
Hulp gevraagd

Onderstaand een brief door de

secretaresse van The Internatio-

nal Theosophical Order of Servi-

ce (Internationale Theosofische
Orde van Dienst) met een aan-

beveling om te protesteren bij

de Indiase regering over onder-

staande kwestie. Namens de

T.V.N. heeft Wies Kuiper reeds
gereageerd. Zoals hieronder

toegelicht, is uw reactie op per-

soonlijke titel gewenst. Wij

maken u er op attent dat het

zinvol lijkt om uw reactie tevens
te sturen naar de Indiase Ambas-

sade: Embassy of India, Buiten-

rust 2, 2517 KD Den Haag, fax

070- 361 70 72,

email fscultur@bart.nl.
Hieronder volgt de brief zoals

wij die ontvingen:

“7 juni 2002

Beste Vrienden,

De Internationale Voorzitter van

de TOS, mevrouw Radha Bur-

nier, roept onze hulp in bij een

dringende kwestie.
Op dit moment formuleert de

Indiase regering haar 10e vijfja-

renplan en het sub-comité voor

vlees heeft de ontwikkeling van

het op grote schaal slachten van
dieren aanbevolen. Zij wil de

export en import van vlees

stimuleren en het eten van vlees

door inwoners van India bevor-

deren – dit alles in naam van de
buitenlandse wisselgeldhandel,

economische ontwikkeling en

modernisering. Zoals u zich voor

kunt stellen gaat dit lijnrecht in

tegen de prachtige spirituele
traditie van geweldloosheid in

het land. Het betekent ook een

stap verder op het pad dat de

westerse naties ingeslagen zijn

met betrekking tot de industri-

ële ontwikkeling van dieren

zonder oog voor het milieu en

de menselijke gezondheid.

Radha vraagt ons de premier

van India te schrijven, om onze
bezorgdheid uitdrukking te

geven zolang daar nog tijd voor

is. Een beperkte tijdspanne is

gesteld door de regering om de

algemene mening te peilen
voordat het nieuwe vijfjarenplan

wordt aangenomen. Radha

gelooft dat brieven van leden

van de TV en de TOS wereld-

wijd, hetzij geschreven op
persoonlijke titel dan wel als

leden van een TOS groep of

afdeling, de regering echt onder

druk kunnen zetten.

Wilt u zo vriendelijk zijn om

aan de premier te schrijven

(adres vermeld bij de voorbeeld-

brieven) en een kopie te sturen

naar:
Mr. Dharampal, Chairman

Cattle Commission of India

Krishi Bhavan

New Delhi 110 001

India
En naar:

Mr. Arjun Gopalaratnam

Campaign Manager

The Theosophical Society

Adyar, Chennai, 600 020, India

Hieronder volgen twee voor-

beeldbrieven, maar wees zo

goed uw eigen woorden te

gebruiken. Het is niet nodig een
lange brief te schrijven. Uw hulp

in deze aangelegenheid wordt

zeer op prijs gesteld. Wanneer u

in een andere taal schrijft dan in

het Engels, wilt u dan proberen
een resumé in het Engels bij te

voegen ...

Met broederlijke groet,

Diana Dunningham Chapotin “
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Agenda

oktober 2002

6 Belgische Landdag Theo-

sofische Vereniging in

Schoten (B)

7 okt t/m 29 nov School of
the Wisdom, India

12 t/m 19 European School in

Engeland, Tekels Park.

