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Inaugurele Rede
– Radha Burnier

Deze rede is uitgesproken door Radha
Burnier bij het begin van haar vierde

ambtstermijn als president van de Theo-
sophical Society Adyar op 15 juli 2001.

Met een gevoel van nederigheid en bewust
van de grote verantwoordelijkheid die mij
is opgedragen als president van de Theo-
sophical Society aanvaard ik een vierde
ambtstermijn. Te beginnen met Kolonel
Olcott en gevolgd door Annie Besant
hebben wij als presidenten en leiders
mannen en vrouwen gekend met uitzon-
derlijke gaven, die de toon gezet hebben
voor het werk van de Vereniging. Hun
voorbeeld en manier van logisch denken
toonde aan hoe het licht van theosofie elk
gebied van menselijke activiteit bestrijkt.
Hun gedachten en inspanningen hebben
generaties mensen over de hele wereld
geïnspireerd zich te wijden aan het welzijn
van de wereld in plaats van aan hun
persoonlijk belang ; allen hebben op hun
beurt anderen ertoe gebracht bedachtzaam
en onzelfzuchtig te leven en te leren het
pad naar volmaking, dat universeel is, te
betreden, zonder orthodoxe ideeën,
dogma’s en betekenisloze rituelen. Er is
moed voor nodig om met oude gewoonten
en verouderde praktijken te breken, en alle
vooraanstaande theosofen waren dappere
mensen die nieuwe denkbeelden introdu-
ceerden op het gebied van religie, educa-
tie, sociale verhoudingen en zelfs in de
politiek. Ik betuig eerbied aan al mijn
vooraanstaande voorgangers en ik hoop
van harte dat ik hen waardig zal blijken
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alsook het vertrouwen dat in mij gesteld is
door de leden die mij nu verkozen hebben.

Soms, als wij op het prachtige strand van
Adyar staan, zien we een grote watervloed
op de kust afkomen, die snel en onzicht-
baar naar de oceaan wordt teruggehaald
door een sterke onderstroom. Soms is er
een dramatische botsing tussen de krachti-
ge voorwaartse impuls en de onzichtbare
stroom die de watermassa terugvoert. De
botsing stuwt de golven hoog en dan vallen
ze met een klap naar beneden. Dit lijkt
symbolisch voor hoe het menselijk ver-
stand herhaaldelijk afstormt op het droge
zand en de rotsen van het zintuiglijk en
materiële bestaan, niet beseffend dat er
geen ontkomen is aan de machtige onzicht-
bare energie die het terug zal halen naar
de uitgestrekte oceaan van de realiteit. De
botsing tussen deze tegenstromen resul-
teert periodiek in catastrofes die het men-
selijk verstand en de menselijke
samenleving door elkaar schudden – maar
die, helaas, slechts van korte duur zijn !

Dit zijn tijden waarin de uitdagingen
heel intens zijn, en de kansen groot. Het
hele leven biedt ons voortdurend mogelijk-
heden, maar op kleine manieren. Het
duurt een hele poos, zelfs vele incarnaties,
voor men zich ervan bewust is dat zelfs de
kleine confrontaties met mensen, voorwer-
pen of situaties, zowel aangenaam als
schijnbaar onaangenaam, deel uitmaken
van de welwillende bedoelingen van de
natuur om bewustzijn te doen ontwaken en
de harten van mensen te openen voor de
waarheden van het leven.

Op ‘t ogenblik zien wij een blinde jacht
naar macht, rijkdom en genot, ongeacht
morele en ethische consideraties. Het
geweld, de wreedheid, corruptie en zelf-
zucht zijn zonder weerga omdat ons tech-
nologisch tijdperk overal een systeem van
maakt en steeds efficiënter gereedschap
fabriceert dat voor goede of slechte doel-
einden gebruikt kan worden. Door de
ellendige resultaten van de strijd van de
moderne mens tegen de wetten en plannen
van de natuur scherp in focus te brengen,
biedt ons tijdsgewricht niettemin een bui-
tengewone mogelijkheid voor een dieper

begrijpen van het menselijk probleem – het
probleem van zelfzucht in de strijd tegen
het universum.

Krishnamurti sprak vaak over middelma-
tigheid alsof het een zonde was, of zelfs
een misdaad. We mogen wel zeggen dat
middelmatigheid ongevoeligheid van het
denken is, het niet reageren op de eenvou-
dige kansen die het dagelijks leven biedt,
die de weg bereiden naar spiritueel ontwa-
ken. Ingekapseld in een schil van eigenbe-
lang is zo’n denkvermogen ongevoelig en
afgestompt voor rampen en tekenen van
gevaar. De les van de twintigste-eeuwse
geschiedenis is dat de meerderheid van de
mensen vreselijke dingen doet – doden en
zelfs martelen, familie en vrienden bespio-
neren en verraden – omdat iedereen het
doet. De verschrikkelijke wreedheid die
systematisch toegepast wordt op mens en
dier wordt zondermeer getolereerd door
de meerderheid van de mensen omdat het
de norm van deze tijd is. Weinigen verhef-
fen hun stem om te verklaren dat wat ver-
keerd is niet goed wordt omdat een
miljoen mensen het doen. De cultuur van
tegenwoordig, als het al cultuur is, mis-
vormt die eigenschappen die het menselijk
hart in contact brengen met de bron van
leven en gezondheid. Zoals Licht op het
Pad zegt: ‘Hij die voor het kwaad kiest wei-
gert binnenin zichzelf te kijken, sluit zijn
oren voor de melodie van zijn hart.’ Die
melodie klinkt in ieder menselijk hart, diep
verborgen, misschien in stilte, maar zij is
er.

In de begindagen van de Vereniging
werd leden door een adept voorgehouden :

‘De Vereniging, als geheel, heeft een taak te
verrichten die, tenzij deze met uiterste discre-

tie wordt uitgevoerd, de wereld van de onver-
schilligen en de egoïsten ertegen in opstand

zal doen komen. Theosofie moet strijden
tegen intolerantie, vooroordeel, onwetend-

heid en zelfzucht, verborgen onder de mantel
van schijnheiligheid. Zij moet zoveel van het

licht van de toorts van waarheid, die aan
haar dienaren is toevertrouwd, laten schijnen

als maar mogelijk is. Zij moet dat doen
zonder vrees of aarzeling, waarbij zij verwijt
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noch veroordeling vreest. Door haar spreek-

buis, de Vereniging, moet theosofie de waar-
heid verkondigen tegen de leugen in; de tijger

in zijn leger tarten, zonder gedachte aan de
vrees voor kwalijke gevolgen, en smaad en

dreigementen weerleggen.’

Veel leden van de Vereniging hebben
zich feitelijk sterk gemaakt voor doelstel-
lingen waar men in hun tijd smalend over
deed – zij trotseerden laster en sarcasme.
Maar het werk van de Vereniging is niet
alleen te trachten de fouten en het onrecht
in de menselijke samenleving recht te
zetten, maar ook haar leden aan te moedi-
gen de wortel van de menselijke proble-
men op te zoeken, de oorzaak ervan in
zichzelf te vinden en te begrijpen en te
leren het illusieverwekkende, conditione-
rende denkvermogen te overstijgen.
Zonder dergelijke actie is het niet mogelijk
dat de mensheid erfgenaam wordt van de
enorme creatieve gaven en het potentieel
voor wijsheid dat inherent is aan het
bewustzijn.

Een van de doelstellingen van de Vereni-
ging is het onderzoeken van de verborgen
wetten van de natuur en van de latente
krachten in de mens. Welke zijn deze
krachten? Vaak verwijst het antwoord naar
trivialiteiten. Maar wij hebben een stadium
bereikt in de menselijke geschiedenis waar
het niet voldoende is occult onderzoek te
doen en een aantal oppervlakkige bevin-
dingen te doen over telepathie en andere
vermogens die aangeduid kunnen worden
als de lagere siddhi’s. Wij moeten de die-
pere betekenis in de woorden van deze
doelstelling erkennen, en serieus ons hart
en de harten van onze medemensen bestu-
deren, om te vermijden dat wij onszelf
voortdurend op het verkeerde been zetten
door te geloven dat irrealiteiten reëel zijn.

Misschien ontstaat er langzamerhand,
naarmate wij ons in de stille diepten van
ons eigen bewustzijn begeven, het begin
van nadenken over de diepe geheimen van
de natuur, verborgen in de materie, alsook
subtiele, innerlijke dimensies van zowel de
mens als het universum.

Als het universum een mysterie is, is het
een nog groter mysterie dat de evolutie is
aangeland bij het menselijk verstand met
zijn niet te onderdrukken behoefte om de
waarheid te kennen en haar ook lief te
hebben. Nu nog maar weinig mensen gelo-
ven in georganiseerde religie met al haar
bijgeloof en nadruk op autoriteit, zijn
mensen in het algemeen alleen nog maar
geloof gaan hechten aan de waarheden van
de wetenschap zoals die verzameld zijn
door het observeren van het objectieve
universum. De positie is nu veranderd
door de erkenning dat de observeerder
directe invloed heeft op hetgeen geobser-
veerd wordt.

Het leven is geen kreet, het is een lied,
zeggen de wijzen. Achter het lijden en de
chaos is er een plan en een doel, leert de
theosofie. Kunnen wij ervan verzekerd zijn
dat dit een feit is? Alleen door de waar-
heid over onszelf te ontdekken, en de
innerlijke barrières tot inzicht te doorbre-
ken. De woorden ‘universele broeder-
schap’ worden over het algemeen opgevat
als de betekenis hebbend dat wij ons op
een onbevooroordeelde en vriendelijke
manier moeten gedragen. Maar het is veel
meer dan dat; een ware broederschap is
een levend geheel of kern die regeneratief
is. De Universele Broederschap van de
Theosofische Vereniging moet geen passie-
ve toestand zijn, maar een dynamische,
harmoniserende kracht die alles in nauwe
verwantschap omvat. Die verwantschap ligt
op een diep niveau ; het is ‘de spirituele en
psychische vermenging van de mens met
de natuur’ die de waarheid openbaart die
verborgen ligt onder de voorwerpen van de
zinnen en daardoor een geest van eenheid
en harmonie bevordert. Regeneratieve uni-
versele broederschap is het fundament van
het tevoorschijn komen van een non-sekta-
risch, niet-autoritair gevoel bij de volkeren
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van de aarde, en is de tegenhanger van de
futiele materialistische tendens.

De volgende bewering komt uit de
Mahatmabrieven: ‘De moderne weten-
schap is onze beste bondgenoot. Toch is
het meestal diezelfde wetenschap die tot
wapen gesmeed wordt om ons de schedel
in te slaan.’ Sindsdien is de wetenschap
met sprongen vooruit gegaan. Er ontstaat
een nieuw beeld naarmate een moderne
generatie van onderzoekers en denkers in
het wetenschappelijk werkgebied menin-
gen naar voren brengt die het starre mate-
rialisme van de afgelopen twee eeuwen
gaat verbrijzelen. Deze verandering in het
wetenschappelijk denken leidt ertoe dat er
een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid
ontstaat bij de mensheid voor het welzijn
van de aarde en al haar andere bewoners.
Bekende schrijvers zoals Professor Lewis
Thomas suggereren dat het evolutionaire
proces sedert de tijd van de vroegste
microben in stand gehouden is door een
systeem van samenwerking, communicatie
en onderlinge verbondenheid in de natuur
en niet door een bittere strijd om te overle-
ven zoals de mensen meer dan een eeuw
lang geloofd hebben. Anderen zeggen dat
men niet vanzelfsprekend kan aannemen
dat geweld overheersend is in de natuur;
altruisme en onderlinge steun maken zeker
wel deel uit van de ordening in de natuur.
Professor Charles Birch benadrukt de
plaats die gevoelens van mededogen en
sympathie innemen en het bestaan van
doelgerichtheid in de natuur. Het denk-
beeld dat er een ondoorgrondelijke, uni-
versele intelligentie en macht bestaat, die
God genoemd kan worden, is niet langer
onaanvaardbaar voor wetenschappers. Een
hele stroom nieuwe denkbeelden die uit-
gaat van de wetenschappelijke gemeen-

schap belooft de educatie die toekomstige
generaties zullen krijgen, te veranderen.
De wetenschap kan zelfs de bondgenoot
worden van de Wijsheidsreligie; ware reli-
gieuze bewustwording zou kunnen terug-
keren tot de wereld door de achterdeur
van de wetenschap! Zoals Arthur Hugh
Clough al heeft geschreven:

‘Want terwijl de moede golven, vergeefs
brekend, hier geen moeizame duimbreed

lijken te winnen, komt van ver daarachter,
zich een weg banend door kreken en geulen,

een stille vloed die het hoofdkanaal doet
overstromen. En het licht komt niet alleen

door de ramen op het oosten, als het daglicht
komt. Van voren stijgt de zon maar heel lang-

zaam, maar zie, in het westen is het land
helder !’

In wezen is theosofie zowel wetenschap
als religie. Zij is een oproep om onze rede
te gebruiken om het leven in zijn geva-
rieerde aspecten te begrijpen, terwijl we
vertrouwd zijn met de beperkingen van de
rede. Want er is iets meer nodig dan rede
om het wezen te bevatten van een bloem,
een lied, een persoon, laat staan de waar-
heid van het uitgestrekte, levende univer-
sum waarvan wij een klein deel uitmaken.
Zoals Annie Besant zei: ‘Waarheid moet
tot ieder individu komen als het resultaat
van studie, nadenken, zuiverheid van leven
en toewijding aan hoge idealen.’ De kunst
van het leven moet geoefend worden en de
wetenschap van het leven door ons allen
geleerd worden om met succes de doelstel-
lingen en doelen van de Theosofische
Vereniging te vervullen.

Uit : The Theosophist, augustus 2001
Vertaling: A.M.I.

Theosofia 103/1 � februari 2002 5



Theosofie in een nieuwe
toonzetting: de toekomst van
de Theosofische Vereniging
– John Algeo

Aan het einde van haar leven keek H.P.
Blavatsky met toenemende bezorgdheid

vooruit naar de toekomst van de Vereni-
ging die zij en Kolonel Olcott zo’n vijftien

jaar eerder hadden opgericht en in de
tussentijd hadden gekoesterd. Zij richtte

zich op verscheidene manieren op de
vraag van de toekomst van de Vereni-

ging, voornamelijk in het slothoofdstuk
van een van de twee laatste boeken die

zij schreef, De Sleutel tot de Theosofie.
Wat HPB geschreven zou hebben als zij op
dit moment geleefd had, kunnen wij niet
bevroeden. Maar met de kennis van
honderdtien jaar extra die wij nu hebben
en ook het vooruitzicht, niet alleen van een
nieuwe eeuw maar van een nieuw millen-
nium alsook het bewustzijn van de sociale
en culturele veranderingen van de afgelo-
pen eeuw, zou zij zeker meer te zeggen
gehad hebben.
Het nu volgende probeert niet te raden
welke denkbeelden HPB er misschien op
nagehouden had bij de overgang naar de
21e eeuw, maar gebruikt eigenlijk meer de
formule van De Sleutel om een aantal van
dezelfde vragen te bekijken waar zij over
nagedacht heeft, en ook een aantal aanver-
wante vragen die ons tegenwoordig zorgen
baren. De theosoof uit deze dialoog is niet
de theosoof uit HPB’s tijdsgewricht, maar
misschien een achter-achterkleinkind, die
niet zo veel weet als zijn voorouder, maar
die respect heeft voor de wijsheid van die
voorouder.

Belangstellende: Vertel eens, wat verwacht u
voor de theosofie in de toekomst?
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Theosoof: In de toekomst zal de theoso-
fie nog steeds zijn wat zij in het verleden
geweest is. In zekere zin is de theosofie de
aloude wijsheid, de wijsheidstraditie, de
geheime leer, de eeuwigdurende filosofie
van alle tijden. Het is de tijdloze waarheid,
ontdekt door de oude wijzen en door hen
doorgegeven aan hun opvolgers in een
ononderbroken, zij het onzichtbare, keten
die zich uitstrekt van het oerverleden tot in
onze tijd. Zoals de Maha Chohan zei, het
is de ‘enige ware’ leerstelling; het is de ‘al-
tijddurende waarheid’, zoals H.P. Blavatsky
het noemde. Als zodanig kan het nooit ver-
loren gaan.

Wanneer vandaag alle kennis van die
wijsheid van de aardbodem geveegd zou
worden - alle boeken erover verbrand, alle
mensen die ervan afweten geëlimineerd -
dan zou het morgen weer boven water
komen. Want die wijsheid is niet beperkt
tot boekengeleerdheid, noch is zij alleen
maar deel van ons bewuste denken. Zij is
veeleer ingebed in het onbewuste of
bovenbewuste denken van ieder mens als
deel van ons gemeenschappelijk menselijk
erfdeel. En omdat zij een deel van ons is,
moet en zal ieder van ons haar opnieuw
voor zichzelf ontdekken. Als gevolg hier-
van is haar toekomst verzekerd.

B: U zegt dat theosofie, in zekere zin, nooit
verloren kan gaan. Kan het in een andere zin

verloren gaan?
Theosoof: Natuurlijk. Theosofie, als de

wijsheidstraditie, moet uitgedrukt worden
in de vorm en stijl van een bepaalde tijd en
cultuur. De wijsheid moet vertaald worden
in de taal die een bepaalde gemeenschap
begrijpt. Er zijn veel van zulke uitdruk-
kingsvormen geweest in de loop der
eeuwen, en in de toekomst zullen dat er
evenzoveel zijn.

Dat zijn onder andere geweest de Soefi-
traditie van de Islam, de Kabbalistische
traditie van het Judaïsme en de Rozekrui-
serstraditie van Europa in de Renaissance.
Meer in het bijzonder heeft er een aantal
‘theosofieën’ (als zodanig geïdentificeerd
met naam en toenaam) bestaan door de
eeuwen heen. Er was er een in het aloude

Alexandrië, onder de Neoplatonisten in
die stad; er bestond een andere in het
christelijke Europa in een groep waarvan
Jakob Boehme een leidende figuur was. Er
was er nog een in het 18e eeuwse Enge-
land, onder bestudeerders van de geschrif-
ten van Emmanuel Swedenborg, die een
groep opzette die zich de ‘Theosofische
Vereniging’ noemde, die later hernoemd
werd tot ‘De Kerk van het Nieuwe Jeruza-
lem’. En dan is er nog onze eigen Theoso-
fische Vereniging, die zeker geen kerk is,
opgericht in New York in 1875.

