helder, open, research geori-

ënteerd onderzoek naar Krish-

namurti’s psychische en

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

geslaagd.

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

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

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

Liefde uitstraalt, welke zijn hart vervult.

Uit: Aan de voeten van de Meester, Alcyone



Voorjaarsweekend TVN 4 en

5 maart 2000

Het zeer druk bezochte week-

end, dat als thema had “Een

Universele Tijdloze Wijsbe-

geerte”, begon met een

welkomstwoord van de voorzit-

ter van de TVN, Ali Ritsema. Zij

kondigde Rob Pullen aan als

vertegenwoordiger van Uitgeve-

rij Ankh Hermes, de uitgever

van het boek van Wim van Vled-

der over de Upanishaden: Het

Mysterie van het Zelf. Rob Pullen

vertelde dat Ankh Hermes nu de
grootste verspreider is in

Nederland van boeken over de

aloude wijsheid en dat deze

uitgeverij zich beschouwt als het

middel tot grote bereikbaarheid
van deze boeken. Als een soort

“boodschappers van de goden”.

De spreker gaf aan dat hij

onder de indruk is van de schit-

terende vertaling en de grote
toegankelijkheid die door Wim

van Vledder naar voren worden

gebracht in zijn boek. Het is een

schitterende overdracht van

aloude wijsheid, van de ontzag-

lijke kennis die in de Upanisha-

den ligt.

Het eerste exemplaar werd

vervolgens aan de schrijver aang-

eboden door mevr. Emy ten
Seldam, die het een boek

noemde om je mee terug te

trekken in de bergen, of om ‘s

avonds mee naar bed te nemen

als een soort geestelijk toetje
van de dag.

De schrijver nam het boek in

ontvangst en ging vervolgens in

op de omslagfoto, door hem

gemaakt tijdens een verblijf in
Varanasi, India. Hij vertelde hoe

hij gefascineerd is geraakt door

de Upanishaden toen hij in een

tweedehands boekhandel een

hele reeks boeken over de
Upanishaden naast elkaar zag

staan. De schoonheid en poëzie

in de verschillende vertalingen

spraken hem zo aan dat hij naar

het achterliggende Sanskriet ging
kijken. Hij raakte aan een diep-

gaande achtergrond en vond het

zeer de moeite waard om te

proberen de verzen wat

toegankelijker te maken. “Eigen-

lijk kan dat niet”, zei hij, “want

de lezer moet zelf zijn ziel

openen”. Wim van Vledder ging

in op zijn worsteling met de

teksten en het gaan herkennen
van steeds diepere betekenissen

waar het Sanskriet de mogelijk-

heid toe geeft.

Daarna ging hij over tot het

bedanken van het Instituut Kern
in Leiden, waar hij kon profite-

ren van hun hele Indi-

a-boekencollectie. Hij dankte

ook de Theosofische Bibliotheek

in Amsterdam, de studenten in
Leiden die luisterden en

meedachten, de uitgeverij Ankh

Hermes die de moed hadden

het boek uit te geven en hij

dankte zijn vrouw.

Wim van Vledder sprak de

hoop uit dat men niet zal

zeggen: “Ik heb je boek uit, het

leest als een trein.” Want dat is
niet de bedoeling. Hij sloot de

ten doop houding van het boek

af met een aanhaling uit de

Brihadâranyaka Upanishad:

Leid mij van het onwerkelijke
naar het werkelijke

Leid mij van duisternis naar

licht

Leid mij van dood naar onsterfe-

lijkheid

Na de koffie-pauze begon de

eerste lezing met de vraag: Wat

zijn nou eigenlijk de Upanisha-

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

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

Zie voor uitvoerige infor-

matie: Theosofia nr. 1

(februari 2000).
13 Algemene

Ledenvergadering

(Amsterdam)

juni

15, 16, 17

Seminar met prof. Ravi

Ravindra: Daily life as

spiritual practice.

(Naarden)

juli

14, 15, 16

Zomerweekend “De

onvoltooide symfonie”,
toegespitst op het gebruik

van onze uiterlijke en

innerlijke zintuigen.

(Naarden)

oktober

4-8 Seminar met dr. Edi

Bilimoria. Voertaal engels.

(Naarden)

Inlichtingen ITC:
035-6945121

14 en 15 Najaarsweekend

Studie over het boek

“Studies in de Bhagavat

Gita” van Subba Row.
(Naarden)



den? Ze zijn verbonden met de
Veda’s, en wat zijn de Veda’s?

Halverwege de 19e eeuw

barstte de discussie over deze

vraag los zonder dat deze leidde
tot een duidelijke eindconclusie

Volgens Vyasa, de oorspron-

kelijke compilator van de Veda’s,

zijn er vier Veda’s: de Rig-Veda,

de Yajur-Veda, de Sama-Veda en
de Athara-Veda. De Rig-Veda is

de Veda van de hymnen van

wijsheid die door de priester

gezongen worden om de goden

naar het offer-altaar uit te nodi-

gen. De vier groepen Veda’s

hebben zo alle vier hun ceremo-

niële doeleinden.

De Upanishaden komen voort

uit alle vier de teksten. Veda
betekent: kennen, leren kennen,

wijsheid. Historisch gezien

waren er eerst de mondelinge

overleveringen en overdrachten.

Toen dat in handen van de
Brahmanen viel, ontleenden ze

er gezag aan en zagen het als

hun eigendom.

