
Landdag Theosofische

Vereniging België

De Belgische Theosofische

Vereniging (T.V.B.) hield op 6

oktober jl. in Schoten (België)
een landdag met als thema

“Broederschap”. Uit geheel

België waren zowel Franstalige

als Nederlandstalige loges verte-

genwoordigd. Er werd simultaan
vertaald van Frans naar Neder-

lands en omgekeerd. Er waren

ongeveer 35 mensen aanwezig.

Na een welkomstwoord door

de voorzitster van Loge Antwer-

pen, Liene Ong-Liyanta, werden

er lezingen gehouden over de

Broederschapsgedachte zoals

die omschreven is in de voor-

naamste doelstelling van de
Theosofische Vereniging: broe-

derschap als feit in de natuur, het

denken in niet-afgescheidenheid

van ras, geloof, sekse of huids-

kleur. Het vormen van zo’n
broederschap, er werd gespro-

ken over broederschap + zus-

terschap, vormt de grondslag

voor een vreedzame samenle-

ving. Dit zal zich uiten in respect
voor andere mensen, maar ook

voor de andere rijken in de na-

tuur: dieren, planten enz. Opval-

lend was dat vooral de prakti-

sche kant van broederschap naar
voren werd gebracht met voor-

beelden uit de praktijk van het

dagelijks leven, zodat de Land-

dag niet in getheoretiseer ver-

viel.

Als intermezzo’s werden

er gedichten voorgedragen die

betrekking hadden op het on-

derwerp van deze Landdag.

De dag werd besloten met

muziek uit de 9e symfonie van

Beethoven waarin het koor zingt

“Alle Menschen werden Brüder”
uit Schillers Ode “An die Freu-

de”.

Na afloop was er een eindbe-

spreking over het op deze dag

gebrachte onderwerp en kon-

den er vragen gesteld worden.

Al met al was deze Landdag

een heel inspirerende en spiritu-

ele dag en zeker wat de Belgen

betreft voor herhaling vatbaar.
Men hoopt volgend jaar weer

zo’n Landdag te organiseren.

Gesuggereerd werd dat te laten

doen door de loge Charleroi van

de T.V.B.
Er waren drie belangstellen-

den uit Nederland aanwezig.

Aan hen werd gevraagd meer

tot samenwerking te komen om

gezamenlijk dit soort dagen te
organiseren. Dit hoefde zich,

wat de Belgen betreft, niet te

beperken tot samenwerking met

de Nederlandse loges van onder

de “grote rivieren”.
Johan van der Poll
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Agenda

december 2002

7 Studiegroep Geheime Leer

in Amsterdam

26 t/m 31 Conventie, thema

“The Spiritual Regenera-

tion of Humanity. Talk van

W. Kuiper: “Study, Medita-

tion and Service”.

januari 2003

4 Studiegroep Goddelijk Plan

Barborka in Amsterdam

februari 2003

1 Studiegroep Geheime Leer
in Amsterdam

maart 2003

1 Voorjaarsdag met dhr. H.J.

Spierenburg over Genesis
1 t/m 6 in Naarden.

8 Studiegroep Goddelijk Plan

in Amsterdam

april 2003

5 ALV te Amsterdam

10 t/m 13 H. Gething over

Jonathan Livingstone

Seagull, te Naarden

12 Studiegroep Geheime Leer
in Amsterdam

mei 2003

3 Studiegroep Goddelijk Plan

in Amsterdam
23 t/m 25 Weekend met prof.

Krishna. Nadere

mededelingen volgen.

juni 2003

14 Studiegroep Geheime Leer

in Amsterdam

juli 2003

22 t/m 27 Dr. Aryel Sanat in
Naarden

Herinnering

Leden en abonnees die hun contributie c.q. abonnementsgeld niet

via incassogiro voldoen, hebben een acceptgiro ontvangen, die

voor 31 december betaald dient te zijn. Als u nog niet betaald

heeft, doe het dan nu.
Leden en abonnees die een machtiging voor incassogiro gegeven

hebben hoeven uiteraard niets te doen. Zorg er alleen voor dat in

de laatste week van december uw bank- of girosaldo voldoende is

voor de automatische afschrijving.



Europese School 12 – 19

oktober 2002, Tekels Park,

Camberley, Engeland, Thema

“The Truth Revealed”.

Met vijf personen uit Nederland
en vier uit België waren de

Nederlandssprekenden goed

vertegenwoordigd in dit gezel-

schap van ongeveer veertig stu-

denten uit Argentinië, België,
Denemarken, de Filippijnen, Fin-

land, Frankrijk, Groot Brittannië,

Nederland, de USA en Zweden.