Al deze bijzondere uitdrukkingsvormen
van de grote theosofische Wijsheidstraditie
worden geboren, groeien en sterven uitein-
delijk, zoals alles wat bestaat in de wereld
van manifestatie. Theosofie als Wijsheids-
traditie is onsterfelijk omdat zij deze
wereld overstijgt. Theosofie als een bepaal-
de uitdrukking van de Wijsheidstraditie op
een specifieke tijd en plaats is onderwor-
pen aan de wetten van verandering en
oplossing die alle aardse dingen besturen.

B: Nu, in feite wilde ik u vragen over de

vooruitzichten van de Theosofische Vereni-
ging en haar theosofie. Wat is hun toekomst?

Theosoof: De toekomst van de Theosofi-
sche Vereniging en van de theosofie die zij
in de wereld gebracht heeft, zal vrijwel
geheel afhangen van de mate van onzelf-
zuchtigheid, toewijding en tenslotte van de
mate van flexibiliteit en kennis van die
leden van de Vereniging wiens dharma het
zal zijn om het werk voort te zetten en
richting te geven aan de Vereniging in de
komende eeuw.

B: Het belang van het feit dat zij onzelf-

zuchtig en toegewijd zijn is zonneklaar, maar
ik zie niet in hoe ‘flexibiliteit’ en ‘kennis’ even

belangrijk kunnen zijn als de andere eigen-
schappen. De boeken geven toch zeker al
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meer informatie dan de meeste mensen

kunnen absorberen of zich aan kunnen aan-
passen?

Theosoof: Ik heb het niet over informa-
tie. Ik heb het over het vermogen om wat
essentieel is in de theosofische boodschap
te onderscheiden van wat oppervlakkig is,
en ook over de flexibiliteit om de uitdruk-
kingsvorm van de theosofische essentialia
aan te passen aan een nieuwe tijd en
begripsvermogen. Mevrouw Blavatsky
sprak al meer dan 100 jaar geleden over de
grote noodzaak van ‘onbevooroordeeld en
helder oordelen’. Zij zei dat ‘iedere poging
zoals de Theosofische Vereniging tot nu
toe mislukt is, omdat zij vroeg of laat gede-
genereerd is tot een sekte, haar eigen
onwrikbare dogma’s produceerde en aldus
bijna onmerkbaar die vitaliteit verloor die
alleen de levende waarheid kan afgeven’.

In feite moet de Vereniging twee uitda-
gingen het hoofd bieden, en wel door de
gulden middenweg te bewandelen. De ene
is die welke Mevrouw Blavatsky al aangaf:
degeneratie tot een gesloten groep mensen
die de werken van een of ander particulie-
re soort geschriften uitgeven, bestuderen
en prediken, zoals de woorden van
Mevrouw Blavatsky zelf, de brieven van
haar mahatmische leraren, of de geschrif-
ten van anderen die ‘gecanoniseerd’ zijn
als theosofisch orthodox. Dit is wat de
christenen de zonde van afgoderij noemen
- bij vergissing denken dat het beeld de
realiteit is. Het is het veronderstellen dat
‘echte theosofie’ beperkt is tot een bepaald
vast corpus van woorden of ideeën. Het is
theosofisch fundamentalisme.

B: Ik heb een keer gehoord dat Martin

Marty, de grote geleerde van de Universiteit
van Chicago, sprak over fundamentalisme,

en hij zei dat er geen theosofische fundamen-

talisten konden zijn vanwege het open

karakter van de Vereniging.
Theosoof: Natuurlijk zou professor

Marty gelijk moeten hebben, maar hij was
blijkbaar onbekend met leden van de Vere-
niging van een bepaald soort dat HPB in
gedachten had, diegenen wiens ‘oordeel
maar al te waarschijnlijk is verdraaid en
onbewust bevooroordeeld’ door de dogma-
tische houding van hun achtergrond. Zij
zei dat als wij ‘niet vrij kunnen zijn van
zo’n inherent vooroordeel, wij tenminste
moeten leren het onmiddellijk te herken-
nen en aldus te vermijden erdoor van de
wijs gebracht te worden, want anders
zullen wij onze sektarische houding over-
brengen op de theosofie, en als gevolg
daarvan ‘zal de Vereniging afdrijven naar
een of andere zandbank van denkbeelden,
en daar achterblijven als een gestrand
karkas om er te beschimmelen en te ster-
ven’.

B: Hoe kan de Vereniging dat noodlot ont-
lopen?

Theosoof: Zij heeft al stappen genomen
om dat te doen in haar verklaringen van
‘Vrijheid van denken’, die afgedrukt
worden in elk exemplaar van The

Theosophist. En iedere theosoof moet de
woorden van John Milton ter harte nemen,
die hij schreef aan de Algemene Vergade-
ring van de Church of Scotland: ‘Ik smeek
u, in Christusnaam, houdt er rekening mee
dat u zich vergist’. Wat wij ook maar
denken of geloven, wij moeten er rekening
mee houden dat wij ons misschien vergis-
sen. De waarheid is vaak anders dan onze
gedachten en wat wij geloven.

B: Maar u noemde twee uitdagingen. Wat

is de tweede?
Theosoof: De tweede uitdaging die de

Vereniging het hoofd moet bieden is het
tegenovergestelde van de eerste. Het is het
ineenzakken tot een organisatie van alge-
meen belang, waarvan het enige doel is
een forum te bieden voor haar leden om te
doen waar ze toevallig in geïnteresseerd
zijn. De theosofie is een heldere wereldvi-
sie en manier van leven. Theosofie is alles,
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maar niet alles is theosofie. In zijn opmer-
kingen over de Theosofische Vereniging,
die wel haar ‘innerlijk charter’ genoemd
zijn, waarschuwde de Maha Chohan voor
‘het steeds toenemende triomferen en
tezelfdertijd misbruiken van vrije gedach-
ten en vrijheid’. Vrije gedachten en vrij-
heid zijn goede dingen; maar goede dingen
kunnen geperverteerd worden door over-
dreven en verdraaid te worden. De uitda-
ging van het ‘misbruik van vrije gedachten
en vrijheid’ is helemaal geen focus.

B: Hoe stelt u dan voor dat wij aan de ene
kant fundamentalisme vermijden en aan de

andere kant het misbruik van vrijheid vermij-
den?

Theosoof: Door vast te houden aan de
essentiële ideeën van de Wijsheidstraditie
van de theosofie, zoals zij tot ons gebracht
zijn door onze Stichters en hun leraren en
vervolgens ontwikkeld en opnieuw toege-
past door de generaties die na hen
kwamen. Maar ook door onszelf ertoe te
brengen om die denkbeelden en idealen
voor onze tijd opnieuw te formuleren.
Door geen afgodenaanbidders te worden
van het woord, maar toegewijden aan de
Wijsheid. Door niet gevangen te worden
door dode metaforen of verouderde
wetenschap maar het volgen van de aanbe-
veling van de Maha Chohan om ‘directe
afleidingen te maken die gededuceerd zijn
van en bevestigd worden door het bewijs
dat verschaft wordt door de moderne
exacte wetenschap’.

B: Maar wat doet U wanneer de moderne
wetenschap en traditionele theosofische

ideeën met elkaar in conflict komen?
Theosoof: In zulke gevallen moeten wij

besluiten of het conflict een kwestie is van
basale veronderstellingen over de manier
waarop de wereld in elkaar zit, of een
kwestie is van bepaalde details en feiten.
Als het conflict over basale veronderstel-
lingen gaat - zoals of het bewustzijn een
bijprodukt is van de materie of een reali-
teit die nauw verbonden is, maar niet afge-
leid is van de materie - moeten wij
respectvol van mening blijven verschillen

met de metafysica die sommige weten-
schappers voor waar aannemen (ofschoon
dit in feite niets te maken heeft met weten-
schap). Als het conflict gaat over feitelijke
details over bepaalde dingen - zoals of er
ooit een continent lag midden in de Atlan-
tische oceaan, tussen Europa en Amerika -
moeten wij beslissen of wetenschappelijk
bewijsmateriaal of de theosofische traditie
die wij hebben geërfd, juist is. En wij
moeten bereid zijn om denkbeelden waar-
tegen wetenschappelijk bewijs gevonden is
te laten varen, bij te stellen of tenminste te
bevriezen.

B: Dus u beschouwt niet alles in de theoso-
fische geschriften als onfeilbaar juist?

Theosoof: Zeer zeker niet. De basisprin-
cipes van de eenheid van alle bestaan, de
cyclische geordendheid van het universum
en de doelmatigheid van evolutionaire ont-
wikkeling zijn theosofische axioma’s die
onweerlegbaar zijn. Zij zijn de ‘enige ware’
leer van de Maha Chohan en de ‘eeuwig-
durende Waarheid’ van Blavatsky. Maar
veel van de gedetailleerde ideeën die deze
basisprincipes uitdrukken zijn metaforen,
geen letterlijke feitenbeschrijvingen. Wij
kunnen niet altijd zeker weten of een
bepaalde bewering in de theosofische
geschriften een metafoor is, de letterlijke
waarheid of een vergissing. Maar over al
dat soort dingen proberen wij een open
denkvermogen te bewaren (wat een van de
Gulden Treden is op weg naar de Tempel
van Goddelijke Wijsheid). Tenslotte zijn
wij een organisatie waarvan het motto is
‘Geen godsdienst (of meer algemeen
gesteld ‘leerstelling’) boven Waarheid’. Iets
anders te veronderstellen is fundamentalis-
tisch zijn.

B: Maar stel dat aan de twee uitdagingen

van fundamentalisme en het misbruik van
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vrijheid allebei tegemoet gekomen is, wat

dan?
Theosoof: Aan het einde van de vorige

eeuw zei HPB dat, als men de uitdagingen
van haar tijd het hoofd kon bieden,

‘Dan zal de Vereniging de 20e eeuw door
blijven voortleven. Zij zal langzamerhand
met haar onbekrompen en edele ideeën
omtrent Godsdienst, Plicht en Mensenlief-
de tot de grote massa denkende en intelli-
gente mensen doordringen. Langzaam
maar zeker zal zij de ijzeren boeien van
geloofsvormen en dogma’s, van maat-
schappelijke en kastevooroordelen verbre-
ken; zij zal de antipathieën en slagbomen
tussen rassen en volkeren doen verdwijnen
en de weg openen tot de praktische verwe-
zenlijking van de Broederschap aller
mensen. Door haar leringen, door de wijs-
begeerte, die zij voor de moderne denker
toegankelijk en verstaanbaar heeft
gemaakt, zal het Westen het Oosten leren
verstaan en op zijn juiste waarde leren
schatten. …De verstandelijke en psychi-
sche groei van de mensen zal in harmonie
met zijn zedelijke vooruitgang toenemen,
terwijl zijn stoffelijke omgeving de vrede
en broederlijke welwillendheid zal weer-
spiegelen, welke in zijn denken de plaats
van tweedracht en strijd, die thans alom
heersen, zullen innemen’.1

B: Dat is beslist een aantrekkelijk beeld!
Maar denkt u dat u dat voor elkaar gekregen

hebt in de zojuist afgelopen eeuw?
Theosoof: Natuurlijk niet. Maar in de

afgelopen 125 jaar heeft de Vereniging een
grotere bijdrage geleverd dan de meeste
mensen beseffen aan kunst, wetenschap,
religie en filosofie. Bovendien hebben
theosofen iets veranderd in de innerlijke
cultuur van de planeet. Zij hebben ertoe
bijgedragen de sfeer van gedachten, gevoe-
lens en intenties die wij allen delen, te
modelleren. HPB zei dat de effecten van
het werk van de Vereniging ‘geleidelijk
aan’ gedachten en gedragspatronen van de
mensheid zou ‘doordesemen en doordrin-
gen’ - niet ze binnen een dag veranderen of
zelfs maar binnen een eeuw. Maar de
Vereniging heeft ze veranderd en zal dat
blijven doen.

De spirituele vooruitgang van de mens-
heid gaat door, niet in een rechte lijn of in
stappen van gelijke grootte, maar in cycli.
Periodiek inspireert een stortvloed van spi-
ritualiteit of mystiek de wereld. Zij brengt
de tijdloze Wijsheidstraditie in een nieuwe
vorm of op een nieuwe manier.

B: Wat heeft dat te maken met de toekomst

van de Theosofische Vereniging?
Theosoof: De Theosofische Vereniging

werd gesticht aan het eind van de 19e eeuw
als deel van de spirituele stortvloed van die
tijd. Sindsdien heeft de Vereniging veel
wortels neergelaten in de vorm van andere
organisaties die er al dan niet rechtstreeks
van afstammen. Zij heeft ideeën en attitu-
des die deel zijn geworden van de hoofd-
stromingen der cultuur overal verspreid.
Daarbij heeft zij de wereld voorbereid op
verdere spirituele stortvloeden. Zij zal
doorgaan met het vervullen van haar rol
als dienares van een kern voor het ver-
spreiden van kennis van de Wijsheidstradi-
tie en voor het aantrekken van individuen
naar de groep dienaren die de Wijsheid
ontvangen, aanpassen en overbrengen aan
nieuwe generaties.

HPB voorspelde dat ‘als de Theosofische
Vereniging in leven blijft, en gedurende de
volgende honderd jaar leeft volgens haar
opdracht, volgens haar oorspronkelijke
impulsen… dan zal de aarde een hemel
zijn in de 21e eeuw vergeleken met wat zij
nu is!’. Wij beginnen nu aan de 21e eeuw,
en het is het dharma van de huidige leden
van de Vereniging om er op toe te zien dat
zij in leven blijft en wel overeenkomstig
haar opdracht, zodat hetzelfde gezegd kan
worden over de 22e eeuw.

NON FINIS SED INITIUM
GEEN EINDE MAAR EEN BEGIN

Noten

1. De Sleutel tot de Theosophie, H.P. Blavatsky,
J.Couvreur, Postbox 307, ‘s Gravenhage,
Besluit, p. 234.

Uit: The Theosophist, November 2000
Vert.: A.M.I.
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De macht
en verantwoordelijkheid
van klank
– Bev Champion

Eens, toen de wereld niet was, toen tijd
niet bestond, toen alles donker en stil

was, heerste er volledige stilte in de
Grote Slaap. En toen, op het volgende

magische ogenblik, veranderde de Grote
Stilte en werd zich bewust van een tril-

ling. Iets kwam in beweging!

Tot op dat tijdstip had de Grote Adem zijn
adem ingehouden en deze eerste Uitade-
ming trilde door de Grote Ruimte, de
geboorte van een nieuwe Cosmos aankon-
digend. De voorafgaande stille slapende
periode van niet-activiteit was nu voorbij
en de nieuwe waaktoestand van weer een
Cyclus van Activiteit was begonnen.

Binnen deze eerste beweging of Godde-
lijke Idee lag het zaad-idee van ALLES in
potentie, de blauwdruk voor de manifesta-
tie van een geheel nieuwe Cosmos. Dit is
een kolossaal denkbeeld om je zelfs maar
te trachten voor te stellen met ons kleine
en beperkte menselijke begripsvermogen
dat niettemin een deel is van die oor-
spronkelijke en voortdurende Goddelijke
projectie.

Vanuit de toestand van alwetendheid,
welke kennis van alles is, welke ZIJN-HEID

van alles is, spoorde dit schitterende eerste
Goddelijke Idee aan tot ontwaken en kon-
digde het einde aan van de Grote Rust. Zo
begon, vanuit een inactieve periode, het
proces opnieuw voor een actieve toestand.

Theosofia 103/1 � februari 2002 11

Bev Champion is de Natio-

nal President van de TS in

Australië.



Op kleinere schaal doen wij dit elke dag
van ons leven met een periode van slaap
gevolgd door een periode van activiteit.

Over wat volgde op de eerste beweging
zijn eindeloze wetenschappelijke theorieën
geopperd. Hoe die oorspronkelijke God-
delijke Gedachte weerkaatsingen van zich-
zelf produceerde, welke we in theosofische
termen kennen als Logoi of Goden, en hoe
deze verscheidene Logoi uiteindelijk het
Goddelijk Plan ten uitvoer brachten is fas-
cinerend om te bestuderen. We begrijpen
dat het uitspreken van Het Woord door de
Scheppende Logos het proces van manifes-
tatie van vormen in gang zette.

In Het Tibetaanse Dodenboek lezen we:

Mystici hebben vaak gesproken over de
‘Grote Klank’ of ‘Grote Adem’ die weerklinkt

en galmt door de blauwe ruimte van verblin-
dend licht, als een grote machine van kracht

waartegen geen weerstand mogelijk is, als
machtige brandingsgolven op een oeverloze

zee...de natuurlijke Klank van de Werkelijk-
heid die weergalmt als duizend donderslagen

- dat is de natuurlijke Klank van Je Eigen
Zelf. Dit is de grote Scheppende Klank, Het

Woord van Ptah, de Naam van God, waarin
het vermogen schuilt om alle werelden voort

te brengen.

Het vermogen van de menselijke stem

Het gaat hier niet alleen om de macht van
de klank, maar ook om de verantwoorde-
lijkheid voor de geluiden die wij mensen
maken. We begrijpen dat al het gemanifes-
teerde zevenvoudig is, en dit wordt
beschreven als de ‘Zeven Klanken die in
elke vorm inherent aanwezig zijn’! We zijn
bekend met de beschrijving van de Schep-
ping als ‘De Grote Cosmische Symfonie’.
Een symfonie komt tot stand door middel
van vele medewerkers die elk hun indivi-
duele noten moeten spelen opdat de Grote
Symfonie in haar geheel kan worden
gehoord.

Schrijvers hebben de verschillende ‘me-
lodieën’ beschreven waarmee het leven in

iedere gemanifesteerde vorm resoneert.
Weten wij welke klank, ja welke muziek wij
scheppen als we onze dagelijkse levens
leven? Als mensen zijn wij zelfbewuste
wezens en door onze gedachten en door
ons handelen slaan wij de grondtoon aan
van onze eigen muziek. Er wordt wel
gesteld dat dit de ritmes tot stand brengt
die de machtigste factoren zijn voor de
kwaliteit van ons leven.