19 Besturendag in Amster-

dam

november 2002

7 okt t/m 29 nov School of

the Wisdom, India

9 Nationale studiegroep
Goddelijk Plan Barborka in

Amsterdam

16 Ledendag op het ITC te

Naarden. “Leringen over

leerlingschap”.

december 2002

7 Studiegroep Geheime

Leer in Amsterdam

januari 2003

4 Nationale studiegroep

Goddelijk Plan Barborka in

Amsterdam

februari 2003

1 Studiegroep Geheime

Leer in Amsterdam

maart 2003

1 Nationale studiegroep

Barborka in Amsterdam

1 Voorjaarsdag met Henk

Spierenburg, Genesis 1/6

12 Studiegroep Geheime
Leer in Amsterdam

april 2003

5 ALV te Amsterdam

10 t/m 13 H. Gething over
Jonathan Livingstone

Seagull, te Naarden



VOORBEELDBRIEF 1:

Mr. Atal Bihari Vajpayee

Prime Minister of India

No 7, Race Course Road

New Delhi 110 001
India

Dear Sir,

As you know, the spiritual

wisdom and ethical heritage of
India have had an impact on hun-

dreds of thousands of individuals

around the world as modern

communication and scholarship

have made them more accessi-

ble. India, by its profound philo-

sophy and religious ethos, and

by a galaxy of great Indians who

have upheld the importance of

ahimsa in all areas of life, stands
as a world leader in the preser-

vation of certain timeless values.

I/ We see that the meat sub-

committee of your 10th Planning
Commission is recommending

an increase in the slaughter of

animals, in the export and

import of meat and in flesh

consumption by our citizens.
This shocks and saddens those

of us for whom India has always

stood for kindness toward the

animal kingdom.

I / We respectfully suggest that

this exploitation is a most unfor-

tunate policy and request that

you do your utmost to maintain

India’s centuries- old stance of
compassion toward all living

creatures. It seems a tragedy to

take India down a road which so

many nations have already lear-

ned is a dead- end. There are a
great number of studies and

statistics available showing that

large- scale animal breeding is an

environmental and economic
disaster in the long term.

I/ We urge you and your

fellow ministers strongly to

decline the meat sector’s
recommendations and to do all

in your power to explore alter-

native sources of income, liveli-

hood and nutritional supplies for

India.

Yours sincerely,

.....

VOORBEELDBRIEF 2:

Respected Sir,

As a friend of India, a country
with a great spiritual tradition of

non- violence, I am distressed

and concerned about the poli-

cies recommended by the meat

sector for your tenth five- year
plan.

I appeal to you, Mr Vajpayee,

as custodian of the nation, to

intervene in this matter to
ensure:

* a reversal of the policy of

cattle slaughter

* a halt to all meat export

* the phasing out of government

support of meat production

Thank you very much for your

consideration of my proposals.

Yours sincerely,

.....

Leringen over de Bhaga-

vad Gita met dr. Radha

Burnier

Van 26 t/m 30 juni 2002 werd

door de internationaal presiden-

te van de Theosophical Society
gesproken over “Leringen over

de Bhagavad Gita”.

Met een gevarieerd gehoor

van rond de 50 personen

bestaande uit Belgen, Esten,
IJslanders, Nederlanders, Oekra-

niërs, Russen en Slovenen werd

er gedurende vijf dagen gespro-

ken en gemijmerd over de bete-

kenis van de Bhagavad Gita.
Hieronder enkele van mijn bij

elkaar geplaatste aantekeningen,

over de Bhagavad Gita, van

opmerkingen in de gespreks-

groepen en van de vele briljante
uitspraken die Radha Burnier

neerzette.

Overigens maakte Radha

Burnier de kanttekening ( zie

ook de verklaring van de Theo-

sophical Society “vrijheid van

denken” die vóór in dit blad is

afgedrukt): “Misschien heb ik het

allemaal mis. U zult zelf op

onderzoek moeten gaan en het
voor u zelf uit moeten maken.”

De Bhagavad Gita is een

universele yoga- tekst, één van

de vele weergaven van de
eeuwige wijsheid, over de nood-

zakelijke transformatie die de

mens moet ondergaan. Om een

dergelijke spirituele tekst echt te

kunnen ontvangen zouden we
een altruïstisch, ethisch verant-

woord leven moeten leiden.