De Europese School, auto-

noom onder de auspiciën van de
Europese Federatie van de

Theosophical Society, houdt

sinds 1982 intensieve studiewe-

ken op diverse plaatsen in Eu-

ropa.
Vorig jaar werd de school ge-

houden in Naarden en ging ik er

voor de eerste keer naar toe.

Volgend jaar zal de school ge-

houden worden in Bretagne in
Frankrijk van zaterdag 11 tot za-

terdag 18 oktober 2003, met als

gastspreker waarschijnlijk pro-

fessor Ravi Ravindra, auteur van

o.a.Science and the Sacred, Whis-

pers from the Other Shore en Two

Birds on One Tree.

Dit jaar kon Geoffrey Farthing

om gezondheidsredenen helaas

niet aanwezig zijn. Joy Mills was
de gastspreker met een presen-

tatie over de Mahatma brieven.

Hieronder volgen enkele korte

aantekeningen over de lezingen.

Joy Mills

Joy Mills ging in elf sessies van

elk een uur in dialoog met de

studenten over de wijsheids-

leringen voor ons hedendaagse
leven zoals zij deze destilleerde

uit De Mahatma brieven aan A.P.

Sinnett, samengesteld door A.T.

Barker. Naar deze op thema sa-

mengestelde versie (in Neder-

landse uitgave ISBN 90-6271-

580.X) werd steeds verwezen

maar er werd vooral gewerkt

met The Mahatma Letters to A.P.

Sinnett in Chronological Sequence
(ISBN 81- 7059- 272-0 met har-

de kaft of ISBN 81-7059-273-9

in paperbackuitgave, Engelstalig),

die de brieven steeds in het his-

torische perspectief plaatst en
bovendien enkele belangrijke ap-

pendices bevat.

Allereerst vermeldde Joy dat

we A.P. Sinnett heel dankbaar

moeten zijn voor het feit dat hij
met deze briefwisseling onver-

taalbare termen heeft verwoord

in (onze huidige theosofische)

terminologie, en zo toegankelijk

heeft gemaakt.
Ook A.O. Hume heeft zijn

steentje bijgedragen, omdat hij

een brug sloeg naar de intelli-

gentsia van India, de Brahmanen.

Henry Steel Olcott zette de
structuur van de Theosophical

Society uit.

Mevrouw Blavatsky, met haar

gevoelige Slavische lichaam en

haar mystieke natuur, verbond
de oosterse met de westerse fi-

losofie. Mevrouw Blavatsky

bracht in de 19e eeuw zo veel

naar buiten als de wereld (= de

mens, levend in zijn persoonlijke
natuur) kon bevatten. Als we nu,

in de 21e eeuw, haar geschriften

op de juiste manier onderzoe-

ken zijn ze nog steeds relevant.

Joy haalde uit de brieven
vooral die delen aan over hoe

men kan komen tot een spiritu-

eel leven (hier zijn we weer op

het punt waar het uiteindelijk in

alle godsdiensten, in alle oude
wijsheidsgeschriften steeds om

draait: TRANSFORMATIE!)

Als een “theosofisch leven”

(handelen in altruïsme, liefde,

mededogen voor alles wat leeft,
vanuit de gedachte dat alles één

is) alleen geleefd wordt in theo-

rie, als het niet werkelijk een ve-

randering tot stand brengt, dan

is het erger dan zinloos. We kun-

nen, op dit moment, gewoon

beginnen vanaf het punt waar

we nu zijn door eenvoudigweg

onze dagelijkse plichten zo goed

mogelijk uit te voeren, dat wil
zeggen op het niveau van ons

diepste nu mogelijke inzicht.

Zelfs met onze beste bedoe-

lingen handelend, kunnen we

nooit echt overzien wat de ge-

volgen zijn, maar we kunnen niet

meer doen dan ons best (“Try!”,

zeggen de meesters).

Ware kennis komt tot ons in

innerlijk inzicht, in symbolen,
beelden en visioenen, in dromen

en meditatie. Ware kennis is niet

te vinden in de boeken en kan

niet met ons redeneervermogen

in woorden overgedragen wor-

den. De kennis die we met ons

dagelijkse denkvermogen op-

doen moet langzaam verteerd

worden (niet te veel tegelijker-

tijd).
Onderschat niet hoe we de

wereld om ons heen voortdu-

rend (over)bevolken met onze

denk- beelden en gedachten: ie-

dere gedachte wordt een actie-

ve entiteit! De mens, het denk-

vermogen, creëert de vormen,

zichtbaar of onzichtbaar, op alle

niveaus.