In Deel 3 van The Collected Writings of
H. P. Blavatsky lezen we:

De Totale Klank van de Natuur blijkt een

enkele bepaalde toon te zijn, een grondtoon
die vibreert vanuit en door de eeuwigheid

heen, die op zich een onmiskenbaar bestaan
heeft, maar toch een waarneembare hoogte

bezit die, naar zogenaamde specialisten
veronderstellen, de middelste F-toon op het

toetsenbord van de piano is.

Verder lezen we:

Het is het Spirituele Zelf dat dient als de
fundamentele basis, welke de toon van het

hele bestaan van een mens bepaalt. Een
mens is echter de meest grillige, onzekere en

wisselvallige van alle instrumenten, die, meer
dan enig ander, voortdurend opnieuw

gestemd moet worden. Het is de STEM

ALLEEN die, als de onder-bas van een orgel,

ten grondslag ligt aan de melodie van
iemands hele leven, of haar tonen nu zoet of

rauw zijn, harmonieus of wild, legato of
pizzicato.

HPB gaat in Deel 12 van haar Collected

Writings verder op dit onderwerp in, waar-
bij ze zegt dat ‘elk geluid in de zichtbare
wereld zijn overeenkomstige geluid in de
onzichtbare rijken wekt.’ Hier komt nu het
begrip ‘verantwoordelijkheid’ om de hoek
kijken. Weten we welk macht we uitoefe-
nen wanneer we de stem gebruiken?

In De Geheime Leer wordt het vermogen
en het mysterie van het spraakvermogen
en het geluid aangeduid als ‘Het Leger van
de Stem’ en er wordt gezegd dat ‘zowel de
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woorden die gesproken worden door -, als
de naam van - ieder individu, grotendeels
bepalend zijn voor zijn of haar toekomstig
lot!

Denken en spreken

Het commentaar vervolgt ‘wanneer we een
gedachte scheppen of oproepen in ons
denkvermogen, dan wordt het teken dat
die gedachte vertegenwoordigt vanzelf
gegraveerd op het astrale fluïdum.’ Ons
wordt in De Mahatma Brieven aan A.P.
Sinnett verteld dat ‘gedachten dingen zijn -
zij zijn hardnekkig, samenhangend en
levend... het zijn werkelijke entiteiten.’
Een woord uitspreken is een gedachte
oproepen en aanwezig maken, de gedachte
een vorm geven.

...Het magnetisch vermogen van de mense-
lijke spraak is het begin van elke manifestatie

in de Occulte Wereld. Een naam uiten is niet
alleen een Entiteit definiëren, maar hem

plaatsen onder -, en misschien door het uiten
van het woord dat gesproken wordt, veroor-

delen tot de invloed van een, of meer,
Occulte Krachten... Dingen zijn, voor ieder

van ons, dat wat onze Woorden ervan maken
door ze te benoemen. Het Woord of de

Spraak van ieder mens is, geheel onbewust
voor hem of haar zelf, een zegen of een vloek.

Hierom is onze huidige onwetendheid over
de eigenschappen of attributen van Ideeën,

evenals over de attributen en eigenschappen
van de Materie, ons vaak fataal. (De

Geheime Leer)

Dat is voldoende om ons lange tijd tot
zwijgen te brengen. De woorden die we
spreken hebben grote kracht en invloed op
ons leven. Kennen wij de invloed die we
misschien bestendigen door het vermogen
van onze eigen stem?

We lezen in een dialoog in De Geheime

Leer dat de Spraak en het Denkvermogen
van een individu aan het discussiëren
waren over de vraag welke van hen beiden
het machtigst was. Het Hoger Zelf van dat
individu werd verzocht daarover een beslis-
sende uitspraak te doen en het antwoord

was dat ‘het Denkvermogen het machtigst
is.’ De Spraak zei: ‘het Denkvermogen kan
slechts verkrijgen wat het begeert door het
vermogen van mij, de Spraak!’ Daarop
legde het Hoger Zelf uit dat ‘de mens twee
Denkvermogens heeft - het beweeglijke en
het onbeweeglijke. Het onbeweeglijke ver-
blijft bij mij, maar het beweeglijke is de
macht van de Spraak. Daarom is de Spraak
op het stoffelijke niveau superieur.’

In die prachtige verhandeling over de
leringen van de Heer Boeddha, Het Licht

van Azië , schrijft Sir Edwin Arnold ‘Moge
de innerlijke Koning de lippen beheersen -
als ware het paleisdeuren.’ Onverantwoor-
delijke gedachten leiden tot onverantwoor-
delijk spreken. Ik kan me herinneren hoe
een yoga-leraar zei: ‘Mensen hebben twee
ogen en twee oren, godzijdank hebben ze
maar één tong!’

Dr. Besant stelt in haar boek The Ancient

Wisdom, dat ‘het vermogen van wat wij het
gebed noemen berust op de universele
waarheid van trilling, waardoor het univer-
sum gebouwd wordt, gewijzigd en in stand
gehouden. Trillingen worden teweeg-
gebracht door geuite klanken die astrale
materie rangschikken in bepaalde vormen;
deze gedachtevormen worden bezield door
de gedachte die verborgen zit in de woor-
den die geuit zijn.’ Ze vervolgt met te
zeggen dat ‘mensen hun aanwezigheid op
het stoffelijk gebied onthullen door de tril-
lingen die zij teweegbrengen. De menselij-
ke ziel trekt materie naar zich toe in
overeenstemming met de trillingen die
teweeggebracht worden.’ Dus gedachten
zijn dingen en gedachten hebben een
klank!

Eenvoudige experimenten hebben her-
haaldelijk bewezen dat beweging trilling
veroorzaakt en elke trilling is in wezen
geluid. Geluid kan zand in geometrische
vormen rangschikken; een hoge noot die
gezongen wordt kan een glas doen breken,
enz. Helderzienden vertellen ons over het
vermogen van de stem in de Mantra, aan-
gezien zij de vormen, mooi of anderszins,
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zien die in de ether worden geschapen als
resultaat van de uitgezonden klanken.

Het Heilige Woord ‘AUM’

Het vermogen van het Heilige ‘Woord’
waardoor, naar ons gezegd wordt, een
universum tot bestaan wordt geroepen en
vermoedelijk uiteindelijk ontmanteld
wordt wanneer het wordt teruggetrokken,
is ontzagwekkend om te beschouwen. Het
‘AUM’ is een Sanskriet woord en bete-
kende in zijn oorspronkelijke betekenis
‘een plechtige verklaring of bekrachtiging’
ofwel ‘Het zij zo, zo geschiede het’. In de
Christelijke theologie vinden we de woor-
den ‘Dat er zij’.

Men zegt dat de lettergreep ‘AUM’ de
naam is van de Hoogste Heer der Schep-
ping. De Logos of ‘Woord’ komt op uit de
Stilte en De Stem of De Klank is het
middel waardoor werelden tot bestaan
komen.

AUM is ontworpen als het symbool van
alle spraak en alle leven en wordt zo de
naam voor al onze mentale en fysieke ver-
mogens, in het bijzonder dat van het leven-
de beginsel van Geest. Wij worden evenwel
gewaarschuwd voor de gevaren van het wil-
lekeurig gebruiken van het heilig Woord.
Eerbied en bewustzijn van zijn vermogen
moet worden betoond.

Een andere suggestie is dat de letter-
greep AUM de vereniging teweegbrengt
van de menselijke ziel met de Goddelijke
Ziel. Eén ding lijkt echter duidelijk, name-
lijk dat het ‘Woord’ niet een woord is maar
een klank en dat zijn vermogen schuilt in
zijn ritme of accent.

Onze woorden hebben kleur

Occulte geschriften zoals H. P. Blavatsky’s
Geheime Leer, leren ons dat de taal zoals
we die kennen zich langzaam ontwikkeld
heeft, waarbij het hele menselijke ras in
een bepaalde tijd slechts één taal had die
in werkelijkheid in die tijd slechts een
geringe verbetering was ten opzichte van
de verscheidene geluiden in de Natuur. De
spraak is de uitdrukking van gedachten,

dus het is niet moeilijk in te zien hoe
belangrijk het is te erkennen dat beide
onscheidbaar zijn.

George Arundale vertelt ons in zijn boek
The Lotus Fire dat ‘uiterst krachtige magie
kan worden bewerkstelligd alleen al door
in onze denkvermogens bepaalde kleuren
en klanken te verbinden met de klinkers
van het alfabet.’ Hij stelt dat we ‘door het
aankweken van een bewustzijn van hoe we
deze klinkers articuleren niet alleen een
groot vermogen kunnen ontwikkelen om te
genezen, maar ook om ‘verwarde trillingen
uit elkaar te halen’, aldus irritatie, ruzie,
misverstanden, zelfs haat oplossend’. We
spreken hier over echt vermogen!

Dr. Arundale stelt verder dat onze taal
een uitdrukking is van het leven zelf en
verbonden is met de drie grote afdelingen
van Wil, Wijsheid en Handelen. We
kunnen een bewustzijn ontwikkelen van
hoe de woorden die we kiezen de kwaliteit
van ons dagelijks leven beïnvloeden. Hij
stelt de vraag: Zijn deze woorden klankrijk
en kleurrijk? Zijn het rijke of arme klan-
ken? De woorden die we verkiezen te spre-
ken worden de ‘melodie van ons leven’.

In een gedicht wordt het door Ann Ree
Colton aldus uitgedrukt:

‘Moge mijn spreken en mijn tuning

één worden
Want ik wil graag de breuk helen

van woorden gezegd zonder dat ze kunnen
worden herroepen.

Als ik niet kan bijdragen aan de vreugde

van de wereld
Laat me dan stil zijn

Totdat mijn ziel weer zingt.

Moge ik het verschil leren
tussen conversatie

en werkelijk spreken.’

Als we ons bewust zijn van wat we
denken, zullen we genoeg tijd nemen om
die gedachte zorgvuldig te verwoorden.
Men heeft wel gezegd dat ‘er niets verfris-
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sender is voor mensen dan het weloverwo-
gen gebruik van de spraak, en aangezien
men zegt dat spreken de ‘Gave van de
Goden’ is, overladen zij ons met disharmo-
nie wanneer we het misbruiken.’

We zijn ons zeker bewust van de chaos
die we kunnen veroorzaken door overhaast
te spreken, aangezien de disharmonie snel
optreedt. In verfrissende conversatie zijn
pauzes nodig als we gehoord en begrepen
willen worden. We kennen allemaal de uit-
spraak ‘Je hoorde wel wat ik zei, maar
begreep je ook wat ik zei?’ Goed horen is,
naar men zegt, een ziele-oefening.

Sprekend over het verband tussen klank
en kleur (Collected Writings, Vol. 12),
stelde HPB dat elk woord dat we uiten een
kleur heeft, afhankelijk van de letters
waaruit het woord is samengesteld, waarbij
de kleur wordt bepaald door de klinkers
die in het woord voorkomen. Het zijn de
klinkers die de kleuren zijn (zoals de indi-
viduele klinker-klanken van de Oorspron-
kelijk Zeven Stralen), terwijl de
medeklinkers verschijnen als tamelijk
kleurloos grijs. Dat is een interessante
bewering en misschien kunnen we onszelf
nogmaals afvragen: ‘Zijn de woorden die
we kiezen “kleurrijk” en “klankrijk”?
Maar, belangrijker misschien nog, weten
we hoe we stil moeten zijn?’

Helderzienden zien de aura’s van indivi-
duen die elk allerlei verschillende kleuren
bevatten die niet alleen overeenkomen met
het temperament van die persoon, maar
ook met de emoties en passies die gevoeld
worden op ieder willekeurig moment.

Ons wordt gezegd dat kleur en klank
beiden voortkomen uit dezelfde potentiële
substantie van Ruimte of Akasha, en
Akasha wordt als zuivere Klank gezien.
Het is het bulderen van de oceaan, de wind
en het vuur. Het is voorgesteld als het
diepe roffelen van Cosmische Trommels.

De effecten van muziek

De psychologische effecten van muziek op
de mensheid zijn uitgebreid gedocumen-
teerd. Händel’s muziek is beschreven als
stimulerend voor het gevoelslichaam,
terwijl Bach’s muziek de mentale vermo-
gens zou stimuleren. Een definitie van
muziek is dat het in wezen liefde is - van
een hoger niveau weggehaald en gedistil-
leerd voor menselijke oren - en we noemen
het ‘muziek’. Er is gezegd dat het spirituele
denken van iemand in buitengewone mate
geprikkeld wordt, zelfs in de richting van
intellectuele mystiek, door naar Bach te
luisteren. Van Händel’s muziek wordt
gezegd dat zij, gezien door helderzienden,
cirkelvormige wolkachtige vormen en
wervelingen in het astrale fluïdum schept,
terwijl Bach’s muziek meer duidelijke
patronen schijnt te creëren. De muziek van
componisten als Debussy, Grieg,
Tschaïkowski, Strawinsky enz. schijnt het
ritme en klanken van de natuur te belicha-
men en de muziek van Grieg schijnt
precies de klank van de aardse elementa-
len vast te leggen.

Sommige wetenschappers van nu zijn tot
de slotsom gekomen dat elke atoom ‘zingt’.
Darryl Reanny, biochemicus en microbio-
loog, oppert in zijn boek Music of the Mind,
dat wij ‘de zangregels van onze levens’ zijn,
voortdurend resonerend met de Grote
Symfonie van de Schepping. Hij gebruikt
het woord ‘zangregel’ als een alternatief
voor ‘ziel’ en zegt dat we de Werkelijkheid
kunnen leren kennen door ermee te reso-
neren.

Hij oppert als modern wetenschapper
dat ‘dit universum begon als een gedachte
die zichzelf wakker droomde … dat alle
werkelijkheden in een soort droomtoe-
stand slapen tot zij gewekt worden door
het vuur dat voortkomt uit HER-kenning,
en in die daad van herkenning wordt het
lied dat het zingt verscheidene octaven
omhooggetild in de toonladder van de
schepping.’
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Hij stelt dat ‘het kennen van het ene lied
van het Uni-versum, ofwel het kennen van
het vers van het Uni ofwel Ene, een weten
is van het harmonieuze totaal van alles wat
is. Deze universele wet begeleidt elke
beweging en impuls en is het thema op de
muziek waarvan de deeltjes dansen. We
worden zelf de melodie... Het universum is
Eén Lied en als de zangregel van ons leven
niet afgestemd is op het koor van de schep-
ping, dan kan zij niet resoneren met de
muziek die voortdurend de wereld schept.’

Wanneer wij mensen spreken, zijn we
scheppend bezig en Darryl Reanny
beschrijft heel goed dat scheppingsproces:
‘De Ene Werkelijkheid aan het begin van
een Universum is zeker niet dezelfde Ene
aan het einde daarvan. Wat begon als een
melodie voor de nieuwe schepping wordt
een hele symfonie aan het einde’.

De Kwaliteit van Ons Leven Scheppen

Als mensen wier Essentie Goddelijk is
hebben we het vermogen door de kracht

van het gesproken woord de kwaliteit van
ons bestaan te scheppen en daardoor het
geheel van de levensgolf te beïnvloeden en
te verheffen, of anderszins.

We moeten onszelf de vraag stellen:
‘Leef ik een harmonieus leven?’ ‘Is mijn
omgeving beter af door mijn woorden en
daden?’, en ‘Ben ik me bewust van het ver-
mogen en de verantwoordelijkheid die ik
uitoefen wanneer ik deze menselijke ver-
mogens gebruik?’

Hoewel ons mede-scheppen verweven is
met alle andere cosmische acteurs, zijn we
uiteindelijk verantwoordelijk voor wat we
denken, zeggen en doen, en dit brengt met
zich mee het inzicht dat we in harmonie
met alle gemanifesteerde rijken moeten
leven om in harmonie met de Cosmische
Polsslag te leven.

Uit: Theosophy in Australia,
november 2000

Vertaling: Louis Geertman
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Alle geschriften zeggen dat de werkelijkheid is:
eigenschapsloos, zuiver,

onveranderlijk, zonder lichaam, evenwichtig.

Ken mij als zodanig, er is niet
de minste twijfel.

Avadhuta Gita, Hoofdstuk I, vers 20



Het schandaal van
exclusivisme (kliekgeest)
– Beatrice Bruteau

Het grote idee dat Pinksteren vertegen-

woordigt wordt maar al te vaak tegen-
gesproken door de praktijken van hen

die het vieren. Met Pinksteren, toen de
Geest van God sprak – en nog steeds

spreekt – kon iedereen, van welk land
dan ook, de universele boodschap horen,

ieder in zijn eigen vertrouwde taal
(Hand.2,7-11). Het revolutionaire idee

achter het feest is dat er geen beperking
is met betrekking tot de liefdevolle gave

waardoor het Goddelijk Leven voor allen
uitstroomt. Maar hoe wordt dit grote idee gevierd?

Speciale groepen komen bij elkaar, van
elkaar gescheiden door hun gebondenheid
aan bepaalde meningen en praktijken. Zij
houden zich bezig met ceremoniën die het
grote idee vertegenwoordigen, maar zij
zorgen er goed voor dat zij anderen niet
toestaan er volledig aan deel te nemen.
Zeggen de verscheidene kerkgenootschap-
pen, zowel de grote als de kleine, niet
impliciet dat de reden waarom andere
gelovigen niet kunnen worden toegelaten
is omdat er maar één ware religie bestaat –
de onze – en dat die andere mensen er niet
bij horen?

Wie is mijn naaste?

De grote ideeën die de eenheid van het
menselijk ras verheerlijken, een uitbreiding
van het denkbeeld over wie onze naaste is,
en de noodzaak voor universeel zuster-
schap en broederschap, zijn toch niet
verbreid opdat zij de basis zouden vormen
voor weer een stel sekten die de mensheid
verdelen. Zij werden niet naar voren
gebracht om de invoering van nieuwe
exclusieve groeperingen te rechtvaardigen
maar waren gericht op het opblazen van de
kliekgeest. Om deze ideeën het unieke
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bezit te maken van een bepaalde traditie,
boven alle andere tradities, is het teniet-
doen van juist de kern van hun boodschap.
Dit is een veel gemaakte vergissing, een
die vaak herhaald wordt in de menselijke
geschiedenis: er staat een geïnspireerde
Profeet op die universele vriendschap
predikt en een weg tot verlossing die
gemakkelijk bereikbaar is voor iedereen.
Na zeer korte tijd wenden de volgelingen
van de Profeet de aandacht af van de
inhoud van de prediking om de Profeet als
persoon te verheerlijken. Dit is de eerste
stap.