Yoga is de wijsheid van de

uiterste harmonie van de

kosmos. Het is een integratie,
een vermenging van het “eigen”

bewustzijn met het hogere

bewustzijn.
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Krishna staat voor het imma-

nente geestelijke aspect, het

idee, de blauwdruk, het univer-

sele leven in het hart van alle

levende wezens, waarvan het

Hoger Zelf een vonk is. Krishna
is het onbekende, het onken-

bare, het alles doordringende,

het zaad, datgene wat het

goddelijke binnenin naar buiten

brengt. Krishna is de wagen-

menner, de leidsman, de oceaan.

Arjuna staat voor de moedige

discipel op weg naar transcen-

dentie. Arjuna is de strijder, de
druppel die uit de oceaan komt

en er weer naar terug zal keren.

Hij heeft als het ware de moed

om zich vanuit de grot van Plato,

waar men de schaduwen op de
wand voor de werkelijkheid

aanzag, om te keren naar het

licht, om los te breken van zijn

vertrouwde denkbeelden.

Krishna en Arjuna staan
temidden van het strijdgewoel

van het leven: de gewoontes en

neigingen in de mens. Strijd,

want weerstand en wrijving

vormen de harmonie van het
universum (discord is the

harmony of the universe), ze

veroorzaken de eeuwigdurende

beweging, de periodiciteit. In

feite is niets wat zichtbaar is in
de kosmos deelbaar en is er

geen “goed” en “kwaad”.

Denken in termen als “de

ander”, “de vijand”, “het

kwaad”, is in feite denken in
afgescheidenheid. Wat wij

“kwaad” noemen is noodzakelijk

om deze wereld van manifesta-

tie in beweging te houden.

Arjuna, de mens, dient verlei-

dingen en verlangens, die zich

steeds subtieler kunnen

vermommen en zich soms zelfs

als deugden voordoen, onder

ogen te zien (onderscheidings-

vermogen!) en te verslaan. In

hoeverre richt hij zich naar

persoonlijk voordeel, of naar het

hogere? Hij zal moeten kiezen

en maakt zich zorgen over de
(symbolische!) doden die nood-

zakelijkerwijs zullen vallen.

Krishna legt echter uit dat het

leven zelf nooit sterft. Als iets

ophoudt te bestaan, dan is het
dus een hersenspinsel, niet

werkelijk, en is verdriet daar-

over niet zinvol. Alles komt en

gaat, zie het wonder, klaag niet

over het verlies van een erva-

ring.

Na alle uitleg zegt Krishna

tegen Arjuna dat hij zijn denk-

vermogen open en alert moet

houden en nooit moet denken
dat hij iets al weet (niet- weten

is beter dan kennis), maar dat hij

altijd moet blijven luisteren naar

tegengestelde meningen.

Een werkelijk juiste handeling

staat boven de dualiteit, is in

overeenstemming met de

wetten van de natuur en is

weldadig voor alle wezens.
Een egoïstische handeling

bewerkstelligt een uitweg uit

persoonlijke problemen.

We moeten steeds minder

vanuit persoonlijk en steeds
meer vanuit algemeen belang

gaan handelen (van egoïsme naar

altruïsme).

Liefde is de hoogste vorm van

handeling.
Op een gegeven moment

vallen de keuzes weg en doe je

wat er ligt, met de beste bedoe-

lingen, vanuit je hart en niet

resultaatgericht. Daarna laat je
de handeling los en doet het

universum de rest.

Diepe vragen moeten niet

adrem (snel, mentaal en verbaal)

beantwoord worden, maar
vereisen toewijding, overgave en

onderzoek, waarbij vooropge-

zette ideeën opzij gezet worden.

Onpartijdig, zonder oordeel. Als

je niet weet hoe je moet hande-

len, haast je dan niet, wacht en

overpeins het. Soms moet de

worsteling echt helemaal losge-

laten worden om de inspiratie

van het hogere denkvermogen
toe te laten.

Net als bij de steen in de

vijver: reageer pas als de steen

naar de bodem is gezonken en

het water niet meer rimpelt.
Vaak komt het antwoord daarna

vanzelf. Misschien is er wel hele-

maal geen reactie wenselijk.