De methoden van onderzoek

vinden na onze innerlijke trans-

formatie van “bovenaf” plaats,

het geheel overziende, en niet

meer van “onderaf”, vanuit de
details, zoals wij net als de

meeste wetenschappers nu nog

gewoon zijn te doen. Het is een

onderzoek dat tot ver achter de
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sluier van materie doordringt
naar de wereld van de eerste

oorzaken. Twijfel (niet te ver-

warren met dogmatisch onge-

loof) is zinvol voor de onder-

zoekende geest die zijn denk-

vermogen onbevooroordeeld en

open houdt.

We kunnen de waarheid al-

leen vinden in de diepten van

ons eigen bewustzijn. In alle
wijsheidstradities komt dit inner-

lijk onderzoek naar voren: yoga,

het weer verbinden met de in-

nerlijke schakel, het komen tot

eenheid of eenwording met de
goddelijk- geestelijke essentie.

Het mahatma- bewustzijn is

altijd aanwezig, zichtbaar voor

hen die kunnen zien. Het ant-

woord op de vraag “Zijn de

meesters nog onder ons?” is

hiermee beantwoord. Het gaat

om een bewustzijnsvorm. Indien

vervat in een geprojecteerd stof-

felijk lichaam, wie zou een

“meester” dan herkennen? Pas

als wij ons bewustzijn kunnen

omvormen, ons denkvermogen

kunnen optillen tot die andere
dimensie, kunnen we openstaan

voor de ware kennis. Na die

transformatie kunnen we als het

ware “inloggen” in dit bewust-

zijn.

Over die transformatie moe-

ten we niet te licht denken. Het

gaat om het verenigen van het

4e, het 5e en het 7e beginsel in
het 6e beginsel (het boeddhi-

sche). Hiervoor zullen meerdere

persoonlijke incarnaties nodig

zijn.

Ons begrip van reïncarnatie
schiet vaak tekort. Dat is waar-

schijnlijk de reden dat mevrouw

Blavatsky er in Isis Ontsluierd niet

uitgebreid op in ging en waarom

b.v. Krishnamurti hier weinig
over sprak. Volgens Joy is het

onzin om te spreken van “mijn

vorige / volgende leven”. Het

Zelf reïncarneert namelijk niet,

het is er altijd, maar het heeft nu
en dan voertuigen in de materie

nodig voor de geestelijke groei.

“One existence has many perso-

nalities.” Iedere cel van al onze

voertuigen moet getransfor-

meerd worden.

Het is van belang dat we gaan

zien en doen wat noodzakelijk

en passend is op het huidige mo-

ment.
Niemand van ons leeft op een

manier zoals zou kunnen of zou

moeten …

Als we niet werkelijk willen

transformeren, als we één voet
in die uiterlijke wereld willen

houden, dan zullen we ons te-

vreden moeten stellen met krui-

meltjes “wijsheid”.

Yves Marcel:

Yves hield een lezing over het

ontsluieren van de werkelijkheid

“Unveiling Reality”.

Hij benadrukte dat men bij
meditatie verder moet gaan dan

het denken en de gedachten, dat

men de mentale beelden los

moet laten en het ego tot rust

moet brengen: er ontstaan maar
al te vaak allerlei beelden die

steeds weer moeten worden

losgelaten.

Ook vulde Yves een avond

met het vertellen van een my-

thologisch verhaal uit het oude

Bretagne, wat hij plaatste in een

“theosofische” context.

Colin Price:
Colin ging naar aanleiding van

mevrouw Blavatsky’s Collected

Writings deel IX in op het begrip

absolute en relatieve waarheid.

Woorden zijn armzalige en
ontoereikende instrumenten om

de waarheid door te geven.

Hij benadrukte dat ons ver-

mogen om de waarheid te ont-

vangen en te begrijpen afhanke-
lijk is van ons bewustzijn op dat

moment.

De absolute waarheid is een

symbool van eeuwigheid; geen

enkel eindig denkvermogen zal
het eeuwige ooit kunnen “vat-

ten”.

Egoïsme is de ondoordring-

bare muur die de persoonlijk-

heid plaatst voor de waarheid.
Ook zodra een religie een

dogma opwerpt is dit een ver-

sperring op de weg naar waar-

heid.

Conclusie: als het denkvermo-

gen niet is voorbereid is waar-

heid niet toegankelijk, transfor-

matie is noodzakelijk.

Roger Price:
Roger ging naar aanleiding van

het Meditatie- Diagram, gedic-

teerd door H.P. Blavatsky aan

E.T. Sturdy in Londen 1887 /

1888, in op het proces van spiri-

tuele transformatie.