Vervolgens worden de geïnspireerde
woorden van de Leraar vastgelegd in docu-
menten die rechtskracht krijgen, in liede-
ren, gewoonten, kostuums en
heiligdommen waarvan vele het exclusivis-
me van de groep benadrukken. Uiteinde-
lijk roepen de volgelingen een organisatie
in het leven, op het oog om de grote
ideeën van de oorspronkelijke Profeet te
bewaren, maar meer toegespitst op het
versterken van de bewering dat alleen deze
organisatie het juiste begrip heeft van de
boodschap. Dan ligt de focus minder op de
substantie van de lering van de Profeet en
meer op beweringen over de Leraar en het
mandaat van de organisatie om de unieke
spreekbuis te zijn voor de Leraar.

Tenslotte wordt binnen de gemeenschap
de machinerie van de organisatie gecentra-
liseerd in de handen van enkelen die al
lang geleden de toepassing in de praktijk
van de geïnspireerde ideeën van de Profeet
van het centrale toneel verwijderd hebben.
Vrijwel vanaf het begin wordt grote nadruk
gelegd op het onderscheid tussen degenen
die erbij horen en verlicht zijn en gered en
degenen die er niet bij horen en verloren
zijn. Toegang tot de gemeenschap is con-
tingent aan onderwerping aan de leerstel-
lingen, praktijken en de autoritaire
structuur van de gemeenschap.

Scheuring

Niet lang daarna ontstaan er woordenwis-
selingen over de kleine lettertjes van de
doctrinaire interpretatie, over het recht op
lidmaatschap en over de vraag wie het

gezag heeft om de leerstellingen en de
vereisten voor lidmaatschap vast te stellen.
Ongeveer op dit punt in de ontwikkeling
van de beweging overschaduwt het beleid
van ‘wij tegen hen’ de visie van de
Profeet-oprichter en de inhoud van de
oorspronkelijke boodschap volkomen.
Vervolgens versplintert de gemeenschap in
sekten die des te vijandiger tegenover
elkaar staan juist door het feit dat wat hen
scheidt weliswaar, gezien vanuit het stand-
punt van de buitenstaander, nauwelijks
waarneembaar is, ofschoon deze verschil-
len voor de aanhangers van het grootste
gewicht zijn.

Denkt iemand dat het soort exclusivisme
dat hier beschreven wordt een verschijnsel
is dat vooral eigen is aan het christendom?
Alles behalve! Het enige wat we hoeven te
doen is de geschiedenis lezen van de schei-
dingen binnen de Islam, van de diepgewor-
telde vijandigheid tussen de Shia sekte en
de Sunni meerderheid tot die tussen de
Islamitische orthodoxie en de Soefi bewe-
ging, om maar te zwijgen van de systemati-
sche vervolging van de Bahai in Iran. Wat
betreft het Hindoeïsme dat beweert open
te staan voor alle geloofsrichtingen: laat
een ware zoeker, bijvoorbeeld iemand uit
het Westen die sannyasa heeft aangeno-
men, proberen de meer heilige Hindoe
tempels binnen te gaan, en hij zal al snel
merken dat een buitenlander er niet
welkom is, ongeacht de goede wil die zo’n
bezoek inhoudt. En natuurlijk hoeven we
het niet te hebben over het verschijnsel van
het kastensysteem in India. Ofschoon het
een grotere sociale aangelegenheid is,
wordt het gesteund door religieuze taboes
die gênant zijn jegens de meer nobele kant
van het hoge Hindoeïsme.

Zou de Leraar-oprichter van het Christe-
lijk geloof van zijn heilige communie
mensen van verschillende geloofsrichtin-
gen willen uitsluiten van het heilig avond-
maal, zelfs diegenen die een vast geloof
hebben in de betekenis van zijn actie en
die in hun persoonlijk leven trachten te
leven volgens de leringen van Jezus? Is dat
wat hij wilde? Dit exclusivisme is zo kwet-
send dat men in de verleiding komt te
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zeggen dat diegenen die de gesloten com-
munie hanteren door te weigeren het
avondmaal te delen met diegenen die zij
beschouwen als niet in het bezit van ‘geldi-
ge’ sacramenten, hun eigen sacrament on-
geldig gemaakt hebben; want hun praktijk
ontkent de onbeperkte liefde die de cen-
trale betekenis van de eucharistie vormt.

De ultieme ironie van de situatie is wan-
neer leden van de ene of de andere onder-
ling exclusieve gezindte volledig erkennen
dat de oorspronkelijke intentie van de
Leraar genegeerd is, maar nog steeds
gehoorzaam blijven aan hun speciale bis-
schoppelijke autoriteit, liever dan aan het
denken van Jezus zelf. Wie wij nodig
hebben zijn diegenen die de stem van de
Leraar kunnen horen en uit hun graf
opstaan tot het authentieke leven vervat in
de oorspronkelijke boodschap.

Het belang van diversiteit

Deze zelfde boodschap is al vaak gepredikt
en er zijn al vele predikers geweest. De
meesten van hen hebben het hierboven
geschetste lot ondergaan. Misschien is dat
waarom er steeds nieuwe komen. Er is
niets mis mee dat er vele predikers naar
voren komen, ook niet met het feit dat zij
de grote ideeën in verschillende vormen en
talen gieten, waarbij zij verschillende bena-
deringen gebruiken om de mensen wakker
te schudden. De Realiteit zelf kan niet
gevangen worden in enige beperkende taal
of vorm, dus het is volkomen terecht dat zij
vele verschillende indicatoren gebruiken
om Het aan te geven. Diversiteit op zich-
zelf is verrijkend, stimulerend, en produ-
ceert evolutionaire vooruitgang. Onze fout
ligt daarin dat wij de juiste, verlevendi-
gende relatie van diversiteit met eenheid
niet zien. Wij neigen ertoe ons te verzame-
len in kleine klompjes eenheid, waarbin-
nen diversiteit sterk beperkt wordt, en de
scheiding van één verenigde klomp van
een andere te accentueren. Wij zouden
kunnen zeggen dat we het precies achter-
stevoren doen. Wat wij nodig hebben is een
visie van algehele eenheid (in plaats van
algehele diversiteit) waarbinnen er een
verheerlijking is van diversiteit (in plaats

van de onderdrukking ervan). Swami Vive-
kananda verklaart in zijn geschrift over
‘Universele religie’:

U kunt niet allen dwingen te conformeren

aan dezelfde ideeën: dat is een feit, en ik
dank God dat dit zo is. Ik ben niet tegen

enige sekte. Ik ben blij dat er sekten bestaan,
en wilde alleen dat zij zich steeds meer

vermenigvuldigen. Waarom? Gewoon
hierom: als U en ik en allen die hier aanwe-

zig zijn precies dezelfde gedachten zouden
koesteren, dan zouden er geen gedachten zijn

die we zouden kunnen denken... Het is de
botsing van denkbeelden, de differentiatie

van gedachten, die gedachten opwekt…
Wanneer de religies dood zijn, zullen er geen

sekten meer zijn… Maar zolang de mensheid
denkt, zullen er sekten zijn. Variatie is het

teken van leven, en dat moet er zijn. Ik bid
dat zij zich zullen vermenigvuldigen zodat er

uiteindelijk evenveel sekten zullen zijn als
mensen, en dat ieder zijn eigen methode zal

hebben, zijn individuele methode van denken
in religie. (Swami Vivekananda’s Works, deel

2, 12e druk, Calcutta, Advaita Ashrama,
1971).

Deze variaties zijn geen tegenstellingen
tot elkaar, zij zijn gewoon verschillende
manieren om hetzelfde te bereiken.
Daarom dienen zij verwelkomd te worden
en in ere gehouden en gekoesterd. Ze
zouden eerder aangemoedigd moeten
worden dan onderdrukt, want wie weet
welk groot nieuw inzicht en openbaring
zou kunnen ontstaan uit een van deze vari-
anten? Iets waarvan wij allen kunnen profi-
teren. Laat intussen alle varianten binnen
dezelfde familie bestaan. Hoe durven wij
er ook maar één ervan de deur te wijzen,
alsof wij alleen de hele waarheid in onze
speciale variatie op het grote thema bezit-
ten, vooral als het grote thema zelf vraagt
om universaliteit en het omvatten van alles
in hetzelfde lichaam. Maar wij houden
eraan vast te beweren dat de verlangde
universaliteit en meetelling alleen te ver-
krijgen zijn op de voorwaarden die in onze
speciale variatie bepaald zijn.
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De alternatieve visie op dit territoriale
exclusivisme is een vruchtbare alomvat-
tendheid. Zouden wij, in plaats van de
varianten te beschouwen als vijanden die
elkaar tegenspreken, ze niet kunnen zien
als vrienden en relaties die elkaar aanvul-
len? Swami Vivekananda zegt:

Elke religie neemt als het ware een deel op

van de grote universele waarheid, en spen-
deert al zijn kracht met het belichamen en

karakteriseren van dat deel van de grote
waarheid. Het is dus een zaak van toevoegen,

niet uitsluiten. Dat is het idee. Systeem na
systeem ontstaat, waarbij elk daarvan een

groot denkbeeld belichaamt, en idealen
moeten worden toegevoegd aan idealen. En

dit is het voortschrijden van de mensheid…
Nu ligt hierin zeer zeker een betekenis; … als

het de wil geweest was van een alwijze en
genadige schepper dat een van deze religies

zou bestaan en dat de rest zou uitsterven, zou
dat allang een feit geworden zijn. Als het een

feit was dat slechts één van deze religies waar
is en dat de hele rest vals is, zou deze zich nu

wel zo ongeveer overal verspreid hebben.
Maar dit is niet zo; niemand heeft het hele

gebied veroverd.’ (op. cit., p.p. 365,362).

Sommigen hebben het onjuiste idee dat
om de eer en de glorie van hun religie en
haar heilige personen te beschermen, het
nodig is om alle andere onder de voet te
lopen; dat men moet ontkennen dat ande-
ren iets te zeggen hebben dat iemands
eigen geloofssysteem niet beter gezegd
heeft. Maar deze defensieve houding is
onnodig en dissonant wanneer het vergele-
ken wordt met de geweldige door-
braak-openbaringen van de heilige
Stichters zelf. Al diegenen die gezien
hebben herkennen gemakkelijk alle ande-
ren die ook gezien hebben als ‘andere zel-
ven’, als hun eigen hart en ziel in een ander
kleed. Zij sluiten elkaar niet buiten, zij
wedijveren zelfs niet onder elkaar over wie
alle anderen zal omvatten als ‘speciale
gevallen’ van de meest omvattende verlos-
sing van die ander. Zij zijn te zeker van
hun waarheid en realiteit om zich tot zulke
onzin te verlagen. Alleen wij kleingeestige

mensen, die zo’n behoefte hebben om
eilandjes van ‘groepjes ingewijden’ die van
ons zijn te vestigen, nemen de iconen van
de Stichters, van de Predikers van de Uni-
versele Familie in bezit en maken die tot
afgoden waaromheen wij ons scharen ter-
wijl wij diegenen die andere iconen hebben
aangenomen, daarbij uitsluiten.

Wat hier fundamenteel de oorzaak van
is, is het idee dat wij niet kunnen weten wie
wij zijn, onszelf niet kunnen verzekeren in
ons wezen, tenzij wij ons kunnen onder-
scheiden van anderen. Het contrast geeft
ons een gevoel van helderheid, van vast-
omlijndheid, van vorm, van definitie, en
dat identificeren wij met realiteit. Dit is de
vergissing die Predikers en Profeten, de
grote Stichters, doorzien hebben. Het is
niet noodzakelijk om anderen buiten te
sluiten om zichzelf zeker te stellen. In
tegendeel, ons ware zelf wordt alleen zeker
gesteld door alles te omvatten en door ons-
zelf binnenste buiten te keren terwille van
alle anderen. Dit is de mystieke realisatie,
en het is ook de weg van rationaliteit.

Openheid naar de ander

Rationaliteit zoekt eenheid in waarheid,
een bepaalde afzonderlijke visie die alles
in perspectief zet. Tot op zeker hoogte
wordt de exclusiviteit van sekten gemoti-
veerd door dit ideaal. Maar zij sluiten de
deur te snel, waarbij zij zich vergissen in
het karakter van eenheid, en zij rekenen
zonder het karakter van beperkte, evolue-
rende rationaliteit zelf te begrijpen.

‘De hoogste volmaking van de menselij-
ke rede’, zoals Richard H. Jones zegt, ‘is
radicale openheid jegens wat in zijn aan-
vankelijke verschijning misschien volko-
men anders lijkt.’ Wanneer men dit toepast
op het voorkomen van religieuze tradities,
kan men zeggen:

‘Een traditie is rationeel voor zover het
openstaat voor de invloeden van andere
tradities. Terwijl wij altijd werken vanuit
een bepaalde traditie, leidt dit er niet toe
dat wij noodzakelijkerwijs gevangen
gehouden worden binnen het speciale per-
spectief hiervan. De rationaliteit van welke
traditie dan ook kan tenminste ten dele
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gedefinieerd worden door het vermogen
van die traditie om zijn eigen specificiteit te
transcenderen… De menselijke rede is een
creatieve en zichzelf transcenderende nei-
ging naar grotere inclusiviteit.’(cursivering
toegevoegd)

Zichzelf transcenderen, of zichzelf leeg-
maken, is de grote sleutel die gepredikt
wordt door de wereldreligies. Als wij dit
geloven, moeten wij ons best doen het toe
te passen met betrekking tot de specifici-
teit van onze traditie zelf. Wij kunnen onze
traditie niet trouw blijven tenzij wij haar
specificiteit transcenderen en haar vergro-
ten om meer en meer andere tradities te
omvatten. Dit is wat wij moeten inzien:
trouw vereist nu juist het opgeven van
exclusiviteit en het omvatten van zichzelf
uitbreidende inclusiviteit, het soort inclusi-
viteit dat de ander aanvaardt en zich in
hem verheugt, niet door de ander te beke-
ren tot onze specificiteit maar door te
genieten van en te leren van de specificiteit
van de andere, en steeds in te zien dat deze
eigenaardigheden slechts complementaire
variaties zijn op één groot thema,
belichaamd in de universele prediking dat

wij allen tot één enkele familie behoren.
Zoals Swami Vivekananda zegt: ‘Ons
wachtwoord moet dan aanvaarding zijn, en
niet uitsluiting. Niet alleen tolerantie, want
zogenoemde tolerantie is vaak een
gotspe… Tolerantie betekent dat ik denk
dat U ongelijk hebt en dat ik U alleen
maar in leven laat. Is het geen gotspe te
denken dat U en ik anderen laten leven?
Ik accepteer alle religies die er in het verle-
den waren, en aanbid samen met alle-
maal… Niet alleen zal ik dit allemaal doen,
maar ik zal mijn hart open houden voor
alles wat in de toekomst nog komen zal. Is
Gods boek uit? Of is er nog een voortdu-
rende openbaring aan de gang? Wij staan
in het heden, maar wij openen onszelf voor
de oneindige toekomst. Wij nemen alles
mee dat er in het verleden geweest is, wij
genieten van het licht van het heden, en wij
openen ieder raam van het hart voor alles
wat in de toekomst staat te gebeuren.’ (Op.
cit., pp. 373-4)

Uit: The Theosophist, juni 2001
Vertaling: A.M.I.
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Eenheid en afgescheidenheid bestaan niet
in betrekking tot u, noch tot mij.

Er is geen u, noch mij, noch is er een
universum. Al het bestaande is het Zelf.

Avadhuta Gita, Hoofdstuk 1, vers 15



Spirituele vooruitgang
– H.P. Blavatsky

De bekende dichtregels van Chistina
Rosetti:

‘Kronkelt de hele weg steil omhoog?

Ja, helemaal tot het einde toe.
Duurt de reis de hele lange dag?

Van de ochtend tot de avond, mijn vriend’

zijn als een korte samenvatting van het
leven van diegenen die waarlijk het pad

betreden dat naar hogere dingen leidt.
Welke verschillen er ook te vinden zijn in
de uiteenlopende presentaties van de
Esoterische Leer, daar het pad in elk tijds-
gewricht een nieuwe vorm aannam,
verschillend van kleur en samenstelling ten
opzichte van die welke eraan voorafging;
toch vinden wij in elke daarvan volkomen
eenstemmigheid over één punt: de weg tot
spirituele ontwikkeling. Slechts een
onwrikbare regel is altijd bindend geweest
voor de neofiet, en is dat ook nu nog - de
volledige onderwerping van de lagere aard
door de hogere. Van de Veda’s en Upanis-
hads tot het onlangs uitgegeven Licht op
het Pad, hoe we ook zoeken in de bijbels
van elk ras en elke cultuur, we vinden
slechts één weg, - zwaar, moeilijk, lastig,
waardoor de mens het ware spirituele
inzicht kan verwerven. Hoe kan het ook
anders, aangezien alle religies en alle filo-
sofieën slechts varianten zijn van de eerste
leringen van de Ene Wijsheid, mede-
gedeeld aan de mensheid aan het begin
van de cyclus door de Planeetgeest.

De ware Adept, de ontwikkelde mens,
moet, zo wordt ons altijd voorgehouden,
worden - hij kan niet gemaakt worden. Het
proces is er een van groei door evolutie, en
dit brengt noodzakelijkerwijs een bepaalde
hoeveelheid pijn met zich mee. De hoofd-
oorzaak van pijn ligt in het feit dat wij
voortdurend het permanente zoeken in het
niet-permanente, en dat niet alleen
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zoeken, maar ons ook gedragen alsof wij
het onveranderlijke al gevonden hadden.
En dat in een wereld waarvan de enige
zekere eigenschap die wij kunnen voor-
spellen constante verandering is, en altijd,
net als we denken dat wij het permanente
stevig vast hebben, verandert het in onze
greep en dat resulteert in pijn.

