
Juni 2001: School of the
wisdom met professor dr.

Richard W. Brooks

Dr. Brooks is emeritus professor

filosofie van de universiteit van

Oakland en vanaf 1953 actief lid
van de Theosophical Society. Hij

geeft overal ter wereld lezingen.

In juni 2001 heeft hij gedurende

twee weken onder het thema

“Eastern Spiritual Traditions”
een deel van zijn kennis overge-

dragen in Naarden aan een

groep van ongeveer 30 geïnte-

resseerden in de theosofie,

waaronder een gezelschap uit
Rusland en Belarus.

De eerste week behandelde

hij de oude Chinese spiritualiteit

(I Ching, Confucius, Confucia-

nisme, Hsun Tzu, Mencius en
Taoïsme); in de tweede week

kwamen de religieuze tradities

van India aan de orde (Vedisch,

Brahmanisch en Upanishadisch

Hindoeïsme, de Puranas, Ramay-

ana, Mahabharata, Zoroastria-

nisme, Jainisme, de leerstellingen

van Theravada en Mahayana

Boeddhisme).

Dr. Brooks heeft een prettige
manier van lesgeven: hij lardeer-

de zijn betoog met dramatisch

aangezette anekdotes en zong

op prachtige wijze resonerend

Sanskriet mantra’s.
Professor Brooks had zich tot

doel had gesteld om een enorm

terrein van filosofische en religi-

euze richtingen te bespreken.

Hij zette in vlot tempo uitgebrei-

de schema’s op. Niet elk onder-

werp werd uitputtend behan-

deld. Het zou fijn zijn als e.e.a.

gepubliceerd zou worden, zodat

deze enorme stroom informatie
nog eens kan worden nagelezen.

Op de laatste ochtend sprak

hij over de eenheid die terug te

vinden is in alle religies (net zoals
mevrouw Blavatsky zei “Theo-

sofie is niet een religie, het is

religie op zich”). Hij verwees in

dit verband naar de onderlinge

verbondenheid van alles die
Radha Burnier beschrijft in haar

artikel “The Web of Life” in The

Theosophist van april 2001.

Religie is de zoektocht naar

waarheid; het is een proces; het
ontwikkelt attitudes, zet aan tot

het doen van het goede; het is

zeker geen statisch vaststaand

product...

Tot zo ver enkele indrukken
van de School of the Wisdom

met professor dr. Richard W.

Brooks. Els Rijneker

Colloquium ‘Theosofie en

Biotechnologie’

In de werkgroep ‘biotechnolo-

gie’ bleek dat wij ieder een eigen

(theosofische) manier hebben
om naar het probleem te kijken.

Dat is vruchtbaar en wij probe-

ren de verschillende uitgangs-

punten in kaart te brengen en

met elkaar door te spreken.
Welke insteek heeft u?

Hier ter inspiratie twee voor-

beelden:

1.Biomanipulatie roept ethi-

sche vragen op. Je zet immers
levensverschijnselen naar jouw

hand. Dan moet je je steeds

afvragen of het wel goed is wat

je doet. Volgens theosofische

inzichten speelt het leven zich af
op verschillende gebieden,

verschillende niveaus van

bewustzijn. Dikwijls hangt de

ethische waarde die men aan

een manipulatie toekent af van
het bewustzijnsniveau van waar-

uit men de situatie beoordeelt.

Men kan alle voorbeelden van

genmanipulatie bekijken vanuit
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verschillende bewustzijns-

niveaus. Die niveaus zijn afgeleid

van de 7 niveaus uit de theosofi-

sche literatuur. Onze werkgroep

zou zich vooral bezig moeten

houden met het bestuderen en
formuleren van de ethische

normen met betrekking tot

biomanipulatie die op de hogere

gebieden (hoger mentaal,

boeddhisch en atmisch) gelden.
Dit ontslaat ons niet van de

plicht ons steeds weer, bij elk

geval van biomanipulatie, te

verdiepen in de normstellingen

die op persoonlijk en weten-

schappelijk niveau gelden.

2. Wat is het dharma van de

mensheid? De mens zoekt naar

God door naar de hemel te

kijken en in de stof te duiken.
De ontwikkelingen van de

wetenschap maken deze drang

van de mens voortdurend zicht-

baar. De geschiedenis leert ons

helaas dat ontdekkingen vaak
eerst negatief gebruikt worden

voordat zij toegepast worden in

een positieve zin - een ombui-

ging naar het algemeen belang.