Tijdens deze bijeenkomst ont-

stond een levendige discussie

over de betekenis van het anta-

karana, een begrip voor nadere
overdenking! (Het antakarana,

volgens de woordentolk

Ganesha de innerlijke schakel

tussen lager en hoger bewust-

zijn, bevindt zich bij ons nog tus-

sen het lager en hoger denkver-

mogen. Bij de adept, die dit

wordt uit eigen verdienste, door

de moeilijke onpersoonlijke weg

van leven voor de mensheid te
gaan, is manas werkelijk één en

is deze “brug” opgelost / vernie-

tigd.)
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Ali Ritsema:
Ali gaf twee lezingen. De eerste

lezing “De dynamiek van heel-

heid” vindt u elders in dit num-

mer. Ali voegde er voor deze

bijeenkomst nog een en ander
aan toe (voor de liefhebber:

deze tekst, mét toevoegingen,

zal op termijn verschijnen in The

Theosophist).

De tweede lezing ging over
“De hunkering van de innerlijke

mens naar het oneindige”. Het

gaat hierbij om de “verborgen”

wijsheid die bereikbaar is na

onze tweede geboorte, na de
transformatie. De Stanza’s van

Dzyan, van meditatie, gaan ook

over deze regeneratie. In feite is

dit de bedoeling van elke esote-

rische filosofie.
De innerlijke mens is een oc-

culte term voor de ware en on-

sterfelijke entiteit in ons, de ziel,

het hogere Zelf etc. Het onein-

dige is de onbeperkte geest /
ruimte die nooit zal vergaan, de

dimensie die het hoger Zelf kan

ervaren in momenten van exta-

se, van mystieke eenwording.

Volgens de Geheime Leer is
alles menselijk, was het dat ooit

en zal het dat weer worden,

waarbij het steeds meer aan be-

wustzijn wint.

De standvastige en constante
wil, absoluut noodzakelijk voor

de innerlijke mens, komt voort

uit de goddelijke intelligentie.

Deze koninklijke wil ontsluit

de deur naar het universele. Ver-

war “wil” niet met “begeerte”

(instabiel en verblindend, soms

heel subtiel op de loer liggend,

een gemene valkuil!).

Harold Tarn:

Harold hield een lezing over de

17e - eeuwse schoenmaker en

mysticus Jacob Boehme, “The

Teutonic Theosopher”. Boehme
sprak over de drie principes (lo-

goi) en over de zeven krachten

in de natuur.

Phan-Chon-Tôn:
Tôn, chemicus en theosoof,

hield vier lezingen over ”Het

Universum en / in de Mens”.

De wetenschappers gaan nu

inzien dat er vóór the Big Bang
al iets was, ongeorganiseerd en

wachtend op manifestatie (zoals

een zaaltje met tegen de wan-

den opgestapelde stoelen die op

hun plaats gezet zullen worden
als er een bijeenkomst plaats-

vindt).

Een kunstenaar heeft het

atoom eens voorgesteld als een

kamer, geheel kaal, met twee
bollen er in. De leegte lijkt mis-

schien niet materieel, maar is dat

in feite wel: het gaat om de

werkzame krachten, de energie

die wij met onze vleselijke ogen
niet kunnen waarnemen.

Het is een mysterie dat, hoe

vaak je een stof ook verandert,

de samenstellende elementen

hetzelfde blijven (in het univer-

sum gaat niets verloren).

Materie is niets meer (en niets

minder) dan een voertuig voor

het bewustzijn, het universele

denkvermogen.
Een lichaam is een samenge-

steld geheel met verschillende

systemen die er in werkzaam

zijn. Zonder dat voertuig is de

mens niet compleet, respecteer
het lichaam alsjeblieft en ver-

waarloos of verniel het niet!

Bescheidenheid is geboden:

het menselijk lichaam zou b.v.

zelf geen vitaminen kunnen aan-

maken, maar heeft hiervoor het

plantenrijk nodig.

In dit verband pleit Tôn er-

voor om de term “inferieure /

lagere” rijken uit ons
woordenboek te schrappen en

te vervangen door “eerdere” rij-

ken (“inferior” wordt “ante-

rior”).

Inerte materie (traag, bewe-

gingloos) heeft twee aspecten:

het stilstaan en daarnaast het

niet kunnen stoppen van de be-

weging als die is “aangezet”. Dit

beeld doortrekkend, zou je kun-

nen bedenken dat het rusteloze

denkvermogen (the monkey

mind) in feite een toestand van

inertie is, vandaar dat de vraag

“Wat was de laatste keer dat je
een nieuw idee had?” heel rele-

vant kan zijn!

Volgens mevrouw Blavatsky,

Geheime Leer I, [181] is er een

drievoudige evolutie in de na-

tuur: de monadische, de intellec-

tuele en de fysieke. De

intellectuele evolutie, met het

denkvermogen (= mens!) als

link, verbindt deze stoffelijke en
geestelijke evolutie.

(N.B. in het julinummer van

The Theosophist 2001 schreef

Phan-Chon-Tôn het artikel “The

Universe as Seen by Science and
Occultism”).