Nogmaals, het denkbeeld van groei
omvat ook de idee van verstoring, het
innerlijk wezen moet voortdurend door
zijn beperkende schil of bekisting heen
breken, en zo’n verstoring gaat ook
gepaard met pijn, niet fysiek maar mentaal
en intellectueel.

En zo gaat het, in de loop van onze
levens; de moeilijkheid die ons overvalt is
altijd precies die waarvan we denken dat
zij de ergste is die ons kon overkomen - het
is altijd die waarvan wij het gevoel hebben
dat wij haar onmogelijk kunnen verdragen.
Als wij ernaar kijken vanuit een breder
standpunt, zien we dat wij door onze schil
trachten heen te breken precies op zijn
kwetsbare punt; dat onze groei, om echte
groei te zijn, en niet het collectieve resul-
taat van een reeks uitwassen, steeds gelijk-
matig moet plaatsvinden, net zoals het
lichaam van een kind groeit, niet eerst het
hoofd en dan een hand, misschien gevolgd
door een been, maar in alle richtingen
tegelijk, regelmatig en onmerkbaar. De
mens heeft de neiging ieder deel apart te
cultiveren, terwijl hij intussen de andere
verwaarloost - iedere verpletterende pijn
wordt veroorzaakt door de expansie van
een verwaarloosd deel, waarvan de expan-
sie moeilijker gemaakt wordt door de
effecten van het cultiveren van andere
delen.

Het kwaad is vaak het resultaat van over-
bezorgdheid, en de mensen proberen altijd
te veel te doen, zij zijn niet tevreden met
de boel de boel te laten, met altijd precies
te doen waar de gelegenheid om vraagt en
niet meer, zij overdrijven elke actie en al
doende produceren zij karma dat in een
toekomstige geboorte moet worden uitge-
werkt.

Een van de subtielste vormen van dit
kwaad is de hoop op en het verlangen naar

beloning. Er zijn er velen die, ook als is het
vaak onbewust, toch al hun pogingen teniet
doen door dit idee van beloning te koeste-
ren, en toe te staan dat het een actieve
factor wordt in hun levens. Aldus zetten zij
de deur op een kier voor bezorgdheid, twij-
fel, vrees, wanhoop en mislukking.

Het doel van de aspirant naar spirituele
wijsheid is toegang te verkrijgen tot een
hoger niveau van bestaan; hij moet een
nieuwe mens worden, in alle opzichten en
als hij daarin slaagt, zullen zijn capaciteiten
en vermogens een overeenkomstige ver-
breding krijgen in draagwijdte en macht.
Precies zo merken we in de zichtbare
wereld dat ieder stadium op de evolutio-
naire trap gemarkeerd wordt door capaci-
teitsvergroting. Zo komt het dat de Adept
toegerust wordt met wonderbaarlijke
krachten die zo vaak beschreven zijn, maar
de hoofdzaak die we moeten onthouden is
dat deze krachten de natuurlijke metgezel-
len zijn van het bestaan op een hoger plan
van evolutie, net zoals de normale mense-
lijke vermogens de natuurlijke begeleiders
zijn van het bestaan op het gewone mense-
lijk plan.

Veel mensen schijnen te denken dat
adeptschap niet zozeer het resultaat is van
radicale ontwikkeling als van een geleide-
lijke opbouw; zij schijnen zich voor te stel-
len dat een Adept een mens is die, door
een bepaalde duidelijk gedefinieerde trai-
ningscursus te doorlopen, welke bestaat uit
nauwgezette aandacht voor een stel wille-
keurige regels, eerst een vermogen ver-
werft en dan een volgende; en als hij een
bepaald aantal van deze vermogens ver-
gaard heeft, krijgt hij terstond de titel van
adept.

Als gevolg van dit onjuiste idee verbeel-
den zij zich dat de eerste stap die zij
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moeten zetten op weg naar adeptschap het
verwerven is van ‘vermogens’ - helder-
ziendheid en het vermogen om het fysiek
lichaam te verlaten en zekere afstanden te
reizen, vermogens die het meest fascine-
ren.

Tot degenen die zulke vermogens willen
vergaren voor hun eigen persoonlijke
voordeel, hebben wij niets te zeggen; zij
vallen onder de veroordeling van allen die
handelen voor zuiver zelfzuchtige doelstel-
lingen. Maar er zijn anderen, die, omdat zij
pogingen verwarren met oorzaken, echt
denken dat het verwerven van abnormale
vermogens de enige weg is tot spirituele
vooruitgang. Zij bezien onze Vereniging
slechts als het gemakkelijkste middel om
hen in staat te stellen kennis in deze rich-
ting te vergaren, daar ze de Vereniging
beschouwen als een soort occulte acade-
mie, een instituut dat is ingesteld om facili-
teiten te bieden voor de instructie van
toekomstige wonderwerkers.

Ondanks herhaalde protesten en waar-
schuwingen, zijn er toch mensen die dit
idee niet van zich af kunnen zetten en zij
laten hun teleurstelling luidkeels blijken
als ze merken dat hetgeen hun tevoren ver-
teld is volkomen waar is; dat de Vereniging
niet is opgericht om nieuwe en gemakke-
lijke paden tot het verwerven van ‘vermo-
gens’ te onderwijzen; en dat haar enige
boodschap is de fakkel van waarheid
opnieuw aan te steken, die zo lang gedoofd
was voor allen behalve voor de zeer weini-
gen, en die waarheid levend te houden
door het vormen van een broederlijke
vereniging van de mensheid, de enige voe-

dingsbodem waarin het goede zaad kan
groeien. De Theosofische Vereniging ver-
langt inderdaad de spirituele groei te
bevorderen van ieder individu die binnen
haar invloedssfeer komt, maar haar metho-
den zijn die van de aloude Rishis en haar
denkbeelden zijn die van de oudste Esote-
riek. De Vereniging is geen verschaffer van
slimme wondermiddelen die zijn sameng-
esteld uit paardenmiddelen die geen eerlij-
ke handelaar zou durven gebruiken.

In dit verband zouden wij al onze leden
willen waarschuwen, alsook anderen die
spirituele kennis zoeken, dat zij op hun
hoede moeten zijn voor mensen die aan-
bieden hun gemakkelijke methoden te
leren om psychische gaven te verwerven;
zulke gaven zijn wel betrekkelijk gemakke-
lijk te verkrijgen op kunstmatige wijze,
maar ze verbleken zodra de zenuwstimulus
opraakt. Het echte zienerschap en adept-
schap dat samengaat met ware psychische
ontwikkeling, gaat, als het eenmaal is ont-
wikkeld, nooit verloren.

Het blijkt dat verscheidene verenigingen
ontstaan zijn sedert de stichting van de
Theosofische Vereniging, die profiteren
van de belangstelling die laatstgenoemde
gewekt heeft in zaken van psychisch onder-
zoek, en zij trachten leden te winnen door
hen te beloven dat zij op eenvoudige wijze
psychische vermogens kunnen verwerven.

In India zijn wij al lang vertrouwd met
het bestaan van talrijke nep-asceten van
allerlei pluimage, en wij vrezen dat er een
nieuw gevaar bestaat in deze richting, hier
zowel als in Europa en Amerika. Wij
hopen alleen dat geen van onze leden, ver-
blind door schitterende beloften, zich zal
laten inpalmen door dromers die zichzelf
misleiden, of misschien opzettelijke
bedriegers.

Uit: The Theosophist, deel VI, no. 8 (68),
mei 1885, pp. 187-188

H.P. Blavatsky Collected Writings,
Vol. VI, pp.331-334.

Vertaling: A.M.I.
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Integrale psychologie
door Ken Wilber
– Frank Visser

Onlangs verscheen in het Nederlands

het nieuwste boek van Ken Wilber, Inte-
grale psychologie. Het is een vertaling

van Integral Psychology, Consciousness,
Spirit, Psychology, Therapy, Shambhala

(2000).

Het boek kent een lange ontstaansgeschie-
denis. In 1982, dus bijna twintig jaar gele-
den, verscheen in het Journal of
Humanistic Psychology het artikel “Odys-
sey”, waarin Ken Wilber een autobiogra-
fisch verslag gaf van de jaren waarin hij
zijn eerste boeken publiceerde: The Spec-
trum of Consciousness (1977), No Boundary

(1979), The Atman Project (1980) en Up
from Eden (1981). Bij de personalia van de
auteur stond toentertijd vermeld:
“Momenteel werkt hij aan een technisch
boek, System, Self and Structure, An Outline
Text of Transpersonal Psychology , dat een
diepgaande analyse biedt van de traditio-
nele categorieën van de psychologie
(conditionering, leren, dynamica, struc-
tuur, ontwikkeling, motivatie, pathologie,
diagnose, therapie) in humanistische en
transpersoonlijke termen beschreven.”
Door allerlei omstandigheden in zijn
persoonlijke leven is dat boek nooit
verschenen. In The Eye of Spirit (1997)
komt hij weer terug op dit project:
“Sommige lezers herinneren zich
misschien verwijzingen naar System, Self

and Structure, daarna naar Patterns and
Process, en nu noem ik het Principles of

Transpersonal Psychology”. Hierna volgt de
toevoeging “... maar ik voel een grote

Theosofia 103/1 � februari 2002 25

Frank Visser is lid van de

T.V.N. en Wilber-kenner bij

uitstek.

Ken Wilber, “Integrale

Psychologie”, uitgegeven

bij Ankh Hermes 2001,

323 blz., met 11 schema’s,
noten en register, Euro

31,54.



weerzin tegen dit project, en wou dat
iemand anders er met dat plan vandoor
zou gaan.” (p. 339). Een paar bladzijden
verder noemt hij het niet zonder zelfspot
“het transpersoonlijke handboek dat ik al
vijftien jaar niet aan het schrijven ben.” (p.
344). Als eind 1999 de eerste vier delen
van de Collected Works of Ken Wilber uitko-
men, bevat deel IV voor de lezer een
verrassing: Het nog niet eerder verschenen
boek Integral Psychology is in dit deel opge-
nomen. Het deel bevat zelfs het volgende
voorwoord: “In dit deel is het boek Integral

Psychology opgenomen, dat speciaal voor
dit deel is geschreven en hier voor het
eerst wordt gepubliceerd. Integral Psycho-
logy is een samenvatting van een nog niet
verschenen tweedelig manuscript over
psychologie, spiritualiteit en de studie van
het bewustzijn. Als zodanig is Integral
Psychology de definitieve formulering van
mijn algemene psychologische model, en
mijn andere geschriften op dit gebied
moeten in samenhang hiermee worden
beschouwd.” Voorjaar 2000 verschijnt dit
boek ook als afzonderlijke publicatie. In
het voorwoord memoreert Wilber dat hij
lang geleden (en dat moet dan rond 1980
geweest zijn, FV), in een antiquarisch
boekhandeltje op een boekje van Gustav
Fechner (een van de grondleggers van de
westerse experimentele psychologie)
stuitte, dat de titel droeg Life After Death,
geschreven in 1835. Dat was nog in de tijd
dat psychologen in het bestaan van de ziel
geloofden, en daardoor ook in een leven
na de dood... Dat bracht hem op het idee,
de geschiedenis van de psychologie te
beschrijven vanuit het standpunt van
iemand die de werkelijkheid van de psyche
evenzeer erkent als de realiteit van de
materie. Wilber vervolgt: “Dit boek gaat
over een dergelijke integrale psychologie.
Hoewel het een poging doet het beste te
nemen van het moderne wetenschappelijke
onderzoek op het gebied van de psycholo-
gie, het bewustzijn en therapie, ontleent
het zijn inspiratie ook aan die integrale
periode uit de geschiedenis van de psycho-
logie (waartoe onder vele anderen ook
figuren behoren als Fechner, James en

Baldwin). Dit boek begon die dag in dat
prachtige boekwinkeltje, en ook de schok-
kende herkenning dat het ware verhaal van
Fechner zelden is verteld, wat leidde tot
mijn historische onderzoekingen. Het
resultaat daarvan was een zeer lang twee-
delig handboek, dat ongeveer 200 theore-
tici uit Oost en West behandelt, uit de
oude en de moderne tijd, die allen op hun
eigen manier werken in de richting van een
meer integrale zienswijze; en het bevat
tabellen die ongeveer 100 van die systemen
samenvatten. Om verschillende redenen
heb ik besloten het eerst in een geconden-
seerde en bewerkte versie te publiceren
(het huidige boek) tezamen met het groot-
ste deel van de tabellen. Als zodanig is dit
boek slechts de allerkortste schets van hoe
een bepaalde vorm van integrale psycholo-
gie eruit zou kunnen zien. Het probeert
enkele van de blijvende inzichten uit
premoderne, moderne en postmoderne
bronnen te omvatten, vanuit de aanname
dat ze ons alle iets heel belangrijks te leren
hebben. En het probeert dat niet op een
eclectische, maar op een systematische
manier te doen. Maar het voornaamste
doel van dit boek is een discussie te helpen
starten, niet deze af te sluiten; als een
begin te fungeren, niet als een einde. De
reden die me ertoe deed besluiten dit boek
te publiceren was dat ik de samenvatting
ervan niet door teveel van mijn eigen
details wilde laten overschaduwen, om zo
anderen ertoe aan te zetten de sprong in
het avontuur te wagen: door het met me
eens te zijn, door het met me oneens te
zijn, door fouten die ik heb gemaakt te
corrigeren, door de leemten op te vullen,
onvolkomenheden glad te strijken en op
welke andere manier dan ook deze onder-
neming voort te zetten, geleid door hun
eigen inzichten.” Het boek bevat deson-
danks geen bibliografie. In de tijd van
internet acht Wilber het niet meer nodig
van alle aangehaalde bronnen de gegevens
te vermelden. Deze kunnen, als het om
recent gepubliceerde boeken gaat, immers
alle op internet gevonden worden.

Een boek dat een zo lange incubatietijd
gehad heeft als dit boek, wekt natuurlijk
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ook speciale verwachtingen bij de lezer.
Zou dit nu eindelijk een boek zijn waar-
mee de sceptische buitenwereld overtuigd
kan raken van de waarde van de transper-
soonlijke (of integrale) visie? Wie het boek
met deze ogen leest, komt enigszins bedro-
gen uit. Zelfs bevat het gedeelten, die inte-
graal uit eerdere boeken overgenomen
lijken te zijn. Is Wilber bezig zijn eerdere
inzichten alleen maar op een nieuwe
manier te verpakken? (Overigens zou dat
nog geen schande zijn, want veel gerenom-
meerde auteurs, van Alexander Lowen tot
Stanislav Grof doen dat. Veel van hun
boeken bevatten min of meer steeds
dezelfde inzichten, maar dan op een wat
andere manier onder woorden gebracht.)
Wie Integral Psychology echter met frisse
ogen leest (en ook lezen kan een vorm van
meditatie zijn) raakt betoverd. In dit mani-
fest, want zo kun je het eigenlijk wel
noemen, presenteert Wilber zijn visie op
de “integrale filosofie”, dat wil zeggen een
zienswijze die zoveel mogelijk al het waar-
devolle van de diverse standpunten in een
hogere eenheid samenbrengt. Wilber
gebruikt de laatste tijd niet meer het
woord “transpersoonlijk” om zichzelf of
zijn werk mee aan te duiden; hij geeft de
voorkeur aan “integraal”, waarschijnlijk
omdat dat veel neutraler is en minder zwe-
verig overkomt. Hij duidt hiermee op een
algemene theoretische psychologie, die alle
facetten van het menselijk bewustzijn (sub-
jectief, neurologisch, sociaal en cultureel)
in ogenschouw probeert te nemen, waar-
door de onderlinge dwarsverbanden tussen
deze gebieden aan het licht kunnen treden.
Het spirituele element maakt daar zeker
deel van uit, maar domineert niet. Wie het
recente werk van Wilber enigszins kent
weet dat hij niet alleen vier kwadranten
onderscheidt (de vier bovengenoemde ter-
reinen van wetenschappelijk onderzoek),
maar ook een groot aantal niveaus van
zijn, waarvan het persoonlijke en het trans-
persoonlijke (of spirituele) de twee hoofd-
gebieden zijn. Deze twee dimensies
(kwadranten en niveaus) staan in zekere
zin haaks op elkaar, vandaar dat Wilber
pleit voor een “all quadrant, all levels”-

