
Sri Ramana Maharshi, “Ge-

sprekken”, opgetekend door
Paul Brunton & Munagala

Venkataramiah, uitgegeven bij

Ankh Hermes, ISBN 90 202

5187 2, €16,95.

Sri Ramana Maharshi

(1879-1950) staat alom bekend

als een van de grootste wijzen

van India en is vermaard vanwe-

ge de kracht van zijn stille aan-

wezigheid, zijn zuivere leven en

zijn compromisloze leer van

Zelfonderzoek. Ook na zijn

overlijden trekt hij nog altijd een

groeiend aantal volgelingen.
Gedurende de meer dan vijftig

jaar dat hij op de heilige heuvel

Arunachala verbleef, kwamen

duizenden bezoekers uit oost en

west naar hem toe om hem om
raad en leiding te vragen.

De gesprekken die zijn opge-

tekend in dit boek vonden plaats

in de jaren dertig van de twintig-

ste eeuw en gaan over uiteenlo-

pende onderwerpen, variërend

van de beslommeringen van het

dagelijks leven tot het ervaren

van onmiddellijke zelfrealisatie.

“Als je God zoekt met geheel
je hart, dan kun je er van verze-

kerd zijn dat God jou ook

zoekt.”

Sri Ramana Maharshi geeft op
onnavolgbare wijze antwoorden

op vragen en weet daarbij diep

tot de kern, het Zelf, door te

dringen.

Paul Brunton, van wie ver-

schillende boeken zijn versche-

nen, o.a. “Geheim India”, “Een

heremiet in de Himalaya”, “Wat

is karma?” en “Overpeinzingen

voor moeilijke momenten” heeft
samen met Munagala Venkatara-

miah (destijds Swami Ramananda

Saraswati) in de jaren dertig van

de vorige eeuw in de Sri Rama-

na-ashram notities gemaakt van
gesprekken die Sri Ramana

Maharshi had met bezoekers.

In 1984 heeft Kenneth Thur-

ston Hurst, Paul Bruntons zoon,

zijn vaders notities aan de
ashram gedoneerd.

The Unique Singing Bowl,

Chakra Delight en The hea-

ling Sounds of Didgeridoo.

Bij uitgeverij Binkey Kok in

Havelte verschenen in het afge-

lopen jaar drie schitterende

Engelstalige boekjes, die ieder
voorzien zijn van een eigen cd.

Zij zijn getiteld:

The Unique Singing Bowl,

Chakra Delight en The healing

Sounds of Didgeridoo.
In deze boekjes worden twee

instrumenten aan de lezer voor-

gesteld, n.l. de klankschaal en de

didgeridoo. De oorsprong van

deze instrumenten, de wijze
waarop ze gebruikt werden en

worden, het vermogen dat ze

hebben om de mens te helen,

weer in balans te brengen of

hem te helpen om in een medi-

tatieve toestand te komen, dat

alles wordt in eenvoudige woor-

den uiteengezet.

Het geluid als geneesmiddel of
als middel om je te ontspannen

is inmiddels in hetwWesten

allang niet meer onbekend. Maar

het is leuk om je er door middel

van deze boekjes nog weer eens
in te verdiepen, temeer daar er

zulke schitterende foto’s en illu-

straties in staan!

Jaap Koning, de man die ook

de nieuwe huisstijl van de Theo-

sofische vereniging Nederland

heeft ontworpen en die zulke

prachtige omslagen heeft

gemaakt voor de recente theo-

sofische uitgaven (boeken en
brochures), heeft van deze drie

boekjes echte juweeltjes weten

te maken! Als U op zoek was

naar een leuk cadeautje, dan is

dit zeker iets voor U!
LG
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Levensvragen in het licht van
de esoterische wijsheid, door

G. de Purucker. (Theosophical

University Press Agency, ISBN

90- 70328-60-7)

Liefde is het cement van het

heelal.

Iemand van wie het hart van

liefde en mededogen is vervuld,

kent nooit angst; daarvoor is in
zijn hart geen plaats.

Koester liefde voor al wat

leeft, dan verbindt u zich met de

onoverwinnelijke kosmische

krachten en wordt u sterk, en
geestelijk en intellectueel helder-

ziend - blz. 118.