Vanuit de mondelinge traditie

ontstond een literatuur van
commentaren zoals de Brahma-

na’s, liturgische commentaren,

waaruit weer de Aranyakka’s, de

woudboeken, voortvloeien voor

hen die zich willen terugtrekken
in het woud. Uit de Aranyakka’s

ontstonden de Upanishaden.

Rond het ontstaan van de jaar-

telling kwam Sankaracharya die

de voornaamste Upanishaden
becommentarieerde. Meestal

gaat het dan om tien, elf of

twaalf Upanishaden, terwijl men

er gewoonlijk vanuit gaat dat er

in totaal 108 zijn.
Upanishad betekent: gaan

zitten bij, luisteren en volgens

Sankara betekent het ook:

onwetendheid verwoesten. Hij

bedoelt: de lezer die de doelge-

richtheid heeft om Brahma te

leren kennen, de weg wijzen.

De oerbetekenis van Brahma is

gebed. Wat universeel omvat-

tend is vloeit uit tot gebed,
geluid, adem, spraak, heilig

woord. Er is iets wat universeel

is en alles doordringt, daarbuiten

bestaat niets. Het Ene wordt

veelheid en dan denk je: waar
komt het dan vandaan? H.P.

Blavatsky zegt: het is een weer-

slag van dat wat er altijd al was.

Toen er nog één religie was, de

echo van de wijsheidsreligie.
Achter de Upanishaden bevindt

zich de zich openbarende wijs-

heid van het Al-Ene, wat niet

nader aan te duiden is, wat je

niet kunt bedenken.

Deze eerste lezing was geti-

teld: “Door de goden ingefluis-

terd.” Er volgden nog zes

lezingen waarbij Wim van Vled-

der inging op de teksten van

verschillende Upanishaden. Er

werd een folder uitgereikt met

teksten van de te behandelen

Upanishaden.
De titels van de lezingen

gaven al aan dat we vanaf “Het

wonder van het begin” via “Het

aldoordringend Ene-Zijn” op

weg zouden gaan naar “Het
leven gevend offer”, “Het

mysterie van de dood”,

“Bewustwording” en tenslotte

“Het mysterie van het Zelf”.

Verhelderend werkte het erbij
betrekken van o.a. de Bhagavad

Gita, Patanjali’s Yoga-Sutra’s, de

Dhammapada en de Viveka

Chudamani.

Veelbelovend voor het boek is

de manier waarop Wim van

Vledder omgaat met de erva-

ringen die hij onderging tijdens

een reis naar Varanasi, India. Hij
kijkt niet met de westers gecon-

ditioneerde blik naar armoe, vies

en vuil. Hij kijkt er doorheen. Hij

ziet de zon opkomen boven de

Ganges en denkt: dat zagen ze
2000 jaar geleden ook en ze

dachten aan de grote Heer van

de Zon, het goddelijk Licht. Hij

zegt: “Wij moeten enig besef

krijgen van dat we niet alleen
maar westerlingen zijn, want we

hebben vreselijk veel te leren

zoals diepe concentratie in

ontspannenheid. Volstrekt

ontspannen concentratie, dan
breekt het licht door”. Hij heeft

het over het oosten waar de

wijzen vandaan komen en wat

belangrijker is: hij heeft het zo

ervaren. Het zou kunnen dat de
vertalingen van en de commen-

taren op de Upanishaden méér

zijn dan alleen maar vertaling en

commentaar in zijn boek.

De reeks lezingen werd op

zondagmiddag afgesloten met

het naar voren brengen van de

drie grondslagen die de toege-

wijde zoeker zal ontdekken: Er
is één onveranderlijke werkelijk-

heid die de goddelijke vonk is in

ieder mens met het doel: de in

de sluiers verhulde werkelijkheid

terug te vinden.

Vermeld moet worden dat de

Stichting OHM met hun televi-

sieploeg opnamen heeft

gemaakt. Deze worden op
zondag 26 maart om 12.30 uur

uitgezonden op Nederland 1.

Het boek van Wim van Vled-

der draagt de titel “Het mysterie

van het Zelf”. ISBN
90-202-1955-3, Uitgeverij Ankh

Hermes, Prijs ƒ54.

Fay van Ierlant
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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

Studies in de Bhagavad Gita
T. Subba Row
In 1885 en 1886 gaf deze grote Indiase geleerde een inleiding en
vier lezingen over de Bhagavad Gita. In deze uitgave zijn zij voor

het eerst in een Nederlandse vertaling gebundeld. Tevens zijn ze
voorzien van een historisch overzicht, voetnoten, bijlagen, een

bibliografie, een woordenlijst en een index door Henk Spieren-
burg.

prijs ƒ 35,00

De verborgen, geheime Leer
W.H. van Vledder

Afscheidscollege op 24 maart 2000 gegeven door Dr. W.H. van

Vledder, bijzonder hoogleraar in de ‘Metafysica in de geest van de
Theosofie’ aan de Rijks Universiteit te Leiden.

prijs ƒ 10,00

The Inner Life of Krishnamurti
Private Passion and Perennial Wisdom

Aryel Sanat

Aryel Sanat explodes myths at the heart of the controversies

surrounding this beloved and complex man. The admittedly
strange story that unfolds is critical for understanding K’s life and

views. (Zie ook de boekbespreking in dit nummer van Theosofia).
prijs ƒ 45,95

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. Fondslijst op aanvraag.
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