benadering. Het “integrale” van deze visie
slaat dus soms op het feit dat het zowel de
binnenwereld als de buitenwereld omvat,
en dan weer op het feit dat het zowel het
persoonlijke als het transpersoonlijke
insluit. Dat het Wilber vaak juist niet in
eerste instantie gaat om de transpersoonlij-
ke aspecten blijkt uit zijn veelvuldige ver-
wijzingen in zijn recente werk naar de
politiek. In The Marriage of Sense and Soul
(1998) schetste hij al de omtrekken van
een “liberale mystiek” of een “spiritueel
humanisme”, een zogenaamde “derde
weg” tussen de twee opties die de Ameri-
kaanse politiek kent: het conservatief-
religieuze denken van de republikeinen en
het liberaal-materialistische denken van de
democraten. Wilber zoekt, zoals vele ande-
ren, maar dan vaak zonder theoretische
onderbouwing, naar een manier om het
beste van deze twee opties te verenigen.
Het gaat dan om een visie waarin spiritua-
liteit centraal staat, zoals dat bij de republi-
keinen het geval is, alleen wordt spiritu-
aliteit dan nu niet beperkt tot het conser-
vatieve christendom, maar worden ook de
liberale verworvenheden waar de democra-
ten zich sterk voor maken gehonoreerd.
Wilber mengt zich dus meer en meer in
discussies die betrekking hebben op maat-
schappelijke vraagstukken. Zeker een
grote rol bij deze recente interesse heeft
zijn ontmoeting met Don Beck gespeeld.
Beck is betrokken geweest bij het begelei-
den van de overgang van het apartheidsre-
gime naar een “democratische” samen-
leving in Zuid-Afrika, door als adviseur op
te treden voor diverse vooraanstaande
politici. Hij is een maatschappijweten-
schapper die in sociale evolutie gelooft, en
met behulp van een stadiamodel de vaak
explosieve politieke situatie van een land
als Zuid-Afrika probeert te doorgronden
en beteugelen. Dit stadiamodel blijkt nu
wonderwel aan te sluiten bij de denkbeel-
den die Wilber in zijn theoretische
geschriften heeft ontwikkeld, en nu Beck
en Wilber ook persoonlijk bevriend zijn
geraakt, zullen we op dit punt nog meer
van hen kunnen horen. Het voert te ver in
dit bestek in te gaan op de details van het
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Beck/ Wilber model, maar een aspect laat
zich er gemakkelijk uitlichten: in deze
denktrant wordt de integrale visie nog het
meest tegengehouden door een misschien
onverdachte “vijand”, het egalitaristische,
pluralistische, relativistische en idealisti-
sche denken dat voorkomt in kringen van
de New Age, de transpersoonlijke psycho-
logie, de ecologische beweging, Greenpe-
ace, het postmodernisme, de mensen-
rechtenbeweging, eigenlijk in alle stro-
mingen die zo op het eerste gezicht alleen
het beste met de mensheid voor hebben.
Deze stromingen hebben volgens Wilber
echter één grote blinde vlek: zij ontkennen
het bestaan van ontwikkeling, van hoger en
lager, van meer en minder waarde, terwijl
hun visie zelf juist het gevolg is van een
langdurig ontwikkelingsproces. Zo kan
bijvoorbeeld het op zichzelf loffelijke
multiculturele gelijkheidsdenken (“geen
enkele cultuur is meer of minder waard
dan enige andere cultuur”) niet goed uit de
voeten met culturen waarin het gewoon is
mensen de handen af te hakken na een
vergrijp, of waarin vrouwen pas bij het
aanmelden van een verkrachting geloofd
worden door de autoriteiten als zij vier(!)
getuigen kunnen aanwijzen... Kunnen of
mogen wij westerlingen hier geen waarde-
oordeel over vellen? Maar als wij dat wel
doen, leggen we dan niet gewoon onze
eigen waarden op aan anderen, zoals we in
ons kolonialistische en etnocentrische
verleden maar al te vaak deden? Het is
duidelijk dat deze discussie zeer actueel en
maatschappelijk relevant is. Wilber is, als
groot voorstander van het ontwikkelings-
denken, wel eens uitgemaakt voor etno-
centrist, maar, als hij dat al is, dan is zijn
etnocentrisme niet westers, maar oosters.
In Wilbers visie duidt iedere vorm van
etnocentrisme op een ontwikkelingsstoor-
nis die overwonnen moet worden. Ieder
kind begint zijn leven als een egocentrisch
wezen, dat het eigen welzijn voorop stelt.
Als de cultuur waartoe het kind behoort
zijn invloed door school en opvoeding doet
gelden, verruimt zich dat tot een (gezonde
vorm van) etnocentrisme: men beschouwt
het eigen dorp, de eigen cultuur, de eigen

voetbalclub, enzovoort, als de beste. Maar
menselijke ontwikkeling zou daarna voort
moeten schrijden naar wat Wilber “wereld-
centrisme” noemt: het overschrijdt de
grenzen van taal, nationaliteit, ras en
cultuur, om te komen tot een universele
houding van verdraagzaamheid en mede-
dogen. Dat betekent echter niet een blinde
tolerantie, die aan etnocentrische of (erger
nog) egocentrische groeperingen of indivi-
duen alle ruimte geeft, uit een misplaatst
soort verdraagzaamheid. Het is juist een
“tolerantie” die weet waar zij voor staat, en
ook beseft welke lange weg er nodig is
geweest op tot een dergelijke universele
visie te komen. Ook al krijgt Integral
Psychology misschien niet de schoonheids-
prijs voor haar literaire kwaliteiten, toch
markeert het een belangrijk keerpunt in
het denken van Ken Wilber. Hij lijkt een
punt te hebben gezet achter het jaar in jaar
uit doen verschijnen van theoretische
geschriften, die zich binnen de grenzen van
de academische wereld bewegen. In plaats
daarvan lijkt hij erop uit te zijn om de vele
terreinen van het menselijk leven te laten
verlichten door de integrale visie op de
mens.
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Logewerk: drie aspecten

Het logewerk in de Theosofi-

sche Vereniging is vaak voor

nieuwkomers een erg vreemde

situatie en voor mensen die al
langer lid zijn wordt het saai en

voorspelbaar. Toch kan een loge

ook een inspirerende werkplek

zijn waar mensen groeien in

wijsheid en inzicht en waar
gewerkt wordt in dienst van de

mensheid. Uiteindelijk zou het

werk moeten spetteren van de

energie. Op grond van mijn

internationale contacten heb ik
de mogelijkheden van het loge-

werk opgedeeld in drie werk-

vlakken of aspecten. Het gaat

om de theosofische basisstudie,

de broederschap en de studie
van godsdiensten, filosofieën en

wetenschappen. De oplettende

lezer herkent alvast de eerste

twee doeleinden.

Theosofische basisstudie

Naast de drie bekende doelein-

den van de Theosofische Vereni-

ging, is er eigenlijk een impliciet

vierde doeleinde: de studie van
theosofie. Theosofie wordt dan

voor het gemak gedefinieerd als

die literatuur die door een theo-

sofische uitgeverij is uitgebracht.

In de praktijk wordt dit vierde
doeleinde vaak de belangrijkste

(of zelfs enige) activiteit. Dit

aspect van het werk is waar-

schijnlijk noodzakelijk, maar als

dit het enige wordt wat een loge
doet, dan ga ik twijfelen of we

ons aan ons mandaat houden.

De studie van theosofie in

bovenstaande zin valt tenslotte

nog nauwelijks onder het
tweede doeleinde. In dat doe-

leinde gaat het om de vergelij-

kende studie van godsdiensten,

filosofieën en wetenschappen.

Theosofie bestuderen, als in het
lezen van een boekje over theo-

sofische ideeën, is slechts het

bestuderen van één filosofie of

wetenschap. Theosofie, gedefi-

nieerd als goddelijke wijsheid, is
in alle godsdiensten te vinden.

Dat ook bijna elke godsdienst

versluieringen en vervormingen

van die wijsheid bevat is duide-

lijk. Het zelfde geldt echter ook
voor elke andere exoterische

uiting van wijsheid, dus ook voor

de wijsheid van bijvoorbeeld

H.P. Blavatsky.

Broederschap en persoon-

lijke ontwikkeling

Weer een heel andere mogelijk-

heid is als de persoonlijke spiri-

tuele en theosofische interesses
van de aanwezigen als uitgangs-

punt van het logewerk genomen

worden. Dit gebeurt in een

aantal loges (internationaal) en

er blijken heel interessante
dingen te kunnen ontstaan. Er

wordt een informele sfeer

geschapen met drankjes en

gebak of snoep en uiteraard

worden mensen die nieuw zijn
op een vriendelijke en open

manier welkom geheten. Discus-

sie over essentiële zaken moet

mogelijk zijn, maar als de sfeer

wegzakt kan deze weer met
behulp van grapjes of een

nieuwe ronde voedsel op peil

gebracht worden. Een basis-

voorwaarde is dat er een aantal

mensen is dat elkaar goed aan-

voelt, die samen een duidelijk

beeld heeft hoe ze het wil doen.

Misschien is uiteindelijk de huis-

kamer een betere plek voor

zoiets dan een logegebouw of
een gehuurd zaaltje. De vorm

lijkt wat op de avonden die H.P.

Blavatsky en Olcott in New York

hadden. Zij hadden elke avond

bezoekers en praatten met hen
over zowel oppervlakkige als

diepzinnige onderwerpen. In

zo’n situatie wordt theosofie een

toetssteen in plaats van een stel

leringen die op zichzelf staan. Als
je uitgaat van de interesses van

de mensen zelf, kom je in con-

tact met hun fascinaties en ken-

nisgebieden. In die dialoog kan

ook een beter begrip ontstaan
van onderlinge verbanden –

zowel bij de “nieuweling” als bij

de “oude garde”.

Studie van godsdiensten, filo-

sofieën en wetenschappen

Het derde aspect van het moge-

lijke werk van de loge zie ik als

de meest nieuwe ten opzichte

van wat er in de praktijk in
Nederland gebeurt. Ik ken ook

internationaal welgeteld slechts

één loge die deze vorm toepast.

Maar omdat het precies ons

tweede doeleinde volgt, wil ik
het toch met jullie delen. Het

gaat hier om een loge die naast

bovenstaande basisstudie theo-

sofie ook een studiegroep heeft

die zich bezighoudt met een reli-

gie. Als bijvoorbeeld het Chris-

tendom uitentreuren behandeld

is, gaan ze naar het Boeddhisme;

ik noem maar een mogelijkheid.

Dit concept zou je uit kunnen
breiden naar de studie van een

filosoof, bijvoorbeeld Spinoza, of

een wetenschappelijk of alterna-

tief onderwerp, bijvoorbeeld het

geheugen. Ook in deze vorm is
er aandacht voor zowel de

basistheosofie als de wereld

buiten ons en de wijsheid en de

inzichten die daar te krijgen zijn.

De drie doeleinden als
werkelijkheid?

Als deze suggesties in deze of

andere vorm meer toegepast
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zouden worden, zouden de drie
doeleinden meer worden dan

een mooi idee – ze zouden wer-

kelijkheid worden. De vraag is

dus eigenlijk: “Menen we de drie

doeleinden, of vinden we dat de
studie van Taimni, Barborka en

Blavatsky eigenlijk wel genoeg

is?” Voor mij is het helder. De

verschillende spirituele en reli-

gieuze tradities hebben genoeg
te bieden om mijn theosofische

studie te verrijken, dus hoe fas-

cinerend ook, Blavatsky is niet

genoeg.

Katinka Hesselink

Op de overdenkingen van Beatrice

Bruteau in het artikel “Geven is

krijgen” in Theosofia 4/2001, ont-

vingen wij van mevrouw C. de Boer

uit Goor onderstaande reactie:

Leven en leren leven

Vertalers van het Nieuwe Testa-

ment komen in de grondtekst

vele malen Griekse woorden

tegen die ze met “Leven”

kunnen vertalen. Hieruit blijkt
dat Leven een belangrijk gege-

ven is in de bijbel, hetgeen heel

begrijpelijk is. Mensen houden

immers in de regel van veel en

lang leven, waarbij hun sterflijk-

heid doorgaans als een dissonant

ervaren wordt.

Uit de grondtekst komen we

te weten dat aan het nieuwtes-

tamentische woordje “leven”
verschillende Griekse woorden

ten grondslag kunnen liggen,

namelijk dzooe, psuche,dzen,

bios, bioosis, biootika, biootikos

en dzoo-ogeneoo. Deze opsom-

ming is overgenomen uit de

Nederlandse Concordantie van

de Bijbel van Abraham Trom-

mius.

Van al deze woorden voor
“leven” gaan we ons alleen bezig

houden met de eerste twee, de

belangrijkste in de rij, namelijk

dzooe en psuche. Hoewel ze

beide met “leven” vertaald
kunnen worden, vertegenwoor-

digen ze verschillende begrip-

pen, of populair gezegd: het ene

woord leven is het andere niet.

Dit is te illustreren met een
bekende tekst uit het Johannes-

evangelie, die als volgt luidt:

Wie zijn leven liefheeft, zal het

verliezen, maar wie in deze

wereld zijn leven haat, zal het
behouden ten eeuwigen leven

(Joh 12:25).

Een bijbellezer, die alleen een

Nederlandse vertaling leest, zal
menen hier driemaal met

hetzelfde woordje “leven”

geconfronteerd te worden. De

verschillende begrippen van

“leven” in deze tekst kunnen
hem niet bereiken. Daarom is

het goed om de grondwoorden

voor “leven” hier in hun oor-

spronkelijke Griekse vorm te

laten zien, als volgt gevat in dit
schriftgedeelte:

Hij die zijn psuche liefheeft,

zal haar verliezen, maar hij die

zijn psuche haat in deze wereld,

zal haar behouden voor een
eeuwige dzooe.

“Voor een eeuwige dzooe”

wordt vaak uitgelegd met “Voor

deelname aan het komende
leven, dat eindeloos duurt”. Met

zo’n voorstelling van zaken zijn

we gauw klaar, we zouden

immers voor dat eeuwige leven

ook Luilekkerland, Nirwana of
het Walhalla van de Germanen

kunnen invullen. Een taalkundige

benadering van “eeuwige

dzooe” kan echter wat meer
over deze combinatie onthullen.

Als een kleine uitweiding zij

opgemerkt dat men in het

vertaalde NT bijna altijd leest
over HET eeuwige leven. Dit is

een voorkeursvertaling van de

bewerkers, die niet in overeen-

stemming met de grondtekst is.

De grondtekst spreekt praktisch
altijd van EEN eeuwig leven, of

kortweg van “eeuwig leven”.

Het verschil lijkt klein, een

kwestie van het ontbreken van

een lidwoord van bepaaldheid in
de grondtekst, maar de grond-

tekst moet basis blijven. Omdat

het lidwoord van bepaaldheid in

onze perikoop in de grondtekst

eveneens ontbreekt, is hier dus
ook geen sprake van HET

eeuwige leven. Eeuwig leven of

EEN eeuwig leven wordt daarin

voorgehouden als een individu-

ele belofte, een persoonlijke
taak zelfs, zoals we later zullen

zien. Dit komt ook meer over-

een met voorgaande woorden in

de tekst, waar gesproken wordt

van “Hij die”. Kortom, het gaat
hier en elders in het NT niet

over het eeuwige leven als een

algemeen begrip, maar over de

mogelijkheid voor iedere geroe-

pene afzonderlijk om, ieder op
zijn eigen wijze, eeuwig leven

deelachtig te worden. Zelfs

ieder op zijn eigen tijd.

Gaan we ons nu bezig houden
met een taalkundige benadering

van “eeuwige dzooe”. Het

bijvoeglijk naamwoord “eeuwig”

heeft door de eeuwen heen al

voor veel verwarring gezorgd.
Eeuwig is een zwevend begrip

geworden met de betekenis

“eindeloos” of “nooit eindi-

gend”, alsof de godheid van de
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bijbel met zijn plan nooit klaar-

komt. Al zou dit idee bij diverse

religies al eeuwenlang gehuldigd

worden, het NT houdt er een

andere mening op na. Om die

mening te leren kennen moet
men wel toegang hebben tot de

grondtekst van dit boek. Men

moet zich dan vertrouwd maken

met het Griekse woord “aioon”,

dat vele malen in de grondtekst
van het NT voorkomt.

Aioon wordt onder meer

vertaald met “eeuw” en

“eeuwigheid”, heeft daarbij altijd
betrekking op een aardse

levenstijd of, bij het meervoud

“aioonen”, altijd op aardse

levenstijden in het meervoud.

Dat is de reden waarom in het
NT de term “eeuwigheden” ook

regelmatig opduikt in het meer-

voud. Zo betekent de uitdruk-

king “in alle eeuwigheden”

gewoon “in alle levenstijden op
aarde”. Die aardse levenstijden

zijn bij de schepping van start

gegaan (denk aan de term

Sedert eeuwigheid of Van

eeuwigheid) en zullen bij een
ieder eens voleindigd worden,

want de voleinding der aioonen/

eeuwen/eeuwigheden is even-

eens een bijbels gegeven.

Gaan we ons vervolgens bezig

houden met het woord

“psuche”. Indien iemand van ons

zijn psuche heeft willen verliezen

voor het goede doel, dan staat
hem of haar een bijzondere taak

te wachten, gewoon hier op

aarde. Dat is in ieder geval de

lering van Johannes. Wanneer

Johannes het woord eeuwig, of
in het Grieks aioonios, in zijn

evangelie neerschrijft, heeft hij

het oog gericht op aardse

levenscycli. Want hier op aarde

moet het gebeuren, hier op
aarde is de leerschool der

mensen.

Wat de betekenis van het woord

psuche betreft, dit wordt vaak

weergegeven met het Neder-

landse woord “ziel”, de zetel

van onze verlangens, begeerten,

stemmingen, wilskracht, geest

en verstand. Hij die zijn psuche

wil verliezen, zet zich niet langer
in voor eigen persoonlijke

behoeftebevrediging, maar veel-

eer in dienst van de ander. Wie

op zodanige wijze zijn ziel heeft

prijsgegeven, krijgt wederom de
beschikking over zijn eigen gesu-

blimeerde ziel voor een eeuwige

of aioonische dzooe op aarde.

Waarin die dzooe verschilt van

zijn psuche is nu de vraag.

In het Griekse woordenboek

wordt “dzooe” niet alleen in

verband gebracht met “leven”,

zoals u al wist, maar meer gede-

tailleerd ook met begrippen

zoals levensonderhoud, levens-

behoud, vermogen en bezit.

Voor mij persoonlijk betekent

dzooe in de eerste plaats levens-

behoud. Ook doet het woord

dzooe mij altijd denken aan het

Duitse werkwoord “ziehen” (of

erziehen), dat kweken, opkwe-

ken, trekken, omhoogtrekken,
opvoeden, halen en ophalen

betekent. Wanneer we tevens

gaan letten op de laatste twee

betekenissen van het woordje

dzooe in het woordenboek,
namelijk “vermogen” en “bezit”,

dan kunnen we verdere conclu-

sies gaan trekken aangaande het

woord dzooe. Er is een bekende

berijmde psalm waarin de
godheid van Israël gehuldigd

wordt met de woorden: Hoe

groot is uw vermogen! Op

gelijke wijze zou men kunnen

zingen: Hoe groot is uw verwor-

ven bezit! Of met een Grieks

woord erin: Hoe groot is uwe

dzooe!

Zoals ik het begrijp krijgen de
geheiligden, volgens de evan-

gelist Johannes, een opvoedende

taak die eeuwig duurt, waarbij

het woordje eeuwig “levens-

lang” of “eeuwenlang” kan bete-

kenen. In hun levenstijd resp.

levenstijden zijn die geheiligden

of heilanden bekwaam om, als

Vissers van mensen, nieuwe

vissen te vangen en deze
omhoog te halen uit een Zee,

die figuurlijk staat voor het

begrip Tijd. En waar de vissen

zijn, daar kan men de vissers

bezig zien.