Ieder moet zijn weg gaan, zijn

toegewezen partij spelen en een
nobele taak op zijn eigen niveau

verrichten.

Meditatie is het leerproces

van het openen van het bewust-

zijn om de essentiële waarheden

van het bestaan te begrijpen.

Het is zinvol de ware reden

voor meditatiebeoefening te

onderzoeken (is het toch niet
stiekem ego- gericht, om zelf

“verlicht” te worden?).

In ons gewone dagelijkse

leven kunnen we toewerken

naar meditatie door onze hande-

lingen aandachtig, zonder haast

en vol inzet te verrichten. We

bekijken zaken met een open,

onderzoekend denkvermogen.

We zijn dankbaar voor de
bijdrage van alles wat leeft en

streven naar ieders welbevin-

den. We zoeken naar rust en

stilte en gebruiken geen lege taal

(vormen jouw woorden werke-

lijk een bijdrage?).

We overdenken de activiteiten

van elke dag zonder veroorde-

ling. We zien dat ook een ziek,
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miserabel lichaam een instru-

ment is van de geest en de

meest geweldige zaken kan

verrichten.

Zuivering en verfijning van het

lichaam (niet overbelasten,
matigheid in voeding e.d.) en

vooral van het denkvermogen

banen de weg naar yoga, naar

bewustzijnsverdieping.

Door een bewustere manier
van leven en denken worden er

in onze fysieke hersenen als het

ware nieuwe hersenpaden

gegroefd en vindt er een trans-

formatie van hersencellen plaats,
om de fijnere vibraties van het

diepere bewustzijn door te

kunnen geven.

Om te komen tot zuivering

van het denkvermogen moet
allereerst de bewegelijkheid van

ons fysieke hersen- denkvermo-

gen, volgepakt met zo veel infor-

matie, tot rust gebracht worden:

een rustig denkvermogen, niet
gekleurd door verlangens. Pas

daarna kunnen we doordringen

tot de diepere niveaus en letter-

lijk ontsluieren wat er al ligt.

Het is belangrijk om in te zien

welk denkvermogen actief is,

het lagere of het hogere.

Ons lagere, analytische, schei-

dende denkvermogen (kama-

manas) ziet steeds weer de

verschillen, die slechts aan de

oppervlakte liggen. We zouden

de stap moeten maken naar het
universele standpunt van ons

hogere denkvermogen (buddhi-

manas), waar we ervaren dat

alles één is en dat we met alles

in de kosmos verbonden zijn.
(Gerelateerd naar de proble-

men van de mensheid zouden

we in dit verband moeten inzien

dat de universele mens één is.

Wij zijn niet die verschillende
personen, die verschillende nati-

onaliteiten. Wij zijn ook niet de

hoeder van onze broeder, wij

zijn die broeder zelf! Wij

worden allen doordrenkt met
het zelfde goddelijke witte licht

dat door een spectrum valt; wij

brengen dit met vele kleuren en
op verschillende manieren tot

uitdrukking. Dit is de broeder-

schapsgedachte die de Theosop-

hical Society steeds weer naar

voren brengt.)
Ons denkvermogen zal lang-

zamerhand accepteren dat er

verfijndere zintuigen zijn; de

uiterlijke zintuigen zullen zich

keren naar het innerlijke. Er zal
een verinnerlijking van het

bewustzijnsproces plaatsvinden.

In De Brieven van de Meesters

staat dat we zaken van de geest

nu eenmaal niet kunnen bekijken
met onze lichamelijke ogen.

Het inwonende bewustzijn zal

zich ontvouwen en we zullen

een ander ervaringsgebied

binnengaan. We geloven niet, we
twijfelen niet, we gaan een staat

van alwetendheid binnen.

Dat is wat voor de mensheid

in het verschiet ligt. Aan ons

Arjuna’s de taak om dit mogelijk
te maken.

Els Rijneker
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Deelnemers aan de zomerschool.
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