Els Rijneker

Krishnamurti in de

geschiedenis van de Theo-

sofische Vereniging.

Op het Internationaal Theoso-

fisch Centrum te Naarden werd
van 19 t/m 22 september 2002

een seminar met deze titel

gehouden door Professor Aryel

Sanat.

Introductie

Aryel Sanat bestudeert al vele

jaren zaken zoals onder andere

theosofie, filosofie, religie en

onderwerpen die verband
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houden met Krishnamurti. Over
dit soort onderwerpen heeft hij

vele voordrachten gehouden en

geschreven. “The Inner Life of

Krishnamurti” is van zijn hand.

Na het verschijnen van dit boek
heeft hij twee jaar door de Ver-

enigde staten van Amerika en

Canada getrokken en discussies

gevoerd met betrekking tot de-

ze uitgave. Deze discussies wor-

den voortgezet in een wereld-

wijde tour van september 2002

tot september 2003.

Centraal in zijn onderzoeks-

werk is het onderzoek uit te
voeren zonder aannamen en

zonder te vertrouwen op ver-

deelde theorieën of analyses. Uit

dit onderzoek, dat zich gedu-

rende de laatste 40 jaar heeft
voltrokken, is heel duidelijk een

benadering vanuit eenheid naar

voren gekomen, geïnspireerd

door het werk van J. Krishna-

murti. Het verenigen door te
onderzoeken naar dat wat on-

der andere, theosofie, filosofie,

religie, psychologie, opleiding en

sociale aangelegenheden ge-

meen hebben en wat resulteert
in een veranderende levenshou-

ding op alle gebieden van de sa-

menstelling van de mens1.

Krishnamurti in de geschiedenis
van de Theosofische Vereniging.

Jiddu Krishnamurti2 werd in

1895 geboren in Madanapalle, bij

Madras in Zuid-India. In 1909
kwamen leiders van de interna-

tionale Theosofische Vereniging,

waaronder Annie Besant, met

hem in aanraking toen zijn vader

in dienst van de vereniging trad
en zij raakten ervan overtuigd,

dat Jiddu Krishnamurti de in die

kringen verwachte nieuwe we-

reldleraar zou worden. Annie

Besant nam hem onder haar
hoede en zorgde voor zijn ver-

dere opvoeding. In 1911 werd

er rondom Krishnamurti een

speciale organisatie, de Orde

van de Ster in het Oosten, opge-

richt, waarvan de leden zich

voorbereidden op het optreden

van de wereldleraar.

Na zijn opvoeding in Engeland

en Frankrijk begon Krishnamurti
in 1921 geregeld in het openbaar

te spreken. Hij hield toespraken

in verschillende landen, waaron-

der Nederland, waar vanaf 1924

in Ommen, nabij kasteel Eerde,
jaarlijks de Sterkampen plaats-

vonden, waaraan door duizen-

den vanuit de gehele wereld

werd deelgenomen. Al spoedig

werd echter duidelijk, dat de
geestelijke ontwikkeling van

Krishnamurti zich anders voltrok

dan in de kringen van de Orde

van de Ster werd verwacht.

In 1929 besloot hij de Orde
op te heffen en vrij spoedig

daarna maakte hij zich geheel los

van de Theosofische Vereniging.

Sindsdien is Krishnamurti al rei-

zend op vele plaatsen in de we-

reld blijven spreken. In Neder-

land bleven de kampen te

Ommen tot een jaar vóór het

begin van de tweede wereld-

oorlog doorgaan; daarna heeft

hij nog diverse malen in Amster-

dam gesproken, de laatste keer

in 1981. In Europa vonden gedu-

rende 25 jaar iedere zomer
drukbezochte bijeenkomsten en

discussies plaats in Saanen (Zwit-

serland) en later ook op Brock-

wood Park (Zuid-Engeland),

waar één van de internationale
Krishnamurti-scholen is geves-

tigd. Begin 1986 overleed

Krishnamurti na een korte ziekte

op negentigjarige leeftijd.

De geschiedenis van de Theo-

sofische Vereniging is te onder-

scheiden in een aantal verschil-

lenden perioden. Deze zijn:

* De periode van de oprich-

ting van de vereniging in 1875

door H.P. Blavatsky en H.S.

Olcott in New York. De vereni-

ging verplaatste haar zetel naar

Madras in India. H.P. Blavatsky
overleed in 1891. Deze eerste

fase werd in 1907 afgesloten

door het overlijden van H.S.

Olcott.