Wie reikt naar eeuwig leven

streeft dus niet naar zijn pensio-

nering, maar naar de inzet van

zijn regeneratieve vermogens
om zijn medemens behulpzaam

te zijn bij het leren van de goede

manier van leven. Wanneer zal

dat zijn? Pas in de toekomende

eeuw? Nee, in het hier en nu,
aangezien toekomende eeuwen

de eigenschap hebben bij hun

nadering HEDEN te worden. De

eeuwige visvangst is NU.
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The Power of Thought, John

Algeo en Shirley Nicholson,

uitgeverij Quest, 21,75 Euro.
Theosophical Publishing

House ISBN 0-8356-0797-6

Dit boek is het eerste in een

nieuwe serie klassiek theosofi-

sche geschriften, aangepast aan

de lezers van de eenentwintigste

eeuw.

In dit werk is de wijsheid
verborgen die naar vrede leidt.

-Annie Besant

Gedachte is niet louter iets

subjectiefs in ons hoofd, zegt de
vroegere theosofe Annie Besant.

Gedachte is kracht - werkelijke,

objectieve kracht. Meer nog, de

gedachten die wij creëren

hebben een eigen bestaan. Ze
bezitten een soort van materiële

werkelijkheid die andere

mensen ten goede of ten kwade

beïnvloedt - vandaar onze

verantwoordelijkheid om te
kiezen.

Het doel van deze metafysi-

sche klassieker is ons de gedach-

tenkracht juist te leren

gebruiken. Het boek werd voor
het eerst in 1903 gepubliceerd,

en is nu aangepast aan de heden-

daagse lezer. Toonaangevende

eigentijdse theosofen hebben er

praktische oefeningen aan

toegevoegd en Besant’s taal

gemoderniseerd om zodoende
haar tijdloze waarheden

toegankelijk te maken en te

leren hoe we het bewustzijn, de

concentratie en het geheugen

kunnen doen toenemen, dat wat
het beste in ons is kunnen

ontwikkelen, een voller leven

kunnen bereiken, anderen

kunnen helpen en een positieve

kracht in de wereld kunnen zijn.

Het boek is helder, direct en

diepzinnig, voorwaar een klassie-

ker. Lees het, mediteer er op, en

bovenal, breng het in praktijk.
–Ravi Ravindra, auteur van Yoga

and the Teaching of Krishna.

Annie Besant’s boek blijft een

krachttoer. Het is onmiskenbaar
een voorloper van heel het para-

digmatische denken betreffende

het denkvermogen. John Algeo en

Shirley Nicholson: gefeliciteerd!

-Amit Goswami,professor in de
natuurkunde aan de universiteit

van Oregon en auteur van The

Self-Aware Universe en The Visio-

nary Window

Over de auteurs:

Annie Besant (1847-1933)

kwam op voor de rechten van

de vrouw in Engeland, vertaalde
de Bhagavad Gita, werkte met

Gandhi voor de onafhankelijk-

heid van India en was de sponsor

van Krishnamurti. Ze was inter-

nationaal presidente van de
Theosofische Vereniging.

John Algeo, PH.D., profes-

sor emeritus aan de Universiteit

van Georgia, is de nationale
president van de Theosofische

Vereniging in Amerika.

Shirley J. Nicholson is gewe-

zen hoofdredacteur van het
Theosophical Publishing House

en voormalig directeur van de

Krotona School of Theosophy in

Ojai, Californië.

Acta Academica, Tijdschrift

voor Islam en Dialoog.

Jaargang 3, Nummer 9,

juli-september 2001. Postbus
15311, 1001 MH Amsterdam.

Sinds de afgelopen elfde septem-

ber is de aandacht voor de Islam

in Nederland toegenomen.
Daarbij is er al een valse imam

ontmaskerd en al met al laten

zowel moslims als niet-moslims

vooral zien hoe moeilijk de dia-

loog is. In dat kader is het ver-

heugend om te merken dat er

een tijdschrift is dat zich al drie

jaar bezig houdt met Islam en

Dialoog. In dit tijdschrift is bij-

voorbeeld aandacht voor
homo-identiteit in de moslimge-

meenschap. Acta Academica is

een tijdschrift dat op academisch

niveau de dialoog aan wil gaan

tussen het westen en de Islam.
Hierbij wordt de rijke mos-

lim-geschiedenis bestudeerd, en

daarnaast komen westerse

wetenschappers aan het woord

die vanuit bijvoorbeeld de antro-

pologie naar de moslims in

Nederland kijken. Deze recensie

gaat over het juli-september

nummer 2001.

Het belangrijkste inzicht dat
uit dit nummer naar voren komt

is voor mij dat elke godsdienst

zijn eigen set levensvragen

beantwoordt. Die vragen (niet
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zozeer de antwoorden) overlap-

pen, maar er is ook een verschil

in gewicht van de vragen. Ieder

die wel eens met een overtuigd

christen over theosofie heeft

willen praten zal dit herkennen:
uiteindelijk is er meer aan de

hand dan een verschil van

ideeën. De christen beant-

woordt met zijn religie andere

vragen dan theosofie voor ons
beantwoordt. Dat te onderken-

nen is een belangrijke stap in

(wederzijds) begrip. Overigens is

er natuurlijk ook binnen een

godsdienst verschil. Mystici zijn
met een heel ander soort vragen

bezig dan een zieke die naar

Lourdes gaat. De eerste is

gericht op zingeving, de tweede

op een oplossing van een
persoonlijk probleem.

Twee andere artikelen gaan

over de vraag hoe het zit met

homoseksualiteit in de Islam.

Het eerste artikel gaat in op de
geschiedenis van die vraag en

geeft alvast een voorschot op

toekomstig onderzoek. Het

tweede artikel gaat over de

homo-identiteit in de moslimge-

meenschap. Daarbij is het duide-

lijk dat de Islam seksuele relaties

tussen mannen veroordeelt.

Maar de straf is pas mogelijk als

er vier getuigen van de daad zijn.
Bestraft wordt dus niet zozeer

de homoseksuele handeling, als

wel de openbaarheid daarvan.

Dezelfde straf geldt namelijk,

met het zelfde aantal getuigen,
voor heterosex in het openbaar.

De Islam is een godsdienst die

zich door middel van wetten en

straffen traditioneel sterk mengt

in de praktijk van alledag van de
moslim. Dit begon bij Moham-

med en is nog steeds een

kenmerkende eigenschap van

moslim-samenlevingen. Dit

wordt in de westerse context
lastig, aangezien er hier geen

moslim-rechters en dergelijke

zijn. In het tijdschrift wordt dan

ook gepleit voor het ontstaan

van een moslim-theologie die
uitgaat van wat een moslim in

die situatie kan. Een voorbeeld

van hoe dat zou kunnen zijn

geeft een andere auteur in het

tijdschrift: een moslim is alleen
een goed moslim als hij een

ander zijn fouten kan vergeven.

Misschien is homosexualiteit een

fout, maar ach, er zijn veel

ergere fouten en het is niet mijn
zaak om een ander daarop te

veroordelen. Deze oplossing

doet erg aan het Nederlandse

gedoogbeleid denken.

Wie wil zien wat voor soort
artikelen er nog meer in dit inte-

ressante tijdschrift staan, kan

surfen naar de website. Hierop

staan zowel Nederlandse als

Engelse artikelen. Blijkbaar is het
tijdschrift tweetalig, hoewel het

nummer dat ik gelezen heb

volledig in het Nederlands was.

Ook wordt er op de site een

veel breder aanbod van onder-

werpen behandeld dan ik hier-

boven beschreven heb.

Katinka Hesselink

Het Jesaja-effect. Sleutel tot

verloren kennis van profetie-

en en gebed, door Gregg

Braden. Uitgeverij Ankh-

Hermes bv, Deventer. ISBN:
90 202 8220 4.

Gregg Braden heeft gewerkt als

geologiedeskundige en compu-

tersysteemontwerper en houdt
zich nu bezig met het organise-

ren en begeleiden van reizen

naar heilige plaatsen over de

gehele wereld. Tevens organi-

seert hij via internet
gebedssessies.

Er is een vergeten innerlijke

techniek van het bidden voor

het kanaliseren van de schep-

pende krachten. Als bron noemt

de auteur de Jesaja- rol, één van

de in 1946 ontdekte

Dode-Zeerollen. In de Jesaja-rol

kan de bestudeerder de visioe-

nen van de profeet vinden, die

de beschrijvingen zijn van ‘onze’

mogelijke toekomsten. Deze

toekomsten kunnen volgens de

auteur door massaal bidden
beïnvloed worden. De relatie

tussen massaal bidden en activi-

teiten van de mens wordt in

hoofdstuk 9 het veldeffect van

bewustzijn genoemd. Het zou
gebleken zijn dat het effect van

het verlagen van het stressniveau

binnen een groep zich tot ver

buiten die groep uitstrekt. Het is

opmerkelijk wat de auteur in dit
verband opmerkt. Een klein

aantal mensen is al voldoende

om in samenwerking het

bewustzijn van een groot aantal

mensen te transcenderen (blz.
219). In het verlengde hiervan

wijst Braden op de mogelijkhe-

den voor gezamenlijk bidden en

mediteren die de gecomputeri-

seerde communicatiemiddelen
bieden.

Braden geeft ons de sleutel

door te wijzen op het gevoel

waaruit onze gebeden zouden
moeten opwellen. De auteur

beschrijft dat er eerst een

gedachte moet zijn die we met

emoties moeten zien te laden

alvorens de gewenste omstan-

digheid ervaren kan worden. Dit

wordt affirmatief bidden

genoemd, waardoor gedachte,

emotie en gevoel samensmelten.
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Met deze wijze van bidden
vereenzelvigen we ons met

omstandigheden die we in deze

wereld willen ervaren, waardoor

de gekozen uitkomst gereali-

seerd wordt. Is het niet zo dat
wij onze eigen omstandigheden

scheppen?

Er bestaan eeuwenoude

profetieën met een onheils-

boodschap. Hoofdstuk III nodigt

uit een kijkje te nemen bij de

profetieën van de Maya’s en we

ontmoeten de voorspellingen

van Nostradamus en Edgar
Cayce. Het zijn beschrijvingen

van gebeurtenissen waarvan nog

niet vaststaat of zij zich zullen

realiseren. Wij hebben het

namelijk in ons vermogen de
realisatie van deze mogelijkhe-

den af te wenden.

Het belang van het boek is

onder meer gelegen in het laten

zien hoe we onze toekomst uit
vele andere mogelijkheden kun-

nen kiezen. Door omstandighe-

den te ervaren en keuzes hierin

te maken, wordt een oud weten

in handen gegeven, waardoor de
aard van de toekomst veranderd

kan worden. Dit wordt het Jesa-

ja- effect genoemd.

Er wordt een niet-verbale

vorm van bidden beschreven
waardoor het mogelijk zou zijn

te communiceren met de

natuurkrachten, en niet voor

niets meent de auteur dan ook

dat deze wijze van bidden wel
de grootste kracht in de schep-

ping kan zijn.

Door in groepsverband te

bidden kan een kracht worden

opgewekt waardoor allerlei
veranderingen tot stand

gebracht kunnen worden en

onheilsprofetieën kunnen

worden afgewend.

De auteur toont aan dat de
Occulte wetenschap en de

Moderne wetenschap elkaar

dicht zijn genaderd door te

wijzen op de parallellen met de

kwantumfysica. Immers de
kwantumwetenschap maakt het

duidelijk dat er voor elk moment

in de tijd tal van uitkomsten zijn

en wij kunnen de uitkomst van

gebeurtenissen veranderen door
enkel de overtuiging betreffende

de uitkomst te herzien.

In de hoofdstukken 8 en 9

wordt kort ingegaan op weten-

schappelijk onderzoek omtrent
het veranderen van de stoffelijke

DNA-moleculen door de

emoties. Hierdoor kan nog

meer inzicht verkregen worden

in de werkzaamheid van het
gebed in de stoffelijke wereld.

In de theosofische litera-

tuur(maar ook elders) wordt

veel geschreven over gedach-

tenkracht. Gedachten zijn

levende wezens. Het boek van

Gregg Braden verduidelijkt de

werking van gedachtenkracht

door het samenspel van emoties
en ervaringen toe te lichten. Het

boek is actueel door aan te slui-

ten bij recente gebeurtenissen

en makkelijk leesbaar. Braden

wijst ons er op dat het enkel
verbaal maken van gedachten

zonder de samensmelting met

de corresponderende emoties

en ervaringen geen gevolg heeft.

Een heel duidelijke boodschap is
dat de uitkomst van de gebeur-

tenissen alleen gewijzigd wordt

wanneer er anders wordt

gedacht. Anders denken is trou-

wens, naar mijn mening, een
heel grote levensopgave.

Ton van Beek

De Rede als Bekroning,

Nederlandse vertaling van de
Vivekacudamani door Paul G.

van Oyen, uitgave Conversi-

on Productions, Deventer,

636 bladzijden, ISBN

90-76392-09-9 (gebonden
editie) en 90-76392-10-2

(paperback editie), 43 Euro

(geb.) en 34 Euro (paperb.).

De Vivekacudamani kent een
lange vertaalgeschiedenis. De

eerste Engelse vertaling ver-

scheen in The Theosophist in afle-

veringen in de jaren 1885-1887

door Mohini M. Chatterjee; een
tweede vertaling vinden we in

The Oriental Department Papers

(een bijlage van The Path) een

Engelse vertaling van Charles

Johnston van 1894-1896. Beide
vertalingen verschenen later in

boekvorm, resp. in 1932 (Adyar)

en 1946 (Covina), van beide ook

een aantal herdrukken. Daarna

volgt een reeks Engelse verta-
lingen in boekvorm: van Swami

Madhavananda, Calcutta 1921,

vele herdrukken; van Ernest

Wood (Wheaton 1967); van

Swami Prabavananda en Chris-
topher Isherwood (Holywood

1947), vele herdrukken; van

Swami Chinmayananda (Bombay
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1976); van P. Sankaranarayanan
(Bombay 1973), twee herdruk-

ken; van Swami Turiyananda

(Madras 1991) en tenslotte een

internet-vertaling van John

Richards. Ook in Nederland
heeft men zich niet onbetuigd

gelaten: een vertaling van I. de

Dianna en G. Hulskramer

(Deventer 1971); van T. van Zijll

de Jong (Amsterdam 1968) en
een vertaling uit de Engelse ver-

taling van Swami Prabvananda en

Christopher Isherwood (Den

Haag 1980).

Wie tot nu toe doorgelezen
heeft zal zich verbijsterd afvra-

gen waarom er zo nodig weer

een (Nederlandse) vertaling

moest verschijnen. Het

antwoord is eenvoudig: omdat
de nieuwe vertaling van Paul G.

van Oyen aanzienlijk beter is dan

de drie eerder verschenen

Nederlandse vertalingen en

eveneens aanzienlijk beter is dan
een aantal Engelse vertalingen.

Twee Engelse vertalingen zijn,

naar mijn oordeel, de beste:

namelijk de vertaling van Swami

Madhavananda, die min of meer
als een soort standaard wordt

gehanteerd en de vertaling van P.

Sankaranarayanan. Over de

eerste van de twee kunnen we

kort zijn: de vertaling blijft dicht
bij de Sanskriet tekst en is toch

mooi en evenwichtig Engels. De

korte commentaren zijn goed en

verhelderend. Voor wat betreft

de tweede vertaling moeten we
even een uitstapje maken in de

theosofische geschiedenis. Adi

Shankara, de eerste Shankara of

Shankaracharya, stichtte een

aantal kloosters in India. De
abten van die kloosters worden

ook Shankara genoemd. De

53ste abt in die rij was Sri Nara-

simha Bharati (abt van

1878-1912) van het klooster te
Shringeri. H.P. Blavatsky schreef

over hem: ‘een van de grootste

ingewijden adepten temidden

van de Brahmanen’ (CW, V, 62),

en op dezelfde bladzijde wordt
duidelijk dat HPB’s collega

Subba Row met hem correspon-

deerde. Zijn opvolger, de 54ste

abt dus, was Sri Candrashekara

Bharati (abt van 1912-1954).
Deze schreef een uitgebreid

commentaar op de Vivekacuda-

mani en dat commentaar werd

samen met de tekst vertaald

door P. Sankaranarayanan. De
laatste is ook de schrijver van

een biografie van Shankar-

acharya, uitgegeven in 1995

door de TPH in Adyar. Er is nog

immer een relatie tussen het
klooster te Shringeri en het

Hoofdkwartier van de Theosop-

hical Society in Adyar.

Zo komen we op de Neder-

landse vertaling van Paul G. van
Oyen. Deze opent met een

boodschap van de huidige abt

van het klooster te Shringeri, Sri

Bharati Tirtha. Zijne Heiligheid

toonde zich verheugd dat van
Oyen een Nederlandse vertaling

had verzorgd.

In het voorwoord van Haridat

Rambaran wordt duidelijk

gemaakt dat van Oyens com-

mentaar voornamelijk steunt op

het genoemde commentaar van

de 54ste abt van Shingeri. Wie

de commentaren vergelijkt ziet

dit duidelijk, al moet worden
gezegd dat van Oyen zelf heel

wat toe te voegen heeft. Wie

een studie wil maken van de

Vivekacudamani vindt hier een

uitstekende vertaling en com-

mentaar. Gaandeweg wordt

men ingelicht over de Advaita

Vedanta. In tegenstelling tot de

reeds verschenen Nederlandse

vertalingen leest het Nederlands
gemakkelijk. Wie de theosofi-

sche literatuur kent kan in de

vertaling van van Oyen ook heel

wat halen, omdat hij woorden

als Atman, Buddhi, Manas etc.
ongemoeid heeft gelaten (zie

bijvoorbeeld de verzen 95 en 96

op blz. 108). Aan het eind van

het boek vindt men de tekst in

Devanagari en een transcriptie.
Wie met de vertaling de Sans-

kriet tekst wil volgen, zal enige

moeite hebben omdat in de

transcriptie de woorden slechts

gedeeltelijk van elkaar geschei-

den zijn. De transcriptie in de

vertaling van Swami Turiyananda

biedt de oplossing. Een

minpuntje is het ontbreken van

een index. Verder niets dan lof.
Henk Spierenburg

Opus Posthuum, Een onthul-

lende blijk op het vroegste

christendom (30-70 na Chr.),
door Jacob Slavenburg. ISBN

90.202.8559.9, Uitgeverij

Ankh-Hermes bv, 203 blz.,

met bibliografie en register,

prijs 7,95 Euro.