De sterke mens is hij die lief-

heeft, niet hij die haat. De

zwakke mens haat omdat hij
beperkt en klein is. Hij kan het

lijden en het verdriet van ande-

ren niet zien of voelen en zelfs

het standpunt van een ander niet

begrijpen, wat toch gemakkelijk
is. Maar de mens die liefheeft

ziet zijn verwantschap met alle

wezens - blz 120.

Het mystieke hart, Wayne
Teasdale. Universele spiritualiteit

in de wereldreligies. Met een

voorwoord van de 14e Dalai

Lama en een introductie door

dr. Beatrice Bruteau. 307 bladzij-

den, ISBN: 9020282298, prijs:

€24,96. Uitgeverij: Ankh

Hermes

Enkele maanden geleden werd
in dagblad ‘Trouw’ aandacht

geschonken aan dit boek. Inmid-

dels is het ter recensie door ons

aangevraagd en wordt het van

harte bij de lezer aanbevolen.
De auteur houdt een warm

pleidooi voor interspiritualiteit.

Interspiritualiteit houdt zich

bezig met alle wegen die tot de

Ultieme Werkelijkheid leiden.
De schrijver is er heel goed in

geslaagd het mystieke hart dat in

elke grote religie of traditie te

vinden is, naar voren te brengen.

Hij verzuimt hierbij ook niet de
natuurmystiek te bespreken.

Het boek valt op door de

grote mate van openheid naar

iedere religie en traditie toe. De

schrijver is zelf opgegroeid in de
katholieke traditie, maar dat

heeft hem niet verhinderd

kennis en ervaring op te doen in

andere religies en tradities. Met

name de Hindoe traditie met
haar devotionele karakter lijkt

de auteur zeer aan te spreken.

Ook kun je bij het lezen merken

dat hij uit eigen mystieke erva-

ringen spreekt.
Hij schrijft dat het mystieke

karakter groeit vanuit nederig-

heid van hart en eenvoud van

geest, vanuit een radicale open-

heid voor het ware. Hij spreekt
over het laten varen van verbor-

gen agenda’s, valse motieven

dus, bij onze zoektocht naar die

ene werkelijkheid. Er is geen

plaats voor ik- gericht leven van
het begoochelde zelf. Het

mystieke hart reflecteert in zijn

rijpheid de wezenlijke elemen-

ten, gaven en geest van alle

tradities van spirituele wijsheid.
Volgens hem komen uit de

innerlijke reis de hoedanigheden

voort van openheid, aanwezig-

heid, luisteren, zijn, zien, sponta-

niteit en blijdschap. Ook
zelfkennis, een eenvoudige wijze

van leven, geweldloosheid vindt

men in alle soorten spiritualiteit,

evenals onzelfzuchtige dienst-

baarheid en mededogend hande-

len.

Interspiritualiteit is een holis-

tisch concept van de contempla-

tieve ervaring en is zich bewust

van de relatie tussen goede
voeding en gezonde spiritualiteit.

Onder contemplatie verstaat de

schrijver het bewustzijn dat

verder gaat dan de noodzaak

van het denken. Het is vrij van
rationele analyse en bereikt zijn

volmaaktheid in de stilte van het

vertoeven in de goddelijke

tegenwoordigheid. Dit is voor

mensen het meest direct te
ervaren in de natuur, vooral bij

zonsopgang en -ondergang.

De intermysticus is een

universeel wezen. In een univer-

sele samenleving is plaats voor al
wat is en zal al wat is ten dienste

staan van de transformatie van

de wereld.

De auteur is er van overtuigd

dat het mystieke leven van de
komende duizend jaar en daarna

zal worden gekenmerkt door

contemplatie, interspiritualiteit,

maatschappelijke betrokkenheid,

verantwoordelijkheid voor het
milieu, holistisch, kosmisch open

zijn. We zijn deel van een veel

grotere gemeenschap dan alleen

de aarde!

Het afbreken van de millennia
oude barrières tussen de gods-

diensten en het verbreiden van

de geest van aanvaarding,

wederzijds vertrouwen en

begrip is een diep spirituele daad
die de gemeenschap vooruit-

brengt en de basis voor univer-

sele mystiek legt, aldus de

auteur.

Het voert te ver om meer te
willen bespreken, het is te

omvattend. Maar het is zeker de

moeite waard om van dit boek

kennis te nemen, want de kern

van het boek is te vinden wat
ons verbindt en dat is in de tijd

waarin we nu leven haast van

levensbelang!

Femmie Liezenga
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