* De volgende periode werd
gekenmerkt door het voorzitter-

schap van Annie Besant, die

hierbij ondersteund werd door

C.W. Leadbeater. Krishnamurti is

actief geweest in de theosofische
vereniging tot 1929. In dat jaar

nam hij afstand van elke vorm

van gebondenheid en/of beper-

king. Hij moest vrij zijn om zijn

leringen zonder vooroordeel of
belemmering te kunnen ontvan-

gen en uitdragen. Krishnamurti

heeft nooit de theosofische ver-

eniging afgewezen. Deze peri-

ode eindigde in 1933 met het
overlijden van Annie Besant en

in 1934 met het overlijden van

C.W Leadbeater.
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* De periode na Annie Besant
en C.W. Leadbeater kenmerkt

zich door voortdurende veran-

deringen. Er ontstaat meer en

meer inzicht in de wijze waarop

de Oude Wijsheden, de com-

mentaren en leringen onder-

zocht en toegepast kunnen wor-

den. Dit proces wordt transfor-

matie genoemd.

In de theosofie zijn vier fasen

te onderkennen na het ontstaan

van de Theosofische Vereniging.

* Er ontstaat een nieuwe fase

voor de mensheid. Een fase die
een belangrijke verandering in

de bewustwording van de mens-

heid teweeg zal brengen.

* De tweede fase gaat ge-

paard met de hoop op de komst
van een avatarische leraar, die de

school van “perennial wisdom”

(eeuwige wijsheidstraditie, ook

theosofie) zal onderrichten.

* De derde fase kenmerkt
zich door de scholing van initia-

tie en transformatie.

* Tot slot zal in de vierde fase

de nadruk komen te liggen op

het onderzoeken van de “eeu-

wige oude wijsheden” (perennial

wisdom) en deze uit de mytho-

logische sfeer halen. Dit zal

moeten gebeuren zonder dat de

mens gebruik maakt van zijn
aangeleerde pre-condities, dus

met een “zuivere geest”.

Wat is theosofie ?

De term theosophia is samenge-

steld uit twee Griekse woorden,

theos, wat “god” betekent en

sophos, hetgeen “wijs” betekent.

In sommige oude teksten

wordt theosofie vertaald als “de
wijsheid van God”. H.P. Bla-

vatsky licht echter toe dat het

niet “de wijsheid van God” is,

maar dat theosofie wijsheid is

“zoals dat waarover de Goden
beschikken”. Dit kunnen we

“Goddelijke Wijsheid” noemen,

een wijsheid die kan leiden naar

een situatie waarin we theosofie

kunnen begrijpen. Dit leidt tot
een belangrijk theosofisch in-

zicht: “Theosofie kan alleen

plaatsvinden in een theosofische

toestand van gewaarwording”.

Een ieder die niet in een theo-

sofische toestand van gewaar-

wording verkeert, is niet in staat

te begrijpen waar het woord

“God” aan zou kunnen refere-

ren. Hij heeft alleen zijn condi-

tionering als gereedschap om dit

te begrijpen. Dan zijn de woor-

den “wijsheid van God” louter

geloof, hetgeen mensen uiteen

drijft en leidt tot versplintering,
afsplitsing en conflicten. Volgens

H.P. Blatvatsky zijn conditione-

ringen ontoereikend om in te

gaan op diepzinniger vraagstuk-

ken. Theosofische, of goddelijke
toestanden van gewaarwording

zijn essentieel om dieper in te

gaan op de zaken die belangrijk

zijn in ons leven.

Initatie

De theosofische toestand van

gewaarwording brengt een psy-

chologische en spirituele trans-

formatie met zich mee. H.P. Bla-
vatsky gebruikt het woord “ini-

tiatie” met betrekking tot trans-

formatie, zoals bedoeld in de

theosofische toestand van ge-

waarwording. Het woord initia-

tie wordt ook gebruikt met be-

trekking tot rituelen bij inwijdin-

gen in de oude broederschap-

pen, maar het gaat om transfor-

matie.

Transformatie

Een manier om de toestand van

transformatie te beschouwen is,

zoals H.P. Blatvatsky aangeeft, de
“zeven sleutels” van de theoso-

fie. Deze leer is van groot belang

om te begrijpen wat H.P. Bla-

vatsky en haar leraren te ver-

tellen hebben. De “zeven
sleutels” zijn van essentieel

belang voor het begrip trans-

formatie.

Theosofische documentatie is

zo geschreven dat allen gedwon-

gen worden iedere conditione-

ring naast zich neer te leggen.

Ze brengen de bestudeerder

naar het vinden van innerlijke

bronnen, voorbij alle conditione-

ringen, om beter te begrijpen

wat is geschreven. Transformatie

is dus essentieel voor het begrij-

pen van theosofie.

H.P. Blavatsky heeft ondubbel-

zinnig gezegd dat de psychologi-

sche sleutel als eerste moet

worden omgedraaid om theoso-

fie te kunnen begrijpen. Theoso-

fie is een goddelijke wijsheid, die

plaats vindt in een theosofische

toestand van gewaarwording.