Wie geschiedenis heeft gestu-

deerd, in plaats van theologie, en

toch boeken schrijft over het

christendom, mag verwachten
dat de theologen met een kriti-

sche blik naar die boeken zullen

kijken. Degene die voorin Opus

Posthuum de lijst met titels van

de hand van Jacob Slavenburg
ziet die hij over het christendom

heeft geschreven - van de twin-

tig titels gaan er achttien over dit

onderwerp - zal beseffen dat er

nogal wat kritiek over hem is
uitgestrooid door de groep die

denkt dat dit onderwerp hun

eigendom is. Wie rondgaat in

het internetarchief van kranten
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en tijdschriften met een kerkelij-

ke achtergrond, heeft heel wat

te lezen in de recensies over zijn

boeken.

Nu dus weer een. Slavenburg

heeft zich afgevraagd of het mo-

gelijk was iets meer te weten te

komen over het vroege chris-

tendom. Veel boeken over kerk-

geschiedenis vertellen het

standaardverhaal. Na de dood
van Jezus rond het jaar 30 ont-

stonden er overal in Europa en

het noorden van Afrika christe-

lijke gemeenten die in broeder-

lijke liefde leefden met af en toe
een klein incident, zoals uit de

brieven van Paulus en het boek

Handelingen duidelijk wordt.

Dan ontstaan de evangeliën en in

Rome worden de opvolgers van
Petrus bisschop van Rome en

later bisschop van de gehele

wereld, de paus dus.

De vloed van boeken en tijd-

schriftartikelen met als onder-

werp de periode waar Slaven-

burg over schrijft, maakt het

moeilijk een lijn uit te zetten. Hij

koos voor een andere methode.

De boeken van anderen werden
ter zijde geschoven en er werd

alleen gekeken naar de nagelaten

geschriften uit die tijd, canonieke

en apocriefe bijbelboeken en de

overleveringen opgetekend door
kerkvaders en historici uit de

eerste eeuwen na het begin van

onze jaartelling. Zelf schrijft hij

hierover op blz. 13: ‘In mijn

jeugd was ik verzot op detecti-

ve-literatuur. Nu voelde ik me-

zelf ook een beetje zo’n speur-

der. Na veel wikken en afwegen,

deduceren en reduceren, kwam

er iets bloot te liggen waar ik
mee verder kon.’ Een detective

echter moet ook de betrouw-

baarheid van de bewijsstukken

vaststellen, in het geval van Sla-

venburg dus de reeds genoemde
geschriften. Het is reeds tiental-

len jaren bekend dat lang niet

alle aan Paulus toegeschreven

brieven ook werkelijk door hem

zijn geschreven. Iedereen die
ook maar iets van ‘het vak’ af

weet kan dat getuigen. Jammer

genoeg hebben de predikanten

en priesters dat meestal niet

doorgegeven aan de kerkgan-

gers, voor zover zij althans zelf

op de hoogte zijn. Men kan nu al

raden hoe sommige recensies op

dit punt zullen luiden. Wie cano-

nieke en apocriefe bijbelboeken
gebruikt, moet weten wat de

relatie is tussen die teksten. Sla-

venburg geeft voorbeelden door

een uitspraak van Jezus over een

onderwerp te citeren uit diverse
bronnen. Men ziet dan de uit-

spraak door de tijd heen veran-

deren. Ook de teksten van de

kerkvaders en historici uit de

eerste eeuwen zijn onderzocht.
Als kerkvader A de teksten van

kerkvader B als bron gebruikte,

zijn alleen de teksten uit A inte-

ressant die niet in B zijn te

vinden, tenzij een tekst van B zo
verminkt is, dat A weer beter is.

Dan gaat hij aan het werk en

komt tot zijn verhaal. Na de

dood van Jezus bestaat er een

oergemeente in Jeruzalem. Jaco-

bus, de broer van Jezus, heeft

een leidende rol in die ge-

meente. De gemeenteleden zijn

joden die al hun ‘joodse plichten’

vervullen. Er wordt naar de
tempel gegaan, de jongens

worden besneden, alles wat tot

die ‘plichten’ behoort wordt ook

daadwerkelijk gevolgd.

Hierdoor ontstaan proble-

men. Er zijn ook gemeenten van

niet-joden tot wasdom geko-

men, voor een groot deel door

het optreden van Paulus. Slaven-

burg haalt nu de Handelingen aan
waarin wordt verteld dat de

joodse christenen van mening

zijn dat wie christen is, de

‘joodse wetten’ moet volgen. Er

volgt een vergadering van de
oudsten waarin tot een akkoord

wordt gekomen. Slavenburg

noemt dat in zijn boek een

‘herenakkoord’, verwijzend naar

het gebruik in het Nederlandse
poldermodel.

Hierna ontrolt zich het boek.

De geschiedenis van het chris-

tendom in de jaren 30 tot 70 na

onze jaartelling wordt gedetail-

leerd verteld aan de hand van de

hierboven genoemde bronnen.

Vragen worden beantwoord.

Hoe dacht men in die dagen

over de uitspraken van Jezus?
Wie of wat dacht men dat hij

was? Wat is de relatie tussen het

christendom in de jaren 30 tot

70 en de huidige kerk? Hoe is de

geloofsbelijdenis, de oerbron
van de theologie, tot stand geko-

men? Al deze dingen zijn in het

nieuwe boek van Slavenburg te

vinden. Het boek leest als een

trein en men heeft het uit voor
men er erg in heeft.

Is er dan werkelijk geen punt

van kritiek? Iemand die een

recensie schrijft moet iets vinden

waarover gemopperd kan
worden. Ha, er is iets! Wie in

The Legends of the Jews van Louis

Ginzberg in de vuistdikke index,

die deel VII van dat boek in zijn

geheel beslaat, zoekt op christia-

nity en aanverwante woorden,

ziet dat een aantal joodse bron-

nen niet door Slavenburg is

gebruikt. Verder zijn er geen

klachten en is er slechts lof.
Het boek bevat een uitge-

breide bibliografie en een uitge-

breid register.

Henk Spierenburg
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Kwartaalblad Boeddhisme

Het boeddhisme neemt onder

de wereldreligies een bijzondere

plaats in. Het is geen godsdienst,

omdat het geen specifieke god
erkent. Het is ook geen filosofie,

omdat het ook psychologie en

meditatie onder haar aandachts-

gebied telt. Het is ook geen reli-

gie omdat men geen
‘één-wording’ nastreeft (met

wat?). Het is eerder een levens-

wijze, een zoektocht naar de

werkelijkheid, waarvoor een

aantal middelen wordt aan-

gereikt.

En zo kan het gebeuren dat er

een themanummer ‘Boeddhisme

en psychotherapie’ van het

Kwartaalblad Boeddhisme
verschijnt (jaargang 7, nr. 1,

herfst 2001).

Psychotherapie is een middel

dat meestal pas wordt gebruikt
wanneer er sprake is van psychi-

sche problemen. Het boed-

dhisme wil, door onder meer

een ethische code, meditatie en

andere oefeningen, voorkomen
dat er psychische problemen

ontstaan.

Ziehier op voorhand de basis

voor verschillen van benadering

in boeddha-land.
Het kwartaalblad is echter

een uitstekend podium voor

deze uiteenlopende invalshoe-

ken. Het is een uitgave van de

Stichting Vrienden van het
Boeddhisme. Dit zijn mensen die

zich er zeer van bewust zijn dat,

hoewel zij westerlingen zijn die

de opvattingen van het boed-

dhisme zeer waarderen en
navolgen, zij zich uitsluitend op

grond daarvan nog geen vol-

waardige ‘boeddhist’ kunnen

noemen.

Te veel van de boeddhistische
literatuur is nog niet in westerse

talen vertaald, te veel ideeën en

gebruiken worden niet ten volle

door ons begrepen. Cultuurver-

schillen met het oosten belem-

meren volledige overname van

het totale gedachtegoed. ‘Vrien-

den van het boeddhisme’ is dan

een fraaie term om te duiden op

een zich ontwikkelend westers
boeddhisme. In dat geval is er

ook ruimte voor het kennisne-

men- en aanbieden van informa-

tie zonder onderscheid van de

herkomst. Het is een uitgangs-

punt dat ook theosofen niet

misstaat en zij overigens ook

waarderen.

Het kwartaalblad verschijnt,
zoals zich laat raden, vier keer

per jaar. Een recensie over één

nummer zou geen recht doen

aan het blad, vandaar dat ik een

en ander mede in dat bredere
licht zal bespreken.

De artikelen zijn alle de

moeite waard om te lezen. Men

staat oprecht voor het inzicht
dat men zelf weergeeft. De

keuze voor de ‘goede’ invals-

hoek is aan de lezer. Ik zal u een

bespreking van deze artikelen

besparen. Wie in het onderwerp
geïnteresseerd is moet het zelf

maar lezen.

Er is een studiedag boed-

dhisme en psychotherapie

geweest, waarvan in dit nummer
van het kwartaalblad een verslag

is opgenomen. In dit verslag

staat te lezen dat voor dit

onderwerp eigenlijk alleen de

psychotherapeuten aanwezig
waren die boeddhistische tech-

nieken gebruiken in hun thera-

pie. Dat er met betrekking tot

de relatie tussen het boed-

dhisme enerzijds en therapie
anderzijds een weinig kritisch

relaas ontstaat ligt dan ook voor

de hand.

In het onderhavige nummer is
een interview opgenomen met

de Eerwaarde Pema Chödrön,

de vrouwelijke residerend leraar

van een boeddhistisch klooster

in Novia Scotia. Ze is actief in de
Kagyu traditie. Het onderwerp

van gesprek is de relatie tussen

leerling en leraar. Wie de esote-

rische verhandelingen van HPB

in het derde deel van de
Geheime Leer heeft gelezen zal

dit onderwerp interesseren en

kunnen vergelijken met de eigen

opvattingen. Het artikel ademt

een sfeer van realiteitszin.
Geconcludeerd wordt dat er

vele gradaties in een dergelijke

relatie kunnen bestaan, afhan-

kelijk van het ontwikkelingsni-

veau van zowel de leraar als de
leerling. In het Vajrayana gaat

men ervan uit dat de hele

wereld je leraar is en dat de

leraar er voor is om je op dat

pad te helpen bij je eigen disci-

pline. Theosofen zullen hierbij

de ‘innerlijke leraar’ missen,

maar dat fenomeen wordt niet

impliciet uitgesloten, omdat men

er van uit gaat dat iedereen een
potentiële boeddha is, al doet

men daar verder niet bewust

iets mee. De conclusie van het

artikel is dat alle extremen maar

beter terzijde kunnen worden
gelegd en dat ‘de middenweg’

de beste benadering is: als je je

erdoor wilt laten vormen!

Een boekbespreking over de
Nederlandse vertaling van de

Digha Nikaya (De verzameling

van lange leerredes), een van de

canonieke boeken van het
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boeddhisme, maakt ook deel uit
van deze editie. Een proeve van

de vertaling van de Singalovada

Sutta is in het tijdschrift opgeno-

men. Deze vertaling maakt

nieuwsgierig en zal velen er
(terecht) toe aanzetten om

kennis te maken met dit werk.

De uitgave van canonieke

werken zal ertoe bijdragen dat

er een beter begrip ontstaat
over het boeddhisme, omdat er

veel ‘actuele’ commentaren en

meningen over het boeddhisme

bestaan, maar we de oorspronk-

elijke geschriften grotendeels
nog moeten ontberen. Daar

komt nu kennelijk verandering

in.

Een rubriek met recensies
over hedendaagse uitgaven over

het boeddhisme helpt de lezer

bij het maken van keuzes over

aan te schaffen boeken. Ook in

deze rubriek is de onafhankelijk-

heid van het tijdschrift te

herkennen, omdat boeken uit

allerlei achtergronden de revue

passeren en objectief worden

beoordeeld.

Een agenda van alle activitei-

ten van de verschillende

boeddhistische centra in Neder-

land sluit de periodiek af. Ook
een kleine omroepgids van de

Boeddhistische Omroep Stich-

ting is op de laatste pagina’s

opgenomen. Een waardevolle
mogelijkheid om contact te

zoeken met de achterban.

In eerdere nummers was vaak

een rubriek opgenomen waarin
werd gewezen op het bestaan

van internetsites over het

boeddhisme, waar ook veel

informatie te halen valt. Dat heb

ik in dit nummer node gemist. Ik
zie daarom uit naar de komende

kwartaalbladen. Het lijkt nu

welhaast onnodig om deze peri-

odiek in uw aandacht aan te

bevelen, maar ik doe het toch:
van harte!

Rein de Vries
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Hier is alleen de absolute werkelijkheid, eeuwig in alles.
Hoe kan hier dan sprake zijn van eenheid,

afgescheidenheid en verzaking?
Als hier slechts het verheven eeuwige geheel is,

hoe kan er dan substantie of niet-substantie zijn?

Hier is alleen de absolute werkelijkheid, onbevlekt in alles,
eeuwig, zuiveren met de vorm van het universum.

Hoe kan er dan sprake zijn van
gehechtheid en ongehechtheid?

Hoe kan er dan in waarheid een spel of niet-spel zijn?

Avadhuta Gita, Hoofdstuk 7, vers 7 en 8



Voorjaarsdag 2 maart

2002: De wortels van de

Kabbala

Graag willen wij de voorjaarsdag
van 2 maart in uw herinnering

brengen.

Spreker zal zijn: dhr. Henk

Spierenburg. Het onderwerp dat

hij in twee lezingen voor het
voetlicht zal brengen is: ‘De

wortels van de kabbala’.

In de kabbala is de zoge-

naamde kabbalistische boom,
ook wel levensboom, te

beschouwen als zowel het

schema van de kosmos als dat

van de mens. De boom bestaat

uit sefiroth (nummers, koninkrij-

ken, etc.), die door ‘paden' met

elkaar zijn verbonden. Algemeen

is steeds aangenomen dat de

‘boom' tussen de zevende en de

tiende eeuw is ontstaan.

Aan de andere kant luidt de

legende dat de Thora (de eerste

vijf boeken van het Oude Testa-

ment) de boom reeds bevat.
Ook zou de boom tegelijkertijd

met de tien geboden aan Mozes

zijn overhandigd. Natuurlijk zijn

dit inderdaad legenden, maar zij
geven aan dat gedacht werd aan

een vroegere datum dan de

hierboven genoemde.

Dit alles was aanleiding om te
zoeken naar die eventuele vroe-

gere datum. In het boek De

Philonische geheime leer, met de

ondertitel De kabbala van Philo

van Alexandrië, wordt aan-

getoond dat de boom inderdaad

in zijn werk voorkomt.

Aangezien Philo leefde tussen

15 en 10 jaar voor onze jaartel-

ling en 40 tot 50 jaar daarna,
wordt het moment van het

ontstaan van de boom aanzien-

lijk vervroegd.

Henk Spierenburg zal in zijn
lezing ingaan op de geschiedenis

van de ontdekking en wat hij in

zijn boek over de boom bij Philo

en in de kabbala vertelt.

Opening van de dag is om 11

uur (koffie en inschrijving vanaf

10 uur). U kunt zich opgeven

voor deelname aan de lunch.

Voor nadere inlichtingen kunt
u bellen: 020-6765672.
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Agenda

februari 2002

9 Studiegroep Goddelijk

Plan te Amsterdam

maart 2002

2 Voorjaarsdag “De wortels
van de kabbala”, spreker:

dhr. J.H. Spierenburg

9 Studiegroep De Geheime

Leer te Amsterdam

april 2002

6 Studiegroep Goddelijk

Plan te Amsterdam

20 Algemene Ledenvergade-

ring te Amsterdam

mei 2002

4 Studiegroep De Geheime

Leer te Amsterdam

juni 2002

8 Studiegroep Goddelijk

Plan te Amsterdam

19 t/m 23 Self knowledge and

the Search for truth, semi-
nar met Radha Burnier,

Internationaal President,

te Naarden

26 t/m 30 Teachings on the

Bhagavad Gita, seminar
met Radha Burnier te

Naarden

juli 2002

12, 13, 14 Zomerschool
‘Mens-zijn in een holistisch

perspectief’. Nadere

mededelingen volgen.

oktober 2002

12 t/m 19 European School te

Engeland, Tekels Park.

november 2002

16 en 17 Najaarsweekend

Voor leden:

Hierbij herinneren wij u eraan dat op 20 april 2002

een Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden.

Op de agenda staat onder meer de verkiezing

van een nieuwe voorzitter.

De vergadering heeft plaats te

Amsterdam, Tolstraat 154

en vangt aan om 10.30 uur.



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

In januari 2002 verschenen:

Zelfrealisatie door liefde
Dr. I.K. Taimni Prijs: Euro 13,50
In de Indiase mythologie is Narada een van de zeven rishi’s of

zieners. Aan hem wordt de uitvinding van de vina of luit toege-
schreven. Het meest bekend is hij geworden door zijn verhande-
ling over het pad van devotie, de Bhakti Sutra. In dit geschrift
wordt de aard van de liefde behandeld, met name de liefde tot

God. In 81 aforismen zet Narada uiteen dat het pad van devotie
voor de huidige tijd het meest eenvoudige is. De liefde tot God

leidt volgens de auteur tot de vervulling van het leven. Deze aforis-
men zijn vaak zeer beknopt en worden meestal van commentaar

voorzien door een spiritueel leraar. Dit commentaar van dr. I.K.
Taimni maakt de Bhakti Sutra toegankelijk voor de westerse lezer.

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar via de erkende boekhandel of

rechtstreeks bij de uitgever, tenzij anders vermeld. Wij zijn maan-
dag tot en met vrijdag van 10.30 tot 17.00 uur geopend.
Prijswijzigingen voorbehouden. Fondslijst op aanvraag.

Andere uitgaven van deze auteur:
Het geheim van Zelfrealisatie (Pratyabhijñã Hridayam) 11,12

De Yoga Sutra’s van Patañjali 22,24

Een weg tot Zelfontdekking 15,88

The Ultimate Reality and Realization - Siva Sutra 9,08

Man, God and the Universe 12,48

Glimpses into the Psychology of Yoga 11,34

Gayatri 8,85

An Introduction to Hindu Symbolism 3,18

Principles of Theosophical Work 3,63

Science and Occultism 11,34

e-mail: books@theosofie.nl
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