Voor de individuele mens geldt
iets vergelijkbaars. Van een zelf-

zuchtige persoonlijkheid veran-

deren we steeds meer naar een

volledig bewust mens. Het

dharma van de mens is een
gedreven speurtocht naar de

heelheid van ons bestaan.

Over een klein jaar praten we

met elkaar in het colloquium

over het dharma van de mens en
de betekenis van de ontwikke-

lingen in de biotechnologie. Het

is een speurtocht die veel voor-

bereiding kost om te voorko-

men dat we vooral gaan praten
over biotechnologie in plaats van

wat ons allemaal bezighoudt de

Theosofia – de Godswijsheid.

De voorbereiding van de

themadagen zijn ingang gezet en
in de volgende Theosofia zullen

we u weer verder informeren.

Mocht u al willen reageren en

een bijdrage leveren aan de

werkgroep dan is dat nog moge-

lijk. Het secretariaat van de

werkgroep Theosofie en

Biotechnologie:

Ineke Brohm, Dr. J.J. van der

Horststraat 42, 1544 XD Zaan-

dijk, tel. 075- 6212001.

e-mail-adres:

homeo.stase@consunet.nl

Namens de werkgroep:

Elisabeth Raven

100 jaar Theosofie

in Indonesië

Van 5 tot 8 mei werd het heug-

lijke feit gevierd dat de Theo-

sophical Society in Indonesië 100

jaar heeft bestaan. Een hele

prestatie gezien de politieke

situatie in Indonesië niet alleen in

de jaren ’40 maar zeker ook na
1963 toen de Vereniging daar

werd verboden. Aangezien de

Nederlandse afdeling en veel

Nederlanders een grote rol

hebben gespeeld vanaf de
oprichting tot in de jaren ’40,

werd ik door onze Internatio-

nale Presidente, Radha Burnier,

gevraagd haar te vergezellen

naar Indonesië. Eerst ben ik naar
Adyar gereisd, daar een paar

dagen gebleven om enigszins aan

het tijdsverschil en het klimaats-

verschil te wennen, en daarna

zijn we samen naar Semarang
gereisd waar een congres was

georganiseerd. Dat de regering

nog steeds een grote invloed

heeft bij alles wat er daar

gebeurt blijkt wel uit het feit dat
de gouverneur van Semarang

niet alleen aanwezig was bij de

opening maar dat hem ook

voortdurend eer werd bewezen.
Men heeft dan ook voor alles de

toestemming van de regering

c.q. gouverneur nodig. Tijdens

de opening waren in totaal zo’n

80 leden van de verschillende
loges in Indonesië aanwezig. De

nadruk tijdens het hele congres

lag vooral op het werken in de

loges en dus in de afdeling. Elk

contact met het buitenland was
immers jarenlang verboden

geweest en de leden wilden zo

veel mogelijk horen over de

essentie van het werk. Van de

verbinding met Adyar en van
internationale of nationale statu-

ten was men zich nauwelijks

bewust. In feite moet het werk

daar nu weer een nieuwe impuls

krijgen. Uiteraard heeft Radha
alle steun toegezegd. Er zullen

sprekers van de Indo-Pacific

Federation naar Indonesië

gezonden worden en namens de

TVN heb ik aangeboden
boeken, brochures enz. te

sturen, zowel in het Engels (voor

de jongeren) als in het Neder-

lands(voor de ouderen).

Dat de afdeling ook financiële
steun kan gebruiken zal duidelijk

zijn. Mocht u zich aangesproken

voelen een ondersteuning te

geven, dan kunt u een bijdrage

storten op de rekening ten name
van de Theosofische Vereniging

in Nederland, rekeningnummer

468083073 bij de ABN-Amro

bank te Amsterdam of op giro-

nummer 191910 onder vermel-

ding van “Indonesië”.

Ik heb het als een voorrecht

ervaren de TVN in Indonesië te

mogen vertegenwoordigen en

hoop dat wij (opnieuw) ons
steentje kunnen bijdragen aan de

wederopbouw van theosofie in

dat prachtige land van de ‘stille

kracht’. Ali Ritsema
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