H.P. Blatvatsky definieert dit als

“wijsheid zoals dat waarover de
Goden beschikken”. Het kan

niet worden teruggebracht tot

een of ander diagram of formule,

die aan het analytisch denkver-

mogen is ontsproten. Het ver-

eist dat alle conditioneringen

worden losgelaten.

Een definitie van transformatie

is niet mogelijk, omdat iedereen

geconditioneerd is en daarom de
echte betekenis van transforma-

tie onjuist zal interpreteren.

Transformatie kan niet in

woorden worden omschreven,

omdat woorden stukjes analyse
zijn. Transformatie en analyse

zijn als water en azijn, ze zijn on-

verenigbaar. Het analytische

denkvermogen creëert afge-

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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scheidenheid, zoals jij en ik. Als
deze dualiteit kan worden voor-

komen, dan stopt ook het analy-

tische denkvermogen en kan

transformatie plaatsvinden. Dit is

mogelijk in momenten van medi-

tatie.

Analyse is noodzakelijk in het

kader van de wetenschap en

is daar ook een zeer bruikbaar

hulpmiddel. Echter voorbij de
grenzen van de wetenschap is

analyse geheel ongeschikt. Ana-

lyse is een manier van oordelen

die er van uitgaat dat de onder-

werpen die als geheel worden
beschouwd, in zichzelf uit de-

len bestaan. Een woord, bijvoor-

beeld, heeft verschillende bete-

kenissen. Dit woord wordt als

geheel beschouwd, terwijl de
verschillende betekenissen als de

delen worden gezien.

Analyse is altijd reactief en

creëert geen enkele actie. Crea-

tiviteit en transformatie komen
vanuit de stilte, vanuit de medi-

tatieve toestand.

De Stanzas van Zen.

De Stanzas of Dzyan, zoals be-

schreven in het eerste deel van

De Geheime Leer, behandelen

het onderwerp cosmogenesis,

de bron van de cosmos. “Cos-

mos” verwijst normaal gespro-

ken naar het universum als een

geordend geheel. Ook verwijst

de cosmos afwisselend naar een

micro-cosmos of naar een macro-

cosmos.
De betekenis van het woord

“Dzyan” in de Geheime Leer re-

fereert aan het “Boek of Dzyan”.

Dzyan komt van het Sanskriet

woord ‘Dhyan’, hetgeen mys-

tieke meditatie betekent.

In De Geheime Leer wordt met

“mystieke meditatie”, waar het

ook in de Stanzas of Dzyan om

gaat, menselijke transformatie
bedoeld. De “tweede innerlijke

geboorte” die plaats vindt is niet

het resultaat van oefening of ac-

ceptatie van bepaalde ideeën.

Het boek van Maitreya (zoals
HPB De Stem van de Stilte eerst

noemde) en het boek van Zen

liggen ten grondslag aan De Ge-

heime Leer. De Geheime Leer is

een andere manier van beschrij-

ving van de Oude Eeuwige Wijs-

heid, voor die tijd gangbaar en

heden ten dage nog steeds.

Krishnamurti en de Meesters.
Laat je niet afleiden door welk

systeem dan ook. Wees vrij van

conditioneringen.

Krishnamurti zei dan ook dat

hij niets van doen had met de
verschillenden systemen, metho-

den, ideeën en autoriteiten. Op

deze manier begon Krishnamurti

zijn leringen. Verder verafschuw-

de hij aanbidding en het feit dat
hij werd gezien als de Messias.

Hij wilde geen aanbidders om

zich heen.

Krishnamurti heeft gezegd in
contact te staan met de Mees-

ters. Hij onderging een proces

van voortdurende transformatie

dat zeer pijnlijk was omdat er

ook lichamelijk werd ingegre-

pen. Beschrijvingen hiervan

staan in het boek van Aryel Sa-

nat: “The inner life of Krishna-

murti” en in de biografie door

Pupul Jajakar.

Wat is hiervan nu belangrijk?

Het is van belang dat de Leraar

in staat is probleemgebieden aan

te duiden, maar ieder individu
moet hier op zijn eigen manier

mee omgaan. Het gevoel van

verantwoordelijkheid is hierbij

van belang.

Krishnamurti is dus niet be-

langrijk: de leringen die aan

Krishnamurti werden gegeven,

die hij kon ontvangen en aanrei-

ken zijn van groot belang. Van

een nog groter belang is dat
deze leringen in ons dagelijks le-

ven toegepast en doorgegeven

worden.

Referenties

* Eerste deel in “Krishnamurti in

de geschiedenis van de Theoso-

fische Vereniging”

* What is Theosophy? Article by
H.P. Blavatsky

* Transformation Part 1, Vital

Essence of HPB’s Secret Doc-

trine by Aryel Sanat

* Transformation Part 2, Vital
Essence of HPB’s Secret Doc-

trine, by Aryel Sanat

Ferry van Zalen

Noten
1 in een veranderende levens-

houding = life-transforming con-

text

2 Bron: www.krishnamurti.nl

De Theosofie-groep

De Theosofie e-mailgroep draait
nog steeds goed. Met meer dan

70 leden en gemiddeld zo’n drie

boodschappen per dag, zijn we

behoorlijk actief. Het belangrijk-

ste onderwerp van gesprek blijft
de toepassing van theosofie in

het dagelijks leven. Zo is er afge-

lopen jaar gepraat over hoe je

gehechtheid toepast, terwijl je

toch in de stad met je werk be-

zig bent en zo. Uiteindelijk kom

je er dan op uit dat je in een

hutje op de hei net zo goed ge-
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hecht kunt zijn en dat het dus
niet de omstandigheden zijn die

veranderd moeten/ kunnen wor-

den. Daarnaast is metafysica een

terugkerend thema: wat is god?

Is er een persoonlijke god, of
moeten we toch iets onpersoon-

lijkers voorstellen? Ook worden

de bijeenkomsten in Naarden en

Amsterdam vooraf aangekon-

digd en zorgen we dat we elkaar
dan ook even opzoeken, zodat

je een beetje weet met wie je

e-mailt.

De sfeer blijft gemoedelijk.

Dat is in e-mail verkeer niet van-

zelfsprekend, juist omdat je el-

kaar niet ziet als je op elkaar

reageert. Het enige dat je hebt is

een e-mail boodschap. Het is

mijn ervaring dat het heel mak-

kelijk is motieven in de ander te

lezen die er helemaal niet zijn,

juist doordat je alleen woorden

van de ander hebt. Het helpt

dan ook als mensen hun mails
zorgvuldig schrijven en herlezen

voor ze opgestuurd worden.

Maar goed, tot nu toe zijn de

conflicten tot een minimum be-

perkt gebleven. Ik hoop dat dat
zo blijft.

Het internet wordt zo langza-

merhand een van de manieren

om de Theosofische Vereniging

te leren kennen. Dat geldt ook
voor de e-mailgroep. De groep

werkt duidelijk als een platform

waar mensen op een informele

manier met theosofie in aanra-

king komen. De meeste leden
van de groep die mailen (de

meeste leden kiezen ervoor al-

leen mee te lezen), zijn lid van

de Theosofische Vereniging,

maar zelfs onder hen zijn er uit-

zonderingen: mensen die de

groep op de een of andere ma-

nier op het internet gevonden

hebben, lid zijn geworden en

hun steentje bijdragen met vra-

gen, meningen en andere op-

merkingen.

De groep werkt eenvoudig. Je

meldt je eenmalig aan op de

website (adres hieronder), dan
volgt de lange aanmeldingspro-

cedure en daarna heb je de

website niet meer nodig. De

aanmeldingsprocedure omvat

het krijgen van een zogenaamd
yahoo!-id, dat wil zeggen een

naam die bij jou hoort, die er-

voor zorgt dat iemand anders

niet jouw gegevens kan verande-

ren. Mijn yahoo!-id is bijvoor-

beeld: katinka_hesselink.

Niemand kan daar iets mee,

want mijn password is niet bij

jullie bekend. Dus bij de aanmel-

ding maak je je eigen yahoo!-id
en je password. Die moet je niet

vergeten, en dus op een be-

trouwbare plaats opschrijven,

want als je bijvoorbeeld van

e-mailadres verandert, is het
handig om je lidmaatschap aan te

kunnen passen. Ben je eenmaal

lid, dan ontvang je alle mailtjes

die mensen naar de groep stu-

ren. Dus als er iemand een vraag
stelt, ontvangt iedereen die

vraag. Jouw antwoord ontvangt

ook iedereen, net als alle andere

reacties op de vraag. Belangrijk

is wel dat de groep openbaar is:
dat wil zeggen dat iedereen elke

mail op het internet kan lezen.

De enige beperking daaraan is

dat berichten op verzoek uit het

archief verwijderd kunnen wor-

den.

Dus wie online wil discus-

siëren over allerhande theosofi-

sche onderwerpen, kom erbij,

zou ik zeggen. Ook als je alleen
wilt weten waar we het over

hebben, ben je van harte wel-

kom. Lid worden en in de ar-

chieven lezen kan op:

Http://groups.yahoo.com/group/
theosofie-groep/

Katinka Hesselink
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Kennen en handelen zijn een en hetzelfde.

Samoerai spreekwoord uit:
Anna Lemkow, Het heelheid principe
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